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๑. ขันธวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สงขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
รูปขันธ
[๒] ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน ?
รูปอยางใดอยางหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปจจุบัน
รูปภายในรูปภายนอก รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต
รูปไกล รูปใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวารูปขันธ.
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[๓] ในรูปขันธนั้น รูปอดีต เปนไฉน ?
รูปใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับ
แลว ถึงความดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว ปราศไปแลว ที่เปนอดีต สงเคราะห
เขากับสวนอดีต ไดแกมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้
เรียกวา รูปอดีต.
รูปอนาคต เปนไฉน ?
รูปใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยังไม
บังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น
ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกมหาภูตรูป ๔
และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปอนาคต.
รูปปจจุบัน เปนไฉน ?
รูปใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
ยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้น
พรอมแลว ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแกมหาภูตรูป ๔
และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปปจจุบัน.
[๔] รูปภายใน เปนไฉน ?
รูปใด ของสัตวนั้น ๆ เอง ซึง่ มีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔
และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปภายใน.
รูปภายนอก เปนไฉน ?
รูปใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้น ๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดใน
ตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกมหาภูตรูป ๔
และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูปภายนอก.
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[๕] รูปหยาบ เปนไฉน ?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ
รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ นี้เรียกวา
รูปหยาบ.
รูปละเอียด เปนไฉน ?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย กายวิญญัตติ วจีวิญญัตติ อากาสธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา
รูปอนิจจตา กวฬิงการาหาร นี้เรียกวารูปละเอียด.
[๖] รูปทราม เปนไฉน ?
รูปใด ของสัตวนั้น ๆ ที่นาดูหมิ่น นาเหยียดหยาม นาเกลียด นา
ตําหนิ ไมนายกยอง ทราม รูกันวาทราม สมมติกันวาทราม ไมนาปรารถนา
ไมนารัก ไมนาชอบใจ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้เรียกวา
รูปทราม.
รูปประณีต เปนไฉน ?
รูปใด ของสัตวนั้น ๆ ที่ไมนาดูหมิ่น ไมนาเหยียดหยาม ไมนาเกลียด
ไมนาตําหนิ นายกยอง ประณีต รูกนั วาประณีต สมมติกันวาประณีต นา
ปรารถนา นารัก นาชอบใจ ไดแก รูป เสียง กลน รส โผฏฐัพพะ นี้
เรียกวารูปประณีต.
หรือพึงทราบรูปทรามรูปประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้น ๆ เปน
ชั้น ๆ ไป.
[๗] รูปไกล เปนไฉน ?
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อิตถินทรีย ฯลฯ กวฬิงการาหาร หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในที่ไมใกล
ในที่ไมใกลชิด ในที่ไกล ในที่ไมใชใกล นี้เรียกวารูปไกล.
รูปใกล เปนไฉน ?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ หรือรูปแมอื่นใดมีอยูในที่ใกลเคียง
ในที่ใกลชิด ในที่ไมไกล ในที่ใกล นี้เรียกวารูปใกล.
หรือพึงทราบรูปไกลรูปใกล โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้น ๆ เปนชั้น ๆ
ไป.
เวทนาขันธ
[๘] เวทนาขันธ เปนไฉน ?
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ เวทนาอดีต เวทนาอนาคต เวทนา
ปจจุบัน เวทนาภายใน เวทนาภายนอก เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด
เวทนาทราม เวทนาประณีต เวทนาไกล เวทนาใกล ประมวลยอ
เขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาเวทนาขันธ.
[๙] ในเวทนาขันธนั้น เวทนาอดีต เปนไฉน ?
เวทนาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความ
ดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว ปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะห
เขากับสวนอดีต ไดแกสขุ เวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวา
เวทนาอดีต.
เวทนาอนาคต เปนไฉน ?
เวทนาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น
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ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขสุขเวทนา นี้เรียกวา เวทนาอนาคต.
เวทนาปจจุบัน เปนไฉน ?
เวทนาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดยิ่ง
แลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว
ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาปจจุบัน.
[๑๐] เวทนาภายใน เปนไฉน ?
เวทนาใด ของสัตวนั้น ๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแก สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายใน.
เวทนาภายนอก เปนไฉน ?
เวทนาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้น ๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน
เกิดในตน มีเฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแก
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เรียกวาเวทนาภายนอก.
[๑๑] เวทนาหยาบ เวทนาละเอียด เปนไฉน ?
อกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปน
เวทนาละเอียด กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนา
เปนเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เปนเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ อทุกขมสุขเวทนา
เปนเวทนาละเอียด เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาหยาบ เวทนาของผู
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เขาสมาบัติเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาหยาบ
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาละเอียด
หรือพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนา
นั้น ๆ เปนชัน้ ๆ ไป.
[๑๒] เวทนาทราม เวทนาประณีต เปนไฉน ?
อกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม กุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปน
เวทนาประณีต กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาทราม อัพยากตเวทนา
เปนเวทนาประณีต ทุกขเวทนาเปนเวทนาทราม สุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา
เปนเวทนาประณีต สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนเวทนาทราม อทุกขมสุขเวทนา
เปนเวทนาประณีต เวทนาของผูไมเขาสมาบัติเปนเวทนาทราม เวทนาของผู
เขาสมาบัติเปนเวทนาประณีต เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาทราม
เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนเวทนาประณีต
หรือพึงทราบเวทนาทรามเวทนาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนา
นั้น ๆ เปนชั้น ๆ ไป.
[๑๓] เวทนาไกล เปนไฉน ?
อกุศลเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา กุศลเวทนาและ
อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจาก
อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนา อกุศลเวทนาและอัพยากตเวทนาเปนเวทนา
ไกลจากกุศลเวทนา อัพยากตเวทนาเปนเวทนาไกลจากกุศลเวทนาและอกุศลเวทนา กุศลเวทนาและอกุศลเวทนาเปนเวทนาไกลจากอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สุขเวทนาและอทุกขม
สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากทุกข-
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เวทนาและอทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกล
จากสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา
สุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนเวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไม
เขาสมาบัติเปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูเขาสมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติ
เปนเวทนาไกลจากเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ
เปนเวทนาไกลจากเวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ. เวทนาที่ไมเปนอารมณ
ของอาสวะเปนเวทนาไกลจากเวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนา
ไกล.
เวทนาใกล เปนไฉน ?
อกุศลเวทนาเปนเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา กุศลเวทนาเปนเวทนา
ใกลกับกุศลเวทนา อัพยากตเวทนาเปนเวทนาใกลกับอัพยากตเวทนา ทุกขเวทนาเปนเวทนาใกลกับทุกขเวทนา สุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับสุขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนาเปนเวทนาใกลกับอทุกขมสุขเวทนา เวทนาของผูไมเขา
สมาบัติเปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูไมเขาสมาบัติ เวทนาของผูเขาสมาบัติ
เปนเวทนาใกลกับเวทนาของผูเขาสมาบัติ เวทนาที่เปนอารมณของอาสวะเปน
เวทนาใกลกับเวทนาที่เปนอารมณของอาสวะ เวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ
เปนเวทนาใกลกับเวทนาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาเวทนาใกล
หรือพึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ
เปนชั้น ๆ ไป.
สัญญาขันธ
[๑๔] สัญญาขันธ เปนไฉน ?
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง คือ สัญญาอดีต สัญญอนาคต สัญญาปจจุบัน สัญญาภายใน สัญญาภายนอก สัญญาหยาบ สัญญา-
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ละเอียด สัญญาทราม สัญญาประณีต สัญญาไกล สัญญาใกล
ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาสัญญาขันธ.
[๑๕] ในสัญญาขันธ นั้น สัญญาอดีต เปนไฉน ?
สัญญาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความ
ดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว ปราศไปแลว ที่เปนอดีตสงเคราะหเขา
กับสวนอดีต ไดแกจักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชา
สัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา
นี้เรียกวาสัญญาอดีต.
สัญญาอนาคต เปนไฉน ?
สัญญาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด ยัง
ไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น ยัง
ไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาอนาคต.
สัญญาปจจุบัน เปนไฉน ?
สัญญาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
ยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอม
แลวที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก จักขุสัมผัสสชาสัญญา
ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาปจจุบัน.
[๑๖] สัญญาภายใน เปนไฉน ?
สัญญาใดของสัตวนั้น ๆ เอง ซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นีเ้ รียกวาสัญญาภายใน.
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สัญญาภายนอก เปนไฉน ?
สัญญาใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้น ๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน
เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สมั ปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกจักขุ
สัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา นี้เรียกวาสัญญาภายนอก.
[๑๗] สัญญาหยาบ สัญญาละเอียด เปนไฉน ?
สัญญาอันเกิดแตปฏิฆสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตปญจทวาร) เปนสัญญา
หยาบ สัญญาอันเกิดแตอธิวจนสัมผัส (คือสัญญาเกิดแตมโนทวาร) เปนสัญญา
ละเอียด อกุศลสัญญาเปนสัญญาหยาบ กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปน
สัญญาละเอียด กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาหยาบ อัพยากตสัญญา
เปนสัญญาละเอียด สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาที่สมั ปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาหยาบ สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนาเปนสัญญาละเอียด สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาหยาบ สัญญา
ของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาละเอียด สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญา
หยาบ สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาละเอียด
หรือพึงทราบสัญญาหยาบ สัญญาละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญา
นั้น ๆ เปนชั้น ๆ ไป.
[๑๘] สัญญาทราม สัญญาประณีต เปนไฉน ?
อกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปน
สัญญาประณีต กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาทราม อัพยากตสัญญา
เปนสัญญาประณีต สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนสัญญาทราม สัญญา
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาที่สัม-
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ปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสัญญาทราม สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขม
สุขเวทนาเปนสัญญาประณีต สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาทราม สัญญา
ของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาประณีต สัญญาที่เปนอารมณของอาสวะเปนสัญญา
ทราม สัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาประณีต
หรือพึงทราบสัญญาทรามสัญญาประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญา
นั้น ๆ เปนชัน้ ๆ ไป.
[๑๙] สัญญาไกล เปนไฉน ?
อกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา กุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญา
ไกลจากอกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญา อกุศลสัญญาและอัพยากตสัญญาเปน
สัญญาไกลจากกุศลสัญญา อัพยากตสัญญาเปนสัญญาไกลจากกุศลสัญญาและ
อกุศลสัญญา กุศลสัญญาและอกุศลสัญญาเปนสัญญาไกลจากอัพยากตสัญญา
สัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
สัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกเวทนาและอทุกขสุขเวทนา สัญญา
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา เปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาไกลจาก
สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาแสะทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และทุกขเวทนาเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สัญญา
ของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาของผูเขา
สมาบัติ เปนสัญญาไกลจากสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ สัญญาที่เปนอารมณของ
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อาสวะเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนสัญญาไกลจากสัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา
สัญญาไกล.
สัญญาใกล เปนไฉน ?
อกุศลสัญญาเปนสัญญาใกลกับอกุศลสัญญา กุศลสัญญาเปนสัญญาใกล
กับกุศลสัญญา อัพยกตสัญญาเปนสัญญาใกลกับอัพยากตสัญญา สัญญาที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สัญญาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา สัญญาที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สัญญาของผูไมเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูไมเขาสมาบัติ
สัญญาของผูเขาสมาบัติเปนสัญญาใกลกับสัญญาของผูเขาสมาบัติ สัญญาที่เปน
อารมณของอาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่เปนอารมณของอาสวะ สัญญาที่
ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสัญญาใกลกับสัญญาที่ไมเปนอารมณของอาสวะ
นี้เรียกวาสัญญาใกล
หรือพึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้น ๆ
เปนชั้น ๆ ไป.
สังขารขันธ
[๒๐] สังขารขันธ เปนไฉน ?
สังขารเหลาหนึ่ง คือ สังขารอดีต สังขารอนาคต สังขาร
ปจจุบัน สังขารภายใน สังขารภายนอก สังขารหยาบ สังขาร
ละเอียด สังขารทราม สังขารประณีต สังขารไกล สังขารใกล
ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาสังขารขันธ.
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[๒๑] ในสังขารขันธนั้น สังขารอดีต เปนไฉน ?
สังขารเหลาใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว
ถึงความดับแลว ถึงความสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว ปราศไปแลว ที่เปนอดีต
สงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา
ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารอดีต.
สังขารอนาคต เปนไฉน ?
สังขารเหลาใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น
ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคต สงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแก จักขุ
สัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารอนาคต.
สังขารปจจุบัน เปนไฉน ?
สังขารเหลาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว
บังเกิดยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว
ตั้งขึ้นพรอมแลว ที่เปนปจจุบัน สงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแก
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารปจจุบัน.
[๒๒] สังขารภายใน เปนไฉน ?
สังขารเหลาใด ของสัตวนั้น ๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดใน
ตน เฉพาะบุคคล อันกรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกจักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารภายใน.
สังขารภายนอก เปนไฉน ?
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สังขารเหลาใดของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้น ๆ ซึ่งมีในตนเฉพาะตน
เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแก
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา นี้เรียกวาสังขารภายนอก.
[๒๓] สังขารหยาบ สังขารละเอียด เปนไฉน ?
อกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปน
สังขารละเอียด กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารหยาบ อัพยากตสังขาร
เปนสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารหยาบ สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารละเอียด สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารหยาบ สังขาร
ของผูเขาสมาบัติเปนสังขารละเอียด สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร
หยาบ สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารละเอียด
หรือพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียงสังขาร
นั้น ๆ เปนชัน้ ๆ ไป.
[๒๓] สังขารทราม สังขารประณีต เปนไฉน ?
อกุศลสังขารเปนสังขารทราม กุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปน
สังขารประณีต กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารทราม อัพยากตสังขาร
เปนสังขารประณีต สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารประณีต สังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารทราม สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารประณีต สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารทราม สังขาร
ของผูเขาสมาบัติเปนสังขารประณีต สังขารที่เปนอารมณของอาสวะเปนสังขาร
ทราม สังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนสังขารประณีต
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หรือพึงทราบสังขารทรามสังขารประณีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขาร
นั้น ๆ เปนชัน้ ๆ ไป.
[๒๕] สังขารไกล เปนไฉน ?
อกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร กุศล
สังขารและอัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขาร
ไกลจากอกุศลสังขารและอัพยากตสังขาร อกุศลสังขารและอัพยากตสังขารเปน
สังขารไกลจากกุศลสังขาร อัพยากตสังขารเปนสังขารไกลจากกุศลสังขารและ
อกุศลสังขาร กุศลสังขารและอกุศลสังขารเปนสังขารไกลจากอัพยากตสังขาร
สังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
และอทุกขมสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
สังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา สังขาร
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขาร
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา สังขารของผู
ไมเขาสมาบัติเปนสังขารไกลจากสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารของผูเขาสมาบัติ
เปนสังขารไกลจากสังขารของผูไมเขาสมาบัติ สังขารที่เปนอารมณของอาสวะ
เปนสังขารไกลจากสังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะ สังขารที่ไมเปนอารมณ
ของอาสวะเปนสังขารไกลจากสังขารที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวาสังขาร
ไกล.
สังขารใกล เปนไฉน ?
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อกุศลสังขารเปนสังขารใกลกับอกุศลสังขาร กุศลสังขารเปนสังขารใกล
กับกุศลสังขาร อัพยากตสังขารเปนสังขารใกลกับอัพยากตสังขาร สังขารที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาสังขาร
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สังขาร
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนสังขารใกลกับสังขารที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข
เวทนา สังขารของผูไมเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูไมเขาสมาบัติ
สังขารของผูเขาสมาบัติเปนสังขารใกลกับสังขารของผูเขาสมาบัติ สังขารที่เปน
อารมณของอาสวะเปนสังขารใกลกับสังขารที่เปนอารมณของอาสวะ สังขารที่ไม
เปนอารมณของอาสวะเปนสังขารใกลกับสังขารที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้
เรียกวาสังขารใกล
หรือพึงทราบสังขารไกลสังขารใกล โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้น ๆ
เปนชั้น ๆ ไป.
วิญญาณขันธ
[๒๖] วิญญาณขันธ เปนไฉน ?
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง คือ วิญญาณอดีต วิญญาณอนาคต
วิญญาณปจจุบัน วิญญาณภายใน วิญาณภายนอก วิญญาณหยาบ
วิญญาณละเอียด วิญญาณทราม วิญญาณประณีต วิญญาณไกล
วิญญาณใกล ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน นี้เรียกวาวิญญาณขันธ.
[๒๗] ในวิญญาณขันธนั้น วิญญาณอดีต เปนไฉน ?
วิญญาณใด ลวงไปแลว ดับแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึง
ความดับแลว ถึงความดับสิ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว ปราศไปแลว ที่เปนอดีต
สงเคราะหเขากับสวนอดีต ไดแกจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอดีต.
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วิญญาณอนาคต เปนไฉน ?
วิญญาณใด ยังไมเกิด ยังไมเปน ยังไมเกิดพรอม ยังไมบังเกิด
ยังไมบังเกิดยิ่ง ยังไมปรากฏ ยังไมเกิดขึ้น ยังไมเกิดขึ้นพรอม ยังไมตั้งขึ้น
ยังไมตั้งขึ้นพรอม ที่เปนอนาคตสงเคราะหเขากับสวนอนาคต ไดแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณอนาคต.
วิญญาณปจจุบัน เปนไฉน ?
วิญญาณใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิด
ยิ่งแลว ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตัง้ ขึ้น
พรอมแลว ที่เปนปจจุบันสงเคราะหเขากับสวนปจจุบัน ไดแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณปจจุบัน.
[๒๘] วิญญาณภายใน เปนไฉน ?
วิญญาณใด ของสัตวนั้น ๆ เองซึ่งมีในตน เฉพาะตน เกิดในตน
เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณภายใน.
วิญญาณภายนอก เปนไฉน ?
วิญญาณใด ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นนั้น ๆ ซึ่งมีในตน เฉพาะตน
เกิดในตน เฉพาะบุคคล อันกรรมทีส่ ัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ไดแก
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ นี้เรียกวาวิญญาณภายนอก.
[๒๙] วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด เปนไฉน ?
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณ
เปนวิญญาณละเอียด กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณหยาบ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปน
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วิญญาณหยาบ วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
วิญญาณละเอียด วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณ
หยาบ วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณละเอียด วิญญาณ
ของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
ละเอียด วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณหยาบ วิญญาณที่ไม
เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณละเอียด
หรือพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียด โดยอาศัยเทียบเคียง
วิญญาณนั้น ๆ เปนชั้น ๆ ไป.
[๓๐] วิญญาณทราม วิญญาณประณีต เปนไฉน ?
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณ
เปนวิญญาณประณีต กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณเปนวิญญาณทราม
อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณประณีต วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปน
วิญญาณทราม วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปน
วิญญาณประณีต วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเปนวิญญาณ
ทราม วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณประณีต วิญญาณ
ของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณทราม วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณ
ประณีต วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณทราม วิญญาณที่ไมเปน
อารมณของอาสวะเปนวิญญาณประณีต
หรือพึงทราบวิญญาณทรามวิญญาณประณีต โดยอาศัยเทียบเคียง
วิญญาณนั้น ๆ เปนชั้นๆ ไป.
[๓๑] วิญญาณไกล เปนไฉน ?
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ และอัพยากตวิญญาณ
กุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณ กุศล
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วิญญาณเปนวิญญาณไกลจากอกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณอกุศลวิญญาณ
และอัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปน
วิญญาณไกลจากกุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณ
เปนวิญญาณไกลจากอัพยากตวิญญาณ วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปน
วิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เปนวิญญาณไกลจากวิญญาณ
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจาก
วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยสุข
เวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาและ
ทุกขเวทนาเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของผูเขาสมาบัติ วิญญาณ
ของผูเขาสมาบัติเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณที่
เปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะ
วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะเปนวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เปนอารมณ
ของอาสวะ นี้เรียกวาวิญญาณไกล.
วิญญาณใกล เปนไฉน ?
อกุศลวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอกุศลวิญญาณ กุศลวิญญาณเปน
วิญญาณใกลกับกุศลวิญญาณ อัพยากตวิญญาณเปนวิญญาณใกลกับอัพยากตวิญญาณ วิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนวิญญาณใกลกับวิญญาณ
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ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา วิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนวิญญาณ
ใกลกับวิญญาณที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา วิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ
เปนวิญญาณใกลกับวิญญาณของผูไมเขาสมาบัติ วิญญาณของผูเขาสมาบัติเปน
วิญญาณใกลกับวิญญาณของผูเขาสมาบัติ วิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะเปน
วิญญาณใกลกับวิญญาณที่เปนอารมณของอาสวะ วิญญาณทีไ่ มเปนอารมณของ
อาสวะเปนวิญญาณใกลกบั วิญญาณที่ไมเปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา
วิญญาณใกล
หรือพึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณ
นั้น ๆ เปนชัน้ ๆ ไป.
สุตตันตภาชนีย จบ
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สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระวิภังค
อารัมภกถา
พระสัมพุทธเจาผูเปนนาถะ ทรงเห็น
สัจจะทั้ง ๔ จึงทรงประกาศพระธรรมสังคณี
๔ กัณฑ (คือ จิตตุปปาทกัณฑ รูปกัณฑ
นิกเขปกัณฑ อัตถุทธารกัณฑ) แลว ทรงเปน
นายกประกอบดวยธรรมของพระพุทธเจา ๑๘
ประการ ทรงเปนพระบรมศาสดา แสดง
พระวิภังคอันใด ดวยอํานาจวิภังค ๑๘ ประการ มีขันธวิภังคเปนตน ในลําดับแหง
พระธรรมสังคณีนั่นแหะ บัดนี้ลําดับ
แหงการสังวรรณนาพระวิภังคนั้น ถึงพรอม
แลว เพราะเหตุนั้น ขาพเจาสะสางนัย
อรรถกถาโบราณแลวจักเรียบเรียงอรรถกถา
พระวิภังคนั้น ขอทานสาธุชนทั้งหลายจง
ตั้งใจทําความเคารพพระสัทธรรม ฟงอรรถกถาพระวิภังคนั้น เทอญ.
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๑. ขันธวิภังคนิเทศ
วรรณาสุตตันตภาชนีย
คําวา ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ดังนี้ นี้ ชื่อสุตตันตภาชนีย ในขันธวิภังค
อันเปนวิภังคตนแหงวิภังคปกรณ. ในบรรดาคําเหลานั้น คําวา ๕ เปนคํา
กําหนดจํานวน ดวยคําวา ๕ นั้น พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงวา ขันธ
ทั้งหลายมีไมนอยกวานั้นไมมากกวานั้น. คําวา ขันธ เปนคําแสดงธรรมที่ทรง
กําหนดไว.
วาดวยขันธศัพท
ในพระบาลีขันธวิภังคนั้น ศัพทวา ขันธ (ขนฺธสทฺโท) นี้ใชใน
ฐานะมาก คือ ในฐานะวา กอง (ราสิมฺหิ) ในฐานะวา คุณ (คุเณ)
ในฐานะโดยเปนบัญญัติ (ปณฺณตฺติย) ในความเปนคําติดปาก (รุฬฺหิย).
จริงอยู ชื่อวา ขันธ โดยฐานะวา กอง เหมือนในประโยคมีคํา
เปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา มีน้ําเทานี้อาฬหก หรือวาเทานี้รอยอาฬหก หรือวาเทานี้
พันอาฬหก หรือวาเทานีแ้ สนอาฬหก ไมใชทําไดโดยงาย โดยที่แท
ยอมถึงการนับวา เปนมหาอุทกขันธ ( กองน้ําใหญ ) อันใคร ๆ พึงนับ
ไมได พึงประมาณไมไดทีเดียว แมฉันใด ดังนี้ เพราะมิใชน้ํา
๑

๒

๑. คําวา สุตตันตภาชนีย คือ คําที่จําแนกโดยนัยที่ทรงแสดงในพระสูตร
๒. อง จตุกกฺ เลม ๒๑ ๕๑/๗๒ คําวา อาฬหก เปนชือ่ กําหนดนับโดยการตวงของ เชน
๔ กํามือเปน ๑ ฟายมือ ๒ ฟายมือเปน ๑ กอบ ๒ กอบเปน ๑ ทะนาน ๔ ทะนานเปน
๑ อาฬหก
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นิดหนอย คือเปนน้ําจํานวนมากทีเดียว เขาจึงเรียกวา อุทกขันธ (กองน้าํ )
อนึ่ง ธุลีมิใชมีประมาณเล็กนอย เขาก็เรียกวา รชักขันธ (กองธุลี) โคมี
ประมาณไมนอย เขาก็เรียกวา ควักขันธ (กองโค) พลมีประมาณไมนอย
เขาก็เรียกวา พลขันธ (กองพล) บุญมีประมาณไมนอย เขาก็เรียกวา บุญขันธ
(กองบุญ) เพราะธุลีมีมากทีเดียว ทานจึงเรียกวา รชักขันธ โคเปนตนมีประมาณ
มากทีเดียว ทานจึงเรียกวา ควักขันธ พลมีประมาณมาก และบุญมีประมาณ
มาก ทานก็เรียกวา พลขันธ และบุญขันธ ดังนี.้
อนึ่ง ชือ่ วา ขันธ โดยฐานะวาคุณ เหมือนในประโยคมีคําเปนตนวา
สีลกฺขนฺโธ (คุณคือศีล) สมาธิขนฺโธ (คุณคือสมาธิ) ดังนี้. และชื่อวา
ขันธโดยฐานะเปนบัญญัติ เหมือนในชื่อนี้วา พระผูมีพระภาคเจาไดทอด
พระเนตรเห็นทอนไมทอนใหญ (มหนฺต ทารุกขฺ นฺธ) ลอยตาม
กระแสแมน้ําคงคาไป* ดังนี้. ชื่อวา ขันธ ในฐานะโดยความเปน คําติดปาก
เหมือนในประโยคมีคําเปนตนวา จิต มโน มานัส วิญญาณ วิญญาณขันธ อันใด ดังนี้.
ขันธนี้นั้น ทรงประสงคเอาโดยฐานะวา กอง ในอธิการนี้ เพราะ
ชื่อวา อรรถแหงขันธนี้มีอรรถวาเปนกอน เปนกลุม เปนแทง เปนกอง
ฉะนั้น พึงทราบวาขันธทั้งหลายมีลักษณะเปนกอง ดังนี้ แมจะกลาววา อรรถ
แหงขันธนี้มีอรรถเปนโกฏฐาส (คือเปนสวน) ดังนี้ ก็ควร เพราะคนทั้งหลาย
ในโลกกูหนี้เขามาแลว เมื่อถูกเจาหนี้ทวง ก็พูดวา พวกเราจักให ๒ ขันธ
(๒ สวน) ๓ ขันธ (๓ สวน) ดังนี้ แมการกลาววา ขันธทั้งหลายมีลักษณะ
เปนโกฏฐาส คือเปนสวน ดังนี้ก็ควร ดวยประการฉะนี้ คําวา รูปขันธ
๒

๑. ส. สฬายตนวคฺค เลม ๑๘ ๓๒๕/๒๒๖
๒. อภิ. วิ เลม ๓๕ ๒๙๔/๑๙๓
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ในสุตตันภาชนียนี้จึงไดแก กองแหงรูป สวนแหงรูป. คําวา เวทนาขันธ
ก็ไดแก กองแหงเวทนา สวนแหงเวทนา เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบ
อรรถแหงขันธมีสัญญาเปนตนโดยนัยนี้.
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประมวลรูปทัง้ หมด ทําใหเปนกองแหงรูป
มีประเภทอยางนี้ คือ สวนแหงรูป ๒๕ และสวนแหงรูป ๙๖ ซึ่งทรงจําแนก
ไวในโอกาส ๑๑ อยาง มีรูปที่เกิดแตอดีต อนาคต และปจจุบันเปนตน โดย
พระดํารัสที่ตรัสวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ ดังนี้
แลวทรงแสดงวา ชื่อวา รูปขันธ ไวดวยคํามีประมาณเทานี้.
อนึ่ง ทรงประมวลเวทนานั้นทั้งหมดทําใหเปนกองแหงเวทนาอันเปน
ไปในภูมิ ๔ ซึ่งทรงจําแนกไวในโอกาส ๑๑ เหลานั้นนั่นแหละวา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดังนี้ แลวทรงแสดงวา ชื่อวา เวทนาขันธ.
และทรงประมวลสัญญานัน้ ทั้งหมด ทําใหเปนกองแหงสัญญาอันเปนไปในภูมิ ๔
ซึ่งทรงจําแนกไวในโอกาส ๑๑ เหลานั้นนั่นแหละวา สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญาเกิดแตมโนสัมผัส ดังนี้ แลวทรงแสดงวา ชื่อวา
สัญญาขันธ. และทรงประมวลสังขารนั้นทั้งหมด ทําใหเปนกองแหงเจตนา
อันเปนไปในภูมิ ซึ่งทรงจําแนกไวในโอกาส ๑๑ เหลานั้นนั่นแหละวา เจตนา
เกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ เจตนาเกิดแตมโนสัมผัส ดังนี้ แลวทรงแสดงวา
ชื่อวา สังขารขันธ. และทรงประมวลวิญญาณนั้นทั้งหมดทําใหเปนกองแหง
จิตอันเปนไปในภูมิ ๔ ซึ่งทรงจําแนกไวในโอกาส ๑๑ เหลานั้นนั่นแหละวา
๑

๒

๑. รูป ๒๕ คือ อายตนะภายในและภายนอก ๑๐ แสะสุขุมรูป ๑๕
๒. รูป ๙๖ คือ กรรมชรูป ไดแก จักขุทสกะ โสต ฆาน ชิว กายทสก อิตถีภาวทสก
ปุริสภาวทสก รวม ๗๐ และสุทธัฏฐกรูป ๘ เกิดแต จิติ อุตุ อาหารรวม ๒๔ สัททรูป ๒
เกิดแตจิตและอุต.
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จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนธาตุ มโนวิญาณธาตุ ดังนี้ แลวทรงแสดงวา ชื่อวา วิญญาณขันธ.
อีกอยางหนึ่ง ในอธิการแหงขันธ ๕ นี้ รูปแมทั้งหมดที่เกิดจาก
สมุฏฐานทั้ง ๔ (คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร) ชื่อวา รูปขันธ เวทนา
ที่เกิดพรอมกับจิต ๘๙ มีกามาวจรกุศลจิต ๘ เปนตน ชื่อวา เวทนาขันธ
แมสัญญาก็ชอื่ วา สัญญาขันธ ธรรมมีผัสสะเปนตน ก็ชื่อวา สังขารขันธ
จิต ๘๙ ชื่อวา วิญญาณขันธ พึงทราบการกําหนดธรรมในขันธ ๕ แม
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อธิบายรูปขันธ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจามีความประสงคจะทรงจําแนกแสดงรูปขันธ
เปนตนเหลานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา ตตถฺ กตโม รูปกฺขนฺโธ ในขันธ
๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในขันธวิภังคนั้น ดังนี้
บทวา ตตฺถ แปลวา ในขันธ ๕ เหลานั้น บทวา กตโม เปน
กเถตุกัมยตาปุจฉา. บทวา รูปกฺขนฺโธ (รูปขันธ) เปนบทแสดงธรรมที่
ทรงปุจฉา. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกรูปขันธนั้นในบัดนี้ จึงตรัส
พระดํารัสมีอาทิวา ย กิฺจิ รูป (รูปอยางใดอยางหนึ่ง). บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ย กิฺจิ (อยางใดอยางหนึ่ง) เปนบทที่ทรงถือเอาโดยไมเหลือ. บทวา
รูป (รูป) เปนบทกําหนดธรรมที่เกีย่ วของ ดวยบทวา ย กิฺจิ รูป แม
ทั้งสองอยางนี้ ยอมเปนอันทรงทําการกําหนดเอารูปโดยไมมสี วนเหลือ.
ถามวา ในรูปขันธนั้น ธรรมทีช่ ื่อวา รูป ดวยอรรถวากระไร
ตอบวา ทีช่ ื่อวา รูป ดวยอรรถวา ยอยยับ.
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สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไรพวก
เธอจึงเรียกวารูปเลา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่รูปยอมยอยยับไปแล ฉะนั้นจึงเรียกวารูป รูปยอมยอยยับเพราะอะไร ? ยอมยอยยับเพราะความเย็นบาง
ยอมยอยยับ เพราะความรอนบาง ยอมยอยยับ เพราะความหิวบาง ยอมยอยยับ เพราะความหายบาง ยอมยอยยับ เพราะสัมผัสเหลือบ ยุง ลมแดด
และสัตวเลื้อยคลานบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่รูปยอมยอยยับไป
แล เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา รูป ดังนี้.
ในพระดํารัสเหลานั้น คําวา กึ เปนการณปุจฉา (ถามถึงเหตุ)
อธิบายวา พวกเธอเรียกรูปดวยเหตุอะไร คือ ชือ่ วา รูปนั้น ดวยเหตุอะไร.
อิติศัพทในบทวา รุปฺปติ นี้เปนศัพทยกเหตุขึ้นแสดง อธิบายวา เพราะเหตุ
ที่รูปยอมยอยยับ ฉะนั้น จึงชื่อวา รูป. ก็บทวา รุปฺปติ มีอธิบายวา
รูปยอมกําเริบ อันปจจัยยอมกระทบ อันปจจัยยอมเบียดเบียน ยอมแตกสลาย
โดยฐานะนี้มีประมาณเทานี้ รูปเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยอรรถ
วา ยอยยับไป ดวยประการฉะนี้ แมจะกลาววา ชื่อวา รูป ดวยลักษณะที่
ยอยยับไป ดังนี้ก็ควร เพราะรูปนี้มีการยอยยับเปนลักษณะ.
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในคํามีอาทิวา รูปยอมยอยยับไปเพราะความ
เย็นบาง ดังนี้ วาดวยความเย็นกอน ความที่รูปยอยยับไปปรากฏในโลกันตริกนรก. จริงอยู นรกหนึ่ง ๆ ในระหวางทุก ๆ สามจักรวาล มีประมาณ
๘,๐๐๐ โยชน ซึ่งภายใตไมมีแผนดิน เบื้องบนไมมีพระจันทร พระอาทิตยไมมี
ดวงประทีป ไมมีแสงสวางแหงแกวมณี มืดมิดเปนนิตย ชื่อวา โลกันตริกนรก
อัตภาพของสัตวผูเกิดในโลกันตริกนรกนั้น มีประมาณ ๓ คาวุต สัตวเหลานั้น
จะมีเล็บทั้งหลายที่ยาวหนาเกาะที่เชิงเขา หอยหัวลงดุจคางคาว เมื่อใดมันเขยิบ
ตัวไปถึงหัตถบาสของกันและกัน เมื่อนั้น พวกมันก็จะสําคัญวา พวกเราได
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อาหารแลวตางก็พากันขวนขวายในสิ่งที่ตนวาเปนอาหารนั้น จึงไลตามกันไป
รอบ ๆ แลว พลัดตกลงไปในน้ําที่รองแผนดิน เมื่อถูกลมเย็นพัดกระหน่ําอยู
มันก็จะขาดตกลงในน้ํา เหมือนผลมะซางสุก ฉะนั้น. พอตกลงเทานั้น มัน
ก็มีหนังเอ็นเนื้อ กระดูก ถูกน้ํากรดเย็นกัดทําลายเปนชิ้น ๆ เหมือนกอนแปง
ที่เขาใสในน้ํามันเดือด ความยอยยับไปแหงรูปปรากฏในโลกันตริกนรก ดวย
ความเย็นอยางนี้. ความยอยยับแหงรูปนี้ปรากฏ ในประเทศทั้งหลายที่มีความ
เย็นเกิดแตหิมะตก แมมแี ควน ชื่อวา มหิสกะเปนตนก็เหมือนกัน เพราะสัตว
ทั้งหลายในประเทศนั้น มีรางกายถูกความเย็นทําลายตัดขาดแลวยอมถึงแมความ
สิ้นชีวิต ดังนี้.
วาดวยความรอน ความที่รูปยอยยับไปปรากฏแลว ในอเวจีมหานรก
จริงอยู ในอเวจีมหานรกนั้น สัตวนรกยอมเสวยทุกขใหญ ในเวลาตองกรรม
กรณมีการใหนอนลงบนพื้นแผนดินโลหะ ที่รอนแลวจองจําดวยเครื่องจองจํา
๕ อยางเปนตน.
วาดวยความหิว ความที่รูปยอยยับไปปรากฏแลวในปตติวิสัย (กํา
เนิดเปรต) และในเวลาเกิดทุพภิกขภัย จริงอยู พวกสัตวในกําเนิดเปรต ชือ่ วา
เอามือถืออามิสอยางใดอยางหนึ่งใสเขาไปในปากมิไดมีตลอด ๒-๓ พุทธันดร
ภายในทองเปนเหมือนตนไมมีโพรงที่ไฟติดทั่วแลว ในเวลาเกิดทุพภิกขภัย
ชื่อวาสัตวทั้งหลาย ผูไมไดแมเพียงน้ําขาวแลวถึงความตายไป นับประมาณมิได.
วาดวยความระหาย ความที่รูปยอยยับไปปรากฏแลวในอสุรกาย
ทั้งหลาย มีกาลกัญชิกาสูร เปนตน จริงอยู สัตวทั้งหลายในพวกกาลกัญชิกาสูร
เปนตนนั้น ยอมไมอาจไดหยาดน้ําเพียงยังหทัยใหชุม หรือเพียงใหเปยกลิ้น
สิ้น ๒-๓ พุทธันดร แมบางพวกที่ไปถึงแมน้ําดวยคิดวา พวกเราจักดื่มน้ํา
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ดังนี้ น้ํานั้นก็แหงถึงความสําเร็จเปนทรายแหงแมน้ําไป แมบางพวกที่แลนไปถึง
มหาสมุทร มหาสมุทรก็กลายเปนหินดาด สัตวเหลานั้นจึงซูบซีดถูกทุกขมีกําลัง
บีบคั้นทองเที่ยวไป.
ไดยินวา กาลกัญชิกาสูรตนหนึ่ง ไมสามารถทนความระหายไดจึงลง
ไปยังแมน้ําใหญทั้งลึกทั้งกวางหนึ่งโยชน ในที่กาลกัญชิกาสูรนั้น ลงไปแลว น้ํา
ก็แหงเปนควันพลุงขึ้นเหมือนเดินบนหินดาดอันรอนจัดฉะนั้น. เมื่ออสุรกาย
นั้นไดยินเสียงน้ําจึงวิ่งพลานไปขางโนนขางนี้อยูนั่นแหละ ราตรีสวางแลว. ใน
ขณะนั้น พวกภิกษุ ๓ รูป ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรกําลังเที่ยวภิกขาจาร
แตเชาตรูเห็นเขาแลวจึงถามวา ดูกอ นสัปบุรุษ ทานเปนใคร อสุรกายนั้น
ตอบ วากระผมเปนเปรต ขอรับ.
พวกภิกษุ : ทานแสวงหาอะไร ?
อสุรกาย : น้ําดืม่ ขอรับ.
พวกภิกษุ : แมน้ํานี้เต็มฝง ทานไมเห็นหรือ ?
อสุรกาย : ทานขอรับ มันไมสําเร็จแกกระผม.
พวกภิกษุ : ถาอยางนั้น ทานจงนอนลงตรงหลังแมน้ําเถิด พวก
อาตมาจักเทน้ําลงในปากของทาน. อสูรนั้นก็นอนหงายบนหาดทราย พวกภิกษุ
ไดชวยกันเอาบาตร ๓๐ ใบตักน้ํามาเทลง ๆ ในปากของอสูรนั้น เมื่อภิกษุเหลา
นั้นทําอยูอยางนี้ เวลาของภิกขาจารก็ใกลเขามาแลว พวกภิกษุจึงพูดวา ถึงเวลา
ภิกขาจารของพวกอาตมาแลว สัปบุรษุ ทานไดความพอใจบางไหม ? อสูรนั้น
ตอบวา ทานขอรับ ถาวา น้ํามีเพียงฟายมือจากน้ําที่เทลงดวยบาตร ๓๐ ใบ ของ
พระคุณเขาไปในลําคอของกระผมดวยการทําของคนไดไซร ขอความพนจาก
อัตภาพเปรตอยาไดมีเลย ดังนี้. ความยอยยับไปแหงรูปปรากฏแลวในปตติวิสัย
เพราะความระหาย ดวยประการฉะนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 28

ความที่รูปยอยยับเพราะสัมผัสเหลือบเปนตน ปรากฏแลวใน
ประเทศทั้งหลายที่มากดวยเหลือบและยุงเปนตน. อนึ่ง ในอธิการนี้ คําวา
เหลือบ ไดแก แมลงวันหัวเหลือง. คําวา มกสา ไดแก ยุงนั่นแหละ.
คําวา ลม พึงทราบดวยอํานาจแหงลมมีลมในทอง และลมในเบื้องหลังเปน
ตน.
จริงอยู โรคลมเกิดขึ้นในรางกายแลวยอมทําลายมือ เทา และเบื้อง
หลังเปนตน ยอมทําใหเปนคนบอด ยอมทําใหเปนคนงอย เปนคนเปลี้ย.
บทวา อาตโป (แดด) ไดแก ความรอนของดวงอาทิตย ความที่รูป
ยอยยับไปดวยความรอนนั้นปรากฏแลวในทางกันดาร มีทะเลทรายเปนตน.
ไดยินวา มีหญิงคนหนึ่งลาหลังพวกเกวียนในเวลาราตรีในทะเลทราย เมื่อพระอาทิตยโคจรไปถึงกลางวัน ไมสามารถจะวางเทาที่ทรายกําลังรอนได จึงยก
กระเชาลงจากศีรษะเหยียบ เมื่อไมอาจยืนบนกระเชา เพราะความรอนยิ่งก็วาง
ผาสาฏกบนกระเชานั้นแลวเหยียบ แมผาสาฏกนั้นรอนทั่วแลว ก็จับลูกนอยที่
อุมมาใหนอนคว่ําเหยียบบนลูกนอยทีก่ ําลังรองจาอยู พรอมกับลูกนอยก็ไดทํา
กาละในที่นั้นนั่นเอง เพราะความรอนใหเรารอนแลว.
คําวา สิริสปฺปา (สัตวเลื้อยคลาน) ไดแก สัตวทั้งหลายมีตัวยาว
อยางใดอยางหนึ่งแลนเลื้อยไป ความที่รูปยอยยับไปเพราะสัมผัสแหงสัตวเหลา
นั้นบัณฑิตพึงทราบดวยอํานาจในเวลาที่ถูกอสรพิษขบเอาเปนตน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะรวมรูปแมทั้งหมดซึ่งมี ๒๕
และ ๙๖ สวน ที่ทรงรวบรวมไวดวยบทวา ย กิฺจิ รูป (รูปอยางใดอยาง
หนึ่ง). เขาในสวนแหงรูปที่เปนอดีตเปนตนมาแสดง จึงตรัสคําวา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน (รูปเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน) ดังนี้ ตอ
จากนั้น ทรงประสงคจะจัดรูปนั้นนั่นแหละกระทําใหเปนทุกกะ ๔ ทุกะมีอัชฌัตต-
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ทุกะเปนตนมาแสดง จึงตรัสคํามีอาทิวา อชฺฌตฺต วา พหิทธฺ า วา (รูป
ภายใน หรือรูปภายนอก) ดังนี้ ตอจากนั้น เมื่อจะทรงประมวลรูปนัน้ แม
ทั้งหมดที่ทรงกําหนดไวใน ๑๑ สวนแสดงรวมเปนอันเดียวกัน จึงตรัสคําวา
ตเทกชฺฌ (รูปนั้นรวมเปนอันเดียวกัน) ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ตเทกชฺฌ แยกออกเปน ต เอกชฺฌ. บทวา อภิสฺูหิตฺวา แปลวา
ประมวลมา. บทวา อภิสขิปตฺวา ไดแก ทําการยอ คํานี้ ตรัสอธิบายไววา
ก็รูปมีประการยังกลาวแลวนั้นแมทั้งหมด บัณฑิตเรียกวารูปขันธ เพราะรวม
เปนกองเดียวกันในภาวะอยางเดียวกัน กลาวคือความเปนรูปที่ยอยยับไปเปน
ลักษณะ ดังนี้. ดวยคําอธิบายนี้ ยอมเปนอันตรัสรูปแมทั้งหมดในลักษณะแหง
การยอยยับไปนี้วา ชื่อวา รูปขันธ เพราะความเขาถึงความเปนกอง ดังนี้
เพราะขึ้นชื่อวา รูปขันธ อื่น นอกจากรูปหามีไม. ก็รูป ฉันใด ธรรมมี
เวทนาเปนตน ก็ชื่อวา เวทนาขันธเปนตนฉันนั้น เพราะความเขาถึงความ
เปนกองในลักษณะมีการเสวยอารมณเปนลักษณะเปนตน เพราะขึ้นชื่อวา
เวทนาขันธเปนตนอื่นนอกจากเวทนาเปนตน หามีไม.
วาดวยรูปเปนอดีตเปนตน
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงจําแนกรูปที่ทรงจัดเขาใน
โอกาสหนึ่ง ๆ ใหเปนสวน ๆจึงตรัสคํามีอาทิวา ตตฺถ กตม รูป อตีต
ในรูปขันธนั้น รูปอดีต เปนไฉน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตถ เปนบทสัตตมีวิภัตติในมาติกาตาม
ที่ทรงจัดตั้งไวในโอกาส ๑๑ อยาง คํานี้ตรัสอธิบายวา คําวา รูปอดีต ที่ตรัส
ไวในมาติกาตามที่ทรงตั้งไวโดยนัยมีอาทิวา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ดังนี้
รูปนั้นเปนไฉน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในปุจฉาทั้งหมดโดยอุบายนี้.
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บททั้งหลายมีคําเปนอาทิวา อตีต นิรุทฺธ รูปใดลวงไปแลว ดับ
ไปแลว ดังนี้ เปนคําที่ตรัสไวในการพรรณนาบทภาชนียอตีตติกะแหงนิกเขปกัณฑนั่นแหละ.
คําวา จตฺตาโร จ มหาภูตา นี้เปนคําแสดงสภาวะของรูปที่ตรัส
วา อดีต ดังนี้. อนึ่ง ในอธิการนี้ คําที่ขาพเจากลาวแลว ฉันใด คําที่
กลาวไวในที่ทุกแหงก็พึงทราบฉันนั้น. ดวยคํานี้ พระผูมีพระภาคเจายอมทรง
แสดงมหาภูตรูป และรูปอาศัยมหาภูตรูปกระทํารูปนี้ใหเปนรูปอดีตบาง กระทํา
รูปนี้ใหเปนรูปอนาคตบาง ฯลฯ กระทําใหเปนรูปไกลและใกลบาง เพราะขึ้น
ชื่อวารูปอื่น นอกจากมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปแลวหามีไม.
อีกนัยหนึ่ง ขอวา อตีตเสน สคหิต (รูปทีส่ งเคราะหเขาโดยสวน
อดีต) ไดแก รูปที่สงเคราะหโดยสวนอดีตนั่นแหละ ทําการนับได มีอยู. ถาม
วา รูปอะไร ? ตอบวา มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ พึงทราบ
อรรถในที่ทงั้ ปวงอยางนี้. แมบทอธิบายรูปที่เปนอนาคต และปจจุบันก็มีเนื้อ
ความตามที่กลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล.
วาดวยรูป ๒ อยาง
ก็รูปนี้ ทีช่ ื่อวา เปน อดีต อนาคต ปจจุบัน มี ๒ อยาง คือ
รูปโดยปริยายแหงพระสูตร ๑
รูปโดยนิเทศพระอภิธรรม ๑.
วาโดยปริยายแหงพระสูตร ทรงกําหนดรูปที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน
นั้นไวดวยภพ จริงอยู รูปที่เกิดในภพอดีตจําเดิมแตปฏิสนธิ (ในภพปจจุบัน)
หรือรูปที่เกิดแลวในภพถัดไป หรือรูปที่เกิดแลวในภพที่สุดแหงแสนโกฏิกัป
ก็ตาม ทั้งหมดชื่อวา รูปอดีต ทั้งนั้น. รูปที่จะเกิดในภพอนาคตจําเดิมแต
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จุติแลว หรือรูปที่จะเกิดในภพถัดไป หรือรูปที่จะเกิดในที่สุด แหงภพแสน
โกฏิกัปก็ตาม ทั้งหมดชือ่ วา รูปอนาคต ทั้งนั้น. รูปที่กําลังเปนไประหวาง
จุติปฏิสนธิ (ตั้งแตเกิดถึงตายในภพปจจุบัน) ชื่อวา รูปปจจุบนั .
สวนในนิเทศแหงพระอภิธรรม ทรงกําหนดรูปดวยขณะ ดวยวาขณะ
แหงรูปมี ๓ อยาง คือ อุปปาทขณะ (ขณะเกิด) ฐิติขณะ (ขณะตั้งอยู) ภังค
ขณะ (ขณะดับ) รูปทีถ่ ึงขณะทั้ง ๓ เหลานี้แลวดับไป หรือรูปที่ดับในขณะ
ใกล ๆ หรือรูปดับในขณะที่สุดแหงแสนโกฏิกัปก็ตาม ทั้งหมด ชื่อวา รูปอดีต
นั่นแหละ รูปที่ยังไมถึงขณะทั้ง ๓ หรือยังไมถึงลักษณะแหงจิตดวงหนึ่ง หรือ
ยังไมถึงขณะในที่สุดแหงแสนโกฏิกปั ก็ตาม ทั้งหมด ชื่อวา รูปอนาคต
นั่นแหละ แตรูปที่ถึงขณะทั้ง ๓ เหลานี้แลว ชื่อวา รูปปจจุบนั .
ในปริยายแหงพระสูตร และในนิเทศแหงพระอภิธรรมนั้น แมรูป
นี้ จะเปนการจําแนกตามพระสูตร (สุตตันตภาชนีย) ก็จริง ถึงอยางนั้นก็
พึงทราบวา รูปที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน สําเร็จแลว โดย
นิเทศแหงพระอภิธรรมเทานั้น ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง เพราะวา รูปนี้ชื่อวา รูปอดีต โดยสวนทั้ง ๔ ดวยอํานาจ
อัทธา ๑ สันตติ ๑ สมัย ๑ ขณะ ๑ เปนรูปอนาคตและเปนรูปปจจุบันก็โดย
สวน ทั้ง ๔ เหมือนกัน.
วาดวยอํานาจอัทธากอน รูปในกาลกอนแตปฏิสนธิในภพหนึ่งของ
บุคคลหนึ่ง ชื่อวา รูปอดีต รูปในบั้นปลายแตจุติ ชื่อวา รูปอนาคต
รูปในระหวางทั้ง ๒ นั้น ชื่อวา รูปปจจุบัน. วาดวยอํานาจสันตติ รูป
ที่มีอุตุเดียวกัน มีสวนเสมอกันเปนสมุฏฐาน และรูปที่มีอาหารอยางเดียวกันเปน
สมุฏฐาน แมกําลังเปนไปอยูดวยอํานาจเกิดสืบตอมาแตเบื้องตน ชื่อวา รูป-
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ปจจุบัน. รูปที่มีอุตุและอาหารไมเสมอกับสมุฏฐานซึ่งเกิดกอนแตรูปปจจุบัน
นั้น ชื่อวา รูปอดีต รูปที่มีอุตุและอาหารไมเสมอกันเปนสมุฏฐานเกิดหลัง
ปจจุบันชื่อวา รูปอนาคต จิตตชรูป (คือรูปเกิดแตจิต) มีวิถีเดียวกัน มี
ชวนะเดียวกันและสมาบัติเดียวกัน ชื่อวา รูปปจจุบัน จิตตชรูปที่เกิดกอน
รูปปจจุบันนั้น ชื่อวา รูปอดีต จิตตชรูปที่เกิดหลังรูปปจจุบัน ชื่อวา
รูปอนาคต. รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานไมมีประเภทอดีตเปนตน ดวยอํานาจ
สันตติอยางหนึ่งโดยเฉพาะ แตพึงทราบประเภทรูปอดีตเปนตนของรูปที่มีกรรม
เปนสมุฏฐานนั้นดวยอํานาจเปนรูปอุปถัมภอุตุชรูป อาหารชรูป จิตตชรูปเหลา
นั้นนั่นแหละ. วาดวยอํานาจสมัย รูปที่กําลังเปนไปดวยอํานาจการสืบตอใน
สมัยทั้งหลายมีครู ยาม เวลาเชา เวลาเย็น กลางคืน และกลางวันเปนตนแตละ
อยาง สมัยนั้น ๆ ชื่อวา รูปปจจุบัน. รูปที่เกิดกอนแตสมัยนั้น ชื่อวา รูปอดีต
รูปที่เกิดหลังสมัยนั้น ชื่อวา รูปอนาคต. วาดวยอํานาจขณะ รูปที่นับเนื่อง
ดวยขณะทั้ง ๓ มีอุปปาทขณะ เปนตน ชื่อวา รูปปจจุบัน. รูปที่เกิดกอนขณะ
ทั้ง ๓ นั้นชื่อวา รูปอดีต รูปที่เกิดหลังขณะทั้ง ๓ นั้น ชื่อวา รูปอนาคต.
อีกอยางหนึ่ง รูปที่มีกิจแหงเหตุและปจจัยผานไปแลว ชือ่ วา รูปอดีต
รูปที่มีกิจแหงเหตุสําเร็จแลวแตกิจแหงปจจัยที่ยังไมสําเร็จ ชื่อวา รูปปจจุบนั
รูปที่มีกิจทั้ง ๒ ยังไมมาถึง ชื่อวา รูปอนาคต. อีกอยางหนึ่ง รูปที่เปนไป
ในขณะกิจของตน ชื่อวา รูปปจจุบัน รูปที่เปนไปกอนกิจของตนนั้นชื่อวา
รูปอดีต รูปที่จะเปนไปในภายหลังกิจของตนนั้น ชื่อวา รูปอนาคต. ก็ใน
นิเทศแหงรูปที่เปนอตีตติกะนี้ กถาวาดวยขณะเปนตนเปนกถาไมออมคอม
(โดยตรง) ทีเ่ หลือยังมีปริยายออมคอม ในกถาทั้ง ๒ เหลานั้น นิปปริยายกถา
(กถาไมออมคอม) ทรงประสงคเอาในสุตตันตภาชนียนี้. แมนิเทศแหงบท
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รูปหมวดอัชฌัตตทุกะมีเนื้อความตามที่กลาวไวในนิเทศแหงอัชฌัตติกะในหนหลังนั่นแหละ. รูปหยาบเปนตนมีเนื้อความตามที่ขาพเจากลาวไวในการพรรณนา
รูปกัณฑนั่นแล.
วาดวยนิเทศแหงรูปหินทุกะ (ขอที่ ๖)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงรูปหีนทุกะ ตอไป
บทวา เตส เตส สตฺตาน (ของสัตวนั้นๆ) นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติเปน
ไปในสัตวมาก เพราะเมื่อตรัสอยูวา ของสัตวแมอื่น ของสัตวแมอื่น
ดังนี้ ตรัสอยูตลอดวันก็ดี ตลอดแสนกัปก็ดี ก็ยอมตรัสดวยพระดํารัส (วา
ของสัตวนั้น ๆ) มีประมาณเทานี้เทานั้น เพราะฉะนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรง
กําหนดเอาสัตวโดยไมเหลือดวยบททั้ง ๒ เทานั้น จึงตรัสวา เตส เตส
สตฺตาน ดังนี้. ก็ดวยบทมีประมาณเทานี้ยอมสําเร็จการแสดงถึงสัตวอื่น ๆ
แมทั้งหมด.
บทวา อฺุาต (ที่นาดูหมิ่น) คือ ที่เขาสบประมาท. บทวา
อวมฺาต (นาเหยียดหยาม) คือ รูปที่เขาเยยหยัน ซึ่งใคร ๆ รูแลวก็ไม
ประกาศวารูปบาง. บทวา หีฬิต (นาเกลียด) คือ รูปที่เขาขวาง ที่เขาทิ้ง
ดวยอรรถวาไมควรถือเอา อาจารยบางพวกกลาววา รูปที่นาเกลียด ดังนี้ก็มี.
บทวา ปริภตู  (นาตําหนิ) คือ รูปที่เขากําหนดดวยคําพูดวา ประโยชนอะไร
ดวยรูปนี้เลา ดังนี้. บทวา อจิตฺตีกต (ไมนายกยอง) คือ รูปที่ไมนา
เคารพ. บทวา หีน (ทราม) คือ รูปที่ลามก. บทวา หีนมต (รูกันวาทราม)
คือ รูปที่เขารูกันวาเลว ไดแก รูปที่เขากระทําใหลามกรูกัน. บทวา หีนสมฺมต
(สมมติกันวาทราม) คือ รูปที่เขาสมมติกันในโลกวา ชั่วชา หรือรูปที่คน
๑

๑ บาลีเปน อจิตีกต
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เลวทรามรูจักกันดี เหมือนคูถที่สัตวมีคูถเปนอาหารรูจักกันดี. บทวา อนิฏ
(ไมนาปรารถนา) คือรูปที่ไมนารัก หรือรูปที่เขาไมแสวงหาเพื่อตองการจะได
ถาใคร ๆ จะพึงแสวงหารูปนั้น ก็พึงแสวงหาเถิด แตวา รูปที่ไมนาปรารถนา
นี้แหละเปนชื่อของอารมณนั้น. บทวา อกนฺต (ไมนารัก) คือรูปที่ไมนา
ปรารถนา หรือหาสิริมิได. บทวา อมนาป (ไมนาชอบใจ) คือรูปที่ไมชุมชื่นใจ
จริงอยู รูปเชนนั้นยอมไมชุมชื่นใจ อีกอยางหนึ่ง มีวิเคราะหวา มน
อปฺปายติ วฑฺเฒตีติ มนาป น มนาป อมนาป แปลวา รูปใด
ยอมยังใจใหเอิบอาบ คือใหใจเจริญ เพราะเหตุนั้น รูปนัน้ จึงชื่อวา
มนาปะ (ยังใจใหเอิบอาบ) รูปที่ไมยังใจใหเอิบอาบ ชื่อวา อมนาปะ.
อีกอยางหนึ่ง รูป ชื่อวา ไมนาปรารถนา เพราะเวนจากสมบัติ รูป
ที่ไมนาปรารถนานั้นมีอกุศลกรรมเปนสมุฏฐานโดยสวนเดียว ในบรรดารูป
ทั้งหลายที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ที่ชอื่ วา อกนฺต (รูปที่ไมนารัก) เพราะไมมี
เหตุแหงความสุข. ทีช่ ื่อวา อมนาป (รูปที่ไมนาชอบใจ) เพราะเปนเหตุ
แหงทุกข.
บทวา รูปา สทฺทา (รูปเสียง) เปนตนนี้เปนคําแสดงสภาวะของ
รูปทรามนั้น จริงอยู พระองคทรงจําแนกกามคุณ ๕ ที่ไมนาปรารถนาดวย
สามารถแหงรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมไวในบทนี้ เพราะวา รูปที่เกิดแตกุศลกรรม
ชื่อวา ไมนา ปรารถนาหามีไม รูปทัง้ หมดที่เกิดแตกุศลกรรมเปนรูปที่นาปรารถนาทั้งนั้น.
นิเทศแหงบทรูปประณีต พึงทราบโดยนัยตรงกันขามที่ขาพเจากลาว
แลว แตในบทนี้ พระองคทรงจําแนกกามคุณ ๕ ที่นาปรารถนาดวยอํานาจ
แหงรูปที่เกิดแตกุศลกรรม. เพราะรูปที่เกิดแตกุศลกรรม ชือ่ วา เปนรูปที่ไม
นาปรารถนายอมไมมี รูปทั้งหมดนาปรารถนาทั้งนั้น. ก็ในรูปเกิดแตกรรม

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 35

ฉันใด แมในรูปทั้งหลายที่มีอุตุเปนสมุฏฐานเปนตนก็ฉันนั้น ยอมมีความเปน
รูปที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจําแนกเฉพาะอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณไวในทุกะนี้ ดวยประการฉะนี้.
นี้เปนกถามีอรรถเสมอกันของอาจารยทั้งหลายกอน.
สวนอาจารยวิตัณฑวาทีกลาววา ขึ้นชื่อวา อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ
ที่พระองคทรงจําแนกไวเฉพาะสวนเดียวไมมี พระองคทรงตรัสธรรมนั้นไวดวย
อํานาจความชอบใจของสัตวนั้น ๆ เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร
ที่สุดแหงความพอใจแล อาตมากลาววาเปนยอดในเบญจกามคุณ
ดูกอนมหาบพิตร รูปเหลาใดเปนที่พอใจของบุคคลบางคน รูป
เหลานั้น ไมเปนที่พอใจของคนบางคน เขาดีใจ มีความดําริบริบรู ณ
ดวยรูปเหลาใด รูปอื่นจากนั้นจะยิ่งกวา หรือประณีตกวา เขาก็ไม
ปรารถนา รูปเหลานั้นเปนอยางยิ่งสําหรับเขา รูปเหลานั้นเปนยอดเยี่ยมสําหรับเขา ดูกอนมหาบพิตรเสียงเหลาใด...กลิ่นเหลาใด...
รสเหลาใด...โผฏฐัพพะเหลาใด เปนที่พอใจของคนบางคน โผฏฐัพพะเหลานั้นเปนที่พอใจของคนบางคน ไมเปนที่พอใจของคน
บางคน* ดังนี้เปนตน. ดวยพระดํารัสอยางนี้ เพราะบุคคลคนหนึ่งยอมชอบใจ
ยอมยินดียิ่ง ซึ่งรูปเปนตนเหลานั้นนั่นแหละ เขายอมยังความโลภใหเกิดขึ้น
ในรูปเปนตนเหลานั้น บุคคลคนหนึ่งยอมโกรธ ยอมขัดเคือง ยอมยังโทสะ
ใหเกิดขึ้นในรูปเปนตนเหลานั้น รูปเปนตนเหลานั้น ยอมนาปรารถนา ยอม
รักใคร ยอมชอบใจแกคนบางคน แตไมเปนที่นาปรารถนา ไมนารักใคร
ไมนาพอใจแกคนบางคน อนึ่ง บางคนยอมยึดถือโดยความเคารพวา รูปเหลานั้น
* ส. สคาถวคฺค. เลม ๑๕ ๓๖๑/๑๑๗ (เนื้อความในอรรกถาหายไปมาก)
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นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ แตอีกคนหนึ่งถือเอารูปเหลานั้นนั้น แหละโดย
ไมเคารพ ดวยคิดวารูปเหลานั้นไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ดังนี้
ฉะนั้น ขึ้นชื่อวา รูปที่เปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณที่ทรงจําแนกเฉพาะโดย
เฉพาะจึงไมมี. จริงอยู แมไสเดือนทั้งหลายก็ยอมเปนสิ่งนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจของพวกบุคคลผูอยูปจจันตประเทศ แตวาเปนสิ่งนารังเกียจอยางยิ่ง
ของพวกที่อยูในมัชฌิมประเทศ อนึง่ เนื้อของนกยูงเปนตน ยอมเปนสิ่งนา
ปรารถนาของบุคคลผูอยูในมัชฌิมประเทศเหลานั้น แตเปนที่เกลียดชังของ
บุคคลนอกนี้ ดังนี้.
พึงถามทานอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นวา ก็ทานกลาววา ขึ้นชื่อวา รูปที่
เปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณที่พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไวเฉพาะอยาง
ไมมีดังนี้หรือ อาจารยวิตัณฑวาทีนั้นก็จะพูดวา ใชแลวกระผมกลาววาไมมี ดังนี้.
แลวถามปญหาเหมือนอยางนั้นนั่นแหละอีก ๓ ครัง้ แลวควรถามวา ธรรมดา
พระนิพพานเปนอิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณ ดังนี้. อาจารยวิตัณฑวาทีเมื่อ
ทราบก็จะบอกวา เปนอิฏฐารมณ. ก็ถาอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นไมพึงตอบ
อาจารยสกวาทีก็ไมพึงบอกวา พระนิพพานเปนอิฏฐารมณอยางเดียวกอน พึง
กลาวตอไปวา ก็ทานปรารถนาความขอนี้วา บุคคลคนหนึ่ง เมื่อมีใคร ๆ
กลาวถึงคุณของพระนิพพานอยู ก็โกรธแลวถามวา ทานกลาวชมพระนิพพาน
ในนิพพานนั้นมีขาวน้ํา มีระเบียบดอกไมของหอม เครื่องลูบไล มีที่นอน
เครื่องนุงหม มีกามคุณ ๕ สําเร็จพรอมแลวหรือ เมื่อเขากลาววาไมมี ก็จะพึง
กลาววา อยาเลยดวยนิพพานของทาน เมื่อบุคคลนั้นกลาวสรรเสริญนิพพาน
อยูตอไป ก็โกรธเอามืออุดหูทั้ง ๒ เสีย ดังนี้ มิใชหรือ ? ก็ดวยอํานาจความ
ขอนี้ นิพพานในวาทะของทานจะชื่อวา เปนอนิฏฐารมณก็ตามที ถึงอยางนั้น
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ใคร ๆ ก็ไมพึงถือเอานิพพานนั้นวาเปนอนิฏฐารมณอยางนั้น เพราะบุคคลนี้
ยอมกลาวดวยความสําคัญอันวิปริตวา ก็อารมณนั้นนั่นแลเปนที่นาปรารถนา
แกคนบางคน ไมนาปรารถนาแกบางคนดวยความจําอันวิปลาส แตอารมณที่
นาปรารถนา และไมนาปรารถนา ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสจําแนกไวเฉพาะ
อยางมีอยู ดังนี้.
ถามวา พระองคทรงจําแนกดวยอํานาจใคร ?
ตอบวา ดวยอํานาจของสัตวผูปานกลาง.
จริงอยู อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณนี้ พระองคนี้ไดทรงจําแนกดวย
อํานาจแหงอิสรชนผูใหญยิ่งเชนพระเจามหาสมมต พระเจามหาสุทัสสนะและ
พระเจาธรรมาโสกราชเปนตน เพราะชนเหลานั้นมีอารมณ แมควรเปนทิพย
ที่ไมนาพึงใจปรากฏอยู ทั้งมิไดทรงจําแนกดวยอํานาจแหงบุคคลผูมีทุกขยาก
อยางยิ่งซึ่งหาขาวและน้ําไดโดยยาก เพราะชนผูมีทุกขยากอยางยิ่งเหลานั้น
แมแตขาวปลายเกรียนที่เหลือ แมรสเนื้อเนา ก็เปนอาหารอรอยยิ่ง เชนกับ
อมตรส. แตพระองคทรงจําแนกดวยอํานาจแหงชนชั้นกลาง เชนหัวหนาหมู
มหาอํามาตย เศรษฐี กุฏมภี และพอคาเปนตนบางคราวไดอยูซึ่งอิฏฐารมณ
บางคราวก็ไดอนิฏฐารมณ เพราะชนชั้นกลางเห็นปานนี้ยอมอาจเพื่อกําหนด
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณได.
แตพระจุฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา ธรรมดาวาอิฏฐารมณ
และอนิฏฐารมณกําหนดไดดวยอํานาจวิบากเทานั้น ไมใชกําหนดดวยอํานาจ
ชวนจิต แตชวนจิตยอมยินดีในอิฏฐารมณ ยอมยินรายในอิฏฐารมณ ยอม
ยินดีในอนิฏฐารมณ ยอมยินรายในอนิฏฐารมณนั่นแหละ ดวยสัญญาวิปลาส
ดังนี้. ก็อฏิ ฐารมณและอนิฏฐารมณนี้ยอมกําหนดดวยอํานาจแหงวิบาก
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โดยสวนเดียวเทานั้น เพราะใคร ๆ ไมอาจลวงวิบากจิตได ถาอารมณเปน
อารมณที่นาปรารถนา กุศลวิบากยอมเกิดขึ้น ถาเปนอารมณที่ไมนาปรารถนา
อกุศลวิบากก็ยอมเกิดขึ้น. จริงอยู พวกมิจฉาทิฏฐิเห็นพระพุทธเจา หรือ
พระสงฆ หรือเห็นอารมณอันโอฬารมีมหาเจดียเปนตนยอมปดตาเสีย ยอมถึง
โทมนัส ฟงเสียงแสดงธรรมก็ยอมอุดหูเสียแมก็จริง ถึงอยางนั้น วิญญาณ
ทั้งหลายมีจักขุวิญญาณ และโสตวิญญาณเปนตนของพวกมิจฉาทิฏฐิเหลานั้น
ยอมเปนกุศลวิบากเทานั้น. สัตวทั้งหลายกินคูถมีสุกรเปนตนสูดกลิ่นคูถแลว
ก็เกิดความดีใจวา เราจักไดเคี้ยวกิน ดังนี้จริง ถึงอยางนั้นในการเห็นคูถ
จักขุวิญญาณของพวกมันก็เปนอกุศลวิบากเทานั้น ในการสูดกลิ่น ฆานวิญญาณ
ของมันก็เปนอกุศลวิบาก ในการลิ้มรส ชิวหาวิญญาณของมันก็เปนอกุศลวิบาก
นั่นแหละ สุกรที่ถูกมัดใหนอนบนที่นอนอันประเสริฐยอมสงเสียงรองดัง แต
โทมนัสของมันยอมเกิดในชวนจิตเทานั้นดวยสัญญาวิปลาส กายวิญญาณของ
มันยอมเปนกุศลวิบากเทานั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความที่อารมณนั้นเปนอิฏฐารมณ.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความที่อารมณนาปรารถนา และไมนา
ปรารถนา แมดวยอํานาจทวาร. จริงอยู กองคูถที่เปนดังโคลนเลนมีสัมผัส
เปนสุข เปนอนิฏฐารมณในจักขุทวารและฆานทวาร เปนอิฏฐารมณในกาย
ทวาร. เมื่อพระเจาจักรพรรดิถูกโบยดวยแกวมณี ถูกทําใหสะดุงบนหลาว
ทองคํา แกวมณีและหลาวทองคําเปนอิฏฐารมณในจักขุทวาร เปนอนิฏฐารมณ
ในกายทวาร. เพราะเหตุไร ? เพราะการเกิดขึ้นแหงทุกขใหญ. อิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ อยางนี้ยอมกําหนดดวยวิบากเทานั้นโดยสวนเดียว.
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ในคําวา ต ต วา ปน (ไดแกตังตังวาปนกนัย) นี้บัณฑิตไมพึงแล
ดูนัยที่กลาวไวในหนหลัง. เพราะในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาไมทรงแยกอรรถให
เขาใจดวยสมมติ ทรงแยกใหเขาใจ ดวยบุคคล เพราะฉะนั้นดวยอํานาจตังตัง
วาปนกนัยนั่นแหละ. พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสความที่รูปทราม และรูป
ประณีต เพราะอาศัยการเปรียบเทียบ โดยเฉพาะบุคคล.
จริงอยู รูปของพวกสัตวนรก ชื่อวา รูปทรามถึงที่สุด เพราะเทียบ
กับรูปของพวกสัตวนรกนั้น รูปของนาคและสุบรรณในสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย
ชื่อวา ประณีต. รูปของนาคและสุบรรณเหลานั้นยังเปนรูปทราม เพราะเทียบ
กับรูปเปรต รูปเปรตทั้งหลาย จึงชื่อวา ประณีต. รูปแมของเปรตเหลานั้น
ก็ยังเปนรูปทรามเพราะเทียบกับรูปชาวชนบทนั้น รูปของชนชาวชนบทจึงชื่อ
วาประณีต. รูปแมของชนชาวชนบทเหลานั้น ก็ยงั เปนรูปทรามเพราะเทียบกับ
รูปนายบาน รูปของนายบานทั้งหลาย จึงชื่อวาประณีต. รูปแมของพวกนาย
บานเหลานั้น ก็ยังเปนรูปทรามเพราะเทียบกับรูปของเจาประเทศราช รูปของ
เจาประเทศราชทั้งหลายจึงชื่อวาประณีต. รูปแมของเจาประเทศราชเหลานั้น
ก็ยังเปนรูปทรามเพราะเทียบกับรูปพระเจาจักรพรรดิ รูปของพระเจาจักรพรรดิ
จึงชื่อวา ประณีต. รูปแมของพระเจาจักรพรรดิแมนั้นก็ยังเปนรูปทรามเพราะ
เทียบกับรูปของภุมเทวดา รูปของพวกภุมเทวดา จึงชื่อวา ประณีต. รูปแม
ของพวกภุมเทวดาเหลานั้นยังเปนรูปทราม เพราะเทียบกับรูปทาวจาตุมหาราช รูปของทาวจาตุมหาราช จึงชื่อวา ประณีต. รูปแมของทาวจาตุมหาราช
เหลานั้นก็ยังเปนรูปทรามเพราะเทียบกับรูปของพวกเทพชั้น ดาวดึงส รูปของ
๑

๒

๑. หมายถึงนัยที่กลาวสรุปเนื้อความเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
๒. คําวาสมมติก็คือปญญัติแตกวางมาก สวนบุคคลเปนเฉพาะอุปาทาบัญญัติ ในพระอภิธรรม
คําวา บุคคล กับคําวา สัตว เปนไวพจนกนั .
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พวกเทพชั้นดาวดึงส จึงชื่อวา ประณีต. ฯลฯ ก็รปู ของพวกเทพชั้นอกนิษฐ
ชื่อวา ประณีตถึงที่สุด.
วาดวยนิเทสแหงทูรทุกรูป
พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงรูปทูรทุกะ (รูปไกลรูปใกล) ตอไป.
รูปที่เปนอิตถินทรียเ ปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไวในหน
หลังนั่นแหละ แตในทุกะนี้ ตรัสสุขมุ รูป (รูปละเอียด) วาเปนทูเรรูป (รูป
ไกล) เพราะเปนรูปที่มีลักษณะเขาใจไดยาก ดวยอรรถวากําหนดเปนอารมณ
ไดยาก ตรัสโอฬาริกรูป (รูปหยาบ) วาเปนสันติเกรูป (รูปใกล) เพราะเปน
รูปที่มีลักษณะเขาใจไดงาย ดวยอรรถวากําหนดเปนอารมณไดงาย. พระผูมี
พระภาคเจามิไดทรงประกอบวา รูปนี้ เรียกวารูปไกล แมในที่ทรงประกอบ
อันมีกวฬิงการาหารเปนที่สุดนั่นแหละ เพราะเหตุไร เพราะชื่อวา รูปไกลมี
๒ อยาง คือ ไกลโดยลักษณะ และ ไกลโดยโอกาส.
ในรูปไกลทั้ง ๒ นั้น มิไดตรัสคําวา รูปไกล ไวโดยลักษณะ
แตตรัสรูปไกลนั้นไวโดยโอกาส เพราะฉะนั้น จึงไมตรัสวา รูปไกลไว พระ
ผูมีพระภาคเจามิไดทรงประสงคจะแสดงโอฬาริกรูปวาเปนรูปไกลโดยโอกาสจึง
ตรัสคํามีอาทิวา ย วา ปนฺญป (ก็หรือวา รูปแมอื่นใดมีอยู). แมในนิเทศ
แหงสันติกบท ก็มีนัยนี้แหละ.
ในพระบาลีนั้น บทวา อนาสนฺเน แยกบทเปน น อาสนฺเน ได
แก ในที่ไมใกลเคียง. บทวา อนุปกฏเ แปลวา ในที่ไมใกลชดิ . บทวา
ทูเร แปลวา ในที่ไกล. บทวา อสนฺติเก แปลวา ในที่ไมใชใกล. บทวา
อิท วุจฺจติ รูป ทูเร (นี้เรียกวารูปไกล) นี้ ตรัสสุขุมรูป ๑๕ อยาง เรียกวา
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รูปไกล โดยลักษณะ แตตรัสโอฬาริกรูป ๑๐ อยาง เรียกวา รูปไกล โดย
โอกาส ดวยอํานาจเยวาปนกนัย นิเทศแหงสันติกบทมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
บทวา อิท วุจฺจติ รูป สนฺติเก (นี้เรียกวารูปใกล) นี้ตรัสโอฬาริก
รูป ๑๐ อยาง เรียกวา รูปใกลโดยลักษณะ แตตรัสสุขุมรูป ๑๕ อยาง เรียก
วา รูปใกลโดยโอกาส ดวยอํานาจเยวาปนกนัย.
ถามวา ก็รูปทีช่ ื่อวาใกลและไกลดวยอํานาจโอกาสตั้งแตไหน ?
ตอบวา เมื่อบุคคลพูดอยูดวยถอยคําปรกติ ๑๒ ศอก ชื่อวาอุปจาร
คือใกลตอการฟง รูปภายในแหงอุปจารคือใกลตอการฟงนั้น ชื่อวา รูปใกล
เกินจากนั้นไป ชื่อวา รูปไกล. บรรดารูปใกลและไกลนั้น สุขุมรูป มีอยู
ในที่ไกล ชือ่ วาเปนรูปไกลแมโดยลักษณะ แมโดยโอกาส แตสุขุมรูปที่มีอยู
ในที่ใกล ชือ่ วา เปนรูปใกลโดยโอกาสเทานั้น ไมชื่อวาใกลโดยลักษณะ.
โอฬาริกรูป ที่มีอยูในที่ใกล ชื่อวาเปนรูปใกลแมโดยลักษณะ แมโดยโอกาส.
โอฬาริกรูปที่มีอยูไกล ชื่อวาเปนรูปไกลโดยโอกาสอยางเดียว ไมใชไกลโดย
ลักษณะ.
ในคําวา ต ต วาปน นี้ไมพึงดูนัยที่มีขางตน เพราะนัยขางตนเปน
นัยที่ทรงแยกเสร็จแลว แตในที่นี้มิไดทรงแยกรูปไกลโดยลักษณะ ทรงแยกรูป
ไกลโดยโอกาสอยางเดียว เพราะทรงแสดงรูปไกลและใกลโดยการเทียบเคียง
กันในขันธวิภังคนิเทศนี้.
จริงอยู รูปของตน ชื่อวา รูปใกล รูปของคนอื่นแมเกิดภายใน
ทอง ก็ชื่อวา รูปไกล. รูปของคนอื่นที่เกิดในทอง ชื่อวา รูปใกล รูป
ของบุคคลอื่นที่อยูภายนอก ชื่อวา รูปไกล. รูปของบุคคลอื่นผูนอนเตียงเดียว
กัน ชื่อวา รูปใกล รูปของบุคคลอื่นผูยืนอยูภายนอกหนามุข ชื่อวา รูปไกล
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รูปภายในบริเวณ ชื่อวา รูปใกล รูปภายนอกบริเวณ ชื่อวา รูปไกล รูป
ภายในสังฆาราม ชื่อวา รูปใกล รูปภายนอกสังฆาราม ชื่อวา รูปไกล. รูป
ภายในสีมา ชื่อวา รูปใกล รูปนอกสีมา ชื่อวา รูปไกล. รูปภายในเขตบาน
ชื่อวารูปใกล รูปนอกเขตบาน ชื่อวา รูปไกล. รูปในภายในชนบท ชื่อวา
รูปใกล รูปภายนอกชนบท ชื่อวา รูปไกล. รูปภายในรัชสีมา ชื่อวา รูปใกล
รูปนอกรัชสีมา ชื่อวารูปไกล รูปภายในสมุทร ชื่อวา รูปใกล รูปภายนอก
สมุทร ชื่อวา รูปไกล. รูปภายในจักรวาล ชื่อวา รูปใกล รูปภายนอก
จักรวาล ชือ่ วา รูปไกล ดังนี้.
นี้นทิ เทสแหงรูปขันธ จบ
๒. เวทนาขันธนิเทศ (บาลีขอที่ ๘)
พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงเวทนาขันธเปนตน ตอไป.
ขาพเจาจักเวนบทเหมือนกับบทที่กลาวไวในหนหลังแลวพรรณนา
เฉพาะบทที่ยังมิไดพรรณนาเทานั้น.
บทวา ยา กาจิ เวทนา (เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง) ไดแก ทรงถือเอา
เวทนาอันเปนไปในภูมิ ๔. บทวา สุขา เวทนา เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเพื่อแสดงเวทนาอธิบายไวดวยอํานาจ เวทนาอดีตเปนตนโดยสภาวะ.
ในบรรดาสุขเวทนาเปนตนเหลานั้น สุขเวทนาทางกายและสุขเวทนา
ทางใจมีอยู ทุกขเวทนาทางกายและทุกขเวทนาทางใจก็มีอยูเหมือนกัน. สวน
อทุกขมสุขเวทนาที่ตรัสวาเปนไปทางกายโดยปริยายหมายถึงกายคือประสาทมี
จักขุเปนตนมีอยู เปนไปทางใจก็มีอยู. ในบรรดาเวทนาเหลานั้น เวทนาที่
เปนไปทางกายแมทั้งหมดเปนกามาพจร ทุกขเวทนาทางใจก็เปนกามาพจร
เหมือนกัน แตสุขเวทนาเปนไปทางใจเปนไปในภูมิ ๓ อทุกขมสุขเวทนาเปน
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ไปในภูมิ ๔ พึงทราบความที่เวทนาแมมีประการทั้งหมดนั้นเปนอดีตเปนตน
ดวยอํานาจสันตติ และดวยอํานาจขณะเปนตน.
บรรดาเวทนาเหลานั้น วาดวยอํานาจสันตติ เวทนาที่นับเนื่องใน
วิถีเดียวกัน ในชวนะเดียวกัน ในสมาบัติเดียวกัน และเปนไปโดยประกอบ
ในอารมณเดียวกัน ชื่อวา เวทนาปจจุบัน เวทนากอนปจจุบัน ชื่อวา เวทนา
อดีต เวทนาหลังปจจุบัน ชื่อวา เวทนาอนาคต. วาดวยอํานาจขณะเปน
ตน เวทนาที่นับเนื่องดวยขณะทั้ง ๓ คือเวทนาที่ถึงทามกลางของเบื้องตน และ
เบื้องปลายและกําลังทํากิจของตนอยู ชื่อวา เวทนาปจจบุบัน เวทนากอนนั้น
ชื่อวา เวทนาอดีต เวทนาหลังปจจุบันนั้น ชื่อวา เวทนาอนาคต. ใน
อธิการนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงนํานิเทศนี้หมายเอา
ความที่เวทนาอดีตเปนตน ดวยอํานาจขณะเปนตน.
วาดวยนิเทศเวทนาหยาบและละเอียด
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศเวทนาหยาบและละเอียด ตอไป.
บทวา อกุสลา เวทนา (อกุศลเวทนา) เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเพื่อทรงแสดงความเปนเวทนาหยาบและละเอียดโดยชาติ. บทวา ทุกฺขา
เวทนา โอฬาริกา (ทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ) เปนตน ตรัสเพื่อทรง
แสดงเวทนาหยาบและละเอียดโดยสภาวะ. บทวา อสมาปนฺนสฺส เวทนา
(เวทนาของผูไมเขาสมาบัติ) เปนตน ตรัสเพื่อทรงแสดงความเปนเวทนาหยาบ
และละเอียดโดยบุคคล. บทวา สาสวา (เวทนาที่มีอาสวะ) เปนตน ตรัส
เพื่อทรงแสดงความเปนเวทนาหยาบและละเอียดโดยโลกิยะและโลกุตระ.
บรรดาเวทนาเหลานั้น เวทนาที่เปน อกุศลกอน ชื่อวา เปน
เวทนาหยาบ ดวยอรรถวารําคาญใจ และดวยอรรถวามีทกุ ขเปนวิบาก.
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เวทนาที่เปนกุศล ชื่อวา เวทนาละเอียด ดวยอรรถวาไมมีความกระวน
กระวาย และดวยอรรถวามีสุขเปนวิบาก เวทนาที่เปนอัพยากฤต ชื่อวา
เวทนาละเอียด ดวยอรรถวาไมมีความอุตสาหะและดวยอรรถวาไมมีวิบาก.
เวทนาที่เปนกุศล และเวทนาที่เปนอกุศล ชื่อวา เวทนาหยาบ ดวยอรรถ
วามีอุตสาหะ และดวยอรรถวามีวิบาก. เวทนาที่เปนอัพยากฤต ชื่อวา เวทนา
ละเอียด โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ทุกขเวทนา ชื่อวา เวทนาหยาบ ดวยอรรถวาไมมีความยินดี และ
ดวยอรรถวาเปนทุกข. สุขเวทนา ชื่อวา เวทนาละเอียด ดวยอรรถวามีความ
ยินดีและดวยอรรถวาเปนสุข. อทุกขมสุขเวทนา ชื่อวา เวทนาละเอียด
ดวยอรรถวาสงบ และดวยอรรถวาประณีต. สุขและทุกขเวทนา ชื่อวา
เวทนาหยาบ ดวยอรรถวาหวั่นไหวและดวยอรรถวาแผออกไป. จริงอยู แม
สุขเวทนา ก็ยอมหวั่นไหวยอมแผออกไป แมทกุ ขเวทนาก็เหมือนกันเพราะ
สุขเวทนาเมื่อเกิดยอมยังสรีระทั้งสิ้นใหหวั่นไหว ใหกระเพื่อม ใหชุมฉ่ํา ให
มัวเมา ใหยินดีเกิดขึ้น ดุจรดอยูดวยหมอน้ําเย็น. ทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้น
ยอมเปนดุจเวลาที่ใสภาชนะรอนไวภายใน และดุจเอาคบเพลิงหญาเผาอยูภาย
นอกเกิดขึ้น. แตอทุกขมสุขเวทนา ชื่อวา เวทนาละเอียดโดยนัยที่กลาวแลว.
ก็เวทนาของบุคคลผูไมเขาสมาบัติ ชื่อวา เวทนาหยาบ เพราะความ
ที่บุคคลนั้น มีจิตซัดสายไปในอารมณตาง ๆ เวทนาของบุคคลผูเขาสมาบัติ ชื่อ
วา เวทนาละเอียด เพราะบุคคลนั้นประพฤติในนิมิตมีอารมณสงบ. เวทนา
มีอาสวะ ชือ่ วา เวทนาหยาบ เพราะความเกิดขึ้นแหงอาสวะ เปนเหตุ ขึ้นชื่อวา
วาระแหงอาสวะ ยอมเปนสภาพหยาบอยางเดียว. เวทนาไมมีอาสวะ ชือ่ วา
เวทนาละเอียด โดยปริยายตรงกันขามกับคําที่กลาวแลว.
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วาดวยมติของอาจารย
บรรดาเวทนาหยาบและละเอียดเหลานั้น อาจารยรูปหนึ่งไมฉลาดใน
กุศลติกะ ไมฉลาดในเวทนาติกะ อาจารยนั้นประสงคจะรักษากุศลติกะยอมทํา
ลายเวทนาติกะ ประสงคจะรักษาเวทนาติกะยอมทําลายกุศลติกะ. อาจารยรูป
หนึ่งประสงคจะรักษาติกะยอมทําลายธรรมภูมิอื่น. อาจารยรูปหนึ่งยอมไมทําลาย
อยางไร ? ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเวทนาติกะวา สุขเวทนา และทุกข
เวทนา เปนเวทนาหยาบ อทุกขมมสุขเวทนาเปนเวทนาละเอียดดังนี้ พระดํารัส
นั้น อาจารยรูปหนึ่งยอมคัดคานวา อทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดมิใชเวทนาละเอียด
เพราะอทุกขมสุขเวทนานั้น เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี
บรรดาอทุกขมสุขเวทนา ๓ ชนิดนั้น เวทนาที่เปนกุศลและอกุศลเปนเวทนา
หยาบ เวทนาที่เปนอัพยากฤตเปนเวทนาละเอียด เพราะเหตุไร ? เพราะความ
ที่เวทนานั้นมาในพระบาลีหมวดกุศลติกะ ดวยอาการอยางนี้ อาจารยนั้น ชื่อ
วา รักษากุศลติกะ แตทําลายเวทนาติกะ.
แมพระดํารัสใดที่ตรัสไวในกุศลติกะวา กุศลเวทนาและอกุศลเวทนา
ชื่อวา เวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาชื่อวา เวทนาละเอียด ดังนี้ พระดํารัส
นั้น อาจารยรูปหนึ่งก็คัดคานวา อัพยากตเวทนาทั้งหมดไมใชเวทนาละเอียด
เพราะอัพยากตเวทนานั้นเปนสุขก็มี เปนทุกขกม็ ี ไมใชทกุ ขไมใชสุขก็มี.
บรรดาอัพยากตเวทนา ๓ ชนิดนั้น อัพยากตเวทนาที่เปนสุขและเปนทุกขเปน
เวทนาหยาบ อัพยากตที่เปนอทุกขมสุขเปนเวทนาละเอียด เพราะเหตุไร ?
เพราะความที่อัพยากตเวทนานั้นมาในพระบาลีในเวทนาติกะ ดวยอาการอยางนี้
เวทนาติกะเปนอันอาจารยนั้นรักษาแลว แตทําลายกุศลติกะ.
ก็อาจารยผูไมเหลียวแลดูเวทนาติกะในที่แหงกุศลติกะมาแลว ไมแลดู
กุศลติกะในที่แหงเวทนาติกะมาแลว กลาวซึ่งความที่เวทนาหยาบและเวทนา-
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ละเอียด โดยลักษณะแหงกุศลติกะของธรรมมีกุศลเปนตน โดยลักษณะแหง
เวทนาติกะของเวทนามีสุขเปนตน ชือ่ วา ยอมไมทําลาย.
อีกอยางหนึ่ง ในพระดํารัสที่ตรัสในกุศลติกะวา เวทนาที่เปนกุศล
และอกุศลเปนเวทนาหยาบ อัพยากตเวทนาเปนเวทนาละเอียด ดังนี้นั่น อาจารย
รูปหนึ่งยอมกลาววา เวทนาที่เปนกุศลแมเปนโลกุตรเวทนาก็ชื่อวา เวทนา
หยาบ เวทนาที่เปนวิบากโดยที่สุดแมเวทนาที่เกิดพรอมกับทวิปญจวิญญาณ
ชื่อวา เวทนาละเอียด ดังนี้. อาจารยนั้นกระทําโลกุตรเวทนาอันสงบ
ประณีตเห็นปานนี้ ใหชอื่ วา เวทนาหยาบ กระทําอยูซึ่งเวทนาอันสัมปยุต
ดวยทวิปญจวิญญาณอันเปนอเหตุกะอันทรามเขลา ใหชื่อวา เวทนาละเอียด
ประสงคจะรักษาติกะ ดังนี้ ชื่อวา ยอมทําลายธรรมภูมอิ ื่น. แตอาจารย
ผูกลาวประกอบกุศลในภูมินั้น ๆ กับดวยวิบากในภูมินั้น ๆ ชือ่ วา ยอมไม
ทําลาย.
บรรดานัยเหลานั้น มีนัยที่พึงทราบดังตอไปนี้
จริงอยู อาจารยผูกลาวโดยทํานองนี้วา ก็เวทนาที่เปนกามาวจรกุศล
เปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนกามาวจรวิบากเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปน
รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตรกุศลเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนรูปาวจร
อรูปาวจร และโลกุตรวิบากเปนเวทนาละเอียด ดังนี้ ชื่อวา ยอมไมทําลาย.
แตพระจุฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา ในอกุศลไมควรยก
ชื่อเวทนาวาหยาบและละเอียด เพราะอกุศลนั้นเปนสภาพหยาบโดยสวนเดียว
เทานั้น แมในโลกุตระก็ไมควรยกความที่เวทนานั้นเปนเวทนาหยาบและละเอียด
เพราะโลกุตระนั้น เปนสภาวะละเอียดโดยสวนเดียว ดังนี้. พวกอันเตวาสิก
ไดนําถอยคํานี้มาบอกแกพระจุฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎกวา พระเถระกลาว
อยางนี้.
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ฝายพระจุฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา พระสัมมาสัมพุทธะ
ตรัสพระอภิธรรมไวในฐานะที่มาของบทหนึ่งก็ดี สองบทก็ดี ชื่อวา มิไดทรง
ประทานนัยในฐานะที่ควรประทานยอมไมมี ชื่อวา มิไดทรงกระทํานัยในฐานะ
ที่ควรกระทําก็ไมมี แตภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เที่ยวพูดอยูวา กระผม
เปนอาจารย เพื่อจะยกความที่เวทนาในอกุศลเปนเวทนาหยาบและละเอียดขึ้น
ก็รังเกียจ แตพระสัมมาสัมพุทธะทรงยกความที่เวทนาเหลานั้นเปนเวทนาหยาบ
และละเอียด ขึ้นแมในโลกุตระ ดังนี้ ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงยกพระสูตร
นี้มาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ เหลานั้น ปฏิบัติลําบาก ตรัสรู
ชานี้ เรียกวาปฏิปทาเลวโดยเหตุทั้งสองทีเดียว คือ เพราะความลําบาก และ
เพราะตรัสรูชา " ดังนี้. ที่จริง ในพระสูตรนี้ตรัสปฏิปทา ๔ ไวเปนปฏิปทา
คละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา ต ต วา ปน นี้ ไมพึงเพงถึงนัยขางตน บัณฑิตพึงกลาว
ดวยอํานาจแหง ตังตังวาปนกนัย เทานั้น.
จริงอยู เวทนาที่เปนอกุศลมี ๒ อยาง คือ เวทนาที่เกิดพรอมกับ
โลภะ และเวทนาที่เกิดพรอมกับโทสะ ในเวทนาทั้ง ๒ นัน้ เวทนาที่เกิด
พรอมกับโทสะเปนเวทนาหยาบ ที่เกิดพรอมกับโลภะเปนเวทนาละเอียด แม
เวทนาที่เกิดพรอมกับโทสะก็มี ๒ อยาง คือ นิยตเวทนา อนิยตเวทนา. บรรดา
เวทนาทั้ง ๒ นั้น นิยตเวทนาเปนเวทนาหยาบ อนิยตเวทนาเปนเวทนาละเอียด
อนึ่ง นิยตเวทนาคือเวทนาที่ตั้งอยูตลอดกัปเปนเวทนาหยาบ อนิยตเวทนา
ไมตั้งอยูตลอดกัปเปนเวทนาละเอียด. แมเวทนาที่ตั้งอยูตลอดกัปถาเปนอสังขาริกก็เปนเวทนาหยาบ ถาเปนสสังขาริกก็เปนเวทนาละเอียด.
แมเวทนาที่เกิดพรอมกับโลภะก็มี ๒ อยาง คือ ทิฏฐิคตสัมปยุต และ
ทิฏฐิวิปยุต. ในเวทนาทั้ง ๒ นั้น เวทนาที่ประกอบดวยความเห็นผิด เปน
เวทนาหยาบ เวทนาที่ไมประกอบดวยความเห็นผิดเปนเวทนาละเอียด แม

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 48

เวทนาที่ประกอบดวยความเห็นผิด ถาเปนนิยตะก็เปนเวทนาหยาบ ถาเปน
อนิยตะก็เปนเวทนาละเอียด เวทนาที่ประกอบดวยความเห็นผิดแมนั้นถาเปน
อสังขาริกก็เปนเวทนาหยาบ ถาเปนสสังขาริกก็เปนเวทนาละเอียด. วาโดยยอ
เวทนาใดถึงอกุศลแลวใหวิบากมาก เวทนานั้นเปนเวทนาหยาบ ที่ใหวิบากนอย
เปนเวทนาละเอียด สวนเวทนาที่ถึงกุศลใหวิบากนอยเปนเวทนาหยาบ ที่ให
วิบากมากเปนเวทนาละเอียด.
ในกุศล ๔ อยาง เวทนาที่เปนกามาวจรกุศลเปนเวทนาหยาบ เวทนา
ที่เปนรูปาวจรกุศลเปนเวทนาละเอียด แมเวทนาที่เปนรูปาวจรกุศลนั้น ก็เปน
เวทนาหยาบ ที่เปนอรูปาวจรกุศลเปนเวทนาละเอียด. แมเวทนาที่เปนอรูปาวจรกุศลก็เปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนโลกุตรกุศลก็เปนเวทนาละเอียด. นัยนี้
โดยไมตางกัน ในภูมิทั้ง ๔ กอน.
แตวาโดยนัยที่ตางกัน เวทนาที่เปนกามาวจรมี ๓ อยาง ดวย
อํานาจแหง ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย.
บรรดาเวทนาทั้ง ๓ นั้น เวทนาที่สําเร็จดวยการใหทานเปนเวทนา
หยาบ เวทนาที่สําเร็จดวยการรักษาศีลเปนเวทนาละเอียด. แมเวทนาที่สําเร็จ
ดวยการรักษาศีลนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่สําเร็จดวยภาวนาเปนเวทนา
ละเอียด เวทนาที่สําเร็จดวยภาวนาแมนั้นก็มี ๒ อยาง คือ เปนทุเหตุกะ
(ประกอบดวยเหตุ ๒) และติเหตุกะ (ประกอบดวยเหตุ ๓) ใน ๒ อยางนั้น
เวทนาที่ประกอบดวยเหตุ ๒ เปนเวทนาหยาบ เวทนาที่ประกอบดวยเหตุ ๓
เปนเวทนาละเอียด แมเวทนาประกอบดวยเหตุ ๓ ก็มี ๒ อยาง โดยเปน
สสังขาริก และอสังขาริก. ในบรรดาเวทนาทั้ง ๒ นั้น เวทนาที่เปนสสังขาริก
เปนเวทนาหยาบ ที่เปนอสังขาริก เปนเวทนาละเอียด. ในรูปาวจร เวทนา
ที่เกิดพรอมกับกุศลในปฐมฌานเปนเวทนาหยาบ ที่เกิดพรอมกับกุศลในทุติย-
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ฌาน ฯลฯ เวทนาที่เกิดพรอมกับกุศลในจตุตถฌานเปนเวทนาละเอียด เวทนา
ที่เกิดพรอมกับกุศลในจตุตถฌานแมนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เกิด
พรอมกับกุศลในอากาสานัญจายตนะเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เกิดพรอมกับ
กุศลในอากาสานัญจายตนะแมนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ ฯลฯ เวทนาที่เกิด
พรอมกับกุศลในเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนเวทนาละเอียด. เวทนาที่เกิด
พรอมกับกุศลในเนวสัญญานาสัญญายตนะแมนั้น ก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนา
ที่เกิดพรอมกับวิปสสนาเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เกิดพรอมกับวิปสสนาแม
นั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เกิดพรอมกับโสดาปตติมรรคเปนเวทนา
ละเอียด เวทนาที่เกิดพรอมกับโสดาปตติมรรคแมนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ ฯลฯ
เวทนาที่เกิดพรอมกับอรหัตมรรคเปนเวทนาละเอียด.
ในวิบาก ๔ อยาง เวทนาที่เปนกามาวจรวิบากเปนเวทนาหยาบ
เวทนาที่เปนรูปาวจรวิบากเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนรูปาวจรวิบากแมนั้น
ก็ยังเปนเวทนาหยาบ ฯลฯ เวทนาที่เปนโลกุตรวิบากเปนเวทนาละเอียด.
นี้เปนนัยโดยไมตางกันกอน.
แตเมื่อวา โดยนัยที่ตางกัน เวทนาที่เปนกามาวจรวิบากที่เปน
อเหตุกะ (ไมประกอบดวยเหตุ) มีอยู ที่เปนสเหตุกะ (ประกอบดวยเหตุ)
ก็มีอยู แมเวทนาที่เปนสเหตุกะก็มี ๒ คือ เวทนาที่เปนทุเหตุกะ (ประกอบ
ดวยเหตุ ๒) มีอยู ที่เปนติเหตุกะ (ประกอบดวยเหตุ ๓) ก็มีอยู.
ในบรรดาเวทนาเหลานั้น เวทนาที่เปนอเหตุกะเปนเวทนาหยาบ ที่
เปนสเหตุกะเปนเวทนาละเอียด. เวทนาที่เปนสเหตุกะแมนั้น ที่เปนทุเหตุกะ
เปนเวทนาหยาบ ที่เปนติเหตุกะเปนเวทนาละเอียด. แมในเวทนาที่เปนติเหตุกะ
นั้น เวทนาที่เปนสสังขาริกเปนเวทนาหยาบ ที่เปนอสังขาริกเปนเวทนาละเอียด
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เวทนาที่เปนวิบากของปฐมฌานเปนเวทนาหยาบ ที่เปนวิบากของทุติยฌานเปน
เวทนาละเอียด ฯลฯ ที่เปนวิบากของ จตุตถฌานเปนเวทนาละเอียด. เวทนา
ที่เปนวิบากของจตุตถฌานแมนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนวิบากของ
อากาสานัญจายตนะเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนวิบากของอากาสานัญจายตนะแมนั้นก็ยังหยาบ ฯลฯ เวทนาที่เปนวิบากของเนวสัญญานาสัญญาตนะแมนั้นก็ยัง
เปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนวิบากของเนวสัญญานาสัญญายตนะแมนั้นก็ยัง
เปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เกิดพรอมกับโสดาปตติผลเปนเวทนาละเอียด เวทนา
ที่เกิดพรอมกับโสดาปตติผลแมนั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เกิดพรอมกับ
สกทาคามิผล ฯลฯ เวทนาที่เกิดพรอมกับอรหัตผลเปนเวทนาละเอียด.
ในบรรดากิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เวทนาที่เปนกิริยาในกามาวจรเปนเวทนา
หยาบ เวทนาที่เปนกิริยาในรูปาวจรเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนกิริยาใน
รูปวจรแมนั้นก็ยังหยาบ เวทนาที่เปนกิริยาในอรูปาวจรเปนเวทนาละเอียด.
นี้เปนนัยโดยไมตางกันกอน.
แตเมื่อวา โดยนัยที่ตางกัน ในกามาวจรกิริยาที่ทรงแยกไวดวย
อํานาจเวทนาที่เปนอเหตุกะเปนตน เวทนาที่เปนอเหตุกกิริยาเปนเวทนาหยาบ
ที่เปนสเหตุกกิริยาเปนเวทนาละเอียด เวทนาที่เปนทุเหตุกกิริยาแมนั้นก็เปน
เวทนาหยาบ เวทนาที่เปนติเหตุกิริยาเปนเวทนาละเอียด. ในเวทนาที่เปน
เหตุกกิริยาแมนั้น เวทนาที่เปนสสังขาริกเปนเวทนาหยาบ ที่เปนอสังขาริก
เปนเวทนาละเอียด. เวทนาที่เปนกิริยาในปฐมฌานเปนเวทนาหยาบ เวทนา
ที่เปนกิริยาในทุติยฌานเปนเวทนาละเอียด. เวทนาที่เปนกิริยาในทุติยฌานแม
นั้นก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนกิริยาในตติยฌาน ฯลฯ เวทนาที่เปน
กิริยาในจตุตถฌานเปนเวทนาละเอียด. เวทนาที่เปนกิริยาในจตตุถฌานแมนั้น
ก็ยังเปนเวทนาหยาบ เวทนาที่เปนกิริยาในอากาสานัญจายตนะเปนเวทนา
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ละเอียด เวทนาที่เปนกิริยาในอากาสานัญจายตนะแมนั้น ก็ยังเปนเวทนาหยาบ
เวทนาที่เปนกิริยาในวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ เวทนาที่เปนกิริยาในเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนเวทนาละเอียด. เวทนาใดหยาบ เวทนานั้นทราม. เวทนา
ใดละเอียด เวทนานั้นประณีต.
วาดวยนิเทศเวทนาทูรทุกะ (บาลีขอ ๑๓)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศเวทนาทูรทุกะ (ไกลใกล) ตอไป.
เวทนาเปนอกุศล ชือ่ วา เวทนาไกล จากเวทนาที่เปนกุศลและ
อัพยากต ดวยอรรถวาไมเสมอกัน และดวยอรรถวาไมเกี่ยวของกัน บัณฑิต
พึงทราบความที่เวทนาเปนสภาพไกล ในบททั้งปวงโดยนัยนี้.
จริงอยู แมวาคน ๓ คนผูพรั่งพรอมดวยเวทนาที่เปนอกุศลเปนตน
และพรอมดวยเวทนามีทุกขเปนตน นั่งในเตียงเดียวกันไซร เวทนาเหลานั้น
ของบุคคลแมเหลานั้นก็ชื่อวา ไกลกัน นั่นแหละ ดวยอรรถวาเวทนาไมเสมอ
กัน และดวยอรรถวาไมเกี่ยวของกัน. แมของในบุคคลผูพรั่งพรอมดวยเวทนาของ
บุคคลผูเขาสมาบัติเปนตน.
สวนเวทนาที่เปนอกุศล ชื่อวา เวทนาใกล ดวยอรรถวามีสวน
เสมอกัน และดวยอรรถวาเหมือนอกุศล บัณฑิตพึงทราบความที่เวทนาเปน
สภาวะใกลในบททั้งปวงโดยนัยนี้. ก็ถาบุคคล ๓ คน ผูพรั่งพรอมดวยเวทนา
มีอกุศลเปนตน คนหนึ่งเกิดในกามภพ คนหนึ่งเกิดในรูปภพ คนหนึ่งเกิดใน
อรูปภพ เวทนาเหลานั้น ของบุคคลแมเหลานั้น ชื่อวา เวทนาใกลกันทั้งนั้น
ดวยอรรถวาเสมอกัน และดวยอรรถวาคลายกัน. แมในบุคคลผูพรั่งพรอมดวย
เวทนามีกุศลเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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ในขอวา ต ต วา ปน นี้ไมพึงแลดูนัยที่กลาวในหนหลัง พึง
กลาวดวยอํานาจ ตังตังวาปนกนัย นั่นแหละ แตเมื่อจะกลาวไมควรยก
เวทนาใกลจากเวทนาไกล แตพึงยกเวทนาไกลจากเวทนาใกล เพราะเวทนาที่
เปนอกุศล มี ๒ อยาง คือ เวทนาที่สหรคตดวยโลภะ และสหรคตดวยโทสะ.
ในเวทนา ๒ เหลานั้น เวทนาที่สหรคตดวยโลภะ ชื่อวา เวทนาใกล
เพราะเกิดพรอมกับโลภะ ชื่อวา เวทนาไกล เพราะเกิดพรอมกับโทสะ,
แมเวทนาที่สหรคตดวยโทสะ ชื่อวา เวทนาใกล เพราะเกิดพรอมกับโทสะ
ชื่อวา เวทนาไกล เพราะเกิดพรอมกับโลภะ แมเวทนาที่สหรคตดวยโทสะ
ที่เปนนิยตะ* ชื่อวา เวทนาใกล เพราะความเปนสภาพยั่งยืน ชื่อวา อนิยตะ
เพราะความเปนสภาพไมยั่งยืนอยางนั้น. พึงทราบเวทนาแตละสวนวาเปน
เวทนาใกลโดยเวทนาที่เปนสวนนั้น ๆ นั่นแหละ และเวทนานอกนี้พึงทราบวา
เปนเวทนาไกลจากสวนนอกนี้ คลอยตามเวทนาทั้งปวงอันตางดวยเวทนาที่ตั้ง
อยูตลอดกัป เวทนาที่เปนอสังขาริก สสังขาริก และเวทนาอันตางดวยธรรมมี
ทิฏฐิคตสัมปยุตเปนตนในบรรดาจิตที่เกิดพรอมกับโลภะเปนตน ดวยอํานาจ
แหงถอยคําอันขาพเจาใหพิสดารในนิเทศโอฬาริกทุกะนั่นแล.
เวทนาขันธนิเทศ จบ
๓. สัญญาขันธนิเทศ (บาลีขอ ๑๔)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงสัญญาขันธ ตอไป.
บทวา ยา กาจิ สฺา (สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง) นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาสัญญาที่เปนไปในภูมิ ๔. บทวา จกฺขุสมฺผสฺสชา
* คําวา นิยตะ หมายถึงยั่งยืน คือ เกิดติดตอกันเปนเวลานานเชนในนรก.
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สฺา(สัญญาเกิดแตจักขุสัมผัส) เปนตน ตรัสเพื่อแสดงสัญญาที่ทรงยกขึ้น
แสดงดวยอํานาจสัญญาที่เปนอดีตเปนตนโดยสภาวะ.
บรรดาสัญญาเหลานั้น สัญญาที่เกิดแตจักขุสัมผัส หรือในจักขุสัมผัส
ชื่อวา จักขุสัมผัสสชา. แมในสัญญาที่เหลือก็นัยนี้แหละ ก็ในสัญญา ๖
เหลานั้น สัญญา ๕ อยางขางตนมีจักขุปสาทเปนตนเปนที่อาศัยเกิดโดยเฉพาะ
มโนสัมผัสสชาสัญญา (สัญญาเกิดแตมโนสัมผัส) มีหทัยวัตถุเปนที่อาศัยเกิด
บาง ไมมีหทัยวัตถุเปนที่อาศัยเกิดบาง สัญญาแมทั้งหมดจึง ชื่อวา เปนไป
ในภูมิ ๔.
พึงทราบวินิจฉัยในโอฬาริกทุกนิเทศ บทวา ปฏิฆสมฺผสฺสชา
สัญญาเกิดแตปฏิฆสัมผัส ความวา ผัสสะที่กระทําจักขุปสาทเปนตนที่เปน
สัปปฏิฆะใหเปนที่อาศัยเกิดปรารภรูปเปนตนที่เปนสัปปฏิฆะเกิดขึ้น ชื่อวา
ปฏิฆสัมผัส. สัญญาเกิดแตปฏิฆสัมผัสนั้น หรือเกิดในปฏิฆสัมผัสนั้น
ชื่อวา ปฏิฆสัมผัสสชา. แมคําวา สัญญาที่เกิดแต จักขุสัมผัส ฯลฯ
สัญญาที่เกิดแตกายสัมผัส ดังนี้ ก็เปนชื่อของปฏิฆสัญญานั้นนั่นแหละโดย
วัตถุ (คือที่อาศัยเกิด.) แมคําวา รูปสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ดังนี้
ก็เปนชื่อของปฏิฆสัญญานนั้นนั่นเอง โดยอารมณ ก็แตวา คําวา ปฏิฆสัญญา
นี้เปนชื่อของสัญญาทั้งโดยวัตถุ และอารมณ. จริงอยู สัญญานี้ ตรัสเรียกวา
สัญญาอันเกิดแตปฏิฆะ เพราะอาศัยวัตถุที่เปนสัปปฏิฆะ (เปนไปกับดวยการ
กระทบ) และปรารภ อารมณที่เปนสัปปฏิฆะเกิดขึ้น. แมคําวา มโนสัมผัสสชา
นี้ ก็เปนชื่อของปฏิฆสัญญานี้ โดยปริยายเหมือนกัน. เพราะวาจักขุวิญญาณ
ชื่อวา มโน. ผัสสะเกิดพรอมกับมโนนั้น ชื่อวา มโนสัมผัส. สัญญาเกิดใน
มโนสัมผัสนั้น หรือเกิดแตมโนสัมผัสนั้นมีอยู. เหตุนั้น จึงชื่อวา มโนสัมผัสสชา โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณก็ ชื่อวา มโน
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เหมือนกัน. ผัสสะเกิดพรอมกับมโนนั้น ชื่อวา มโนสัมผัส. สัญญาเกิดใน
มโนสัมผัสนั้น หรือแตมโนสัมผัสนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มโนสัมผัสสชา แมคําวา สัญญาที่เกิดแตอธิวจนสัมผัส ดังนี้ ก็เปนชื่อของมโนสัมผัสสชา
นี้ โดยปริยายนั้นแหละ. เพราะวา นามขันธ ๓ คือ เวทนา สังขาร และ
วิญญาณเปนสภาวะหมุนไปเบื้องหลังเอง จึงกระทําชื่อสัญญาที่เกิดพรอมกับตน
วา สัญญาเกิดแตอธิวจนสัมผัส.
แตเมื่อวาโดยนิปปริยาย (โดยตรง) สัญญาที่เปนไปในปญจทวาร
ชื่อวาสัญญาที่เกิดแตปฏิฆสัมผัส สัญญาที่เปนไปทางมโนทวาร ชื่อวา สัญญา
เกิดแตอธิวจนสัมผัส. บรรดาสัญญาทั้ง ๒ นั้น สัญญาที่เปนไปทางปญจทวาร
แมใคร ๆ แลดูแลวก็อาจรูได เพราะฉะนั้น สัญญาที่เปนไปทางปญจทวารนั้น
จึงชื่อวา สัญญาหยาบ. จริงอยู คนทั้งหลายแลดูบุคคลผูกําหนัดเพงอยูก็
สามารถรูวา บุคคลนี้กําหนัดเพงอยู หรือแลดูบุคคลโกรธเพงอยู ก็สามารถรู
วา บุคคลนี้โกรธเพงอยู ดังนี้.
ในขอนี้ มีเรื่องเปนอุทาหรณ ดังนี้.
ไดยินวา หญิง ๒ คนกําลังนั่งกรอดายในบาน ภิกษุหนุม ๒ รูป
เที่ยวไปในบาน รูปหนึ่งเดินขางหนา ไดแลดูหญิงคนหนึ่ง หญิงนอกนี้ถาม
หญิงนั้นวา เพราะเหตุไรหนอ ภิกษุหนุมนี้จึงแลดูเธอดังนี้ นางตอบวา ภิกษุ
นี้ไมแลดูฉันดวยจิตที่เปนวิสภาคารมณ แตแลดูดว ยสําคัญวาเปนนองสาว ดัง
นี้ เมื่อภิกษุทั้ง ๒ เที่ยวบิณฑบาตในบานแลวก็มานั่ง ณ โรงฉัน ภิกษุนอกนี้
จึงถามภิกษุนั้นวา ทานแลดูหญิงคนนั้นหรือ. ทานตอบวา ขอรับกระผมแลดู.
ทานแลดูเพื่อประโยชนอะไร ภิกษุนนั้ ตอบวา กระผมแลดูเธอดวยคิดวา เธอ
คลายนองสาวของผม ดวยอาการอยางนี้ สัญญาที่เปนไปทางปญจทวาร บัณฑิต
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พึงทราบวา แมใคร ๆ แลดูแลวก็พึงทราบได ดังนี้ ก็สัญญานี้นั้น มีปสาทวัตถุ
เทานั้น แตอาจารยบางพวกแสดงวา เพราะสัญญานั้นเปนไปดวยชวนะดังนี้.
สัญญาที่เปนไปทางมโนทวารเปนสัญญาละเอียด เพราะความที่สัญญา
นั้น อันบุคคลพึงถามบุคคลอื่นแมนั่งเตียงเดียวกัน หรือตั่งเดียวกันวา ทานคิด
หรือตรึกอะไร ดังนี้ จึงทราบไดดวยอํานาจแหงคําบอกของบุคคลนั้น. คําที่
เหลือเชนกับเวทนาขันธนั่นแล.
นี้สัญญาขันธนิเทศ
๔. สังขารขันธนิเทศ (บาลีขอ ๒๐)
พึงทราบวินิจฉัยสังขารขันธนิเทศ ตอไป.
บทวา เย เกจิ สขารา (สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง) นี้ ทรงกําหนดสังขารอันเปนไปในภูมิ ๔. บทวา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา (เจตนา
อันเกิดแตจักขุสัมผัส) เปนตน พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเพื่อแสดงสังขารที่ทรง
ยกขึ้นแสดงดวยอํานาจสังขารที่เปนอดีตเปนตนโดยสภาวะ. บทวา จกฺขสุ มฺผสฺสชา (เกิดแตจักขุสัมผัส) เปนตน มีเนื้อความตามที่กลาวแลวนั่นแหละ. คํา
วา เจตนา นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจเปนประธานสังขารทั้งเบื้อง
ตนและเบื้องปลาย เพราะสังขาร ๔ มาในพระบาลีเกิดขึ้นพรอมกับจักขุวิญญาณ
โดยที่สุดทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย ซึ่งบรรดาสังขารเหลานั้น เจตนาชื่อวา
เปนประธาน เพราะปรากฏดวยอรรถวาเปนตัวกระทํา เพราะฉะนั้น เจตนานี้
เทานั้นทรงถือเอาแลว ก็สังขารที่สัมปยุตดวยเจตนานั้นยอมเปนอันทรงถือเอา
แลว ก็เพราะเจตนานั้น พระองคทรงถือเอาแลวนั่นแหละ. แมในที่นี้ เจตนา ๕
ขางตน มีจกั ขุปสาทเปนตน เปนทีอ่ าศัยเกิดอยางเดียว เจตนาที่เกิดแตมโน
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สัมผัสมีหทัยวัตถุเปนที่อาศัยเกิดบาง ไมมีวัตถุเปนที่อาศัยเกิดบาง เจตนาทั้ง
หมดเปนเจตนาเปนไปในภูมิ ๔. คําที่เหลือเหมือนเวทนาขันธนั่นแล.
นี้สังขารขันธนิเทศ
๕. วิญญาณขันธนิเทศ (บาลีขอ ๒๖)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงวิญญาณขันธ ตอไป.
บทวา ย กิฺจิ วิฺาณ (วิญญาณอยางหนึ่ง) นี้ พระผูมี
พระภาคเจาทรงถือวิญญาณอันเปนไปในภูมิ ๔. บทวา จกฺขุว
ิ ฺญาณ (จักขุ
วิญญาณ) เปนตน พระองคตรัสเพื่อทรงแสดงวิญญาณที่ทรงยกขึ้นแสดงดวย
สามารถแหงวิญญาณที่เปนอดีตเปนตนโดยสภาวะ. ในพระบาลีนี้วิญญาณ ๕ มี
จักขุวิญญาณเปนตน มีจักขุปสาทวัตถุเปนตน เปนที่อาศัยเกิดทีเดียว. มโนวิญญาณ
มีหทัยวัตถุเปนที่อาศัยเกิดบาง ไมมีหทัยเปนที่อาศัยเกิดบาง วิญญาณทั้งหมด
เปนวิญญาณเปนไปในภูมิ ๔. คําที่เหลือเหมือนกับเวทนาขันธนั้นแล.
นี้วิญญาณขันธนิเทศ
วาดวยปกิณกะในเบญจขันธ ๑๖ อยาง
บัดนี้ พึงทราบปกิณกะในขันธทั้ง ๕ โดยอาการ ๑๖ อยาง คือ
โดยการเกิดครั้งแรก (สมุคฺคมโต) ๑
โดยการเกิดกอนและหลัง (ปุพฺพาปรโต) ๑
โดยกําหนดกาล (อทฺธานปริจฺเฉทโต) ๑
โดยการเกิดขณะเดียวกันดับตางขณะกัน (เอกุปฺปาทนานานิโรธโต) ๑
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โดยการเกิดตางขณะดับพรอมกัน (นานุปฺปาทเอกนิโรธโต) ๑
โดยเกิดพรอมกันดับพรอมกัน (เอกุปฺปาทเอกนิโรธโต) ๑
โดยเกิดไมพรอมกันดับไมพรอมกัน (นานุปฺปาทนานานิโรธโต) ๑
โดยเปนอดีตอนาคตปจจุบัน (อตีตานาคตปจฺจุปนฺนโต) ๑
โดยเปนธรรมภายในและภายนอก (อชฺฌตฺติกพาหิรโต) ๑
โดยเปนสภาพหยาบและละเอียด (โอฬาริกสุขุมโต) ๑
โดยเปนธรรมทรามและประณีต (หีนปณีตโต) ๑
โดยเปนธรรมไกลและใกล (ทูรสนฺติกโต) ๑
โดยปจจัย
(ปจฺจยโต) ๑
โดยสมุฏฐาน
(สมฺฏฐานโต) ๑
โดยความสําเร็จ (ปรินิปฺผนฺนโต) ๑
โดยเปนของปรุงแตง (สขตโต) ๑
วาโดยการเกิดขึ้นครั้งแรกของขันธ ๕
บรรดาปกิณกะเหลานั้น คําวา โดยการเกิดขึ้นครั้งแรก นี้
การเกิดขึ้นครั้งแรกมี ๒ อยางคือ การเกิดขึ้นครั้งแรกของคัพภไสยกสัตว และ
การเกิดขึ้นครั้งแรกของโอปปาติกสัตว บรรดาการเกิด ๒ อยางนั้น พึงทราบ
การเกิดขึ้นครั้งแรกของคัพภไสยกสัตวอยางนี้
จริงอยูขันธ ๕ ของพวกคัพภไสยกสัตวยอมปรากฏพรอมกันไมหลัง
ไมกอนกันในขณะปฏิสนธิ. ขอนี้ทานกลาววา ความสืบตอแหงรูป กลาวคือ
กลละที่ปรากฏในขณะนั้น เปนของนิดหนอยมีเพียงแมลงวันตัวนอยจะพึงดื่มได
ดวยความพยายามครั้งเดียวเทานั้น แลวยังกลาวอีกวา นั่นก็ยังมากเกินไป
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คือมันเปนเพียงหยาดที่ไหลออกตรงปลายของเข็มละเอียดที่เขาจุมในน้ํามันแลว
ยกขึ้น ดังนี้. แมหยาดน้ํานั้นนั่นทานก็ปฏิเสธแลวกลาววา เมื่อเขาจับผม
เสนหนึ่งยกขึ้นจากน้ํามันแลวก็เปนเพียงหยาดน้ําที่ไหลออกตรงปลายผมเสนนั้น
ดังนี้ แมหยาดน้ํานั้นทานก็ปฏิเสธแลวกลาววา เมื่อผาเสนผมของมนุษยชาว
ชนบทนี้ออกเปน ๘ สวน เสนผมของชาวอุตตรกุรุทวีปมีประมาณเทาสวนหนึ่ง
แต ๘ สวนนัน้
กลละนั้นก็เปนเพียงหยาดที่ตั้งอยูตรงปลายผมของมนุษยชาว
อุตตรกุรุทวีปนั้นที่เขายกขึ้นจากน้ํามันงาใส ดังนี้ แมน้ํามันงาใสนั้นทานก็ปฏิเสธ
แลวกลาววา นั่นก็ยังมาก ธรรมดาขนทรายเปนธรรมชาติละเอียด กลละนัน้
เปนเพียงหยาดที่ไหลออกตรงปลายของขนเนื้อทรายเสนหนึ่งที่เขาจุมในน้ํามันงา
ใสแลวยกขึ้น ดังนี้. ก็กลละนี้นั้นใสสะอาด ไมขุนมัว บริสุทธิ์ เสนอดวย
หยาดน้ํามันงาใส ขอนี้สมดังคําที่ทานกลาวไววา
ติลเตสสฺส ยถา พินทฺ ุ สปฺปม ณฺโฑ อนาวิไล
เอว วณฺณปฏิภาค
กลลนฺติ ปวุจฺจติ
หยาดน้ํามันงา ใสเหมือนเนยใส
ไมขุนมัว ฉันใด ทานกลาววา กลลรูปมีสวน
เปรียบดวยรูปพรรณ ฉันนั้น.
ในสันตติรูปเล็กนอยอยางนี้ ยังมีสันตติรูปที่เปนประธาน ๓ กลุม คือ
วัตถุทสกะ ๑ กายทสกะ ๑ ภาวทสกะดวยอํานาจอิตถินทรียของหญิงและดวย
อํานาจปุริสินทรียของชาย ๑ บรรดาสันตติรูปทั้ง ๓ กลุมเหลานั้น รูปนี้ คือ
วัตถุรูป ๑ มหาภูติรูป ๔ เปนที่อาศัยของวัตถุรูปนั้น และวรรณะ คันธะ รสะ
โอชา รวม ๔ ที่อาศัยมหาภูตรูปนั้น และชีวิตรูป ๑ ชื่อวา วัตถุทสกะ รูปนี้
คือ กายประสาท ๑ มหาภูตรูป ๔ ซึง่ เปนที่อาศัยของกายประสาทนั้น วรรณะ
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คันธะ รสะ โอชา ๔ ซึ่งอาศัยมหาภูตรูปนั้น และชีวิตรูป ๑ ชือ่ วา กายทสกะ
รูปนี้คือ อิตถีภาวะ ของหญิง และปุริสภาวะของชาย ๑ มหาภูตรูป ๔ ซึ่งเปนที่
อาศัยภาวรูปนั้น วรรณะ คันธะ รสะ โอชา ๔ ซึ่งอาศัยมหาภูตรูปนั้น และชีวิต
รูป ๑ ชื่อวา ภาวทสกะ. กรรมชรูป (รูปเกิดแตกรรม) ในปฏิสนธิของคัพภไสยกสัตว กําหนดโดยสูงสุดมี ๓๐ ถวน ชื่อวา รูปขันธ ดวยประการฉะนี้.
ก็เวทนาที่เกิดพรอมกับปฏิสนธิจิต ชือ่ วา เวทนาขันธ สัญญา ... ชื่อวา
สัญญาขันธ สังขาร... ชือ่ วา สังขารขันธ ปฏิสนธิจิต ชือ่ วา
วิญญาณขันธ ขันธ ๕ ในขณะปฏิสนธิของคัพภไสยกสัตว เปนสภาพ
บริบูรณแลว ดวยประการฉะนี้ แตถา ปฏิสนธิของบัณเฑาะก (นุปสกปฏิสนฺธิ ) ยอมลดภาวทสกะ มีกรรมชรูป ๒๐ ถวน ดวยอํานาจทสกะทั้ง ๒
ชื่อวา รูปขันธ ธรรมมีเวทนาขันธเปนตน มีประการตามที่กลาวแลวนั่นแหละ
ขันธ ๕ ในขณะปฏิสนธิของคัพภไสยกสัตว แมอยางนี้ดวยประการฉะนี้ ก็ชื่อวา
บริบูรณแลว. ในฐานะนี้ บัณฑิตควรกลาวประเพณีของรูปที่มีสมุฏฐาน
๓ ดวย.
ก็ชื่อวา การเกิดขึ้นครั้งแรกของสัตวผูเปนโอปปาติกทานแสดงไวโดย
มิไดกลาวถึงประเพณี ๓ นั้น.
จริงอยู ในขณะปฏิสนธิของสัตวผูเปนโอปปาติกะมีอายตนะบริบูรณ
คือมีรูปสันตติที่เปนประธาน ๗ กลุม ไดแก กรรมชรูปตามที่กลาวขางตน ๓
และจักขุทสกะ โสตทสกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ ยอมเกิดขึ้น. บรรดา
กรรมชรูป ๗ กลุมเหลานัน้ จักขุทสกะเปนตน เปนเชนกับกายทสกะนั่นแหละ
แตภาวทสกะยอมไมมีแกโอปปาติสัตวผูไมมีเพศ ดวยอาการอยางนี้ กรรมชรูป
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ที่ชื่อวา รูปขันธ ของโอปปาติกสัตวที่มีอายตนะบริบูรณจึงมี ๗๐ ถวนบาง
๖๐ ถวนบาง ธรรมมีเวทนาขันธเปนตนก็มีประการตามที่กลาวแลวนั่นเอง
ขันธ ๕ ในขณะปฏิสนธิของโอปปาติกยอมบริบูรณแลวดวยประการฉะนี้. นี้
ชื่อวา การเกิดขึ้นครั้งแรกของโอปปาติกสัตว.
พึงทราบขันธ ๕ โดยการเกิดขึ้นครั้งแรกอยางนี้กอน.
วาโดยการเกิดกอนและหลัง
คําวา โดยการเกิดกอนและหลัง มีคําถามวา ก็ขันธ ๕ ของ
คัพภไสยกสัตวที่เกิดขึ้นไมกอนและหลังอยางนี้ รูปยอมยังรูปใหตั้งขึ้นกอนหรือ
หรืออรูปยอมยังรูปใหตั้งขึ้นกอน. ตอบวา รูปนั่นเองยอมยังรูปใหตั้งขึ้น
อรูปหาไดยังรูปใหเกิดขึ้นไม เพราะเหตุไร ? เพราะความที่ปฏิสนธิจิตยังรูป
ใหเกิดขึ้นไมได.
จริงอยู จิต ๑๖ ดวง คือ ปฏิสนธิจิตของสัตวทั้งหมด ๑ จุติจิต
ของพระขีณาสพ ๑ ทวีปญจวิญญาณ ๑๐ อรูปวิปากจิต ๔ ยังรูปให
ตั้งขึ้นไมได.
บรรดาจิต ๑๖ ดวงเหลานั้น ปฏิสนธิจิตกอน ยอมยังรูปใหตั้งขึ้น
ไมได เพราะวัตถุทุรพล ๑ เพราะความไมตั้งมั่น ๑ เพราะมีปจจัยบกพรอง ๑
เพราะเปนจิตจรมาใหม ๑. ดวยวาบรรดาเหตุ ๔ เหลานั้น วัตถุที่เกิดพรอมกับ
ปฏิสนธิจิตเปนสภาพทุรพลในขณะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ปฏิสนธิจิตนั้น จึง
ชื่อวา ยังรูปใหตั้งขึ้นไมได เพราะความที่วัตถุเปนของทุรพล.
อนึ่ง บุรุษที่กําลังตกไปในเหวยอมไมอาจเปนที่พึ่งของคนอื่นไดฉันใด
จิตแมนี้ก็ฉันนั้น เปนจิตไมตั้งมั่นเปนเหมือนกําลังตกไปในเหว เพราะถูกกรรม
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ซัดไป เพราะเหตุนั้น ปฏิสนธิจิตนั้น จึงชื่อวา ยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดแมเหตุ
ที่ไมตั้งมั่นเพราะถูกกรรมซัดไป ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นไมกอนไมหลังกับวัตถุ (รูป) วัตถุของปฏิสนธิ
จิตนั้น จึงไมอาจเปนปจจัย (ปุเรชาตปจจัย) ทีเ่ กิดกอน แตถาพึงอาจ ก็จะ
พึงยังรูปใหตั้งขึ้น แมในขณะที่วัตถุซึ่งเกิดกอนอาจเพื่อเปนปจจัย เปนประเพณี
สืบตออยูนั้น จิตที่ไมเสื่อมจากสวนประกอบเทานั้น จึงยังรูปใหเกิดขึ้น
จริงอยู ถาจิตยังรูปใหตั้งขึ้นใหในขณะตั้งอยู หรือในภังคขณะ แมปฏิสนธิจิต
ก็จะพึงยังรูปใหตั้งขึ้นได แตวาจิตยอมยังรูปใหตั้งขึ้นในขณะทั้งสองนั้นไมได.
เหมือนอยางกลุมเห็ดเมื่อผุดขึ้นจากแผนดินยอมพาเอาผงฝุนติดมาดวย ฉันใด
จิตก็ฉันนั้น อาศัย (อัญญมัญญนิสสยะ) วัตถุที่เกิดกอน (เกิดครั้งแรก)
แลวถือเอารูป ๘ อยางตั้งขึ้นในอุปาทขณะ แตรปู (วัตถุ) ที่เกิดกอน (ครั้ง
แรก) ในขณะปฏิสนธิไมอาจเปนปจจัยได เพราะฉะนั้น ปฏิสนธิจิต จึงชื่อวา
ยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดแมเพราะความบกพรองแหงปจจัย.
อนึ่ง บุคคลผูมาใหมถึงประเทศที่ตนยังไมเคยมายอมไมอาจพูดแกคน
อื่น ๆ วา ดูกอ นทานผูเจริญ พวกทานจงมาในบานเถิด ขาพเจาจักใหขาวน้ํา
ของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนแกพวกทาน ดังนี้ เพราะความที่บานนั้น
ไมใชวิสัย (คือไมอยูในอํานาจ) ของตน เพราะความที่ตนมิไดเปนใหญใน
บานนั้น ฉันใด ปฏิสนธิจิตเปนจิตจรมาใหมก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ปฏิสนธิจิตนั้นจึงยังรูปใหตั้งขึ้นไมได เพราะความที่เปนผูมาใหม. อีกอยางหนึ่ง
กรรมชรูป ๓๐ ถวนถือเอาฐานแหงรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานตั้งอยูแลว เพราะ
ฉะนั้น ปฏิสนธิจิตจึงไมยังรูปใหตั้งขึ้น.
ก็จุติจิตของพระขีณาสพก็ไมยังรูปใหตั้งขึ้นเพราะมูลแหงวัฏฏะของทาน
สงบแลว จริงอยูพระขีณาสพนั้นมีมูลแหงวัฏฏะในภพทั้งปวงสงบแลว ไมควร
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เกิดขึ้น ชื่อวา เชื้อสายการเกิดขึ้นอีก มิไดมี. แตพระโสดาบันเวน ๗ ภพ
ภพที่ ๘ ของทานมีมูลแหงวัฏฏะนั้นสงบแลว เพราะฉะนั้น จุติจิตของพระโสดาบันนั้น จึงยังรูปใหตั้งขึ้นได ๗ ภพ. ของพระสกทาคามียังรูปใหตั้งขึ้น
ได ๒ ภพ ของพระอนาคามียังรูปใหตั้งขึ้น ๑ ภพ จุติจิตของพระขีณาสพ
ยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดเลย เพราะความที่มูลแหงวัฏฏะในภพทั้งปวงสงบแลว.
อนึ่ง องคฌานในทวิปญจวิญญาณทั้งหลาย ไมมี องคมรรคก็ไมมี
เหตุก็ไมมี เพราะฉะนั้น สวนประกอบ (องค) ของจิตยอมเปนสิ่งทุรพล
เหตุนั้นทวิปญจวิญญาณแมเหลานั้น จึงยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดเพราะความที่องค
ของจิตเปนสภาพทุรพล.
อรูปวิปากจิต ๔ ยอมยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดเพราะรูปในภพนั้นไมมี มิใช
อรูปวิปากจิต ๔ เทานั้นที่ยังรูปมิใหเกิดขึ้น แมจิตอื่น ๆ ๔๒ ดวง คือ
กามาวจรกุศลจิต ๘ อกุศลจิต ๑๐ กิริยาจิต ๙ อรูปกุศลจิต ๔ อรูปกิริยาจิต ๔
มรรคจิต ๓ ผลจิต ๔ ซึง่ เกิดในภพนั้น ก็ยังรูปใหตั้งขึ้นไมไดเพราะความที่ใน
อรูปภพนั้นไมมีรูป ปฏิสนธิจิตยอมใหรูปตั้งขึ้นไมได ดวยประการฉะนี้.
ก็อุตุยอมใหรูปแรกตั้งขึ้น ถามวา ชื่อวา อุตุนี้คืออะไร ตอบวา
เตโชธาตุในภายในกรรมชรูป ๓๐ ถวนที่เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิ. เตโชธาตุนั้น
ถึงฐานะแลวก็ยังรูป ๘ อยางใหตั้งขึ้น. อนึ่ง ขึ้นชื่อวา อุตุนี้ดับชา จิตดับเร็ว
เมื่ออุตุรูปยังทรงอยูนั่นแหละ จิตก็เกิดดับถึง ๑๖ ดวง บรรดาจิต ๑๖ ดวงนั้น
ภวังคจิตดวงแรกซึ่งถัดจากปฏิสนธิจิตยังรูป ๘ อยาง ใหตั้งขึ้นในอุปาทขณะ
ทีเดียว แตเมื่อใดจักมีการเกิดขึ้นแหงเสียง เมื่อนั้น อุตุรูปและจิตก็ยังรูปชื่อวา
สัททนวกะ (รูปเกิดแตเสียงมี) จักใหตั้งขึ้น. แมกพฬิงการาหารถึงฐานะ
แลวก็ยังรูป ๘ อยางใหตั้งขึ้น.
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ถามวา กพฬิงการาหารของคัพภไสยกสัตวนั้นจักมาแตที่ไหน
ตอบวา จักมาแตมารดา
แมขอนี้ ก็สมกับพระดํารัสที่ตรัสวา*
ยฺจสฺส ภฺุชติ มาตา อนฺนปานฺจ โภชน
เตน โส ตตฺถ ยาเปติ มาตุ กุจฺฉิคโต นโร
มารดาของสัตวในครรภนั้นบริโภค
ขาวน้ําโภชนะอยางใด นระผูอ ยูในทองของ
มารดานั้น ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหาร
นั้นในครรภนั้น.
ทารกผูอยูในครรภยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยโอชาแหงขาวและน้ําที่
มารดากลืนเขาไป ดวยประการฉะนี้. โอชานั้นถึงฐานะเปนที่ตั้งอยูแลวก็ยังรูป
๘ อยางใหตั้งขึ้น.
ถามวา ก็โอชานั้นเปนของหยาบ วัตถุเปนของละเอียดมิใชหรือ จะ
ดํารงอยูในวัตถุนั้นไดอยางไร ตอบวา ครั้งแรกยังไมดํารงอยูกอน แตเมื่อ
เวลาผานไปสักหนึ่งหรือสองสัปดาห จึงดํารง แตโอชานั้นจะดํารงอยูกอน
หรือหลังก็ตามจากเวลานั้น. เมื่อใดโอชาแหงขาวและน้ําของนั้น ๆ ที่มารดา
กลืนกินก็จะดํารงอยูในสรีระของทารก เมื่อนั้นรูป ๘ ก็ตั้งขึ้น.
แมโอปปาติกสัตวผูเกิดในที่มีขาทนียะและโภชนียะอันวิบากตกแตงไว
ตามปรกติ เมื่อถือเอาอาหารเหลานั้นกลืนกินอยู พอโอชาตกถึงที่เปนที่ตั้งอยู
ก็ยังรูปใหตั้งขึ้น. โอปปาติกสัตวบางคนเกิดในปาไมมีขาวและน้ํามีความหิวโหยมากจึงเอาลิ้นตะลอมเขฬะกลืนเขาไป พอโอชาก็ที่เปนที่ตั้งอยูของ
โอปปาติกสัตวนั้นก็ยังรูปใหตั้งขึ้นแมในที่นั้น ดวยอาการอยางนี้ ในบรรดารูป
* ส. สคาถวคฺค เลม ๑๕ ๘๐๓/๓๐๓
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๒๕ โกฏฐาส (สวน) รูป ๒ อยางคือ เตโชธาตุ และกพฬิงการาหาร เทานั้น
ยอมยังรูปใหตั้งขึ้น แมในอรูป (คือนามธรรม) เลา ธรรมคือจิตและเจตนากรรม
๒ เทานั้นยอมยังรูปใหตั้งขึ้น. ในบรรดารูปธรรมและนามธรรมเหลานั้น รูป
เปนสภาพทุรพลในอุปาทขณะ และภังคขณะ เปนสภาพมีกําลังในขณะตั้งอยู
เพราะฉะนั้น รูปที่มกี ําลังนั้นจึงใหรูปตั้งขึ้นในขณะแหงการตั้งอยู (ฐีติขณะ).
จิตเปนสภาพทุรพลในขณะตั้งอยู. (ฐิติขณะ) และในภังคขณะ มีกําลังใน
อุปาทขณะทีเดียว เพราะฉะนั้น จิตนั้นจึงยังรูปใหตั้งขึ้นในอุปาทขณะเทานั้น.
เจตนากรรมดับไปแลวจึงเปนปจจัยได. เพราะกรรมที่บุคคลกระทําไวแลว
ในอดีตแมในที่สุดแสนโกฏิกัปก็เปนปจจัยในบัดนี้ได กรรมที่ทําในบัดนี้ก็จะ
เปนปจจัยในอนาคตแมในที่สุดแสนโกฏิกัปแล.
พึงทราบขันธ ๕ โดยการเกิดกอนและหลังดังพรรณนามาฉะนี้.
วาโดยกําหนดกาลของขันธ ๕
คําวา โดยกําหนดกาล นี้ ถามวา รูปตั้งอยูนานเทาไร อรูป
(นาม) ตั้งอยูนานเทาไร ? ตอบวา รูปมีการเปลีย่ นแปลงนาน ดับก็ชา
อรูป (นาม) เปลี่ยนแปลงเร็ว ดับก็รวดเร็ว เมือ่ รูปยังคงทรงอยูนั่นแหละ
จิตเกิดดับไป ๑๖ ดวง ก็แตวารูปนั้นจะดับพรอมกับจิตดวงที่ ๑๗ เปรียบ
เหมือนบุรุษคิดวา เราจักใหผลไมตก จึงเอาไมคอนฟาดกิ่งไมผลทั้งหลาย
และใบทั้งหลายก็พึงหลุดจากขั้วพรอมกันทีเดียว บรรดาผลและใบเหลานั้น
ผลทั้งหลายยอมตกถึงดินกอนกวา เพราะความที่ผลเปนของหนัก ใบทั้งหลาย
ก็พึงตกไปในภายหลัง เพราะความเปนของเบา ฉันใด ความปรากฏแหงรูปธรรมและอรูปธรรมในขณะเดียวกันในปฏิสนธิ ดุจเวลาที่ใบและผลทั้งหลาย
หลุดจากขั้วในขณะเดียวกันโดยการฟาดดวยไมคอน ฉันนั้นเหมือนกัน การที่
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รูปยังทรงอยูนั่นแหละจิตก็เกิดดับไป ๑๖ ดวงดุจการที่ผลตกลงสูพื้นดินกอนกวา
เพราะความที่ผลเปนของหนัก การที่รูปดับพรอมกับจิตดวงที่ ๑๗ ดุจการที่ใบ
ตกไปถึงพื้นดินในภายหลัง เพราะความที่ใบทั้งหลายเปนของเบา.
บรรดารูปและจิตเหลานั้น ถึงรูปดับชาเปลี่ยนแปลงนาน จิตดับเร็ว
เปลี่ยนแปลงเร็วก็จริง ถึงอยางนั้น รูปละทิ้งอรูป (นาม) แลวก็ไมอาจ
เปนไปได หรืออรูปละทั้งรูปแลวก็ไมอาจเปนไปได ความเปนไปของรูปและ
อรูปแมทั้ง ๒ มีประมาณเทากันทีเดียว ในขอนีพ้ ึงทราบอุปมาดังตอไปนี้.
บุรุษคนหนึ่งมีเทาสั้น คนหนึ่งมีเทายาว เมื่อคนทั้ง ๒ นั้นเดินทาง
รวมกัน คนเทายาวกาวเทาครั้งหนึ่ง คนเทาสั้นนอกนี้จะกาวเทาไป ๑๖ กาว
ในการกาวไปครั้งที่ ๑๖ ของคนเทาสั้น คนเทายาวก็จะชักเทาของตนดึงมา
กระทําทาวใหกาวไปพรอมกัน ดวยประการฉะนี้ แมคนหนึ่งก็ไมอาจเลย
คนหนึ่งไปได การไปของคนแมทั้ง ๒ จึงชื่อวา มีประมาณเทากันนั่นแหละ
ฉันใด ขออุปไมยนี้พึงเห็นฉันนั้น. ดวยวา อรูปเหมือนคนเทาสั้น รูปเหมือน
คนเทายาว. เมื่อรูปยังทรงอยูนั่นแหละ จิตในอรูป (นาม) ธรรมก็เกิดดับ
๑๖ ดวง เหมือนเวลาที่คนเทายาวกาวไปครั้งหนึ่ง คนเทาสั้นนอกนี้กาวไป
๑๖ ครั้ง. การที่รูปดับพรอมกับจิตดวงที่ ๑๗ เหมือนบุคคลเทาสั้นชักเทา
ของตนดึงมา ๑๖ กาว บุรษุ เทายาวกาวไป ๑ กาวฉะนั้น การทีอ่ รูปไมละรูป
รูปไมละอรูปเปนไปโดยประมาณเทากัน เหมือนการที่บุรุษ ๒ คน ไมทิ้ง
ซึ่งกันและกันเดินไปโดยประมาณพรอมกันนั่นแหละดังนี้แล.
พึงทราบขันธ ๕ โดยการกําหนดกาลอยางนี้.
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วาโดยเกิดขณะเดียวกันแตดับตางขณะกัน
คํานี้วา การเกิดขณะเดียวกัน แตดับตางขณะกัน (ของขันธ ๕)
นี้ บัณฑิตพึงแสดงเวนกรรมชรูปดวงสุดทาย จริงอยูปฏิสนธิเปนจิตดวงที่
หนึ่ง จิตดวงที่ ๒ เปนภวังค ดวงที่ ๓ ก็เปนภวังค ฯลฯ ดวงที่ ๑๖ ก็เปน
ภวังค. ในบรรดาจิต ๑๖ ดวงเหลานั้น แตละดวงมี ๓ ขณะดวยอํานาจอุปาทขณะ
ฐีติขณะ และภังคขณะ ในขณะแหงจิตทั้ง ๓ เหลานั้น จิตแตละดวงมีกรรมชรูป
เกิดขึ้นขณะละ ๓๐ รูปถวน บรรดากรรมชรูปเหลานั้น กรรมชรูปตั้งขึ้นใน
อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตยอมดับในอุปาทขณะของภวังคจิตดวงที่ ๑๗ ทีเดียว.
กรรมชรูปทัง้ ขึ้นในฐีติขณะของปฏิสนธิจิตจะดับในฐีติขณะของภวังคจิตดวงที่
๑๗ นั่นแหละ. กรรมชรูปที่ตั้งขึ้นในภังคขณะของปฏิสนธิจิตจะดับในภังคขณะ
ของภวังคจิตดวงที่ ๑๗ นั่นแหละ.
ดวยอาการอยางนี้ พึงทําภวังคจิตดวงที่ ๒ (ปฏิสนธิจิตเปนที่ ๑)
ประกอบกับจิตดวงที่ ๑๗ ของตน ๆ นั่นแหละแลวขยายนัยไป. จิต ๑๖ ดวง
มีกรรมชรูปดวงละ ๓ รวมกรรมชรูป ๔๘ รูป ดวยประการฉะนี้. นีช้ ื่อวา
ประเพณี คือ เชื้อสายของกรรมชรูป ๔๘ รูป. ก็ประเพณี คือ เชื้อสายของ
กรรมชรูป ๔๘ รูปนี้นนั้ ยอมเปนไปแมแกผูกําลังเคี้ยวกิน แมแกผูบริโภค
แมแกผูหลับ แมแกผูประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน เหมือนกระแสแหง
แมน้ํากําลังเปนไปอยูฉะนั้นแล.
พึงทราบความที่ขันธ ๕ มีการเกิดขณะเดียวกัน ดับตางขณะกันอยางนี้.
*

* กรรมชรูปดวงสุดทายนั้น คือ นับกรรมชรูปตั้งแตปฏิสนธิจิตไป ๑๗ ขณะจิตภังคขณะของจิต
ดวงนีด้ ับพรอมกับกรรมชรูป (ดูปริเฉท ๔ นามวิถแี ละรูปวิถี)
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วาดวยการเกิดตางขณะดับขณะเดียวกัน
คราวที่ขันธ ๕ เกิดตางระดับขณะเดียวกัน บัณฑิตพึงแสดงดวย
กรรมรูปซึ่งเกิดหลังปฏิสนธิจิต ในบรรดากรรมชรูปเหลานั้น เมื่อมีวาระจิต
๑๖ ดวงที่สุดแหงอายุสังขาร ก็พึงประกอบกรรมชรูปเปน ๒ พวก คือ
กรรมชรูปที่เกิดกับจิต ๑๖ ดวงขางตน กับกรรมชรูปที่เกิดกับจิต ๑๖ ดวง
ขางปลาย รวมเปนอันเดียวกัน คือ กรรมชรูป ๓๐ ถวนที่ตั้งขึ้นในอุปาทขณะ
ของปฐมจิตในกรรมชรูปที่เกิดกับจิต ๑๖ ดวงขางนี้ขางตน ยอมดับในอุปาทขณะ
ของปฐมจิตในกรรมชรูปที่เกิดกับจิต ๑๖ ดวงเบื้องปลายนั่นแหละ.
กรรมชรูป ๓๐ ถวน ที่ตั้งขึ้นในฐิติขณะแหงปฐมจิตเบื้องตน ยอมดับ
ไปในฐิติขณะของปฐมจิตเบื้องปลายนั่นเอง. กรรมชรูป ๓๐ ถวนที่ตั้งขึ้นใน
ภังคขณะของปฐมจิตเบื้องตน ยอมดับไปในภังคขณะของปฐมจิตเบื้องปลาย
เหมือนกัน.
สวนกรรมชรูป ๓๐ ถวน ที่ตงั้ ขึ้นในอุปาทขณะของ (ภวังค) จิต
ดวงที่ ๒ (ชึง่ เกิดดับตอกันมา) ฯลฯ ของจิตดวงที่ ๑๖ ในกรรมชรูปซึ่งเกิด
แตจิต ๑๖ ดวงขางตน ยอมดับไปในอุปาทขณะของจุติจิตทีเดียว. ที่เกิดใน
ฐิติขณะของจิตดวงที่ ๒ นั้น ยอมดับไปในฐิติขณะของจิตนั่นแหละ ที่เกิด
ในภังคขณะของจิตดวงที่ ๒ นั้น ก็ดับไปในภังคขณะของจุติจิตเหมือนกัน
เบื้องหนาแตนั้น การสืบตอของกรรมชรูปยอมไมเปนไป ถาหากจะเปนไป
อีกไซร สัตวทั้งหลายก็จะพึงชื่อวา เปนผูไมสิ้น ไมเสื่อม ไมแก ไมตาย.
อนึ่ง ในการดับในภังคขณะของจุติจิตนี้ คําวา รูปที่เกิดขึ้นในอุปาทขณะ
ของจิตดวงหนึ่ง ยอมดับไปในอุปาทขณะของจิตดวงอื่น โดยนัยมีอาทิวา รูปนี้
ยอมดับไปในอุปาทขณะของภวังคจิตดวงที่ ๑๗ ดังนี้ ขาพเจากลาวไวเพราะมา
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ในอรรถกถานั้น ยอมผิดจากพระบาลีนี้วา ยสฺส กายสโร นิรชุ ฺฌติ
ตสฺส จิตฺตสขาโร นิรุชฺฌตีติ อามนฺตา กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด
จิตตสังขารก็กําลังดับแกบุคคลนั้นหรือ ? ตอบวา ถูกแลว ดังนี้. ผิดอยางไร ?
ก็เพราะกายสังขารคือลมอัสสาสะและปสสาสะมีจิตเปนสมุฏฐาน. ก็รูปทีม่ ีจิตเปน
สมุฏฐาน เกิดขึ้นในอุปาทขณะของจิตแลวยอมตั้งอยูจนกระทั่งจิต ๑๖ ดวงอื่น
เกิดขึ้น ยอมดับไปพรอมกับจิตดวงสุดทายทั้งหมดแหงจิต ๑๖ ดวงเหลานั้น
เพราะฉะนั้น กายสังขารนั้นเกิดพรอมกับจิตใดก็ดับพรอมกับจิตดวงที่ ๑๗ จําเดิม
แตจิตนั้น มิใชดับในอุปาทขณะ หรือฐิติขณะของจิตไร ๆ แมจะเกิดในฐิติขณะ
หรือภังคขณะก็หาไม นี้เปนธรรมดาของรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อามนฺตา (ถูกแลว) ดังนี้ เพราะดับในขณะ
เดียวกันกับจิตสังขารโดยแนนอน.
ก็การกําหนดขณะ (ขณะนิยม) ของรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานที่ขาพเจา
กลาวนี้เปนการกําหนดขณะ (ขณะนิยม) แมแกรปู ที่มีกรรมเปนตนเปนสมุฏฐาน
นี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงประกอบเนื้อความในอธิการนี้โดยนัยนี้
เทานั้นวา กรรมชรูปที่เกิดพรอมกับปฏิสนธิจิต ยอมดับพรอมกับจิตดวงที่ ๑๗
จําเดิมแตปฏิสนธินั้น. กรรมชรูปที่เกิดในฐิติขณะของปฏิสนธิจิต ยอมดับไปใน
อุปาทขณะของจิตดวงที่ ๑๘. กรรมชรูปที่เกิดในภังคขณะของปฏิสนธิจิตถึง
ขณะตั้งอยูของจิตดวงที่ ๑๘ แลวก็ดบั ไป ดังนี้. ก็เบื้องหนาแตนี้ไป การสืบตอ
ของรูปที่มีอุตุเปนสมุฏฐานเทานั้นยอมดํารงอยูในสรีระนั้น สรีระยอมเปนของ
อันบุคคลพึงกลาววา พวกทานจงเอาสรีระนี้ไปเผาเถิด ดังนี้. พึงทราบความ
ที่ขันธ ๕ เกิดตางขณะกันดับขณะเดียวกัน ดวยประการฉะนี้.
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วาดวยเกิดพรอมกันดับพรอมกัน
ก็คําวา โดยการเกิดพรอมกันดับพรอมกัน ความวา รูปเกิด
พรอมกับรูป ดับพรอมกับรูป อรูปเกิดพรอมกับอรูป ดับพรอมกับอรูป พึง
ทราบความที่ขันธ ๕ เกิดพรอมกัน และดับพรอมกัน ดวยประการฉะนี้.
วาดวยเกิดตางขณะกันดับตางขณะกัน
ก็ความที่ขันธ ๕ เกิดตางขณะกันดับตางขณะกันบัณฑิตพึงแสดงดวย
สันตติรูป ๔* จริงอยู สันตติรูปทั้ง ๔ ในสวนนัน้ ๆ ของสรีระนี้เบื้องบน
แตพื้นเทาขึ้นไป เบื้องต่ําแตปลายผมลงมามีหนังหุมอยูโดยรอบ ยอมเปนไป
โดยความเปนกลุมเปนกอน. เมื่อสันตติรูป ๔ แมนั้นเปนไปอยางนี้ ก็พึง
กําหนดความที่รูปเหลานั้นมีความเกิดเปนตนไมได เหมือนแถวปลวกหรือ
แถวมดแดง เมื่อบุคคลแลดูอยูก็จะเปนดุจเนื่องเปนอันเดียวกัน แต
มิไดเนื่องเปนอันเดียวกัน เพราะในที่ใกลศีรษะของมดตัวหนึ่งจะมี
ศีรษะบาง ทองบาง เทาบางของมดตัวอื่น ๆ ในที่ใกลทองของมด
ตัวหนึ่งจะมีศีรษะบาง ทองบาง เทาบางของมดตัวอื่น ๆ ในที่ใกล
เทาของมดตัวหนึ่งก็จะมีศีรษะบาง ทองบาง เทาบาง ของมดตัวอื่น ๆ
ฉันใด แมสันตติรูป ๔ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในอุปาทขณะของสันตติรูป
หนึ่งจะมีอุปาทะบาง ฐิติบาง ภังคะบาง ของสันตติรูปอื่น ๆ ในฐิติขณะของ
สันตติรูปหนึ่งจะมีอุปาทะบาง ฐิติบาง ภังคะบางของสันตติรูปอื่น ๆ ในภังคขณะของสันตติรูปหนึ่งจะมีอุปาทะบาง ฐิติบาง ภังคะบางของสันตติรูปอื่น ๆ.
พึงทราบความที่ขันธ ๕ เกิดตางขณะกันดับตางขณะกันในสันตติรูป ๔ นีด้ วย
ประการฉะนี้.
* สันตติรูป ๔ คือ กรรมชรูป (รูปเกิดแตกรรม) ๑ จิตตชรูป (รูปเกิดแตจิต) ๑ อุตุชรูป
(รูปเกิดแตอุตุ) ๑ อาหารชรูป (รูปเกิดแตอาหาร) ๑
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วาดวยขันธที่เปนอดีตเปนตน
ก็ขันธ ๕ ที่เปนอดีตเปนตนมีทุรทุกะ (รูปไกลรูปใกล) เปนที่สุด
มาในพระบาลีทั้งหมด แมปจจัยและสมุฏฐานทั้งหลายขาพเจาก็กลาวไวในหน
หลังโดยนัยมีอาทิวา กมฺมช กมฺมปจฺจย อุตุสมุฏ าน (รูปเกิดแตกรรม
มีกรรมเปนปจจัย มีอุตุเกิดแตกรรมเปนสมุฏฐาน) เปนตน.
ก็ขันธแมทั้ง ๕ เปนของสําเร็จแลว แตกรรมเปนปจจัยมีอุตุเกิดแต
กรรมเปนสมุฏฐานมิใชเปนของไมสําเร็จแลว เปนสังขตะเทานั้น มิใชเปน
อสังขตะ อีกอยางหนึ่ง ขันธ ๕ นั้นชื่อวาเปนของสําเร็จแลวอยางนั้นแหละมีอยู
เพราะบรรดาสภาวธรรมทั้งหลาย พระนิพพานอยางเดียวเทานั้นเปนธรรม
ไมสําเร็จแตปจจัย เปนธรรมไมเกิดขึ้นแลว. ก็ถามวา นิโรธสมาบัติ นาม
และบัญญัติเปนอยางไร ? ตอบวา นิโรธสมาบัติ ใคร ๆ ไมพงึ เรียกวาเปน
โลกิยโลกุตระ หรือสังขตอสังขตะ เปนของสําเร็จแลวหรือไมสําเร็จแลว แตวา
นิโรธสมาบัตินั้นเปนของอันบุคคลใหสําเร็จ ไมใชไมสําเร็จเพราะเปนธรรมอัน
พระอริยบุคคลพึงเขาดวยสมาบัติ นาม และบัญญัติก็อยางนั้น เพราะนามและ
บัญญัติแมนั้นยอมไมไดชื่ออันตางดวยโลกิยะเปนตน แตเปนสภาพอันบุคคลให
สําเร็จแลวมิใชไมใหสําเร็จแลว เพราะเมื่อบุคคลจะตั้งชื่อจึงถือเอาทีเดียวดังนี้แล.
*

แสดงนัยการวินิจฉัยขันธ ๕
นักปราชญครั้นทราบขันธ ๕ โดย
ปกิณกะอยางนี้แลว เพื่อความแตกฉาน
แหงญาณในขันธ ๕ เหลานี้แหละอีก พึงทราบ
นัยแหงการวินิจฉัยโดยชอบ โดยลําดับ
*

พมาเปน กมฺมช กมฺมปจฺจย กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน
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โดยความแปลกกัน โดยไมหยอนไมยงิ่ โดย
อุปมา โดยพึงเห็นดวยอุปมา ๒ อยาง และ
โดยสําเร็จประโยชนแกผูเห็นอยู.
วาดวยวินิจฉัยโดยลําดับ
ในนัยแหงการวินิจฉัยทั้ง ๖ เหลานั้น ลําดับในขอวา โดยลําดับ
นี้ มีมากอยาง คือ
อุปปฺ ตฺติกฺกโม ลําดับเหงการเกิด
ปหานกฺกโม ลําดับแหงการละ
ปฏิปตฺติกฺกโม ลําดับแหงการปฏิบัติ
ภูมกิ ฺกโม
ลําดับแหงภูมิ
เทสนากฺกโม ลําดับแหงเทศนา.
ในลําดับทั้ง ๕ นั้น ลําดับแหงการเกิดขึ้นมีอาทิอยางนี้วา ปม กลล
โหติ กลลา โหติ อมฺพุท (รูปครั้งแรกเปนกลละ จากกลละเปนอัมพุทะ)
ดังนี้. ลําดับแหงการละมีอาทิอยางนี้วา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่พึงละโดยโสดาปตติมรรค
มีอยู สภาวธรรมทั้งหลายที่พึงละโดยภาวนา คืออริยมรรคเบื้อง ๓ มีอยู.
ลําดับแหงการปฏิบัติมีอาทิอยางนี้วา ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ. ลําดับแหงภูมิ
มีอาทิอยางนี้วา ธรรมเปนกามาพจร เปนรูปาพจร. ลําดับแหงเทศนามี
อาทิอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ ดังนี้ หรือวาทานกถา ศีลกถา.
บรรดาลําดับทั้ง ๕ นั้น ในที่นี้ ลําดับแหงการเกิดขึ้นยอมไมควรกอน เพราะ
ขันธเปนภาวะไมเกิดขึ้นโดยการกําหนดความสืบตอกันมาเหมือนรูปกลละเปนตน ลําดับแหงการละก็ไมควร เพราะความที่ขันธที่เปนกุศลและอัพยากฤตอัน

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 72

พระอริยเจาไมพึงละ ลําดับแหงการปฏิบัติก็ไมควรเพราะขันธที่เปนอกุศลเปน
ของไมพึงปฏิบัติ ลําดับแหงภูมิก็ไมควรเพราะเวทนาเปนตนเปนธรรมนับเนื่อง
ดวยภูมิ ๔.
แตวา ลําดับแหงเทศนา ยอมควรเพราะวา พระผูมีพระภาคเจา
ผูใครในประโยชนเกื้อกูลมีพระประสงคจะทรงเปลื้องเวไนยชนใดผูตกไปในการ
ยึดขันธ ๕ วาเปนอัตตา จากความยึดถือวาเปนอัตตาโดยการแสดงแยก
ฆนะที่ประชุมกัน เพื่อความถือเอาโดยงายของชนนั้น จึงทรงแสดงรูปขันธ
อันหยาบกอนซึ่งเปนอารมณของวิญญาณมีจักษุเปนตน โดยไมตางกัน. จาก
นั้นก็ทรงแสดงเวทนาอันรูสึกพรอมซึง่ มีรูปที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา
เปนอารมณ ทรงแสดงสัญญาที่ถือเอาโดยอาการของอารมณเวทนาอยางนี้วา
ย เวทิยติ ต สฺชานาติ (เสวยอยูซึ่งอารมณใดก็จําไดซึ่งอารมณนั้น) ดังนี้
ทรงแสดงสังขารทั้งหลายตัวปรุงแตงดวยอํานาจแหงสัญญา ทรงแสดงวิญญาณ
อันเปนที่อาศัยและเปนใหญของขันธมีเวทนาเปนตนเหลานั้น. พึงทราบนัยแหง
วินิจฉัยโดยลําดับอยางนี้กอน.
วาโดยความแปลกกัน
ชื่อวา โดยความแปลกกัน คือ ความแปลกกันแหงขันธและ
อุปาทานขันธ ก็อะไรเลาเปนความแปลกกันแหงขันธและอุปาทานขันธเหลานั้น
บรรดาขันธเหลานี้ ขันธทั้งหลายตรัสไวโดยไมแปลกกันกอน. อุปาทานขันธ
ทั้งหลายตรัสไวใหแปลกกัน โดยเปนขันธมีอาสวะและเปนที่ตั้งของอุปาทาน
เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕ และ
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ เธอทั้งหลายจงฟง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ขันธ ๕ เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่งที่
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เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ หรือวา รูปใกล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นีเ้ รียกวา รูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน ฯลฯ
หรือวิญญาณใกล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา วิญญาณขันธ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เราเรียกวา ขันธ ๕ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ หรือรูปใกล
มีอาสวะเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทานขันธ คือ รูป
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต
อนาคต หรือปจจุบัน ฯลฯ หรือวิญญาณใกล มีอาสวะเปนที่ตั้งแหง
อุปาทาน ธรรมเหลานี้ เราเรียกวา อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ ดังนี้.
อนึ่ง ในขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ นามขันธ ๔ มีเวทนา
เปนตนที่ไมมีอาสวะก็มี ที่มีอาสวะก็มี ฉันใด รูปขันธยอมเปนฉันนั้นหามิได
ก็เพราะความที่รูปนี้ควรเปนขันธ ดวยอรรถวาเปนกอง ฉะนั้นจึงตรัสไวใน
พวกขันธทั้งหลาย และเพราะความที่ขันธเหลานั้นควรเปนอุปาทานขันธ ดวย
อรรถวาเปนกอง และดวยอรรถวามีอาสวะ ฉะนั้น จึงตรัสขันธเหลานั้นไวใน
อุปาทานขันธ สวนนามขันธมีเวทนาเปนตนที่ไมมีอาสวะ ตรัสไวในพวกขันธ
ที่มีอาสวะตรัสไวในพวกอุปาทานขันธ ก็ในขอวา อุปาทานขันธ นี้ พึงทราบ
เนื้อความอยางนี้วา ขันธที่มีอุปาทานเปนอารมณ ชื่อวา อุปาทานขันธ ดังนี้
แตในอธิการนี้ พระองคทรงประสงครวมขันธเหลานั้น แมทั้งหมดวาเปนขันธ
แล.
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วาโดยความไมหยอนไมยิ่ง
ก็ขอวา โดยความไมหยอนไมยงิ่ นี้ ถามวา เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสขันธวามี ๕ เทานั้น ไมหยอนไมยิ่ง ดังนี้. ตอบวา
เพราะทรงสงเคราะหสังขตธรรมทั้งหมดที่มีสวนเสมอกันเขาเปนพวกเดียวกัน
เพราะวัตถุเครื่องยึดถือตนและของเนื่องดวยตนนี้มีขันธ ๕ เปนอยางยิ่ง และ
เพราะความที่ธรรมอื่น ๆ ก็ไมนอกจากขันธ ๕ นั้น.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสงเคราะหสังขตธรรมมีประเภท
มิใชนอยเขาดวยอํานาจที่มีสวนเสมอกัน รูปก็เปนขันธหนึ่งดวยอํานาจการ
สงเคราะหรูปที่มีสวนเสมอกันเขาเปนพวกเดียวกัน. เวทนาก็เปนขันธหนึ่งดวย
อํานาจการสงเคราะหเวทนาที่มีสวนเสมอกันเขาเปนพวกเดียวกัน แมในสัญญา
ขันธเปนตนก็นัยนี้แหละ เพราะฉะนั้น จึงตรัสขันธไว ๕ เทานั้น เพราะทรง
สงเคราะหสังขตธรรมทั้งหมดที่มีสวนเสมอกันไวเปนพวกเดียวกัน. อนึ่ง วัตถุ
แหงการยึดถือวาเปนตนเปนของเนื่องดวยตนนี้ คือ ขันธ ๕ นี้มีรูปเปนตน
เปนอยางยิ่ง ขอนี้สมกับพระดํารัสที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู
ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) อาศัยรูป ยึดมั่นรูป ยอมเกิดขึ้นอยางนี้วา เอต มม
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตา เวทนาย ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ สขาเรสุ
ฯเปฯ วิ
ฺ าเณ สติ วิฺาณ อุปาทาย วิ
ฺ าณ อภินวิ ิสฺส
เอว ทิฏิ อุปฺปชฺชติ เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตา
(นี้ของเรา เราเปนนี้ นีอ้ ัตตาของเรา เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู
ฯลฯ เมื่อสังขารทั้งหลายมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู ทิฏฐิ อาศัยวิญญาณ
ยึดมั่นวิญญาณ ยอมเกิดขึ้นอยางนี้วา นี้ของเรา เราเปนนี้ นี้อัตตาของเรา
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ดังนี้. เพราะฉะนั้น จึงตรัสขันธไว ๕ เทานั้น แมเพราะความที่วัตถุแหงการ
ยึดถือตนและของเนื่องดวยตนก็มีขันธ ๕ นี้เปนอยางยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง ธรรมขันธ
๕ มีศีลขันธเปนตนอื่น ๆ ใดที่ตรัสไว แมธรรมขันธเหลานั้น ก็ถึงการรวม
ลงในขันธ ๕ นี้ เพราะความที่ธรรมขันธนับเนื่องในสังขารขันธ เพราะฉะนั้น
จึงตรัสวา ขันธมี ๕ เทานั้น เพราะความที่ธรรมอื่น ๆ ไมพนจากขันธนั้น
พึงทราบนัยแหงวินิจฉัยโดยไมหยอนยิ่ง ดวยประการฉะนี้.
๑

๒

วาโดยความอุปมา
ก็ในขอวา โดยความอุปมา นี้ รูปอุปาทานขันธ เปรียบเหมือน
โรงพยาบาล เพราะเปนที่อยูของวิญญาณอุปาทานขันธซึ่งเปรียบเหมือนคนปวย
ดวยอํานาจแหงวัตถุ ทวาร และอารมณ. เวทนาอุปาทานขันธเปรียบเหมือน
ความปวยไขเพราะเปนตัวเบียดเบียน. สัญญาอุปาทานขันธเปรียบเหมือนสมุฏฐานของความปวยไข เพราะเปนแดนเกิดเวทนาที่สัมปยุตดวยกิเลสมีราคะ
เปนตน ดวยอํานาจกามสัญญาเปนตนนั่นแหละ. สังขารอุปาทานขันธ เปรียบ
เหมือนการเสพอสัปปายะ เพราะเปนตนเหตุแหงความปวยไข คือ ตัวเวทนา
สมดังที่ตรัสไววา รูป รูปตฺตาย สงฺขต อภิสงฺขโรนฺติ ฯเปฯ ภิกฺขเว
ตสฺมา สงฺขาราติ วุจฺจนฺติ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา สังขาร เพราะ
อรรถวา ปรุงแตงสังขตธรรมคือรูปโดยความเปนรูป ปรุงแตงสังขตธรรมคือ
เวทนาโดยความเปนเวทนา ปรุงแตงสังขตธรรมคือสัญญาโดยความเปนสัญญา
ปรุงแตงสังขตธรรมคือสังขารทั้งหลายโดยความเปนสังขารปรุงแตงสังขตธรรม
๑. ส. ขนฺธวาร. เลมที่ ๑๗ ๔๒๐/๒๕๐
๒. ศีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมตุ ติญาณทัสสนขันธ
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คือวิญญาณโดยความเปนวิญญาณ. อนึ่ง กายวิญญาณที่เปนวิบากสหรคตดวย
ทุกขเกิดขึ้นแลว เพราะทําคือสั่งสมอกุศลกรรมไวแลว เพราะฉะนั้น วิญญาณ
อุปาทานขันธ จึงเปรียบเหมือนคนปวย เพราะความไมหลุดพนดวยความปวยไขคือตัวเวทนา.
อีกอยางหนึ่ง อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ มีอุปมาเหมือนบุคคลผูทองเที่ยวไป เหมือนการณะคือเหตุ เหมือนความผิด เหมือนผูกอเหตุ เหมือนผูมี
ความผิด และเปรียบเหมือนภาชนะ เหมือนโภชนะ เหมือนกับขาว เหมือน
ผูเลี้ยงอาหาร เหมือนผูบริโภค พึงทราบนัยแหงการวินิจฉัยขันธ ๕ โดยความ
อุปมาอยางนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้.
๑

วาโดยพึงเห็นดวยอุปมา ๒ อยาง
ขอวา โดยพึงเห็นดวยอุปมา ๒ อยาง นี้ บัณฑิตพึงทราบ
นัยแหงการวินิจฉัยในขันธ ๕ นี้ แมโดยพึงเห็นดวยอุปมา ๒ อยางนี้ คือ
โดยยอ และโดยพิสดาร.
ก็เมื่อวาโดยยอ อุปาทานขันธ ๕ บัณฑิตพึงเห็นโดยความเปนเหมือน
ขาศึกผูเงื้อดาบตามนัยที่ตรัสไวในอาสีวิสูปมสูตร โดยเปนภาระ (ของหนัก)
ดวยอํานาจภารสูตร โดยความเปนผูเคี้ยวกินดวยอํานาจขัชชนียปริยายสูตร และ
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสังขตะ เปนผูฆาดวย
อํานาจยมกสูตร. สวนโดยพิสดารในอุปทานขันธ ๕ นี้ พึงเห็นรูปเหมือน
กอนฟองน้ํา พึงเห็นเวทนาเหมือนตอมน้ํา พึงเห็นสัญญาเหมือนพยับแดด
๑. ส. ขนฺธวาร เลม ๑๗ ๑๕๙/๑๐๖
๒. หนาจะเทียบดังนีว้ า รูปเหมือนบุคคลผูทองเที่ยวไป เวทนาเหมือนการทําของบุคคลนั้น
สัญญาเหมือนความผิด (เชนสัญญาวิปลาส) สังขารเหมือนผูกอเหตุ วิญญาณเห็นผูมคี วาม
ผิดไดรับโทษ อยางไรก็ดีทานไมอธิบายไว ผูแปล.
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พึงเห็นสังขารทั้งหลายเหมือนตนกลวย พึงเห็นวิญญาณเหมือนเลหกล (มายา)
สมดังพระดํารัสที่ตรัสวา
เผณุปณฺโฑปม รูป
เวทนา ปุพฺพุฬูปมา
มรีจิกูปมา สฺา
สขารา กทฺทลูปมา
มายูปมฺจ วิฺญาณ เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ทรงแสดงรูปเปรียบดังกอนฟองน้ํา
เวทนาเปรียบดังตอมน้ํา สัญญาเปรียบดัง
พยับแดด สังขารทั้งหลายเปรียบดังตนกลวย
และวิญญาณเปรียบดังเลหกล.
ในพระบาลีเหลานั้น พึงทราบความที่อุปาทานขันธ ๕ มีรูปเปนตน
เปนเชนกับกอนฟองน้ําเปนตน อยางนี้. เหมือนอยางวา กอนฟองน้ําเปนของ
ไมมีสาระ ฉันใด รูปก็ฉนั นั้น ไมมสี าระ เพราะเวนจากสาระคือความเปน
ของเที่ยง เวนจากสาระคือความเปนของยั่งยืน เวนจากสาระคือความเปนอัตตา
โดยแท. อนึ่ง กอนแหงฟองน้ํานั้นใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะเอาดวยคิดวา
เราจักทําบาตรหรือถาดดวยกอนแหงฟองน้ํานี้ แมถือเอาไดก็ไมใหสําเร็จ
ประโยชนนนั้ ยอมแตกทําลายไป ฉันใดรูปก็ฉันนั้น ใคร ๆ ไมอาจถือเอาวา
รูปนี้เปนของเที่ยง ยั่งยืน หรือวารูปนี้เปนเรา เปนของเรา แมถือเอา รูปก็
ไมตั้งอยูอยางนั้น ยอมเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนอสุภะ
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น รูปนั้น จึงเปนเชนกับกอนแหงฟองน้ํานั่นเทียว.
*

* ส. ขนฺธวาร. เลม ๑๗ ๒๔๗/๑๗๔
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อนึ่ง กอนแหงฟองน้ํามีชองนอยชองใหญเปนกลุมติดกัน ดวยที่ตอ
มิใชนอย เปนที่อาศัยอยูของสัตวมีงูน้ําเปนตนมาก ฉันใด แมรูปก็ฉันนั้น
มีชองนอยชองใหญ เปนกลุมติดตอกันดวยที่ตอมิใชนอย ตระกูลแหงกิมิชาติ
๘๐ ตระกูล ยอมอยูเปนหมูเหลาในรูปนี้ทีเดียว รูปนั้นนั่นแหละ เปนเรือน
เกิดบาง เปนเวจกุฎีบาง เปนโรงพยาบาลบาง เปนสุสานบาง ของตระกูล
กิมิชาติเหลานั้น พวกตระกูลกิมิชาติเหลานั้นจะไมถือเอาที่อื่นกระทําการออกจาก
ทองเปนตน รูปนั้นก็ชื่อวาเปนเชนกับกอนแหงฟองน้ํา แมดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง กอนแหงฟองน้ําเริ่มตนมีประมาณเทาผลพุทราแลวมีประมาณเทา
ยอดภูเขาโดยลําดับก็มี ฉันใด แมรปู ก็ฉันนั้น เริ่มตนมีประมาณเทากลละ
เทานั้นแลวมีประมาณวาหนึ่งโดยลําดับก็มี มีประมาณเทาวัตถุทั้งหลายมียอดภูเขา
เปนตนดวยสามารถแหงสัตวมีโค กระบือและชางเปนตนก็มี มีประมาณหลาย
รอยโยชนดวยสามารถแหงสัตวมีปลาและเตาเปนตน ก็มี รูปนั้นก็ชื่อวา เปนเชน
กับกอนแหงฟองน้ําแมอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง กอนแหงฟองน้ําพอตั้งขึ้นยอมแตกไปก็มี ตั้งขึ้นไป
หนอยหนึ่ง ยอมแตกไปก็มี เมื่อไมแตกไปในระหวาง แตถึงสมุทรแลว
ก็ยอมตองแตกไปโดยไมตองสงสัย ฉันใด รูปก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมแตกไปใน
คราวเปนกลละก็มี ยอมแตกไปในคราวเปนอัมพุทะเปนตนก็มี แตเมื่อไมแตก
ไปในระหวาง ถึงรอยปแลวสําหรับสัตวผูมีประมาณอายุรอยป ก็ตองแตกดับ
ไปโดยแนแททีเดียว ยอมเปนจุณวิจุณไปในปากแหงความตาย แมดวยอาการ
อยางนี้ รูปก็ชื่อวา เปนเชนกับกอนแหงฟองน้ํา.
อนึ่ง ตอมน้ําไมมีแกน ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้น ก็ตอ มน้ํานั้น
ไมมีกําลัง เขาถึงความเปนของอันถือเอาไมได ใคร ๆ ไมอาจถือเอาตอมน้ํา
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นั้นเพื่อกระทําแผนกระดานหรืออาสนะได แมถือเอาแลว ๆ มันก็จะแตกไป
ทันที ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้น เปนของไมมีกําลัง เปนของถือเอาไมได
ใคร ๆ ไมอาจถือเวทนาวาเที่ยง หรือยั่งยืน แมถือเอาแลว ๆ ก็ไมตั้งอยูเหมือน
อยางนั้นได เวทนาแมที่บุคคลถือเอาไมไดอยางนี้ ชื่อวา เปนเชนกับตอมน้ํา.
อนึ่ง ตอมน้ํา ยอมเกิดขึ้น และแตกดับไปในหยาดแหงน้ํานั้น ๆ
เปนของไมตั้งอยูนาน ฉันใด แมเวทนาก็ฉันนั้น ยอมเกิดขึ้น และยอมดับไป
เปนของไมตั้งอยูนาน คือเวทนานั้นซึ่งบัณฑิตพึงนับไดแสนโกฏิขณะ*เกิดขึ้น
แลวก็ดับไปในขณะชั่วการดีดนิ้วมือครั้งหนึ่ง.
อนึ่ง ตอมน้ําอาศัยเหตุ ๔ คือ พื้นน้ํา ๑ หยาดน้ํา ๑ ความเปยก
แหงน้ํา ๑ ลมกระทบทําใหโปรง ๑ จึงเกิดขึ้น. แมเวทนาก็เชนนั้น อาศัยเหตุ
๔ อยาง คือ วัตถุ ๑ อารมณ ๑ เครื่องผูกแหงกิเลส ๑ การกระทบของ
ผัสสะ ๑ เกิดขึ้น เวทนา ชื่อวา เปนเชนกับตอมน้ํา แมดวยประการฉะนี้.
แมสัญญา ก็ชื่อวา เปนเชนกับพยับแดด ดวยอรรถวา ไมมีสาระ
และดวยอรรถวา เขาถึงความเปนของอันบุคคลถือเอาไมได เพราะใคร ๆ
ไมอาจถือเอาพยับแดดนั้นมาเพื่อดื่ม หรือเพื่ออาบ หรือเพื่อใสใหเต็มภาชนะ
ได อีกอยางหนึ่ง พยับแดดยอมเปลี่ยนแปรไป คือยอมปรากฏเหมือนกําลังคลื่น
เกิดขึ้นเอง ฉันใด แมสญ
ั ญาอันตางโดยสัญญาวามีสีเขียวเปนตนก็ฉันนั้น ยอม
ผันแปร เปลีย่ นแปลงไป เพื่อตองการเสวยอารมณของสีเขียวเปนตน.
อนึ่ง พยับแดด ยอมลวงมหาชน ยอมใหกลาววา ทีน่ ั้นดูเหมือน
บึงเต็ม เหมือนแมน้ําเปยม ปรากฏอยู ดังนี้ ฉันใด แมสัญญาก็ฉันนั้น
ยอมลวง ยอมใหกลาววา นี้สีเขียว นี้สวยงาม นี้เปนสุข นี้เที่ยง ดังนี้
* อรรถกถา เอกจฺฉรกฺขเณ โกฏิสตสหสฺสสขา (หนา ๔๓)
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แมในสีเหลืองเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน สัญญาชื่อวาเปนเชนเดียวกับพยับแดด
แมดวยการลวงตาง ๆ ดวยประการฉะนี้.
แมสังขารทั้งหลาย ก็ชื่อวาเปนเชนเดียวกับตนกลวย เพราะอรรถวา
ไมมีสาระ และดวยอรรถวาพึงถือเอาไมได เหมือนอยางวา ใคร ๆ ไมอาจ
ถือเอาอะไร ๆ จากตนกลวยนอมนําไปทําประโยชนแกทัพสัมภาระทั้งหลาย มี
ไมกลอนหลังคาเปนตน แมนอมเขาไปแลวก็ไมเปนโดยประการนั้น ฉันใด
แมสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น ใคร ๆ ไมอาจเพื่อถือเอาดวยอํานาจแหงความเที่ยง
เปนตน แมถือเอาแลวก็ไมเปนไปโดยประการนั้น.
อนึ่ง ตนกลวย ยอมเปนที่ประชุมของกานมาก ฉันใด แมสังขารขันธ
ก็เปนที่ประชุมของธรรมมาก ฉันนัน้ . และตนกลวยนั้นมีลกั ษณะตาง ๆ กัน
คือ สีของกานใบภายนอกเปนอยางหนึ่ง สีของภายใน ๆ ถัดจากนั้นก็อยางหนึ่ง
ฉันใด แมสงั ขารขันธก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ทรงประมวลลักษณะของผัสสะ
ไวอยางหนึ่งของธรรมมีเจตนาเปนตนไวอยางหนึ่งแลวตรัสเรียกวา สังขารขันธ
เทานั้น สังขารขันธ ชื่อวา เปนเชนเดียวกับตนกลวย แมดวยประการฉะนี้.
แมวิญญาณ ก็ชื่อวาเปนเชนเดียวกับมายา เพราะอรรถวาไมมีสาระ
และอรรถวา ถือเอาไมไดนั่นแหละ เหมือนเลหมายาเปนของเปลี่ยนแปลง
มีความปรากฏอยางรวดเร็ว ฉันใด วิญญาณก็ฉันนั้น เพราะวิญญาณนั้นเปน
ของเปลี่ยนแปลงเร็วกวา ปรากฏเร็วกวา แมกวาเลหมายานั้น ดวยวา มายา
นั้น ยอมเปนเหมือนคนมาแลว เดินไปแลว ยืนอยู นั่งอยูแลว ดวยจิตดวงนั้น
นั่นแหละ แตจิตในเวลามาก็อยางหนึ่ง ในเวลาเดินเปนตนก็อยางหนึ่ง แม
อยางนี้ วิญญาณ จึงชื่อวา เปนเชนเดียวกับมายา.
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อนึ่ง มายายอมลวงมหาชนใหถือเอาวัตถุอยางใดอยางหนึ่งวา นี้ทอง
นี้เงิน นี้แกวมุกดาเปนตน แมวิญญาณก็ลวงมหาชน ใหยึดถือกระทําเหมือน
คนกําลังมา กําลังไป ยืนแลว นั่งแลวดวยจิตดวงนั้นนั่นแหละ แตจิตในเวลามา
ก็อยางหนึ่ง ในเวลาเดินเปนตนก็อยางหนึ่ง แมอยางนี้วิญญาณก็ชื่อวาเปน
เชนกับมายา.
อนึ่ง วาโดยพิเศษ บัณฑิตพึงทราบอัชฌัตติกรูป (รูปภายใน) ที่เปน
สุภารมณก็ดี ที่เปนอารมณประเสริฐก็ดี วาเปนอสุภะ (ความไมงาม) พึงเห็น
เวทนาวาเปนทุกข เพราะไมพนจากความเปนทุกขทั้ง ๓ พึงเห็นสัญญาและ
สังขารทั้งหลายวา เปนอนัตตา เพราะความเปนของอันบุคคลพึงใหทรงอยูไมได
พึงเห็นวิญญาณวา เปนของไมเที่ยง เพราะมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน
ธรรมดา เมื่อบุคคลเห็นอยูอยางนี้ จึงสําเร็จประโยชน ก็ความสําเร็จประโยชน
๒ อยาง ยอมมีแกบุคคลผูเห็นอยูดวยสามารถแหงเนื้อความโดยยอ และโดย
พิสดาร บัณฑิตพึงทราบนัยวินิจฉัยเนื้อความโดยยอและพิสดารนั้นอยางไร
คือวา วาโดยยอกอน เมือ่ บุคคลกําลังเห็นอุปาทานขันธ ๕ โดยความเปน
ขาศึก มีขาศึกกําลังเงื้อดาบเปนตน ยอมไมเดือดรอนเพราะขันธ ๕ ก็เมื่อ
วาโดยพิสดาร เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งอารมณมีรูปเปนตน โดยความเปนเชน
เดียวกับกอนฟองน้ําเปนตน ยอมไมเปนผูเห็นขันธอันไมมีสาระวาเปนขันธมี
สาระ.
แตเมื่อวาโดยพิเศษ เมื่อเห็นอยูซึ่งรูปภายในโดยความเปนของ
ไมงามยอมกําหนดรูกวฬิงการาหาร ยอมละวิปลาสในสิ่งที่ไมงามวางาม ยอม
ขามพนกาโมฆะ ยอมพรากจากกามโยคะ เปนผูไมมีกามาสวะ ยอมทําลาย
กายคันถะ* คืออภิชฌา ยอมไมยึดมั่นกามุปาทาน. เมื่อเห็นเวทนาโดยความ
* กายคันถะ กิเลสเครื่องผูกกาย กายในทีห่ มายถึงรูปและนาม (ขันธ๕)
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เปนทุกข ยอมกําหนดรูผัสสาหาร ยอมละวิปลาสในทุกขวาเปนสุข ยอมขาม
พนภโวฆะ ยอมพรากจากภวโยคะ เปนผูไมมีภวาสวะ ยอมทําลายกายคันถะ
คือพยาบาท ยอมไมยึดมั่นสีลัพพตุปาทาน. เมื่อเห็นสัญญาแหงสังขารทั้งหลาย
โดยความเปนอนัตตา ยอมกําหนดรูมโนสัญเจตนาหาร ยอมละวิปลาสในสิ่ง
มิใชอัตตาวาเปนอัตตา ยอมขามพนทิฏโฐฆะ ยอมพรากจากทิฏฐิโยคะ เปน
ผูไมมีทิฏฐาสวะ ยอมทําลายกายคันถะคือความยึดมั่นวา สิ่งนี้จริง ยอมไม
ยึดมั่นอัตวาทุปาทาน. เมื่อเห็นวิญญาณโดยความไมเที่ยง ยอมกําหนดรูวิญญาณาหาร ยอมละวิปลาสในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ยอมขามพนอวิชโชฆะ ยอม
พรากจากอวิชชาโยคะ เปนผูไมมีอวิชชาสวะ ยอมทําลายกายคันถะคือสีลัพพตปรามาส ยอมไมยึดมั่นทิฏุปาทาน. เพราะการเห็นขันธ ๕ ดวยอํานาจ
ความเปนผูฆาเปนตนอยางนี้มีอานิสงสมาก ฉะนั้น นักปราชญ
พึงเห็นขันธทั้งหลายดวยอํานาจความเปนผูฆาเปนตนเถิด.
วรรณนาสุตตันตภาชนีย จบ
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[๓๒] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
รูปขันธ
ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธ เปนไฉน ?
[๓๓] รูปขันธหมวดละ ๑ คือ รูปทั้งหมด เปนเหตุเปนอเหตุกะ
เปนเหตุวิปปยุต เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนรูปเปนโลกิยะ เปนสาสวะ
เปนสัญโญชนิยะ เปนคันถนิยะ เปนโอฆนิยะ เปนโยคนิยะ เปนนีวรณิยะ
เปนปรามัฏฐะ เปนอุปาทานิยะ เปนสังกิเลสิกะ เปนอัพยากฤต เปนอนารัมมณะ
เปนอเจตสิก เปนจิตตวิปปยุต เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนอสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกะ เปนนสวิตักกสวิจาระ เปนนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกอวิจาระ เปนนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปน
เนวาจยคามินาปจยคามี เปนเนวเสกขนาเสกขะ เปนปริตตะ เปนกามาวจร
เปนนรูปาวจร เปนนอรูปาวจร เปนปริยาปนนะ เปนนอปริยาปนนะ เปน
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อนิยตะ เปนอนิยยานิกะ เปนอุปปนนฉวิญญาณวิญเญยยะ เปนอนิจจะ เปน
ชราภิภูตะ รูปขันธหมวดละ ๑ ดวยประการฉะนี้.
[๓๔] รูปขันธหมวดละ ๒ คือ รูปเปนอุปาทา รูปเปนอนุปาทา
รูปเปนอุปาทินนะ รูปเปนอนุปาทินนะ รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ รูปเปนอนิทสัสนะ รูปเปนอนิทสัสนะ รูปเปนสัปปฏิฆะ
รูปเปนอัปปฏิฆะ รูปเปนอินทรีย รูปไมเปนอินทรีย รูปเปนมหาภูต รูปไมเปน
มหาภูต รูปเปนวิญญัตติ รูปไมเปนวิญญัติ รูปเปนจิตตสมุฏฐาน รูปไมเปน
จิตตสมุฏฐาน รูปเปนจิตตสหภู รูปไมเปนจิตตสหภู รูปเปนจิตตานุปริวัตติ
รูปไมเปนจิตตานุปริวัตติ รูปเปนอัชฌัตติกะ รูปเปนพาหิระ รูปเปนโอฬาริกะ
รูปเปนสุขุมะ รูปเปนทูเร รูปเปนสันติเก ฯลฯ รูปเปนกวฬิงการาหาร รูป
ไมเปนกวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๒ ดวยประการฉะนี้.
[๓๕] รูปขันธหมวดละ ๓ คือ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทา พาหิรรูป
เปนอุปาทา พาหิรรูปเปนอนุปาทา อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนะ พาหิรรูป
เปนอุปาทินนะ พาหิรรูปเปนอนุปาทินนะ อัชฌัตติกรูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ
พาหิรูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ พาหิรรูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ฯลฯ อัชฌัตติกรูปไมเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปเปนกวฬิงการาหาร พาหิรรูปไมเปน
กวฬิงการาหาร รูปขันธหมวดละ ๓ ดวยประการฉะนี้.
[๓๖] รูปขันธหมวดละ ๔ คือ อุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อุปาทารูป
เปนอนุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอุปาทินนะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทินนะ
อุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ อุปาทารูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ อนุปาทารูปเปนอนุปาทานิยะ อุปาทารูปเปน
สัปปฏิฆะ อุปาทารูปเปนอัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปนสัปปฏิฆะ อนุปาทารูปเปน
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อัปปฏิฆะ อุปาทารูปเปนโอฬาริกะ อุปาทารูปเปนสุขุมะ อนุปาทารูปเปน
โอฬาริกะ อนุปาทารูปเปนสุขุมะ อุปาทารูปเปนทูเร อุปาทารูปเปนสันติเก
อนุปาทารูปเปนทูเร อนุปาทารูปเปนสันติเก ฯลฯ ทิฏฐิรูป สุตรูป มุตรูป
วิญญาตรูป รูปขันธหมวดละ ๔ ดวยประการฉะนี้.
[๓๗] รูปขันธหมวดละ ๕ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ อุปาทารูป รูปขันธหมวดละ ๕ ดวยประการฉะนี้.
[๓๘] รูปขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญเญยยรูป โสตวิญเญยยรูป
ฆานวิญเญยยรูป ชิวหาวิญเญยยรูป กายวิญเญยรูป มโนวิญเญยยรูป รูปขันธ
หมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้.
[๓๙] รูปขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวิญญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
[๔๐] รูปขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญเญยยรูป ฯลฯ สุขสัมผัสสกายวิญเญยยรูป ทุกขสัมผัสสกายวิฌเญยยรูป มโนธาตุวิญเญยยรูป มโนวิญญาณธาตุวิญเญยยรูป รูปขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้.
[๔๑] รูปขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปไมเปน
อินทรีย รูปขันธหมวด ๙ ดวยประการฉะนี้.
[๔๒ ] รูปขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุนทรีย ฯลฯ ชีวิตนิ ทรีย รูปไม
เปนอินทรียเปนสัปปฏิฆะ รูปไมเปนอินทรียเปนอัปปฏิฆะ รูปขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
[๔๓] รูปขันธหมวดละ ๑๑ คือ จักขายตนะ โสตายนะ ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
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โผฏฐัพพายตนะ และรูปที่เห็นไมไดกระทบไมไดนับเนื่องในธรรมายตนะ รูป
ขันธหมวดละ ๑๑ ดวยประการฉะนี้.
สภาวธรรมนี้เรียกวา รูปขันธ.
เวทนาขันธ
เวทนาขันธ เปนไฉน ?
[ทุกมูลกวาร]
[๔๔] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
เวทนาขันธหมวดละ ๔ คือ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธหมวดละ ๕ คือ เวทนาขันธเปนสุขินทรีย เปนทุกขินทรีย
เปนโสมนัสสินทรีย เปนโทมนัสสินทรีย เปนอุเปกขินทรีย
เวทนาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้.
เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
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เวทนาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกายสัมผัสสชาเวทนา ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้.
เวทนาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้.
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ สุขกาย
สัมผัสสชาเวทนา ทุกขกายสัมผัสสชาเวทนา มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา กุสล
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๔๕] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุตเวทนา
ขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ
เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปน
ทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนา
ปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามี-
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นาปจยคามี เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ
เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ เวทนาขันธ เปน
ปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ เวทนาขันธ
เปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ เวทนาขันธ เปนมิจฉัตตนิยตะ เปน
สัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ
เปนมัคคาธิปติ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะเปนอุปปาที เวทนา
ขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน เวทนาขันธเปนอตีตารัมณะ เปน
อนาคตารัมมณะ เปนปจจุปนนารัมมณะ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปน
พหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
[๔๖] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือเวทนาขันธเปนผัสสัมปยุต เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนาขันธเปน
สาสวะเปนอนาสวะ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธเปน
สัญโญชนิยะเปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปน
สัญโญชนวิปปยุต เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ
เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะเปนอโฆนิยะ
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เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ เวทนาขันธเปนโยคนิยะเปนอโยคนิยะ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต เวทนาขันธเปน
โยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ เวทนาขันธเปนนีวรณิยะเปน
อนีวรณิยะ เวทนาขันธเปนนีวรณิสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต เวทนาขันธเปน
นีวรณวิปปยุตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ เวทนาขันธเปน
ปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ เวทนาขันธเปนปรามาสสัมปยุตเปนปรามาสวิปปยุต
เวทนาขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
เวทนาขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ เวทนาขันธเปนอุปาทานิยะ เปน
อนุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต เวทนาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ เปน
อุปาทานิปปยุตตอนุปาทานิยะ เวทนาขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ
เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ เวทนาขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปน
กิเลสวิปปยุต เวทนาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะเปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เวทนาขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ
เวทนาขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ เวทนาขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ
เวทนาขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ เวทนาขันธเปนกามาวจร เปน
นกามาวจร เวทนาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร เวทนาขันธเปนอรูปาวจร
เปนนอรูปาวจร เวทนาขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ เวทนา-
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ขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ เวทนาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยต เวทนาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๔๗] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนว
วิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ทุกมูลกวาร จบ

[ติกมูลกวาร]
[๔๘] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือเวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ
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๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ติกมูลกวาร จบ
[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๔๙] เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธหมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ เวทนาขันธหมวดละ
ละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ เวทนา
ขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนว
ทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี
เปนเนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต
เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปน
อัปปมาณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือเวทนาขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะเปนคันถวิปปยุตตอคัน-
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ถนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ เวทนาขันธหมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอดีตารัมมณะ เปน
อนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโยคนียะ เปนอโยคนียะ เวทนาขันธหมวดละ
๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ
เวทนาขันธหมวดละ๑๐ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต เวทนาขันธ
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หมวดละ ๓ คือ เวทนาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
อุภโตวัฑฒกวาร จบ

[พหุวิธวาร]
[๕๐] เวทนาขันธหมวดละ ๗ คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธ เปน
อัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอริยาปนนะ เวทนาขันธหมวดละ ๗
ดวยประการฉะนี้
[๕๑] เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฌานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ
หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้
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เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุ สัมผัสเปนปจจัย เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้.
[๕๒] เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้.
[๕๓] เวทนาขันธหมวดละมากอยาง คือ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร
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เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
เวทนาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ เวทนาขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เวทนาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ เวทนาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะชิวหาสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เวทนาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา เวทนาขันธ.
พหุวิธวาร จบ
สัญญาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน ?

[ทุกมูลกวาร]
[๕๔] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ
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สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต
สัญญาขันธหมวดละ ๔ คือ สัญญาขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธหมวดละ ๕ คือ สัญญาขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปน
ทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา โสตสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา
มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกาย
สัมผัสสชาสัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา
มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ กายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา
อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาสัญญา มโนธาตุสัมผัสสชาสัญญา
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กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา อกุสลมโนวิญญาณธาติสัมผัสสชาสัญญา
อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๕๕] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัญญาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ สัญญาขันธเปนปติสหคตะ
เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี สัญญาขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ สัญญาขันธ
เปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะ
เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
เปนปณีตะ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ สัญญาขันธ
เปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคต
เปนปจจุบัน สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุป-
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ปนนารัมมณะ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา
สัญญาขันธ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธา
รัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
[๕๖] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต
สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปน
โลกุตระ สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ สัญญาขันธ
เปนสาสวะ เปนอนาสวะ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต
สัญญาขันธเปนอาสววิปปตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สัญญาขันธ
เปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปน
สัญโญชนวิปปยุต สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สัญญาขันธ
เปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆ
นิยะ สัญญาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปน
อโยคนิยะ สัญญาขันธ เปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต สัญญาขันธเปน
โยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ
เปนอนีวรณียะ สัญญาขันธ เปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปยุต สัญญาขันธ
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สัญญาขันธเปน
ปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ สัญญาขันธเปนปรามาสสัมปยุต เปนปรามาส
วิปปยุต สัญญาขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตต-
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อปรามัฏฐะ สัญญาขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ สัญญาขันธเปน
อุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทาน
วิปปยุต สัญญาขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สัญญาขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปน
สังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ สัญญาขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต
สัญญาขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ
เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปน
นภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัญญาขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ สัญญาขันธ
เปนสวิจาระ เปนอวิจาระ สัญญาขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ สัญญาขันธ
เปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ สัญญาขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ
สัญญาขันธเปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ สัญญาขันธเปนกามาวจร
เปนนกามาวจร สัญญาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร สัญญาขันธเปน
อรูปาวจร เปนนอรูปาวจร สัญญาขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ สัญญาขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ
สัญญาขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ
สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
[๕๗] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
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อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญาญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
ทุกมูลกวาร จบ

[ติกมูลกวาร]
[๕๘] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนก็ศีล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓
คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขม-
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สุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ติกมูลกวาร จบ

[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๕๙] สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต.
สัญญาขันธหมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปน
อนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
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สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวด
ละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนหาปตัพพาเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
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สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามินาปจยคามี ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือสัญญาขันธเปนเสกขะ
เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ สัญญาขันธหมวด
ละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปน
อัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ. สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
เปนปณีตะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. สัญญาขันธหมวด
ละ ๓ สัญญาขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ ฯลฯ
สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ
ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปุยุตตอโนฆนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ สัญญาขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปน
ปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สัญญาขันธหมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา
เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้
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สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนนีวรณิยะ. เปนอนีวรณิยะ. สัญญาขันธ
หมวดละ ๓ คือ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สัญญาขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
อุภโตวัฑฒกวาร จบ

[พหุวิธวาร]
[๖๐] สัญญาขันธหมวดละ ๗ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยกฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯสฯ สัญญาขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธ
หมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้
[๖๑] สัญญาขันธหมวดละ ๒๔ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะ
ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญา-
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ขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต จักขุสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา ฆานสัมผัสสชาสัญญา ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา กายสัมผัสสชาสัญญา มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒
ดวยประการฉะนี้
สัญญาขันธหมวดละ ๒ อีกอยางหนึ่ง คือสัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะ
ฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธ เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้.
[๖๒] สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้.
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[๖๓] สัญญาขันธหมวดละมากอยาง คือ สัญญาขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้.
สัญญาขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ สัญญาขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ สัญญาขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สัญญาขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สัญญาขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาสัญญา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาสัญญา สัญญาขันธหมวดละมากอยาง ดวย
ประการฉะนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา สัญญาขันธ.
พหุวิธวาร จบ
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สังขารขันธ
สังขารขันธ เปนไฉน ?

[กุศลมูลกวาร]
[๖๘] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต.
สังขารขันธหมวดละ ๔ คือ สังขารขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ.
สังขารขันธหมวดละ ๕ คือ สังขารขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต เปน
ทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา โสตสัมผัสสชาเจตนา ฆานสัมผัสสชาเจตนา ชิวหาสัมผัสสชาเจตนา กายสัมผัสสชาเจตนา
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๖ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา
มโนวิญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๘ ดวยประการฉะนี้.
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สังขารขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธ
หมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ สุขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา ทุกขสหคตกายสัมผัสสชาเจตนา มโนธาตุสัมผัสสชาเจตนา
กุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา อกุสลมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา
อัพยากตมโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๖๕] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สังขารขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ สังขารขันธ
เปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ สังขารขันธ
เปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สังขารขันธ
เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวหาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปยคามี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี สังขารขันธเปนเสกะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ
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สังขารขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ สังขารขันธเปน
ปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ สังขารขันธ
เปนหีนะเปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ สังขารขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปน
มัคคาธิปติ สังขารขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที สังขารขันธ
เปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน สังขารขันธเปนอตีตารัมมณะ เปน
อนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ สังขารขันธเปนอัชฌัตตะ เปน
พหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธา
รัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๖๖] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ สังขารขันธ
เปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ สังขารขันธ
เปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ
สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ สังขารขันธเปนอาสวะ
เปนโนอาสวะ สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ
สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ สังขารขันธ
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ
สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต สังขารขันธเปน
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สัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ สังขารขันธเปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สังขารชนเปนคันถะ เปนโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ
สังขารขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต สังขารขันธเปนคันถคันถนิยะ
เปนคันถนิยโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ
สังขารขันธเปนโอฆะ เปนโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ
สังขารขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต สังขารขันธเปนโอฆโอฆนิยะ
เปนโอฆนิยโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆโอฆสัมปยุต เปนโอฆสัมปยุตตโนโอฆะ สังขารขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ
สังขารขันธเปนโยคะ เปนโนโยคะ สังขารขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ
สังขารขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต สังขารขันธเปนโยคโยคนิยะ
เปนโยคนิยโนโยคะ สังขารขันธเปนโยคโยคสัมปยุต เปนโยคสัมปยุตตโนโยคะ
สังขารขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ สังขารขันธ
เปนนีวรณะ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ
สังขารขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณวิปปุยุต สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ สังขารขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปน
นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ สังขารขันธเปนปรามาสะ เปนโนปรามาสะ
สังขารขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ สังขารขันธเปนปรามาสสัมปยุต
เปนปรามาสวิปปยุต สังขารขันธเปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรา-
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มาสะ สังขารขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ สังขารขันธเปนอุปาทินนะ เปนอนุปาทินนะ สังขารขันธเปนอุปาทานะ
เปนโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ สังขารขันธ
เปนอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ สังขารขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ สังขารขันธเปนกิเลสะ เปนโนกิเลสะ
สังขารขันธเปนสังกิเลสิกะ เปนอสังกิเสสิกะ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปน
อสังกิลิฏฐะ สังขารขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต สังขารขันธเปน
กิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปน
สังกิลิฏฐโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ สังขารขันธเปนกิเลสวิปปยุตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ
สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนนทัสสหปหาตัพพะ. สังขารขันธเปน
ภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
เปนนภาวนปหตัพพเหตุกะ สังขารขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ สังขารขันธเปนสวิจาระ เปนอวิจาระ สังขารขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ
สังขารขันธเปนปติสหคตะ เปนนปติสหคตะ สังขารขันธเปนสุขสหคตะ
เปนนสุขสหคตะ สังขารขันธเปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ
สังขารขันธเปนกามาวจร เปนนกามาวจร สังขารขันธเปนรูปาวจร เปน
นรูปาวจร สังขารขันธเปนอรูปาวจร เปนนอรูปาวจร สังขารขันธเปน
ปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ
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สังขารขันธเปนนิยตะ เปนอนิยตะ สังขารขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ
สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๖๗] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้.
ทุกมูลกวาร จบ

[ติกมูลกวาร]
[๖๘] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสรณะ เปนอรณะ สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓
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คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนมรณะ เปนอรณะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ติกมูลกวาร จบ

[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๖๙] สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
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สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือสังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐
ดวยประการฉะนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 118

สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวะ เปนโนอาสวะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓
คือ สังขารขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ
เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตต-
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อนาสวะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ
เปนปณีตะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนะ เปนโนสัญโญชนะ. สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ สังขารขันธ
หมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ เปน
อุปปาที ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอดีต เปนอนาคต
เปนปจจุบัน ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
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สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ. เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ สังขารขันธ
เปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนคันถะ เปนโนคันถะ. สังขารขันธหมวดละ
๓ คือ สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
อุภโตวัฑฒกวาร จบ

[พหุวิธวาร]
[๗๐] สังขารขันธหมวดละ ๗ คือ สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
สังขารขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
[๗๑] สังขารขันธหมวดละ ๒๔ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต สังขารขันธเพราะโสตสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธ
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เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้.
[๗๒] สังขารขันธหมวดละ ๓๐ คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้.
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[๗๓] สังขารขันธ หมวดละมากอยาง คือ สังขารขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร
เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ
มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้.
สังขารขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ สังขารขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร
เปนอปริยาปนนะ สังขารขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย สังขารขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ สังขารขันธเพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุสัมผัสสชาเจตนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเจตนา สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวย
ประการฉะนี้.
สภาวธรรมนี้เรียกวา สังขารขันธ.
พหุวิธวาร จบ
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วิญญาณขันธ
วิญญาณขันธ เปนไฉน ?

[ทุกมูลกวาร]
[๗๔] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๔ คือ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปนรูปาวจร
เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๕ คือ วิญญาณขันธเปนสุขินทริยสัมปยุต
เปนทุกขินทริยสัมปยุต เปนโสมนัสสินทริยสัมปยุต เปนโทมนัสสินทริยสัมปยุต
เปนอุเปกขินทริยสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๖ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๖ ดวย
ประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๘ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ
ทุกขสหคตกายวิญญาณ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๘
ดวยประการฉะนี้.
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วิญญาณขันธหมวดละ ๙ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ
มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณธาตุ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๙ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ คือ จักขุวิญญาณ ฯลฯ สุขสหคตกายวิญญาณ ทุกขสหคตกายวิญญาณ มโนธาตุ กุสลมโนวิญญาณธาตุ อกุสลมโนวิญญาณ อัพยากตมโนวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
[๗๕] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต วิญญาณขันธเปนวิบาก เปน
วิปากธัมมธรรม เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม วิญญาณขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ วิญญาณขันธ
เปนสังกิลิฎฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ
วิญญาณขันธเปนสวิตักกลวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ เปนอวิตักกาวิจาระ
วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธ
เปนทัสสนปหาตัพพะ เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ
วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี วิญญาณขันธเปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ. เปนอัปปมาณะ
วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ เปนอัปปมาณารัมมณะ
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วิญญาณขันธเปนหีนะ เปนมัชฌิมะ เปนปณีตะ วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปน
มัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ เปนอนุปปนนะ
เปนอุปปาที วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน วิญญาณขันธ
เปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ เปนปจจุปปนนารัมมณะ วิญญาณขันธ
เปนอัชฌัตตะ เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
[๗๖] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต.
วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ
เปนโลกุตระ วิญญาณขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ
วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปน
อาสววิปปยุต วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ เปนวิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ
เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต วิญญาณขันธเปน
คันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ
เปนอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต วิญญาณขันธ
เปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธเปน
โยคนิยะเปนอโยคนิยะ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต
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วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณ
ขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนนีวรณสัมปยุต เปน
นีวรณวิปปยุต วิญญาณขันธเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ วิญญาณขันธเปนปรามัฏฐะ เปนอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธ
เปนปรามาสสัมปยุต เปนปรามาสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนะ
เปนอนุปาทินนะ วิญญาณขันธเปนอุปาทานิยะ เปนอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธ
เปนอนุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานวิปปยุต วิญญาณขันธเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ วิญญาณขันธเปนสังกิเลสิกะเปนอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐะ เปนอสังกิลิฏฐะ วิญญาณขันธเปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสวิปปยุต วิญญาณขันธเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เปนนทัสสนปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพะ เปนนภาวนาปหาตัพพะ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ วิญญาณขันธเปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
วิญญาณขันธเปนสวิตักกะ เปนอวิตักกะ วิญญาณขันธเปนสวิจาระ เปน
อวิจาระ วิญญาณขันธเปนสัปปติกะ เปนอัปปติกะ วิญญาณขันธเปนปตีสหคตะ
เปนนปติสหคตะ วิญญาณขันธเปนสุขสหคตะ เปนนสุขสหคตะ วิญญาณขันธ
เปนอุเปกขาสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะ วิญญาณขันธเปนกามาวจร เปน
นกามาวจร วิญญาขันธเปนรูปาวจร เปนนรูปาวจร วิญญาณขันธเปน
อรูปาวจร เปนนอรูปาวจร วิญญาณขันธเปนปริยาปนนะ เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธเปนนิยยานิกะ เปนอนิยยานิกะ วิญญาณขันธเปนนิยตะ เปน
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อนิยตะ วิญญาณขันธเปนสอุตตระ เปนอนุตตระ วิญญาณขันธเปนสรณะ
เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล
เปนอัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
[๗๗] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ
เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ทุกมูลกวาร จบ

[ติกมูลกวาร]
[๗๘] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
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เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ๑๐
ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสรณะ เปนอรณะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปน
พหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
ติกมูลกวาร จบ

[อุภโตวัฑฒกวาร]
[๗๙] วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต
วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเหตุสัมปยุต เปนเหตุวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวย
ประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนเหตุสเหตุกะ เปนนเหตุอเหตุกะ.
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วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนวิบาก เปนวิปากธัมมธรรม
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโลกิยะ เปนโลกุตระ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสาสวะ เปนอนาสวะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนสวิตักกสวิจาระ เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
เปนอวิตักกาวิจาระ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสวสัมปยุต เปนอาสววิปปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ
เปนอุเปกขาสหคตะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ เปนอาสววิปป-
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ยุตตอนาสวะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพะ
เปนภาวนาปหาตัพพะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ฯลฯ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนิยะ เปนอสัญโญชนิยะ.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ เปน
ภาวนาปหาตัพพเหตุกะ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนวิปปยุต.
วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอาจยคามี เปนอปจยคามี เปน
เนวาจยคามีนาปจยคานี ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธ
เปนเสกขะ เปนอเสกขะ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ
๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถนิยะ เปนอคันถนิยะ. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปริตตะ เปนมหัคคตะ เปนอัปปมาณะ
ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถสัมปยุต เปนคันถวิปปยุต. วิญญาณ-
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ขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนปริตตารัมมณะ เปนมหัคคตารัมมณะ
เปนอัปปมาณารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนหีนะ เปน
มัชฌิมะ เปนปณีตะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆนิยะ เปนอโนฆนิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนมิจฉัตตนิยตะ เปนสัมมัตตนิยตะ เปนอนิยตะ
ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆสัมปยุต เปนโอฆวิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะ เปน
มัคคาธิปติ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโอฆวิปปยุตตโอฆนิยะ เปนโอฆวิปปยุตตอโนฆนิยะ วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอุปปนนะ
เปนอนุปปนนะ เปนอุปปาที ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคนิยะ เปนอโยคนิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน ฯลฯ
วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
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วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยคสัมปยุต เปนโยควิปปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอตีตารัมมณะ เปนอนาคตารัมมณะ
เปนปจจุปปนนารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือวิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนโยควิปปยุตตโยคนิยะ เปนโยควิปปยุตตอโยคนิยะ วิญญาณขันธหมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตะ
เปนพหิทธา เปนอัชฌัตตพหิทธา ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการ
ฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๑ คือ วิญญาณขันธเปนผัสสสัมปยุต. วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเปนนีวรณิยะ เปนอนีวรณิยะ. วิญญาณขันธ
หมวดละ ๓ คือ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ ฯลฯ วิญญาณขันธหมวดละ ๑๐ ดวยประการฉะนี้.
อุภโตวัฑฒกวาร จบ

[พหุวิธวาร]
[๘๐] วิญญาณขันธหมวดละ ๗ คือ วิญญาณขันธเปนกุศล เปน
อกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน
อปริยาปนนะ วิญญาณขันธหมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๗ อีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเปน
สุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ
เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปน
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กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๗ ดวยประการฉะนี้.
[๘๑] วิญญาณขันธหมวดละ ๒ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปน
อัพยากฤต จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔
ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละ ๒๔ อีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ
หมวดละ ๒๔ ดวยประการฉะนี้.
[๘๒] วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
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เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปน
กามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ ฯลฯ
มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละ ๓๐ ดวยประการฉะนี้.
[๘๓] วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง คือ วิญญาณขันธเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต เปนกามาวจร เปน
รูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปน
ปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ
วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต
เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ จักขุวิญญาณ
ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้.
วิญญาณขันธหมวดละมากอยางอีกอยางหนึ่ง คือ วิญญาณขันธเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขเวทนาสัมปยุต เปนทุกขเวทนาสัมปยุต เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ฯลฯ เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ
เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน
อปริยาปนนะ วิญญาณขันธเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธ
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ วิญญาณขันธเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนอัชฌัตตารัมมณะ เปนพหิทธารัมมณะ เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปนอปริยาปนนะ
จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการ
ฉะนี้.
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สภาวธรรมนี้เรียกวา วิญญาณขันธ.
พหุวิธวาร จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ

ขันธวิภังคนิเทศ วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
วาดวยนิเทสรูปขันธ
บัดนี้ เปนอภิธรรมภาชนีย คือนัยที่ทรงจําแนกโดยพระอภิธรรม ใน
อภิธรรมภาชนียนั้น บัณฑิตพึงทราบนิเทศรูปขันธโดยนัยที่ขาพเจาใหพิสดาร
ไวในรูปกัณฑ (แหงอรรถสาลินีอรรถกถาธรรมสังคณี) ในหนหลังนั่นแล.
วาดวยนิเทศเวทนาขันธ
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศเวทนาขันธ ตอไป
บทวา เอกวิเธน แกเปน เอกโกฏาเสน แปลวา หมวดหนึ่ง.
บทวา ผสฺสสมฺปยุตฺโต แยกบทเปน ผสฺเสน สมฺปยุตฺโต
แปลวา สัมปยุตดวยผัสสะ เวทนาที่เปนไปในภูมิ ๔ แมทั้งหมด ไดแก
เวทนาในสเหตุกทุกะ* คือที่เปนสเหตุกเวทนาเปนเวทนาเปนไปในภูมิ ๔ ที่
เปนอเหตุกะเวทนาเปนกามาพจรอยางเดียว พึงทราบเวทนาที่ตรัสโดยบทแหง
กุศลเปนตนโดยอุบายนี้.
อีกอยางหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเวทนาขันธนี้อยางเดียว
โดยเปนธรรมสัมปยุตดวยผัสสะ ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๒ อยาง โดยเปน
* สเหตุกทุกะ คือ เวทนาที่เปนสเหตกะและอเหตุกะ.
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เวทนาประกอบดวยเหตุและไมประกอบดวยเหตุ ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๓
อยาง โดยการเกิด ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๔ อยาง โดยความตางแหงภูมิ
ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๕ โดยความเปนอินทรีย บรรดาเวทนาหมวดละ ๕
เหลานั้น เวทนาที่เปนสุขินทรียและทุกขินทรียอาศัยกายประสาทเกิดขึ้นเปน
กามาพจรอยางเดียว เวทนาที่เปนโสมนัสสินทรียเ ปนไปในภูมิ ๓ อาศัยวัตถุที่ ๖
เกิดขึ้นก็มี ไมอาศัยวัตถุที่ ๖ เกิดขึ้นก็มี. เวทนาที่เปนโทมนัสสินทรีย อาศัย
วัตถุที่ ๖ เกิดขึ้นเปนกามพจร. เวทนาที่เปนอุเบกขินทรียเปนไปในภูมิ คือ
อาศัยประสาท ๔ มีจักขุเปนตนเกิดขึ้นก็มี อาศัยวัตถุที่ ๖ เกิดขึ้นก็มี ไมอาศัย
วัตถุเกิดขึ้นก็มี. ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๖ อยาง โดยวัตถุ บรรดาเวทนา
๖ เหลานั้น เวทนา ๕ ขางตนอาศัยประสาท ๕ มีจักขุเปนตนเกิดขึ้น เปน
กามาพจรอยางเดียว เวทนาที่ ๖ ไมอาศัยวัตถุเกิดขึ้นก็มี อาศัยวัตถุเกิดขึ้นก็มี
ซึ่งเปนไปในภูมิ ๔. ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๗ อยาง ในเวทนา ๖ อยาง
เหลานั้น โดยแยกเวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส. ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๘ อยาง
ในเวทนา ๗ อยางนั้น โดยแยกเวทนาที่เกิดแตการสัมผัส. ทรงแสดงเวทนา
หมวดละ ๙ อยาง โดยประเภทเวทนาที่เกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ
ในประเภทแหงเวทนา ๗ อยาง. ทรงแสดงเวทนาหมวดละ ๑๐ อยาง โดย
ประเภทแหงเวทนาที่เกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ ในประเภทแหงเวทนา
๘ อยาง.
จริงอยู ในเวทนาเหลานี้ มโนสัมผัสสชาเวทนาในประเภทเวทนา
หมวดละ ๗ อยาง แยกเปน ๒ คือ มโนธาตุสัมผัสสชาเวทนา และมโนวิญญาณ
ธาตุสัมผัสสชาเวทนา. ในประเภทเวทนาหมวดละ ๘ อยาง แยกเปน ๒ คือ
สุขเกิดแตกายสัมผัส ทุกขเกิดแตกายสัมผัส รวมกับมโนสัมผัสสชาเวทนานั้น.
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ในประเภทเวทนาหมวดละ ๙ อยาง ไดแก มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนา
ตามที่ตรัสไวในประเภทเวทนา ๗ ทรงแยกเปน ๓ ดวยอํานาจกุศลเปนตน.
ในเวทนาขันธ ๑๐ อยาง ไดแก มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสชาเวทนาตามที่ตรัส
ไวในเวทนาขันธ ๘ อยาง ทรงแยกเปน ๓ ดวยอํานาจกุศลเปนตนนั้นแหละ
ก็ในเวทนาขันธนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาประกอบดวยกุศลติกะเพื่อทํา
บทใหเต็มเทานั้น แตในประเภทเวทนาหมวดละ ๗ อยาง ๘ อยาง และ ๙ อยาง
เพื่อตองการประทานนัย จึงทรงประทานนัยไวในฐานะที่ควรประทาน เพราะ
เพงถึงพระอภิธรรม พระตถาคตเจาชื่อวา มิไดทรงประทานนัยไวในฐานะที่
ควรประทาน มิไดมี. นี้เปนวาระหนึ่งในทุกมูลกอน.
จริงอยู พระศาสดาเมื่อทรงจําแนกเวทนาขันธในอภิธรรมภาชนียนี้
ทรงถือเอาธรรมหมวดติกะ (หมวด ๓) ใสในธรรมหมวดทุกะ (หมวด ๒)
บาง ทรงถือเอาธรรมหมวดทุกะใสในธรรมหมวดติกะบาง ทรงถือเอาธรรม
หมวด ๓ และหมวด ๒ แลวนํามาโดยทํานองแหงธรรมอันใหเพิ่มขึ้นทั้ง ๒
ยอมทรงแสดงเวทนาขันธโดยมากอยาง แมในทีท่ ั้งปวง คือ ทรงแสดงเวทนา
หมวดละ ๗ อยาง เวทนาหมวดละ ๒๔ อยาง เวทนาหมวดละ ๓๐ อยาง
และเวทนามากอยาง เพราะเหตุไร ? เพราะทรงแสดงตามอัชฌาศัยของบุคคล
และเพื่อความไพเราะแหงเทศนา (เทสนาวิลาส).
วาดวยเทศนาตามอัชฌาศัยบุคคล
จริงอยู เทวบุตรเหลาใดในเทวบริษัทที่นั่งเพื่อจะฟงธรรม ยอมอาจ
เพื่อแทงตลอดพระดํารัสที่พระศาสดาทรงถือเอาธรรมหมวดติกะใสเขาในธรรม
หมวดทุกะแสดงอยู พระองคก็ทรงแสดงกระทําเหมือนอยางนั้น ดวยอํานาจ
สัปปายะของเทวบุตรเหลานั้น เทวบุตรเหลาใด อาจเพื่อแทงตลอดธรรมที่
พระองคตรัสโดยอาการอยางอื่นก็ทรงแสดงดวยอาการเหลานั้นแกเทพบุตร
เหลานั้น. นี้เปนอัชฌาศัยของบุคคลในการทรงเทศนาเวทนาขันธนี้.
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วาดวยเทศนาวิลาส
ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอาจเพื่อแสดงเวทนาขันธโดยประการที่
ถือเอาธรรมหมวดติกะใสในธรรมหมวดทุกะ หรือธรรมหมวดทุกะใสในธรรม
หมวดติกะ หรือใหธรรมหมวดติกะและทุกะทั้งสองเจริญขึ้น หรือนัยที่ทรงแสดง
เวทนาหมวดละ ๗ อยาง เปนตนไดตามปรารถนานั้น ๆ เพราะความที่พระองคทรงมีอารมณมาก แมเพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงแสดงดวยอาการอยางนี้
นี้ชื่อวา เทศนาวิลาสของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
วาดวยกําหนดมหาวาระ ๔
ในอภิธรรมภาชนียน ั้น บัณฑิตพึงทราบมหาวาระ ๔ เหลานี้กอน คือ
วาระที่พระองคทรงถือเอาเวทนาขันธในธรรมหมวดติกะใสในธรรมหมวดทุกะ
แสดงไว ชือ่ วา ทุกมูลกวาร วาระที่ทรงถือเอาเวทนาในธรรมหมวดทุกะ
ใสในธรรมหมวดติกะแสดงไว ชื่อวา ติกมูลกวาร วาระที่ทรงยังเวทนา
ในหมวดติกะและทุกะทั้ง ๒ ใหเจริญแสดงไว ชื่อวา อุภโตวัฑฒิตกวาร
วาระมีอาทิวา สตฺตวิเธน ดังนี้ ในทีส่ ุด ชื่อวา พหุวิธวาร.
บรรดามหาวาระทั้ง ๔ เหลานั้น ในทุกมูลกวารมีวาระ ๙๕๐ วาระ
มีวาระที่ประกอบติกะที่หนึ่งในทุกะที่สอง โดยการนําเวทนาติกะ ปติติกะ
สนิทัสสนติกะในติกะทั้งหลายออกพรอมกับทุกะหนึ่ง ๆ ที่ไดอยูในทุกะทั้งหลาย
แลวประกอบติกะ ๑๙ ที่เหลือ ซึ่งไดอยูเปนตน วาระแมเหลานั้นทั้งหมด
ทรงยอตรัสไวในพระบาลีแสดงธรรมที่ควรแสดงไวในที่นั้น ๆ ก็สําหรับบุคคล
ที่ไมใหฟนเฝอควรทราบโดยพิสดาร. แมในติกมูลกวาร ก็มีวาระ ๙๕๐
วาระ มีวาระแหงการประกอบทุกะที่สองกับติกะที่หนึ่งเปนตน โดยนําทุกะแรก
เปนตน ซึ่งไมไดในทุกะทั้งหลายออกเสีย ประกอบเฉพาะทุกะ ๕๐ มีสเหตุกทุกะ
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เปนตนซึ่งไดอยูที่เหลือ กับติกะหนึ่ง ๆ ที่ไดอยูในติกะทั้งหลาย วาระเหลานั้น
แมทั้งหมดตรัสไวในพระบาลี ทรงยอแสดงที่ควรแสดงในที่นั้น ๆ ก็อันบุคคล
ผูมิใหฟนเฝอควรทราบโดยพิสดาร.
ในอุภโตวัฑฒิตกวาร ตรัสวามีวาระ ๑๙ วาระคือมีวาระประกอบ
ติกะที่หนึ่งกับทุกะที่สองเปนตนประกอบติกะ ๑๙ ที่ไดอยูดวยทุกะทั้งหลาย ๑๙
ที่ไดอยูโดยกระทําทุกะที่สองในประเภทเวทนาหมวดละสอง และปฐมติกะแมใน
ประเภทเวทนาหมวดละสามใหเปนตน นี้เปนมหาวาระที่สาม ชื่อวา อุภโตวัฑฒิตกวาร เพราะยังทุกะทั้งสองดวยอํานาจแหงทุกะและติกะใหเจริญแลว.
ในนิเทศแหงเวทนาหมวดละ ๗ ของพหุวิธวาร ตรัสวาระวาดวย
เวทนาหมวดละ ๗ อยาง ไว ๑๙ วาระ ประกอบกับภูมิ ๔ พรอมกับติกะ ๑๙
ที่ไดอยูแตละติกะ จําเดิมแตตน. แมในนิเทศแหงเวทนาหมวดละ ๒๔
ก็ตรัสวาระ ๑๙ วาระ ดวยอํานาจติกะเหลานั้นนั่นเอง ในพหุวิธวาร (วาดวย
เวทนาขันธหมวดละมากอยาง) ก็ตรัสไวอยางนั้น. วาระวาดวยเวทนาหมวดละ
๓๐ เปนชนิดเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น วาระแมทั้งหมดจึงเปน ๕๘ วาระ
นี้เปนการพรรณนาพระบาลีในเวทนาขันธดวยสามารถการกําหนดวาระกอน.
วาดวยพรรณาอรรถในเวทนาขันธ
บัดนี้ เปนการพรรณนาอรรถเวทนาขันธ นิเทศแหงเวทนาหมวดละ
๗ ในเวทนาขันธนั้นมีเนื้อความงายทั้ง ในนิเทศแหงเวทนาขันธหมวดละ
๒๔ บัณฑิตพึงทราบวา เวทนาขันธที่เปนกุศลมีอยู เพราะจักขุสัมผัสเปน
ปจจัย ดวยอํานาจกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง พึงทราบเวทนาขันธที่เปนอกุศล
ดวยอํานาจอกุศลจิต ๑๒ ดวง. พึงทราบเวทนาขันธที่เปนอัพยากฤต ดวยจิต
๒ ดวง คือ มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๓ มหาวิบาก ๘ และ
กามาวจรกิริยา ๑๐.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 140

ในบรรดาจิตเหลานั้น กุศลจิต ๘ และอกุศลจิต ๑๒ ยอมได (คือ
เปนไป) ดวยอํานาจชวนะ กิริยามโนธาตุ ยอมไดดวยอํานาจอาวัชชนะ
มโนธาตุวิบาก ๒ ยอมไดดวยอํานาจสัมปฏิจฉันนะ มโนวิญญาณธาตุที่เปน
วิบาก ๓ ยอมไดดวยอํานาจสันติรณะและตทาลัมพนะ. กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๑ ยอมไดดว ยอํานาจโวฏฐัพพนะ มหาวิบากจิต ๘ ยอมไดดวย
อํานาจตทาลัมพนะ กิริยาจิต ๙ ยอมไดดวยอํานาจชวนะ. แมในโสต ฆานะ
ชิวหา และกายทวาร ก็นัยนี้แล.
ก็บทวา อตฺถิ กุสโล (เปนกุศลก็มี) นี้ตรัสไวดวยอํานาจกุศลที่
เปนไปในภูมิ ๔. บทวา อตฺถิ อกุสโล (เปนอกุศลก็มี) ตรัสไวดวยอํานาจ
อกุศล ๑๒. บทวา อตฺถิ อพฺยากโต (เปนอัพยากฤตก็มี) ตรัสไวดวย
อํานาจจิตตุปบาท ๓๔ คือ กามาวจรวิบาก ๑๑ กิริยา ๑๐ รูปาวจรกิริยา
และอรูปาวจรกิริยา ๙ และสามัญญผล ๔.
บรรดาจิตตุปบาทเหลานั้น กุศลจิตที่เปนไปในภูมิ ๔ (๒๑ ประเภท)
และอกุศลจิต (๑๒ ประเภท) ยอมได (คือยอมเปนไป) ดวยอํานาจชวนะ
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยายอมไดดวยอาวัชชนะ ๑. วิปากจิต ๑๑
ยอมไดดวยอํานาจตทาลัมพนะ กิริยาจิตที่เปนไปในภูมิ ๓ (คือที่เปนกามาวจร
๙ ที่เปนไปในรูปาวจรารูปวจร ๙) และสามัญผล ๔ ยอมไดดวยอํานาจชวนะ
จิตตุปบาทเหลานั้นสมควรเพื่อจะตั้งไวกลาวในเวทนาขันธทั้งหลายมีเวทนาขันธ
หมวดละ ๗ เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง แตวาพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งจิต
เหลานั้นไวในเวทนาหมวดละ ๗ แสดงอยู เปนการแสดงไดโดยงาย เพราะ
ฉะนั้น จึงทรงตั้งจิตเหลานั้นแสดงเวทนาหมวดละ ๓๐ เทานั้น.
ก็จิตในจักขุทวาร (มีจํานวน ๔๔ ดวง) เหลานั้นแมทั้งหมด ยอมได
ดวยอาการ ๓ คือ ดวยอุปนิสสยโกฏิ (เงื่อนของอุปนิสสัย) ๑ ดวยอํานาจ
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การกาวลวง (กิเลส) ๑ ดวยอํานาจภาวนา ๑ ในโสตทวารและมโนทวาร
ก็ยอมไดดวยอาการ ๓ เหมือนอยางนั้น แตฆานะ ชิวหา และกายทวาร
พึ่งทราบวา ยอมไดดวยอาการ ๒ อยาง คือ ดวยอํานาจการกาวลวง และ
ดวยอานาจภาวนา.
วาดวยอาการ ๓
ยอมไดดวยอาการ ๓ เปนอยางไร ?
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เที่ยวจาริกไปยังวิหารเห็นมณฑลกสิณ
จึงถามว นี้ชื่ออะไร เมือ่ เขาตอบวา มณฑลกสิณดังนี้ จึงถามอีกวาพวกเขา
ทําอะไรดวยมณฑลกสิณนี้ ที่นั้นพวกภิกษุจึงบอกแกเธอวา พวกภิกษุเจริญมณฑลกสิณนี้ยังฌานทั้งหลายใหเกิดแลว เจริญวิปสสนามีสมาบัติเปนบาทแลว
บรรลุพระอรหัต ดังนี้กุลบุตร (ผูบวชดวยศรัทธา) จึงพรอมดวยความตั้งใจ
มิไดกําหนดวา นี้เปนภาระหนัก มีความคิดวา แมเราก็ควรยังคุณนี้ใหเกิดขึ้น
ดังนี้ จึงคิดวา ถึงคุณนี้อันบุคคลผูนอนหลับ ไมอาจเพื่อจะใหเกิดได
เราควรทําความเพียรชําระศีลใหหมดจดตั้งแตเบื้องตน ดังนี้ จึงยังศีล
ใหหมดจด ตอจากนั้น ก็ตั้งมั่นในศีล ตัดปลิโพธ ๑๐ เปนผูสันโดษยินดีดวย
ไตรจีวรเปนอยางยีง ทําวัตรปฏิบัติตอพระอาจารยและอุปชฌาย เรียนกรรมฐาน
กระทํากสิณบริกรรม ยังสมาบัติใหเกิดแลวเจริญวิปสสนามีสมาบัติเปนปทัฏฐาน
แลวบรรลุพระอรหัต. ในการบรรลุพระอรหัตนัน้ จักขุวิญญาณเปนปจจัย
ที่มีกําลังก็การเกิดเวทนาเปนไปในภูมิ ๔ อยางนี้ คือ เวทนาในการบริกรรม
แมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาในสมาบัติ ๘ เปนรูปาพจรและอรูปาพจร
เวทนาในมรรคและผลเปนโลกุตระ เพราะฉะนั้น เวทนาที่เปนไปในภูมิ ๔
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จึงชื่อวา มีจักขุสัมผัสเปนปจจัย จิตในจักขุทวารยอมไดดวยอํานาจ
อุปนิสสัย อยางนี้กอน.
อนึ่ง เมื่อรูปมาสูคลองจักขุทวารแลว กุลบุตรผูดํารงอยูในการพิจารณา
อยางนี้วา ความยินดีเกิดขึ้นแลวแกเราในอารมณที่นาปรารถนา ปฏิฆะเกิดขึ้น
แลวแกเราในอารมณที่ไมนาปรารถนา โมหะเกิดขึ้นแลวแกเราในขณะที่ไมเห็น
ตามเปนจริง ก็มานะเกิดขึ้นแลวแกเราผูมีความผูกพันในอารมณตาง ๆ ทิฏฐิ
เกิดแกเราผูมีความยึดถือผิด อุทธัจจะเกิดแกเราผูมีจิตฟุงซาน วิจิกิจฉาเกิด
แกเราผูตกลงใจไมได อนุสัยเกิดแกเราผูมีกิเลสแรงกลา ดังนี้ รูความเกิดขึ้น
แหงกิเลสของตนแลว จึงคิดวา กิเลสเหลานี้เจริญขึ้นแกเราแลวจักเปนไป
เพื่อความฉิบหาย เอาละเราจักขมมันเสีย จึงใครครวญดูวา ก็บุคคลผูนอนหลับ
อยูไมอาจเพื่อขมกิเลสได เราควรเริ่มทําความเพียร เพื่อชําระศีลใหหมดจด
แตตนทีเดียว ดังนี้ จึงปฏิบัติโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ยอมบรรลุพระอรหัต
ได. ในการบรรลุพระอรหัตนั้น เวทนาที่กาวลวงกิเลสที่เกิดขึ้นในรูปารมณ
เปนไปอยางนี้วา บริกรรมเวทนาแมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาเปนไปใน
สมาบัติ ๘ เปนรูปาวจรารูปาวจร เวทนาเปนไปในมรรคผลเปนโลกุตระ
เพราฉะนั้น เวทนาที่เปนไปในภูมิ ๔ จึงชื่อวา มีจักขุสัมผัสเปนปจจัยเกิดขึ้น
จิตในจักขุทวารยอมไดดวยอํานาจการกาวลวง (กิเลส) อยางนี้.
อนึ่ง เมื่อรูปมาสูคลองจักขุทวารแลว กุลบุตรผูหนึ่ง ยอมเริ่มตั้ง
กําหนดอยางนี้วา รูปนี้อาศัยอะไร ? ตอจากนั้นก็จักทราบรูป (รูปารมณ)
นั้น วาอาศัยภูต (มหาภูตรูป) แลวก็กําหนดมหาภูตรูป ๔ และอุปาทารูป
(คือรูปที่อาศัยมหาภูตรูป) วาเปนรูป และกําหนดธรรมทั้งหลายมีรูปนั้น
เปนอารมณ วาเปนอรูป (คือนาม) ตอจากนั้นก็กําหนดนามรูปพรอมทั้ง
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ปจจัยแลวยกขึ้นสูลักษณะ ๓ พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยลําดับแหงวิปสสนา
ยอมบรรลุพระอรหัตได. ในการบรรลุพระอรหัตนั้น เวทนาที่เกิดขึ้น
พิจารณารูปารมณอยางนี้วา บริกรรมเวทนาแมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาที่
เปนไปในสมาบัติ ๘ เปนรูปาพจร อรูปาพจร เวทนาในมรรคและผลเปน
โลกุตระ ดังนี้ เพราะฉะนั้น เวทนานี้ จึงชื่อวา มีจักขุสมั ผัสเปนปจจัย
เกิดแลว จิตในจักขุทวาร ยอมไดดวยอํานาจภาวนา อยางนี้.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดฟงวา ไดยินวาบุคคลทําบริกรรมกสิณ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้นเจริญวิปสสนา มีสมาบัติเปนปทัฏฐานแลวยอมบรรลุพระอรหัต ดังนี้
กุลบุตรผูถึงพรอมดวยอัชฌาศัย (คือความตั้งใจ) มิไดกําหนดวา เรื่องนี้เปน
ภาระหนัก จึงดําริวา แมเราก็ควรใหคุณนี้เกิดขึ้น ดังนี้ แลวก็ปฏิบัติโดยนัย
กอนนั่นแหละ ยอมบรรลุพระอรหัตได. ในการบรรลุพระอรหัตนั้น
โสตวิญญาณชื่อวาเปนปจจัยมีกําลัง เพราะความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไปใน
ภูมิ ๔ อยางนี้วา บริกรรมเวทนาแมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาเปนไปใน
สมาบัติ เปนรูปาพจร อรูปาพจร เวทนาในมรรคและผลเปนโลกุตระ ดังนี้
เพราะฉะนั้น เวทนาที่เปนไปในภูมิ ๔ จึงชื่อวา มีโสตสัมผัสเปนปจจัย จิต
ในโสตทวารยอมไดดวยอํานาจอุปนิสสัย อยางนี้กอน.
อนึ่ง เมื่อเสียงมาสูคลองโสตทวาร กุลบุตรผูหนึ่งยอมเริ่มกําหนด
อยางนี้วา เสียงนี้อาศัยอะไร ดังนี้เปนตน คําทั้งหมดนี้ พึงทราบโดยนัยที่
กลาวในจักขุทวารนั่นแหละ. เวทนาที่เกิดขึ้นพิจารณาสัททารมณอยางนี้แลว
เพราะฉะนั้น เวทนานี้จึงชื่อวา เกิดขึ้นเพราะมีโสตสัมผัสเปนปจจัย จิตใน
โสตทวารยอมไดดวยอํานาจภาวนา อยางนี้.
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อนึ่ง คําทั้งหมดวา ฆานะ ชิวหา และกายทวารมาสูคลองมีกลิ่นเปนตน
เปนอารมณ ความยินดีในอารมณที่นาปรารถนาเกิดขึ้นแลวแกเราเปนตน
พึงทราบโดยนัยที่กลาวในจักขุทวารนั้นแหละ. เวทนาที่เปนไปกาวลวงกิเลส
ที่เกิดขึ้นในคันธารมณเปนตนอยางนี้แลว เพราะฉะนั้นเวทนาอันเปนไปภูมิ
๔ จึงชื่อวา มีฆานะ ชิวหา กายสัมผัสเปนปจจัย จิตทั้งหลายยอมไดในทวาร ๓
ดวยอํานาจการกาวลวง (กิเลส) อยางนี้.
แตคําทั้งหมดวา เมื่อกลิ่นเปนตนมาสูคลองฆานทวารเปนตนแลว
กุลบุตรผูหนึ่ง ยอมเริ่มกําหนดอยางนี้วา กลิ่นนี้ รสนี้ โผฏฐัพพะนี้ อาศัย
อะไร ดังนี้เปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในจักขุทวารเหมือนกัน. เวทนา
ที่เกิดขึ้นพิจารณากลิ่นเปนตน เปนอารมณอยางนี้ เพราะฉะนั้น เวทนานี้จึง
ชื่อวา มีฆานะ ชิวหา กายสัมผัสเปนปจจัย จิตทั้งหลายยอมไดดวยอํานาจภาวนา
อยางนี้.
ก็จิตในมโนทวาร (มี ๖๗ ดวง) ยอมไดดวยอาการแมทั้ง ๓.
จริงอยู กุลบุตรบางคนเห็นชาติ (ความเกิด) โดยความเปนภัย ยอม
เห็นชรา พยาธิ มรณะโดยความเปนภัย ครั้นเห็นโดยความเปนภัยแลว ก็คิด
วาเราควรพนจากชาติ ชรา พยาธิ และมรณะ ดังนี้ ก็แตวา อันบุคคลผูนอน
หลับอยูไมอาจเพื่อจะพนจากชาติเปนตนได เราควรทําความเพียรชําระศีลให
บริสุทธิ์ตั้งแตนี้ทีเดียว ดังนี้ แลวปฏิบตั ิโดยนัยที่กลาวไวในจักขุทวารนั่นแหละ
ก็ยอมบรรลุพระอรหัตได. ในการบรรลุพระอรหัตนั้น ชาติ ชรา พยาธิ
และมรณะเปนปจจัยมีกําลังเพราะความเกิดแหงเวทนาอันเปนไปในภูมิ ๔ อยางนี้
วา บริกรรมเวทนาแมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาเปนไปในสมาบัติ ๘ เปน
รูปาพจร อรูปาพจร เวทนาในมรรคและผลเปนโลกุตระดังนี้ เพราะฉะนั้น
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เวทนาที่เปนไปในภูมิ ๔ จึงชื่อวามีมโนสัมผัสเปนปจจัย จิตในมโนทวาร
ยอมไดดวยอํานาจอุปนิสสัยอยางนี้กอน.
คําทั้งหมดวา ก็เมื่อธรรมารมณมาสูคลองมโนทวารเปนตน พึงทราบ
โดยที่กลาวไวในจักขุทวารนั่นแหละ. เวทนาที่กาวลวงกิเลสที่เกิดขึ้นใน
ธรรมารมณอยางนี้แลว เพราะฉะนั้น เวทนาเปนไปในภูมิ ๔ จึงชื่อวา
มีมโนสัมผัสเปนปจจัย จิตในมโนทวารยอมไดดวยอํานาจการกาวลวงกิเลส
อยางนี้.
อนึ่ง เมื่อธรรมารมณมาสูคลองมโนทวารแลว กุลบุตรผูหนึ่งยอมเริ่ม
กําหนดอยางนี้วา ธรรมารมณนี้อาศัยอะไร ทราบแลววา อาศัยวัตถุ
ก็พิจารณาวา วัตถุอาศัยอะไร ทราบแลววา อาศัยมหาภูตรูป ดังนี้ เธอ
จึงกําหนดมหาภูตรูป และอุปาทารูป วาเปน รูป ยอมกําหนดธรรมที่มีรปู
นั้นเปนอารมณวาเปน อรูป (นาม) ตอจากนั้น ก็กําหนดนามรูปพรอมทั้งปจจัย
ยกขึ้นสูไตรลักษณพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยลําดับแหงวิปสสนาแลวยอมบรรลุ
พระอรหัต. ในการบรรลุพระอรหัตนัน้ เวทนานี้คือ ที่เกิดขึ้นพิจารณา
ธรรมารมณอยางนี้วา บริกรรมเวทนาแมทั้งหมดเปนกามาพจร เวทนาที่เปน
ไปในสมาบัติ ๘ เปนรูปาพจร อรูปาพจร เวทนาในมรรคและผลเปนโลกุตระ
ดังนี้ ชื่อวา เกิดขึ้นเพราะมีมโนสัมผัสเปนปจจัย จิตในมโนทวารยอมไดดวย
อํานาจภาวนาอยางนี้.
ก็เวทนาอยางละ ๖ คือ เวทหาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาที่เกิด
แตมโนสัมผัส ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในที่สุดแหงวาระมีวาระแหง
เวทนาหมวดละ ๒๔ เปนตน แมทั้งหมดเหลานี้ เวทนาเหลานั้นตรัสดวยอํานาจ
แหงปจจัยธรรมสัมปยุตกัน ดังนี้แล.
นิเทศแหงเวทนาขันธ จบ
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วาดวยนิเทศแหงสัญญาขันธ
แมสัญญาขันธเปนตนก็พึงทราบโดยอุบายนี้.*
จริงอยู ในนิเทศแหงสัญญาขันธยอมไดแมเวทนาติกะ และปติกะ
ในติกะทั้งหลายโดยสิ้นเชิง แมธรรมมีสุขสหคตะเปนตน ก็ยอมไดแมในทุกะ
ทั้งหลาย.
ในนิเทศแหงสังขารขันธ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสคําวา สัมปยุต
ดวยผัสสะ เพราะแมผัสสะก็เปนธรรมนับเนื่องในสังขารขันธ แตตรัสคําวา
จิตฺตสมฺปยุตฺโต (สัมปยุตดวยจิต ) และในนิเทศแหงขันธนี้ ธรรมทั้งหลาย
แมมีเหตุทุกะเปนตน ยอมไดในทุกะทั้งหลาย ธรรมหมวดติกะเปนเหมือนสัญญาขันธนั่นแล.
ในนิเทศแหงวิญญาณขันธ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสความที่
วิญญาณขันธเปนธรรมเกิดแตจักขุสัมผัส แตตรัสคําวา จกฺขวุ ิฺาณ (จักขุ
วิญญาณ) เปนตน เพราะใคร ๆ ไมอาจเพื่อแสดงวา วิญญาณเกิดแตมโนสัมผัส ดังนี้. คําที่เหลือในที่นี้เปนเชนเดียวกับคําที่กลาวในสัญญาขันธนั่นแล.
ก็ในนิเทศแหงขันธแมทั้ง ๓ เหลานี้ ไดธรรมหมวดติกะและทุกะ
มากกวานิเทศแหงเวทนาขันธ บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงวาระดวยอํานาจ
แหงธรรมติกะและทุกะเหลานั้นเถิด ฉะนี้แล.
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย จบ
* โดยเหมือนเวทนาขันธ
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ปญหาปุจฉกะ
[๘๔] ขันธ ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ.
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาขันธ ๕ ขันธไหนเปนกุศล ขันธไหนเปนอกุศล ขันธไหน
เปนอัพยากฤต ฯลฯ ขันธไหนเปนสรณะ ขันธไหนเปนอรณะ.
ติกมาติกาวิสัชนา
[๘๕] รูปขันธเปนอัพยากฤต ขันธ ๔ [เบื้องปลาย] เปนกุศลก็มี
เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ขันธ ๒ [เบื้องตน ] กลาวไมไดวาแมเปน
สุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต
ขันธ ๓ [เบื้องปลาย] เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี
เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี รูปขันธเปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ขันธ ๔ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมธรรม
ก็มี รูปขันธ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ขันธ
๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนา-
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นุปาทานิยะก็มี รูปขันธเปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี รูปขันธ
เปนอวิตักกาวิจาระ ขันธ ๓ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตักกาวิจาระก็มี สังขารขันธเปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ เวทนาขันธ เปนปติสหคตะ
เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา เปนปติสหคตะก็มี
ขันธ ๓ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไม
ไดวาแมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี รูปขันธ
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี
รูปขันธ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ขันธ ๕ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามี
ก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี รูปขันธ เปนเนวเสกขนาเสกขะ ขันธ ๔
เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี รูปขันธ เปน
ปริตตะ ขันธ ๔ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี
รูปขันธ เปนอนารัมนณะ ขันธ ๔ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมนณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ
แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี รูปขันธ เปนมัชฌิมะ
ขันธ ๔ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ
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ขันธ ๔ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี รูปขันธ
เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปน
มัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ
แมเปนมัคคาธิปติก็มี ขันธ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี ขันธ ๕ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี รูปขันธ
เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี
เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปน
อนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ขันธ ๕ เปนอัชฌัตตะก็มี
เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔
เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ รูปขันธ เปน
สนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี.
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๘๖] ขันธ ๔ เปนนเหตุ สังขารขันธเปเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี
รูปขันธ เปนอเหตุกะ ขันธ ๔ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี รูปขันธ
เปนเหตุวิปปยุต ขันธ ๔ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี รูปขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา
เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี
สังขารขันธเปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
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เหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปน
เหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุ
เหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ
ก็มี สังขารขันธ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี รูปขันธ
เปนนเหตุอเหตุกะ ขันธ ๓ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุก็มี
สังขารขันธเปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
นเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี.

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๘๗] ขันธ ๕ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ ขันธ ๔ เปนอนิทัสสนะ
รูปขันธ เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะก็มี ขันธ ๔ เปนอัปปฏิฆะ
รูปขันธ เปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี รูปขันธ เปนรูปขันธ ๔ เปน
อรูป รูปขันธเปนโลกิยะ ขันธ ๔ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตระก็มี ขันธ ๕
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๘๘] ขันธ ๘ เปนโนอาสวะ สังขารขันธ เปนอาสวะก็มี เปน
โนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนสาสวะ ขันธ ๔ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี
รูปขันธ เปนอาสววิปปยุต ขันธ ๔ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุต
ก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน
สาสวโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี
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กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี รูปขันธ กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตโนอาสวะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สังขารขันธ เปนอาสวอาสวสัมปยุต
ก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต
แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี รูปขันธ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ ขันธ ๔
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี.

๔. สัญโญชนโคฉกวิสัชนา
[๘๙] ขันธ ๔ เปนโนสัญโญชนะ สังขารขันธ เปนสัญโญชนะก็มี
เปนโนสัญโญชนะก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนิยะก็มี
เปนอสัญโญชนิยะก็มี รูปขันธเปนสัญโญชนวิปปยุต ขันธ ๔ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยะโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปน
สัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวาเปน
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาว
ไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี สังขารขันธเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา
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แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี
รูปขันธ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ ขันธ ๔ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ
ก็มี.

๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๙๐] ขันธ ๔ เปนโนคันถะ สังขารขันธเปนคันถะก็มี เปนโนคันถะ
ก็มี รูปขันธ เปนคันถนิยะ ขันธ ๔ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี
รูปขันธ เปนคันถวิปปยุต ขันธ ๔ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ
ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สังขารขันธ เปนคันถคันถสัมปยุต
ก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต
แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี รูปขันธ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ขันธ ๔
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี
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๖.๗.๘ โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๙๑] ขันธ ๔ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ขันธ ๔ เปนโนโยคะ ฯลฯ
ขันธ ๔ เปนโนนีวรณะ สังขารขันธ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี
รูปขันธ เปนนีวรณิยะ ขันธ ๔ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี รูปขันธ
เปนนีวรณวิปปยุต ขันธ ๔ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ ขันธ ๓
กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา
เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สังขารขันธ  เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณะ
สัมปยุตตโนนีวรณะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
ก็มี สังขารขันธเปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
ก็มี รูปขันธ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ ขันธ ๔ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอณีวรณิยะก็มี.

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๙๒] ขันธ ๔ เปนโนปรามาสะ สังขารขันธ เปนปรามาสะก็มี
เปนโนปรามาสะก็มี รูปขันธเปนปรามัฏฐะ ขันธ ๔ เปนปรามัฏฐะก็มี เปน
อปรามัฏฐะก็มี รูปขันธเปนปรามาสวิปปยุต ขันธ ๓ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี
เปนปรามาสวิปปยุตก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาส-
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วิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี
รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สังขารขันธ เปนปรามาสปรามัฏฐะ
ก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ
แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี รูปขันธ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ
ขันธ ๔ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี.

๑๐. มหัตรทุกวิสัชนา
[๙๓] รูปขันธ เปนอนารัมมณะ ขันธ ๔ เปนสารัมมณะ ขันธ
เปนโนจิตตะ วิญญาณขันธเปนจิตตะ ขันธ ๓ เปนเจตสิกะ ขันธ ๒ เปน
อเจตสิกะ ขันธ ๓ เปนจิตตสัมปยุต รูปขันธ เปนจิตตวิปปยุต วิญญาณขันธ
กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ รูปขันธ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ วิญญาณขันธ กลาวไมไดวา แมเปน
จิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ขันธ ๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ วิญญาณขันธ
เปนโนจิตตสมุฏฐานะ รูปขันธ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะ
ก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตสหภู วิญญาณขันธเปนโนจิตตสหภู รูปขันธเปนจิตตสหภู
ก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี ขันธ ๓ เปนจิตตานุปริวัตติ วิญญาณขันธเปน
โนจิตตานุปริวัตติ รูปขันธ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี
ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฎฐานะ ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ
ขันธ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน-
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สหภุ ขันธ ๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๒ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ขันธ ๓ เปนพาหิระ วิญญาณขันธเปนอัชฌัตติกะ
รูปขันธ เปนอัชฌัตติกะก็มี เปนพาหิระก็มี ขันธ ๔ เปนนอุปาทา รูปขันธ
เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี.

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๙๔] ขันธ ๔ เปนนอุปาทานะ สังขารขันธ เปนอุปาทานะก็มี
เปนนอุปาทานะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทานิยะก็มี รูปขันธ เปนอุปาทานวิปปยุต ขันธ ๔ เปนอุปาทาน
สัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน
อุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโน
อุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต
แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน
อุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สังขารขันธ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต
ก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทาน
อุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี รูปขันธ เปน
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ ขันธ ๔ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี
เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทินิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี.
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๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๙๕] ขันธ ๔ เปนโนกิเลสะ สังขารขันธ เปนกิเลสะก็มี เปน
โนกิเลสะก็มี รูปขันธ เปนสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปน
สังกิเลสิกะก็มี รุปขันธ เปนอสังกิลิฏฐะ ขันธ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปน
อสังกิลิฏฐะก็มี รูปขันธ เปนกิเลสวิปปยุต ขันธ ๔ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ รูปขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโน
กิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ
แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสังกิลิฏฐะ
แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ขันธ ๓ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปน
สังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ
เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี รูปขันธ กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสขันธ ๓ กลาวไมไดวา
เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปน
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี สังขารขันธ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลส
สัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลส
สัมปยุตโนกิเลสะก็มี รูปขันธ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ขันธ ๔ เปน
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมัเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี.
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๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๙๖] รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพะ
ก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ขันธ ๔ เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี รูปขันธ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ
ก็มี รูปขันธ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ขันธ ๔ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
ก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี รูปขันธ เปนอวิตักกะ ขันธ ๔ เปน
สวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี รูปขันธเปนอวิจาระ ขันธ ๔ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มี รูปขันธ เปนอัปปติกะ ขันธ ๔ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี รูปขันธเปนนปติสหคตะ ขันธ ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนสุขสหคตะ ขันธ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี ขันธ ๒ เปนนอุเปกขาสหคตะ ขันธ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี
เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี รูปขันธ เปนกามาวจร ขันธ ๔ เปนกามาวจรก็มี
เปนนกามาวจรก็มี รูปขันธ เปนนรูปาวจร ขันธ ๔ เปนรูปาวจรก็มี เปน
นรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนนอรูปาวจร ขันธ ๔ เปนอรูปาวจรก็มี เปน
นอรูปาวจรก็มี รูปขันธ เปนปริยาปนนะ ขันธ ๔ เปนปริยาปนนะก็มี เปน
อปริยาปนนะก็มี รูปขันธ เปนอนิยยานิกะ ขันธ ๔ เปนนิยยานิกะก็มี เปน
อนิยยานิกะก็มี รูปขันธ เปนอนิยตะ ขันธ ๔ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี
รูปขันธ เปนสอุตตระ ขันธ ๔ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี รูปขันธ
เปนอรณะ ขันธ ๔ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล.
ปญหาปุจฉกะ จบ
ขันธวิภังค จบบริบูรณ
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วรรณนาปญหาปุจฉกะ
บัดนี้ เปนปญหาปุจฉกะ (หมวด ๓ ปญหา) ในปญหาปุจฉกะนั้น
บัณฑิตพึงทราบในการถามปญหาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาธรรม
ใดที่ไดและไมไดโดยนัยมีอาทิวา ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ กุสลา กติ
อกุสลา กติ อพฺยากตา (บรรดาขันธ ๕ ขันธไหนเปนกุศล ขันธไหน
เปนอกุศล ขันธไหนเปนอัพยากฤต) ดังนี้นั้น ในการวิสัชนา พระองคทรง
ยกธรรมที่ไดเทานั้นขึ้นแสดงโดยนัยมีอาทิวา รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต (รูปขันธ
เปนอัพยากฤต) ดังนี้. ก็ในที่ใด ๆ พระองคไมทรงกําหนดวา เปนขันธหนึ่ง
หรือขันธสอง ก็จะทรงตั้งตันติ (แบบแผน) ไวโดยนัยมีอาทิวา สิยา อุปฺปนฺนา
สิยา อนุปปนฺนา (ขันธ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะก็มี) ดังนี้
ในที่นั้น ๆ พึงทราบการถือเอาขันธแมทั้ง ๕. การจําแนกกุศลเปนตนของขันธ
เหลานั้น ๆ ที่เหลือ ขาพเจากลาวไวในอรรถกถาธรรมสังคหะ ในหนหลัง
แลวแล.
ก็ในอารัมมณิกะทั้งหลาย ขันธ ๔ ยอมเปนปริตตารัมมณะ
แกบุคคลผูกําหนัด ผูขัดเคือง ผูลุมหลง ผูสํารวม ผูพิจารณา ผูเล็งเห็น
ปรารภกามาวจรธรรม ๕๕ ดวง เปนมหัคคตารัมมณะแกบคุ คลผูกําหนัด
ผูขัดเคือง ผูลุมหลง ผูสาํ รวม ผูเริ่มกําหนดปรารภรูปาวจรและอรุปาวจรธรรม
๒๗ ดวง และเปนอัปปมาณารัมมณะ แกบุคคลผูพิจารณามรรค ผล และ
พระนิพพาน แตเปนนวัตตัพพารมณ (อารมณบัญญัติ ) ในเวลาพิจารณา
บัญญัติ ฉะนี้แล.
*

* อัฏฐสาลินี อรรถกถาธรรมสังคณี
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ขันธ ๔ เหลานั้นนัน่ เอง เปนมัคคารัมมณะในวลาที่พระเสขะและ
อเสขะพิจารณามรรค. เปนมัคคเหตุกะ (มีมรรคเปนเหตุ) โดยเหตุที่เกิด
พรอมกันในกาลแหงมรรค. เปนมัคคาธิปติ โดยอารัมมณาธิปติ ในเวลา
พิจารณาทํามรรคใหหนัก (เปนใหญ). อีกอยางหนึ่ง ขันธ ๔ เปนมัคคาธิปติ
ดวยอธิบดีที่เกิดพรอมกันของบุคคลผูเจริญมรรคมีวิริยะเปนใหญ หรือมีวิมังสา
เปนใหญ แตชื่อวาเปนนวัตตัพพารัมมณะ แกบคุ คลผูเจริญมรรคมีฉันทะ
เปนใหญ หรือมีจิตเปนใหญ.
ก็ขันธ เปนอตีตารัมมณะ แกบุคคลผูกําหนัด ผูขัดเคือง
ผูลุมหลง ผูสํารวม ผูเ ริ่มกําหนดปรารภขันธ ธาตุ อายตนะที่ลวงแลว.
เปนอนาคตารัมมณะ แกบุคคลผูกําหนัดเปนผูปรารภธรรมมีขันธเปนตน
ที่ยังมาไมถึง. เปนปจจุปปนนารัมมณะ แกบุคคลเหลานั้นแหละผูปรารภ
ธรรมเหลานั้นแหละที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา. เปนนวัตตัพพารัมมณะ แกบุคคล
ผูพิจารณาบัญญัติ หรือพระนิพพาน.
อนึ่ง ขันธ ๔ พึงทราบวาเปนอัชฌัตตารัมมณะ แกบุคคลผูกําหนัด
ผูขัดเคือง ผูลุมหลง ผูสาํ รวม ผูเริ่มกําหนดปรารภขันธ ธาตุ อายตนะของ
ตน เปนพหิทธารัมมณะ แกบุคคลผูปรารภขันธ ธาตุ อายตนะ ของบุคคล
เหลาอื่น เปนไปอยูอยางนั้น เปนพหิทธารัมมณะนั่นแหละ แมในกาลที่
พิจารณาบัญญัติและพระนิพพาน เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะ แกบุคคลผู
ประพฤติอยางนั้นในอัชฌัตตธรรมตามกาล ในพหิทธธรรมตามกาล เปน
นวัตตัพพารัมมณะ ในกาลแหงอากิญจัญญายตนะ ดังนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงจําแนกขันธวิภังคนี้นําออก ๓ ปริวรรต*
ดวยอํานาจสุตตันตภาชนียเปนตน ดวยประการฉะนี้. ก็ในปริวรรตแมทั้ง ๓
มีปริจเฉทเดียวเทานั้น เพราะรูปขันธเปนกามาพจรอยางเดียวในที่ทั้งปวง
ขันธ ๔ เปนไปในภูมิ ๔ พระองคตรัสไวปะปนกันไปทั้งโลกิยะและโลกุตตระแล.
ขันธวิภังคนิเทศที่หนึ่ง
แหงสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระวิภังค จบ
* หมุนไป ๓ อยาง.
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๒. อาตนวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๙๗] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. รูปายตนะ
๓. โสตายตนะ
๔. สัททายตนะ
๕. ฆานายตนะ
๖. คันธายตนะ
๗. ชิวหายตนะ
๘. รสายตนะ
๙. กายายตนะ
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธรรมายตนะ
[๙๘] จักขุ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไป
เปนธรรมดา รูป ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา โสตะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา สัททะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา ฆานะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา คันธะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
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ธรรมดา ชิวหา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา รส ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
กาย ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
โผฏฐัพพะ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรวนไปเปนธรรมดา
มโน ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา
ธรรม ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา.
สุตตันตภาชนีย จบ
๒. อายตนวิภังคนิเทศ (บาลีขอ ๙๗)
วรรณนาสุตตันตภาชนีย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงสุตตันตภาชนียในอายตนนิเทศอันเปนลําดับตอจากขันธวิภังคนิเทศนั้นกอน จึงตรัสพระบาลีวา
ทฺวาทสายตนานิ จกฺขุวายตน รูปยตน (อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ
รูปายตนะ) เปนตน ในอายตนะเหลานั้น พึงทราบโดยนัยบาลีมุตตกะกอน.
อฺถลกฺขณตาวตฺถ
กมสเขปวิตฺถารา
ตถา ทฏพฺพโต เจว วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉันโดยอรรถ ๑
โดยลักษณะ ๑ โดยความมีเพียงเทานั้น ๑
โดยลําดับ ๑ โดยยอ ๑ โดยพิสดาร ๑
โดยเปนธรรมอันบัณฑิตพึงเห็น ๑.
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วาดวยวินิจฉัยโดยอรรถ
ในคําวินิจฉัยเหลานั้น พึงทราบอรรถโดยแปลกกันกอน.
๑. จกฺขตีติ จกฺขุ ชื่อวา จักขุ เพราะอรรถวา ยอมเห็น
อธิบายวา ยอมชอบ คือ ทํารูปใหแจมแจง
๒. รูปยตีติ รูป ชื่อวา รูป เพราะอรรถวา ยอมใหปรากฏ
อธิบายวา รูปเมื่อถึงวิการแหงวรรณะ ยอมแสดงภาวะของตนไปสูหทัย.
๓. สุณาตีติ โสต ชื่อวา โสต เพราะอรรถวา ไดยิน.
๔. สปฺปตีติ สทฺโท ชื่อวา สัททะ เพราะอรรถวา ออกไป
คือ เปลงออกไป.
๕. ฆายตีติ ฆาน ชื่อวา ฆานะ เพราะอรรถวา สูดดม.
๖. คนฺธยตีติ คนฺโธ ชื่อวา คันธะ เพราะอรรถวา สงกลิ่น
คือ ยอมแสดงที่อยูของตนใหปรากฏ.
๗. ชีวติ  อวหานตีติ ชิวหฺ า ชื่อวา ชิวหา เพราะอรรถวา
นํามาซึ่งชีวิต.
๘. รสนฺติ ต สตฺตาติ รโส ชื่อวา รส เพราะอรรถวา เปน
ที่ยินดี คือ เปนที่ชอบใจของสัตวทั้งหลาย.
*

จกฺขวุ ิฺญาณธิฏญิต หุติวา สมวิสม จกฺขติ อาจิกฺขนฺต วิย โหตีติ จกฺขุ แปลวา รูปใดเปน
ที่ตั้งแหงจักขุวญ
ิ ญาณ ยอมเห็นประจักษ คือ ยอมเปนราวกระบอกอารมณที่ดีและไมดี
เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงชื่อวา จักขุ ไดแก จักขุปสาท หรือเรียกวา ตา คําที่เปนชื่อของตา
มีมากเชน จกฺขุ อกฺขิ นยน เนตฺต โลจน ทิฏฐิ ทสฺสน เปกฺขน อจฺฉิ ปมฺห ปมุข ดัง
คาถาประพันธไววา
จกฺขกฺขิ นยน เนตฺต โลจน ทิฏิ ทสฺสน
เปกฺขน อจฺฉิ
ปมฺหนฺตุ ปมุขนฺติ ปวุจฺจติ
จากธาตุปฺปทีปกา
*
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๙. กุจฉฺ ิตาน สาสวธมฺมาน อาโยติ กาโย ชื่อวา กาย
เพราะอรรถวา เปนบอเกิดของธรรมมีอาสวะอันบัณฑิตเกลียด คําวา อาโย
คือ ที่เกิด.
๑๐. ผุสฺสียตีติ โผฏพฺพ ชื่อวา โผฏัพพะ เพราะอรรถวา
อันกายยอมถูกตอง.
๑๑. มนุยตีติ มโน ชื่อวา มนะ เพราะอรรถวา ยอมรู.
๑๒. อตฺตโน ลกฺขณ ธารยตีติ ธมฺมา ชื่อวา ธรรม เพราะ
อรรถวา ยอมทรงไวซึ่งลักษณะของตน.
แตเมื่อวาโดยอรรถไมแปลกกัน พึงทราบวา ที่ชื่อวา อายตนะ
เพราะเปนเครื่องตอ (อายตนโต) ๑ เพราะการแผธรรมอันเปนบอเกิดแหง
อาสวะทั้งหลาย (อายาน ตนนโต) ๑ เพราะนําไปสูสังสารตอไป (อายตสฺส
จ นยนโต ) ๑.
จริงอยู ในบรรดาอายตนะทั้งหลายมีจักขุและรูปเปนตน มีอธิบาย
ไววา ธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกมีอารมณตามทวารนั้น ๆ ยอมเจริญขึ้น
ยอมตั้งขึ้น ยอมสืบตอ ยอมขยายไปดวยกิจ มีการเสวยอารมณเปนตนของตน ๆ
นี้เปนคําอธิบายขอที่ ๑.
ก็เมื่อธรรมอันเปนอายะ (คือเปนบอเกิดของอาสวะมีอยู) ธรรมคือจิต
และเจตสิกเหลานั้นก็ยอมแผไป คือยอมยังธรรม อันเปนบอเกิดแหงอาสวะนี้
ใหกวางขวาง นี้เปนคําอธิบายขอที่ ๒.
ก็อายตนะเหลานั้นยอมนําไป คือ ยอมใหเปนไปถายเดียวสูสังสารทุกข
อันยาวนานมาแตอดีต เปนไปลวงไปในสังสารอันมีเงื้อนเบื้องตนและที่สุดอัน
รูไมได ใหหวนกลับมิได นี้เปนคําอธิบายขอที่ ๓.
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เหลานี้แมทั้งหมด จึงตรัสเรียกวา ชื่อวา อายตนะ อายตนะ เพราะเปนเครื่อง
ตอ เพราะเปนการแผธรรมอันเปนบอเกิดแหงอาสวะทั้งหลาย และเพราะนําไป
สูสังสารอันยาวนานตอไป.
อีกอยางหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวา
เปนที่อยู เพราะอรรถวา เปนอากร เพราะอรรถวา เปนที่ประชุม เพราะ
อรรถวา เปนถิ่นเกิด เพราะอรรถวา เปนการณะ.
จริงอยางนั้น โวหารทางโลก เขาเรียก ที่อยูอาศัย วา อายตนะ
เชนในประโยคมีอาทิวา อิสฺสรายตน (ที่อยูของพระอิศร) วาสุเทวายตน
(ที่อยูของพระวาสุเทพ). อากรคือบอเกิด เรียกวา อายตนะ เชนในประโยค
มีอาทิวา สุวณฺณายตน (บอทอง) รตนายตน (บอรัตนะ). ก็โวหารใน
ศาสนาเรียกที่ประชุม วา อายตนะ เชนในประโยคมีอาทิวา มโนรเม
อายตเน เสวนฺติ น วิหงฺคมา (เมื่ออายตนะคือที่ประชุมอันเปนที่รื่นเริงใจ
มีอยู พวกนกก็พากันไปอาศัยตนไมนั้น ). ถิ่นที่เกิด เรียกวา อายตนะ
เชนในประโยคมีอาทิวา ทกฺขิณาปโถ คุนฺน อายตน (ทักขิณาบถ คือ
ทางทิศใตของอินเดีย เปนถิ่นเกิดของโคทั้งหลาย). การณะ เรียกวา อายตนะ
เชนในประโยคมีอาทิวา ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปฺณาติ สติ
สติอายตเน (เมื่ออายตนะคือเหตุเปนเครื่องระลึกมีอยู เธอก็จะบรรลุผลใน
จตูปปาตญาณนั้น ๆ โดยแนนอน).
อีกอยางหนึ่ง ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลานั้น ๆ ยอมอาศัยอยูใน
อายตนะทั้งหลายมีจักขุเปนตน เพราะความเปนไปเนื่องดวยจักขุเปนตนนั้น
๑

๒

๑. อ. ปฺจก. เลม ๒๒ ๓๘/๔๖
๒. อ. กฺจก. เลม ๒๒ ๒๓/๒๐
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เพราะเหตุนั้น อายตนะมีจักขุเปนตน จึงชื่อวา เปนนิวาสถาน คือเปน
ที่อยูอาศัยของจิตและเจตสิกเหลานั้น. อนึ่ง จิตแลเจตสิกเหลานั้นเกลื่อนกลน
ในอายตนะจักขุเปนตน เพราะอาศัยจักขุเปนตนนั้น และเพราะความที่มีรูป
เปนตนนั้นเปนอารมณ มีอยู เพราะเหตุนั้น อายตนะมีจักขุเปนตน จึงชื่อวา
เปนอากร คือเปนบอเกิดของจิตและเจตสิกเหลานั้น. อนึ่ง จักขุเปนตน
ชื่อวา เปนที่ประชุม (สโมสรณ) ของจิตและเจตสิกเหลานั้น เพราะเปน
ที่ประชุมดวยอํานาจเปนวัตถุทวารและอารมณในอายตนะนั้น ๆ. อนึ่ง อายตนะ
มีจักขุเปนตน เปนถิ่นเกิดของจิตและเจตสิกเหลานั้น เพราะความเกิดขึ้นใน
อายตนะนั้นนั่นแหละ โดยความเปนที่อาศัย (นิสสยปจจัย) และเปนอารมณ
(อารัมมณปจจัย ) ของจิตและเจตสิกเหลานั้น. อนึ่ง อายตนะมีจักขุเปนตน
เปนเหตุ (การณะ) ของจิต และเจตสิกเหลานั้น เพราะความที่อายตนะมีจักขุ
เปนตนเหลานั้นไมมี จิตและเจตสิกก็หามีไม.
ธรรมเหลานี้ เรียกวา อายตนะ ดวยเหตุแมเหลานั้น คือ เพราะ
อรรถวา เปนที่อยูอาศัย เพราะอรรถวา เปนอากร เพราะอรรถวา เปนที่
ประชุม เพราะอรรถวา เปนถิ่นเกิด เพราะอรรถวา เปนเหตุ ดวยประการ
ฉะนี้ เพราะฉะนั้น วาโดยอรรถตามที่กลาวมา จักขุนั้นดวย เปนอายตนะดวย
จึงชื่อวา จักขวายตนะ ฯลฯ ธรรมเหลานั้นดวย เปนอายตนะดวย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา ธรรมายตนะ.
พึงทราบวินิจฉัยในอายตนะเหลานี้ โดยอรรถอยางนี้กอน.
วาดวยวินิจฉัยโดยลักษณะ
ก็ขอวา โดยลักษณะ นั้น คือ พึงทราบวินิจฉัยในอายตนะเหลานี้
โดยลักษณะแหงอาตนะมีจักขุเปนตน ก็แตลกั ษณะนั้นของอายตนะมีจักขุ
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เปนตนเหลานั้น
นั่นแหละ.

พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในนิเทศแหงรูปกัณฑในหนหลัง

วาดวยวินิจฉัยโดยความมีเพียงเทานั้น
ขอวา โดยความมีเพียงเทานั้น ไดแก โดยความมีจํานวนเพียง
เทานั้น คํานี้ มีอธิบายวา หากมีผูสงสัยวา ก็อายตนะแมมีจักขุเปนตน ก็เปน
ธรรมนั้นเอง เมื่อเปนเชนนี้ พระองคมิไดตรัสวา ธรรมอายตนะ เทานั้น
แตตรัสอายตนะ ๑๒ อยาง ดังนี้ เพราะเหตุไร ?
ขอนี้ ควรแกความสงสัยวา ที่ตรัสไว ๑๒ อยาง เพราะทรงกําหนด
ทวารและอารมณ อันเปนที่เกิดขึ้นแหงวิญญาณกาย ๖
จริงอยู ในอายตนวิภังค มีประเภทอายตนะเหลานั้น โดยกําหนด
ความเปนทวารและความเปนอารมณของวิญญาณกาย ๖ มีเพียงนี้เทานั้น
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา อายตนะมี ๑๒ ดวยวา จักขายตนะนั่นแหละเปน
ทวารเกิดขึ้นของวิญญาณกายซึ่งนับเนื่องในวิถีของจักขุวิญญาณ และรูปายตนะ
นั่นแหละก็เปนอารมณ อนึ่ง อายตนะนอกนี้เปนทวารเกิดขึ้นแกวิญญาณกาย
นอกนี้ แตอายตนะที่เปนเอกเทศแหงมนายตนะกลาวคือ ภวังคจิตนั้นเองเปน
ทวารเกิดขึ้นของวิญญาณกายที่ ๖ และธรรมมายตนะที่ไมทั่วไปเปนอารมณ
เพราะฉะนั้น จึงตรัสอายตนะไว ๑๒ เพราะกําหนดทวารเกิดขึ้นและอารมณของ
วิญญาณกาย ๖ ไวดวยประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในอายตนะนั้นโดยความมีเพียงเทานั้น อยางนี้.
*

*

วิญญาณกาย คือ กองแหงวิญญาณมี ๖ อยาง
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วาดวยวินิจฉัยโดยลําดับ
ขอวา โดยลําดับ ความวา ในบรรดาลําดับทั้งหลายมีลําดับแหงการ
เกิดขึ้นเปนตนตามที่กลาวไวแลวในกอน* ลําดับแหงเทศนาเทานั้นยอมควรใน
อายตนวิภังคแมนี้. เพราะวา บรรดาอายตนะทั้งหลายที่เปนภายใน จักขายตนะ
ชื่อวา ยอมปรากฏ เพราะความมีรูปที่เห็นไดและกระทบไดเปนอารมณ เพราะ
เหตุนั้น จึงทรงแสดงจักขายตนะกอน ตอจากนั้นก็ทรงแสดงโสตายตนะเปนตน
ซึ่งมีรูปที่เห็นไมไดและกระทบไดเปนอารมณ.
อีกอยางหนึ่ง ในบรรดาอายตนะทั้งหลายที่เปนภายใน พระองคทรง
แสดงจักขายตนะและโสตายตนะกอน เพราะความที่อานตนะทั้งสองนั้นเปน
ธรรมมีอุปการะมากโดยเปนเหตุใหเกิดทัศนานุตริยะ (การเห็นอันยอดเยี่ยม)
และสวนานุตริยะ (การไดฟงอันยอดเยี่ยม) ตอจากนั้นก็ทรงแสดงอายตนะ ๓ มี
ฆานายตนะเปนตน ในที่สุด ทรงแสดงมนายตนะไว เพราะความที่ธรรมแม
ทั้ง ๕ ก็เปนอารมณเปนที่เที่ยวไป (ของมนายตนะนั้ย).
อนึ่ง ในอายตนะทั้งหลายอันเปนภายนอก พระองคทรงแสดงอายตนะ
มีรูปเปนตนในลําดับของอายตนะภายในนั้น ๆ เพราะความเปนอารมณของ
จักขายตนะเปนตน. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบลําดับแหงอายตนะเหลานั้นอยางนี้
แหละแมโดยกําหนดเหตุเกิดขึ้นของวิญญาณ ขอนี้ สมดวยพระบาลีที่ตรัสวา
*

ทานกลาวลําดับไว ๕ คือ
๑. อุปฺปติจิกฺกโม ลําดับแหงการเกิด
๒. ปหานกฺกโม ลําดับแหงการละ
๓. ปฏิปตฺติกฺกโม ลําดับแหงการปฏิบัติ
๔. ภูมิกฺกโม
ลําดับแหงภูมิ
๕. เทศนากฺกโม ลําดับแหงการเทศนา.
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จักขุวิญญาณยอมเกิดเพราะอาศัยจักขุและรูป ฯลฯ มโนวิญญาณ
ยอมเกิดเพราะอาศัยมนะและธรรมทั้งหลาย ดังนี้.
พึงวินิจฉัยในอายตนะเหลานี้โดยลําดับ อยางนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยยอและพิสดาร
ขอวา โดยยอและโดยพิสดาร ความวา ก็เมื่อวาโดยยอ เพราะ
ความที่มนายตนะและธรรมายตนะสวนหนึ่ง พระองคทรงสงเคราะหเขาเปน
นาม อายตะที่เหลือจากนั้น ทรงสงเคราะหเขาเปนรูป อายตนะแมทั้ง ๑๒ จึง
เปนเพียงนามกับรูปเทานั้น แตเมื่อวาโดยพิสดาร บรรดาอายตนะทั้งหลาย
ที่เปนภายใน จักขายตนะสักวาเปนเพียงเฉพาะจักขุปสาทดวยสามารถแหง
การเกิดกอน แตเมื่อวาโดยประเภทแหงปจจัย คติ นิกาย และบุคคล เปน
อนันตประเภท (มีประเภทหาขอบเขตมิได) อายตนะ ๔ มีโสตายตนะเปน
ตนก็เปนอนันตประเภทเหมือนกัน. มนายตนะมี ๘๑ ประเภท โดยประเภทแหง
กุศล อกุศล วิบาก กิริยาวิญญาณ ที่เปนไปในภูมิ ๓ แตเมื่อวาโดยประเภทแหง
วัตถุและปฏิปทาเปนตนก็เปนอนันตประเภท. รสายตนะที่เปนรูปขันธ วาโดย
ประเภทแหงสมุฏฐาน มี ๔ ประเภท สัททายตนะ (อายตนะคือเสียง) วาโดย
สมุฏฐาน มี ๒ ประเภท แตเมื่อวาโดยประเภทสภาคะและวิสภาคะแลว อายตนะ
แมทั้งหมดเปนอนันตประเภท. โผฏฐัพพายตนะมี ๓ ประเภท ดวยอํานาจแหง
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ แตเมื่อวาโดยสมุฏฐาน มี ๔ ประเภท
เมื่อวาโดยสภาคะและวิสภาคะเปนอนันตประเภท. ธรรมายตนะเปนอนันตประเภท ดวยอํานาจแหงธรรมารมณเปนไปในภูมิ ๓ ฉะนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัยอายตนะโดยยอและพิสดารอยางนี้.
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วาดวยวินิจฉัยโดยเปนธรรมพึงเห็น
ก็ในขอวา โดยเปนธรรมอันบัณฑิตพึงเห็น นี้ ความวา อายตนะ
ทั้งหมดเหลานั้นแหละ พึงเห็นโดยการยังไมมาถึง (อนาคมนโต) และโดยการ
ไมออกไป (อนิคฺคมนโต).
จริงอยู อายตนะเหลานั้นเมื่อกอนแตผุดขึ้นยอมมาจากที่ไหน ๆ ก็หาไม
แมหลังจากความสลายแลวจะไปสูที่ไหน ๆ ก็หาไม โดยที่แท เมื่อกอนแต
ผุดขึ้น อายตนะเหลานั้นยังไมไดภาวะของตนโดยเฉพาะ หลังจากสลายไปก็มี
ภาวะของตนแตกหมดแลว เหตุที่มันเปนไปไดในเบื้องตนเบื้องปลายและทามกลางก็เพราะปจจัย เพราะฉะนั้น พึงเห็นอายตนะทั้งหลายโดยการยังไมมาถึง
แตโดยการไมออกไป.
อนึ่ง พึงเห็นอายตนะเหลานี้ โดยความไมเคลื่อนไป (นิรีหโต)
และไมมีความพยายาม (อพฺยาปารโต) จริงอยู อายตนะทั้งหลายมีจักขุ
และรูปเปนตนจะไดมีความคิดอยางนี้วา โอหนอ ชื่อวา วิญญาณพึงเกิดขึ้น
เพราะพวกเราพบกัน ดังนี้ก็หาไม และอายตนะเหลานั้นจะขวนขวายเพื่อความ
เกิดขึ้นแหงวิญญาณโดยความเปนทวาร โดยความเปนวัตถุ หรือโดยความเปน
อารมณก็หาไม คือไมตองขวนขวายพยาม โดยที่แท มันเปนเรื่องธรรมดาเทานั้น
ที่จักขุวิญญาณเปนตน จะเกิดขึ้น เพราะความที่อายตนะมีจักขุและรูปเปนตน
พบกัน เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นอายตนะทั้งหลายโดยความไมเคลื่อนไป
และโดยความไมมีความพยายาม.
อีกอยางหนึ่ง บัณฑิตพึงเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนวาง เพราะ
เวนจากความยั่งยืน จากความงาม จากสุข และจากอัตภาพ พึงเห็นอายตนะ
ภายนอกเหมือนพวกโจรปลนชาวบาน เพราะกระทบอายตนะภายใน. ขอนี้
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สมดังพระดํารัสที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักขุถูกรูปที่ชอบใจและไมชอบใจ
กระทบ ดังนี้ บัณฑิตควรใหพิสดาร อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นอายตนะภายใน
เหมือนสัตว ๖ ชนิด พึงเห็นอายตนะภายนอกเหมือนที่เที่ยวหากินของสัตว
เหลานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในอายตนะนี้โดยเปนธรรมพึงเห็นดวยประการฉะนี้.
*

อธิบายอายตนะโดยไตรลักษณ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจามีความประสงคจะทรงแสดงอาการแหงอายตนะเหลานั้นอันบัณฑิตพึงเห็นแจงตามความเปนจริง จึงเริ่มคํามีอาทิวา จกฺขุ
อนิจฺจ (จักขุไมเที่ยง) ดังนี้.
บรรดาอายตนะเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบวา จักขุ ชื่อวา ไมเที่ยง
ดวยอรรถวา มีแลวหามีไม ดังนี้กอน. ชื่อวา ความไมเที่ยง ดวยเหตุ ๔
อยาง แมอื่นอีก คือ โดยมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเปนที่สุด ๑ โดย
ความแปรปรวนไป ๑ โดยความเปนของชั่วคราว ๑ โดยปฏิเสธความเที่ยง ๑.
จักขุนั้นนั่นแหละ ชื่อวา เปนทุกข ดวยอรรถวา บีบคั้น อีกอยางหนึ่ง
จักขุนี้เกิดขึ้นแลวยอมถึงซึ่งการตั้งอยู (ฐิติ) เมื่อตั้งอยู ยอมลําบากดวยชรา
ถึงชราแลว ยอมแตกดับไปแนแท เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนทุกข เพราะ
เหตุ เหลานี้ คือ โดยความเปนของบีบคั้นเนือง ๆ ๑ โดยความเปนของ
ทนไดยาก ๑ โดยเปนวัตถุตั้งแหงทุกข ๑ โดยปฏิเสธความสุข ๑.
อนึ่ง จักขุนั้น ชื่อวา เปนอนัตตา ดวยอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ.
อีกอยางหนึ่ง ความที่จักขุนั้นเปนไปในอํานาจของใคร ๆ ในฐานะ ๓ เหลานี้
*

สัตว ๖ ชนิด คือ งู จระเข นก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ลิง

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 172

คือ จักขุนี้เกิดขึ้นแลวขอจงอยาถึงการตั้งอยู ถึงการตั้งอยูแลว จงอยาแก ถึง
การแกแลว จงอยาแตกดับ ดังนี้ หามีไดไม เปนของสูง ไปจากอาการที่เปน
ไปในอํานาจนั้น เพราะฉะนั้น จักขุนั้น จึงชือ่ วา เปนอนัตตา เพราะเหตุ
๔ เหลานั้น คือ โดยความเปนของสูญ ๑ โดยความไมมีเจาของ ๑ โดยเปน
สิ่งที่ควรทําตามชอบใจไมได ๑ โดยปฏิเสธตออัตตา ๑.
ที่ชื่อวา มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา เพราะมีภพและคติ
ตาง ๆ เพราะความเปลี่ยนไปแหงภพหนาและภพหลัง เพราะเวนจากความเปน
ปกติ คําวา มีครามแปรปรวนไปเปนธรรมดานี้ เปนไวพจนของความไมเทียง
นั่นเอง. แมในอายตนะทั้งหลาย มีคําวา รูปไมเที่ยง เปนตน ก็มีนัยนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง ในอายตนะเหลานี้ ยกเวนจักขุเสียแลว ธรรมที่เปน
ไปในภูมิ ๓ ไมเที่ยง หาใชจักขุไม* แตวา จักขุเปนจักขุดวย เปนสภาวะ
ไมเที่ยงดวย ธรรมที่เหลือก็เหมือนกันเปนทุกข หาใชจักขุไม แตจักขุเปน
จักขุดวย เปนทุกขดวย ธรรมที่เหลือเปนอนัตตา หาใชจักขุไม แตจักขุเปน
จักขุดวย เปนอนัตตาดวย ฉะนี้แล. แมในรูปเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
ถามวา ก็ในสุตตันตภาชนียนี้ พระตถาคตทรงแสดงลักษณะอะไร.
ตอบวา ทรงแสดงอนัตตลักษณะแหงอายตนะ ๑๒ อยาง.
จริงอยู พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะ ยอม
แสดงโดยความไมเที่ยงบาง โดยความเปนทุกขบาง โดยทั้งความไมเที่ยงและ
โดยความเปนทุกขบาง ในลักษณะทั้ง ๓ เหลานั้น พระองคทรงแสดงอนัตตลักษณะ โดยความไมเที่ยงในสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดพึง
* อายตนะทีเ่ ปนรูปมีจักขายตนะเปนตนไมเกิดในอรูปภูมิ จึงไมเห็นอายตนะทีเ่ ปนรูปนั้น โดย
ความเปนอนิจจังเปนตน.
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กลาววาจักขุเปนอัตตา คําของผูนั้นยอมไมควร จักจุยอมปรากฏแม
ความเกิด แมความเสื่อม ก็สิ่งใดแล ปรากฏแมความเกิด แม
ความเสื่อม สิ่งนั้นของบุคคลนั้น ตองกลาวอยางนี้วา อัตตาของเรา
เกิดขึ้นและเสื่อมไป ฉะนั้น คาของผูที่กลาววา จักขุเปนอัตตานั้น
จึงไมควร ดังนี้ จักขุเปนอนัตตา ดังนี้.
พระองคทรงแสดงอนัตตลักษะโดยความเปนทุกข ในสูตรนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถารูปนี้
จักไดเปนอัตตา รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และใคร ๆ ก็พึงได
ในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้ รูปของเราจงอยาเปนอยางนี้ ดังนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนัน้ รูปจึงเปนไป
เพื่ออาพาธ และใคร ๆ ไมพึงไดในรูปวา ขอรูปของเราจงเปน
อยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้ ดังนี้.
พระองคทรงแสดงอนัตตลักษณะทั้งโดยไมเที่ยงเปนทุกข ในพระสูตร
ทั้งหลายมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใดไมเทีย่ ง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นพึงเห็นดวยสัมมัปปญญา ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใช
ของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชอนัตตาของเรา ดังนี้.
ถามวา ทรงแสดงอยางนี้ เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะความไมเที่ยงและความทุกขปรากฏ.
๑

๒

๑. ม. ยุ. เลม ๑๔, ๘๑๘/๕๑๒
๒. ส. ขนฺธวารวคฺค. เลม ๑๗, ๔๒/๒๘
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จริงอยู เมื่อถวยชาม หรือขัน หรือวัตถุอะไร ๆ ตกจากมือแตกแลว
ชนทั้งหลายยอมพูดวา โอ ! มันไมเที่ยง ความไมเที่ยง ชื่อวา ปรากฏแลว
อยางนี้ ก็เมื่อฝตอมเปนตนตั้งขึ้นในอัตภาพแลว หรือวาถูกตอหรือหนามทิ่ม
เอาแลวก็ยอมพูดวา โอ ! เปนทุกข ทุกขชื่อวา ปรากฏแลวอยางนี้.
อนัตตลักษณะไมปรากฏ มืดมน ไมแจมแจง แทงตลอดไดโดย
ยาก แสดงไดโดยยาก ทําใหเขาใจไดโดยยาก. แตอนิจจลักษณะและ
ทุกขลักษณะ พระตถาคตทั้งหลายจะทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ไมทรงอุบัติขึ้นก็ตาม
ยอมปรากฏ. อนัตตลักษณะ เวนจากการบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาแลวยอม
ไมปรากฏ ยอมปรากฏในพุทธุปเทานั้น.
จริงอยู ดาบสและปริพาชกทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
แมมีสรภังคศาสดาเปนตน ยอมสามารถกลาววา อนิจจัง ทุกขัง ได แตไม
สามารถจะกลาววา อนัตตา ได แมถา พวกดาบสเปนตนเหลานั้นพึงสามารถ
กลาวคําวา อนัตตา ในบริษัทที่ประชุมกันแลว บริษัทที่ประชุมกันก็จะพึง
แทงตลอดมรรคและผล เพราะการประกาศใหรูอนัตตลักษณะไมใชวิสัยของ
ใคร ๆ อื่น เปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจานั้น อนัตตลักษณะนี้จึง
ไมปรากฏแลวดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น พระศาสดาเมื่อจะแสดงอนัตตลักษณะจึงทรงแสดง โดยความไมเที่ยงบาง โดยความเปนทุกขบาง
โดยทั้งความไมเที่ยงทั้งความเปนทุกขบาง แตในอายตนวิภังคนี้ พึงทราบ
วา ทรงแสดงอายตนะนั้นทั้งโดยความไมเที่ยง ทั้งโดยความเปนทุกข ดังนี้.
ถามวา ก็ลักษณะเหลานี้ยอมไมปรากฏ เพราะไมมนสิการอะไร
ไมแทงตลอดอะไร และอันอะไรปดปงไว.
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ตอบวา อนิจจลักษณะกอน ยอมไมปรากฏ เพราะไมมนสิการ
ไมแทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป และเพราะสันตติปดบังไว. ทุกขลักษณะ ยอมไมปรากฏ เพราะไมมนสิการ ไมแทงตลอดความบีบคั้นเนือง ๆ
แตเพราะอิริยาบถทั้งหลายปดบังไว. อนัตตลักษณะ ยอมไมปรากฏ เพราะ
ไมมนสิการ ไมแทงตลอดการแยกธาตุตาง ๆ และเพราะอันฆนสัญญาปกปดไว.
ก็พระโยคาวจรกําหนดความเกิดและความเสื่อมเพิกสันตติไดแลว
อนิจจลักษณะ ยอมปรากฏโดยกิจตามความเปนจริง มนสิการการบีบคั้น
เนือง ๆ สับเปลี่ยนอิริยาบถไดแลว ทุกขลักษณะ ยอมปรากฏโดยกิจตามความ
เปนจริง เมื่อแยกธาตุตางๆ แลวทําการแยกความเปนกอน อนัตตลักษณะ
ยอมปรากฏโดยกิจตามความเปนจริง.
อนึ่ง ในอธิการนี้ พึงทราบวิภาค (การจําแนก) นี้ คือ
อนิจฺจ (ความไมเที่ยง)
อนิจฺจลักฺขณ (ลักษณะแหงความไมเที่ยง)
ทุกฺข ( ความทุกข)
ทุกฺขลกฺขณ (ลักษณะแหงทุกข)
อนตฺตา (ไมใชอัตตา)
อนตฺตลกฺขณ (ลักษณะแหงอนัตตา).
บรรดาวิภาคทั้ง ๖ เหลานั้น คาวา อนิจจัง ไดแก ขันธ ๕.
เพราะเหตุไร ? เพราะความที่ขันธ ๕ มีความแปรเปลี่ยนไปดวยความเกิดและ
ความเสื่อม หรือวา เพราะมีแลวกลับไมมี. ความที่ขันธ ๕ มีความแปร
เปลี่ยนไปดวยความเกิดและความเสื่อม หรือวา ความเปลี่ยนแปลงแหงอาการ
(ลักษณะ) กลาวคือ เปนแลวกลับไมเปน ชื่อวา อนิจจลักษณะ.
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เบญจขันธนั้นนั่นเอง ชื่อวา ทุกข เพราะพระบาลีวา สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้น เปนทุกข ดังนี้. เพราะเหตุไร ? เพราะมีการบีบคั้นเนือง ๆ
อาการ (คือลักษณะ) ทีบ่ ีบคั้นเนือง ๆ ชื่อวา ทุกขลักษณะ.
ก็เบญจขันธนั้นนั่นเอง ชื่อวา อนัตตา เพราะพระบาลีวา สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา ดังนี้. เพราะเหตุไร ? เพราะไมเปนไป
ในอํานาจ. อาการ (คือลักษณะ) ที่ไมเปนไปในอํานาจ ชื่อวา อนัตตลักษณะ
เพราะฉะนั้น อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จึงเปนอยางหนึ่ง อนิจจลักษณะ
ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ จึงเปนอยางหนึ่ง.
จริงอยู คําวา ขัน  ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ นี้แมทั้งหมด ชื่อวา
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แตวิการ (การเปลี่ยนแปลง) แหง
อาการ (ลักษณะ) มีประการตามที่กลาวแลว ชื่อวา อนิจจลักษณะ
ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ ฉะนี้แล.
อนึ่ง วาโดยสังเขปในอายตนวิภังคนี้ อายตนะ ๑๒ เปนกามาพจร
อายตนะ ๑๒ (คือ มนายตนะ และธรรมายตนะ) เปนไปในภูมิ ๓ วาระวา
ดวยการพิจารณา พึงทราบวา ตรัสไวในอายตนะแมทั้งหมดแล.
วรรณนาสุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
[๙๙] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. โสตายตนะ
๓. ฆานายตนะ
๔. ชิวหายตนะ
๕. กายายตนะ
๖. มนายตนะ
๗. รูปายตนะ
๘. สัททายตนะ
๙. คันธายตนะ
๑๐. รสายตนะ
๑๑. โผฏฐัพพายตนะ
๑๒. ธรรมายตนะ.
[๑๐๐] ในอายตนะ ๑๒ นั้น จักขายตนะ เปนไฉน ?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บาน
วางบาง นี้เรียกวา จักขายตนะ.
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ เปนไฉน ?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา กายายตนะ.
*

*

ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณี ขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป
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มนายตนะ เปนไฉน ?
มนายตนะหมวดละ ๑ คือ มนายตนะเปนผัสสัมปยุต. มนายตนะ
หมวดละ ๒ คือ มนายตะ เปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. มนายตนะหมวดละ
๓ คือ มนายตนะ เปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ๑ มนายตนะ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา มนายตนะ.
รูปายตนะ เปนไฉน ?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นีเ้ รียกวา รูปธาตุบาง
นี้เรียกวา รูปายตนะ.
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนไฉน ?
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวาโผฏฐัพพาธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.
ธรรมายตนะ เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได
นับเนื่องในธรรมายตนะ และอสังขตธาตุ.
ในธรรมายตนะนั้น เวทนาขันธเปนไฉน ?
เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ เวทนาขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวาเวทนาขันธ
สัญญาขันธ เปนไฉน ?
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ สัญญา
ขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สัญญาขันธ.
สังขารขันธ เปนไฉน ?
๒

๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔) เปนลําดับไป
๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณี ขอ (๕๒๑)

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 179

สังขารขันธหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตสัมปยุต ฯลฯ
สังขารขันธหมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ.
รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได นับเนื่องในธรรมายตนะ เปนไฉน ?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมไดกระทบ
ไมได นับเนื่องในธรรมายตนะ.
อสังขตธาตุ เปนไฉน ?
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ธรรมายตนะ.
อภิธรรมภาชนีย จบ
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอายตนะทั้งหลายไว (ในสุตตันตภาชนีย)
ในหนหลัง โดยความเปนอายตนะคูวา จกฺขายตน รูปายตน (จักขายตนะ
รูปายตนะ) ดังนี้เปนตน เพื่อประสงคทรงอุปการะพระโยคาจรทั้งหลาย
ผูเจริญวิปสสนา ฉันใด ในอภิธรรมภาชนีย มิไดตรัสเหมือนอยางนั้น เพื่อ
ทรงประสงคจะแสดงสภาวะแหงอายตนะภายใน และอายตนะภายนอก โดย
อาการ (ลักษณะ) ทั้งปวง จึงตรัสโดยนัยแหงการกําหนดอายตนะภายในและ
ภายนอก อยางนี้วา จกฺขุวายตน โสตายตน (จักขวายตนะ และโสตายตนะ)
ดังนี้เปนตน.
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ในนิเทศวารแหงอายตนะเหลานั้น พึงทราบคําวา บรรดาอายตนะ
๑๒ เหลานัน้ จักขายตนะเปนไฉน เปนตนโดยนัยที่กลาวไวในหนหลัง
นั่นแหละ. แตในคําที่ตรัสไวในนิเทศแหงธรรมายตนะวา ตตฺถ กตมา
อสขตา ธาตุ ราคกฺขโย โทสกฺขดย โมหกฺขโย (ในอายตนะเหลานั้น)
อสังขตธาตุ เปนไฉน ? ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ)
ดังนี้เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้
บทวา อสขตา ธาตุ (อสังขตธาตุ) ไดแก พระนิพพานอันมี
อสังขตะเปนสภาวะ (คือเปนธรรมอันปจจัยปรุงแตงไมไดเปนสภาวะ) แต
เพราะอาศัยพระนิพพานนี้ กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนยอมสิ้นไป ฉะนั้นจึง
ตรัสวา ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ควานสิ้นไป
แหงโมหะ ดังนี้. นี้เปนคําอธิบายเนื้อความที่เหมือนกันของอาจารยทั้งหลายใน
นิเทศอภิธรรมภาชนียนี้.
แตอาจารยวิตัณฑวาที่กลาววา ธรรมดาวา นิพพานเฉพาะอยาง
ไมมี มีแตนพิ พาน คือความสิ้นไปแหงกิเลสเทานั้น ดังนี้. แตเมื่อมี
ผูทวงวา ขอจงนําสูตรมา ดังนี้ ก็จะอางชัมพุขาทกสูตรนี้วา ดูกอนทานสารีบุตร
ที่เรียกวา นิพพาน นิพพาน ดังนี้ อาวุโส นิพพานเปนไฉน ดังนี้ อาวุโส
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะอันใด นี้เรียกวา นิพพาน
ดังนี้ แลวกลาวคําที่ควรกลาวโดยสูตรนี้วา ธรรมดาวา นิพพานเฉพาะอยาง
ไมมี มีแตนพิ พานคือความสิ้นกิเลสเทานั้น ดังนี้.
พึงโตทานอาจารยวิตัณฑวาทีวา ก็เนื้อความนั้นเหมือนกับสูตรนี้หรือ
แนละทานอาจารยวิตัณฑวาทีจักตอบวาใช เนื้อความที่พนจากสูตรไปมิไดมี
ดังนี้.
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ลําดับนั้น พึงกลาวกะทานอาจารยวิตัณฑวาทีวา สูตรนี้ทานอางมากอน
ขอใหนําสูตรถัดไปมาแสดง ดังนี้ ทานอาจารยวิตัณฑวาที จึงนําชื่อสูตรที่
ถัดไปแหงสูตรนั้น มาแสดงอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสสารีบุตร ที่เรียกวา อรหัต
อรหัต ดังนี้ ดูกอนอาวุโส อรหัต เปนไฉน ? ดังนี้ ดูกอนอาวุโส ความสิ้น
ราคุ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อรหัต ดังนี้.
เมื่ออาจารยวิตัณฑวาทีนําสูตรนี้มา ชนทัง้ หลายก็จะกลาวกะอาจารย
วิตัณฑวาทีนั้นวา ธรรมนับเนื่องดวยธรรมายตนะ ชื่อวา นิพพาน นามขันธ
๔ ชื่อวา พระอรหัต พระธรรมเสหาบดีผูกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานอยู
เมื่อมีผูถามถึงพระนิพพานบาง ถามถึงพระอรหัตบาง ก็กลาวถึงความสิ้นกิเลส
เทานั้น ก็นพิ พานและพระอรหัต เหมือนกัน หรือตางกันอยางไร นิพพาน
เปนอยางเดียวกัน หรือตางกันจงยกไว ในที่นี้เนื้อความที่ทานทําใหละเอียด
เกินไป มีความประสงคอะไร ทานไมรูพระนิพพานเปนอยางเดียว หรือวา
ตางกันดอกหรือ เมื่อทานรูแลวก็เปนการดีมิใชหรือ ทานอาจารยวิตัณฑวาที
ถูกถามบอย ๆ อยางนี้ ก็ไมอาจกลาวใหผิดไปจากความจริง ก็จะกลาววา
พระอรหัต พระองคก็ตรัสวา ความสิ้นนราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ
เพราะความที่พระอรหัตนั้นเกิดขึ้นในที่สุดแหงการสิ้นราคะเปนตน ดังนี้.
ลําดับนั้น ชนทั้งหลายก็จะกลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นวา ทานเอา
ใหญแลว แมทําความหมายใหพูดอยางนั้น แตกลับไปพูดเสียอยางนี้ทีเดียว
ก็พระนิพพานนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงจําแนกตรัสไว ฉันใด ทานจงกําหนด
พระนิพพานแมนี้ ฉันนัน้ เถิด เพราะอาศัยพระนิพพานแลว ราคะเปนตน
ยอมสิ้นไป เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา นิพพาน คือความสิ้นราคะ คือความสิ้น
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โทสะ คือความสิ้นโมหะ ดังนี้ เพราะคําแมทั้ง ๓ เหลานั้น ก็เปนชื่อของ
พระนิพพานเหมือนกัน ดังนี้.
ถากลาวอยางนี้ปรับความเขาใจกันได นั่นเปนการดี ถายังไมเขาใจ
ก็พึงใหกระทําสภาวะเปนนิพพานมากมาย ทําอยางไร ? คือ พึงถามอยางนี้
กอนวา ชื่อวา ความสิ้นราคะ เปนควานสิ้นไปแหงราคะอยางเดียว หรือ
เปนการสิ้นไปแมแหงโทสะและโมหะ ชื่อวา ความสิ้นโทสะ เปนการสิ้นไป
แหงโทสะอยางเดียว หรือวาเปนความสิ้นไปแมแหงราคะและโมหะ ชื่อวา
ควานสิ้นโมหะ เปนการสิ้นไปแหงโมหะอยางเดียว หรือเปนการสิ้นไปแม
แหงราคะและโทสะ ดังนี้.
แนนอนอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นจักกลาววา ชื่อวา ความสิ้นราคะ
เปนการสิ้นเฉพาะราคะ ชื่อวา ความสิ้นโทสะ เปนการสิ้นเฉพาะโทสะ
ชื่อวา ความสิ้นโมหะ เปนการสิ้นเฉพาะโมหะ ดังนี้.
ลําดับนั้น พึงกลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีวา ในวาทะของทาน
ความสิ้นราคะเปนนิพพานหนึ่ง ความสิ้นโทสะเปนนิพพานหนึ่ง ความสิ้นโมหะ
เปนนิพพานหนึ่ง เมื่อสิ้นอกุศลมูล ๓ อยาง นิพพานก็มี ๓ อยาง เมือ่ สิ้น
อุปาทาน ๔ อยาง ก็มีนพิ พาน ๔ อยาง เมื่อสิ้นนิวรณ ๕ อยาง ก็มีนิพพาน
๕ อยาง เมื่อสิ้นกองแหงตัณหา ๖ ก็มีนิพพาน ๖ อยาง เมื่อสิ้นอนุสัย ๗ อยาง
ก็มีนิพพาน ๗ อยาง เมื่อสิ้นมิจฉัตตะ ๘ อยาง ก็มีนิพพาน ๘ อยาง เมื่อสิ้น
ธรรมอันเปนมูลแหงตัณหา ๙ อยาง ก็มีนิพพาน ๙ อยาง เมื่อสิ้นสังโยชน
๑๐ อยาง ก็มีนิพพาน ๑๐ อยาง เมื่อสิ้นกิเลส ๑,๕๐๐ อยาง นิพพานก็มี
แตละอยาง ๆ เพราะฉะนั้น นิพพานจึงมาก. ก็นิพพานของทานไมมีประมาณ
ดังนี้.
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ก็บุคคลไมถือเอาอยางนี้ ก็จะกลาววา กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน
อาศัยพระนิพพานแลวก็สิ้นไป เพราะฉะนั้น พระนิพพานจึงมีอยางเดียวเทานั้น
คือความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ ดังนี้ เพราะความสิ้นอกุศล
มูลแมทั้ง ๓ นี้ก็เปนชื่อของพระนิพพานเทานั้น ขอทานจงถืออยางนี้ ก็ถาวา
ชนเหลาอื่นแมกลาวอยางนี้แลว อาจารยวิตัณฑวาทีก็ยังกําหนดไมได ก็พงึ ทํา
การอธิบายพระนิพพานโดยเปรียบกับของหยาบ ๆ อธิบายอยางไร คือวา
สัตวผูโงเขลาแมมี เสือเหลือง เนื้อ และลิงเปนตน ถูกกิเลสกลุมรุมแลว
ยอมเสพวัตถุ (เมถุน) เมือ่ ถึงที่สุดแหงการเสพของสัตวเหลานั้น กิเลสทั้งหลาย
ก็สงบ ในวาทะของทาน พวกสัตวมีหมี เสือเหลือง เนื้อ และลิงเปนตน
ก็ชื่อวาเปนผูถึงพระนิพพานแลว นิพพานของทานหยาบหนอ เปนของหยาบ
ชา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อประดับแมที่หูได.
อนึ่ง อาจารยวิตัณฑวาทีไมยอมรับเชนนี้ ก็ตองกลาววา กิเลสทั้งหลาย
มีราคะเปนตนสิ้นไปเพราะอาศัยพระนิพพาน เพราะฉะนั้น พระนิพพานจึงมี
อยางเดียวเทานั้น คือ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ เพราะ
วา ความสิ้นอกุศลมูลเหลานี้ แมทั้ง ๓ เปนชื่อของพระนิพพานทานนั้น ทาน
จงถือเอาดวยอาการอยางนี้.
ก็ถาวา กลาวแลวอยางนี้แลว อาจารยวิตัณฑวาทีนั้นยังกําหนด ไมได
ก็ควรอธิบาย แมดวยโคตภู อธิบายอยางไร ? คือวา พึงถามอาจารยวิตัณฑวาทีอยางนี้กอนวา ทานกลาววา ชือ่ วา โคตรภูมีอยูหรือ อาจารยวิตัณฑวาที
ก็จะตอบวา ใชผมยอมกลาวดังนี้ แลวจึงกลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีวา ใน
ขณะแหงโคตรภู กิเลสทัง้ หลายสิ้นไปแลว หรือกําลังสิ้น หรือจักสิ้น ดังนี้.
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อาจารยวิตัณฑวาทีก็จะกลาววา กิเลสทั้งหลายยังไมสิ้นไป มิใชกําลังสิ้นไป ก็
แตวาจักสิ้นไป ดังนี้. ถามอีกวา ก็โคตรภูมีอะไรเปนอารมณ ตอบวา มี
นิพพานเปนอารมณ. ในขณะโคตรภูของทาน กิเลสทั้งหลายยังไมสิ้นไป มิใช
กําลังสิ้น โดยที่แทจักสิ้น เมื่อกิเลสทั้งหลายยังไมสิ้นไป ทานยอมบัญญัติความ
สิ้นไปแหงกิเลสวาเปนนิพพาน เมื่อยังไมไดละอนุสัย ทานยอมบัญญัติการ
ละอนุสัยวาเปนนิพพาน คํานั้น ๆ ของทานไมสมกัน.
ก็คําอยางนี้ อาจารยวิตัณฑวาทีก็ยังไมเอา ก็จะตองกลาววา กิเลสทั้ง
หลายมีราคะเปนตนสิ้นไปเพราะอาศัย พระนิพพาน เพราะฉะนั้น พระนิพพาน
จึงมีอยางเดียว คือความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ ความสิ้น
อกุศลมูลเหลานี้แมทั้ง ๓ เปนชื่อของพระนิพพาน ทานจงถือเอาอยางนี้.
ก็ถาเขากลาวแมอยางนี้ อาจารยวิตัณฑวาทีก็ยังกําหนดไมได ก็ควร
ทําอธิบาย ดวยมรรค อธิบายอยางไง ? คือพึงถามทานอาจารยวิตัณฑวาที
อยางนี้กอนวา ทานกลาวชื่อวามรรค หรือ ? ทานก็จะตอบวา ใช เรายอม
กลาวดังนี้. ถามอีกวา ในขณะแหงมรรค กิเลสทั้งหลายสิ้นไปแลว หรือ
กําลังสิ้น หรือจักสิ้น ดังนี้.
เมื่ออาจารยวิตัณฑวาทีรูก็จักตอบวา ในขณะแหงมรรคไมควรจะกลาว
วา กิเลสทั้งหลายสิ้นแลว หรือวา จักสิ้น แตควรจะกลาววา กิเลสทั้งหลาย
กําลังสิ้นไป ดังนี้.
ก็ควรใหทานอาจารยวิตัณฑวาทีวา ถาหากวา พระนิพพานชนิดไหน
ยังกิเลสใหสิ้นไปมีอยูแกมรรคอยางนี้ กิเลสที่สิ้นไปอยางไหน มีอยูดวยมรรค
อยางนี้ไซร ก็มรรคกระทําพระนิพพานอันไหนซึ่งยังกิเลสใหสิ้นไปใหเปน
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อารมณ แลวยังกิเลสเหลาไหนใหสิ้นไปเลา เพราะฉะนั้นทานอยาถือเอาอยางนี้
เลย ก็กิเลสมีราคะเปนตนสิ้นไปเพราะอาศัยพระนิพพาน เพราะฉะนั้น จะตอง
กลาววา พระนิพพานมีอยางเดียวเทานั้น คือ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ
ความสิ้นโมหะ แมอกุศลมูลที่สิ้นไปทั้ง ๓ เหลานั้นก็เปนชื่อของพระนิพพานเทา
นั้น ดังนี้.
ครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็กลาวกะอาจารยวิตัณฑวาทีนั้นอยางนี้วา ทาน
ยอมกลาววา อาศัย อาศัย ดังนี้หรือ ? อาจารยวิตัณฑวาทีก็จะพูดวา ใช
กระผมยอมกลาว ดังนี้. ถามอีกวา คําวา ชื่อวาอาศัย ดังนี้ นี้ทานไดมา
จากไหน ทานก็จะตอบวา ไดมาจากสูตร. ขอทานจงนําสูตรมา. จึงนําสูตร
มาวา อวิชชา และตัณหาอาศัยพระนิพพานแลวหักไปในพระนิพพานนั้น สิ้น
ไปในนิพพานนั้น จะไมถึงความเปนอะไร ๆ ในทีไ่ หน ๆ เมื่อกลาวอยางนี้แลว
ปรวาที (ผูมีวาทะในลัทธิภายนอกพระศาสนา) ก็จะถึงความเปนผูดุษณีภาพแล.
แมในอภิธรรมภาชนียนี้ อายตนะ ๑๐ เปนกามาพจร สวนอายตนะ
๒ พึงทราบวา เปนไปในภูมิ ๔ คือระคนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ ฉะนี้แล.
วรรณรา อภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๑๐๑] อายตนะ ๑๒ คือ
๑. จักขายตนะ
๒. รูปายตนะ ฯลฯ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธรรมายตนะ.

ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอายตนะ ๑๒ อายตนะไหนเปนกุศล อายตนะไหนเปนอกุศล
อายตนะไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อายตนะไหนเปนสรณะ. อายตนะไหนเปน
อรณะ.
ติกมาติกาวิสัชนา
[๑๐๒] อายตนะ ๑๐ (คือโอฬาริกายตนะ ๑๐) เปนอัยพากฤต
อายตนะ ๒ (คือ มนายตนะ ธรรมายตนะ) เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปน
อัพยากฤตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปน
ทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต มนายตนะ เปนสุขเวทนา
สัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี
ธรรมายตนะเปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนว-
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วิปากนวิปากธัมมธรรม อายตนะ ๒ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี
เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนุปาทานิยะ สัททายตนะ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อายตนะ ๔ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
ก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทินนุปาทนิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนอสังกิสิฏฐสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิกฐาสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกาวิจาระ มนายตนะ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปน
อวิตักกาวิจาระก็มี ธรรมายตนะ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
ก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปน
อวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แม
เปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ อายตนะ ๒ เปน
ปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี อายตนะ ๒ เปนอาจยคามีก็มี เปน
อปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเนวเสกขนา-
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เสกขะ อายตนะ ๒ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนปริตตะ อายตนะ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปน
อัปปมาณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนปริตตารัมมณะ
ก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนมัชฌิมะ อายตนะ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปน
ปณีตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปน
สัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒
เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
อายตนะ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปน
อนุปปนนะ สัททายตนะ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมได
วา เปนอุปปาที อายตนะ ๕ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปน
อุปปาทีก็มี ธรรมายตนะ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาที
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แมเปนอนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี
อายตนะ ๑๑ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี ธรรมายตนะ เปน
อดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แม
เปนอนาคต แมเปนปจจุบันก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒
เปนอตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อายตนะ ๑๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปน
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อัชฌัตตพหิทธาก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ อายตนะ ๒ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไม
ไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี รูปายตนะ เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๙ เปน
อนิทัสสนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะ.
ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๓] อายตนะ ๑๑ เปนนเหตุ ธรรมายตนะ เปนเหตุก็มี เปน
นเหตุก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปน
อเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนเหตุวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มี
เปนเหตุวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน
สเหตุกนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี ธรรมายตนะ เปนเหตุสเหตุกะก็มี
เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ
ก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปุต
ตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมายตนะ เปน
เหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุ
เหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนเหตุอเหตุกะ
มนายตนะ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธรรมายตนะ เปน
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นเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ
แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี.

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๑๐๔] อายตนะ ๑๑ เปนสัปปจจยะ ธรรมายตนะ เปนสัปปจจยะ
ก็มี เปนอัปปจจยะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนสังขตะ ธรรมายตนะ เปนสังขตะ
ก็มี เปนอสังขตะก็มี อายตนะ ๑๑ เปนอนิทัสสนะ รูปายตนะ เปนสนิทัสสนะ
อายตนะ ๑๐ เปนสัปปฏิฆะ อายตนะ ๒ เปนอัปปฏิฆะ อายตนะ ๑๐ เปนรูป
มนายตนะ เปนอรูป ธรรมายตนะ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อายตนะ๑๐
เปนโลกิยะ อายตนะ ๒ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตระก็มี อายตนะ ๑๒
เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๕] อายตนะ ๑๑ เปนโนอาสวะ ธรรมายตนะ เปนอาสวะก็มี
เปนโนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสาสวะ อายตนะ ๒ เปนสาสวะก็มี
เปนอนาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุต อายตนะ ๒ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ
เปนสาสวโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปน
สาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี ธรรมายตนะ เปน
อาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ
แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสว
สัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปน
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อาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุต โนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธรรมายตนะ เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปน
อาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อายตนะ ๒
เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี.

๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๖] อายตนะ ๑๑ เปนโนสัญโญชนะ ธรรมายตนะ เปนสัญโญชนะ
ก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เปน
สัญโญชนิยะก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสัญโญชนวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมายตนะ
เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต
เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธรรมายตนะ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปน
สัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชน
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สัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อายตนะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญ
ชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนวิปปยุคตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี.

๕. คันถโตจฉกวิสัชนา
[๑๐๗] อายตนะ ๑๑ เปนโนคันถะ ธรรมายตนะ เปนคันถะก็มี
เปนโนคันถะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนคันถนิยะ อายตนะ ๒ เปนคันถนิยะก็มี
เปนอคันถนิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนคันถวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ
เปนคันถนิยโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปน
คันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมายตนะ
เปนคันถคันถนิยะก็มี เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แม
เปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ มนายตนะ กลาวไมไดวา
เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปน
คันถสมัปยุตตโนคันถะก็มี ธรรมายตนะ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถ
สัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถ
สัมปยุตตโนคันถะก็มี อายตนะ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ อายตนะ ๒
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี.
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๖.๗.๘ โอฆโคจฉกกาทิวิสัชนา
[๑๐๘] อายตนะ ๑๑ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อายตนะ ๑๑ เปนโนโยคะ
ฯลฯ อายตนะ ๑๐ เปนโนนีวรณะ ธรรมายตนะ เปนนีวรณะก็มี เปน
โนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณิยะ อายตนะ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี
เปนอนีวรณิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนีวรณวิปปยุต อายคนะ ๒ เปนนีวรณ
สัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ
เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
ธรรมายตนะ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโหนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมายตนะ
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ อายตนะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี
เปนนีวรณวิปปยุคตตอนีวรณิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตต
นีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี.

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๑๐๙] อายตนะ ๑๑ เปนโนปรามาสะ ธรรมายตนะ เปนปรามาสะ
ก็มี เปนโนปรามาสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปน
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ปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุต มนายตนะ
เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธรรมายตนะ เปนปรามาส
สัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต
แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
ธรรมายตนะ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนปรามาลวิปปยุตตปรามัฏฐะ อายตนะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ
ก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปุยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี.

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๑๑๐] อายตนะ ๑๐ เปนอนารัมมณะ มนายตนะ เปนสารัมมณะ
ธรรมายตนะ เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี มนายตนะ เปนจิตตะ
อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตะ อายตนะ ๑๑ เปนอเจตสิกะ ธรรมายตะ เปน
เจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิปปยุต ธรรมายตนะ
เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุตก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา แมเปน
จิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อายตนะ ๑๐ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธรรมายตนะ
เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนายตนะ กลาวไมไดวา แม
เปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อายตนะ ๖ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ
อายตนะ ๖ เปนจิตตสุฏฐะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑
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เปนโนจิตตสหภู ธรรมายตนะ. เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี
อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธรรมายตนะ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปน
โนจิตตานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมายตนะ
เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อายตนะ ๑๑
เปนโนจิตตสังสัฉฐสมุฏฐานสหภู ธรรมายตนะ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อายตนะ ๑๑ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ธรรมายตนะ เปนนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานุปริวัตติก็มี อายตนะ ๖ เปนอัชฌัตติกะ อายตนะ ๖ เปน
พาหิระ อายตนะ ๙ เปนอุปาทา อายตนะ ๒ เปนนอุปาทา ธรรมายตนะ
เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี อายตนะ ๕ เปนอุปาทินนะ สัททายตนะ
เปอนุปาทินนะ อายตนะ ๖ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนาก็มี.

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๑] อายตนะ ๑๑ เปนนอุปาทานะ ธรรมายตนะ เปนอุปาทานะ
ก็มี เปนนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปน
อุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุต
อายตนะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ มนายตนะ
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธรรมายตนะ เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
ก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ
แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปน
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อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ มนายตนะ
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ
ก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธรรมายตนะ เปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อายตนะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี.

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๑๑๒] อายตนะ ๑๑ เปนโนกิเลสะ ธรรมายตนะ เปนกิเลสะก็มี เปน
โนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปน
อสังกิเลสิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอสังกิลิฏฐะ อายตนะ ๒ เปนสังกิลิฏฐะก็มี
เปนอสังกิลิฏฐก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวิปปยุต อายตนะ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ
เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธรรมายตนะ
เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มนายตนะ กลาวไมไดวา
เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลฏิ ฐโนกิเลสะก็มี ธรรมายตนะ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิกฐโนกิเลสะก็มี
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กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี อายตนะ
๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
มนายตนะ กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลส
ก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมายตนะ เปนกิเลส
กิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลส
กิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อายตนะ ๒ เปนกิเสสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี.

๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๑๑๓] อายตนะ ๑๐ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปน
ทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะ
ก็มี อายตนะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อายตนะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิตักกะ อายตนะ ๒ เปนสวิตักกะ
ก็มี เปนอวิตักกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอวิจาระ อายตนะ ๒ เปนสวิจาระ
ก็มี เปนอวิจาระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอัปปติกะ อายตนะ ๒ เปนสัปปติกะ
ก็มี เปนอัปปติกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนปติสหคตะ อายตนะ ๒ เปน
ปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนสุขสหคตะ อายตนะ ๒
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เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนนอุเปกขาสหคตะ
อายตนะ ๒ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อายตนะ ๑๐
เปนกามาวจระ อายตนะ ๒ เปนกามาวจระก็มี เปนนกามาวจระก็มี อายตนะ
๑๐ เปนนรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนรูปาวจระก็มี เปนนรูปาวจระก็มี
อายตนะ ๑๐ เปนนอรูปาวจระ อายตนะ ๒ เปนอรูปาวจระก็มี เปนอรูปาวจระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนปริปนนะ อายตนะ ๒ เปนปริยาปนนะก็มี
เปนอปริยาปนนะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยยานิกะ อายตนะ ๒ เปนนิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอนิยตะ อายตนะ ๒ เปน
นนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อายตนะ ๑๐ เปนสอุตตระ อายตนะ ๒ เปน
สอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี อายตนะ ๑๐ เปนอรณะ อายตนะ ๒ เปน
สรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล.
ปญหาปุจฉกะ จบ
อายตนวิภังค จบบริบูรณ
วรรณนาปญหาทางปุจฉกะ
ในปญหาปุจฉกะ แมในอายตนวิภังคนี้ อายตนะใดที่ได อายตนะใด
ที่ไมได พระองคตรัสถามอายตนะนั้นทั้งหมดแลวทรงวิสัชนาดวยสามารถแหง
อายตนะที่ไดเทานั้น มิใชแตในทีน่ ี้อยางเดียว ในปญหาปุจฉกะแมทั้งหมด
ก็นัยนี้แหละ.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 199

ก็ในอายตนะทั้งหมดในที่นี้ พึงทราบความที่อายตนะ ๑๐ เปนอัพยากตะโดยความเปนรูป พึงทราบความที่อายตนะ ๒ เปนกุศลเปนตน เหมือนขันธ
๔ ในขันธวิภังค เพราะขันธ ๔ เปนธรรมมีปจจัยดวยเปนสังขตะดวยทั้งหมด
ทีเดียว แตธรรมายตนะมาแลววา พึงเปน อปจจัยก็มี พึงเปน อสังขตะ
ก็มี ดังนี้.
อนึ่ง ในอารัมมณติกะ ธรรมายตนะเปนอนารัมมณะ คือ เปนสุขุม
รูป ยอมเขากันกับสวนแหงอารมณที่เปน นวัตติตัพพารัมมณะ (อารมณที่ไม
พึงกลาว) ก็ความแปลกกันในอายตนวิภังคนี้ ดังนี้ คือ ธรรมายตนะนั้นแล
เปนธรรมไมมีอารมณ และธรรมารมณที่เปนนวัตติตัพพารัมมณะ (คือเปน
อารมณที่กลาวไมได) โดยไมเปนปริตตารมณเปนตน. คําที่เหลือเปนเชนเดียว
กันทีเดียว.
อายตนะ ๒ แมในที่นี้ก็เหมือนขันธ ๔ คือคําทั้งหมดวา เมื่อบุคคลผู
มีจิตยินดี ผูม ีจิตประทุษราย ผูมีจิตลุมหลง ผูสํารวม ผูพิจารณา ผูเล็งเห็น
มีอยู ปริตตารมณะก็ปรารภกามาวจรธรรม ๕๕ เปนไป ดังนี้ เปนเชนดังคํา
ที่กลาวไวในขันธทั้งหลาย ฉะนี้แล.
อายตนวิภังคนิเทศ ที่ ๒ จบ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 200

๓. ธาตุวิภังค
สุตตันตภาชนีย
ธาตุ ๖ นัยที่ ๑
[๑๑๔] ธาตุ ๖ คือ
๑. ปฐวีธาตุ
๒. อาโปธาตุ
๓. เตโชธาตุ
๔. วาโยธาตุ
๕. อากาสธาตุ
๖. วิญญาณธาตุ
[๑๑๕] ในธาตุ ๖ นั้น ปฐวีธาตุ เปนไฉน ?
ปฐวีธาตุมี ๒ อยาง คือ ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก.
ในปฐวีธาตุ ๒ อยางนั้น ปฐวีธาตุภายใน เปนไฉน ?
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปน
ภายในเฉพาะคน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติ
ที่กระดาง ความแข็ง ภาวะทีแข็ง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูป
ขางใน แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน.
ปฐวีธาตุภายนอก เปนไฉน ?
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ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติกระดาง ความแข็ง ภาวะที่แขง เปน
ภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก เหล็ก โลหะ ดีบุกขาว ดีบุกดํา
เงิน แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงินตรา
ทอง แกวมณีแดง แกวมณีลาย หญา ทอนไม กรวด กระเบื้อง แผนดิน
แผนหิน ภูเขา หรือ ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง
ภาวะที่แขง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้
เรียกวา ปฐวีธาตุภายนอก.
ปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้นเขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ.
[๑๑๖] อาโปธาตุ เปนไฉน.
อาโปธาตุมี ๒ อยาง คือ อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก.
ในอาโปธาตุ ๒ อยางนั้น อาโปธาตุภายใน เปนไฉน ?
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว
ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูป ขางใน
ไดแก ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน นําลาย
น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว
ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา อาโปธาตุภายใน.
อาโปธาตุภายนอก เปนไฉน ?
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว
ธรรมชาติที่เกาะในรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก รส
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รากไม ลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม นมสด นมสม
เนยใส เนยขน นามัน น้ําผึ้ง น้ําออย น้ําที่อยูบนพื้นดิน หรือน้ําที่อยูใน
อากาศหรือ ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ควานเหนียว ธรรมชาติที่
เหนียว ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก
แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา อาโปธาตุภายนอก.
อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกัน นี้เรียกวา อาโปธาตุ.
[๑๑๗] เตโชธาตุ เปนไฉน ?
เตโชธาตุ มี ๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก.
ในเตโชธาตุ ๒ อยางนั้น เตโชธาตุ เปนไฉน ?
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน
ธรรมชาติทอี่ บอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก
เตโชธาตุที่ทําใหรางกายอบอุน เตโชธาตุที่ทําใหรางกายทรุดโทรม เตโชธาตุ
ที่ทําใหรางกายเรารอน เตโชธาตุที่ทําใหของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึง
ความยอยไปดวยดี หรือ ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติ
ที่อุน ความอุน ธรรมชาติที่อบอุน เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินน
รูปขางใน แมอื่นใดมีอยู เรียกวา เตโชธาตุภายใน.
เตโชธาตุภายนอก เปนไฉน ?
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน
ธรรมชาติ ทีอ่ บอุน เปนภายนอก เปนอุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ไฟฟน
ไฟสะเก็ดไม ไฟหญา ไฟมูลโค ไฟแกลบ ไฟหยากเยื่อ ไฟอสนีบาต ความ
รอนแหงไฟ ความรอนแหงดวงอาทิตย ความรอนแหงกองฟน ความรอน
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แหงกองหญา ความรอนแหงกองขาวเปลือก ความรอนแหงกองขี้เถา หรือ
ความรอนธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติ
ที่อบอุน เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา
เตโชธาตุภายนอก.
เตโชธาตุภายใน เตโชธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกัน นี้เรียกวา เตโชธาตุ.
[๑๑๘] วาโยธาตุ เปนไฉน ?
วาโยธาตุมี ๒ อยางคือ วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก.
ในวาโยธาตุ ๒ อยางนั้น วาโยธาตุภายใน เปนไฉน.
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน
เฉพะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา
ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปตามตัว ลมศัสตรา ลมมีดโกน ลมเพิกหัวใจ
ลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือ ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา
ความเครงตึงแหงรูป เปนภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน แมอื่น
ใดมีอยูนี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน.
วาโยธาตุภายนอก เปนไฉน ?
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูปเปน
ภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ไดแก ลมตะวันออก ลมตะวันตก
ลมเหนือ ลมใต ลมมีฝนุ ละออง ลมไมมีฝุนละออง ลมหนาว ลมรอน
ลมออน ลมแรง ลมดํา ลมบน ลมกระพือปก ลมครุธ ลมใบตาล ลม
ใบพัด หรือ ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ความเครงตึงแหงรูป
เปนภายนอก เปนอุปาทินนรูปขางนอก แมอื่นใดมีอยู นี้เรียกวา วาโยธาตุ
ภายนอก.
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วาโยธาตุภายใน วาโยธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขาเปน
หมวดเดียวกัน นี้เรียกวา วาโยธาตุ.
[๑๑๙] อากาสธาตุ เปนไฉน ?
อากาศธาตุมี ๒ อยาง คือ อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก.
ในอากาสธาตุ ๒ อยางนั้น อากาสธาตุภายใน เปนไฉน ?
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับ
วาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันเนื้อและเลือดไม
ถูกตองเบาภายใน เฉพาะตน เปนอุปาทินนรูปขางใน ไดแก ชองหู ชอง
จมูก ชองปาก ชองสําหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้ม ชองที่พักอยู
แหงของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้ม และชองสําหรับชองกินของดื่มของเคี้ยว
ของลิ้มไหลออกเบื้องต่ํา หรือ อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความ
วางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชอง
วาง ที่อันเนื้อและเลือดไมถูกตอง เปนภายในเฉพาะตน เปนอุปาทินกรูป
ขางใน แมอื่นใดมีอยู นีเ้ รียกวา อากาสธาตุภายใน.
อากาสธาตุภายนอก เปนไฉน ?
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอัน
นับวาความวางเปลา ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง ที่อันมหาภูตรูป ๔
ไมถูกตอง เปนภายนอก เปนอนุปาทินนรูปขางนอก ณ เรียกวา อากาสธาตุ
ภายนอก.
อากาสธาตุภายใน อากาสธาตุภายนอก ประมวลทั้ง ๒ อยางนั้น เขา
เปนหมวดเดียวกัน นี้เรียกวา อากาสธาตุ.
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[๑๒๐] วิญญาณธาตุ เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ นี้เรียกวา วิญญาณธาตุ.
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖.
ธาตุ ๖ นัยที่ ๒
[๑๒๑] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ
๑. สุขธาตุ
๒. ทุกขธาตุ
๓. โสมนัสสธาตุ
๔. โทมนัสสธาตุ
๕. อุเปกขาธาตุ
๖. อวิชชาธาตุ.
ในธาตุ ๖ นั้น สุขธาตุ เปนไฉน ?
ความสบายกาย ความสุขกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข เกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา
สุขธาตุ.
ทุกขธาตุ เปนไฉน ?
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกขเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส
นี้เรียกวา ทุกขธาตุ.
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โสมนัสสธาตุ เปนไฉน ?
ความสบายใจ ความสุขใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขเกิดแตเจโตสัมผัส นี้เรียกวา
โสมนัสสธาตุ.
โทมนัสสชาตุ เปนไฉน ?
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
เกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขเกิดแตเจโตสัมผัส นี้
เรียกวา โทมนัสสธาตุ.
อุเปกขาธาตุ เปนไฉน ?
ความสบายใจก็ไมใช ความไมสบายใจก็ใมใช ความเสวยอารมณไม
ทุกขไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไมสุขเกิดแตเจโตสัมผัส
นี้เรียกวา อุเปกขาธาตุ.
อวิชชาธาตุ เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะ
นี้เรียกวา อวิชชาธาตุ.
สภาวธรรมเหลานี้เรียกวา ธาตุ ๖.
*

ธาตุ ๖ นัยที่ ๓
[๑๒๒] ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง คือ
๑. กามธาตุ
๒. พยาปาทธาตุ
*

ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณีปกรณ ขอ(๓๐๐).
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๓. วิหงิ สาธาตุ
๔. เนกขัมมธาตุ
๕. อัพยาปาทธาตุ
๖. อวิหงิ สาขาธาตุ.
ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ อันประกอบดวยกาม
ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิต
ขึ้นสูอารมณ มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา กามธาตุ ชั้นต่ํามีอวีจินรกเปนที่สุด
ชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเปนที่สุด ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ทองเที่ยวอยูในระหวางนี้ นับเนื่องอยูในระหวางนี้
นี้เรียกวา กามธาตุ.
พยาปาทธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยพยาบาท ฯลฯ
มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ อีกนัยหนึ่ง ความที่จิตอาฆาต ใน
อาฆาฏวัตถุ ๑๐ ความอาฆาตมีกําลัง ความกระทบ ความแคน ความโกรธ
ความกําเริบ ความกําเริบหนัก ความคิดประทุษราย ความคิดประทุษรายยิ่ง
ความคิดประทุษรายหนัก ความที่จิตพยาบาท ความมีใจประทุษรายยิ่ง ความ
โกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย
สภาพที่คิดประทุษราย ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท สภาพที่พยาบาท
ความพิโรธ ความแคน ความดุราย อาการที่พูดไมยั้ง ความที่จิตไมแชมชื่น
นี้เรียกวา พยาปาทธาตุ.
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วิหิงสาธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยวิหิงสา ฯลฯ
มิจฉาสังกัปปะ นี้เรียกวา วิหิงสาธาตุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเบียดเบียน
สัตวทั้งหลายดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง คือ ฝามือ กอนดิน ทอนไม ศัสตรา
หรือเชือก ความขมเหง ความขมเหงอยางแรง ความเบียดเบียน ความ
เบียดเบียนอยางแรง ความขึ้งเคียด ความเคียดแคน ความเขาไปเบียดเบียน
ผูอื่น เห็นปานนี้ นี้เรียกวา วิหิงสาธาตุ.
เนกขัมมธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยเนกขัมมะ ฯลฯ
สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา เนกขัมมธาตุ กุศลธรรมแมทั้งหมด ก็เรียกวา
เนกขัมมธาตุ.
อัพยาปาทธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยความไมพยาบาท ฯลฯ
สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ ความมีไมตรี กิริยาที่มีไมตรี
สภาพที่มีไมตรี ในสัตวทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อัพยาปาทธาตุ.
อวิหิงสาธาตุ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง อันประกอบดวยอวิหิงสา ความดําริ
ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้น
สูอารมณ สัมมาสังกัปปะ นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ ความกรุณา กิริยาที่กรุณา
ภาพที่กรุณา ในสัตวทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ นี้เรียกวา อวิหิงสาธาตุ.
สภาวธรรมเหลานั้น ก็เรียกวา ธาตุ ๖.
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[๑๒๓] ฉักกะ หมวดแหงธาตุ ๖ ทั้ง ๓ นัยนี้ ประมวลเขาเปน
หมวดเดียวกัน เปนธาตุ ๑๘ ดวยประการฉะนี้แล.
สุตตันตภาชนีย จบ
ธาตุวิภังคนิเทศ
วรรณนาสุตตันตภาชนีย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยอธาตุทั้งหมดไวดวยธาตุหมวดละ ๖ แสดงสุตตันตภาชนีย ดวยหมวดธาตุ ๖ รวม ๓ หมวด ในธาตุวิภังค
ซึ่งเปนลําดับตอจากอายตนวิภังคนั้น จึงตรัส คํามีอาทิวา ฉ ธาตุโย
(ธาตุ ๖) ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉ (๖) เปนคํากําหนดจํานวน.
บทวา ธาตุโย เปนคําแสดงธรรมที่ทรงกําหนดไว.
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีคําวา ปถวีธาตุ เปนตน ตอไป.
ชื่อวา อรรถวาธาตุ มีความหมายวา เปนสภาวะ ชื่อวา อรรถ
วาสภาวะ มีความหมายวาเปนของสูญ ชื่อวา อรรถวาเปนของสูญ มี
ความหมายวา มิใชสัตว เพราะฉะนั้น โดยอรรถที่อธิบายมานี้ ธาตุ คือ
ปถวี (ดิน) นั้นแหละ ชือ่ วา ปถวีธาตุ (ธาตุดิน) ดวยอรรถวามีสภาพ
สูญและไมใชสัตว แมธาตุมีอาโปธาตุเปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. บัณฑิตทราบ
บทสมาสในคําวา ปฐวีธาตุ เหลานี้ อยางนี้แลวพึงทราบอรรถ (ความหมาย)
ตอไป.
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คําวา
คําวา
คําวา
คําวา
คําวา
คําวา

ปถวีธาตุ ( ธาตุดิน) ไดแก ธาตุตั้งมั่น.
อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) ไดแก ธาตุเกาะกุม.
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ไดแก ธาตุแผดเผา.
วาโยธาตุ (ธาตุลม) ไดแก ธาตุเคลื่อนไหว.
อากาสธาตุ (ธาตุคือชองวาง) ไดแก ธาตุที่สัมผัสไมได.
วิฺญาณธาตุ (ธาตุคือวิญญาณ) ไดแก ธาตุรูแจง.

นิเทศปฐวีธาตุ
บทวา ปถวีธาตุทฺวย (ปฐวีธาตุ ๒ อยาง) ไดแก ปฐวีธาตุนี้มี
๒ อยาง อธิบายวา ชื่อวา ปฐวีธาตุนี้มิไดมีอยางเดียวเทานั้น แตมี ๒ อยาง
โดยแยกเปนปฐวีธาตุภายใน และปฐวีธาตุภายนอก ดวยเหตุนั้นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อตฺถิ อชฺฌตฺติกา อตฺถิ พาหิรา (ปฐวีธาตุภายในมีอยู ปฐวีธาตุภายนอกมีอยู).
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อชฺณตฺติกา (ภายใน) ไดแกที่นับเนื่อง
ในสันดานของสัตว คือ ที่อยูภายในซึ่งเกิดในตน. คําวา พาหิรา (ภายนอก)
ไดแก ที่นับเนื่องในสันดาน (การสืบตอ) ของสังขาร คือ ทีไ่ มเกี่ยวดวย
อินทรีย. คําวา อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต (เปนภายในเฉพาะตน) นี้แมทั้ง ๒ ก็
เปนชื่อของธาตุที่อยูภายในซึ่งเกิดในตนนั้นเอง.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงปฐวีธาตุนั้นโดยอาการ (ลักษณะ) แหงภาวะของตนจึงตรัสคําวา กกฺขฬ (แข็ง) เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น คําวา
กกฺขฬ (แข็ง) ไดแก ธรรมชาติที่แข็ง. คําวา ขริคต (กระดาง) ไดแก
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ธรรมชาติทหี่ ยาบ. คําวา กกฺขฬติต (ความแข็ง) ไดแก ภาวะที่แข็ง.
คําวา กกฺขฬภาโว (ภาวะที่แข็ง) ไดแก สภาวะที่แข็ง.
คําวา อชฺฌตฺต อุปาทินฺน (อุปาทินนรูปที่เปนภายใน) ไดแก
อุปาทินนรูป กลาวคือ รูปภายในเกิดในตน รูปที่ตั้งอยูในสรีระ ชื่อวา
อุปาทินนะ จริงอยู รูปที่ตั้งอยูในสรีระจะมีกรรมเปนสมุฏฐานก็ตาม หรือไมมี
กรรมเปนสมุฏฐานก็ตาม ทรงหมายเอารูปที่ตั้งอยูในสรีระอันเปนอุปาทินนะ
บาง เปนอนุปาทินนะบางนั้น. แตเพื่อทรงแสดงวา รูปทีต่ ั้งอยูในสรีระ
เหลานั้นแมทั้งหมด เปนอุปาทินนรูป ดวยอํานาจแหงรูปที่มีใจครองซึ่งถูก
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือไวแลวนั่นแหละ จึงตรัสคําวา อชฺฌตฺต อุปาทินฺน
เปนตน.
นิเทศปฐวีธาตุภายใน
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะแสดงปฐวีธาตุนั้นนั่นแหละ
ดวยสามารถแหงวัตถุ จึงตรัสคําวา เสยฺยถีท เกสา โลมา ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น คําวา เสยฺยถีท เปนนิบาต. คําวา เสยฺยถีท
นั้น มีอธิบายวา ปฐวีธาตุที่เปนภายในเปนไฉน ? หรือวารูปที่อยูภายในเปน
ของเฉพาะตน ชื่อวา เปนธรรมชาติแข็งนั้น เปนไฉน ?
คําวา เกสา โลมา เปนตน เปนคําแสดงประเภทแหงปฐวีธาตุที่
เปนภายในนั้นดวยอํานาจที่เปนวัตถุ มีคําอธิบายไวอยางนี้วา ชื่อวา เกสา
(ผมทั้งหลาย) อยูภายในเปนอุปาทินนรูป เปนของตั้งอยูในสรีระ มีความแข็ง
เปนลักษณะ เปนโกฏฐาส (สวน) หนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้. ชื่อวา โลมา
(ขนทั้งหลาย) ฯลฯ ชื่อวา กรีสะ (อาหารเกา). มัตถลุงคัง (มันสมอง)
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แมมิไดตรัสไวในธาตุวิภังคนี้ แตทานก็ยกขึ้นสูบาลีในปฏิสัมภิทามรรค ชื่อวา
มัตถลุงคัง ที่นํามาแลวเปนของภายใน เปนอุปาทินนรูป ตั้งอยูในสรีระ
มีความแข็งเปนลักษณะ เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้. แมในน้าํ ดี
เปนตนในนิเทศแหงอาโปธาตุเปนตนขางหนา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ถามวา ดวยคําวา เสยฺยถีท เกสา เปนตนนี้ ทรงแสดงอะไร.
ตอบวา มนสิการธาตุ.
ถามวา ก็กุลบุตรผูปรารถนาจะทํากรรมในมนสิการธาตุนี้แลวเริ่ม
วิปสสนาเพื่อบรรลุพระอรหัตอันเปนประโยชนสูงสุด จะพึงทําอยางไร.
ตอบวา พึงชําระปาริสุทธิศีล ๔ ใหบริสุทธิ์. เพราะวาการเจริญ
กรรมฐานยอมสําเร็จแกบุคคลผูมีศีล วิธีทําการชําระจตุปาริสุทธิศีลนั้น พึง
ทราบโดยนัยที่กลาวไวในวิสุทธิมรรคนั่นแหละ. ก็กุลบุตรผูมีศีลบริสุทธิ์ตงั้ อยู
ในศีลแลวพึงตัดปลิโพธ (ความกังวลใจ) เบื้องตน ๑๐ อยาง วิธีการตัด
ปลิโพ ๑๐ อยางแมเหลานั้น ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในวิสุทธิมรรคนั้น
แหละ อันกุลบุตรผูตัดปลิโพธแลวพึงเรียนเอากรรมฐานมนสิการธาตุ แม
อาจารยผูใหอันเตวาสิกเรียนกรรมฐานมนสิการธาตุ ก็พึงบอกอุคคหโกศล ๗
อยาง และมนสิการโกศล ๑๐ อยาง แมอันเตวาสิกก็ควรทําการสาธยายใน
สํานักแหงอาจารยใหมากแลว ทํากรรมฐานใหคลองแคลวหมดความยุงยาก.
ขอนี้สมดังคําที่ทานกลาวไวในอรรถกถาวา ภิกษุผูแรกเริ่มกรรมฐานเปนผูใคร
เพื่อจะพนจากชราและมรณะพึงปรารถนาอุคคหโกศลโดยอาการ ๗ อยาง พึง
ปรารถนามนสิการโกศลโดยอาการ ๑๐ อยาง.
๑

๒

๑. ผูฉลาดในการเรียน ๗ อยาง.
๒. ผูฉลาดในการมนสิการ ๑๐ อยาง.
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วาดวยอุคคหโกศล ๗ อยาง
บรรดาอุคคหโกศล และมนสิการโกศลเหลานั้น กุลบุตรพึงปรารถนา
อุคคหโกศลในกรรมฐานมนสิการธาตุเหลานั้น คือ
โดยวาจา ๑
โดยใจ ๑
โดยสี ๑
โดยสัณฐาน ๑
โดยทิศ ๑
โดยโอกาส ๑
โดยปริเฉท ๑
วาดวยมนสิการโกศลมี ๑๐ อยาง
กุลบุตรพึงปรารถนามนสิการโกศลโดยอาการ ๑๐ อยางเหลานี้ คือ
โดยลําดับ ๑
โดยไมเร็วเกินไป ๑
โดยไมชาเกินไป ๑
โดยหามความฟุงซาน ๑
โดยกาวลวงบัญญัติ ๑
โดยละลําดับ ๑
โดยลักษณะ ๑
โดยสูตรทั้ง ๓.
*

*

อธิจิตตสูตร สิติภาวสูตร โพชฌงคโกสัลลสตร.
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โกศลแมทั้ง ๒ จักแจมแจงในสติปฏฐานวิภังคขางหนา.
ก็กุลบุตรผูมีกรรมฐานอันเรียนเอาอยางนี้ พึงเวนเสนาสนะที่เปนโทษ
๑๘ แหง ความที่กลาวไวในวิสุทธิมรรค อยูใ นเสนาสนะประกอบดวยองค ๕
แมคนเองก็ประกอบดวยองคแหงภิกษุผูประกอบความเพียร ๕ กลับจาก
บิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตแลว เขาไปสูที่โอกาสอันสงัดมนสิการกรรมฐาน
ก็กุลบุตรนั้นเมื่อมนสิการพึงมนสิการโกฏฐาส แคละอยางในบรรดาโกฏฐาส
ทั้งหลายมีผมเปนตน ดวยสามารถแหงสี สัณฐาน ทิศ โอกาส และ
ปริจเฉท ในกาลเปนที่สุด พึงใหมนสิการเปนไปอยางนี้.
*

วาดวยวิธีมนสิการเกสา (ผมทั้งหลาย)
ธรรมดา เกสา คือผมทั้งหลายเหลานั้นเกิดในหนังหุมกะโหลกศีรษะ
ในผมทั้งหลายเหลานั้น. พระโยคีพึงมนสิการวา บรรดาหญาแฝกหอมทั้งหลาย
ซึ่งเกิดบนจอมปลวก จอมปลวกยอมไมรูวา หญาแฝกหอมทั้งหลายเกิด
ในเรา แมหญาแฝกหอมเลาก็ไมรูวา พวกเราเกิดบนจอมปลวก ดังนี้
ฉันใด หนังหุมกะโหลกศีรษะก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ผมทั้งหลาย
เกิดในเรา แมผมทั้งหลายเลาก็ไมรูวา พวกเราเกิดในหนังหุมกะโหลก
ศีรษะ ดังนี้ ธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวาผมทั้งหลายที่เปนโกฏฐาส (สวน) หนึ่งโดยเฉพาะใน
สรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนสองสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติ
แข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
ในทีน่ ี้ที่ทานไมไดบอกไว ผูแปลไดนํามาจากหมวดธรรมในพระไตรปฏกกลาววามี ๕ เหมือนกัน
คือ ๑. มีศรัทธา ๒. มีโรคนอยเปนผูอดทน ๓. เปนผูไ มโออวด ไมมีมายา ๕ มีความเพียร
ไมทอถอย ๕ มีปญญา มีความสามารถเห็นความเกิดดับ.
*
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วาดวยวิธีมนสิการโลมา (ขนทั้งหลาย)
โลมา ขนทั้งหลาย เกิดในหนังหุมสรีระ ในขนทั้งหลายเหลานั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา บรรดาหญาแพรกทั้งหลายซึ่งเกิดในที่สุญญาคาร สถานที่
สุญญาคารยอมไมรูวา หญาแพรกทั้งหลายเกิดในเรา แมหญาแพรกเลา
ก็ไมรูวา พวกเราเกิดในสถานที่สุญญาคาร ดังนี้ ฉันใด หนังทีห่ ุมสรีระ
ก็ฉันนั้น ยอมไมรูวา ขนทั้งหลายเกิดในเรา แมขนทั้งหลายเลาก็ไมรูวา
พวกเราเกิดในหนังหุมสรีระ ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากการคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะเหตุนั้น ขึน้ ชื่อวา ขนทั้งหลายที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดย
เฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตวเปน
ธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการนขา (เล็บทัง้ หลาย)
นขา เล็บทั้งหลาย เกิดที่ปลายนิ้วทั้งหลาย ในเล็บทั้งหลายเหลานั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา พวกเด็ก ๆ เอาทอนไมเล็ก ๆ เสียบเม็ดมะซางเลนอยู
ทอนไมเล็ก ๆ ทั้งหลายยอมไมรูวา เม็ดมะซางตั้งอยูในพวกเรา แมเม็ด
มะซางเลาก็ไมรูวา พวกเราตั้งอยูบนทอนไมเล็ก ๆ ทั้งหลาย ดังนี้ ฉันใด
นิ้วทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา เล็บทั้งหลายเกิดที่ปลายของ
พวกเรา แมเล็บทั้งหลายเลาก็ไมรูวา พวกเราเกิดที่ปลายของนิ้วทั้งหลาย
ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากการคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น
ขึ้นชื่อวา เล็บทั้งหลายที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชือ่ วา ปฐวีธาตุ
ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการทนฺตา (ฟนทั้งหลาย)
ทนฺตา ฟนทั้งหลาย เกิดที่กระดูกคางหลาย ในฟนทั้งหลาย.
เหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อนายชางเอายางเหนียวอยางใดอยางหนึ่ง
เชื่อมครกหินตั้งไวบนเสา ครกหินยอมไมรูวา เสาทั้งหลายตั้งอยูที่พวกเรา
แมพวกเสาเลาก็ไมรูวา พวกเราตั้งอยูที่ครกทั้งหลาย ดังนี้ ฉันใด กระดูกคาง
ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ฟนทั้งหลายเกิดในพวกเรา แม
พวกฟนเลาก็ไมรูวา พวกเราเกิดที่กระดูกคางทั้งหลาย ดังนี้ ธรรมเหลานี้
เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวาฟนทั้งหลาย
ที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ
ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการตโจ (หนัง)
ตโจ หนัง ตั้งหุมสรีระทั้งสิ้น ในหนังที่ตั้งหุมสรีระนั้น พระโยคี
พึงมนสิการวา เมื่อพิณใหญที่ถูกหุมดวยหนังโคสด พิณใหญยอมไมรูวา เรา
ถูกหุมดวยหนังโคสด แมหนังโคสดเลาก็ไมรูวา พิณใหญถูกเราหุมไว
ดังนี้ ฉันใด สรีระก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา เราถูกหนังหุมไว
แมหนึ่งเลาก็ไมรูวา เราหุม สรีระไว ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากการคิดและ
พิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา หนังที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดย
เฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปน
ธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการ มส (เนื้อ)
มส เนื้อ ตั้งฉาบติดอยูซึ่งรางกระดูก ในเนื้อนั้น พระโยคีพึง
มนสิการวา เมื่อเอากอนดินเหนียวใหญมาฉาบปดฝาเรือนไว กอนดินเหนียว
ใหญยอมไมรูวา ฝาเรือนถูกเราฉาบติดไว แมฝาเรือนเลาก็ไมรูวา เราถูก
กอนดินเหนียวใหญฉาบติดไว ดังนี้ฉันใด รางกระดูกก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมไมรูวา เราถูกฉาบติดดวยชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น แมเนื้อเลาก็ไมรูวา
รางกระดูกถูกเราฉาบติดไว ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชือ่ วา เนื้อที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะใน
สรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติ
แข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธมี นสิการ นหารู (เอ็นทั้งหลาย)
นหารู เอ็นทั้งหลาย ตั้งรึงรัดกระดูกทั้งหลายในภายในสรีระ ใน
เอ็นเหลานั้น พระโยคีพงึ มนสิการวา ทอนไม นกระทอมที่เขาเอาเถาวัลยมาผูก
มัดเปนเกลียวไว ทอนไมในกระทอมทั้งหลายยอมไมรูวา พวกเราถูกเถาวัลย
ผูกเปนเกลียวไว แมเถาวัลยทั้งหลายก็ไมรูวา ทอนไมในกระทอม ถูก
พวกเรามัดเปนเกลียวไว ดังนี้ ฉันใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมไมรูวา พวกเราถูกเอ็นทั้งหลายรึงรัดไว แมเอ็นทั้งหลายเลาก็ไมรูวา
กระดูกทั้งหลายถูกพวกเรารึงรัดไว ดังนี้ ธรรมเหลานี้ เวนจากความคิด
และพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา เอ็นทั้งหลายที่เปนโกฏฐาส
หนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากคะ เปนของสูญ ไมใชสตั ว
เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้
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วาดวยวิธีมนสิการ อฏิ (กระดูก)
บรรดากระดูกทั้งหลาย กระดูกสนเทายกกระดูกขอเทาตั้งไว กระดูก
ขอเทายกกระดูกแขงตั้งไว กระดูกแขงยกกระดูกขาออนตั้งไว กระดูกขาออน
ยกกระดูกสะเอวตั้งไว กระดูกสะเอวยกกระดูกสันหลังตั้งไว กระดูกสันหลังยก
กระดูกคอตั้งไว กระดูกคอยกกระดูกศีรษะตั้งไว กระดูกศีรษะตั้งอยูบนกระดูก
คอ กระดูกคอตั้งอยูบนกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังตั้งอยูบนกระดูกสะเอว
กระดูกสะเอวตั้งอยูบนกระดูกขาออน กระดูกขาออนตั้งอยูบนกระดูกแขง
กระดูกแขงตั้งอยูบนกระดูกขอเทา กระดูกขอเทาตั้งอยูบนกระดูกสนเทา.
ในบรรดากระดูกเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา บรรดาของทั้งหลาย
ที่กองสุมกันอยูมีอิฐ เศษไม และโคมัยเปนตน สิ่งของที่อยูขางลาง ๆ ยอม
ไมรูวา พวกเรายกของขางบน ๆ ขึ้นตัง้ ไว แมของขางบน ๆ ก็ไมรูวา
พวกเราตั้งอยูในของขางลาง ๆ ดังนี้ ฉันใด กระดูกสนเทาเลาก็ไมรูวา เรา
ยกกระดูกขอเทาตั้งไว กระดูกขอเทาเลาก็ไมรูวา เรายกกระดูกแขงตั้งไว
กระดูกแขงเลาก็ไมรูวา เรายกกระดูกขาออนตั้งไว กระดูกขาออนเลาก็ไม
รูวา เรายกกระดูกสะเอวตั้งไว กระดูกสะเอวเลาก็ไมรูวา เรายกกระดูก
สันหลังตั้งไว กระดูกสันหลังเลาก็ไมรูวา เรายกกระดูกคอตั้งไว กระดูก
คอเลาก็ไมรูวา เรายกกระดูกศีรษะตั้งไว กระดูกศีรษะเลาก็ไมรูวา เราตั้ง
อยูบนกระดูกคอ กระดูกคอก็ไมรูวา เราตั้งอยูบนกระดูกสันหลัง กระดูก
สันหลังก็ไมรูวา เราตั้งอยูบนกระดูกสะเอว กระดูกสะเอวก็ไมรูวา เราตั้ง
อยูบนกระดูกขาออน กระดูกขาออนก็ไมรูวา เราตั้งอยูบนกระดูกแขง
กระดูกแขงก็ไมรูวา เราตั้งอยูบนกระดูกขอเทา กระดูกขอเทาก็ไมรูวา

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 219

เราตั้งอยูบนกระดูกสนเทา ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชือ่ วา กระดูกที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะ
ในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะเปนของสูง ไมใชสัตว เปนธรรมชาติ
แข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ อฏิมิฺช (เยือ่ ในกระดูก)
อฏิม
ิ ฺช เยื่อในกระดูก ตั้งอยูภายในกระดูกเหลานั้น ๆ ในเยื่อ
ในกระดูกเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมือ่ บุคคลเอายอดหวายที่นั่งแลว
เปนตนใสเขาไปภายในกระบอกไมไผเปนตน กระบอกไมไผเปนตน ยอมไม
รูวา ยอดหวายเปนตนขาใสไวในพวกเรา แมยอดหวายเปนตนเลาก็ไม
รูวา พวกเราตั้งอยูในกระบอกไมไผเปนตน ดังนี้ ฉันใด กระดูกทั้งหลาย
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา เยื่อในกระดูกตั้งอยูภายในของพวกเรา
แมเยื่อในกระดูกเลาก็ไมรูวา เราตั้งอยูในภายในของกระดูกทั้งหลาย
ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น
ขึ้นชื่อวา เยื่อในกระดูกที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสตั ว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ
ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ วกฺก (ไต)
วกฺก ไต ตั้งแวดลอมเนื้อหัวใจโดยผูกไวดวยเอ็นใหญ มีโคน
เดียวกันออกจากหลุมคอไปหนอยหนึ่งแลวแยกออกเปน ๒ ในไตนั้นพระโยคี
พึงมนสิการวา เมื่อผลมะมวงคูติดอยูที่ขั้ว ขั้วมะมวงยอมไมรูวา ผลมะมวง
*

*

คําวา วกฺก เคยแปลกัน มาม แตปจจุบนั แปลวา ไต
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คูติดอยูกับเรา แมผลมะมวงคูก็ไมรูวา เราติดอยูกับขั้ว ดังนี้ ฉันใด
แมเอ็นใหญทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ไตติดอยูกับเรา แม
ไตเลาก็ไมรูวา เราติดอยูกับเอ็นใหญ ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิด
และพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา ไตที่เปนโกฏฐาสหนึ่ง
โดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว
เปนธรรมชาติแตง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ หทย (หัวใจ)
หทย หัวใจ อาศัยตั้งอยูทามกลางซี่กรงกระดูกอกภายในสรีระ ใน
หัวใจนั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อชิ้นเนื้ออาศัยตั้งอยูภายในซี่กรงของรถ
ศึกเกา ภายในซี่กรงของรถศึกเกา ยอมไมรูวา ชิ้นเนื้ออาศัยเราตั้งอยู แม
ชิ้นเนื้อก็ไมรูวา เราอาศัยภายในซี่กรงรถศึกเกาตั้งอยู ดังนี้ ฉันใด ภาย
ในชี่กรงกระดูกอกก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา หทัยอาศัยเราตั้งอยู แม
หทัยเลาก็ไมรูวา เราอาศัยภายในซี่กรงกระดูกอกตั้งอยู ดังนี้ ธรรม
เหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา
หทัยที่เปนโกฏฐาสหนึ่ง โดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ
เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ ยกน (ตับ)
ยกน ตับ อาศัยตั้งอยูขางขวาภายในระหวางราวนมทั้งสองภายใน
สรีระ ในตับนั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อเขาหอยกอนเนื้อคูไวที่กระพุง
หมอขาว ขางกระพุงหมอขาว ยอมไมรูวา กอนเนื้อคูหอยไวในเรา แม
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กอนเนื้อคูก็ไมรูวา เราถูกหอยไวที่ขางกระพุงหมอขาว ดังนี้ ฉันใด
สีขางดานขวาระหวางราวนมทั้งคูก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ตับอาศัย
เราตั้งอยู แมตับเลาก็ไมรูวา เราอาศัยตั้งอยูทางสีขางดานขวาระหวาง
ราวนมทั้งคู ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา ตับที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชือ่ วา ปฐวีธาตุ
ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ กโลมก (พังผืด)
บรรดาพังผืดทั้งหลาย พังผืดที่ปดบัง (ปฏิจฺฉนฺนกิโลมก) ลอม
หทัยและไตไวตั้งอยู (อยางหนึ่ง) พังผืดที่ไมปดบังหทัยและไต (อปปฏิจฺฉนินกิโลมก) แตหุมเนื้อภายใตหนังในสรีระทั้งสิ้นตั้งอยู (อยางหนึ่ง).
ในพังผืดเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อเนื้อถูกคลุมไวดวยผา
ผืนเกา เนื้อยอมไมรูวา เราถูกผาผืนเกาคลุมไว แมผาเกาก็ไมรูวา เนื้อ
ถูกเราคลุมไว ดังนี้ ฉันใด ไต หัวใจ และเนื้อในสรีระทั้งสิ้น ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมไมรูวา เราถูกพังผืดปกปดไว แมพังผืดเลาก็ไมรูวา ไต
หัวใจเนื้อในสรีระทั้งสิ้นถูกเราปกปดไว ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจาก
ความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา พังผืดที่เปน
โกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ
ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
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วาดวยวิธีวิธีมนสิการ ปหก (มาม)
ปหก มาม อาศัยตั้งอยูขางบนเยื่อหุมทองขางซายของหัวใจ ในมาม
นั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อกอนโคนัยวางแนบขางบนยุงขาว ขางบน
ยุงขาวยอมไมรูวา กอนโคมัยอาศัยเราตั้งอยู แมกอนโคมัยก็ไมรูวา เรา
อาศัยขางบนยุงขาวตั้งอยู ดังนี้ ฉันใด ขางบนเยื่อหุมทองก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ยอมไมรูวา มามอาศัยเราตั้งอยู แตมามเลาก็ไมรูวา เราอาศัยขางบน
เยื่อหุมทองตั้งอยู ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกัน
และกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา มามที่เปนโกฏฐาสในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ
ดังนี้.
*

วาดวยวิธีมนสิการ ปปฺผาส (ปอด)
ปปฺผาส ปอด หอยปดขางบนหัวใจและตับตั้งอยูระหวางนมทั้ง ๒
ภายในสรีระ ในปอดนัน้ พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อรังนกหอยอยูภายใน
ยุงขาวเกา ภายในยุงขาวเกายอมไมรูวา รังนกหอยอยูในเรา แมรังนกก็ไม
รูวา เราหอยอยูภายในยุงขาวเกา ดังนี้ ฉันใด ภายในแหงสรีระก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมไมรูวา ปอดหอยอยูในเรา แมปอดเลาก็ไมรูวา เราหอย
อยูภายในสรีระเห็นปานนี้ ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา ปอดที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะใน
สรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ. เปนของสูญ ไมใชสตั ว เปนธรรมชาติ
แข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
*

ปหก โบราณแปลวา ไต
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วาดวยวิธีมนสิการ อนฺต (ไสใหญ)
อนฺต ไสใหญ ตั้งอยูภายในสรีระจากหลุมคอลงไปถึงทวารหนัก
เปนที่สุด ในไสใหญนั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อรางงูเรือนที่ถูกตัดศีรษะ
วางขดไวในรางเลือด รางเลือดยอมไมรูวา รางงูเรือนเขาวางไวในเรา
แมรางงูเรือนก็ไมรูวา เราถูกวางไวในรางเลือด ดังนี้ ฉันใด ภายใน
สรีระก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ไสใหญตั้งอยูในเรา แมไสใหญเลา
ก็ไมรูวา เราตั้งอยูภายในสรีระ ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและ
พิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา ไสใหญที่เปนโกฏฐาสหนึ่ง
โดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสตั ว
เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ อนฺตคุณ (ไสนอย)
อนฺตคุณ ไสนอย ตั้งอยูระหวางไสใหญโดยพันขนดไสใหญ ๒๑
ขนด ในไสนอยนั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อบุคคลเอาเชือกเย็บมณฑล
เชือกสําหรับเช็ดเทาตั้งไว มณฑลเชือกสําหรับเช็ดเทายอมไมรูวา เชือกเย็บ
เราตั้งไว แมเชือกก็ไมรวู า พวกเราเย็บมณฑลเชือกสําหรับเช็ดเทา
ตั้งไว ดังนี้ ฉันใด ไสใหญก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา ไสนอยพัน
ตัวเราตั้งไว แมไสนอยเลาก็ไมรูวา เราพันไสใหญตั้งไว ดังนี้ ธรรม
เหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน ขึ้นชื่อวา ไสนอยที่เปน
โกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ
ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการ อุทริย (อาหารใหม)
อุทริย อหารใหม ไดแก ของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม
ที่อยูในทอง บรรดาอาหารใหมเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อรากสุนัข
ตั้งอยูในรางสุนัข รางสุนัขยอมไมรูวา รากสุนขั ตั้งอยูในเรา แมรากสุนขั
ก็ไมรูวา เราตั้งอยูในรางสุนัข ดังนี้ ฉันใด ทองก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมไมรูวา อาหารใหมอยูในเรา แมอาหารใหมเลาก็ไมรูวา เราตั้งอยู
ในทอง ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา อาหารใหมที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้
ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง
ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ กรีส (อาหารเกา)
กรีส อาหารเกา ตั้งอยูในที่สุดแหงไสใหญ กลาวคือกระเพาะอาหาร
เกา เชนกับกระบอกไมไผยาว ๘ นิว้ ในอาหารเกาเหลานั้น พระโยคีพึง
มนสิการวา เมื่อเอาดินเหนียวละเอียดสีเหลืองขยําใสในปลองไมไผ ปลองไมไผ
ยอมไมรูวา กอนดินเหนียวสีเหลืองตั้งอยูในเรา แมกอนดินเหนียวสีเหลือง
ก็ไมรูวา เราตั้งอยูในกระบอกไมไผ ดังนี้ ฉันใด กระเพาะอาหารเกา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา อาหารเกาตั้งอยูในเรา แมอาหารเกาเลาก็
ยอมไมรูวา เราตั้งอยูในกระเพาะอาหารเกา ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจาก
ความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา อาหารเกาที่เปน
โกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ
ไมใชสัตว เปนธรรมชาติแข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการ มตฺถลุงฺค (มันสมอง)
มตฺถลุงฺค มันสมอง ตั้งอยูภายในกะโหลกศีรษะ ในมันสมองนั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อบุคคลเอากอนแปงใสในกะโหลกน้ําเตาเกา กะโหลกน้ําเตาเกายอมไมรูวา กอนแปงตั้งอยูในเรา แมกอนแปงก็ไมรูวา
เราตั้งอยูในกะโหลกน้ําเตา ดังนี้ ฉันใด ภายในกะโหลกศีรษะก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมไมรูวา มันสมองตั้งอยูในเรา แมมันสมองเลาก็ไมรูวา เรา
ตั้งอยูในกะโหลกศีรษะ ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา มันสมองที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะ
ในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติ
แข็ง ชื่อวา ปฐวีธาตุ ดังนี้.
นิเทศปฐวีธาตุภายนอก
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศปฐวีธาตุภายนอก บทวา อโย (เหล็ก)
ไดแก โลหะดํา.
บทวา โลห (โลหะ) ไดแก โลหะ ๔ ชนิด คือ ชาติโลหะ ๑
วิชาตโลหะ ๑ กิตติมโลหะ ๑ ปสาจโลหะ ๑ บรรดาโลหะ เหลานั้น
โลหะ ๗ ชนิดเหลานั้น คือ อโย (เหล็ก) สชฺฌุ (เงิน) สุวณฺณ (ทอง)
ติปุ (ดีบุก) สีส (ตะกั่ว) ตมฺพโลห (ทองแดง) เวกนฺตกโลห
(ทองเหลือง) ชื่อวา ชาติโลหะ โลหะมีลักษณะดังงวงชาง ชื่อวา วิชาติโลหะ
โลหะ ๓ อยาง คือ กังสโลหะ วัฏฏโลหะ อารกูฏ ชื่อวา กิตติมโลหะ
โลหะ ๘ คือ โมรักขกะ ปุถุกะ มลีนกะ จปลกะ เสลกะ อาฏกะ ตัลลกะ
ทุสิโลหะ ชือ่ วา ปสาจโลหะ บรรดาโลหะเหลานั้น ชาติโลหะ ๕ (ขางตน)
ตรัสไวแผนกหนึ่งในพระบาลี แตโลหะที่เหลือแมทั้งหมดกับชาติโลหะ ๒
เหลานี้ คือ ทองแดง และทองเหลือง พึงทราบวา โลหะ ในทีนี้.
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บทวา ติปุ (ดีบุก) ไดแก ดีบุกขาว. บทวา สีส ไดแกดบี ุกดํา.
บทวา สชฺฌุ แปลวา เงิน. บทวา มุตฺตา (แกวมุกดา) ไดแก แกวมุกดา
เกิดในทะเล. บทวา มณี (แกวมณี) ความวา เวนแกวไพฑูรยเปนตน
ที่มาในพระบาลีแลว ที่เหลือแมทั้งหมด ชื่อวา แกวมณี อันตางดวยแกวมณี
โชตรสเปนตน . บทวา เวฬุริโย (แกวไพฑูรย) ไดแกแกวมณีมีสีเหมือน
สีผิวไมไผ. บทวา สโข (สังข) ไดแก หอยสังขเกิดในทะเล. บทวา สิลา
(ศิลา) ไดแก ศิลาแมทั้งหมดอันตางดวยศิลาดํา ศิลาเหลือง ศิลาขาวเปนตน.
บทวา ปวาฬ คือแกวประพาฬนั่นเอง. บทวา รชต (เงินตรา) ไดแก
กหาปณะ. บทวา ชาตรูป ไดแก ทอง. บทวา โลหิตงฺโค ไดแก
มณีแดง. บทวา มสารคลฺล (แกวลาย) ไดแก เพชรตาแมว.
พึงทราบวินิจฉัยในวัตถุมีหญาเปนตน พฤกษชาติที่มีขางนอกแข็ง
โดยที่สุดมีตนมะพราวเปนตน ชื่อวา หญา. วัตถุที่แกนขางในโดยที่สุดแม
ทอนฟน ชือ่ วา ทอนไม. กอนหินโดยประมาณเม็ดถั่วเขียวจนถึงกําปน
ชื่อวา กรวด แตกรวดที่เล็กกวาเม็ดถั่ว เขียวลงมา เรียกวา ทราย. คําวา
กระเบื้อง ไดแกกระเบื้องอยางใดอยางหนึ่ง. คําวา ภูมิ ไดแก แผนดิน.
คําวา ปาสาโณ (แผนหิน) ไดแก แผนหินมีขนาดตั้งแตกําไมมิดขึ้นไป
แตไมถึงประมาณเทาชาง ชื่อวา แผนหิน แตถามีขนาดชางขึ้นไป ชื่อวา
บรรพต.
ดวยบทวา ย วา ปน (หรือวาธาตุอันใด) นี้ ทานรวมเอาปถวี
ที่เหลืออันตางดวยวัตถุมีเมล็ดตาลและผลมะพราวเปนตน. ดวยคําวา ยา จ
อชฺฌตฺติกา ปถวีธาตุ ยา จ พาหิรา (ปฐวีธาตุภายในและปฐวีธาตุ
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ภายนอกอันใด) นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดปฐวีธาตุแมทั้ง ๒ โดย
ลักษณะวาเปนปฐวีธาตุอันเดียวเทานั้น เพราะอรรถวาเปนธรรมชาติแข็ง ดังนี้.
นิเทศอาโปธาตุภายใน
ในนิเทศอาโปธาตุเปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวในหันหลังนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อาโป อาโปคต (ควานเอิบอาบ ธรรมชาติที่
เอิบอาบ) ดังนี้เปนตน ที่ชื่อวา อาโป (ความเอิบอาบ) ดวยอํานาจความ
เกาะกุม คําวา อาโป นั้นนั่นแหละ ทีชอื่ วา อาโปคต (ธรรมชาติที่เอิบอาบ)
เพราะตามที่อาโปธาตุน้ํานั้นนั่นแหละ ถึงความเปนสภาพแหงอาโป. ที่ชอื่ วา
สิเนโห (ความเหนียว) ดวยอํานาจแหงสิเนหา ความสิเนหานั้นนั่นแหละ.
ชื่อวา สิเนหคต (ธรรมชาติที่เหนียว) เพราะถึงสภาพแหงความเหนียว.
บทวา พนฺนตฺต รูปสฺส (ธรรมชาติที่เกาะกุมรูป) ไดแก
เครื่องผูกของอวินิโภครูป (รูปที่แยกออกไมได ๘ รูป). แมคําวา ปตฺต
(น้ําดี) เสมฺห (เสลด) เปนตน พระโยคีพึงมนสิการดวยอํานาจแหงความ
เปนธาตุนั้นแหละ โดยกําหนดถือเอาดวยสามารถแหงสี สัณฐาน ทิศ โอกาส
และปริจเฉท.
วาดวยวิธีมนสิการ ปตฺต (น้าํ ดี)
ในอธิการแหงอาโปธาตุนั้น มีนัยดังตอไปนี้
ก็บรรดาน้ําดีทั้งหลาย น้ําดีที่ไมอยูในถุง (อพทฺธปตฺต) ตั้งอยู
ซึมซาบสรีระทั้งสิ้นอันเนื่องดวยชีวิตินทรีย น้าํ ดีที่อยูในถุง (พทฺธปตฺต)
ตั้งอยูในถุงของน้ําดี. บรรดาน้ําดีทั้ง ๒ เหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา
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เมื่อมีน้ํามันซึมซาบขนมตั้งอยู ขนมยอมไมรูวา น้ํามันซึมซาบเราตั้งอยู
แมน้ํามันก็ไมรูวา เราซึมซาบขนมตั้งอยู ดังนี้ ฉันใด สรีระก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมไมรูวา น้ําดีที่ไมอยูในถุงซึมซาบเราตั้งอยู แมน้ําดีที่
ไมอยูในถุงเลาก็ไมรูวา เราซึมซาบสรีระตั้งอยู ดังนี้ และเหมือนรังบวบขม
ที่เต็มดวยน้ําฝน รังบวบขมยอมไมรูวา น้ําฝนตั้งอยูในเรา แมน้ําฝนก็ยอม
ไมรูวา เราตั้งอยูในรังบวบขม ดังนี้ ฉันใด ถุงน้ําดีก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมไมรูวา น้ําดีในถุงตั้งอยูในเรา แมน้ําดีในถุงก็ไมรูวา เราตั้งอยูใน
ถุงของน้ําดี ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ําดีที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมี
เจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการ
เกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ เสมฺห (เสลด)
เสมห เสลด มีประมาณเต็มกอบหนึ่งตั้งอยูที่เยื่อบุทอง ในเสลดนั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อบอน้ําคลํามีแผนฝาฟองขึ้นเบื้องบนมีอยู บอน้าํ คลํา
ยอมไมรูวา แผนฝาฟองตั้งอยูในเรา แมแผนฝาฟองก็ไมรูวา เราตั้งอยู
ในบอน้ําคลํา ดังนี้ ฉันใด เยื่อบุทองก็ฉันนั้น เหมือนกัน ยอมไมรูวา
เสลดตั้งอยูในเรา แมเสลดเลาก็ไมรวู า เราตั้งอยูในเยื่อบุทอง ดังนี้
ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา
เสลดที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ
เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ
ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการ ปุพฺโพ (น้ําหนอง)
ปุพฺโพ น้ําหนอง ไมตั้งอยูประจํา เมื่อสวนแหงรางกายถูกตอ
หนาม การประหาร และเปลวไฟเปนตนกระทบแลวในที่ใด ๆ โลหิตก็จะหอขึ้น
หรือวาฝและตอมเปนตน ก็ยอมเกิดขึ้น ตั้งอยูในสวนแหงรางกายนั้น ๆ ทีเดียว
ในน้ําหนองเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อตนไมมียางไหลออกดวย
อํานาจการประหารดวยขวานเปนตน สวนแหงตนไมที่ถูกประหารดวยขวาน
เปนตนยอมไมรูวา ยางตนไมตั้งอยูในพวกเรา แมยางตนไมก็ไมรูวา
เราตั้งอยูในสวนแหงตนไมที่ถูกประหารดวยขวานเปนตน ดังนี้ ฉันใด
ประเทศแหงรางกายที่ถูกกระทบดวยตอ หนามเปนตนก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
ไมรูวา น้ําหนองตั้งอยูในพวกเรา แมน้ําหนองเลาก็ไมรูวา เราตั้งอยูใน
ประเทศรางกายเหลานั้น ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ําหนองที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะ
ในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนสัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนของเหลว
มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ โลหิต (น้าํ เลือด)
โลหิต น้ําเลือด ที่ไหลไปมาตั้งซึมซาบสรีระทั้งสิ้นอยูเหมือนน้ําดี
ที่ไมอยูในถุง เลือดที่ตั้งอยูมีประมาณเต็มกอบหนึ่ง ขังอยูภายใตฐานของตับ
ทําใหไต หัวใจ ตับ ปอด ชุมอยู ในเลือดเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัย
เลือดที่ไหลไปมาเชนเดียวกับน้ําดีที่มิไดอยูในถุงนั่นแหละ สวนเลือดอีกอยาง
หนึ่งนอกนี้ พระโยคีพึงมนสิการวา น้ําขังอยูที่ภาชนะเกายังกอนดินและทอนไม
ในภายใตใหชุมอยู วัตถุมีกอนดินและทอนไมเปนตน ยอมไมรูวา พวกเรา
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เปยกน้ําตั้งอยู แมน้ําก็ไมรูวา เราทํากอนดินและทอนไมเปนตนให
เปยก ดังนี้ ฉันใด ทีอ่ ันเปนสวนเบื้องลางของตับก็ดี สวนตาง ๆ มีไต
เปนตนก็ดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา เลือดขังอยูในเรา เราเทานั้น
เปยกอยู แมเลือดเลาก็ไมรูวา เรายังไตเปนตนใหเปยกอยู ยังสวน
ภายใตของตับใหเต็มแลว ดังนี้ ธรรมชาติเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา เลือดที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะ
ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว
มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ เสโท (เหงื่อ)
เสโท เหงื่อ ยอมตั้งอยูเต็ม และไหลออกตามชองผมและขุมขน
ในเวลาเรารอนดวยไฟเปนตน บรรดาเหงื่อเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา
เมื่อบุคคลถอนกําเหงาบัว รากบัว และกานดอกบัวขาวขึ้นจากน้ํา ชองกําแหง
เหงาบัวเปนตนยอมไมรูวา น้ํายอมไหลออกจากพวกเรา แมน้ําที่ไหล
ออกจากชองกําแหงเหงาบัวเปนตน ก็ยอมไมรูวา เรายอมไหลออกจากชอง
กําแหงเหงาบัวเปนตน ดังนี้ ฉันใด ชองผมและขุมขนก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยอมไมรูวา เหงื่อยอมไหลออกจากพวกเรา แมเหงื่อเลาก็ไมรูวา เรา
ยอมไหลออกจากชองผมและขุมขน ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิด
และพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา เหงื่อที่เปนโกฏฐาสหนึ่ง
โดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสตั ว
เปนธรรมชาติเหลว มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
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วาดวยวิธีมนสิการ เมโท (มันขน)
เมโท มันขน เปนมันเหนียวขน ของคนอวนแผกระจายไปสูสรีระ
ทั้งสิ้น ของคนผอมอาศัยเนื้อปลีแขงเปนตนตั้งอยู ในบรรดามันขนเหลานั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อกอนเนื้อถูกปกปดดวยผืนผาเกาสีเหมือนขมิ้นอยู
กอนเนื้อยอมไมรูวา ผืนผาเกาสีเหมือนขมิ้นอาศัยเราตั้งอยู แมผืนผาเกา
สีขมิ้นก็ไมรูวา เราอาศัยกอนเนื้อตั้งอยู ดังนี้ ฉันใด เนื้อในสรีระทั้งสิ้น
หรือปลีแขงเปนตน ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ยอมไมรวู า มันขนอาศัยเราตั้งอยู
แมมันขนเลาก็ไมรูวา เราอาศัยเนื้อตั้งอยูในสรีระทัง้ สิ้น หรือทีป่ ลีแขง
เปนตน ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา มันขนที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมี
เจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนยางขน เปนน้ําขน
มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้ .
วาดวยวิธีมนสิการ อสฺสุ (น้าํ ตา)
อสฺสุ น้ําตา ในเวลามันเกิดจะคลออยูเต็มเบาตาบาง ยอมไหลออก
บาง ในน้ําตานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อเบาแหงผลตาลออนเต็มดวยน้ํา
เบาแหงผลตาลออนทั้งหลายยอมไมรูวา น้ําตั้งอยูในพวกเรา แมน้ําก็ไมรูวา
เราตั้งอยูในเบาแหงผลตาลออนทั้งหลาย ดังนี้ ฉันใด เบาแหงตาก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา น้ําตาตั้งอยูในพวกเรา แมน้ําตาเลาก็ไมรูวา
เราตั้งอยูในเบาตาทั้งสอง ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ําตาที่เปนโกฏฐาสหนึ่งมีอยูโดยเฉพาะ
ในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการเกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 232

วาดวยวิธีมนสิการ วสา (มันเหลว)
วสา มันเหลว เปนมันเหนียวที่ละลายในสรีระที่ตั้งอยูตามฝามือ
หลังเทา ฝาเทา โพรงจมูก หนาผาก และจะงอยบาในเวลาเกิดความรอน
ดวยไฟเปนตน บรรดามันเหลวเหลานั้น พระโยคีพึงมนสิการวา ในขาวตัง
ที่บุคคลใสน้ํามันเขาไปแลว ขาวตังยอมไมรูวา น้ํามันทวมทับเราตั้งอยู
แมน้ํามันก็ไมรูวา เราทวมทับขาวตังตั้งอยู ดังนี้ ฉันใด ประเทศแหง
ฝามือเปนตนก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา มัน เหลวทวมทับเราตั้งอยู
แมมันเหลวก็ไมรูวา เราทวมทับประเทศมีฝามือเปนตนตั้งอยู ดังนี้
ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา
มันเหลวที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ
เปนของสิ้น ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการเกาะกุม ชื่อวา เปน
อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ เขโฬ (น้ําลาย)
เขโฬ น้ําลาย เมื่อมีปจจัยที่จะใหเกิดน้ําลายอยางใดอยางหนึ่ง
มัน จะไหลจากกระพุงแกมทั้ง ๒ มาตั้งอยูที่ลิ้น บรรดาน้ําลายนั้น พระโยคี
พึงมนสิการวา บอใกลฝง แมน้ํา มีน้ําไหลมาไมขาดสาย พื้นบอยอมไมรูวา
น้ําตั้งอยูในเรา แมน้ําก็ไมรูวา เราตั้งอยูในบอ ดังนี้ ฉันใด พื้นลิ้น
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา น้ําลายไหลจากกระพุงแกมทัง้ ๒ มา
ตั้งอยูในเรา แมน้ําลายเลาก็ไมรูวา เราไหลจากกระพุงแกมทั้ง ๒ มาตั้ง
อยูที่พื้นลิ้น ดังนี้ ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ําลายที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะโดยสรีระนี้ ไมมี
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เจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการ
เกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ สิงฺฆาณิกา (น้ํามูก)
สงฺฆาณิกา น้ํามูก ในเวลาที่มันเกิด มันจะตั้งอยูเต็มโพรงจมูกบาง
ยอมไหลออกบาง ในน้าํ มูกนั้น พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อชอนหอยที่เขา
ตักในภาชนะที่เต็มดวยนมสม บนชอนหอยยอมไมรูวา นมสมบูดตั้งอยูในเรา
แมนมสมบูดก็ไมรูวา เราตั้งอยูในชอนหอย ดังนี้ ฉันใด โพรงจมูกก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา น้ํามูกตั้งอยูในพวกเรา แมน้ํามูกเลาก็ไม
รูวา เราตั้งอยูในโพรงจมูก ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดและพิจารณา
ซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ํามูกที่เปนโกฏฐาสหนึ่งในสรีระนี้ไมมี
เจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีลักษณะ
เกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ ลสิกา (ไขขอ)
ลสิกา ไขขอ ทํากิจหยอดขอตอกระดูก ตั้งอยูที่ขอตอ ๑๘๐ ขอ
ในไขขอนั้น พระโยคีพงึ มนสิการวา เมื่อเอาน้ํามันหยอดเพลารถ เพลารถ
ยอมไมรูวา มีน้ํามันหยอดเราอยู แมน้ํามันก็ไมรูวา เราหยอดเพลารถ
อยู ดังนี้ ฉันใด ขอตอกระดูก ๑๘๐ ขอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา
ไขขอหยอดพวกเราอยู แมไขขอเลาก็ไมรูวา เราหยอดขอตอ ๑๘๐
ขออยู ดังนี้ ธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดแสะพิจารณาซึ่งกันและกัน เพราะ
ฉะนั้น ขึ้นชื่อวา ไขขอที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
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เปนอัพยากะ เปนของสูญ ไมใชสัตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการเกาะกุม
ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
วาดวยวิธีมนสิการ มุตฺต (น้ํามูตร)
มุตฺต (น้ํามูตร) ตั้งอยูภายในกระเพาะปสสาวะ ในน้าํ มูตรนั้น
พระโยคีพึงมนสิการวา เมื่อหมอเกลือคว่ําปากถูกทิ้งไวในน้ําคลํา หมอเกลือ
ยอมไมรูวา รสน้ําคลําตั้งอยูในเรา แมรสน้ําคลําก็ไมรูวา เราตั้งอยูใน
หมอเกลือ ดังนี้ ฉันใด กระเพาะปสสาวะก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมรูวา
น้ํามูตรตั้งอยูในเรา แมน้ํามูตรเลาก็ไมรูวา เราตั้งอยูในกระเพาะ
ปสสาวะ ดังนี้. ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดและพิจารณาซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวา น้ํามูตรที่เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมี
เจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสตว เปนธรรมชาติเหลว มีอาการ
เกาะกุม ชื่อวา อาโปธาตุ ดังนี้.
คําวา ย วา ปน นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาอาโปธาตุใน
โกฏฐาส ๓ ที่เหลือ.
นิเทศแหงอาโปธาตุนอก
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศอาโปธาตุภายนอก ตอไป
ตรัสทีอ่ าศัยรากไมเกิดขึ้น ชื่อวา มูลรส (รสรากไม). แมในรส
ทั้งหลายมีรสเกิดแตลําตนไมเปนตน ชื่อ มูลรส (รสรากไม). แมในรส
แจมแจงแลวทั้งหมดทีเดียว แตในทีนี้ไมมีกําหนดแนนอนเหมือนในสิกขาบท
วาดวยเภสัช. น้ํามันอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา น้ํานมนั่นแหละ แมในบท
ที่เหลือทั้งหลาย ก็นัยนีแ้ ล.
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บทวา ภุมฺมานิ (พืน้ ดิน) ไดแก น้ําที่อยูในบอเปนตน.
บทวา อมฺตกฺขานิ (อากาศ) ไดแก น้ําฝนที่ยังไมตกถึงแผนดิน.
บทวา ย วา ปน (ก็หรือวา น้าํ ใด) ไดแก น้ําหิมะ น้ํายังกับ
ใหพินาศ น้ํารองแผนดินเปนตนจัดเขาฐานะในเยวาปนกนัย ในที่น.ี้

นิเทศเตโชธาตุภายใน
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศเตโชธาตุ ตอไป
ที่ชื่อวา เตโช (ธาตุไฟ) ดวยสามารถแหงความรอน. เตโชนั่นแหละ
ชื่อวา เตโชคต (ธรรมชาติที่รอน) เพราะเปนธรรมชาติถึงความเปนของ
รอน. บทวา อุสฺมา (ความอุน) ไดแก อาการรอน. ความอุนนั่นเอง
ชื่อวา อุสฺมาคต ( ธรรมชาติที่อุน) เพราะเปนธรรมชาติถึงความเปนอาการ
รอน.
บทวา เยน จ ไดแก ธรรมชาติที่รอนอันกําเริบแลว.
บทวา สนฺตปฺปติ (ยอมรอน) ไดแกกายนี้ยอมรอน คือ เกิดไออุน
โดยภาวะที่มีความแกสิ้นวันหนึ่งเปนตน.
คําวา เยน จ ชิรยติ (เตโชธาตุทําใหทรุดโทรม) ไดแก กายนี้
ยอมทรุดโทรมยอมถึงความขาดแคลนแหงอินทรีย สิ้นกําลัง และภาวะมี
หนังเหี่ยว และผมหงอกเปนตน ดวยธาตุใด.
คําวา เยน จ ปริฑยฺหติ (เตโชธาตุที่ทําใหเรารอน) ไดแก
กายนี้ถูกธาตุใดที่กําเริบแผดเผา และบุคคลนั้น ก็จะครําครวญวา เรารอน
เรารอน ดังนี้ ก็จะหวังเอาเนยใสที่ชําระตั้งรอยครั้งและจันทนแดงเปนตนมา
ไลทา และลมจากพัดในตาล.
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คําวา เยน จ อสิตปติขายิตสายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ
(เตโชธาตุที่ทําใหของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความยอยไปดวยดี) ความวา
ของกินมีขาวสุกเปนตนก็ดี ของดื่มมีน้ําดื่มเปนตนก็ดี ของเคี้ยวมีของเคี้ยว
ที่เปนแปงก็ดี ของลิ้มมีผลมะมวงสุกน้ําผึ้ง น้ําออยเปนตนก็ดี ยอมถึงการยอย
คือยอมละลายไปโดยความเปนรสเปนตน ดวยธาตุใด อนึ่ง ในเตโชธาตุ ๔
เหลานี้ เตโชธาตุ ๓ ขางนี้มีสมุฏฐาน ๔ อยาง เตโชธาตุหลังมีกรรมเปน
สมุฏฐานอยางเดียว.
วรรณนาบทในเตโชธาตุมีเพียงเทานี้.
วาดวยวิธีมนสิการเตโชธาตุ
ก็วิธีมนสิการเตโชธาตุ มีดังตอไปนี้.
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมมนสิการวา กายนี้ยอมรอน (อบอุน)
ดวยธาตุ ธาตุนี้เปนโกฏฐาส (สวน) หนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา
เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสัตว มีอาการทําใหรอน ชื่อวา เตโชธาตุ
ดังนี้ ยอมมนสิการวากายนี้ยอมทรุดโทรมดวยธาตุใด ยอมเรารอนดวยธาตุใด
ยอมยังของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้มใหถึงการยอยดวยดี ดวยธาตุใด
ธาตุนี้ เปนโกฏฐาสหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ
เปนของสูญ ไมใชสัตว มีอาการทําใหรอน ชื่อวา เตโชธาตุ ดังนี้.
บทวา ย วา ปน (หรือธาตุใด) ความวา ในสรีระนี้ มีอุตุ
(คือไออุน) ชนิดหนึ่งเปนปกติ อุตุนั้นก็รวมเขาฐานของเยวาปนกนัย.
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นิเทศเตโชธาตุภายนอก
ไฟมีไมเปนเชื้อลุกโพลงเพราะอาศัยไม ชื่อวา กัฏฐัคคิ (ไฟฟน).
แมในคํามีอาทิวาไฟสะเก็ดไมก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สงฺการคฺคิ (ไฟหยากเยื่อ) ไดแก ไฟที่บุคคลลากเอา
หยากเยื่อมาทําใหโพลงขึ้น ชื่อวา ไฟหยากเยื่อ.
บทวา อินฺทคฺคิ ไดแก ไฟอสนีบาต (ฟาผา).
บทวา อคฺคิสนฺตาโป (ความรอนแหงไฟ) ไดแก ความรอนของ
เปลวไฟ หรือของถานไฟที่ปราศจากเปลว.
บทวา สุริยสนฺตาโป (ความรอนแหงดวงอาทิตย ไดแก แดด.
บทวา กฏสนฺนิจยสนฺคาโป (ความรอนแหงกองฟน) ไดแก
ความรอนในกองฟน. ในบทแมที่เหลือก็นัยนี้แหละ.
บทวา ย วา ปน (หรือวาไฟธาตุใด) ไดแก ไฟไหมเปรต
ไฟที่ยังกัปใหพินาศ และไฟในนรกเปนตนก็รวมเขาฐานะของเยวาปนกนัย
ในที่นี้.
นิเทศวาโยธาตุภายใน
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศวาโยธาตุ ตอไป
ที่ชื่อวา วาโย ดวยสามารถความพัดไปมา วาโยนั่นแหละ ชื่อวา
วาโยคต (ธรรมชาติที่พัดไปมา) เพราะถึงความเปนวาโย.
บทวา ถมฺภิตตฺต รูปสฺส (ความเครงตึงแหงรูป) ไดแก ความ
เครงตึงแหงอวินิโภครูป (รูปที่แยกจากกันไมได ๘ รูป).
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บทวา อุทฺธงฺคมา วาตา (ลมพัดขึ้นเบื้องบน) ไดแก ลมพัด
ขึ้นขางบนทําใหอาเจียนและสะอึกเปนตน.
บทวา อโธคฺมา วาตา (ลมพัดลงเบื้องคํา) ไดแก ลมพัดลง
เบื้องต่ําซึ่งยังอุจจาระและปสสาวะเปนตน ใหออกไป.
บทวา กุจฺฉิสยา วาตา (ลมในทอง) ไดแก ลมที่อยูภ ายนอก
ลําไสใหญ.
บทวา โกฏาสยา วาตา (ลมในไส) ไดแก ลมภายในไสใหญ
ทั้งหลาย.
บทวา องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา (ลมพัดไปตามควัน) ไดแก
ลมที่พัดไปตามอวัยวะนอยใหญในสรีระทั้งสิ้น โดยพัดไปตามชองของเสนเอ็น
ทําใหเกิดงอมือและเหยียดมือเปนตน. บทวา สตฺถกวาตา (ลมศัสตรา)
ไดแก ลมทีพ่ ัดไป เหมือนเอากรรไกรตัดขอตอและเสนเอ็น. บทวา ขรกวาตา
(ลมมีดโกน) ไดแก ลมผาหัวใจ เหมือนผาดวยมีดโกน. บทวา อุปฺปลกวาตา
(ลมเพิกหัวใจ) ไดแก ลมที่ทําลายเนื้อหัวใจนั่นแหละ.
บทวา อสฺสาโส (ลมหายใจเขา) ไดแก ลมจมูกเขาไปในภายใน.
บทวา ปสฺสาโส (ลมหายใจออก) ไดแก ลมจมูกออกไปภายนอก. ก็ลม
ในภายในนี้ ลมทั้งหมดขางตนมีสมุฏฐาน ๔ ลมหายใจเขาลมหายใจออกมีจิต
เปนสมุฏฐานอยางเดียว.
การพรรณนาบทในธาตุนี้ มีเพียงเทานี้.
วาดวยวิธีมนสิการวาโยธาตุ
อนึ่ง วิธีมนสิการ มีดังตอไปนี้ ภิกษุในพระศาสนานี้กําหนดลมทั้งหลาย
อันตางดวยลมพัดขึ้นเบื้องเปนตน ดวยสามารถการพิจารณาลมพัดขึ้น
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เบื้องบนเปนตนแลว มนสิการวา ขึน้ ชื่อวา ลมพัดขึ้นเบื้องบนเปนโกกฐาส
หนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ ไมมีเจตนา เปนอัพยากตะ เปนของสูญ ไมใชสตั ว
มีอาการเครงตึง ชื่อวา วาโยธาตุ ดังนี้. แมในลมที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ย วา ปน (ก็หรือลมใด) ไดแก ลมที่พัดไปในโกฏฐาส
วาโยธาคุที่เหลือ ก็รวมเขาฐานะของเยวาปนกนัยในที่น้.ี
นิเทศวาโยธาตุภายนอก
บทวา ปุรตฺถิมา วาตา (ลมตะวันออก) ไดแก ลมที่พัดมาจาก
ทิศตะวันออก แมในลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใตก็นัยนี้
เหมือนกัน.
บทวา สรชา วาตา (ลมมีฝุนละออง) ไดแกลมพัดไปพรอมกับ
ฝุนละออง ชื่อวา ลมมีฝุนละออง.
บทวา อรชา วาตา (ลมไมมฝี ุนละออง) ไดแก ลมอยางเดียว
ปราศจากฝุนละออง ชื่อวา ลมไมมีฝนุ ละออง.
บทวา สีตา (ลมหนาว) ไดแกลมที่มีฤดูหนาวเปนสมุฏฐานตั้งขึ้น
ในระหวางเมฆที่เย็น.
บทวา อุณฺหา (ลมรอน) ไดแกลมที่มีฤดูรอนเปนสมุฏฐานตั้งขึ้น
ในภายในเมฆที่รอน.
บทวา ปริตฺตา (ลมออน) ไดแกลมพัดมาออน ๆ คือพัดมาเบา ๆ
บทวา อุธิมตฺตา (ลมแรง) ไดแก ลมที่พัดมาแรง.
บทวา กาฬา (ลมดํา) ไดแก ลมที่ตั้งขึ้นภายในเมฆดํา อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา คําวา ลมดํา นี้ เปนชื่อของลมที่พัดทําใหผิวดําดังนี้ก็มี.
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บทวา เวรมฺภวาตา (ลมบน) ไดแก ลมพัดไปเกินหนึ่งโยชน.
บทวา ปกฺขวาตา (ลมกระพือปก) ไดแก ลมที่ตั้งขึ้นแกการ
กระพือปกโดยที่สุดแมแมลงวัน.
บทวา สุปณฺณวาตา ไดแก ลมครุฑ แมลมครุฑนี้จะเปนลมเกิด
แตปกก็จริง ถึงอยางนั้น ทานก็ถือไวสวนหนึ่งดวยสามารถเปนลมแรง.
บทวา ตาลวณฺฑวาตา (ลมใบตาล) ไดแก ลมที่เกิดแตใบตาล
หรือวัตถุมีสัณฐานกลมอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา วธูปนวาตา (ลมใบพัด) ไดแก ลมที่เกิดขึ้นดวยใบพัด
ก็ลมที่เกิดแตใบตาล และลมใบพัดเหลานั้น ยอมยังลมแมไมเกิดในเกิด นี้
แมที่เกิดแลวก็ใหเปลี่ยนไป.
ในบทวา ย วา ปน นี้ ไดแก ลมที่เหลือ เวนลมที่มาในบาลี
แลวรวมเขาในฐานะเปนเยวาปนกนัย.
*

นิเทศอากาสธาตุภายใน
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศอากาสธาตุ ตอไป
ที่ชื่อวา อากาส เพราะอรรถวา ยอมไถไมได โดยอรรถวากระทบ
ไมได อากาสนั่นเอง ชื่อวา อากาสคต (ธรรมชาติอันนับวาอากาส)
เพราะถึงภาวะเปนกากาส. ทีช่ ื่อวา อฆ (ความวางเปลา) เพราะเปนสิ่งที่
กระทบไมได. บทวา วิวโร (ชองวาง) ไดแก ชองในระหวาง ชองวาง
นั้นนั่นเองชื่อวา ววรคต (ธรรมชาติอันนับวาชองวาง). บทวา อสมฺผุฏ
มสโลหิเตหิ (ที่อันเนื้อและเลือดไมถูกตอง) ไดแก ที่อันเนื้อและเลือดไม
*

คาวา เวรมฺภวาตา หมายถึงลมพายุใหญ
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ติดกัน. ก็บทวา กณฺณจฺฉิทฺท (ชองหู) เปนตนนี้ เปนแสดงประเภท
ธรรมคือเนื้อและเลือดไมติดนั้นนั่นแหละ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
กณฺณจฺฉิทฺท ไดแก ชอง คือ โพรงในหูเปนโอกาส (คือชองวาง) ที่
เนื้อและเลือดไมถูกตอง. แมในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา เยน (ดวยชอง ๒) ความวา สัตวยอมกลืนกินสิง่ ที่ควร
ของกินเปนตนนี้ ใหเขาไปภายใน ดวยชองใด. บทวา ยตฺถ (ที่ใด)
ความวา อาหารที่กลืนกินเขาไป ๔ อยางนี้นั้นแหละ ยอมตั้งอยูในโอกาส
(ชองวาง) กลาวคือในภายในกระเพาะอันใด. บทวา เยน (โดยชองใด)
ความวา อาหาร ๔ อยางนั้นแมทั้งหมด ซึ่งยอยแลว ถึงความเปนกากแลว
ยอมออกไป โดยชองใด ชองนั้นจากเพดานทองถึงทวารหนักมีประมาณ ๑ คืบ
๔ นิ้ว เปนที่อันเนื้อและเลือดไดถูกตอง คือเปนที่อันเนื้อและเลือดไมติดกัน
พึงทราบวา เปนอากาสธาตุ.
ในบทวา ย วา ปน นี้ ไดแก ชองวางทั้งหมดนี้ คือ ชองวาง
ระหวางหนัง ชองวางระหวางเนื้อ ชองวางระหวางเอ็น ชองวางระหวาง
กระดูก ชองวางระหวางขน ทานรวมเขาฐานะของเยวาปนกนัย.
*

นิเทศอากาสธาตุภายนอก
พึงทราบวินิจฉัยอากาสธาตุภายนอก ตอไป
คําวา อสมฺผุฏ จตูหิ มหาภูเตหิ (ที่อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง)
นั้น บัณฑิตพึงทราบวาเปนชองฝาเรือน ชองประตูเปนตนอันมหาภูตรูป ๔
บทวา เยน บทวา ยตฺถ และบทวา เยน โดยลําดับ สํานวนในพระไตรปฎกฉบับแปลทาน
ตัดออก แตถาไมตัดออกจะมีเนื้อความตามที่ทานอรรถกถากลาวไวนี้.
*
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ไมติดกัน. เมื่อพระโยคาวจรทําบริกรรมในอากาสใด ฌานหมวด ๔ หรือฌาน
หมวด ๕ ยอมเกิดขึ้น คํานั้น ทานกลาวไวแลวดวยคําที่เปนอากาสภายนอกนี้.
นิเทศวิญญาณธาตุ
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศวิญญาณธาตุ ตอไป
ธาตุกลาวคือ จักขุวิญญาณ ชื่อวา จักขุวิญญาณธาตุ. แมในธาตุ
ที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. เมื่อพระโยคาวจรกําหนดธาตุ ๖ เหลานั้น ดวยประโยคการ
ฉะนี้แลว ธาตุ ๑๘ ชื่อวา เปนอันกําหนดแลวไดอยางไร ? คือโผฏฐัพพธาตุ
ยอมเปนอันทานถือเอาดวยศัพทวา ปถวี เตโช วาโย นั่นแหละกอน.
ธรรมธาตุ เปนอันทานถือเอาดวยศัพทวา อาโปธาตุ และอากาสธาตุนั้นเปน
มโนธาตุ เปนอันทานถือเอาดวยศัพทวาวิญญาณ เพราะความที่มโนธาตุนั้น
เปนธรรมเกิดกอนและเกิดหลังของวิญญาณธาตุนั้นทีเดียว มีจักขุวิญญาณธาตุ
เปนตนมาแลวในสูตรนัน่ แหละ ธาตุ ๙ อยางที่เหลือบัณฑิตพึงนํามาแสดง.
จริงอยู จักขุธาตุอันเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณธาตุนั้น และรูป
ธาตุอันเปนอารมณของจักขุวิญญาณธาตุนั้น ยอมเปนอันทานถือเอาดวยศัพท
วา จักขุวิญญาณธาตุ. ดวยประการฉะนี้ โสตธาตุเปนตน ก็ยอมเปนอันทาน
ถือเอาดวยศัพทวา โสตวิญญาณธาตุเปนตน ธาตุแม ๑๘ ก็ยอ มเปนอันถือเอา
แลวดวยประการฉะนี้.
บรรดาธาตุ ๑๘ เหลานั้น ทานกําหนดรูปธาตุไว ๑๐ กําหนดอรูป
ธาตุไว ๗ ในธรรมธาตุ ทานกําหนดเอารูปธาตุก็ กําหนดเอาอรูปธาตุก็มี
มโนธาตุ ๓ คือ อเหตุกกิรยิ า (ปญจทวาราวัชชนจิต) ๑ ดวง อเหตุกวิบาก (สัมปฏิฉันนจิต)
๒ ดวง.

*
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ดวยเหตุนี้ การกําหนดรูปธาตุจึงมี ๑๐ ครึ่ง ( ๑๐ ๑/๒) กําหนดอรูปธาตุจึงมี
๗ ครึ่ง (๗ ๑/๒) เพราะฉะนั้น การถือเอารูปธาตุแลอรูปธาตุ ชื่อวา ทานถือ
เอาแลว. บัณฑิตพึงแสดงขันธ ๕ ที่เปนรูปและอรูป (อยางนี้คือ) ธรรมที่
เปนรูปและอรูปนั้นเปนทุกขสัจจะ ตัณหาในภพกอนที่เปนเหตุใหทุกขสัจจะ
นั้นตั้งขึ้น เปนสมุทยสัจจะ ความไมเปนไปแหงทุกขสัจจะและสมุทยสัจจะ
ทั้ง ๒ เปนนิโรธสัจจะ มรรคอันเปนเหตุรูนิโรธสัจจะนั้น เปนมรรคสัจจะ
กรรมฐานคือสัจจะ ๔ นี้ ดวยประการฉะนี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสธรรมเปนเครื่องออกเพราะบรรลุธรรมอันสุงสุดจนถึงพระอรหัตของภิกษุผู
มุงมั่นดวยธาตุ ๑๘.
นิเทศธาตุ ๖ นัยที่สอง
บัดนี้ พระผูมีพระภาคจาเมื่อจะทรงแสดงธาตุ ๖ นัยที่สอง จึงตรัส
วา อปราป ฉ ธาตุโย (ธาตุ ๖ อีกนัยหนึ่ง) เปนตน.
ในพระบาลีนั้น คําวา สุขธาตุ ทกฺขธาตุ (สุขธาตุ ทุกขธาตุ)
ไดแก สุขและทุกขที่อาศัยกายประสาทเกิด ทรงแสดงกระทําใหเปนของคูกัน
ดวยอํานาจความเปนปฏิปกษกัน จริงอยู สุขเปนปฏิปกษ (เปนธรรมตรงกัน
ขาม) ตอทุกข ทุกขก็เปนปฏิปกษตอสุข. ฐาน (ที่) อันสุขแผไปแลวมีประมาณ
เทาไร (ในกายนี้ ) ทุกขก็แผไปมีประเทานั้น. ฐานอันทุกขแผไปแลวมี
ประมาณเทาไร สุขก็แผไปมีประมาณเทานั้น.
คําวา โสมนสฺสธาตุ โทมนสฺสธาตุ (โสมนัสสธาตุ โทมนัสสธาตุ) แมนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําใหเปนคูกัน เหมือนอยางสุขและ
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ทุกขนั่นแหละ จริงอยู โสมนัสเปนปฏิปกษตอโทมนัส. โทมนัสก็เปนปฏิปกษ
ตอโสมนัส ฐานที่โสมนัสแผไปในสรีระนี้มีประมาณเทาไร โทมนัสก็แผไปมี
ประมาณเทานั้น ฐานที่โทมนัส แผไปมีประมาณเทาไร โสมนัสก็แผไปมี
ประมาณเทานั้น.
อนึ่ง คําวา อเปกฺขาธาตุ อวิชชฺ าธาตุ (อุเปกขาธาตุ อวิชชาธาตุ) ๒ บทนี้ ตรัสการทําใหคกู ันดวยอํานาจเปนธรรมคลายกัน. จริงอยู
ธาตุทั้ง ๒ นี้เปนธาตุคลายกัน เพราะความเปนธาตุไมแจมแจง.
บรรดาธาตุเหลานั้น กายธาตุที่ประกอบกันสุขและทุกขนั้น เปนที่อาศัย
ใหกายวิญญาณเกิด และโผฉฐัพพธาตุที่เปนอารมณประกอบกับสุขและทุกขนั้น
ยอมเปนอันถือเอาดวยศัพทวาสุขทุกขธาตุนั้นอง. มโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุตโสมนัสและโทมนัสนั้น ยอมเปนอันนับถือเอาดวยศัพทวา โสมนัสและโทมนัสธาตุ
ธรรมธาตุถือเอาดวยอวิชชาธาตุ. จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ และมโนธาตุ (๓) และจักขุธาตุรูปธาตุเปน
ตนที่เปนวัตถุ (เปนที่อาศัยใหวิญญาณเกิด) แตเปนอารมณของจักขุวิญญาณ
ธาตุเปนตน เหลานั้นนั่นแหละ เปนอันถือเอาแลวดวยศัพทวา อุเปกขาธาตุ
เพราะฉะนั้น ธาตุแม ๑๘ อยาง จึงเปนอันถือเอาแลว ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ พึงทราบคําทั้งหมดมีอาทิวา บรรดาธาตุ ๑๘ เหลานั้น ทาน
กําหนดรูปธาตุไว ๑๐ อยาง โดยนัยทีก่ ลาวไวในหนหลังนั่นเอง และพึงทราบ
วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมเปนเครื่องออกไปแกภิกษุรุปหนึ่งผูบรรลุธรรม
อันสูงสุดจนถึงพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
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คําวา ตตฺถ กตมา สุขธาตุ ย กายิก สาต (ในธาตุ ๖ นั้น
สุขธาตุ เปนไฉน ความสบายกาย ความสุขใจ) เปนตน มีนัยตามที่กลาว
ไวในหนหลังนั่นแล.
นิเทศธาตุ ๖ นัยที่สาม
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศธาตุ ๖ นัยที่สาม ตอไป
คําวา กาม ไดแก กาม ๒ คือ วัตถุกาม และกิเลสกาม บรรดา
กามทั้ง ๒ นั้น ธาตุที่ประกอบดวยกาม หมายถึงกิเลสกาม ชื่อวา กามธาตุ
กามธาตุนี้เปนชื่อของกามวิตก (ความตรึกในกาม) ธาตุคือกามนั่นเอง หมาย
ถึงวัตถุกาม ชื่อวา กามธาตุ คํานี้เปนชื่อของกามาวจรธรรม. ธาตุที่ประกอบ
ดวยพยาบาท ชื่อวา พยาปาทธาตุ คําวา พยาปาทธาตุนี้ เปนชื่อของ
พยาปาทวิตก (ความตรึกในพยาบาท) ธาตุคือ พยาบาทนั้นเอง ชื่อวา
พยาปาทธาตุ คําวา พยาปาทธาตุนี้ เปนชื่อของปฏิฆะมีอาฆาตวัตถุ ๑๐
ประการ. ธาตุที่ประกอบดวยวิหิงสา (ความเบียดเบียน) ชื่อวา วิหิงสาธาตุ
คําวา วิหิงสาธาตุนี้เปนชื่อของวิหิงสาวิตก (ความตรึกในการเบียดเบียน)
ธาตุคือวิหิงสานั่นเอง ก็ชื่อวา วิหิงสาธาตุ คํานี้เปนชื่อของการเบียดเบียน
สัตวอื่น.
๑

๑ อาฆาตวัตถุ ๑๐ ประการ คือ ๑. อาฆาตโดยคิดวาเขาไดเคยทําความเสื่อมใหเรา ๒. อาฆาต
โดยคิดวาเขากําลังทําความเสื่อมใหเรา ๓. อาฆาตโดยความคิดวา เขาจะทําความเสื่อมใหเรา
๔. อาฆาตโดยความคิดวา เขาไดเคยทําความเสื่อมใหคนที่เรารัก ๕. อาฆาตโดยคิดวา เขา
กําลังทําความเสื่อมใหคนที่เรารัก ๖. อาฆาตโดยคิดวา เขาจะทําความเสื่อมใหคนที่เรารัก
๗. อาฆาตโดยคิดวา เขาเคยทําคุณประโยชนแกคนที่เราชัง ๘. อาฆาตโดยคิดวาเขากําลัง
ทําคุณประโยชนแกคนทีเ่ ราชัง ๙. อาฆาตโดยคิดวา เขาทําคุณประโยชนแกคนที่เราชัง
๑๐. อาฆาตในฐานอันไมควร มีการเดินสะดุดเปนตน.
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อนึ่ง วิหิงสานี้ เพราะยังไมมา (ยังไมไดกลาวไว) ในหนหลัง จึง
ควรทราบโดยการจําแนกอรรถเปนตน ดังตอไปนี้
คําวา วิหึส มีวิเคราะหวา ที่ชื่อวา วิหิงสา เพราะอรรถวา มี
เจตนาเปนเหตุเบียดเบียนสัตว หรือสัตวมีความเบียดเบียน. วิหิงสานั้น บัณฑิต
พึงทราบวา มีความเบียดเบียนเปนลักษณะ หรือวามีความเปนปฏิปกษตอ
กรุณาเปนลักษณะ มีความใหเกิดความหวาดเสียวในสันดานของสัตวอื่นเปนรส
หรือวา มีความกําจัดความกรุณาในสันดานของคนเปนรส มีความเปนบอเกิด
แหงทุกขเปนปจจุปฏฐาน มีปฎิฆะเปนปทัฏฐาน.
อโลภะ (ความไมโลภ) เรียกวา เนกขัมมะ เพราะออกจากความ
โลภ. ปฐมฌานก็เรียกวา เนกขัมะ เพราะออกจากนิวรณทั้งหลาย กุศลทั้ง
หมดก็เรียกวา เนกขัมมะ เพราะออกจากอกุศลทั้งหมด. ธาตุประกอบดวย
เนกขัมมะ ชือ่ วา เนกขัมมธาตุ คําวาเนกขัมมธาตุนี้ เปนชื่อของเนกขัมมวิตก. ธาตุที่ประกอบดวยความไมพยาบาท ชื่อวา อัพยาปาทธาตุ คําวา
อัพยาปาทธาตุนี้เปนชื่อของเมตตา. ธาตุที่ประกอบความไมเบียดเบียน ชือ่ วา
อวิหิงสาธาตุ คําวา อวิหิงสาธาตุนี้เปนชื่อของอวิหิงสาวิตก ธาตุคืออวิหิงสา
นั้นเอง ชื่อวา อวิหิงสาธาตุ คําวา อวิหิงสาธาตุนี้เปนชื่อของกรุณา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะแสดงเนื้อความ (ธาตุ ๖)
นั้นนั่นแหละจึงเริ่มบทภาชนะ (บทขยายความ) วา ตตฺถ กตมา กามธาตุ
(ในธาตุ ๖ นั้น กามธาตุเปนไฉน) เปนตน .
ในพระบาลีนั้น บทวา ปฏิสยุตฺโต (ประกอบ) ที่ชื่อวา ปฏิสยุตฺโต
(ประกอบ) ดวยอํานาจสัมปโยคะ. บทวา ตกฺโก วิตกฺโก (ความตรึก
๑

๑ สัมปโยคะ ประกอบดวยองค ๔ คือ เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีอารมณอันเดียวกัน และ
มีวัตถุที่อาศัยเกิดอันเดียวกัน
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ความตรึกอยางแรง) เปนตนมีเนื้อความตามที่กลาวแลวนั่นแหละ. คําวา วิเหเฐติ แปลวา ยอมเบียดเบียน คือยอมใหรับทุกข. คําวา เหนา (ความ
ขมเหง) ไดแก การกอใหเกิดความทุกข โดยการเบียดเบียนดวยฝามือเปน
ตน ความขมเหงอยางแรง ชื่อวา วิเหนา เจตนาเปนเหตุเบียดเบียน ชือ่
วา หิงสนา เจตนาเปนเหตุเบียดเบียนมีกําลัง ชือ่ วา วิหิงสนา. คําวา
โรสนา ไดแก ความขึ้งเคียด คําวา วิโรสนา ไดแก เคียดแคน ใน
บททั้งหมดทานเพิ่มบท ดวยวิอุปสรรค. เจตนาเปนเหตุเขาไปเบียดเบียน ชื่อ
วา อุปฆาตะ ความทํารายผูอื่น ชื่อวา ปรูปฆาตะ.
เจตนาเปนเหตุมีไมตรี ชื่อวา เมตฺติ (ความมีไมตรี) อาการแหง
ความมีไมตรี ชื่อวา เมตฺตายนา (กิริยาที่มีความไมตรี) ความเปนของ
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยเมตตา ของบุคคลผูประกอบดวยเมตตา ชื่อวา เมตุตายิตตฺต (สภาพที่มีไมตรี) ความหลุดพนทางใจของผูหลุดพนจากพยาบาท
ชื่อวา เจโตวิมุตฺติ ในที่นเี้ มตตาที่กลาวไว ๓ บทแรก* ถึงอุปจารสมาธิบาง
ถึงอัปปนาสมาธิบาง บทหลัง (คือ เจโตวิมุตติ) ตรัสเมตตาไวถึงอัปปนา
เทานั้น.
เจตนาเปนเหตุใหเอ็นดู ชื่อวา ความกรุณา อาการของความกรุณา
ชื่อวา กรุณายนา (กิริยาทีก่ รุณา) ภาวะของบุคคลผูพรั่งพรอมดวยกรุณาของ
บุคคลผูประกอบดวยความกรุณา ชื่อวา กรุณยิตตฺต (สภาพที่กรุณา) ความ
หลุดพนทางใจของผูหลุดพนจากความเบียดเบียน ชื่อวา เจโตวิมุตติ. แม
ในขอนี้ก็พึงทราบความตางกันแหงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยนัยกอน
* เมตตาที่กลาวไว ๓ บทแรก คือ เมตฺติ (ความมีไมตรี) ๑ เมตฺตายนา (กิริยาที่มีไมตรี)
๑ เมตฺตายิตตฺต (ความเปนของบุคคลผูพรั่งพรอมดวยเมตตา ของบุคคลผูประกอบดวยเมตตา) ๑
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นั้นแหละ อนึ่ง ในบทสุดทายแมทั้ง ๒ คือ เมตตา กรุณาพระองคไว
เพื่อแสดงความแปลกกันของเจโตวิมุตติ.
อนึ่ง ในบรรดาธาตุ ๖ เหลานี้ กามวิตกยอมเกิดขึ้นในเพราะสัตวทั้ง
หลายบาง ในเพราะสังขารทั้งหลายบาง กามวิตก แมเกิดขึ้นในเพราะสัตว
และสังขารทั้ง ๒ เปนการทําลายกรรมบถโดยแท แตความพยาบาท เกิดขึ้น
ในสัตวทั้งหลายอยางเดียว ก็ทําลายกรรมบถ นอกนี้ไมทําลาย. แมในวิหิงสา
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ในอธิการนี้ มีกถา ๒ คือ สัพพสังคาหิกะ (รวมไวทั้ง
หมด) และอสัมภินนะ (แยกกัน).
จริงอยู แมพยาปาทธาตุ และวิหิงสาธาตุ ทรงถือเอาดวยศัพทวา
กามธาตุ ก็แลความพยาบาทและวิหิงสานี้แมทั้ง ๒ ก็นําออกแลว ๆ จากกามธาตุ
นั่นเองทรงแสดงไว เพราะฉะนั้น กถานี้พึงทราบวาชื่อ สัพพสังคาหิกกถา
ในที่นี้กอน. สวนกถาที่ตรัสวา เวนพยาปาทและวิหิงสาธาตุแลว ธรรมที่เหลือ
แมทั้งหมด เปนกามธาตุเทานั้น ดังนี้ นี้ ชื่อวา อสัมภินนกถา.
อัพยาปาทธาตุ และอวิหิงสาธาตุพระองคทรงถือเอาแมดวยศัพทวา
เนกขัมมธาตุนั้นแหละ ก็ความไมพยาบาทและความไมเบียดเบียนแมทั้ง ๒ นั้น
พระองคก็ทรงนําออกแลว ๆ จากเนกขัมมธาตุมาแสดง เพราะฉะนั้น กถานี้
จึงชื่อวา สัพพสังคาหิกกถา แมในทีน่ ี้. กถานี้วา อัพยาปาทธาตุและอวิหิงสาธาตุ ที่เหลือ ชื่อวา เนกขัมมธาตุ ดังนี้ ชื่อวา อสัมภินนกถา.
อนึ่ง ธาตุ ๖ เหลานี้ ทรงถือเอาแลว ธาตุ ๑๘ ก็ชื่อวา ทรงถือเอา
แลวเหมือนกัน เพราะธาตุแมทั้งหมดเหลานั้นอันบุคคลนําออกแลว ๆ จาก
กามธาตุก็ไดธาตุ ๑๘ เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เมื่อวาโดยธาตุหมวด ๖ ทั้ง
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สามหมวด ก็ยอมไดธาตุ ๑๘ แตถาไมถือเอาธาตุดวยอาการอยางนี้ ก็พึงทราบ
วา ในหมวดธาตุ ๖ แตละหมวดกระทําใหเปนหมวดละ ๑๘ โดยนัยที่กลาวแลว
แมยนธาตุ ๑๘ ทั้งหมดเหลานั้นเปนอันเดียวกัน ก็จะมีเพียง ๑๘ เทานั้น. ใน
สุตตันตภาชนียนี้ กามธาตุ ๑๖ ที่เปนไปในภูมิ ๓ มี ๒ ธาตุ เพราะฉะนั้น
พึงทราบวา วาระวาดวยสัมมสนะ (การพิจารณา) ในอธิการแหงธาตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ดวยประการฉะนี้.
วรรณนาสุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
[๑๒๔ ] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ.
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[ ๑๒๕] ในธาตุ ๑๘ นั้น จักขุธาตุ เปนไฉน ?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ๑ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา จักขุธาตุ.
รูปธาตุ เปนไฉน ?
รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ ไดแก สี ฯลฯ นี้เรียกวา รูปธาตุบาง
นี้เรียกวา รูปธาตุ.
จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยจักขุปสาทและรูปารมณ
เกิด นี้เรียกวา จักขุวิญญาณธาตุ.
[๑๒๖] โสตธาตุ เปนไฉน ?
โสตะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา
บานวางบาง นี้เรียกวา โสตธาตุ.
สัททธาตุ เปนไฉน ?
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบได ฯลฯ นี้เรียกวา
สัททธาตุบาง นี้เรียกวา สัททธาตุ.
โสตวิญญาณธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ โสตวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยโสตปสาทและ
สัททารมเกิดขึ้น นี้เรียกวา โสตวิญญาณธาตุ.
๑. ความที่ ฯลฯ ในอภิธรรมภาชนียนี้ พึงดูควานเต็มในธรรมสังคณีปกรณตั้งแตขอ (๕๑๖)
เปนลําดับไป
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[๑๒๗] ฆานธาตุ เปนไฉน ?
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา ฆานธาตุ.
คันธธาตุ เปนไฉน ?
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เห็นไมได กระทบไมได ฯลฯ นี้เรียกวา
คันธธาตุบาง นี้เรียกวา คันธธาตุ.
ฆานวิญญาณธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนาตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ ฆานวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยฆานปสาทและ
คันธารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา ฆานวิญญาณธาตุ.
[๑๒๘] ชิวหาธาตุ เปนไฉน ?
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา ชิวหาธาตุ.
รสธาตุ เปนไฉน ?
รสใด อาศัยมหาภูตรูป เห็นไมได แตกระทบได ฯลฯ นี้เรียกวา
รสธาตุบาง นี้เรียกวา รสธาตุ.
ชิวหาวิญญาณธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ ชิวหาวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยชิวหาปสาทและ
รสารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา ชิวหาวิญญาณธาตุ.
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[๑๒๙] กายธาตุ เปนไฉน ?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา กายธาตุ.
โผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน ?
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพาธาตุบาง นี้เรียกวา โผฏฐัพพธาตุ.
กายวิยญาณธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยกายปสาทและโผฏฐัพพารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา กายวิญญาณธาตุ.
[๑๓๐] มโนธาตุ เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงกาเกิดดับของ
จักขุวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯ ของโสตวิญญาณธาตุ จิต ฯลฯ ของฆานวิญญาณธาตุ
จิต ฯลฯ ของชิวหาวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน
มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน เกิดใน
ลําดับ แหงการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ หรือความพิจารณาอารมณที่แรกใน
ธรรมทั้งปวง นี้เรียกวา มโนธาตุ.
ธรรมธาตุ เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูปที่เห็นไมได กระทบไมได
นับเนื่องในธรรมายตนะ และอสังขตธาตุ.
ในธรรมธาตุนั้น เวทนาขันธ เปนไฉน ?
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เวทนาขันธหมวดละ ๑ คือ เวทนาขันธเปนผัสสสัมปยุต เวทนาขันธ
หมวดละ ๒ คือ เวทนาขันธ เปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. เวทนาขันธหมวดละ ๓
คือ เวทนาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ เวทนาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา เวทนาขันธ.
สัญญาขันธ เปนไฉน ?
สัญญาขันธหมวดละ ๑ คือ สัญญาขันธเปนผัสสสัมปยุต. สัญญาขันธ
หมวดละ ๒ คือ สัญญาขันธเปนสเหตุกะ เปนอเหตุกะ. สัญญาขันธหมวดละ
๓ คือ สัญญาขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สัญญาขันธ
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สัญญาขันธ.
สังขารขันธ เปนไฉน ?
สังขารขันธืหมวดละ ๑ คือ สังขารขันธเปนจิตตสัมปยุต. สังขารขันธ
หมวดละ ๒ คือ สังขารขันธเปนเหตุ เปนนเหตุ. สังขารขันธหมวดละ ๓ คือ
สังขารขันธเปนกุศล เปนอกุศล เปนอัพยากฤต ฯลฯ สังขารขันธหมวดละ
มากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา สังขารขันธ.
รูปที่เห็นไมได กระทบไมได นับเนื่องในธรรมายตนะ
เปนไฉน ?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร นี้เรียกวา รูปที่เห็นไมได กระทบ
ไมได นับเนื่องในธรรมายตนะ.
อสังขตธาตุ เปนไฉน ?
ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา อสังขตธาตุ.
สภาวธรรมนี้เรียกวา ธรรมธาตุ.
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มโนวิญญาณธาตุ เปนไฉน ?
มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกิดดับของจักขุวิญญาณธาตุ จิต มโน
มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของ
มโนะธาตุอีกชั้นหนึ่ง มโนธาตุเกิดในลําดับแหงการเกิดดับของโสตวิญญาณธาตุ
ฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของฆานวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ
เกิดในลําดับแหงการเกิดดับของชิวหาวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ เกิดในลําดับ
แหงการเกิดดับของกายวิญญาณธาตุ จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
ที่สมกัน เกิดในลําดับแหงการเกิดดับแมของมโนธาตุอีกชั้นหนึ่ง จิต มโน
มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อาศัยมโนและธรรมารมณเกิดขึ้น นี้เรียกวา มโนวิญญาณธาตุ.
อภิธรรมภาชนีย จบ
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงธาตุแมทั้งหมดในอภิธรรมภาชนีย
โดยรวบรัดเทานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา อฏารส ธาตุโย จกฺขธุ าตุ รูปธาตุ
(ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ) ดังนี้. ในการวรรณนาอภิธรรมภาชนียน ั้น
พึงทราบวาระดวยอุเทศกอน.
อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ
กมตาวตฺวสขโต
ปจฺจยา อถ ทฏพฺพา
เวทิตพฺโพ วินจฺฉโย
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พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ โดย
ลักษณะเปนตน โดยลําดับ โดยมีจํานวน
เทานั้น โดยการนับ โดยปจจัย และโดยเปน
ธรรมที่ควรเห็น.
วาดวยวินิจฉัยโดยอรรถ
บรรดาอุทเทสเหลานั้น คําวา โดยอรรถ พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ
ที่แปลกกันของธรรมมีจักขุเปนตน โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ที่ชื่อวา จักขุ
เพราะอรรถวา ยอมเห็น ชื่อวา รูป เพราะอรรถวา ยอมแสดงตนใหปรากฏ
ความรู (วิญญาณ) ทางจักขุ ชื่อวา จักขุวิญญาณ ดังนี้กอน.
สวนโดยไมแปลกกันมีวนิ ิจฉัย ดังนี้
ที่ชื่อวา ธาตุ เพราะอรรถวา ยอมจัดแจง เพราะอรรถวายอมทรง
ไว เพราะอรรถวาเปนการจัดแจง เพราะอรรถวาเปนเหตุทรงไวโดยประการ
ตาง ๆ หรือเพราะอรรถวาเปนที่ทรงไว.
จริงอยู ธาตุทั้งหลายที่เปนโลกีย เปนธาตุที่กําหนดไวโดยความเปน
เหตุ ยอมจัดแจงสังสารทุกขไวหลายประการ เหมือนธาตุที่เปนทองและเงิน
เปนตน ที่บุคคลจัดทําเปนทองและเงินเปนตน อนึง่ ธาตุทั้งหลายอันสัตวยอม
ทรงไว คือรองรับไว เหมือนของหนักที่แบกไปอยู. อนึ่ง ธาตุเหลานี้ชื่อวา
เปนเพียงจัดแจงทุกขไวเทานั้น เพราะไมเปนไปในอํานาจ อนึ่ง ธาตุเหลานั้น
เปนเหตุใหพวกสัตวทั้งหลายทองเที่ยวไปสูสังสารทุกข อนึ่ง ธาตุที่เปนเหตุ
เหลานี้ เปนที่ตั้ง คือเปนที่ยังสังสารทุกขใหสถิตอยู ในบรรดาจักขุเปนตน
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ธรรมแตละอยางทานเรียกวา ธาตุ ดวยอรรถวา ยอมจัดแจง ยอมทรงไว
เปนตน ดวยอํานาจการมีอยู ตามทีม่ ีอยูจริง ดังพรรณนามาฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ขึ้นชื่อวา อัตตาของพวกเดียรถียยอมไมมีโดยภาวะ
ของตนฉันใด ธาตุเหลานี้ยอมเปนฉันนั้น หามิได ก็ที่เรียกวา ธาตุ เพราะ
อรรถวา ยอมทรงไวซึ่งสภาวะของตน เปรียบเหมือนสวนแหงศิลามีหรดาลและ
มโนศิลาเปนตน อันวิจิตรในโลก เรียกวา ธาตุ ฉันใด ธาตุ (มีจักขุเปนตน)
แมเหลานั้น ก็เรียกวาธาตุฉันนั้นเหมือนกัน เพราะธาตุอันธรรมเหลานั้นเปน
อวัยวะที่พึงรูไดดวยญาณเทานั้น หรือวาในสวนทั้งหลายมีรสและเลือดเปนตน
ซึ่งกําหนดดวยลักษณะที่ตรงกันขามซึ่งกันและกัน อันเปนสวนของกายที่ตั้งขึ้น
คือ สรีระ ทานเรียกชื่อวา ธาตุ ฉันใด ในสวนของอัตภาพกลาวคือเบญจขันธ
แมนี้ ก็พึงทราบวา ชื่อวา ธาตุ ฉันนั้นนั่นแหละ เพราะวา จักขุเปนตน
เหลานี้ ทานกําหนดโดยลักษณะที่ตางซึ่งกันและกัน.
อีกอยางหนึ่ง คําวา ธาตุ นี้ เปนเพียงชื่อของสิ่งปราศจากชีวะ
จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธาตุ เพื่อถอนความสําคัญวามี
ชีวะไวในคําทั้งหลายมีอาทิวา ฉ ธาตุโร อย ภิกฺขุ ปุริโส (ดูกอ นภิกษุ คน
นี้มีธาตุ ๖) ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ชื่อวา จักขุธาตุ เพราะอรรถวา
เปนจักขุดวย เปนธาตุดวย ฯลฯ ชื่อวา มโนวิญญาณธาตุ เพราะอรรถวา
เปนมโนวิญญาณดวย เปนธาตุดวย โดยอรรถตามที่กลาวแลวแล.
พึงทราบวินิจฉัยในธาตุนี้โดยอรรถอยางนี้กอน.
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วาดวยวินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน
ก็คําวา โดยลักษณะเปนตน ในที่นี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยลักษณะ
เปนตนเหลานั้น แหงธรรมมีจักขุเปนตนเหลานั้น โดยนัยตามที่กลาวไวใน
หนหลังนั้นแล.
วาดวยวินิจฉัยโดยลําดับ
ในขอวา โดยลําดับ แมในที่นี้ บรรดาลําดับทั้งหลายมีลําดับแหง
การเกิดเปนตนตามที่กลาวไวกอน ลําดับคือการแสดง (เทศนา) เทานั้น
สมควร กลาํ ดับแหงการแสดงนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจ
การกําหนดตามลําดับเหตุและผล. จริงอยู สองบทคือ จักขุธาตุและรูปธาตุ
นี้เปนเหตุ คําวา จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ นี้เปนผล. พึงทราบวินิจฉัยในบท
ทั้งปวงโดยลําดับดังกลาวมานี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยมีจํานวนเทานั้น
ขอวา โดยมีจํานวนเทานั้น ไดแก โดยจํานวนมีอยูเทานั้น คํานี้มี
อธิบายวา ก็ในบทแหงพระสูตรและพระอภิธรรมเหลานั้น ๆ ธาตุแมอื่น ๆ
ยอมปรากฏมีอาทิอยางนี้วา อาภาธาตุ สุภธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ
วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตธาตุ
สัญญาเวทยตนิโรธธาตุ กามธาตุ พยาปาทธาตุ วิหิงสาธาตุ เนกขัมมธาตุ
อัพยาปาทธาตุ อวิหิงสาธาตุ สุขธาตุ ทุกขธาตุ โสมนัสธาตุ โทมนัสธาตุ
อุเปกขาธาตุ อวิชชาธาตุ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ หีนธาตุ
มัชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ
๑. ลําดับมี ๕ ตามที่กลาวไวในเชิงอรรถหนา ๑๖๘
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วิญญาณธาตุ สังขตธาตุ อสังขตธาตุ โลกเปนอเนกธาตุ และมีธาตุตาง ๆ
ดังนี้.
หากมีคําถามวา เมือ่ เปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระผูม ีพระภาคเจา
จึงไมทรงกําหนดจํานวนธาตุทั้งหมด ทรงกําหนดไว ๑๘ ธาตุเทานั้น.
ตอบวา เพราะธาตุทุกอยางมีอยูโดยสภาวะรวมอยูภายในธาตุ ๑๘
เหลานั้น.
จริงอยู อาภาธาตุก็คือรูปธาตุนั่นเอง ก็สุภธาตุเปนธาตุที่เนื่องดวย
รูปธาตุเปนตน เพราะเหตุไร เพราะเปนสุภนิมิต (เครื่องหมายของความดี)
จริงอยู สุภนิมิต ชื่อวา สุภธาตุ และสุภนิมิตนั้นจะพนไปจากรูปเปนตน
ก็ไมมี. อีกอยางหนึ่ง สุภธาตุก็คือรูปธาตุเปนตนที่เปนอารมณของกุศลวิบาก
นั่นแหละ เพราะฉะนั้น สุภธาตุนี้จึงเปนเพียงรูปธาตุเปนตนนั่นเอง. จิตใน
อากาสานัญจายตนธาตุเปนตนไดแกมโนวิญญาณธาตุ. ธาตุที่เหลือเปนธรรมธาตุ. สวนสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุโดยสภาวะยอมไมมี เพราะสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุนั้นเปนเพียงการดับธาตุทั้งสอง (คือสัญญาและเวทนา) เทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง กามธาตุยอมเปนเพียงธรรมธาตุ เหมือนอยางพระดํารัส
ที่ตรัสไวุ (ขอ ๑๒๒) วา ตตฺถ กตมา กามธาตุ กามปฏิสยุตฺโต
ตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงิกปฺโป ในธาตุ ๖ กามธาตุเปนไฉน ? ความตรึก
ความตรึกอยางแรง ความดําริอันประกอบดวยกาม ฯลฯ มิจฉาสังกัปปะ
นี้เรียกวา กามธาตุ. อีกอยางหนึ่ง กามธาตุก็คือธาตุแม ๑๘ อยาง เหมือน
อยางที่ตรัสไววา เบื้องลางนับแตอเวจีนรกเปนที่สุด เบื้องบนกําหนดเทพชั้น
ปรนิมมิตวสวัตดีเปนที่สุด ในระหวางนี้ ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา
*

*

ธาตุมีมาก ในที่นี้ทานแสดงไว ๓๕ ธาตุ
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สัญญา สังขาร วิญญาณอันใดซึ่งทองเที่ยวไปในที่นี้ นับเนื่องในเขตนี้ ธรรมนี้
เรียกวา กามธาตุ.
เนกขัมมธาตุคือธรรมธาตุนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง เพราะพระบาลีวา
กุศลธรรมแมทั้งหมด ชือ่ วา เนกขัมมธาตุ ดังนี้ เนกขัมมธาตุนั้นก็ยอมเปน
มโนวิญญาณธาตุไดเหมือนกัน. พยาปาทธาตุ วิหิงสาธาตุ อัพยาปาทธาตุ
อวิหิงสาธาตุ สุขธาตุ ทุกขธาตุ โสมนัสธาตุ โทมนัสธาตุ อุเปกขาธาตุ
อวิชชาธาตุ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ เปนธรรมธาตุนั่นเอง.
หีนธาตุ มัชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ เปนเพียงสักวาธาตุ ๑๘ เทานั้น เพราะ
จักขุธาตุเปนตนที่เปนหีนะ (เลว) ชื่อวา หีนธาตุ จักขุเปนตนที่เปนมัชฌิมะ
และปณีตะก็จัดเปนมัชฌิมธาตุ และปณีตธาตุ.
แตเมื่อวาโดยนิปปริยาย (โดยตรง) ธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
ที่เปนอกุศล เปนหีนธาตุ. กุศลและอัพยากตะทั้ง ๒ ที่เปนโลกิยะก็ดี
จักขุธาตุเปนตนก็ดี เปนมัชฌิมธาตุ สวนธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เปน
โลกุตระ เปนปณีตธาตุ. ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุก็คือโผฏฐัพพธาตุ
นั่นเอง. อาโปธาตุ และอากาศธาตุก็คือธรรมธาตุ วิญญาณธาตุยอมเขาใน
วิญญาณธาตุ ๗ มีจักขุวิญญาณเปนตน. ธาตุ ๑๗ และสวนหนึ่งแหงธรรมธาตุ
เปนสังขตธาตุ แตสวนหนึ่งแหงธรรมธาตุนั้นแหละ เปนอสังขตธาตุ ก็โลก
ที่เปนอเนกธาตุ และนานาธาตุ เปนสักแตวาประเภทของธาตุ ๑๘ เทานั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสธาตุไว ๑๘ เทานั้น เพราะทั้งหมดมีโดยสภาวะ
รวมอยูภายในแหงธาตุ ๑๘ นั้น ดังพรรณหามาฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสธาตุไว ๑๘ เทานั้น เพื่อจะถอน
ความสําคัญวามีชีวะของสัตวผูมีความสําคัญวามีชีวะในวิญญาณซึ่งมีการรูอารมณ
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เปนสภาวะ. จริงอยู สัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญวามีชีวะในวิญญาณซึ่งมีการรู
อารมณเปนสภาวะมีอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเพื่อจะถอนขึ้นซึ่งความ
สําคัญวามีชีวะอันนอนเนื่องอยูสิ้นกาลนานของสัตวเหลานั้น จึงประกาศความ
มีมากมายแหงธาตุนั้นโดยแยกเปนจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ
และประกาศความที่ธาตุเหลานั้นเปนของไมเที่ยง เพราะตองเปนไปเนื่องดวย
ปจจัยมีจักขุและรูปเปนตน จึงทรงประกาศธาตุไว ๑๘ อยาง อนึ่ง เหตุอะไร ๆ
อื่นยิ่งที่พระองคทรงประกาศธาตุ ๑๘ อยาง ดวยอํานาจอัชฌาศัยของ
เวไนยสัตวและดวยอํานาจอัชฌาศัยเวไนยสัตวโดยเทศนาที่ไมยอและไมพิสดาร
เกินไปนี้โดยแท.
จริงอยู ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว จะถึงความยอยยับไปโดยพลัน อันขจัด
ไดดวยเดชแหงพระสัทธรรมของพระองคได
โดยประการใด ๆ พระองคทรงประกาศ
ธรรมโดยนัยอันยอและพิสดาร โดยประการ
นั้น ๆ แล.
พึงทราบวินิจฉัยในธาตุนี้ โดยจํานวนมีเทานั้นอยางนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยการนับ
ขอวา โดยการนับ คือ วาโดยชาติ จักขุธาตุ ไดแก จักขุประสาท
ยอมถึงการนับวาเปนธรรมอันหนึ่งเทานั้นกอน โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ
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กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ ก็เปนอยางละหนึ่งเหมือนกัน
ดวยอํานาจเปนโสตประสาทเปนตน แตโผฏปฐัพพธาตุยอมถึงการนับวาเปน
ธรรม ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงปฐวีธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.
จักขุวิญญาณธาตุยอมถึงการนับวาเปนธรรม ๒ อยาง ดวยอํานาจแหง
วิบากที่เปนกุศลและอกุศล. โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ ก็ถึงการนับวาเปนธรรมอยางละ ๒ อยางเหมือนกัน.
แตมโนธาตุยอมถึงการนับวาเปนธรรม ๓ อยาง คือ ดวยสามารถเปนอาวัชชนะ
ของปญจทวาร ๑ ดวยสามารถเปนสันปฏิจฉนะของกุศลวิบาก ๑ ของอกุศลวิบาก
๑ ธรรมธาตุยอมถึงการนับวาเปนธรรม ๒๐ คือ ดวยสามารถแหงอรูปขันธ ๓
(เวทนา สัญญา สังขารขันธ) ดวยสามารถแหงสุขุมรูป ๑๖ และดวยสามารถ
แหงอสังขตธาตุ ๑. มโนวิญญาณธาตุ ยอมถึงการนับวาเปนธรรม ๗๖ อยาง
ดวยสามารถแหงวิญญาณที่เปนกุศล อกุศล และอัพยากตะที่เหลือแล.
พึงทราบวินิจฉัยในธาตุนี้โดยการนับอยางนี้.
*

วาดวยวินิจฉัยโดยปจจัย
ขอวา โดยปจจัย พึงทราบวินิจฉัยโดยความที่จักขุธาตุเปนตน
เปนปจจัยในจักขุวิญญาณเปนตน ก็ความที่จักขุธาตุเปนตนเหลานั้น เปนปจจัย
นั้นจักแจมแจงในนิเทศวาร.
วาดวยวินิจฉัยโดยเปนธรรมควรเห็น
ขอวา โดยเปนธรรมควรเห็น พึงทราบวินิจฉัยในธาตุนี้ โดยเปน
ธรรมที่ควรเห็น เพราะสังขตธาตุทั้งหมดทีเดียว พึงเห็นโดยความเปนของ
สุขุมรูป ๑๖ คือ อาโปธาตุ ๑ หทัยรูป ๑ อาหารรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑
ภาวรูป ๒ วิญญัตติรูป ๒ ลหุตารูป ๓ ลักขณรูป ๔
*
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วางจากที่สุดเบื้องตนและเบื้องปลาย โดยความเปนของสูญจากความยั่งยืน
ความงาม ความสุข ความเปนอัตตา และโดยความเปนไปเนื่องดวยปจจัย.
ก็วาโดยความแปลกกันในอธิการแหงธาตุนี้ จักขุธาตุ พึงเห็นเหมือน
พื้นกลอง รูปธาตุ พึงเห็นเหมือนไมตี จักขุวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือน
เสียงกลอง. อนึ่ง จักขุธาตุ พึงเห็นเหมือนพื้นกระจก รูปธาตุ พึงเห็น
เหมือนหนา จักขุวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือนนิมิตของหนา (เงาหนา).
อีกอยางหนึ่ง จักขุธาตุ พึงเห็นเหมือนลําออยและเมล็ดงา รูปธาตุ พึงเห็น
เหมือนเครื่องหีบ จักขุวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือนน้ําออยและน้ํามันงา.
อนึ่ง จักขุธาตุ พึงเห็นเหมือนไมสีไฟอันลาง รูปธาตุ พึงเห็นเหมือนไม
สีไฟอันบน จักขุวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือนไฟ. ในโสตธาตุเปนตนก็นัยนี้
เหมือนกัน.
สวนมโนธาตุ วาโดยตามที่เกิดขึ้นพึงเห็นเหมือนการเที่ยวไปกอน
(เกิดกอน) และเที่ยวไปตาม (เกิดหลัง) ของธาตุมีจักขุวิญญาณเปนตน วา
โดยธรรมธาตุ เวทนาขันธ พึงเห็นเหมือนลูกศรและหลาว สัญญาและ
สังขารขันธ พึงเห็นเหมือนคนกระสับกระสาย เพราะถูกลูกศรและหลาว คือ
เวทนาเสียบแทง. อีกอยางหนึ่ง สัญญา ของพวกปุถุชน พึงเห็นเหมือน
กํามือเปลาเพราะเกิดความหวังอันเปนทุกข และเหมือนเนื้อปาไมถือนิมิตตาม
ความเปนจริง สังขารทั้งหลาย พึงเห็นเหมือนบุรุษโยนของใสหลุมถานเพลิง
เพราะการสงจิตไปปฏิสนธิ เปนเหมือนพวกโจรถูกราชบุรุษติดตาม เพราะ
การติดตามของชาติทุกข และพึงเห็นเหมือนเมล็ดพืชตนไมมีพิษ เพราะเปน
เหตุแหงความสืบตอของขันธ อันนํามาซึ่งความฉิบทายทั้งปวง. รูป พึงเห็น
เหมือนจักรกรด เพราะเปนเครื่องหมายของอุปทวะมีนานาชนิด.
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แตอสัขตธาตุ พึงเห็นโดยความเปนอมตะ โดยความเปนธรรม
สงบและโดยเปนธรรมเกษตร เพราะเหตุไร ? เพราะความเปนปฏิปกษตอความ
ฉิบหายทั้งมวล. มโนวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือนลิงในปาใหญเพราะแม
ปลอยอารมณที่ตนจับไวแลวก็ยืดอารมณอื่นเปนไปอีก เปนเหมือนมากระจอก
เพราะฝกไดยาก เปนเหมือนทอนไมที่โยนไปในอากาศ เพราะจะตกไปใน
อารมณที่มันชอบ และเปนเหมือนนักเตนรําบนเวทีเพราะประกอบดวยกิเลส
มีประการตาง ๆ โดยมีโลภะและโทสะเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศวาร ตอไป :คําวา จกฺขฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ (อาศัยจักขุประสาทและรูปารมณ)
อธิบายวา เพราะอาศัยจักขุประสาทและรูปารมณทั้ง ๒ นีด้ วย เพราะอาศัย
ธรรมอื่น คือ กิรยิ ามโนธาตุและขันธ ๓ (เวทนา สัญญา สังขารขันธ) ที่
สัมปยุตดวย เพราะจักขุ (ประสาท) เปนนิสสยปจจัย รูปเปนอารัมมณปจจัย
กิริยามโนธาตุ (อาวัชชนจิต) เปนวิตตปจจัย อรูปขันธ ๓ (เวทนา สัญญา
สังขารขันธ) เปนสหชาตปจจัยของจักขุวิญญาณธาตุ เพราะฉะนั้น จักขุวิญญาณ
ธาตุนี้ จึงชื่อวา ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย ๔ เหลานี้. แมในคําวา อาศัย
โสตประสาทเปนตนนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา นิรุทฺธสมนนฺตรา ตัดบทเปน นิรทุ ฺธาย สมนนฺตรา
แปลวา ในลําดับแหงการดับของจักขุวิญญาณธาตุ.
บทวา ตชฺชา มโนธาตุ (มโนธาตุที่สมกัน) ไดแก มโนธาตุ ๒
อยาง โดยเปนกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก ซึ่งเกิดในอารมณนั้นทําหนาที่รับ
อารมณ.
๑

๒

๑. บาลีขอ ๑๒๕ หนา ๘๐๘ ๒. บาลีขอ ๑๓๐ หนา ๑๑๐
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ขอวา สพฺพธมฺเมสุ วาปน ปฐมสมนฺนาหาโร (หรือวาความ
พิจารณาอารมณที่แรกในธรรมทั้งปวง) ความวา เมื่อธรรมทัง้ ปวงมีจักขุวิญญาณเปนตนเหลานี้จะเกิดขึ้น (มโนธาตุนี้) ก็พิจารณาอารมณกอน อีก
อยางหนึ่ง พึงทราบเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา มโนธาตุนี้พิจารณาอารมณที
แรกในธรรมทั้งปวงกลาวคืออารมณของจักขุวิญญาณธาตุเปนตน พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอา กิริยามโนธาตุ (อาวัชชนจิต ) ที่ทํากิจพิจารณา
อารมณทางปญจทวารดวย บทวา สพฺพธมฺเมสุ วาปน ปมสมนฺนาหาโร
นี้.
ปอักษร ในขอวา มโนธาตุยาป อุปฺปชฺชิตวา นิรุทฺธสมนนฺตรา
นี้ มีอรรถวา ประมวลมา เพราะฉะนั้น ในที่นวี้ า มโนธาตุยาป มโนวิญญาณธาตุยาป (เมื่อมโนธาตุก็ดี เมื่อมโนวิญญาณธาตุก็ดี) พึงทราบ
เนื้อความวา เมื่อมโนธาตุที่เปนวิบาก (สัมปฏิจฉนจิต) เกิดขึ้นดับไปแลว
มโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบาก (สันติรณจิต) อันใดเกิดขึ้นทํากิจพิจารณา
อารมณตอกันทันที เมื่อมโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบากนั้นเกิดขึ้นดับไปแลว
มโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยา (โวฏฐัพพนจิต) อันใดเกิดขึ้นทํากิจตัดสินอารมณ
ตอจากนั้น เมื่อมโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยานั้นเกิดขึ้นดับไปแลว มโนวิญญาณ
ธาตุอันใดเกิดขึ้นทํากิจชวนะในลําดับติดตอกัน มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
เหลานั้น แมทั้งหมด พึงทราบวา ตรัสไวดวยบทวา มโนธาตุยาป นัน้
ดังนี้.
บทวา มนฺจ ปฏิจฺจ (อาศัยมโน) ไดแก ภวังคจิต. บทวา
ธมฺเม จ (ธรรมารมณ) ไดแก ธรรมารมณอนั เปนไปในภูนิ ๔. คําวา เกิด-
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มโนวิญญาณ ไดแก วนจิตเกิดพรอมกับพิจารณา ก็ในฐานะนี้ พระมหาเถระทั้งหลายถือเอาปญหาที่พวกไดยึดถือมาแลว ไดยินวา พระมหาธัมมรักขิตเถระไดจับมือพระทีฆภาณกอภัยเถระกลาววา ในอาคตสถานชื่อวา ปฏิจฺจ
(อาศัย) ดังนี้ ไมควรทําอาวัชชนะใหแยกกัน ควรทําอาวัชชนะใหอาศัยภวังค
เทานั้น เพราะในคําวา มโน นี้ ไดแก ภวังคพรอมทั้งอาวัชชนะ. ในคําวา
มโนวิญญาณ นี้ ก็ไดแกมโนวิญญาณในชวนะ ดังนี้.
ก็ในอภิธรรมภาชนียนี้ตรัสธาตุที่เปนกามาพจร ๑๖ อยางที่เปนไปใน
ภูมิ ๔ เจือกันไปทั้งโลกิยะและโลกุตระ ๒ อยาง ดวยประการฉะนี้.
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๑๓๑] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวญ
ิ ญาณ
๔. โสตธาตุ
๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธรรมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ.
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ติกมาติกาปุจฉา - ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุไหนเปนกุศล ธาตุไหนอกุศล ธาตุไหนเปน
อัพยากฤต ฯลฯ ธาตุไหนเปนสรณะ ธาตุไหนเปนอรณะ.
ติกมาติกาวิสัชนา
[๑๓๒] ธาตุ ๑๖ เปนอัพยากฤต ธาตุ ๒ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็
มี เปนอัพยากฤตก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัปยุต แม
เปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต ธาตุ ๕ เปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต กายวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปน
ทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี มโนวิญญาณธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ธาตุ ๑๐ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ธาตุ ๕
เปนวิบากมโนธาตุ เปนวิบากก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี ธาตุ ๒
เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนุปาทานิยะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ ธาตุ ๕
เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๒ เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิตัก-
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กาวิจาระ มโนธาตุ เปนสวิตักกสวิจาระ มโนวิญญาณธาตุ เปนวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ธรรมธาตุ เปน
สวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกวิจาระก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปนอวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี ธาตุ ๑๐ กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แม
เปนอุเปกขาสหคตะ ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ กายวิญญาณธาตุ เปนนปติสหคตะ เปนสุขสหคตะ เปนอุเปกขาสหคตะ กลาวไมไดวา เปนสุขสหคตะ
ก็มี ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี
เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ
๑๖ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ธาตุ ๒ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี
เปนเนวาจยคามีนาปจยคามีก็มี ธาตุ ๑๖ เปนเนวเสกขนาเสกะ ธาตุ ๒ เปน
เสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปนเนวเสกขนาเสกขะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริตตะ
ธาตุ ๒ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี ธาตุ ๑๐ เปน
อัปปมาณะก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปริตตารัมมณะ ธาตุ ๒
เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนมัชฌิมะ ธาตุ ๒ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็
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มี เปนปณีตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยตะ ธาตุ ๒ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปน
สัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๖ กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ ธาตุ
๒ เปนมัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ธาตุ ๑๐
เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะ สัททธาตุ
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที ธาตุ ๖ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปปนนะก็มี
เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แมเปน
อนุปปนนะ แมเปนอุปปาทีก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปน
ปจจุบันก็มี ธรรมธาตุ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต แมเปนปจจุบันก็มี ธาตุ ๑๐ เปน
อนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนปจจุปนนารัมมณะ ธาตุ ๒ เปนอตีตารัมมณะก็มี
เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี ธาตุ
๑๘ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี ธาตุ ๑๐ เปน
อนารัมมณะ ธาตุ ๖ เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ธาตุ ๒ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี รูปธาตุ
เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๙ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เปน
อนิทัสสนอัปปฏิฆะ.
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ทุกมาติกาวิสัชนา

๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๑๓๓] ธาตุ ๑๗ เปนนเหตุ ธรรมธาตุ เปนเหตุก็มี เปนนเหตุก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนเหตุวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวาเปน
สเหตุกนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุก็มี ธาตุ ๑๖ กลาว
ไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา
เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธรรมธาตุ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนเหตุอเหตุกะ มโนวิญญาณธาตุ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี ธรรมธาตุ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปน
นเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ
ก็มี.

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๑๓๔] ธาตุ ๑๗ เปนสัปปจจยะ ธรรมธาตุ เปนสัปปจจยะก็มี
เปนอัปปจจยะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนสังขตะ ธรรมธาตุ เปนสังขตะก็มี เปน
อสังขตะก็มี ธาตุ ๑๗ เปนอหิทสัสนะ รูปธาตุ เปนสนิทัสสนะ ธาตุ ๑๐
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เปนสัปปฏิฆะ ธาตุ ๘ เปนอัปปฏิฆะ ธาตุ ๑๐ เปนรูป ธาตุ ๗ เปนอรูป
ธรรมธาตุ เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี ธาตุ ๑๖ เปนโลกิยะ ธาตุ ๒ เปนโลกิยะ
ก็มี เปนโลกุตระก็มี ธาตุ ๑๘ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๑๓๕] ธาตุ ๑๗ เปนโนอาสวะ ธรรมธาตุ เปนอาสวะก็มี เปน
โนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสาสวะ ธาตุ ๒ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุต ธาตุ ๒ เปนอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี
ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปน
สาสวโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ เปนอาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี ธรรมธาตุ
เปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมยุตตโน
อาสวะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ ธาตุ ๒ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี.
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๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๑๓๖] ธาตุ ๑๗ เปนโนสัญโญชนะ ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนะก็มี
เปนโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนิยะ
ก็มี เปนอสัญโญชนิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ เปน
สัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวาเปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี
กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ เเมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาว
ไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโน
สัญโญชนะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต
เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวาเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธรรมธาตุ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชน
สัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต
แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ ธาตุ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชน
วิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี.

๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๑๓๗] ธาตุ ๑๗ เปนโนคันถะ ธรรมธาตุ เปนคันถะก็มี เปน
โนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถนิยะ ธาตุ ๒ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถ-
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นิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนคันถวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันนิยโนคันถะก็มี
กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธรรมธาตุ เปนคันถคันถนิยะก็มี
เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปน
คันถสัมปยุตตโนคันถะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต
เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
ธรรมธาตุ เปนคันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ ธาตุ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี.

๖.๗.๘ โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๑๓๘] ธาตุ ๑๗ เปนโนโอฆะ ฯลฯ ธาตุ ๑๗ เปนโนโยคะ ฯลฯ
ธาตุ ๑๗ เปนโนนีวรณะ ธรรมธาตุ เปนนีวรณะก็มี เปนโนนีวรณะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณิยะ ธาตุ ๒ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี ธาตุ ๑๖
เปนนีวรณวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี
ธาตุ ๖ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนนีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี
กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ เปนนีวรณนีวรณิยะก็มี
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เปนนีวรณิยโนนีวรณะกมี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปน
นีวรณิยโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปน
นีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี ธรรมธาตุ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต
แมเปนนีวรณสัมปยุตคตโนนีวรณะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ
ธาตุ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี.

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๑๓๙] ธาตุ ๑๗ เปนโนปรามาสะ ธรรมธาตุ เปนปรามาสะก็มี
เปนโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปนปรามัฏฐะก็มี
เปนอปรามัฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปรามาสวิปปยุต มโนวิญญาณธาตุ เปน
ปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี ธรรมธาตุ เปนปรามาสสัมปยุต
ก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปน
ปรามาสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปน
ปรามัฏฐโนปรามาสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ.
เปน ปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
ธรรมธาตุ เปนปรามาสปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี ธาตุ ๑๖
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เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ ธาตุ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี
เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี.

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๑๔๐] ธาตุ ๑๐ เปนอนารัมมณะ ธาตุ ๗ เปนสารัมมณะ ธรรมธาตุ
เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี ธาตุ เปนโนจิตะ ธาตุ ๗ เปน
จิตะ ธาตุ ๑๗ เปนอเจตสิกะ ธรรมธาตุ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี
ธาตุ ๑๐ เปนจิตตวิปปยุต ธรรมธาตุ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุต
ก็มี ธาตุ ๗ กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต ธาตุ ๑๐
เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี
ธาตุ ๗ กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ ธาตุ ๑๒
เปนมโนจิตตสมุฏฐานะ ธาตุ ๖ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสหภุ ธรรมธาตุ เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี
ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ธรรมธาตุ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ธรรมธาตุ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี ธาตุ ๑๗ เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี ธาตุ ๑๗ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
ปริวัตติ ธรรมธาตุ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี ธาตุ ๑๒ เปนอัชฌัตติกะ ธาตุ ๖ เปนพาหิระ ธาตุ ๙
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เปนอุปาทา ธาตุ ๘ เปนนอุปาทา ธรรมธาตุ เปนอุปาทาก็มี เปนนอุปาทา
ก็มี ธาตุ ๑๐ เปนอุปาทินนะ สัททธาตุ เปนอนุปาทินนะ ธาตุ ๗ เปนอุปาทินนะ
ก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี.

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๑๔๑] ธาตุ ๑๗ เปนนอุปาทานะ ธรรมธาตุ เปนอุปาทานะก็มี
เปนนอุปาทิานะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานิยะก็มี
เปนอนุปาทานิยะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี ธาตุ ๒ กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน
อุปาทานิยะ เปนอุปาทนิยโนอุปาทานะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา
เปนอุปาทานอุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปน
อุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทาน
สัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมยุตตโนอุปาทานะก็มี มโนวิญญาณธาตุ กลาว
ไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานะสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
กลาวไมไดวา เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี ธรรมธาตุ เปนอุปาทาน
อุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี
ธาตุ ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ ธาตุ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานวิปปยุตตออุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
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๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๑๔๒] ธาตุ ๑๗ เปนโนกิเลสะ ธรรมธาตุ เปนกิเลสะก็มี เปน
โนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปน
อสังกิเลสิกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอสังกิลิฏฐะ ธาตุ ๒ เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปน
อสังกิลิฏฐะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนกิเลสวิปปยุต ธาตุ ๒ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ
เปนกิเลสังกิเลสิกะก็มี เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา
เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ เปนสังกิเลสสังกิลิฏฐะก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ
มโนวิญญาณธาตุ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธรรมธาตุ
เปนกิเลสกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนกิเสสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี ธาตุ ๑๖ เปน
กิเลวิปปยุตตสังกิเลสิกะ ธาตุ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสะ
วิปปยุตตอสังกิเสสิกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี.
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๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา
[๑๔๓] ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๖ เปนนภาวนาปหาตัพพะ ธาตุ ๒
เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนภาวนปหาตัพพเหตุกะ ธาตุ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ธาตุ ๑๕ เปนอวิตักกะ
มโนวิญญาณธาตุเปนสวิตักกะ ธาตุ ๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
ธาตุ ๑๕ เปนอวิจาระ มโนธาตุ เปนสวิจาระ ธาตุ ๒ เปนสวิจาระก็มี เปน
อวิจาระก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอัปปติกะ ธาตุ ๒ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนนปติสหคตะ ธาตุ ๒ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะ
ก็มี ธาตุ ๑๕ เปนนสุขสหคตะ ธาตุ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี เปนนสุขสหคตะ
ก็มี ธาตุ ๑๑ เปนนอุเปกขาสคหคะ ธาตุ ๕ เปนอุเปกขาสหคตะ ธาคุ ๒ เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี ธาตุ ๖ เปนกามาวจร ธาตุ ๒
เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปรนรูปาวจร ธาตุ ๒ เปน
รูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอรูปาวจร ธาตุ ๒ เปน
อรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี ธาตุ ๑๖ เปนปริยาปนนะ ธาตุ ๒ เปน
ปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยยานิกะ ธาตุ ๒ เปน
นิยยานิกะก็มี เปนอนิยยานิกะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอนิยตะ ธาตุ ๒ เปนนิยตะก็มี
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เปนอนิยตะก็มี ธาตุ ๑๖ เปนสอุตตระ ธาตุ ๒ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระ
ก็มี ธาตุ ๑๖ เปนอรณะ ธาตุ ๒ เปนสรณะก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล.
ปญหาปุจฉกะ จบ
ธาตุวิภังค จบบริบูรณ
วรรณนาปญหาปุจฉกะ
ก็ในปญหาปุจฉกะ บัณฑิตพึงทราบความที่ธาตุทั้ง ๑๘ เปน
เปนตน โดยทํานองแหงนัยที่กลาวไวในหนหลังนั่นแหละ สวนในอารัมมณติกะ
ทั้งหลาย คําวา ฉ ธาตุโย ปริตฺตารมฺมณา (ธาตุ ๖ เปนปริตตารัมมณะ)
นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความเปนไปของวิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณ
เปนตน และมโนธาตุ ในอารมณ มีรูปารมณเปนตนโดยสวนเดียว แต
พึงทราบความที่ธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่ตรัสวา เทฺว ธาตุโย (ธาตุ
๒) ดังนี้ เปนปริตตารัมมณะเปนตน โดยนัยที่กลาวไวในมนายตนะและ
ธรรมายตนะนั่นแหละ ในปญหาปุจฉกะแมนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสธาตุที่
เปนกามาพจร ๑๖ เปนไปในภูมิ ๔ ปนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ ๒ อยาง
ดังพรรณนามาฉะนี้ ธาตุวิภังคนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงนําออกจําแนก
แสดงไว ๓ ปริวรรค (คือโดยสุตตันตภาชนีย อภิธรรมภาชนีย และปญหา
ปุจฉกะ) ดวยประการฉะนี้แล.
วรรณนาปญหาปุจฉกะ จบ
ธาตุวิภังคนิเทศที่ ๓ จบ
เพียงเทานี้
๑

๑ พระบาลีขอ ๑๓๒ หนา ๑๑๔
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๔. สัจจวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๑๔๔] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกชสมุทัยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ทุกขอริยสัจ
[๑๔๕] ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เปนไฉน ?
ชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข โลกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกข
อัปปเยหิสัมปโยคทุกข ปเยหิวิปปโยคทุกข ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข โดยยอ
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข.
[๑๔๖] ในทุกขอริยสัจนั้น ชาติ เปนไฉน ?
ความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งถึง ความเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงขันธ ความไดเฉพาะอายตนะ ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
อันใด นี้เรียกวาชาติ.
[๑๔๗] ชรา เปนไฉน ?
ความคร่ําครา ภาวะที่ครําครา ความที่ฟนหลุด ความที่ผมหงอก
ความที่หนังเหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ใน
หมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวาชรา.
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[๑๔๘] มรณะ เปนไฉน ?
ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู
ความตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาด
แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา
มรณะ.
[๑๔๙] โสกะ เปนไฉน ?
ความโศกเศรา กิรยิ าโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน
ความแหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศก
ของผูที่ถูกกระทบดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อม
เกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความ
เสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
นี้เรียกวา โสกะ.
[๑๕๐] ปริเทวะ เปนไฉน ?
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่าํ ครวญ
สภาพรองไห สภาพคร่าํ ครวญ ความบนถึง ความพูดพร่ํา ความพร่ําเพอ
ความพิไรร่ํา กิริยาพิไรร่าํ สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถุกกระทบ ดวยความ
เสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล
หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่
ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา ปริเทวะ.
[๑๕๑] ทุกข เปนไฉน ?
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปน
ทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัสอันใด นี้เรียกวา ทุกข.
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[๑๕๒] โทมนัส เปนไฉน ?
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา โทมนัส.
[๑๕๓] อุปายาส เปนไฉน ?
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูก
กระทบดวยความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค
ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใด
อยางหนึ่ง ของผูที่ถูกกระทบดวยเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่ง นี้เรียกวา
อุปายาส.
[๑๕๔] อัปปเยหิสัมปโยคทุกข เปนไฉน ?
ความไปรวม ความมารวม ความประชุมรวม ความทํารวม กับ
อารมณอันไมเปนที่ปรารถนา ไมเปนที่รักใคร ไมเปนที่ชอบใจของเขาในโลก
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผกฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่มุงตอความพินาศ
มุงทํา ประโยชน มุงทําลายความผาสุก มุงทําอันตรายความเกษมจากโยคะ
ของเขา นี้เรียกวา อัปปเยหิสัมปโยคทุกข.
[๑๕๕ ] ปเยหิวิปปโยคทุกข เปนไฉน ?
ความไมไปรวม ความไมมารวม ความไมประชุมรวม ความไมอยู
รวมกับอารมณ อันเปนทีป่ รารถนา เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของเขาในโลก
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกับบุคคลผูที่ใครแตความเจริญ
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ใครแตประโยชน ใครแตความสําราญ ใครแตความเกษมจากโยคะของเขา
ไดแก มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง มิตรอํามาตย
ญาติ สาโลหิต นี้เรียกวา ปเยหิวิปปโยคทุกข.
[๑๕๖] ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข เปนไฉน ?
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูความเกิดเปนธรรมดาอยาง
นี้วา เออหนอ ของเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา หรือ
ความเกิดอยาไดมาถึงเราทั้งหลายเลยหนา ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา
นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหนึ่ง.
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาพวกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา ฯลฯ
ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ฯลฯ ความ
ปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ฯลฯ ความปรารถนา
ยอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวผูมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา
อยางนี้วา เออหนอ ขอเราทั้งหลายอยาไดเปนผูมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเปนธรรมดา หรือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสอยาไดมาถึงเรา
ทั้งหลายเลยหนา ขอนี้ไมพึงสําเร็จตามความปรารถนา นี้เรียกวา ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกขประการหนึ่ง.
[๑๕๗] โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน ?
รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทาน
ขันธ วิญญาณูปาทานขันธ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ.
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ทุกขสมุทยอริยสัจ
[๑๕๘ ] ทุกขสมุทยอริยสัจ เปรไฉน ?
ตัณหานี้ใด อันเปนเหตุเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัด
ยินดี เพลิดเพลินอยูในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
[๑๕๙] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อเกิด ยอมเกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยู ยอม
ตั้งอยูที่ไหน ?
ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ปยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปนปยรูปสาตรูป ในโลก ?
จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ
มโน เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่มโนนี้.
รูป เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้ เมื่อตั้ง
อยูก็ตั้งอยูที่รูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ
ธัมมารมณเปนปยสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมารมณนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมารมณนี้
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมือ่ เกิดก็เกิดที่
จักขุวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุวิญญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยู
ก็ตั้งอยูที่มโนวิญญาณนี้
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จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่
จักขุสัมผัสนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็
เกิดที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปใน
โลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่
มโนสัมผัสสชาเวทนานี้.
รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่
รูปสัญญานี้ เมือตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ
รสสัญญา ฯสฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมสัญญานี้
รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่
รูปสัญเจตนานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ
คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฎฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญเจตนานี้
เมื่อตั้งอยูกต็ ั้งอยูที่ธัมมสัญเจตนานี้.
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปตัณหา
นี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา
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ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้
เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมตัณหานี้
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯ
โผฎฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็
เกิดที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารนี้
เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯ
โผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิด
ก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อตั้งอยูก็ตั้งอยูที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๑๖๐] ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน ?
ไดแกความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ ความปลอยวาง ความ
สงคืน ความพน ความไมติดอยู แหงตัณหานั้นนั่นเทียว.
[๑๖๑] ก็ตัณหานี้นั้นแล เมื่อจะละ ละที่ไหน ? เมื่อดับ ดับที่ไหน ?
ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ปยรูปสาตรูปนี้
เมื่อดับก็ดับที่ปยรูปสาตรูปนี้
ก็อะไร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ?
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จักขุ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่จักขุนี้ เมื่อ
ดับก็ดับที่จักขุนี้ โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ กายะ ฯลฯ มโน
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนนี้ เมื่อดับก็ดับที่
มโนนี้
รูป เปนปยสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปนี้ เมื่อดับก็
ดับที่รูปนี้ สัททะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รสะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ธัมมารมณ
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมือ่ จะละก็ละที่ธัมมารมณ เมื่อดับก็ดับที่
ธัมมารมณนี้.
จักขุวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่
จักขุวิญญาณนี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุวิญาณนี้ โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ
ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ เปนปยรูปสาตรูป
ในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้
จักขุสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
จักขุสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสนี้ โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละที่มโนสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้
จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
ก็ละที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่จักขุสัมผัสสชาเวทนานี้ โสตสัมผัส
สชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่มโนสัมผัสสชาเวทนานี้ เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสชาเวทนานี้
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รูปสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่
รูปสัญญานี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้ สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ
รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ธัมมสัญญา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญญานี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมสัญญานี้.
รูปสัญเจตนา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่
รูปสัญเจตนานี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญเจตนานี้ สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธัมมสัญเจตนา
เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่ธัมมสัญเจตนานี้ เมื่อดับ
ก็ดับที่ธัมมสัญเจตนานี้
รูปตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปตัณหานี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปตัณหานี้ สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ
รสตัณหา ฯลฯ โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ธัมมตัณหา เปนปยรูปสาตรูปในโลก
ตัณหา เมื่อจะละก็ละที่ธัมมตัณหานี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมตัณหานี้.
รูปวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิตกนี้
เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้ สัททวิตก ฯลฯ คันธวิตก ฯลฯ รสวิตก ฯลฯ
โผฏฐัพพวิตก ฯลฯ ธัมมวิตก เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
กะละที่ธัมมวิตกนี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิตกนี้
รูปวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละก็ละที่รูปวิจาร
นี้ เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารนี้ สัททวิจาร ฯลฯ คันธวิจาร ฯลฯ รสวิจาร ฯลฯ
โผฏฐัพพวิจาร ฯลฯ ธัมมวิจาร เปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้ เมื่อจะละ
ก็ละที่ธัมมวิจารนี้ เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิจารนี้
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ
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ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[๑๖๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน ?
อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
[๑๖๓] ในอริยมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ?
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรู
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
[๑๖๔] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ?
ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริ
ในการไมเบียดเบียน นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ.
[๑๖๕] สัมมาวาจา เปนไฉน ?
ความงดเวนจากการพูดเท็จ ความเวนจากการพูดสอเสียด ความ
งดเวนจากการพูดหยาบ ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา.
[๑๖๖] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ?
ความงดเวนจากการฆาสัตว ความงดเวนจากการลักทรัพย ความ
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ.
[๑๖๗] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ?
บุคคลผูอริสาวกในศาสนานี้ ละมิจฉาอาชีวะแลวเลี้ยงชีวิตอยูดวย
สัมมาอาชีวะ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ.
[๑๖๘] สัมมาวายามะ เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อปองกันอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิด ฯลฯ
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เพื่อละอกุศลบาปธรรมที่เกิดแลว ฯลฯ เพื่อสรางกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิดใหเกิด
ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อ
ความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
[๑๖๙] สัมมาสติ เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ ผูประกอบดวยความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติพิจารณา
เห็นกายในกายเนือง ๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก ผูประกอบ
ดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู
ฯลฯ ผูประกอบดวยความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นจิตในจิต
เนือง ๆ อยู ฯลฯ ผูประกอบดวยความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก นี้เรียกวา
สัมมาสติ.
[๑๗๐] สัมมาสมาธิ เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน
อันยังใจใหผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ เปนธรรมเอกผุดขึ้นภายใน ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เพราะคายปติไดอีกดวย จึง
เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุ
ตติยฌาน พึงเปนฌานที่พระอริยทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา เปนผูมี
จิตเปนอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขอยู บรรลุจตุตถฌาน ที่ไมมีทุกขไมมีสุข
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เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาอยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ
สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ.
สุตตันตภาชนีย จบ
๔. สัจจวิภังคนิเทศ
วรรณนาสุตตันตภาชนีย
วาดวยอุเทศวาร
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในสัจจวิภังคในลําดับแหงธาตุวิภังคตอไป
บทวา จตฺตาริ (๔) เปนคํากําหนดจํานวน. บทวา อริยสจฺจานิ (อริยสัจ)
เปนคําแสดงไขธรรมที่กําหนดไว. ก็พึงทราบวินิจฉัยในอุเทศวารมีคําวา
ทุกฺข อริยสจฺจ (ทุกขอริยสัจ) เปนตน.
วิภาคโต นิพฺพจน ลกฺขณาทิปปฺ เภทโต
อตฺถตฺถุทฺธารโต เจว อนูนาธิกโต ตถา
กมโต อริยสจฺเจสุ
ย ญาณ ตสฺส กิจฺจโต
อนฺโตคธาน ปเภทา อุปมาโต จตุกฺกโต
สฺุเตกวธาทีหิ
สภาควิสภาคโต
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ
วิฺุนา สาสนกฺกเม
๑

๑

บาลีขอ ๑๔๔
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บัณฑิตผูรูแจง พึงทราบวินิจฉัยใน
ลําดับคําสอน โดยวิภาค ๑ โดยวิเคราะห
ศัพท ๑ โดยประเภทมีลกั ษณะเปนตน ๑
โดยอรรถ ๑ โดยถอดความ ๑ โดยไมหยอน
ไมยิ่ง ๑ โดยลําดับ ๑ โดยกิจแหงญาณใน
อริยสัจ ๑ โดยประเภทแหงธรรมทีห่ ยั่งลง
ภายใน ๑ โดยอุปมา ๑ โดยจตุกะ (หมวด๔) ๑
โดยสุญญตา (วาง) ๑ โดยเปนธรรมอยางเดียว
กันเปนตน ๑ โดยสภาคะและวิสภาคะ ๑.
วาดวยวินิจฉัยโดยวิภาค
บรรดาอุเทศเหลานั้น คําวา โดยวิภาค ไดแก อรรถแหงอริยสัจ ๔
มีทุกขเปนตน พระองคทรงจําแนกไวสัจจะละ ๔ ประการ เปนของแท
เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น ที่กลุ บุตรผูจะตรัสรูทุกขเปนตน พึงตรัสรู
เหมือนอยางที่ตรัสไววา ทุกข มีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถวาอันปจจัยปรุงแตง
มีอรรถวาใหเรารอน มีอรรถวาปรวนแปร อรรถ ๔ แหงทุกขนี้ เปนอรรถของ
ทุกข เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น สมุทัย มีอรรถวา
ประมวลมา มีอรรถวาเปนเหตุมอบใหซึ่งผล มีอรรถวาประกอบไว มีอรรถวา
เปนเครื่องกังวล ฯลฯ นิโรธ มีอรรถวาสลัดออก มีอรรถวาสงัด มีอรรถวา
อันปจจัยปรุงแตงไมได มีอรรถวาเปนอมตะ ฯลฯ มรรค มีอรรถวาการนําออก
มีอรรถวาเปนเหตุ มีอรรถวาเปนทัสสนะ (เห็น) มีอรรถวาเปนอธิบดี อรรถ ๔
*

*

ขุ. ป. เลม ๓๑ ๕๔๕/๔๔๙
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แหงมรรคนี้เปนอรรถของมรรค เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอื่น
ดังนี้.
อนึ่ง พระบาลีมีอาทิอยางนี้วา ทุกข มีอรรถวาบีบคั้น มีอรรถวา
อันปจจัยปรุงแตง มีอรรถวาใหเรารอน มีอรรถวาปรวนแปร เปนอรรถที่ควร
ตรัสรู ดังนี้ พึงทราบสัจจะมีทุกขเปนตน ดวยอํานาจแหงอรรถสัจจะอยางละ ๔
ตามที่ทรงจําแนกไวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัยในสัจจะนี้โดยวิภาคกอน.
วาดวยวินิจฉัยโดยวิเคราะหศัพท
ก็ในขอวา โดยวิเคราะหศัพท และประเภทมีลักษณะเปนตน
นี้ พึงทราบสัจจะโดยวิเคราะหศัพทกอน.
ในบทวา ทุกฺข นี้ ศัพทวา ทุ นี้ยอมแสดงความนาเกลียด จริงอยู
ชาวโลกเรียกบุตรที่นาเกลียดวา ทุปตุ ฺโต (บุตรนาเกลียด) สวนศัพทวา ข
ยอมปรากฏในความวางเปลา เพราะอากาศที่วางเปลาเรียกกันวา ข ก็สัจจะ
ที่หนึ่ง นี้ ชื่อวา กุจฺฉิต (นาเกลียด) เพราะเปนที่ตั้งแหงอุปทวะมิใชนอย
ชื่อวา ตุจฺฉ (วางเปลา) เพราะเวนจากความยั่งยืน ความงาม ความสุขและ
เปนอัตตาที่ชนพาลคิดกัน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทุกฺข
(ทุกข) เพราะเปนของนาเกลียด และเปนของวางเปลา.
ศัพทวา ส นี้ ในคําวา สมุทย นี้ ยอมแสดงการประกอบพรอม
เชนในคําเปนตนวา สมาคโม สเมต (การประชุมกัน รวมกัน) ศัพทวา
๑

๒

๑. คนพาลคิดเห็นวา...เปนของเที่ยง สวยงาม เปนสุข และเปนอัตตา
๒. คําวา ทุกข นี้ อีกนัยหนึ่งแยกศัพทเปน ทุ บทหนา และขมธาตุ ลบที่สุดธาตุ สําเร็จรูป
ตามไวยากรณเปน ทุกฺข แปลวา ทนไดยาก
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อุท นี้ ยอมแสดงความเกิดขึ้น เชนในคําเปนตนวา อุปฺปนฺน อุทิต
(เกิดขึ้นแลว ตั้งขึ้นแลว). แตศัพทวา อย ยอมแสดงถึงเหตุ ก็เมื่อมีการ
ประกอบดวยปจจัยที่คงอยู สัจจะที่สอง นี้ ก็เปนเหตุคือการเกิดขึ้นแหงทุกข
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทุกฺขสมุทย (ทุกขสมุทัย) เพราะ
สัจจะที่สองนี้เปนเหตุเกิดทุกข.
อนึ่ง สัจจะที่สาม เพราะศัพทวา นิ ยอมแสดงความไมมี และศัพทวา
โรธ ยอมแสดงถึงผูทองเที่ยว เพราะฉะนั้น ในสัจจะที่สาม (นิโรธ) นี้
จึงไดแกความไมมีความทองเที่ยวไปแหงทุกข กลาวคือการทองเที่ยวไปใน
สังสารเพราะวางจากคติทั้งปวง อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระโยคาวจรบรรลุสัจจะ
ที่สามนั้นแลว ความไมมีการทองเที่ยวไปแหงทุกขกลาวคือการทองเที่ยวไปใน
สังสาร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทุกฺขนิโรธ (ทุกขนิโรธ) เพราะเปน
ปฏิปกษตอการทองเที่ยวไปนั้น อีกอยางหนึ่ง เรียกวา ทุกขนิโรธ เพราะ
เปนปจจัยแกความไมเกิด คือความดับสนิทแหงทุกข.
อนึ่ง สัจจะที่ ๔ นี้ ยอมดําเนินไปสูความดับทุกข เพราะมุงหนาตอ
พระนิพพานนั้นดวยอํานาจแหงอารมณ และเปนปฏิปทาเพื่อถึงความดับทุกข
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ก็เพราะพระอริยะมีพระพุทธเจาเปนตนยอมแทงตลอดสัจจะเหลานั้น
ฉะนั้น สัจจะเหลานั้น จึงตรัสเรียกวา อริยสัจจะ เหมือนอยางพระดํารัสที่
ตรัสไววา จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อริสจฺจานิ กตมานิ ฯ เป ฯ อิมานิ
โข ภิกขฺ เว จตฺตาริ อริสจฺจานิ อริยา อิมานิ ปฏิวิชฺฌนฺติ ตสฺมา
๑

๒

๑. สมุทย ในที่นี้ก็คือ ส + อุท + อย สําเร็จรูปเปน สมุทย
๒. ศัพทนิโรธ อีกอยางหนึง่ ศัพทวา นิ หมายถึงความไมมี ศัพทวา โรธ หมายถึงเรือนจํา
สังสาร นิโรธ จึงแปลไดอกี วา ไมมเี รือนจําในสังสาร
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อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้
๔ ประการเปนไฉน ? คือทุกขอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหลานี้แล พระอริยะทั้งหลายยอม
แทงตลอดอริยสัจเหลานี้ เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกวา อริยสัจ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา อริยสัจ เพราะอรรถวา เปนสัจจะของ
พระอริยะดังนี้บาง เหมือนอยางที่ตรัสไววา สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯ เป ฯ
สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอริยะในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวา สัจจะของพระอริยะ .
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อริยสัจ เพราะความที่อริยสัจเหลานั้นอันพระอริยะตรัสรูแลวบาง เพราะความสําเร็จโดยความเปนอริยะบาง เหมือนอยางที่
ตรัสวา อิเมส โข ภิกขฺ เว จตุนฺน อริยสจฺจาน ยถาภูต อภิสมฺพุทฺธตฺตา
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อริโยติ วุจฺจติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ชาวโลกเรียกวา อริยะ เพราะตรัสรู
อริยสัจ ๔ เหลานี้แลตามความจริง.
อีกอยางหนึ่งแล ชื่อวา อริยสัจ เพราะอรรถวา เปนสัจจะอันประเสริฐ
คําวา อริยะนี้มีอธิบายวา เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนของคลาดเคลื่อน
เหมือนอยางที่ตรัสไววา อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อริสจฺจานิ ตถานิ
อวิตถานิ อนฺญกานิ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
๑

๒

๑. ๒. ส. มหาวาร เลม ๑๙ ๑๗๐๘/๕๔๕
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อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เปนของแทไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวา อริยสัจ (สัจจะอันประเสริฐ) ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสัจจะนี้โดยวิเคราะหเพียงเทานี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยประเภทมีลักษณะเปนตน
พึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทมีลักษณะเปนตนอยางไร จริงอยู ใน
สัจจะ ๔ เหลานี้ ทุกขสัจจะมีการเบียดเบียนเปนลักษณะ มีความใหเรารอน
เปนรส มีปวัตติเปนปจจุปฏฐาน. สมุทยสัจจะ มีเหตุเปนแดนเกิดเปน
ลักษณะ มีการไมเขาไปตัดเปนรส มีปลิโพธเปนปจจุปฏฐาน. นิโรธสัจจะ
มีความสงบเปนลักษณะ มีการไมจุติเปนรส มีการไมมีนิมิตเปนปจจุปฏฐาน.
มรรคสัจจะ มีการนําออกเปนลักษณะ มีการประหาณกิเลสเปนรส มีวฏุ ฐานะ
(คือการออก) เปนปจจุปฏฐาน.
อีกอยางหนึ่ง สัจจะ ๔ นี้มีปวัตติ (การเปนไป) มีปวัตตนะ (เหตุ
ใหเปนไป) มีนิวัตติ (ความกลับ) มีนวิ ัตตนะ (เหตุใหกลับ) เปนลักษณะ
โดยลําดับ* และมีสังขตะ (คือธรรมชาติอันปจจัยปรุงแตง) มีตัณหา มีอสังขตะ
(คือธรรมชาติอันปจจัยไมปรุงแตง) มีทัสสนะ (การเห็น) เปนลักษณะตาม
ลําดับเหมือนกันแล.
พึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทมีลักษณะเปนตนในที่นี้ดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยอรรถ
ก็ในขอวา โดยอรรถและโดยถอดความ นี้ พึงทราบโดยอรรถ
กอน หากมีคําถามวา อะไรเปนอรรถของสัจจะ ก็จะพึงมีคําตอบอยางพิสดาร
๑ คําวา ประวัติหมายถึงทุกขสัจจะ ปวัตตนะหมายถึงสมุทัย นิวัตติหมายถึงนิโรธ นิวัตตนะ
หมายถึงมรรค (ผูแปล)
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วา ภาวะใด เมื่อบุคคลเพงอยูดวยปญญาจักษุ ยอมไมวิปริตเหมือนมายากล
ไมลวงตาเหมือนพยับแดด ไมเปนสภาวะที่ใคร ๆ หาไมไดเหมือนอัตตาของ
พวกเดียรถีย โดยที่แทเปนโคจร (อารมณ) ของอริยญาณ โดยประการมี
การเบียดเบียน (ทุกขสัจ) มีเหตุเปนแดนเกิด (สมุทัยสัจ) มีความสงบ
(นิโรธสัจ) มีการนําออก (มรรคสัจ) ซึ่งเปนของแท ไมวิปริต เปนของจริง
ทีเดียว ภาวะที่สัจจะเปนของแท ไมวิปริต เปนของจริง เปนดังลักษณะไฟ
และเปนดังธรรมดาของสัตวโลก (ตองเกิดแกเจ็บตาย) นั้น บัณฑิตพึงทราบวา
เปนอรรถของสัจจะ เหมือนอยางที่ตรัสไววา อิท ทุกฺขนฺติ โข ภิกฺขเว
ตถเมต อวิตเมต อนฺญถเมต ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คําวา นี้ทุกข
ดังนี้แล นั่นเปนของแทจริง นั่นเปนของไมผิด นั่นไมเปนไปโดยประการอื่น
เปนตน. อีกอยางหนึ่ง
นาพาธก ยโต ทุกขฺ  ทุกฺขา อฺญ น พาธก
พาธกตฺตนิยาเมน
ตโต สจฺจมิท มต
นอกจากทุกขแลว ตัวเบียดเบียนยอม
ไมมีตัวเบียดเบียนอื่นนอกจากทุกขก็หามีไม
เพราะฉะนั้น ทุกขนี้ บัณฑิตจึงรูวาเปน
สัจจะ โดยกําหนดอรรถวาเปนตัวเบียดเบียน.
ต วินา นาฺญโต ทุกฺข น โหติ น จ ต ตโต
ทุกฺขเหตุนิยาเมน
อิติ สจฺจ วิสตฺติกา
เวนจากตัณหานั้นแลวทุกขยอมไมมี
แตเหตุอื่น และทุกขนั้นยอมไมมีจากตัณหา
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นั้นก็หาไม เพราะฉะนั้น ตัณหาตัวซัดซาย
ไปในอารมณตาง ๆ นั้น บัณฑิตจึงรูวา
เปนสัจจะ โดยกําหนดอรรถวาเปนเหตุแหง
ทุกข.
นาฺา นิพฺพานโต สนฺติ สนฺต น จ น ต ยโต
สนฺตภาวนิยาเมน
ตโต สจฺจมิท มต
ความสงบอื่นนอกจากพระนิพพาน
แลวยอมไมมี และพระนิพพานนั้นเวนจาก
ความสงบก็หามีไม เพราะฉะนั้น พระนิพพานนี้ บัณฑิตจึงรูวาเปนสัจจะ โดย
กําหนดอรรถวาเปนความสงบ.
มคฺคา อฺ น นิยฺยาน อนิยยฺ าโน น จาป โส
ตจฺฉนิยฺยานภาวตฺตา
อิติ โส สจฺจสมฺมโต
นอกจากมรรคแลว เครื่องนําออก
อยางอื่นยอมไมมี แมมรรคนั้นมิใชเครื่อง
นําออกก็หาไม เพราะฉะนั้น มรรคนั้น
บัณฑิตจึงรูวาเปนสัจจะ เพราะอรรถวาเปน
เครื่องนําออกอยางแทจริง.
อิติ ตจฺฉาวิปลฺลาส
ภูตภาว จตูสุป
ทุกฺขาทีสฺววิเสเสน
สจฺจตฺถ อาหุ ปณฺฑิตา
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บัณฑิตทั้งหลายกลาวภาวะอันแทไม
แปรผัน เปนของจริงในสัจจะทั้ง ๔ มีทุกข
เปนตน โดยไมแปลกกันวา เปนอรรถแหง
สัจจะ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
พึงทราบวินิจฉัยสัจจะโดยอรรถ ดังพรรณนามาฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยถอดความ
พึงทราบวินิจฉัย โดยถอดเอาความ อยางไร ? สัจจศัพทใน
อธิการนี้ ยอมปรากฏในอรรถมิใชนอย อยางไร คือสัจจศัพท ยอมปรากฏ
ในวาจาสัจจะ(พูดจริง)เหมือนในประโยคมีอาทิวา สจฺจ ภเณ น กุชฺเฌยฺย
บุคคลพึงกลาวคําสัตย ไมพึงโกรธ. ที่ปรากฏในวิรติสัจจะ (มุสาวาทวิรัติ)
เหมือนในประโยคมีอาทิวา สจฺเจ ิตา สมณพฺราหฺมณา สมณพราหมณ
ผูตั้งอยูในสัจจะ. ที่ปรากฏใน ทิฏิสัจจะ (จริงโดยทิฏฐิ) เหมือนในประโยค
มีอาทิวา กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานาปวาทิยาเส กุสลาวทานา
เพราะเหตุไรหนอ พวกสมณพราหมณจึงกลาวสัจจะไปตาง ๆ คือเปนผูอางตน
วาเปนผูฉลาดกลาวยืนยันสัจจะหลายอยาง. ที่ปรากฏใน ปรมัตถสัจจะ คือ
นิพพานและมรรค เหมือนในประโยคมีอาทิวา เอก หิ สจฺจ น ทุติยมตฺถิ
สัจจะมีอยางเดียวไมมอี ยางที่สอง. ทีป่ รากฏใน อริยสัจจะ เหมือนในประโยค
มีอาทิวา จตุนฺน สจฺจาน กติ กุสลา บรรดาสัจจะ ๔ สัจจะที่เปนกุศลมี
เทาไร. แมในที่นี้ สัจจศัพทนี้นั้นยอมเปนไปในอริยสัจจะ (สัจจะอันประเสริฐ)
ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยโดยถอดความในสัจจะนี้ ฉะนี้.
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วาดวยวินิจฉัยโดยไมหยอนไมยิ่ง
ในขอวา ไมหยอนไมยิ่ง นี้ หากมีคําถามวา ก็เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอริยสัจไว ๔ เทานั้นไมหยอนไมยิ่ง ตอบวาเพราะไมมี
สัจจะอยางอื่น และนําออกขอใดขอหนึ่งก็ไมได จริงอยู สัจจะอื่นยิ่งกวาสัจจะ ๔
เหลานี้ หรือวาบรรดาสัจจะ ๔ เหลานี้จะพึงนําออกไปสักขอหนึ่ง หาไดไม.
เหมือนอยางที่ตรัสไวมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณในโลก
นี้ พึงเอยอางวา ทุกขที่พระสมณโคดมแสดงไวนี้ ไมใชทกุ ขอริยสัจ ทุกข
อริยสัจเปนอยางอื่น เราจักเวนทุกขอริยสัจนี้แลวบัญญัติทุกขอริยสัจอื่น ขอนี้
ไมใชฐานะที่เปนได ดังนี้ และดังที่ตรัสไวมีอาทิอยางนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นั่นมิใชทุกขอริยสัจ
ขอที่หนึ่งที่สมณโคคมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอที่หนึ่งนั้นเสีย
แลวบัญญัตทิ ุกขอริยสัจขอที่หนึ่งอยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดดังนี้ .
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกความเปนไปแหงทุกข
ก็ตรัสบอกพรอมทั้งเหตุ และเมื่อจะตรัสบอกความไมเปนไป ก็ตรัสบอกพรอม
ทั้งอุบาย (เปนเครื่องสลัดออก) เพราะฉะนั้น จึงตรัสอริยสัจไว ๔ เทานั้น
เพราะความที่สัจจะเหลานั้นมีความเปนไป (ปวัตติ) ความไมเปนไป (นิวัตติ)
และเหตุแหงความเปนไป ความไมเปนไปทั้งสองอันมีสัจจะ ๔ นี้เปนอยางยิ่ง.
อนึ่ง พระองคตรัสอริยสัจ ๔ เทานั้น แมดวยอํานาจแหงปริญเญยธรรม (ธรรมที่ควรกําหนดรู) ปหาตัพพธรรม (ธรรมที่ควรละ) สัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมที่ควรทําใหแจง) ภาเวตัพพธรรม (ธรรมทีค่ วรเจริญ) และ
*

*

ส. มหาวาร. เลมที่ ๑๙ ๑๖๙๓/๕๓๘
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ตรัสไว ๔ ดวยอํานาจแหงตัณหา วัตถุที่อาศัยเกิดของตัณหา ความดับ
ตัณหา และอุบายเปนเครื่องดับตัณหา และตรัสไว ๔ แมดวยอํานาจแหงความ
อาลัย เหตุที่ยินดีในอาลัย การถอนขึ้นซึ่งอาลัยและอุบายเปนเหตุถอนขึ้นซึ่ง
อาลัย.
พึงทราบวินิจฉัยโดยไมหยอนไมยิ่งในอธิการนี้ ดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยลําดับ
ขอวา โดยลําดับ แมนี้ ไดแก ลําดับแหงเทศนานั่นเอง ก็ใน
อริยสัจ ๔ เหลานี้ ทุกขสัจจะ เปนสัจจะที่รูไดงาย เพราะเปนของหยาบ และ
เพราะเปนของทั่วไปแกสัตวทั้งหมด ฉะนั้น จึงตรัสไวกอน สมุทัยสัจจะตรัส
ไวในลําดับแหงทุกขสัจจะนั้นเพื่อแสดงเหตุของทุกขสัจจะนั้นเอง นิโรธสัจจะ
ตรัสไวโดยลําดับสมุทัยสัจจะนั้น เพื่อแสดงใหรูวา เพราะเหตุดับ ผลจึงดับ
มรรคสัจจะตรัสไวในที่สุด เพื่อแสดงอุบายเครื่องบรรลุนโิ รธสัจจะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสทุกขกอน เพื่อใหเกิดความ
สังเวชแกพวกสัตวผูยินดีและปรารถนาความสุขในภพ ตรัสสมุทัยในลําดับแหง
ทุกขนั้น เพื่อใหรูวา ทุกขนั้นตัณหามิไดสรางแลวยอมไมมา มันยอมมีเพราะ
เหตุภายนอกมีพระอิศวรบันดาลก็หาไม ที่แทมนั ยอมมีเพราะตัณหานี้ ตอจาก
นั้นก็ตรัสนิโรธ เพื่อใหเกิดความโลงใจ ดวยการเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก
แกสัตวผูมีใจสลดซึ่งแสวงหาอุบายเปนเครื่องออกจากทุกข เพราะความเปนผู
ถูกทุกขพรอมทั้งเหตุ (ตัณหา) ครอบงําแลว ตอจากนั้นก็ตรัสมรรคอันเปน
ธรรมใหถึงนิโรธ เพื่อบรรลุนโิ รธ.
พึงทราบวินิจฉัยแมโดยลําดับในสัจจะนี้ ดวยประการฉะนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 303

วาดวยวินิจฉัยโดยกิจแหงญาณในอริยสัจ
ขอวา โดยกิจแหงญาณในอริยสัจ นี้ อธิบายวา พึงทราบวินิจฉัย
แมโดยกิจแหงสัจจญาณ จริงอยู สัจจญาณมี ๒ อยาง คือ
อนุโพธญาณ (ญาณทีร่ ูโดยลําดับ)
ปฏิเวธญาณ (ญาณที่แทงตลอด).
บรรดาญาณทั้ง ๒ นั้น อนุโพธญาณ เปนโลกิยะยอมดําเนินไปใน
นิโรธและมรรค ดวยอํานาจแหงการสดับฟงเปนตน. ปฏิเวธญาณเปนโลกุตระ
ทํานิโรธใหเปนอารมณแลวแทงตลอดสัจจะแมทั้ง ๔ โดยกิจ เหมือนอยางที่
ตรัสไววา โย โกจิ ภิกขฺ เว ทุกฺข ปสฺสติ ทุกฺขสมุทยมฺป โส ปสฺสติ
ทุกฺขนิโรธมฺป ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทมฺป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผูใดผูหนึ่งเห็นทุกข ผูนนั้ ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ
ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา . พึงกลาวพุทธวจนะ (ในสูตรนี้) แม
ทั้งหมด.
อนึ่ง ญาณที่เปนโลกิยะในสัจจญาณ ๔ เหลานี้ ทุกขญาณ (ญาณใน
ทุกข) ยอมหามสักกายทิฏฐิที่กําลังเปนไปดวยอํานาจแหงความครอบงําโดย
ปริยุฏฐาน. สมุทยญาณ (ญาณในสมุทัย) ยอมหามอุจเฉททิฏฐิ. นิโรธญาณ
(ญาณในนิโรธ) ยอมหามสัสสตทิฏฐิ. มรรคญาณ (ญาณในมรรค) ยอม
หามอกิริยทิฏฐิ.
อีกอยางหนึ่ง ทุกฺขญาณ ยอมหามความปฏิบัติผิดในผลกลาวคือ
ความสําคัญในเบญจขันธซึ่งปราศจากความยั่งยืน ความงาม ความสุข และ
*

*

ส. มหาวาร. เลม ๑๙ ๑๗๑๑/๕๔๗
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อัตตา วามีความยั่งยืน มีความงาม มีสุข และมีอัตตา สมุทยญาณ ยอม
หามความปฏิบัติผิดใหเหตุ ที่เปนไปในการนับถืออยางยิ่งคือในสิ่งที่มิใชเหตุ
วาเปนเหตุ โดยเขาใจวา โลก ยอมเปนไปโดยพระอิศวรโดยพระผูเปนประธาน
โดยพระกาฬ และโดยภาวะของตนเองเปนตน นิโรธญาณ ยอมหามความ
ปฏิบัติผิดในนิโรธที่ยึดถือในอรูปโลก และในภูมิที่เปนยอดโลกเปนตน วาเปน
พระนิพพาน มรรคญาณ ยอมหามความปฏิบัติผิดในอุบายที่เปนไปดวย
ความยึดถือในมรรคที่ไมบริสุทธิ์ อันตางโดยกามสุขัลลิถานุโยคและอัตตกิลมถานุโยควาเปนมรรคอันบริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงประพันธคําคาถานี้ไววา
โลเก โลกปฺปภเว โลกตฺถคเม สิเว จ ตทุปาเย
สมฺมุยฺหติ ตาว
นโร น วิชานาติ ยาว สจฺจานิ
นรชน ยังไมรูแจงสัจจะทั้งหลาย
ตราบใด เขาก็ยอมลุมหลงในโลก (ทุกข) ใน
เหตุเกิดของโลก (สมุทยั ) ในพระนิพพาน
อันเปนที่ดับไปแหงโลก และในอุบายของ
ความดับโลกนั้น (มรรค) อยูตราบนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยโดยกิจแหงญาณในอริยสัจจะนี้ ดวยประการฉะนี้.
*

วาดวยวินิจฉัยโดยประเภทแหงธรรมที่หยัง่ ลงภายใน
ขอวา โดยประเภทแหงธรรมทีห่ ยั่งลงภายใน ความวา จริงอยู ยก
เวนตัณหาและอนาสวธรรม (ธรรมทีไ่ มมีอาสวะ) แลวธรรมทั้งหมดที่เหลือนับวา
พวกอุทกดาบสและอาฬารดาบส ถืออรูปโลกวาเปนนิพพาน พวกนิครนถถือยอดภูมิ (โลก
ถูปกา) วาเปนนิพพาน (มหาฎีกา)

*
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หยั่งลงภายใน ในทุกขสัจ. ตัณหาวิจริต ๓๖ หยั่งลงภายใน ใหสมุทยสัจ.
นิโรธสัจไมมีอะไรเจือปน ธรรมมีวมิ ังสิทธิบาท ปญญินทรีย ปญญาพละและ
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค โดยมีสัมมาทิฏฐิเปนประมุขเปนธรรมหยั่งลงภายใน
ในมรรคสัจ. วิตก ๓ มีเนกขัมมวิตกเปนตนโดยอิงอาศัยสัมมาสังกัปปะเปนธรรม
หยั่งลงภายใน วจีสุจริต ๔ โดยอิงอาศัยสัมมาวาจาเปนธรรมหยั่งลงภายใน กาย
ทุจริต โดยอิงอาศัยสัมมากัมมันตะเปนธรรมหยัง่ ลงภายใน ความมักนอยและ
ความสันโดษโดยมีสัมมาอาชีวะเปนประมุขเปนธรรมหยั่งลงภายในนับเขาใน
มรรคสัจ. อีกอยางหนึ่ง เพราะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะทั้งหมด
เหลานี้เปนอริยกันตศีล เพราะศีลอันบุคคลพึงรับดวยมือคือศรัทธา และเพราะ
ความที่ศีลจะมีอยูก็เพราะความที่สัมมาวาจาเปนตนเหลานั้นมีอยู สัทธินทรีย
สัทธา พละ ฉันทิทธิบาท จึงเปนชาติหยั่งลงในภายใน. สัมมัปปธาน ๔ วิรยิ ิทธิบาท วิริยินทรีย วิริยพละ วิริยสัมโพชฌงค โดยอิงอาศัยสัมมาวายามะเปนธรรม
หยั่งลงภายใน สติปฏฐาน ๔ สตินทรีย สติพละ และสติสัมโพชฌงค โดยอิง
อาศัยสัมมาสติ เปนธรรมหยั่งลงภายใน สมาธิอยางละ ๓ คือสมาธิมีวิตกและ
มีวิจารเปนตน จิตตสมาธิ สมาธินทรีย สมาธิพละ ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค เปนธรรมหยั่งลงภายใน
คือนับเขาในมรรคสัจ.
พึงทราบวินิจฉัยแมประเภทแหงธรรมที่หยั่งลงภายในสัจจะนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยอุปมา
ก็ในขอวา โดยอุปมา นี้ พึงเห็นทุกขสัจเหมือนของหนัก สมุทัยสัจ
เหมือนการถือของหนัก นิโรธสัจเหมือนวางของหนัก มรรคสัจเหมือนอุบาย
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เปนเครื่องวางของหนัก. อนึ่ง ทุกขสัจเปนดังโรค สมุทยสัจเปนดังสมุฏฐาน
ของโรค นิโรธสัจเปนดังความสงบของโรค มรรคสัจเปนดังเภสัช.
อีกอยางหนึ่ง ทุกขสัจเปรียบเหมือนมีภิกษาหาไดโดยยาก สมุทยสัจ
เปรียบเหมือนฝนไมดี นิโรธสัจเปรียบเหมือนมีภิกษาหาไดงาย มรรคสัจ
เปรียบเหมือนฝนดี.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบสัจจะเหลานี้โดยอุปมาประกอบดวยคนมีเวร
มูลเหตุแหงเวร การถอนขึ้นซึ่งเวร อุบายการถอนขึ้นซึ่งเวร และพึงทราบ
ดวยตนไมมีพิษ รากเหงาของตนไมมีพิษ การโคนตัดตนไมมีพิษ อุบาย
โคนตัดตนไมมีพิษ และพึงทราบดวยมีภัย เหตุทมี่ ีภัย ความปลอดภัย อุบาย
ใหปลอดภัย และพึงทราบดวยฝงนี้ หวงน้ําใหญของฝงนี้ ฝงโนน และผูพยายาม
ใหถึงฝงโนนนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยโดยอุปมาในอริยสัจนี้ ดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยจตุกะ (หมวด ๔)
ขอวา โดยจตุกะ ความวา ก็บรรดาสัจจะ ๔ เหลานี้ ธรรมที่
เปนทุกขแตไมใชทุกขอริยสัจก็มี ธรรมที่เปนอริยสัจไมเปนทุกขก็มี ธรรมที่
เปนทุกขดวยเปนอริยสัจดวยก็มี ธรรมที่ไมเปนทุกขและไมใชอริยสัจก็ม.ี
ในสมุทัยเปนตนก็นัยนี้.
ในจตุกะนั้น ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตดวยมรรคและสามัญผล
ทั้งหลาย ชื่อวา เปนทุกข เพราะเปนสังขารทุกข โดยพระบาลีวา ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข (สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข) แตไมใชอริยสัจ นิโรธเปนอริยสัจ
*

*

ส. ขนฺธวาร เลม ๑๗ ๔๒/๒๘
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แตไมเปนทุกข สวนอริยสัจทั้ง ๒ นอกนี้ (สมุทัยและมรรค) พึงเปนทุกข
เพราะความไมเที่ยง แตไมใชทุกขโดยที่กุลบุตรผูอยูประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาคเจากําหนดรู สวนอุปาทานขันธ ๕ เวนตัณหาแลวเปนทั้งทุกข
เปนทั้งอริยสัจโดยประการทั้งปวง ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรค และสามัญผล
ทั้งหลายไมใชทุกขโดยสภาวะที่กุลบุตรผูอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูม ีพระภาคเจา เพื่อกําหนดรู ทั้งไมใชอริยสัจ.
พึงทราบการประกอบแมในสมุทัยเปนตน ตามสมควรแลววินิจฉัย
ในอริยสัจนี้โดยจตุกะ ดวยประการฉะนี้แล.
*

วาดวยวินิจฉัยโดยสุญญตา (วาง)
ในขอวา โดยสุญญตาและโดยเปนธรรมอันเดียวกันเปนตน นี้
พึงทราบโดยสภาพวางกอน. จริงอยู โดยปรมัตถ สัจจะทั้งหมดทีเดียว พึง
ทราบวา เปนสภาพวาง เพราะไมมีผูเสวย ไมมีผทู ํา ไมมีผูดบั ไมมีผู
เดิน ดวยเหตุนั้น นักปราชญจึงประพันธคําคาถานี้ไววา
ในขอสมุทัยเปนตน กิเลสที่เปนสมุทัย (นอกจากตัณหา) เปนสมุทัยเพราะอรรถวาทําให
เกิดทุกขแตไมใชอริยสัจที่เปนสมุทัย นิโรธเปนอริยสัจแตไมเปนสมุทยั ทุกขและมรรครวม
๒ พึงเปนสมุทัยก็ไดเพราะเปนปจจัยใหเกิดผลของตน แตไมเปนสมุทัยที่เปนปหาตัพพธรรม ตัณหาเปนทั้งสมุทัยเปนทั้งอริยสัจ ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคและสามัญผลไมเปน
สมุทัยที่จะตองละ และไมเปนอริยสัจ (เปนสัจจวิมุตติ)
ในนิโรธ สังขารนิโรธ และนิโรธสมาบัติเปนนิโรธแตไมเปนนิโรธอริยสัจ สมุทัยเปน
อริยสัจแตไมเปนนิโรธ ทุกขและมรรคทั้ง ๒ เปนนิโรธก็ไดเพราะเปนขณนิโรธ แตไมใชนิโรธ
สัจจะ. อสังขตะเปนทั้งนิโรธเปนทั้งอริยสัจธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคและสามัญผลไมเปนนิโรธ
และไมใชอริยสัจ
องคมรรคอื่นจากอริยมรรคเปนมรรคแตไมใชอริยมรรค นิโรธเปนอริยสัจแตเปน
มรรค ทุกขและสมุทัยทั้ง ๒ เปนมรรคก็ไดเพราะเปนทางไปสูภพแตมิใชอริยมรรคที่ควรเจริญ
เพื่อนิโรธ นิโรธคามินีปฏิปทาเปนทั้งมรรค เปนทั้งอริยสัจโดยประการทั้งปวง ธรรมที่สัมปยุต
ดวยมรรคและสามัญผลไมเปนมรรค และไมเปนอริยสัจ (เก็บความจากมหาฎีกา)
*
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ทุกขฺ เมว หิ น โกจิ ทุกฺขิโต
การโก น กิริยาว วิชฺชติ
อตฺถิ นิพพฺ ุติ น นิพพฺ ุโต ปุมา
มคฺคมตถิ คมโถ น วิชฺชติ
ความจริง ทุกขเทานั้นมีอยู แต
บุคคลไร ๆ ผูเปนทุกขหามีไม การทํามีอยู
แตผูทําหามีไม ความดับมีอยู แตบคุ คลผู
ดับหามีไม ทางมีอยู แตบุคคลผูเดินหามีไม.
อีกอยางหนึ่ง
ความวางในสัจจะ ๔ เทลานั้น พึง
ทราบอยางนี้ คือ สัจจะ ๒ บทแรกวางจาก
ความเที่ยง ความงาม ความสุข และอัตตา
อมตบทคือพระนิพพานวางจากอัตตา มรรค
วางจากความยั่งยืน ความสุข และอัตตา.
อีกอยางหนึ่ง สัจจะ ๓ วางจากนิโรธ และนิโรธก็วางจากสัจจะ ๓ ที่
เหลือ. อีกอยางหนึ่ง ในสัจจะ ๔ เหลานี้ เหตุวางจากผล เพราะไมมีทุกขใน
สมุทัย และไมมีนิโรธในมรรค เหตุไมรวมกับผล เหมือนดังปกติ (ประพฤติ)
๑

๒

๑. ทุกขเปนสัจจะสวนบุคคลเปนบัญญัติ สัจจะเปนของมีอยูโดยปรมัตถ บัญญัติไมมีโดยปรมัตถ
การกระทํามีอยูทานหมายเอาตัณหาเปนเหตุกระทํา มิไดหมายเอาบุคคลซึ่งเปนบัญญัติ. ความ
ดับหมายถึงนิพพาน ไมใชบุคคลเปนผูดับ. ทางหมายถึงมรรค ๘ มีอยูจริง สวนบุคคลผูเดิน
ไมมี เพราะมิใชบุคคล.
๒. ลัทธิภายนอกชื่อวาปกติวาที มีความเห็นวา ปกติเดิมเหตุรวมอยูก ับผล ตอมาจึงแยกออกเปน
คนละอยาง ลัทธิสมวายวาทีก็ทํานองเดียวกัน.
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ของลัทธิทั้งหลายมีปกติวาทีเปนตน. และผลเลาก็วางจากเหตุ เพราะความทุกข
กับสมุทัย และนิโรธกับมรรคมิไดเปนอันเดียวกัน ผลนั้นมิไดเปนอยางเดียว
กับเหตุ เปนเหตุผล เหมือนอณูทั้ง ๒ ของลัทธิทั้งหลาย มีสมวายวาทีเปนตน
เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงประพันธคําคาถานี้ไววา
ตยมิธ นิโรธสฺุ ตเยน เตนาป นิพฺพุติ สฺุา
สฺุโ ผเลน เหตุ ผลป ต เหตุนา สฺุ
บรรดาอริยสัจจะ ๔ นี้ สัจจะ ๓ วาง
จากนิโรธ นิโรธ (นิพพฺ ุติ) เลาก็วางจาก
สัจจะ ๓ แมนั้น สัจจะที่เปนเหตุวางจาก
สัจจะที่เปนผล แมสัจจะที่เปนผลนั้นเลาก็
วางจากสัจจะที่เปนเหตุ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสุญญตา (วาง) อยางนี้กอน.
วาดวยวินิจฉัยโดยเปนธรรมอยางเดียวเปนตน
ขอวา โดยเปนธรรมอยางเดียวเปนตน ความวา ก็บรรดาสัจจะ
๔ เหลานั้น ทุกขทั้งหมดทีเดียว ชื่อวามีอยางเดียวเพราะเปนปวัตติ (คือเปน
ธรรมหมุนไปในวัฏฏะ) เปน ๒ อยางโดยเปนนามและรูป เปน ๓ อยางโดย
แยกเปนอุปปตติภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปน ๔ อยู โดยประเภท
แหงอาหาร ๔ เปน ๕ อยางโดยประเภทแหงอุปาทานขันธ ๕.
แมสมุทัย ชื่อวามีอยางเดียว เพราะเปนสภาพใหวัฏฏะหมุนไป เปน
๒ อยางโดยเปนธรรมสัมปยุตดวยทิฏฐิ และไมสัมปยุตดวยทิฏฐิ เปน ๓ อยาง
โดยแยกเปน กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปน ๔ อยางเพราะเปนโทษ
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อันมรรค ๔ พึงละ เปน ๕ อยางโดยแยกอารมณ มีความยินดียิ่งในรูปเปนตน
เปน ๖ อยางโดยประเภทแหงกองตัณหา ๖.
นิโรธชื่อวามีอยางเดียว เพราะเปนอสังขตธาตุ แตโดยปริยาย (ออม)
นิโรธเปน ๒ อยางโดยเปนสอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน เปน
๓ อยางเพราะสงบภพทั้ง ๓ เปน ๔ อยางเพราะเปนอารมณใหมรรค ๔ บรรลุ
เปน ๕ อยางเพราะสงบความยินดียิ่ง ๕ (มีรูปารมณเปนตน) เปน ๖ อยาง
โดยประเภทแหงความสิ้นไปแหงกองตัณหา ๖.
แมมรรคเลาก็ชื่อวามีอยางเดียว เพราะเปนธรรมควรเจริญ เปน ๒
อยางโดยแยกเปนสมถะและวิปสสนา อีกอยางหนึ่ง เปน ๒ อยางโดยประเภท
แหงทัสสนะ (โสดามรรค) และภาวนา (มรรค ๓ ที่เหลือ) เปน ๓ อยาง
โดยประเภทธรรมขันธ ๓ (มีศลี ขันธเปนตน). จริงอยู มรรคนี้ เพราะเปน
สัปปเทสธรรม จึงสงเคราะห (รวมเขา) ดวยขันธ ๓ ที่เปนนิปปเทสธรรม
เหมือนหัวเมืองรวมอยูดวยราชอาณาจักรฉะนั้น. เหมือนอยางพระธัมมทินนาเถรีกลาวแกปญหาวิสาขอุบาสกวา ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ ขันธ ๓ พระผูมีพระภาคเจาไมทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘ สวนอริยมรรคมีองค ๘
พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหดวยขันธ ๓ แล ดูกอนทานวิสาขะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ พระองคทรงสงเคราะหในศีลขันธ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ พระองคทรงสงเคราะหในสมาธิขันธ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ พระองคทรงสงเคราะหในปญญาขันธ ดังนี้
๑

๒

๓

๔

๑. กองตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฎฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
๒. สัปปเทสธรรม หมายถึง ธรรมที่พระองคทรงแสดงไวเปนบางสวน (สวนเล็ก)
๓. นิปปเทสธรรม หมายถึง ธรรมที่ทรงแสดงไวโดยสิ้นเชิง (สวนใหญ).
๔. ม. มู. เลม ๑๒ ๕๐๘/๕๔๙.
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เพราะในอริยมรรคมีองค ๘ นี้ มรรคมีสัมมาวาจาเปนตนเปนศีลอยางเดียว
ฉะนั้น มรรค ๓ มีสัมมาวาจาเปนตนนั้น พระองคจึงทรงสงเคราะหดวยศีลขันธ
โดยกําเนิดของตน แมในพระบาลีพระองคทรงทํานิเทศไวดวยสัตตมีวิภัตติ
วา สีลขนฺเธ ดังนี้ก็จริง ถึงอยางนั้นก็พึงทราบดวยอํานาจแหงตติยาวิภัตติ
เทานั้น.
อนึ่ง ในมรรค ๓ มีสัมมาวายามะเปนตน สมาธิยอมไมอาจแนวแน
(เปนอัปปนา)ดวยความมีอารมณเปนหนึ่งในอารมณตามธรรมดาของตนได แต
เมื่อวิริยะยังกิจคือการประคองจิตไวใหสําเร็จ และเมื่อสติยังกิจคือการไมฟนเฟอน
ใหสําเร็จอยู สมาธิก็ยอมแนวแนได. ในขอนั้น มีอุปมาดังนี้ เปรียบเหมือน
สหาย ๓ เขาไปสูอุทยานดวยประสงควา พวกเราจักเลนนักขัตฤกษ คน
หนึ่งเห็นตนจําปามีดอกบานสะพรั่ง แมเอื้อมมือไปก็ไมอาจเก็บได ทีนนั้ สหาย
คนที่สองจึงกมหลังให สหายคนที่หนึ่งนั้นแมยืนบนหลังสหายคนที่สองแลวสั่น
อยู ไมอาจเก็บดอกไมได ทีนั้นสหายคนที่สามนอกนี้จึงเอียงไหลไป สหาย
คนที่หนึ่งนั้นจึงยืนบนหลังสหายคนหนึ่ง เหนี่ยวไหลสหายคนหนึ่ง จึงเลือก
เก็บดอกไมทั้งหลายตามชอบใจ ประดับกายเลนนักษัตร ฉันใด ขออุปไมยนี้
พึงเห็นฉันนั้น.
จริงอยู ธรรม ๓ มีสัมมาวายามะเปนตน เกิดพรอมกันเหมือนสหาย
๓ คน เขาไปสูอุทยานพรอมกัน. อารมณเหมือนตนจําปามีดอกบานสะพรั่ง.
สมาธิไมสามารถแนวแนโดยความมีอารมณเปนหนึ่ง ในอารมณตามธรรมดา
ของตนเหมือนสหายคนที่หนึ่ง แมเอื้อมมือไปก็ไมอาจเก็บได. วายามะ (ความ
๑

๒

๑. คําวา สีลขนฺเธ แปลวา ในศีลขันธ แตทานอรรถกถาจารยใหแปลวา ดวยศีลขันธ.
๒. งานประจําป

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 312

เพียร) เหมือนสหายคนที่กมหลังให. สติเหมือนสหายคนที่ยืนใหไหล บรรดา
สหาย ๓ คนนั้น สหายคนหนึ่งนี้ยืนบนหลังสหายคนหนึ่ง ยึดไหลสหายคนหนึ่ง
ยอมอาจเก็บดอกไมไดตามปรารถนา ฉันใด สมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อความ
เพียรยังกิจคือการประคองจิตใหสําเร็จอยู และเมื่อสติยังกิจคือการไมฟนเฟอน
ใหสําเร็จอยู ไดอุปการะแลวยอมอาจแนวแนโดยมีอารมณเปนหนึ่งในอารมณ
เพราะฉะนั้น ในมรรค ๓ เหลานี้ มรรคคือสมาธิเทานั้น พระองคทรงสงเคราะห
ดวยสมาธิขันธโดยกําเนิดของตน สวนมรรคมีวายามะและสติ ทรงสงเคราะห
ดวยสมาธิขันธโดยกิริยา (คือโดยเปนธรรมมีอุปการะ).
แมในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเลา ปญญา (สัมมาทิฏฐิ) ก็ไม
อาจวินิจฉัยอารมณวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตามธรรมดาของตน
ได แตเมื่อวิตก (สัมมาสังกัปปะ) กระทบแลว ๆ ใหอยู ก็อาจตัดสินได
อยางไร ? เปรียบเหมือนเหรัญญิก (เจาหนาที่ดูเงิน) วางเหรียญกหาปณะใน
มือ แมเปนผูใครเพื่อจะตรวจสวนทั้งปวงของเหรียญ ก็ไมอาจเพื่อใชเปลือกตา
พลิกไปรอบ ๆ ได แตเมื่อใชขอนิ้วพลิกไป ๆ ก็อาจเพื่อแลดูขางโนนขางนี้ได
ฉันใด ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมไมอาจวินิจฉัยอารมณดวยสามารถแหง
ความเปนของไมเที่ยงเปนตน ตามธรรมดาของตน แตยอมอาจวินิจฉัยอารมณ
ที่วิตกมีการยกจิตขึ้นสูอารมณเปนลักษณะ มีการทําจิตใหกระทบอารมณบอย ๆ
เปนกิจ ดุจการกระทบอยู และดุจจับพลิกกับไปมาใหอยูนั่นแหละ เพราะฉะ
นั้น ในอธิการแมนี้ สัมมาทิฏฐิเทานั้นพระองคทรงสงเคราะหไวดวยปญญาขันธ
เพราะกําเนิดของตน สวนสัมมาสังกัปปะเปนธรรมอันพระองคทรงสงเคราะห
ในปญญาขันธโดยกิริยา มรรคยอมถึงการสงเคราะหดวยขันธ ๓ เหลานี้ ดวย
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ประการฉะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา มรรคมี ๓ อยางโดยประเภทแหงขันธ
๓. มรรคมี ๔ อยางดวยสามารถแหงมรรค ๔ มีโสดาปตติมรรคเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง สัจจะทั้งหมดนั่นแหละมีอยางเดียว เพราะเปนภาวะที่มี
อยูโดยแทจริง หรือเพราะเปนอภิญไญยธรรม (ธรรมที่พึงรูยงิ่ ) มี ๒ อยาง
โดยเปนโลกิยะและโลกุตระ และเปนสังขตะและอสังขตะ มี ๓ อยาง โดย
เปนธรรมที่พึงละดวยทัสสนะและภาวนา โดยเปนธรรมไมพึงละดวยทัสสนะ
และภาวนา และโดยเปนธรรมที่พึงละก็ไมใช ไมพึงละก็ไมใช มี ๔ อยาง
โดยประเภทปริญไญยธรรมเปนตนแล.
พึงทราบวินิจฉัยในอธิการนี้โดยเปนธรรมอยางเดียว ดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยสภาคะและวิสภาคะ
ขอวา โดยสภาคะและวิสภาคะ ความวา สัจจะทั้งหมดนั่นแหละ
ชื่อวา เปนสภาคะ (คือมีสวนเสมอ) กันและกัน โดยเปนของแท โดยเปน
ของวางจากอัตตา และโดยเปนสิ่งที่แทงตลอดไดยาก เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา " ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
อยางไหนหนอจะทําไดยากกวากัน หรือจะใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน คือการที่
ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ กัน โดยชองดาลเล็กแตที่ไกลไดไมผิดพลาด กับการ
ยิงปลายขนทราย ดวยขนทรายที่แบงออกเปน ๗ สวน " ดังนี้ พระอานนท
ทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ การยิงปลายขนทราย ดวยปลายขนทรายที่แบง
ออกเปน ๗ สวน กระทําไดยากกวาและใหเกิดขึ้นไดยากกวา พระเจาขา"
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " ดูกอนอานนท ชนเหลาใด ยอม
*

ปลายขนทรายแบงเปน ๗ สวน ติดทีป่ ลายลูกศรแลวยิงปลายขนทรายนั้นใหถูกเปนการยาก
แตพระองคตรัสวา การแทงตลอดสัจจะยากกวา (เก็บจากมหาฎีกา)

*
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แทงตลอดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา ชน
เหลานั้น ยอมแทงตลอดไดยากวาโดยแท " ดังนี้ .
ชื่อวา วิสภาคะ (มีสวนไมเสมอกัน) โดยการกําหนดลักษณะของตน
ก็สัจจะ ๒ ขอแรก ชื่อวา เปนสภาคะ เพราะเปนของลึกซึ้ง ดวยอรรถวา
หยั่งลงไดโดยยาก เพราะเปนโลกีย และเพราะความเปนไปกับอาสวะ ชือ่ วา
เปนวิสภาคะ เพราะแยกออกโดยเปนผลและเหตุ และเพราะเปนธรรมที่ควรรู.
และเปนธรรมที่ควรละ (ปริฺเยฺยปหาตพฺพกิจ) สัจจะ ๒ แมขางหลัง
ก็เปนสภาคะ คือมีสวนเสมอกัน เพราะหยั่งลงไดยากโดยความเปนของลึกซึ้ง
เพราะเปนโลกุตระ และเพราะเปนอนาสวะ อนึ่ง สัจจะ ๒ ขอหลังเปนวิสภาคะ
เพราะแยกเปนวิสยะและวิสยี และเพราะเปนสัจฉิกาตัพพะ (ธรรมที่ควรทํา
ใหแจง) และภาเวตัพพะ (ธรรมที่ควรเจริญ) อนึง่ สัจจะที่ ๑ และที่ ๓ ชื่อวา
เปนสภาคะกัน เพราะอางถึงผล ชื่อวา เปนวิสภาคะกัน เพราะเปนสังขตะและ
อสังขตะ อนึ่ง สัจจะที่ ๒ และที่ ๔ ชื่อวา เปนสภาคะกัน เพราะอางถึงเหตุ
ชื่อวา เปนวิสภาคะกัน เพราะเปนกุศลและอกุศลโดยสวนเดียว ก็สัจจะที่ ๑
และที่ ๔ ชือ่ วาเปนสภาคะกัน เพราะเปนสังขตะ ชื่อวาเปนวิสภาคะกัน
เพราะเปนโลกิยะ และโลกุตระ ก็สจั จะที่ ๒ ที่ ๓ เปนสภาคะกันโดยเปน
เนวเสกขานาเสกขา และชื่อวา เปนวิสภาคะ เพราะเปนสารัมมณะ และ
อนารัมมณะ (มีอารมณและไมมีอารมณ).
อิติ เอว ปกาเรหิ
นเยหิ จ วิจกฺขโณ
วิชฺา อริยสจฺจาน สภาควิสภาคต
บัณฑิตผูฉลาด พึงรูแจงความที่
อริยสัจทั้งหลายเปนสภาคะ (มีสวนเสมอกัน)
๑

๒

๑. ส. มหาวาร เลม ๑๙ ๑๗๓๘/๕๖๖
๒. วิสยะในทีน่ ี้คือนิโรธ วิสยีคือมรรค.
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และเปนวิสภาคะ (มีสว นไมเสมอกัน) โดย
ประการและโดยนัยทั้งหลายอยางนี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
วรรณนานิเทศวาร

วาดวยทุกขอริยสัจ (บาลีขอ ๑๔๕)
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงแสดงจําแนกสัจจะ ๔ มีทุกขเปนตน
ที่พระองคทรงยกขึ้นแสดงโดยยอ จึงเริ่มนิเทศวารนี้วา ตตฺถ กตม ทุกขฺ 
อริยสจฺจ ชาติป ทุกฺขา ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติ
ก็เปนทุกข ดังนี้เปนตน.
ในนิเทศแหงทุกขอริยสัจนั้น บัณฑิตพึงทราบ ชาติ พึงทราบอรรถ
แหงชาติเปนทุกข พึงทราบชรา พึงทราบอรรถแหงชราเปนทุกข พึงทราบ
มรณะ พึงทราบอรรถแหงมรณะเปนทุกข พึงทราบโสกะ พึงทราบอรรถแหง
โสกะเปนทุกข พึงทราบปริเทวะ พึงทราบอรรถแหงปริเทวะเปนทุกข พึงทราบ
ทุกข พึงทราบอรรถแหงทุกขเปนทุกข พึงทราบโทมนัส พึงทราบอรรถแหง
โทมนัสเปนทุกข พึงทราบอุปายาส พึงทราบอรรถแหงอุปายาสเปนทุกข
พึงทราบอัปปยสัมปโยคะ พึงทราบอรรถแหงอัปปยสัมปโยคะเปนทุกข พึงทราบ
ปยวิปปโยคะ พึงทราบอรรถแหงปยวิปปโยคะเปนทุกข. พึงทราบอิจฉา
(ความปรารถนา) พึงทราบอรรถแหงความปรารถนาเปนทุกข พึงทราบขันธ
พึงทราบอรรถแหงขันธเปนทุกข นี้ เปนมาติกาเพื่อประโยชนในการกลาว
ทุกขอริยสัจในนิเทศวารนั้น.
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จริงอยู ขึ้นชื่อวาทุกขนี้มีประการตาง ๆ เปนอเนก คือ
ทุกขทุกข
(ทุกขเพราะทนไดยาก)
วิปริณามทุกข
(ทุกขเพราะเปลี่ยนแปลง)
สังขารทุกข
(ทุกขของสังขาร)
ปฏิจฉันนทุกข (ทุกขปกปด)
อัปปฏิจฉันนทุกข (ทุกขเปดเผย)
ปริยายทุกข
(ทุกขโดยออม)
นิปปริยายทุกข (ทุกขโดยตรง).
บรรดาทุกขเหลานั้น ทุกขเวทนาที่เปนไปทางกายและจิต ชื่อวา
ทุกขทุกข เพราะเปนทุกขทั้งโดยสภาวะทั้งโดยชื่อ. สุขเวทนา ชื่อวา
วิปริณามทุกข เพราะเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข โดยการเปลี่ยนแปลง. อุเบกขา
เวทนา และสังขารทั้งหลายที่เหลือเปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา สังขารทุกข
เพราะถูกความเกิดและดับบีบคั้น ก็ความบีบคั้น (ดวยความเกิดและดับ)
ยอมมีแมแกมรรคและผลทั้งหลายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบวาธรรม
เหลานั้น ชื่อวา สังขารทุกข ดวยอรรถวา นับเนื่องดวยทุกขสัจจะ. ความ
ปวยไขทางกายและจิตมีปวดหู ปวดฟน ความเรารอนเกิดแตราคะ ความ
เรารอนเกิดแตโทสะเปนตน ชื่อวา ปฏิจฉันนทุกข เพราะตองถามจึงรู
และเพราะกาวเขาไปแลวก็ไมปรากฏ ทานเรียกวา ทุกขไมปรากฏดังนี้บาง
ความปวยไขมีการถูกลงกรรมกรณ ๓๒ เปนตน เปนสมุฏฐาน ชื่อวา อัปปฏิจฉันนทุกข เพราะไมถามก็รูได และเพราะเขาถึงแลวก็ปรากฏ ทาน
*

* ปฏิจฉันนทุกขที่วาทางกาย คือ ปวดหู ปวดฟน ทานหมายเอาทุกขเล็กนอยจึงไมมีใครรู
ตองถามจึงรู
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เรียกวา ปรากฏทุกขบาง. ทุกขแมทั้งหมดมีชาติเปนตน อันมาแลวในวิภังค
แหงทุกขสัจจะ เวนทุกขทุกขที่เหลือ ชื่อวา ปริยายทุกข เพราะเปนวัตถุ
(ที่อาศัยเกิด) แหงทุกขนั้น ๆ. ทุกขทุกข ชื่อวา นิปปริยายทุกข.
ในบรรดาทุกขเหลานั้น พึงกลาวทุกขอริยสัจตั้งไวใน ๒ บท นี้ คือ
ปริยายทุกข และนิปปริยายทุกข ก็ธรรมดาอริยสัจนี้ยอมมาในพระบาลีโดย
ยอบาง โดยพิสดารบาง ในที่มาโดยยอควรกลาวโดยยอก็ได โดยพิสดาร
ก็ได แตในที่มาโดยพิสดารสมควรกลาวโดยพิสดารเทานั้น ไมควรกลาวโดยยอ
ในที่นี้ทุกขนี้นั้นมาโดยพิสดารดังนั้น พึงกลาวโดยพิสดารอยางเดียว ฉะนั้น
คํานี้ใด ที่ขา พเจากลาวไวมีอาทิวา พึงทราบชาติ พึงทราบอรรถของชาติ
เปนทุกข เพราะถือเอาพระบาลีในนิเทศวารมีอาทิวา ตตฺถ กตม ทุกฺข
อริยสจฺจ ชาติป ทุกฺขา ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจเปนไฉน แม
ชาติก็เปนทุกข ดังนี้.
วาดวยนิเทศแหงชาติโดยสมมติกถา (บาลีขอ ๑๔๖)
บรรดาทุกขอริยสัจนั้น พึงทราบคําวา ชาติ เปนตนกอน ก็บัณฑิต
พึงทราบชาติดวยสามารถแหงบทภาชนียนี้วา ตตฺถ กตฺมา ชาติ ยา เตส
สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ ในทุกขอริยสัจนั้น
ชาติเปนไฉน ความเกิด ความเกิดพรอม...ในหมูสัตวนั้น ๆ ของสัตวนั้น ๆ
อันใด... เปนตน. อรรถวรรณนาในนิเทศแหงชาตินั้น ดังตอไปนี้.
คําวา เตส เตส สตฺตาน (ของสัตวนั้น ๆ) นี้เปนอรรถแสดง
ถึงความทั่วไปแกสัตวมิใชนอย โดยยอ คือ เมือ่ กลาวคําอยางนี้วา ความเกิด
ของเทวทัต ความเกิดของโสมทัต ดังนี้ แมทั้งวัน สัตวทั้งหลาย ยอมไมถึง
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การกําหนดถือเอาได ยอมไมสําเร็จการแสดงในสัตวอื่น ๆ ไดทั้งหมด แตดวย
สองบทนี้ สัตวบางชนิดยอมไมเปนอันกําหนดถือเอาได ยอมไมสําเร็จการแสดง
ในสัตวอื่นๆ อยางไรก็หามิได เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา ยา เตส เตส สตฺตา
น (ของสัตวเหลานั้น ๆ อันใด). คําวา ตมฺหิ ตมฺหิ (นั้น ๆ) นี้เปนเนื้อความ
แสดงความทั่วไปของสัตวนิกายมิใชนอยดวยสามารถแหงคติและชาติ. คําวา
สตฺตนิกาเย ไดแก ในหมูสัตว คือ ในกลุมสัตว ในประชุมสัตว. บทวา
ชาติ คือ ศัพทวาชาตินี้มีอรรถเปนอเนก.
จริงอยางนั้น ศัพทวาชาตินี้ มาในภพ ในประโยคนี้ วา เอกมฺป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย (ยอมระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง) เปนตน
มาในนิกาย (หมู) ในประโยคนี้วา อตฺถิ วิสาเข นิคนฺถา นาม
สมณชาติ (ดูกอนนางวิสาขา สมณนิกายหนึ่งมีชื่อวา นิครนถ) มาใน
บัญญัติ ในประโยคนี้วา ติริยา นาม ติณชาติ นาภิยา อุคคฺ นฺตฺวา
นภ อาหจฺจ ฐิตา อโหสิ (ติณชาติชื่อ ติริยา ขึ้นจากนาภีแลวตั้งจด
ทองฟา) มาในสังขตลักษณะ ในประโยคนี้วา ชาติ ทฺวีหิ ขนฺเธหิ
ในประโยคนี้วา
สงฺคหิตา (ชาติสงเคราะหดวยขันธ ๒)
ย ภิกขฺ เว มาตุ กุจฺฉิสมฺ ึ ปฐม จิตฺต อุปฺปนฺน ปฐม วิฺญาณ
ปาตุภูต ตทุปาทาย สาวสฺส ชาติ (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใด
เกิดแลวในอุทรมารดา วิญญาณดวงแรกปรากฏแลว ปฏิสนธินั้นนั่นแหละ
อาศัยจิตที่เกิดขึ้นและวิญญาณนั้น) มาในประสูติในประโยคนี้วา สมฺปติ
ชาโต โข อานนฺท โพธิสตฺโต (ดูกอนอานนท พระโพธิสัตวในบัดดล
ที่ประสูติแล) มาในตระกูล ในประโยคนี้วา อนุปกฏโ ชาติวาเทน
๑

๒

๓

มาในปฏิสนธิ

๔

๕

๑. ที. สี. เลม ๙ ๒๗/๑๗ ๒. อ. ติก เลม ๒๐ ๕๑๐/ ๓. อภิ. ธาตุ เลม ๓๖/๑๔
๔. วิ. มหาวคฺค เลม ๔ ๑๔๑/๑๘๗ ๕. ม. อุ. เลม ๑๔ ๓๗๗/๒๕๓
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(ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงตระกูล) มาในอริยศีล ในประโยคนี้วา
ยโตห ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต (ดูกอนนองหญิง จําเดิมแตเรา
เกิดแลวโดยอริยชาติ).
แตศัพทชาติในอธิการนี้ ยอมควรในขันธที่เกิดครั้งแรกพรอมทั้งวิการ
เพราะฉะนั้น คําวาชาตินี้ ในอาการนี้จึงเปนรูปเฉพาะตนโดยสภาวะวา ความ
เกิดของสัตวผูกําลังเกิด. บทที่ทรงเพิ่มดวยอุปสรรควา สัญชาติ ดวยอํานาจ
แหงความเกิดพรอม. ชือ่ วา โอกกันติ ดวยอํานาจความหยั่งลง. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา ชาติ ดวยอรรถวาการเกิด ชาตินั้นประกอบไวดวยสามารถแหง
สัตวผูมีอายตนะบกพรอง ชื่อวา สัญชาติ ดวยอรรถวาเกิดพรอม สัญชาติ
นั้นประกอบไวดวยสามารถแหงสัตวผูมีอายตนะสมบูรณ. ชื่อวา โอกกันติ
ดวยอรรถวาหยั่งลง โอกกันตินั้นประกอบไวดวยอํานาจสัตวผูเกิดในไขและ
เกิดในครรภ เพราะสัตวเหลานั้นยอมหยั่งลงสูฟองไขและมดลูก ก็เมื่อหยั่งลง
ยอมถือปฏิสนธิ ดุจสัตวทั้งหลายผูเขาไปอยู. ชื่อวา อภินิพพัตติ ดวยอรรถวา
บังเกิดยิ่ง อภินิพพัตตินั้น ประกอบไวดวยอํานาจแหงสัตวผูเกิดในเถาไคล
และโอปปาติกสัตว เพราะสัตวเหลานั้นยอมเกิด ปรากฏทันที.
นี้เปนสมมติกถา กอน.
๑

๒

วาดวยนิเทศแหงชาติโดยปรมัตถกถา
บัดนี้ เปนกถาวาดวยปรมัตถ จริงอยู ขันธทั้งหลายนั่นเอง ยอม
ปรากฏโดยปรมัตถ ไมใชสัตว และในพระบาลีนั้น บทวา ขนฺธาน (แหง
ขันธทั้งหลาย) พึงทราบการถือเอาขันธหนึ่งในเอกโวการภพ ขันธสี่ในจตุโว๑. ม. ม. เลม ๑๓ ๖๔๙/๕๙๔

๒. ม. ม. เลม ๑๓ ๕๓๑/๔๘๕
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การภพ ขันธหาในปญจโวการภพ. บทวา ปาตุภาโว (ความปรากฏ)
ไดแก ความเกิดขึ้น.. ในบทวา อายตนาน นี้ พึงทราบการสงเคราะหดวย
สามารถมนายตนะที่เกิดขึ้นในภพนั้น. บทวา ปฏิลาโภ (ความไดเฉพาะ)
ไดแก ความปรากฏในการสืบตอนั่นเอง เพราะการปรากฏนั้นนั่นแหละ ชื่อวา
การไดเฉพาะ. คําวา อย วุจฺจติ ชาติ (นี้เรียกวาชาติ) ความวา นี้
เรากลาวเรียกวา ชาติ. ก็ชาตินี้นั้น ตตฺถ ตตฺถ ภเว ปฐมาภินิพฺพตฺติลกฺขณา มีการเกิดกอนในภพนั้นๆ เปนลักษณะ นิยฺยาตนรสา มีการ
มอบใหเปนกิจ อตีตภวโต อิธ อุมมฺ ุชฺชนปจฺจุปฏานา มีการจาก
ภพอดีตมาโผลขึ้นในภพนี้เปนปจจุปฏฐาน ผลวเสน ทุกฺขวิจติ ฺตตาปจฺจุ
ปฏฐานา วา อีกอยางนี้ มีความวิจิตร (รวบรวมไว) ซึ่งทุกขดวยอํานาจ
ผลเปนปจจุปฏฐาน.
*

พึงทราบอรรถแหงชาติเปนทุกข
บัดนี้ พึงทราบขอวา พึงทราบอรรถแหงชาติเปนทุกข จริงอยู
ชาตินี้ตัวเองไมเปนทุกข แตตรัสวาเปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งใหทุกขเกิด.
ถามวา ก็ชาตินี้เปนที่ตั้งแหงทุกขชนิดไหน ?
ตอบวา ชาตินี้เปนที่ตั้งแหงทุกขนั้นแมทั้งหมด คือทุกขที่เปนไปใน
อบายที่พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศไว ดวยสามารถอุปมาในสูตรทั้งหลายมี
พาลปณฑิตสูตรเปนตน และทุกขอันตางดวยทุกขมีการหยั่งลงสูครรภเปนมูล
เปนตน ในมนุษยโลกเกิดขึ้นในสุคติภูมิ. ในอธิการนี้ พึงทราบทุกขอันตาง
ดวยทุกขมีการหยั่งลงสูครรภเปนมูลเปนตนตอไป.
*

ผูรูอธิบายวา มีการเปนไปคลายกับหมอบขันธที่มีขอบเขตในแตละภพใหแกสัตวเปนกิจ
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วาดวยทุกขมีการหยั่งลงสูครรภเปนมูล
จริงอยู สัตวนี้เมื่อบังเกิดในทองมารดา มิไดบังเกิดในที่ทั้งหลายมี
ดอกอุบล ดอกปทุม และดอกปุณฑริกเปนตน โดยที่แท ยอมบังเกิดใน
บริเวณทองซึ่งนาเกลียดอยางยิ่ง เปนการหมกอยูในปาใหญคือสิ่งไมสะอาดและ
กลิ่นเหม็นยิ่งนัก อบอวลดวยกลิ่นซากศพตาง ๆ มืดตื้อคับแคบอยางยิ่ง
ในทามกลางพื้นทองและกระดูกสันหลังภายใตกระเพาะอาหารใหมบนกระเพาะ
อาหารเกา เหมือนหนอนเกิดอยูในปลาเนา ในขนมบูด และน้ําคลําเปนตน.
สัตวนั้นบังเกิดในทองนั้นแลวถูกไออุนที่เกิดในทองมารดา ๑๐ เดือน อบดุจ
หอขาว นึ่งอยูดุจกอนแปง เวนจากอาการมีการคูเขาและเหยียดออกเปนตน
เสวยอยูซึ่งทุกขมีประมาณยิ่งแล.
ทุกขนี้ เปนทุกขมีการหยั่งลงสูครรภเปนมูลกอน.
วาดวยทุกขมีการบริหารครรภเปนมูล
อนึ่ง สัตวนั้น ยอมเสวยทุกขใดมีประมาณยิ่ง ดวยพากเพียรของ
มารดามีการคราไป คราไปทั่ว ซัดลง ซัดขึ้นเปนตน ในอิริยาบถทั้งหลาย
มีการลื่นถลา การเดิน การนั่ง การลุกขึ้น และในการหมุนตัวเปนตน โดย
ผลุนผลัน เปนเหมือนลูกแพะในเงื้อมมือของนักเลงสุรา และเปนเหมือนลูกงู
ในเงื้อมมือของหมองู. และสัตวนั้น ยอมเสวยทุกขเวทนากลาอันใด คือใน
เวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็น ก็เปนเหมือนบังเกิดในสีตนรก ในเวลาที่มารดากลืน
กินยาคูรอนและภัตรอนเปนตน ก็เปนเหมือนฝนถานเพลิงประพรมไปโดยรอบ
ในเวลาที่มารดากลืนของเค็มและเปรี้ยวเปนตน ก็เปนเหมือนสัตวถึงกรรมกรณ
โดยวิธีราดดวยน้ําดางเปนตน.
ทุกขนี้ เปนทุกขมีการบริหารครรภเปนมูล.
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วาดวยทุกขมีความวิบัติแหงครรภเปนมูล
อนึ่ง เมื่อมารดาของสัตวนั้นมีครรภหลง ทุกขใด ยอมเกิดขึ้นโดย
อาการมีการผาตัดเปนตน ในที่เปนที่เกิดแหงทุกขอันไมควรเห็นแมแตมิตร
อํามาตย และเพื่อนเปนตน.
ทุกขนี้ มีการพิบัตแิ หงครรภเปนมูล.
วาดวยทุกขมีการคลอดเปนมูล
ทุกขใด ยอมเกิดขึ้นแกสัตวผูถูกลมกรรมชวาตของมารดากําลังคลอด
ใหพลิกกลับลงไปโดยลําดับสูทางกําเนิดอันนากลัวยิ่ง ดุจปลองเหว ผลักไปทาง
ชองกําเนิดอันคับแคบยิ่ง ดุจชางใหญถูกผลักออกทางชองลูกดาล และดุจสัตว
นรกถูกภูเขากระทบบดใหแหลกเปนจุณไป.
ทุกขนี้ ชื่อวามีการคลอดเปนมูล.
วาดวยทุกขมีการออกนอกครรภเปนมูล
อนึ่ง ทุกขใด ยอมเกิดแกสัตวผูคลอดแลวซึ่งมีสรีระยังออนแอเชน
กับแผลใหม ในคราวทีเ่ ขาเอามือจับอาบน้ําชําระและเช็ดดวยทอนผาเปนตน
ก็จะเปนเชนกับเจาะดวยเข็มและการผาดวยมีดโกน
ทุกขนี้ เปนทุกขมีการออกนอกครรภมารดาเปนมูล.
วาดวยทุกขมีความพยายามของตนเปนมูล
เบื้องหนาแตนี้ไป ในปวัตติกาล ทุกขใด ยอมมีแกสัตวผูฆาตนเอง
ก็ดี ผูประกอบความเพียรโดยการทําตัวใหเรารอน ใหเรารอนทั่วดวยสามารถ
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แหงวัตรมีอเจลกวัตรเปนตน ก็ดี ผูอดอาหาร และผูผูกแขวนตัวดวยอํานาจ
ความโกรธก็ดี
ทุกขนี้ เปนทุกขมีการพยายามของตนเปนมูล.
วาดวยทุกขมีความพยายามของผูอื่นเปนมูล
อนึ่ง ทุกขใด ยอมเกิดแกผูเสวยทุกขมีถูกฆาและจองจําเปนตนจาก
ผูอื่น ทุกขนี้ เปนทุกขมีการพยายามของผูอื่นเปนมูล.
ชาตินี้ เปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขนี้แมทั้งหมด ดวยประการฉะนี้ เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาวคําคาถานี้ไววา
ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต
ตตฺถคฺคิทาหาทิกมปฺปสยฺห
ลเภถ ทุกข น กุหึ ปติฏ
อิจฺจาห ทุกฺชาติ มนีธ ชาตึ
หากวา สัตวไมพึงเกิดในนรกไซร
เขาก็ไมพึงไดทุกข มีการถูกเผาไหมในนรก
นั้นเปนตน ที่ใคร ๆ อดกลั้นไมได ไมมีที่
พึ่ง ในที่ไหน ๆ เพราะเหตุนั้น พระมุนีจึง
กลาว ความเกิดในโลกนี้วา เปนทุกข.
ทุกขฺ  ติรจฺเฉสุ กสาปโตท
ทณฺฑาภิฆาฏาทิภว อเนก
ยนฺต กถ ตตฺถ ภเวยฺย ชาตึ
วินา ตหึ ชาติ ตโตป ทุกฺขา
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ความทุกขในพวกสัตวเดรัจฉาน มี
การกระหน่ําดวยแส ปฏักและทอนไม
เปนตน มิใชนอย เวนชาติเสีย ทุกขพึงมีใน
พวกสัตวนั้นไดอยางไร แมเพราะเหตุนั้น
ชาติจึงชื่อวา เปนทุกขในพวกสัตวนั้น.
เปเตสุ ทุกฺข ปน ขุปฺปปาสา
วาตาตปาทิปฺปภว วิจิตฺต
ยสฺมา อชาตสฺส น ตตฺถ อตฺถิ
ตสฺมาป ทุกขฺ  มุนิ ชาติมาห
อนึ่ง ทุกขเพราะหิวกระหายในพวก
เปรต มีแดนเกิดแตลมและแดดเปนตน
ชนิดตาง ๆ ยอมไมมีแกสัตวผูไมเกิดในพวก
เปรตนั้น แมเพราะเหตุนั้น ทานผูรูก็กลาว
วา ชาติเปนทุกข.
ติพฺพนฺธนกาเร จ อสยฺหสีเต
โลกนฺตเร ย อสุเรสุ ทุกขฺ 
น ต ภเว ตตฺถ น จสฺส ชาติ
ยโต อย ชาติ ตโตป ทุกฺขา
อนึ่ง ทุกขในพวกอสุรกายที่มีใน
โลกันตร ซึ่งเย็นทนไมได มืดตื้อจะไมพึง
มีในพวกอสุรกายนั้น เพราะไมมีความเกิด
แมเหตุนั้น ชาตินี้ ก็ชื่อวา เปนทุกข.
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ยฺจาป คูถนรเก วิย มาตุ คพฺเภ
สตฺโต วสฺจิรมโต พหิ นิกฺขมฺจ
ปปฺโปติ ทุกฺขมติ โฆรมิทป นตฺถิ
ชาตี วินา อิติป ชาติรย หิ ทุกขฺ า
อนึ่ง สัตวในครรภมารดา อันเปน
ราวกะคูถนรก โดยการอยูตลอดกาลนานก็ดี
ออกจากครรภมาในภายนอกก็ดี ยอมถึงทุกข
แมไดอันรายแรง ทุกขแมนี้เวนความเกิด
เสียยอมไมมี แมเพราะเหตุนั้น ความเกิด
นั้นแหละ ชื่อวา เปนทุกข.
กึ ภาสิเตน พหุนา นนุ ย กุหิฺจิ
อตูถีธ กิฺจิรป ทุกฺขมิท กทาจิ
เนวตฺถิ ชาติวิรเห ยทโต มเหสิ
ทุกฺขาติ สพฺพปฐม อิมมาห ชาตึ
ประโยชนอะไร ดวยการกลาวมาก
ไป ทุกขแมไร ๆ ในโลกนี้ ซึ่งมีในที่ไหน ๆ
นี้ จะไมมีในกาลไหน ๆ เพราะเวนจาก
ความเกิด มิใชหรือ เพราะเหตุนั้น พระมหาฤาษี จงตรัสความเกิดนี้วา เปนทุกข
กอนทุกขทั้งปวง ดังนี้.
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วาดวยนิเทศชรา (บาลีขอ ๑๔๗)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศชรา ตอไป
บทวา ชรา (ความคร่ําครา) เปนรูปความเฉพาะตนโดยภาวะของ
ตน. บทวา ชิรณตา (ภาวะที่คร่ําครา) เปนศัพทแสดงถึงอาการ. ศัพท
ทั้ง ๓ มีคําวา ขณฺฑิจจ (ความที่ฟนหลุด) เปนตน เปนศัพทแสดงถึงกิจใน
เมื่อลวงกาลผานไป สองศัพทหลังเปนการอธิบายความตามปกติ.
จริงอยู ชรานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยภาวะของตนดวย
บทวา ความคร่ําครา นี.้ เพราะเหตุนั้น บทวา ความคร่ําครา นี้ จึงเปน
รูปความเฉพาะตนโดยสภาพแหงบทวา ความคร่าํ ครา นั้น. ทรงแสดงชรา
นั้นโดยอาการ ดวยบทวา ชิรณตา (ภาวะที่คร่ําครา) เพราะเหตุนั้น ศัพท
วาชิรณตา นี้ จึงเปนการอธิบายถึงอาการของชรานั้น.
ดวยบทวา ขณฺฑจิ ิจ นี้ พระผูนีพระภาคเจาทรงแสดงชราโดยกิจ
คือกระทําความเปนผูมีฟนและเล็บหักในเมื่อลวงกาลผานไป. ดวยบทวา
ปาลิจฺจ (ความที่ผมหงอก) นี้ ทรงแสดงชราโดยกิจ คือการทําความเปนผูมี
ผมและขนหงอก. ดวยบทวา วลิตฺตจตา (ความที่หนังเหี่ยวยน) นี้ ทรง
แสดงชราโดยกิจ คือการทําความเปนผูมีเนื้อเหี่ยวแลว หนังยนแลว เพราะ
เหตุนั้น ศัพททั้ง ๓ มีอาทิวา ขณฺฑิจจฺ  ( ความที่ฟนหลุด) เหลานี้ จึงเปน
ศัพทแสดงกิจในเมื่อลวงกาลผานไปของชรานั้น. ดวยศัพททั้ง ๓ นั้น พระองค
ทรงแสดง ปากฏชรา วา ชรานั้นเปนธรรมชาติปรากฏแลว ดวยสามารถ
แหงการเห็นภาวะเหลานี้ เปนของพิการไป เปรียบเหมือนทางเดินของน้ํา หรือ
*

คือ อายุโน สหานิ ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ และ อินฺทรฺ ิยาน ปริปาโก ความแกหงอมแหง
อินทรีย

*
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ลม หรือไฟ ยอมปรากฏเพราะความที่หญาและตนไมเปนตนหักโคนทลายแลว
หรือถูกไฟไหม และทางที่เปนไปแลวนั้นมิใชนา้ํ เปนตนเหลานั้นเลย ขอนี้
ฉันใด ทางเดินของเรา ก็ฉ่ ันนั้นเหมือนกันยอมปรากฏในที่มีฟนเปนตน ดวย
อํานาจลักษณะมีภาวะที่หักเปนตน ใคร ๆ แมลมื ตาก็รูได แตลักษณะมีภาวะ
ที่ฟนหักเปนตนเทานั้น มิใชชรา เพราะชรามิใชสิ่งที่พึงรูแจงดวยตา.
อนึ่ง ชรานั้น พระองคทรงแสดงโดยปกติ กลาวคือความสิ้นอายุ
และความแกหงอมแหงอินทรียมีจักษุเปนตน ซึ่งปรากฏเฉพาะในเมื่อลวงกาล
ผานไปเทานั้น ดวยบทเหลานี้วา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก
(ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ และความแกหงอมแหงอินทรีย) เพราะเหตุนั้น
สองศัพทหลังเหลานั้น พึงทราบวา เปนศัพทอธิบายความตามปกติของชรานั้น
บรรดาบททั้ง ๒ (คือความเสื่อมสิ้นแหงอายุและความแกหงอมแหงอินทรีย) นั้น
เพราะอายุของผูถึงชราแลวยอมเสื่อม ฉะนั้น ชรา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
โดยผลูปจารนัยวา ความเสื่อมสิ้นแหงอายุ. อนึ่ง เพราะอินทรียมีจักษุ
เปนตน ในเวลาที่ยังเปนหนุมเปนของผองใสดี สามารถรับวิสยั ของตน
แมละเอียดไดโดยงายที่เดียว เมื่อเขาถึงชราแลว เปนอินทรียหงอมแลว
สับสนไมคลองแคลว ไมสามารถรับวิสัยของตนแมหยาบได ฉะนั้น พระองค
จึงตรัสวา อินฺทฺริยาน ปริปาโก (ความแกหงอมแหงอินทรีย) โดยผลูปจารนัยที่เดียว.
วาดวยชรา ๒ อยาง
อนึ่ง ชราแมทั้งหมด ที่ทรงยกขึ้นแสดงไวอยางไวอยางนี้นั้นมี ๒ อยาง คือ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 328

ปากฏชรา
ปฏิจฉันชรา.
บรรดาชราทั้ง ๒ นั้น ชราในรูปธรรม ชือ่ วา ปากฏชรา เพราะ
แสดงภาวะมีการหักเปนตนในอวัยวะมีฟนเปนตน สวนชราในอรูปธรรม ชือ่ วา
ปฏิจฉันนชรา เพราะไมแสดงพิการเชนนั้น.
ในชราทั้ง ๒ นั้น ภาวะมีความเปนผูมีฟนหักเปนตนใดนี้ ยอมปรากฏ
ภาวะความเปนผูมีฟนหักนั้น เปนวรรณะ (สี) เทานั้น เพราะความที่อวัยวะมี
ฟนเปนตนเชนนั้น เปนสิ่งที่รูไดโดยงาย บุคคลเห็นวรรณะ (สี) นั้นดวยจักษู
แลวกคิดโดยมโนทวาร ยอมทราบชราวา ขันธเหลานี้ถูกชราประหารแลว ดุจ
การแลดูวัตถุทั้งหลายมีเขาโคเปนตน ที่ผูกไวในที่เปนที่ตั้งแหงน้ําก็จะทราบได
วา น้ํามีภายใต ฉะนั้น.
ชรานี้ มีอีก ๒ อยาง คือ
อวีจิชรา (ชราไมมีรองรอย)
สวีจิชรา (ชรามีรองรอย).
บรรดาชราทั้ง ๒ นั้น ชรา (ความคร่ําครา) ของแกวมณี ทอง เงน
แกวประพาฬ ดวงจันทร และดวงอาทิตยเปนตน ชื่อวา อวิจิชรา เพราะ
ความพิเศษแหงสีเปนตนในระหวาง ๆ เปนของที่รูไดโดยยาก เหมือนความ
แปลกแหงสีเปนตนของสัตวมีชีวิตในพวกมันททสกะเปนตน และสิ่งไมมีชีวิต
ในพวกที่เปนดอกไมผลไมและใบออนเปนตน. มีอธิบายวาเปนนิรันตรชราคือ
ชราไมมีระหวาง แตชรา (ความคร่ําครา) ในสิง่ อื่น ๆ จากวัตถุมีแกวมณี
เปนตนนั้น ชื่อวา สวีจิชรา เพราะความแปลกแหงสีเปนตนในระหวาง ๆ
เปนสิ่งที่รูไดงาย.
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ในชราทั้ง ๒ นั้น สวีจิชรา พึงทราบอยางนี้ ดวยอํานาจแหง
อุปาทินนรูป และอนุปาทินนรูป. จริงอยู ขึ้นชื่อวา ฟนน้ํานมของพวกเด็ก ๆ
ยอมเกิดกอนทีเดียว ฟนเหลานั้นไมถาวร แตเมื่อฟนเหลานั้นหักไปแลว ฟน
ก็จะตั้งขึ้นอีก ฟน (แท) เหลานั้นครั้งแรกเปนสีขาว ยอมเปนสีดําในเวลา
ถูกลมคือชรากระทบ. อนึ่ง ผมครั้งแรกยอมเปนสีแดงบาง ยอมเปนสีดําบาง
ขาวบาง. สวนผิวยอมมีสีแดง เมื่อบุคคลกําลังเจริญ ๆ บุคคลขาวก็จะ
ปรากฏเปนสีขาว บุคคลดําก็จะปรากฏเปนสีดํา แตเมื่อถูกลมคือชรากระทบแลว
ผิวนั้นก็จะจับรอยยน. ขาวกลาแมทั้งหมดในเวลาที่หวานแลว ยอมงอกเปน
สีขาว ภายหลังจะเปนสีเขียว แตในเวลาถูกลมคือชรากระทบแลวก็เปนสีเหลือง
จะแสดงแมดวยหนอมะมวงก็ควรเหมือนกัน. คําวา อย วุจฺจติ ชรา
(นี้เรียกวาชรา) ความวา นี้เรากลาวใหชื่อวา ชรา.
ก็ชรานี้นั้น ขนฺธปริปากลกฺขณา มีความแกของขันธเปนลักษณะ
มรณูปนยนรสา มีการนําเขาไปหาความตายเปนกิจ โยพฺพนวินาสปจฺจุปฏฐานา มีความพินาศแหงวัยหนุมสาวเปนปจจุปฏฐาน.
พึงทราบอรรถแหงชราเปนทุกข
ก็พึงทราบวินิจฉัยในขอวา พึงทราบอรรถแหงชราเปนทุกข นี้
ตอไป แมชรานี้ตัวเองไมเปนทุกข แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทุกข
เพราะเปนวัตถุที่ตั้งของทุกข.
ถามวา เปนที่ตั้งของทุกขไหน.
ตอบวา ของทุกขในกาย และทุกขคือโทมนัส.
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จริงอยู อัตภาพของคนชราแลวยอมทุรพล เหมือนเกวียนเกาคร่ําครา
เมื่อเขาพยายามเพื่อจะยืน หรือเดิน หรือนั่ง ยอมเกิดทุกขทางกายอยางรุนแรง
เมื่อบุตรและภรรยาไมคอยสนใจเหมือนแตกอนก็เกิดโทมนัส พึงทราบชรา
เปนทุกข โดยความเปนที่ตั้งแหงทุกขทั้งสองดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง (ทานประพันธเปนคาถาไวัวา)
อนึ่ง สัตวยอ มถึงทุกขใด ทั้งทางกาย
และทางใจ เพราะความที่อวัยวะหยอนยาน
เพราะความพิการแหงอินทรีย เพรระความ
พินาศแหงความหนุนสาว เพราะกาลังถูก
บั่นทอน เพราะปราศจากคุณมีสติเปนตน
และบุตรภรรยาของตนไมเลื่อมใส และถึง
ความเปนคนพาลอยางยิ่ง ทุกขทั้งหมดนี้ มี
ชราเปนเหตุ เพราะฉะนั้น ชราจึงเปนทุกข
แล.
วาดวยนิเทศมรณะโดยสมมติ
พึงทรานวินิจฉัยในนิเทศมรณะ ตอไป
ที่ชื่อวา จุติ ดวยอํานาจแหงสัตวผูเคลื่อน (จากภพ) คําวาจุตินี้
เปนคําพูดธรรมดาของจุติที่เปนขันฐ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๕.
บทวา จวนตา (ภาวะที่เคลื่อน) เปนบทแสดงไขถึงลักษณะโดยกลาว
ภาวะ บทวา เภโท (ความทําลาย) เปนบทอธิบายความเกิดขึ้นแหงภังคะ
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ของขันธที่จุติ. บทวา อนฺตรธาน (ความหายไป) เปนบทอธิบายความไมมี
ฐานะโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งของจุติขันธที่แตกทําลาย ดุจหมอที่แตกไป
ฉะนั้น. บทวา มจฺจุมรณ แปลวา มฤตยูคือความตาย มัจจุผูกระทําซึ่งที่สุด
ชื่อวา กาละ การกระทําของกาละนั้น ชื่อวา กาลกิริยา (ความทํากาละ).
มรณะโดยสมมติ เปนคําอันขาพเจาแสดงแลวเพียงเทานี้.
วาดวยนิเทศแหงมรณะโดยปรมัตถ
บัดนี้ เพื่อกําหนดมรณะโดยปรมัตถ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ขนฺธาน เภโท (ความแตกแหงขันธ) เปนตน .
จริงอยู วาโดยปรมัตถ ขันธทั้งหลายเทานั้นยอมแตกไป ขึ้นชื่อวา
สัตวไร ๆ ยอมตายหามีไม แตเมื่อขันธทั้งหลายกําลังแตก สัตวก็ยอมมีโวหาร
วากําลังตาย เมื่อขันธแตกแลว ก็มีโวหารวา สัตวตายแลว ก็ในอธิการนี้
ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจจตุโวการภพ และปญจโวการภพ.
ความทอดทิ้งกเฬวระ (ซากศพ) ดวยอํานาจเอกโวการภพ. อีกอยางหนึ่ง
ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ยอมมีดว ยอํานาจขันธ ๔ (จตุโวการภพ) พึงทราบ
ความทอดทิ้งซากศพไว ดวยอํานาจบททั้ง ๒ ที่เหลือ เพราะเหตุไร ? เพราะ
การเกิดแหงกเฬวระ กลาวคือรูปกาย ยอมมีในภพแมทั้ง ๒ อีกอยางหนึ่ง
เพราะขันธทั้งหลายในจาตุมหาราชิกาเปนตนยอมแตกไปอยางเดียว ไมมีอะไร ๆ
ตองทอดทิ้ง ฉะนั้น ความแตกแหงขันธทั้งหลาย ยอมมีดวยอํานาจแหงขันธ
ในจาตุมหาราชิกาเปนตนเหลานั้น ความทอดทิ้งซากศพ ยอมมีในพวกมนุษย
เปนตน. ก็ในนิเทศนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ความตายโดยเหตุแหงการ
ทอดทิ้งรางกายวา การทิ้งซากศพ ดังนี้.
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ดวยบทวา ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท (ความขาดแหงชีวิตินทรีย)
นี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวา ขึ้นชื่อวา ความตายของขันธที่เนื่องดวย
อินทรียเทานั้น มีอยู ขึ้นชื่อวา ความตายของขันธไมเนื่องดวยอินทรียหามีไม
แคคําวา ขาวกลาตาย ตนไมตาย นี้ เปนเพียงโวหารเทานั้น แตเมื่อวา
โดยอรรถแลว คําพูดเชนนี้ยอมแสดงถึงความที่สรรพสิ่งทั้งหลายมีขาวกลาเปน
ตนเปนของสิ้นไปเสื่อมไปนั่นเอง.
คําวา อิท วุจฺจจิ มรณ (นี้เรียกวามรณะ) ความวา แมทั้งหมดนี้
เราก็ใหชื่อวา มรณะ.
อีกอยางหนึ่ง ในคําวา มรณะ นี้ พึงทราบประเภทแมนี้ คือ
ขณิกมรณะ (ตายทุกขณะ)
สมมติมรณะ (ตายโดยสมมติ)
สมุจเฉทมรณะ (ตายโดยตัดขาด).
บรรดามรณะเหลานั้น ความแตกแหงรูปธรรมและอรูปธรรมใน
ประวัติกาล ชื่อวา ขณิกมรณะ. ความตายนี้วา ทานติสสะตาย ทานปุสสะตาย
เปนตน ชื่อวา สมมติมรณะ. การทํากาละของพระขีณาสพไมมีปฏิสนธิ ชือ่ วา
สมุจเฉทมรณะ. แตในนิเทศนี้ พระองคประสงคเอาสมมติมรณะ แมคําวา
ความตายเพราะความเกิดเปนปจจัย ความตายดวยความพยายาม ความตาย
โดยหนาที่ ความตายเพราะสิ้นอายุ ดังนี้ ก็เปนชื่อความตายโดยสมมตินั่นเอง.
ความตายโดยสมมตินี้นั้น จุตลิ กฺขณ มีการเคลื่อนจากภพเปน
ลักษณะ วิโยครส มีการพรากไปเปนกิจ วิปฺปวาสปจฺจุปฏาน มีการ
ปราศจากภพเกาเปนปจจุปฏฐาน.
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พึงทราบอรรถแหงมรณะเปนทุกข
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา พึงทราบอรรถแหงมรณะเปน
ทุกข ตอไป. แมมรณะนีต้ ัวเองก็ไมเปนทุกข แตพระองคตรัสวา ชื่อวา
เปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกข เพราะเวทนามีในสรีระแมเกิดในที่สุด
แหงความตายจะเผาสรีระ เหมือนคบหญาติดไฟที่ถือไวทวนลม ในเวลาที่นิมิต
แหงนรกเปนตนปรากฏ โทมนัสรุนแรงยอมเกิดขึ้น.
พึงทราบมรณะวาเปนทุกข โดยเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒ นี้
ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง
เพราะความตายนี้ เปนวัตถุที่ตั้งแหง
ทุกขใจ ของคนใกลตายที่เปนคนลามกซึ่ง
เห็นนิมิต มีกรรมอันลามกเปนตนอยูโดย
ลําดับ สําหรับคนดี ผูไมสามารถขมความ
พลัดพรากจากวัตถุอันเปนที่รัก (คือสัตวและ
สังขารอันเปนที่รักใคร) ได แมทุกขซงึ่ เกิด
ในสรีระมีโรคลมอันตัดขอตอ และเสนเอ็น
เปนตน ซึ่งขมไมได แกไขไมได ที่มแี ก
เหลาสัตวทั้งปวงที่กําลังถูกโรคเสียดแทงเปน
ธรรมดา โดยไมแปลกกันนี้ ฉะนั้น มรณะนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนทุกข
เหมือนกัน.
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วาดวยทุกขทั้ง ๓ ดังขาศึก ๓ คน
อีกนัยหนึ่ง ขึ้นชื่อวา ชาติ ชรา และมรณะเหลานี้ ยอมเที่ยวแสวงหา
โอกาส ดุจปจจามิตรผูเขนฆาสัตวเหลานี้ คือ เปรียบเหมือนขาศึก ๓ คนของ
บุรุษ ผูคอยโอกาสเฝาดูอยู คนหนึ่งพูดวา ขาจักกลาวชมชื่อปาโนนแลว
จักพาเขาไปในปานั้น ในเรื่องนี้ไมมีอะไรที่ทําไดยากสําหรับเรา. คนที่ ๒ พูดวา
ในเวลาที่เจาพาคนนี้ไป เราจักโบยตีการทําใหทุรพล ในเรื่องนีไ้ มมีอะไรยาก
สําหรับเรา. คนที่ ๓ พูดวา เมื่อเจาโบยตีทําบุรุษนี้ใหหมดกําลังแลว ชื่อวา
เอาดาบคมตัดศีรษะ จงเปนหนาที่ของเราเถิด ดังนี้. ขาศึกทั้ง ๓ นั้นครั้นพูด
อยางนั้นแลว ก็กระทําอยางนั้น.
ในการอุปมานั้น ชื่อวา การคราออกจากวงของเพื่อนและญาติแลว
ใหเกิดในภพใดภพหนึ่ง ดุจเวลาที่ขาศึกคนที่หนึ่งกลาวชมปาแลวพาบุรุษนั้นไป
ในปานั้น พึงทราบวา เปนหนาที่ของชาติ (ความเกิด). การที่ขันธซึ่งเกิดขึ้น
แลวตกไป (คือออนกําลังลง) แลว ทําใหเปนผูพึ่งคนอื่นและมีเตียงนอนเปน
เบื้องหนา ดุจขาศึกคนที่ ๒ โบยตีทาํ ใหเปนผูทุรพล พึงทราบวา เปนหนาที่
ของชรา. การใหถึงความสิ้นชีวิต ดุจขาศึกคนที่ ๓ เอาดาบคมตัดศีรษะ
พึงทราบวา เปนหนาที่ของมรณะ ฉะนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในทุกขทั้ง ๓ นี้ พึงเห็นชาติทุกข เหมือนการ
เขาสูทางกันดารใหญที่มีโทษ. พึงเห็นชราทุกข เหมือนความเปนผูทุรพลที่
อดขาวและน้ําในทางกันดารนั้น. พึงเห็นมรณทุกข เหมือนการใหถึงความ
พินาศ ดวยเครื่องผูกมัดเปนตน แกคนทุรพลผูมีความพยายามใหอิริยาบถ
เปนไปถูกขจัดแลวแล.
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วาดวยนิเทศโสกะ (บาลีขอ ๑๔๙)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศโสกะ ตอไป
สภาวะใด ยอมถึงความพราก อธิบายวา ยอมชัดไป คือยอมกําจัด
ประโยชนเกือ้ กูลและความสุข เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น จึงชือ่ วา พยสนะ
(ความเสื่อม) ความเสื่อมญาติ ชื่อวา ญาติพยสนะ อธิบายวา ความสิ้น
ญาติคือความพินาศแหงญาติ ดวยภัยแตโจรและโรคเปนตน คือดวยความเสื่อม
แหงญาตินั้น.
บทวา ผุฏสฺส (ของผูที่ถูกกระทบ) ไดแก ของบุคคลผูอันความ
เสื่อมทวมทับแลว ครอบงําแลว คือประกอบพรอมแลว. แมในคําที่เหลือก็
นัยนี้แหละ.
แตความแปลกกันมี ดังนี้.
ความเสื่อมแหงโภคะทั้งหลาย ชื่อวา โภคพยสนะ อธิบายวา
ความสิ้นโภคะ ความพินาศแหงโภคะ ดวยอํานาจแหงภัยมีราชภัยและโจรภัย
เปนตน. ความเสื่อมคือโรค ชื่อวา โรคพยสนะ จริงอยู โรคยอมยังความ
ไมมีโรคใหพราก คือยอมใหพินาศไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา พยสนะ.
ความพินาศแหงศีล ชื่อวา สีลพยสนะ (ความเสื่อมศีล) คําวา สีลพยสนะ
นี้เปนชื่อของความเปนผูทุศีล. ความเสื่อมคือทิฏฐิซึ่งยังสัมมาทิฏฐิใหพินาศ
เกิดขึ้น ชื่อวา ทิฏฐิพยสนะ (ความเสื่อมทิฏฐิ). อนึ่ง บรรดาความเสื่อม
๕ เหลานี้ ความเสื่อม ๒ เบื้องตน (คือความเสื่อมญาติ และความเสื่อม
โภคทรัพย), เปนของยังไมเกิดขึ้น แตความเสื่อมหลัง ๓ (คือความเสื่อมดวย
โรค ความเสื่อมศีล ความเสื่อมทิฏฐิ) เปนของเกิดขึ้นแลว คือถูกไตรลักษณ
*

*

หมายถึงความเสื่อมจากสัมมาทิฏฐิ
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กระทบแลว. อนึ่งความเสื่อม ๓ แรกไมเปนกุศล ไมเปนอกุศล ความเสื่อม
๒ คือ ศีลและทิฏฐิเปนอกุศล.
บทวา อฺตรฺตเรน (อยางใดอยางหนึ่ง) ไดแก ดวยความ
เสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาความเสื่อมทั้งหลายมีความเสื่อมจากมิตรและ
อํามาตยเปนตนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเอาก็ตามไมถือเอาก็ตาม.
บทวา สมนนฺนาคตสฺส (ของบุคคลผูประกอบ) ไดแก ของผู
พัวพันอยูคือผูยังไมพนไป.
บทวา อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเนน (ดวยเหตุแหงทุกข
อยางใดอยางหนึ่ง) ไดแก ดวยเหตุที่เกิดขึ้นแหงทุกขคือความโศกอยางใด
อยางหนึ่ง.
บทวา โสโก (ความโศก) ที่ชื่อวา ความโศก ดวยอํานาจความ
เศราโศก คําวา ความโศกนี้เปนบทเฉพาะคนโดยสภาพของความโศกที่เกิดขึ้น
ดวยเหตุเหลานี้. บทวา โสจนา (กิริยาที่โศก) ไดแก อาการของความ
โศกเศรา. ความเปนแหงความโศกเศราชื่อวา โสจิติตตฺต (สภาพโศกเศรา).
บทวา อนฺโต โสโก (ความแหงผากภายใน) ไดแก ความโศก
เศราในภายใน. บทที่ ๒ (อนฺโต ปริโสโก ความแหงกรอบภายใน) ทรง
เพิ่มบทอุปสรรค. จริงอยู ความโศกเศรานั้นยังภายในใหแหงผาก ใหแหงกรอบ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา ความแหงผากภายใน และความแหงกรอบ
ภายใน.
บทวา เจตโส ปริชฌ
ฺ ายนา (ความเกรียมใจ) ไดแก อาการ
ที่เผาจิต เพราะความโศกเศรา เมื่อเกิดขึ้น ยอมเผาจิต ยอมไหมจิตอยางเดียว
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ยอมยังบุคคลใหบนวา จิตของเราเกรียมแลว ไมมีอะไร ๆ แจมใส ดังนี้.
มนะที่ถึงทุกข ชื่อวา ทุมมนะ (เสียใจ) ภาวะแหงทุมมนะนั้น ชื่อวา
ความโทมนัส ชื่อวา ลูกศร คือ ความโศกเศรา ดวยอรรถวาแลนเขาไป
โดยลําดับ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา โสกสัลละ (ลูกศรคือความโศก).
คําวา อย วุจฺจติ โสโก (นี้เรียกวา โสกะ) ความวา นี้เรายอม
เรียกชื่อวา โสกะ ก็ความโศกนี้วาโดยใจความก็ไดแก โทมนัสเวทนาอยาง
เดียวเทานั้น แมเมื่อเปนเชนนั้น ความโศกนั้น อนฺโตนิชฺฌายนลกฺขโณ
มีการเผาไหมภายในเปนลักษณะ เจตโส ปรินิชฌ
ฺ ายนรโส มีการเผารนใจ
เปนรส อนุโสจนปจฺจุปฏาโน มีความเศราโศกเนืองๆ เปนปจจุปฏฐาน .
*

พึงทราบอรรถแหงความโศกเปนทุกข
ก็ในขอวา พึงทราบอรรถแหงความโศกเปนทุกข นี้ ความวา
โศกนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทุกข เพราะความโศกนั้นเปนสภาว
ทุกข และเพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกข.
ถามวา ของทุกขไหน ?
ตอบวา ของทุกขกาย และทุกขคือโทมนัสในขณะแหงชวนะ.
จริงอยู ดวยกําลังแรงของความโศก ฝใหญยอมตั้งขึ้นที่หัวใจสุกงอม
แลวยอมแตกออก และโลหิตดํายอมไหลออกทางปากแผล ทุกขทางกายรุนแรง
ยอมเกิดขึ้น. เมื่อครุนคิดอยูวา ญาติของเราเทานี้สิ้นไปแลว โภคะของเรา
เทานี้สิ้นไปแลว ดังนี้ โทมนัสแรงกลาก็เกิดขึ้นได.
*

คําวา โทสจิตฺตุปฺปาทปทฏฐาโน โศกมีโทสจิตตุปบาทเปนปทัฏฐาน ในที่นี้ทานไมกลาวไว.
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พึงทราบโศกนี้วาเปนทุกข เพราะความเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขทั้ง ๒ นี้
ดวยประการฉะนี้แล.
อีกอยางหนึ่ง
สตฺตาน หทย โสโก สลฺล วิย วิตุชชฺ ติ
อคฺคีตตฺโตว นาราโจ ภูสฺจ อุหเต ปุน,
สมาวหติ จ พฺยาธิ ชรามรณเภทน
ทุกฺขป วิวิธ ยสฺมา ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจติ
โศก ยอมเสียดแทงหทัยของเหลา
สัตวดุจลูกศร และยอมแผดเผาอยางแรงกลา
อีก เหมือนหลาวเหล็กเผาไฟสังหารอยู
เพราะโศกนั้นยอมนํามาพรอมแมซึ่งทุกข
ชนิดตาง ๆ อันตางโดยพยาธิ ชรา และมรณะ
ฉะนั้นโศกนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา เปนทุกขแล.
วาดวยนิเทศปริเทวะ (บาลีขอ ๑๕๐)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศปริเทวะ ตอไป
ที่ชื่อวา อาเทวะ (ความรองไห) เพราะอรรถวา เปนเหตุใหสัตว
เปลงเสียงรองไหโดยอางวา ธิดาของฉัน บุตรของฉัน ดังนี้ ที่ชื่อวา ปริเทวะ
(ความคร่ําครวญ) เพราะอรรถวา เปนเหตุใหสัตวคร่ําครวญถึงธิดาและบุตร
นั้น ๆ. บทละ ๒ บท ขางหนานอกจากบทที่ ๒ บททีกลาวนัน้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยการขยายความโดยอาการของ ๒ บท นั่นเอง. บทวาวาจา
*

*

ไดแก คําวา กิริยาที่รองไห กิริยาที่คร่ําครวญ สภาพที่รองไห สภาพที่คร่ําครวญ
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ก็คือคําพูด. คําที่พูดเปลาไมมีประโยชน ชื่อวา ปลาโป (พูดพร่ํา) พูดพร่ํา
จนนาเกลียดดวยอํานาจการพูดครึ่ง ๆ กลาง ๆ และพูดไปอยางอื่นเปนตน เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา วิปปลาปะ (ความพร่ําเพอ). บทวา ลาลโป (ความ
พิไรร่ํา) ไดแก การพูดซ้าํ ซาก อาการแหงการพูดซ้ําซาก ชื่อวา ลาลปนา
(กิริยาที่พิไรร่ํา). ภาวะแหงกิริยาพิไรร่ํา ชื่อวา ลาลปฺปตตฺต (สภาพพิไร
ร่ํา).
คําวา อย วุจฺจติ ปริเทโว (นี้เรียกวา ปริเทวะ) ความวา นี้เรา
กลาวให ชือ่ วา ปริเทวะ. ปริเทวะนั้น ลาลปฺปนลกฺขโณ มีการพิลาป
รําพันเปนลักษณะ คุณโทสปริกิตฺตนรโส มีการรําพันถึงคุณและโทษเปน
กิจ สมฺภมปจฺจุปฏาโน มีความวุนวายไมตั้งมั่นเปนปจจุปฏฐาน.
*

พึงทราบอรรถแหงปริเทวะเปนทุกข
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในขอวา พึงทราบอรรถแหงปริเทวะเปนทุกข
ตอไป. ปริเทวะแมนี้ตัวเองไมเปนทุกข แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปน
ทุกข เพราะความเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขกายและทุกขโทมนัส.
จริงอยู บุคคลผูกําลังคร่ําครวญยอมเอากําปนทุบลําตัวของตนได ยอม
เอามือทั้ง ๒ ตีอก ขยี้อก ยอมเอาหัวชนฝาก็ได เพราะเหตุนั้น ทุกขกาย
อยางแรงจึงเกิดแกเขาได เขายอมคิดเปนตนวา ญาติของเราเทานี้สิ้นแลว เสื่อม
แลว ตั้งอยูไมไดแลว เพราะฉะนั้น โทมนัสอยางแรงจึงเกิดขึ้นแกเรา.
และคําวา โทสจิตฺตชมหาภูตปทฏฐาโน มีมหาภูตรูปทีเ่ กิดแตโทสจิต เปนปทัฏฐาน ทาน
ไมไดกลาวไวในที่นี้.

*
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พึงทราบปริเทวะวาเปนทุกขโดยความเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขทั้ง ๒ แม
เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง
ย โสกสลฺลวิหโต ปริเทวมาโน
กณฺโฏตาลุตลโสสชมปฺปสยห
ภิยฺโยธิมตฺตมธิคจฺฉติเยว ทุกฺข
ทุกฺโขติ เตน ภควา ปริเทวมาห
บุคคล ผูถูกลูกศรคือความโศกเสียด
แทงแลว คร่ําครวญอยู ยอมประสบทุกขใด
ซึง่ ทนไมได อันเกิดแตแหงที่คอริมฝปาก
พื้นเพดานอยางยิ่งเหลือประมาณ ดวยทุกข
นัน้ พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสปริเทวะคือ
ความคร่ําครวญวาเปนทุกขแล.
นิเทศแหงทุกขและโทมนัส (บาลีขอ ๑๕๑ - ๑๕๒) ปรากฏชัดแลว
เพราะขาพเจาพรรณนาไวในอรรถกถาธรรมสังคหะ (อรรถกถาอรรถสาลีนี)
ในหนหลังนั่นแล. และหมวดธรรม ๔ มีลกั ษณะเปนตนของทุกขและโทมนัส
เหลานั้น ขาพเจาก็ไดกลาวไวในที่นั้นเหมือนกัน.
พึงทราบอรรถกถาแหงทุกขเปนทุกขเปนตน
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในขอนี้วา พึงทราบอรรถแหงทุกขวาเปนทุกข
และพึงทราบอรรถแหงโทมนัสวาเปนทุกขตอไป ทุกขและโทมนัสแมทั้ง ๒ นี้
พระผูมีพระเจาตรัสวาเปนทุกข เพราะตัวเองเปนทุกขดวย เปนวัตถุที่ตั้ง
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แหงทุกขทางกายและทางจิตดวย. จริงอยู เมื่อบุคคลประสบทุกข โดยทุกขคือ
การถูกตัดมือตัดเทา และตัดหูตัดจมูกซึ่งนอนวางกระเบื้องเกาไวขางหนาขอ
อาหารในศาลาของคนอนาถา เมื่อมีหมูหนอนออกจากแผลทั้งหลาย ทุกขกาย
เหลือกําลังยอมเกิดขึ้น โทมนัสรุนแรงก็ยอมเกิด เพราะเห็นมหาชนผูมีเสื้อผา
ยอมดวยสีตาง ๆ ประดับไดตามชอบใจเลนงานักกษัตรอยู.
พึงทราบความที่ทุกขเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒ อยางนี้กอน.
อีกอยางหนึ่ง
เพราะทุกขทางกายนี้ ยอมบีบคัน้
และยอมใหเกิดทุกขทางใจอยางยิ่ง ฉะนั้น
คําวา เปนทุกข จึงมีโดยความตางกัน.
อนึ่ง บุคคลผูเพรียบดวยทุกขทางใจ ยดมสยายผม ยอมขยี้อก
ยอมกลิ้งเกลือกไปมา ยอมโดดเหว ยอมนําศัสตรามา ยอมเคี้ยวยาพิษ ยอม
เอาเชือกแควนคอ ยอมเขาไปสูกองไฟ เปนผูมีความเดือดรอน โดยประการ
นั้น ๆ เปนผูมีจิตรุมรอนอยู ยอมคิดถึงเรื่องวิปริตนั้น ๆ.
พึงทราบความที่โทมนัสเปนวัตถุที่ตั้งของทุกขทั้ง ๒ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง
เพราะโทมนัส ยอมบีบคั้นจิต และ
ยอมนําความบีบคั้นมาแกรางกาย ฉะนั้น
บัณฑิตทั้งหลายจึงกลาวแมโทมนัสวาเปน
ทุกข เพราะความเสียใจนั้นแล.
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วาดวยนิเทศอุปายาส (บาลีขอ ๑๕๓)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศอุปายาส ตอไป
ที่ชื่อวา อายาสะ (ความแคน) ดวยอรรถวาลําบาก คําวาอายาสะ
นี้เปนชื่อของความลําบากจิตที่เปนไปโดยอาการตกใจและเศราใจ ความแคนใจ
อยางแรง ชื่อวา อุปายาส (ความขุนแคน ). ภาวะแหงบุคคลผูแคนใจ
ชื่อวา อายาสิตตฺต ( ภาพแคน ) ภาวะแหงบุคคลผูขุนแคน ชื่อวา อุปายาสิตตฺต (สภาพขุนแคน).
คําวา อย วุจฺจติ อูปายาโส (นี้เรียกอุปายาส) ความวา นี้เรา
เรียกชื่อวา อุปายาส. ก็อุปายาสนี้นั้น พฺยาสตฺติลกฺขโณ มีการติดในอารมณ
ตาง ๆ เปนลักษณะ นิตฺถุนนรโส มีการทอดถอนใจเปนกิจ วิสาทปจฺจุปฏาโน มีความเศราใจเปนปจจุปฏฐาน .
*

พึงทราบอรรถแหงอุปายาสเปนทุกข
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในขอวา พึงทราบอรรถแหงอุปายาสเปน
ทุกข นี้ตอไป อุปายาสแมนี้ตัวเองไมเปนทุกข แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปนทุกข ดังนี้ เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒.
จริงอยู เมื่อบุคคล ถูกพระราชากริ้ว ถอดยศมีบุตรและพี่ชายนองชาย
ถูกประหารตัวเองเลาก็ถูกสั่งฆาก็จะเขาไปสูดงเพราะความกลัวหลบหลีกแลว ถึง
ความเปนผูเศราใจอยางใหญหลวง ยอมเกิดทุกขกายมีกําลัง เพราะยืนเปนทุกข
นอนเปนทุกข นั่งเปนทุกข. เมื่อคิดอยูวา พวกญาติของเราเทานี้ โภคทรัพย
เทานี้ ฉิบหายแลว ดังนี้ โทมนัสมีกาํ ลังก็ยอมเกิดขึ้น.
*

หทยวตฺถุปทฏาโน มีหทยวัตถุเปนปทัฏฐาน (ไมกลาวไวในทีน่ ี้)
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พึงทราบอุปายาสวาเปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขเหลานี้แมทั้ง
๒ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง
อุปายาส ยอมยังทุกขมีประมาณยิ่ง
อันใด ใหเกิดขึ้น เพราะการเผาจิต และทํา
กายใหเศราหมอง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
อุปายาสวาทุกข เพราะทุกขนั้นแล.
วาดวยการเปรียบทุกข ๓ อยาง
อนึ่ง บรรดาทุกข ๓ อยางมีโสกะเปนตนเหลานี้ โสกะ พึงเห็น
เหมือนการหุงน้ํามันเปนตน ในภายในภาชนะเทานั้น ดวยไฟออน. พึงเห็น
ปริเทวะ เหมือนการลนออกขางนอกภาชนะของน้ํามันที่หุงอยู ดวยไฟแรง.
พึงเห็น อุปายาส เหมือนการเคี้ยวจนแหงในภายในภาชนะนั้นนั่นแหละ
ของน้ํามันเปนตน ซึ่งเหลือจากการลนไปขางนอกไมพอที่จะลนไปได.
วาดวยนิเทศอัปปยสัมปโยคทุกข (บาลีขอ ๑๕๔ )
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศอัปปยสัมปโยคทุกข ตอไป
บทวา ยสฺส ตัดบทเปน เย อสฺส (แปลวา อันใด...ของ).
บทวา อนิฏา (อันไมเปนที่ปรารถนา) ไดแก ที่เขาไมแสวงหา คือวา
ที่เขาแสวงหา หรือไมแสวงหาก็ตาม. อนึ่ง บทวา อนิฏา นี้ เปนชื่อของ
อารมณที่ไมชอบใจอันไมพึงแสวงหา.
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ธรรมมีรูปเปนตนเหลาใด ยอมไมกาวไป คือยอมไมเขาไปในใจ
เพราะเหตุนั้น ธรรมมีรปู เปนตนเหลานั้น จึงชื่อวา อกันตา (ไมเปนที่
รักใคร). ธรรมเหลาใด ยอมไมนารัก ยอมไมยงั ใจใหเจริญ เพราะเหตุนั้น
ธรรมเหลานั้น จึงชื่อวา อมนาปา (ไมเปนที่ชอบใจ).
คําวา รูป เปนตนเปนคําขยายความสภาวะของธรรมเหลานั้น. บุคคล
เหลาใด ยอมใครคือยอมปรารถนาสิ่งที่มิใชประโยชน เพราะเหตุนั้น บุคคล
เหลานั้น จึงชื่อวา อนตฺถถามา (ผูมุงกอความพินาศ). บุคคลเหลาใด ยอม
ใคร คือยอมปรารถนาสิ่งที่มิใชประโยชนเกื้อกูล เพราะเหตุนั้น บุคคลเหลานั้น
จึงชื่อวา อหิตกามา (ผูมุงทําลายประโยชนเกื้อกูล). บุคคลเหลาใด ยอมใคร
คือยอมปรารถนาความไมผาสุกคือการอยูเปนทุกข เพราะเหตุนั้น บุคคลเหลานั้น
จึงชื่อวา อผาสุกา (ผูมุงทําลายความผาสุก). บุคคลเหลาใด ยอมไมปรารถนา
แดนเกษมจากโยคะ คือวิวัฏฏะอันปราศภัย คือยอมใคร ยอมปรารถนา
วัฏฏะอันมีภัยนั้นแหละเพื่อโยคะ ๔ เหลานั้น เพราะเหตุนั้น บุคคลเหลานั้น
จึงชื่อวา อโยคกฺเขมกามา (ผูมุงทําลายและเกษมจากโยคะ).
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในบททั้ง ๘ มีคําวา อนตฺถกามา
เปนตนนี้ อยางนี้วา บุคคลผูชื่อวา อนตฺถกามา (ผูมุงกอความพินาศ) เพราะ
ไมใครตอประโยชนกลาวคือความเจริญธรรมมีศรัทธาเปนตน และเพราะใคร
ตอสิ่งที่มิใชประโยชน กลาวคือความเสื่อมแหงศรัทธาเปนตนเหลานั้นนั่นแหละ.
ที่ชื่อวา อหิตกามา (ผูมุงทําลายประโยชนเกื้อกูล) เพราะไมใครตอประโยชน
เกื้อกูลอันเปนอุบายวิถีแหงศรัทธาเปนตนนั่นเอง และเพราะใครตอสิ่งที่มิใช
ประโยชนเกือ้ กูลอันเปนอุบายวิธีแหงอกุศลมีความเสื่อมศรัทธาเปนตนนั่นแหละ.
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ที่ชื่อวา อผาสุกา (ผูมุงทําลายความผาสุก) เพราะไมใครตอการอยูเปนผาสุก
และเพราะใครตอการอยูโดยไมเปนผาสุก. ที่ชื่อวา อโยคกฺเขมกามา (ผูมุง
ทําลายแดนเกษม) เพราะไมใครตอความปลอดภัยอยางใดอยางหนึ่ง และเพราะ
ใครตอภัย ดังนี้. การไปประกอบพรอมกัน ชื่อวา สคติ (ความไปรวม).
ความมารวมกัน ชื่อวา สมาคโม (ความมารวม). ภาวะที่พรอมกันในการยืน
การนั่งเปนตน ชื่อวา สโมธาน (ความประชุมรวม). การทํารวมกันซึ่งกิจ
ทั้งปวง ชื่อวา มิสฺสีภาโว (ความเปนผูกระทํารวม).
นี้เปนโยชนา คือขอแนะนําดวยอํานาจแหงสัตว.
สวนโยชนาดวยอํานาจแหงสังขาร พึงถือเอาความตามที่ได. คําวา
อย วุจฺจติ (นี้เรียกวา) ความวา นี้เราเรียกชื่อวา อัปปยสัมปโยคทุกข
อัปปยสัมปโยคนั้น อนุฏสโมธานลกฺขโณ มีการประชุมลงซึ่งสิ่งที่ไมนา
ปรารถนาเปนลักษณะ จิตฺตวิฒาฏกรณรโส มีการทําความพินาตจิตเปนรส
อนตฺถภาวปจฺจุปฏาโน มีภาวะที่ไรประโยชนเปนปจจุปฏฐาน อัปปยสัมปโยคทุกขนั้น ชื่อวาเปนธรรมหนึ่งไมมีโดยอรรถะ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒ อยางแกบุคคลผู
ประกอบดวยอารมณอันไมเปนที่รักอยางเดียว เพราะวัตถุทั้งหลายอันไมนาปรารถนาถึงการประชุมลงแลว ยอมยังทุกขทางกายใหเกิดขึ้นโดยการแทง
การตัด การผาเปนตนบาง ยอมยังทุกขทางใจใหเกิดขึ้นโดยการเกิดความสะดุง
กลัวบาง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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เพราะเห็นสัตวอันไมเปนที่รัก จึง
เปนทุกขที่ใจกอนทีเดียว และการเกิดทุกข
ดวยความพยายามของสัตวอันไมเปนที่รักนั้น
ในกาย เพราะฉะนั้น พึงทราบการสมาคม
กับสัตวอันไมเปนที่รักนั้นวา พระมหาฤาษี
ตรัสวาเปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแมแหง
ทุกขทั้ง ๒ ในโลกนี้แล.
วาดวยนิเทศปยวิปปโยคทุกข (บาลีขอ ๑๕๕)
นิเทศแหงปยวิปปโยคทุกข พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับคําที่กลาว
แลวแล. ก็ในนิเทศนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา มาตา วา (มารดาก็ตาม)
เปนตน เพื่อทรงแสดงบุคคลผูใครประโยชนโดยยอ.
ในพระบาลีนั้น มีวิเคราะหวา ทีช่ ื่อวา มารดา เพราะอรรถวา
ยอมถนอมรัก. ที่ชื่อวา บิดา เพราะอรรถวา ยอมพอใจ. ที่ชอื่ วา พี่ชาย
นองชาย ดวยอรรถวา ยอมคุนกัน. ที่ชื่อวา ภคินี ก็เหมือนกัน. ที่ชื่อวา
มิตร เพราะอรรถวา ประพฤติเมตตา หรือวาดวยอรรถวา นับถือ อธิบายวา
ยอมสอดใสความลับทั้งหมดไวภายใน. ทีช่ ื่อวา อํามาตย เพราะอรรถวา
ยอมเปนผูรวม ดวยอรรถวาเปนผูพรอมกันในกรณียกิจทั้งหลาย. ที่ชื่อวา
ญาติ เพราะอรรถวา ยอมรู หรือทราบอยางนี้วา คนนี้เปนคนภายในของ
พวกเรา. ที่ชอื่ วา สาโลหิต เพราะอรรถวา เปนผูสัมพันธกันดวยสายเลือด.
พึงทราบบทเหลานี้ โดยเนื้อความ ดวยประการฉะนี้.
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คําวา อย รุจฺจติ (นี้เรียกวา) ความวา นี้เราเรียกชื่อวา ปเยหิวิปปโยค
ทุกข. ปเยหิวิปปโยคทุกขนั้น อิฏวตฺถุวิโยคลกฺขโณ มีการพลัดพรากจาก
วัตถุที่ปรารถนาเปนลักษณะ โสกุปฺปาทนรโส มีการใหเกิดขึ้นแหงความโศก
เปนรส พฺยาสนปจฺจุปฏาโน มีความฉิบหายเปนปจจุปฏฐาน.
ปเยหิวิปปโยคทุกขนั้น ชื่อวาเปนธรรมอยางหนึ่งโดยอรรถ ยอมไมมี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒
ของบุคคลผูพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักอยางเดียว เพราะวัตถุที่นาปรารถนา
ทั้งหลายเมื่อพลัดพรากไป ยอมยังทุกขแมทางกายใหเกิดขึ้นโดยความเปนผูมี
สรีระซูบซีดและเหี่ยวแหงเปนตน แมทางใจก็ใหเกิดทุกข โดยการใหเศราโศก
วา แมสิ่งที่มีอยูแกพวกเรานั้นก็ไมมีแลว ดังนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
ไวดังนี้วา
เพราะพลัดพรากจากญาติและทรัพย
เปนตน พวกคนพาลผูเพรียบพรอมดวยลูกศรคือความโศกเสียดแทงอยู เพราะเหตุใด
เพราะเหตุนั้น ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
เขาจึงรูกันวา เปนทุกข.
วาดวยนิเทศอิจฉา (บาลีขอ ๑๕๖)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศอิจฉา (ความปรารถนา) ตอไป
บทวา ชาติธมฺมาน (มีความเกิดเปนธรรมดา) ไดแก มีภพเกิด
เปนสภาพ มีความเกิดปกติ. บทวา อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ (ความปรารถนา
ยอมเกิด) ไดแก ตัณหายอมเกิด. ศัพทวา อโห วต (โอหนอ) เปนการ
ปรารถนา. คําวา น โข ปเนต อิจฉฺ าย ปตฺตพฺพ (ขอนี้ไมพึงสําเร็จ
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ตามความปรารถนา) ความวา ความไมมาแหงชาติ (ความเกิด) อันมีอยูใน
พวกสาธุชนผูละสมุทัยไดแลว และมีอยูในทานผูปรินิพพาน ซึ่งไมมีความเกิด
เปนธรรมดา อันชนทั้งหลายปรารถนาแลวอยางนี้วา โอหนอ ขอพวกเราอยามี
ความเกิดเปนธรรมดา และขอความเกิดอยามาถึงพวกเราเลยหนา ดังนี้นั้น
ชื่อวา ยอมไมสําเร็จตามความปรารถนาได เพราะเวนจากมรรคภาวนา แมบุคคล
ปรารถนาอยูก็ไมพึงสําเร็จ และเพราะเปนธรรมพึงถึงดวยมรรคภาวนา แมแก
บุคคลผูไมปรารถนา. บทวา อิทมฺป แปลวา แมนี้. ป อักษร หมายเอาบทที่
แปลกกันขางหนา. บทวา ยมฺปจฺฉ เปนตน ความวา เมื่อบุคคลปรารถนา
วัตถุที่ไมพึงไดโดยธรรมแมใด ยอมไมไดซึ่งความปรารถนาในวัตถุที่ไมพึงได
นั้น พึงทราบวา เปนทุกข. แมในบทมีคําวา แกเหลาสัตวผูมีความแกเปน
ธรรมดา เปนตน ก็นัยนี้. ความปรารถนาในวัตถุที่ไมพึงไดในนิเทศนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกข (ปรารถนา
สิ่งใดไมได แมสิ่งนั้นก็เปนทุกข) ดวยประการฉะนี้.
ความปรารถนานั้น อลพฺภเนยฺยวตฺถุอิจฺฉนลกฺขณา มีความ
อยากในวัตถุที่ไมพึงไดเปนลักษณะ ตปฺปริเยสนรสา มีการแสวงหาสิ่งนั้น
เปนรส เตส อปฺปตฺติปจฺจุปฏานา มีความไมสําเร็จสิ่งเหลานั้น เปน
ปจจุปฏฐาน. ก็ความปรารถนานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทุกข เพราะ
เปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกขแมทั้ง ๒ จริงอยู บางคนที่คนอื่นยกยองวา จักเปนพระราชา เขามีคณะที่ฝายบานเมืองตัดขาดแตกไปติดตามแลวเขาไปยังโขดเขา หรือ
ราวไพร. ทีน่ ั้นพระราชาทรงทราบพฤติการณนั้นแลวทรงกองทัพไป บุรุษนั้น
มีบริวารถูกราชบุรุษกําจัดแลว แมตนเองก็ถูกทําราย จึงหนีเขาไปยังระหวาง
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ตนไม หรือระหวางแผนหิน. สมัยนัน้ เมฆใหญตั้งขึ้น มีฝนพราดํามืดยิ่ง
ในขณะนั้นฝูงสัตวมีมดดําเปนตนก็ลอมเกาะเขารอบดาน ดวยเหตุนั้น ความ
ทุกขกายมีกําลังจึงเกิดแกเขา เมื่อคิดอยูวา พวกญาติเทานี้ และโภคทรัพยเทานี้
ฉิบหายแลว เพราะอาศัยเราคนเดียว ดังนี้ โทมนัสมีกําลังก็เกิดแกเขา.
ความปรารถนานี้พึงทราบวาเปนทุกข เพราะเปนวัตถุที่ตั้งแหงทุกข
เหลานั้นแมทั้ง ๒ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง
เมื่อสัตวปรารถนาวัตถุนั้น ๆ อยู
เพราะไมไดวัตถุนั้น ๆ ความทุกขอันใด ซึ่ง
เกิดแดความพลาดหวัง ยอมเกิดแกพวกสัตว
ในโลกนี้ ความปรารถนาวัตถุที่บุคคลไมพึง
ไดเปนเหตุแหงทุกขนั้น เพราะฉะนัน้ พระ
ชินพุทธเจาจึงตรัสความไมไดตามความ
ปรารถนา วาเปนทุกขแล.
วาดวยนิเทศอุปาทานขันธ (บาลีขอ ๑๕๗)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงอุปาทานขันธ ตอไป
บทวา สขิตฺเตน (โดยยอ) นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา
เทศนา จริงอยู ใคร ๆ ไมอาจยอทุกขได เทานี้เปนทุกขรอยหนึ่ง หรือวา
เทานี้เปนทุกขพันหนึ่ง แตเทศนาอาจยอได เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงยอเทศนา
วา ขึ้นชื่อวา ทุกข มิใชอะไรอื่น โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกขดังนี้
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จึงตรัสแลวอยางนี้. ศัพทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต เนื้อความแหงนิบาตนั้น
มีอธิบายวา หากวา มีผูถามวา อุปาทานขันธ ๕ เหลานั้น เปนไฉนดังนี้.
เนื้อความแหงบทวา รุปูปาทานกฺขนฺโธ (รูปูปาทานขันธ) เปนตน ขาพเจา
พรรณนาไวแลวในขันธวิภังคแล.
พึงทราบอรรถแหงขันธทั้งหลายเปนทุกข
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในขอวา พึงทราบอรรถแหงขันธ ทั้ง
หลายวาเปนทุกข นี้ ตอไป
ชาติปฺปภูติก ทุกฺข
ย วุตฺต อิธ ตาทินา
อวุตฺต ยฺจ ต สพฺพ วินา เอเต น วิชฺชติ
ยสฺมา ตสฺมา อุปาทาน กฺขนฺธา สเขปโต อิเม
ทกฺขาติ วุตฺตา ทุกฺขนฺเต เทสเกน มเหสินา
เพราะทุกขมีชาติเปนแดนเกิดอันใด
อันพระพุทธเจาผูคงที่ตรัสไวในโลกนี้ และ
ทุกขใดที่มิไดตรัสไว ทุกขนั้นทั้งหมดเวน
อุปาทานขันธ ๕ แลว ยอมไมมี ฉะนั้น พระมหาฤาษีพุทธเจา ผูทรงแสดงซึ่งที่สุดแหง
ทุกข จึงตรัสวา โดยยออุปาทานขันธ ๕ นี้
เปนทุกขแล.
จริงอยางนั้น ชาติเปนตนเบียดเบียนอยูซึ่งอุปาทานขันธ ๕ นั้นแหละ
โดยประการตาง ๆ เหมือนไฟปาเบียดเบียนเชื้อไฟ เหมือนเครื่องประหารเบียด
เบียนเปา เหมือนเหลือบและยุงเปนตนเบียดเบียนโค เหมือนผูเก็บเกี่ยวเบียด
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เบียนนา เหมือนโจรปลน เบียดเบียนหมูบาน ยอมเกิดขึ้นในอุปาทานขันธ ๕ นั่นเอง เหมือนหญาและเถาวัลยเปนตนยอมเกิดขึ้นในพื้นดิน ดุจ
ดอกไม ผลไมและใบออนเปนตนเกิดที่ตนไม ฉะนั้น.
อนึ่ง ทุกขที่เปนเบื้องตนแหงอุปาทานขันธ คือ ชาติ ทุกขในทาม
กลาง คือ ชรา ทุกขในที่สุด คือ มรณะ. เพราะกระทบทุกขมีความตาย
เปนที่สุด จึงมีทุกขแผดเผา คือ โสกะ. เพราะการอดกลั้นความโศกนั้นไมได
มีทุกขเปนเหตุพูดรําพัน คือ ปริเทวะ. จากนั้นก็มีทุกขเปนทุกขเบียดเบียนกาย เพราะประกอบกับโผฏฐัพพะ (กระทบ ) กับอารมณที่ไมนาปรารถนา
คือ ธาตุกําเริบ. เพราะปุถุชน ผูถูกทุกขกายนั้นเบียดเบียนอยูโดยเกิดปฏิฆะ
ในอุปาทานขันธนั้น ก็เกิดทุกขที่เบียดเบียนทางใจ คือ โทมนัส. ทุกขมี
การทอดถอนใจของบุคคลผูเศราหมองอันเกิดแตความเจริญของโสกะเปนตน
คือ อุปายาส. ทุกขพลาดหวัง ของบุคคลผูพลัดจากมโนรถ คือ การ ไมได
สิ่งที่ตนปรารถนา. อุปาทานขันธที่บุคคลมีปญญาเขาไปพิจารณาอยู โดยประการตาง ๆ เทียว ดวยประการฉะนี้ ชือ่ วา เปนทุกขแล.
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงยอทุกขที่ตรัสแสดงไวแตละอยาง
ซึ่งใคร ๆ ไมสามารถแสดงโดยไมเหลือดวยกัปเปนอเนกนั้นแมทั้งหมด ใน
อุปาทานขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ดุจทรงยอรสน้ําในสมุทรทั้งสิ้นมาแสดง
ในน้ําหยดเดียว (มีรสเค็ม ) จึงไดตรัสวา สขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ทุกฺขา โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข.
กถาวาดวยนิเทศแหงทุกขสัจจะ จบ
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วรรณนานิเทศวาร
วาดวยสมุทยสัจจะ (บาลีขอ ๑๕๘)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศสมุทยสัจจะ ตอไป
บทวา ยาย ตณฺหา ตัดบทเปน ยา อย ตณฺหา แปลวา
ตัณหา นี้ใด. บทวา โปโนพฺภวิกา มีวิเคราะหวา เหตุทําซึ่งภพใหม
ชื่อวา โปโนพฺภโว เหจุทําซึ่งภพใหมเปนปกติของตัณหานั้น มีอยู เพราะ
เหตุนั้น ตัณหานั้น จึงชื่อวา โปโนพฺภวิกา (เปนเหตุเกิดในภพใหมๆ)
อีกอยางหนึ่ง ตัณหาใด ยอมใหซึ่งภพใหม ยอมเปนไปพรอมเพื่อภพใหม
ยอมเกิดในภพบอย ๆ เพราะเหตุนั้น ตัณหานั้น จึงชื่อวา โปโนพฺภวิกา.
อนึ่ง ตัณหานั้นเปนตัวใหภพใหมก็มี ไมใหภพใหมก็มี เปนไปเพื่อ
ภพใหมก็มี ไมเปนไปเพื่อภพใหมก็มี แมแตท่อี ํานวยอุปธิในปฏิสนธิที่ตัณหา
นั้นใหแลว. ตัณหานั้นเมื่อใหอยูซึ่งภพใหมก็ดี ไมใหก็ดี เปนไปเพื่อภพใหม
ก็ดี ไมเปนไปเพื่อภพใหมก็ดี แมแตอํานวยอุปธิในปฏิสนธิที่ตนใหแลวนั้น
ก็ไดชื่อวา โปโนพฺภวิกา เหมือนกัน.
ที่ชื่อวา นันทิราคสหคตา (ประกอบดวยความกําหนัดยินดี)
เพราะอรรถวา ไปพรอมกับนันทิราคะ กลาวคือ ความยินดียิ่ง มีอธิบายวา
โดยอรรถไปสูความเปนอันเดียวกับนันทิราคะนั่นเอง. บทวา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เพลิดเพลินอยูในอารมณนั้น ๆ ไดแก ความเปนอัตตามีอยูในที่
ใด ๆ ก็มีความยินดียิ่งในที่นั้น ๆ หรือวา มีความเพลิดเพลินในอารมณมีรูป
เปนตนนั้น ๆอธิบายวา มีความเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และธรรมารมณ.
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ศัพทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต เนื้อความแหงศัพทวา เสยฺยถีท
นั้นวา หากมีคําถามวา ตัณหานั้นเปนไฉนดังนี้.
บทวา กามตณฺหา มีวิเคราะหวา ตัณหาในกาม ชื่อวา กานตัณหา.
คําวา กามตัณหานี้เปนชื่อของราคะอันประกอบดวยกามคุณ ๕. ตัณหาในภพ
ชื่อวา ภวตัณหา. คําวาภวตัณหานี้เปนชื่อของราคะ (ความยินดี) ในรูป
ภพ อรูปภพและความพอใจในฌาน ที่สหรคตดวยสัสสตทิฏฐิซึ่งเกิดขึ้นแลว
ดวยอํานาจปรารถนาภพ. ตัณหาในวิภพ ชื่อวา วิภวตัณหา. คําวา วิภวตัณหานี้เปนชื่อของราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงวัตถุที่ตั้ง แหงตัณหานั้น
โดยพิสดาร จึงตรัสคําเปนตน วา สา โข ปเนสา (ก็ตัณหานี้นั้นแล).
ในพระบาลีนั้น บทวา อุปฺปชฺชติ แปลวายอมเกิด. บทวา นิวีสติ (ยอม
ตั้งอยู) ไดแก ยอมตั้งมั่นดวยอํานาจความเปนไปบอย ๆ. คําวา ย โลเก
ปยรูป สาตรูป (ปยรูป สาตรูปใด มีอยูในโลก) ความวา สิ่งใดเปนสภาพ
นารัก และเปนสภาพออนหวานในโลก.
พึงทราบวินิจฉัยในคํามีอาทิวา จกฺข โลเก จักษุเปนปยรูปสาตรูป
ในโลก ตอไป จริงอยู สัตวทั้งหลายผูยึดมั่นในจักษุเปนตนโดยความถือตัวของ
เราในโลก ตั้งมั่นในสมบัติ ยอมสําคัญจักษุของตน (เปนตน ) วาเปนประสาท
๕ ที่ผองใส โดยทํานองการถือเอานิมิตใหกระจกเงาเปนตน ดุจสีหบัญชรแกว
มณีที่เผยออกในวิมานทอง ยอมสําคัญโสตเปนดุจหลอดเงินและดังสายสังวาล
ยอมสําคัญฆานะมีโวหารอันไดแลววา มีจมูกโดง ดุจเกลียวหรดาลกลมตั้งอยู
ยอมสําคัญชิวหาอันออนใหรสอันละเอียดดุจผากัมพลแดง ยอมสําคัญกาย ดุจ
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หลักเสาไมแกน และดุจเสาคายทองคํา ยอมสําคัญใจวาโอฬารไมเหมือนใจ
ของชนเหลาอื่น ยอสําคัญรูป ดุจสีทอง และสีดอกกรรณิการเปนตน ยอม
สําคัญเสียง ดุจเสียงขันของนกการเวกและดุเหวาที่กําลังเพลิน และเสียงกังวาน
ของขลุยแกวมณีที่เปาเบา ๆ ยอมสําคัญอารมณ คือกลิ่นเปนตนที่เกิดแตสมุฏฐาน ที่ตนไดเฉพาะแลววา คนอื่นใครเลาจะมีอารมณเห็นปานนี้. เมื่อชน
เหลานั้นสําคัญอยูอยางนี้ อายตนะเหลานั้น มีจักษุเปนตนก็ยอมเปนปยรูป
และสาตรูป เมื่อเปนเชนนั้น ตัณหาของชนเหลานั้น ซึ่งยังไมเกิดขึ้นก็ยอม
เกิดขึ้นในจักษุเปนตนนั้น และที่เกิดแลวก็ยอมตั้งมั่น ดวยอํานาจที่เปนไปบอยๆ
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงพระดํารัสมีอาทิวา จกฺขุ โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปปชฺชติ จักษุเปนปยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิด ก็ยอมเกิดที่จักษุนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อุปปฺชฺชมานา (เมื่อเกิด) ความวา เมื่อใด
ตัณหายอมเกิด เมื่อนั้นก็ยอ มเกิดในจักษุนี้. แมในบททั้งปวงก็นัยนี้แล.
กถาวาดวยนิเทศแหงสมุทัยสัจจะ จบ
วรรณนานิเทศวาร
วาดวยนิโรธสัจจะ (บาลีขอ ๑๖๐)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศนิโรธสัจจะ ตอไป.
ในขอวา โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย (ความสํารอก....แหงตัณหา
นั้นเทียว) ความวา เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาควรจะตรัสวา โย ตสฺเสว

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 355

ทุกฺขสฺส (ความสํารอก...ทุกขนั้นนั่นแหละ) ดังนี้ แตเพราะทุกขดับไป
เพราะการดับสมุทัยมิใชโดยประการอื่น เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ยถา หิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนป รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวป ตณฺหานุสเย อนุหเต
นิพฺพตฺตเต ทุกฺขมิท ปุนปฺปุน
เปรียบเหมือนตนไมแมถูกตัดแลว
เมื่อรากยังมั่นคง ไมมีอุปทวะ ก็ยอมงอกขึ้น
อีกฉันใด แมทุกขนี้ก็ฉันนั้น เมื่อตัณหานุสัย
ยังมิไดถอนขึ้น ก็ยอมขึ้นบอย ๆ.
ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงการดับทุกขนั้นจึงตรัสไวอยางนี้ เพื่อทรงแสดง
โดยความดับสมุทัย แทจริง พระตถาคตเจาทั้งหลายทรงประพฤติเปรียบเสมือน
สีหราชพระตถาคตเจาทั้งหลายเมื่อทรงดับทุกข และเมื่อทรงแสดงความดับทุกข
ยอมปฏิบัติในเหตุ มิใชในผล แตพวกอัญเดียรถียมีความประพฤติเปรียบดวย
สุนัข พวกเขาเหลานั้นเมื่อจะดับทุกขก็ดี เมื่อจะแสดงความดับทุกขก็ดี ยอม
ปฏิบัติในผลโดยประกอบความเพียรในอันทําตนใหลําบาก (อัตกิลมถานุโยค)
และดวยการแสดงการประกอบความเพียรในอันทําตนใหลําบากนั่นเอง ไม
ปฏิบัติในเหตุแล.
พระศาสดาผูปฏิบัติอยูในเหตุ เพราะประพฤติเปรียบดวยสีหะ จึงตรัส
พระดํารัสมีอาทิวา โย ตสฺสา เยว ดังนี้.
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ในพระบาลีนั้น บทวา ตสฺสาเยว (แหงตัณหานั้นนั่นเทียว)
ความวา สภาวะนั้นใดแหงตัณหานั้นนั่นแหละที่พระองคทรงประกาศไวใน
หนหลัง ดวยสามารถแหงความเกิดและความตั้งมั่น.
บทวา อเสสวิราคนิโรโธ (ความสํารอกและความดับโดยไมเหลือ)
เปนตน ทั้งหมดเปนไวพจนของพระนิพพานทั้งนั้น เพราะอาศัยพระนิพพาน
ตัณหายอมสํารอก ยอมดับโดยไมเหลือ ฉะนั้น พระนิพพานนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา อเสสวิราคนิโรธ (ความสํารอกและความดับโดย
ไมเหลือ) แหงตัณหานั้นนั่นเทียว. และเพราะอาศัยพระนิพพานแลว บุคคล
จึงชนะตัณหาได ยอมสละคืนได ยอมพนไดและยอมไมติดอยู ฉะนั้นจึงตรัส
เรียกพระนิพพานวา จาโค (ความสละ) ปฏินิสสฺ คฺโค (ความสละคืน)
มุตฺติ (ความพน) อนาลโย (ความไมอาลัย).
ธรรมที่เปนไวพจนพระนิพพาน
ความจริง พระนิพพานมีอยางเดียวเทานั้น แตพระนิพพานนั้น มีชื่อ
เรียกแทนพระนิพพานเปนอเนก ดวยสามารถแหงชื่อที่เปนปฏิปกษแหงสังขตธรรมทั้งหมด อยางไร คือ ชื่อมีอาทิวา
อเสสโต วิราโค (ความสํารอกโดยไมเหลือ)
นิโรโธ (ความดับ)
จาโค (ความสละ)
ปฏินิสฺสคฺโค (ความสละคืน)
มุตฺติ (ความพน)
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อนาลโย (ความไมมีอาลัย)
ราคกฺขโย (ความสิ้นราคะ)
โทสกฺขโย (ความสิ้นโทสะ)
โมหกฺขโย (ความสิ้นโมหะ)
ตณฺหกฺขโย (ความสิ้นตัณหา)
อนุปฺปาโท (ความไมเกิดขึ้น)
อปฺปวตฺต (ความไมเปนไป)
อนิมิตฺต ( ความไมมีเครื่องหมาย)
อปฺปณิหิต (ความไมมีที่ตั้ง)
อนายูหน (ความไมพยายาม)
อปฺปฏิสนฺธิ (ความไมมีปฏิสนธิ)
อปฺปฏิวตฺติ (ความไมกลับเปนไป)
อคติ (ความไมมีคติ)
อชาต (ความไมเกิด)
อชร (ความไมแก)
อพฺยาธิ (ความไมเจ็บ)
อมต (ความไมตาย)
อโสก (ความไมมีโศก)
อปริเทว (ควานไมมีปริเทวะ)
อนุปายาส (ความไมมีอุปายาส)
อสกิฏ (ความไมเศราหมอง).
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงแสดงความไมมีแหงตัณหาอันมรรค
ตัดแลว แมอาศัยพระนิพพานแลวก็ถึงความไมเปนไปในวัตถุเปนที่ตั้งอันใด
ที่พระองคทรงแสดงความเกิดของมันไวในที่นั้นนั่นแหละ จึงตรัสคําวา สา โข
ปเนสา (ก็ตัณหานี้นั้นแล) เปนตน.
ในพระดํารัสนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บุรุษเห็นเถาบวบขมเกิดในนา แลวพึงแสวงหารากไปตั้งแตยอดแลวก็
ตัดเสีย บวบขมนั้นก็จะเหี่ยวแหง ถึงความไมมีบัญญัติ แตนนั้ เถาบวบขม
ในนานั้น บุคคลก็พึงกลาวไดวา อันตรธานไปแลว ถูกทําลายแลว ฉันใด
ตัณหาในอารมณทั้งหลายมีจักษุเปนตนก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดุจเถาบวบขมในนา
ตัณหานั้นถูกอริยมรรคตัดรากแลว เพราะอาศัยพระนิพพานจึงถึงความเปนไป
ไมได ก็ตัณหานั้นถึงความเปนไปอยางนี้ ก็ยอมไมปรากฏในวัตถุที่ตั้งเหลานั้น
ดุจเถาบวบขมในนาไมปรากฏอยู ฉะนั้น.
อนึ่ง พวกราชบุรษุ นําพวกโจรมาจากดงแลวพึงประหารชีวิตที่ประตู
ดานทักษิณของพระนคร ตอจากนั้น ใคร ๆ ก็พึงกลาววา โจรในดงตายแลว
หรือโจรถูกราชบุรุษฆาแลว ฉันใด ตัณหาในจักษุเปนตน อันใดเปนเหมือน
พวกโจรในดงก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดับไปแลวเพราะอาศัยพระนิพพาน ชื่อวา
ดับไปในพระนิพพาน ดุจพวกโจรถูกประหารที่ประตูดานทักษิณ ก็ตัณหานั้น
ดับแลวอยางนี้ จึงไมปรากฏในวัตถุที่ตั้งเหลานั้น ดุจพวกโจรไมปรากฏในดง
ฉะนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความดับตัณหานั้นใน
ที่อารมณมีจักษุเปนตน เหลานั้นนั่นแหละ จึงตรัสคํามีอาทิวา จกฺขุ โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
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นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ ( จักษุเปนปยรูป สาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละ
ยอมละที่จักษุนี้ เมื่อจะดับยอมดับที่จักษุนี้). คําที่เหลือในที่ทั้งหมดมีเนื้อความ
ตื้นทั้งนั้นแล.
กถาวาดวยนิเทศแหงนิโรธสัจจะ จบ
วรรณนานิเทศวาร
วาดวยมรรคสัจจะ (บาลีขอ ๑๖๒)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงมรรคสัจจะ ตอไป.
บทวา อยเมว (นี้เทานั้น) เปนคํากําหนดแนนอน เพื่อปฏิเสธ
มรรคอื่น. บทวา อริโย (อริยะ) ความวา ที่ชื่อวา อริยะ เพราะไกล
จากกิเลสทั้งหลายที่ฆาดวยมรรคนั้น ๆ เพราะทําความเปนอริยะ และเพราะ
ทําการไดเฉพาะซึ่งอริยผล. องค ๘ ของมรรคนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น มรรคนั้น
จึงชื่อวา อฏงฺคิโก (มีองค ๘) องค ๘ ของมรรคนี้นั้นเปนเพียงองคเทานั้น
เหมือนเสนามีองค ๔ และดนตรีมีองค ๕ พนจากองคมิไดมี. ทีช่ ื่อวา มรรค
เพราะอรรถวา อันผูตองการพระนิพพานยอมแสวงหา หรือยอมแสวงหา
พระนิพพาน หรือเปนสภาพฆากิเลสทั้งหลายไป. ศัพทวา เสยฺยถีท ความวา
ถามีผูถามวา องคมรรคนั้นเปนไฉน ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา มรรค คือ องคมรรค
นั่นเอง นอกจากองคมรรคยอมไมมีจึงตรัสวา สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ลมั มาสมาธิ
ดังนี้. บรรดาองคมรรค ๘ เหลานั้น สัมมาทิฏฐิ สมฺมาทสฺสนลกฺขณา
มีปญญาเห็นโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาสังกัปปะ สมฺมา อภินิโรปน-
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ลกฺขโณ มีการยกสัมปยุตธรรมขึ้นโดยชอบเปนลักษณะ สัมมาวาจา สมฺมา
ปริคฺคหลกฺขณา มีการกําหนดถือโดยชอบเปนลักษณะ สัมมากัมมันตะ
สมฺมา สมุฏาปนลกฺขโณ มีการงานดีโดบชอบเปนลักษณะ สัมมาอาชีวะ สมฺมา โวทานลกฺขโณ มีอาชีวะที่ผองแผวโดยชอบเปนลักษณะ
สัมมาวายามะ สมฺมา ปคฺคหลกฺขโณ มีความเพียรประคองไวโดยชอบ
เปนลักษณะ สัมมาสติ สมฺมา อุปฏานลกฺขณา มีการปรากฏโดยชอบ
เปนลักษณะ สัมมาสมาธิ สมฺมา สมาธานลกฺขโณ มีการตั้งใจมั่น
โดยชอบเปนลักษณะ.
บรรดาองคมรรค ๘ เหลานั้น แตละองคมีกิจ คือหนาที่องคละ ๓.
อยางไร คือ สัมมาทิฏฐิกอน ยอมละมิจฉาทิฏฐิกับกิเลสที่เปนขาศึกของตน
แมอื่น ๆ ได ๑ ยอมทํานิโรธใหเปนอารมณ ๑ ยอมเห็นสัมปยุตตธรรม
ทั้งหลายเพราะไมฟนเฝอดวยอํานาจกําจัดโมหะอันปกปดสัมปยุตตธรรมนั้น ๆ
ได ๑ แมสัมมาสังกัปปะเปนตนก็เชนนั้นเหมือนกัน ยอมละมิจฉาสังกัปปะ
เปนตน ยอมกระทํานิโรธใหเปนอารมณ แตในสัมมาสังกัปปะเปนตนนี้
วาโดยความแปลกกัน สัมมาสังกัปปะยอมยกขึ้นซึ่งสหชาตธรรม สัมมาวาจา
ยอมกําหนดถือไวโดยชอบ สัมมากัมมันตะยอมยังการงานใหตั้งขึ้นดีโดยชอบ
สัมมาอาชีวะยอมใหอาชีวะผองแผวโดยชอบ สัมมาวายามะยอมประคองไวโดย
ชอบ สัมมาสติ ยอมปรากฏโดยชอบ สัมมาสมาธิ ยอมตั้งมั่นโดยชอบ.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาสัมมาทิฏฐินี้ ในสวนเบื้องตน (โลกียมรรค)
มีขณะตางกัน มีอารมณตางกัน ในกาลแหงมรรคมีขณะเดียวกัน มีอารมณ
*

* คําวา อุปฏานลกฺขณา นี้ เฉพาะคําวา อุปฏาน มีคําแปลหลายอยางคือแปลวา มีการ
ปรากฏบาง มีการบํารุงบาง มีการปฏิบัติบาง มีการตั้งมั่นบาง.
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เดียวกัน ก็วา โดยกิจ (หนาที่) ยอมไดชื่อ ๔ อยางมีคําอาทิวา ทุกฺเข าณ
(ญาณในทุกข). แมสัมมาสังกัปปะเปนตนในสวนเบื้องตนก็มีขณะตางกัน มี
อารมณตางกัน ในกาลแหงมรรค มีขณะเดียวกัน มีอารมณเดียวกัน บรรดาองค
มรรค ๗ มีสมั มาสังกัปปะเปนตนเหลานั้น วาโดยกิจ (หนาที่) สัมมาสังกัปปะ
ยอมไดชื่อ ๓ อยาง วา เนกขัมมสังกัปปะเปนตน. องคมรรค ๓ มีสัมมาวาจา
เปนตนในสวนเบื้องตน มีขณะตางกัน มีอารมณตางกัน คือ ยอมเปนวิรตี
บาง เปนเจตนาบาง ในขณะแหงมรรคเปนวิรตีอยางเดียว. องคมรรค ๒ แมนี้
คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ วาโดยกิจยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยอํานาจแหง
สัมมัปปธาน และสติปฏ ฐาน สวนสัมมาสมาธิ ในสวนเบื้องตนก็ดี ในขณะ
แหงมรรคก็ดี ก็ชื่อวา สัมมาสมาธินั่นแล.
วาดวยธรรม ๘ โดยลาดับ
ในธรรม ๘ ตามที่แสดงมานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิ
กอนเพราะเปนธรรมอุปการะมากแกพระโยคีผูปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน
เพราะสัมมาทิฏฐินี้พระองคตรัสเรียกวา "ประทีปอันโพลงทั่วคือปญญา ศัสตรา
คือปญญา เปนตน ฉะนั้น พระโยคาวจรผูทําลายความมืดคืออวิชชา ดวย
สัมมาทิฏฐิ กลาวคือวิปสสนาญาณในกาลเบื้องตนนี้แลวฆาโจรคือกิเลสอยู ยอม
บรรลุพระนิพพานไดโดยปลอดภัย ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา "พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิกอน เพราะเปนธรรมมีอปุ การะมากแกพระโยคีผูปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน ดังนี้.
อนึ่ง สัมมาสังกัปปะเปนธรรมมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสไวในลําดับสัมมาทิฏฐินั้น เปรียบเหมือนเหรัญญิก (ผูดูเงิน)
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ใชมือพลิกเงินกลับไปมาแลวตรวจดูกหาปณะดวยตา ยอมรูวา กหาปณะนี้เก
กหาปณะนี้ดี ฉันใด แมพระโยคาวจร ก็ฉันนั้น ใชวิตกตรึกแลว ๆ ในกาล
สวนเบื้องตนแลวตรวจดูอยูดวยวิปสสนาปญญา ก็จะทราบไดวา ธรรมเหลานี้
เปนกามาพจร ธรรมเหลานั้นเปนรูปาพจรเปนตน ก็หรือวา เปรียบเหมือนชาง
ถากใชมีดถากทอนไมใหญ อันบุรุษ จับตรงปลายพลิกกลับไปมาโดยรอบ ให
แลว ยอมนําไปในการงานได ฉันใด พระโยคาวจรก็ฉันนั้น กําหนดธรรม
ทั้งหลายอันวิตกตรึกแลว ๆ ใหแลว โดยนัยมีอาทิวา ธรรมเหลานี้เปนกามาพจร
ธรรมเหลานั้น เปนรูปาพจร ดวยปญญา ดังนี้แลว ยอมนอมไปในการงานได
ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา ก็สัมมาสังกัปปะเปนธรรมมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐิ
นั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัมมาสังกัปปะในลําดับแหงสัมมาทิฏฐินั้น.
สัมมาสังกัปปะนี้เปนธรรมมีอปุ การะมากแมแกสัมมาวาจา ดุจมี
อุปการะมากแกสัมมาทิฏฐิ เหมือนอยางที่ตรัสไววา " ดูกอนคหบดี บุคคล
ตรึกแลวตรองแลวกอนแล ยอมเปลงวาจาภายหลัง เพราะฉะนั้น พระองค
จึงตรัสสัมมาวาจาในลําดับของสัมมาสังกัปปะนั้น.
อนึ่ง เพราะชนทั้งหลายจัดแจงดวยวาจากอนวา พวกเราจะทําสิ่ง
นี้ ๆ " แลวจึงประกอบการงานในโลก ฉะนั้น วาจา จึงเปนธรรมมีอุปการะ
แกกายกรรม เพราะเหตุนั้น จึงตรัสสัมมากัมมันตะในลําดับแหงสัมมาวาจา.
อนึ่ง เพราะอาชีวัฏฐมกศีล (ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘) ยอมเต็มแกบุคคล
ผูละวจีทุจริต ๔ กายทุจริต ๓ ยังสุจริตทั้ง ๒ ใหบริบูรณนั่นแหละ มิใชเต็มแก
บุคคลนอกจากนี้ ฉะนั้น จึงตรัสสัมมาอาชีวะในลําดับสุจริตทั้ง ๒ นั้น.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 363

พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงวา "บุคคลผูมีอาชีวะบริสุทธิ์
แลวอยางนี้ ไมสมควรจะพอใจเพียงเทานี้วา อาชีวะของเราบริสุทธิ์แลว เปน
ประมาทดังคนหลับ โดยที่แท ควรเริ่มความเพียรนี้ในทุกอิรยิ าบถ ดังนี้
จึงตรัสสัมมาวายามะในลําดับสัมมาอาชีวะนั้น.
ตอจากนั้น เพื่อจะทรงแสดงวา พระโยคาวจรแมมีความเพียรเริ่มแลว
ก็พึงทําสติใหตั้งมั่นอยางดีในวัตถุ มีกาย เปนตน" ดังนี้ จึงทรงแสดงสัมมาสติในลําดับแหงสัมมาวายามะนั้น.
อนึ่ง เพราะสติตั้งมั่น ดีอยางนี้แลว ก็จะตรวจดูคติทั้งหลายแหงธรรม
ทั้งหลาย ทีม่ ีอุปการะและไมมีอุปการะของสมาธิ จึงเพียงพอเพื่อตั้งจิตมั่นใน
อารมณมีความเปนหนึ่งได ฉะนั้น พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
สัมมาสมาธิไวในลําดับแหงสัมมาสติ ดังนี้.
*

วาดวยนิเทศแหงสัมมาทิฏฐิ (บาลีขอ ๑๖๓)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงสัมมาทิฏฐิ ตอไป
กรรมฐานในสัจจะ ๔ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยพระดํารัสมี
อาทิวา ทุกฺเข าณ (ความรูในทุกข) ดังนี้. บรรดาสัจจะ ๔ เหลานั้น
สัจจะ ๒ ขางตนเปนวัฏฏะ สัจจะ ๒ หลังเปนวิวัฏฏะ ในสัจจะที่เปนวัฏฏะและ
วิวัฏฏะเหลานั้น ภิกษุยอมมีความยึดมั่นกรรมฐานในสัจจะที่เปนวัฏฏะ. ไมมี
ความยึดมั่นในสัจจะที่เปนวิวัฏฏะ.
จริงอยู พระโยคาวจรเรียนสัจจะ ๒ ขางตนในสํานักอาจารยโดยยอ
อยางนี้วา ขันธ ๕ เปนทุกข ตัณหาเปนสมุทัย ดังนี้ และโดยพิสดารมีนัย
อาทิวา "ขันธ ๕ เปนไฉน คือรูปขันธ ดังนี้ แลวทบทวนดวยวาจาอยูบอย ๆ
ยอมทํากรรม. แตในสัจจะ ๒ นอกนี้ พระโยคาวจรยอมทํากรรมดวยการฟง
*

คือ กาย เวทนา จิต ธรรม
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อยางนี้วา "นิโรธสัจจะนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มรรคสัจจะนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ" ดังนี้ เมื่อเธอทํากรรมอยูอยางนี้ ยอมแทงตลอดสัจจะทั้ง
๔ ดวยการแทงตลอดคราวเดียวกัน ยอมตรัสรูดวยการตรัสรูค ราวเดียวกัน คือ
แทงตลอดทุกขดวยการแทงตลอดคือการกําหนดรู (ปริญญากิจ) ยอมแทง
ตลอดสมุทัยดวยการแทงตลอด คือการละ (ปหานกิจ) ยอมแทงตลอดนิโรธ
ดวยการแทงตลอดคือการทําใหแจง (สัจฉิกิริยากิจ) ยอมแทงตลอดมรรคดวย
การแทงตลอดคือการเจริญ ยอมตรัสรูทุกขดวยการตรัสรูคือการกําหนดรู ฯลฯ
ยอมตรัสรูมรรคดวยการตรัสรูคือการเจริญ.
การแทงตลอด (ปฏิเวธ) ดวยการเรียน การสอบถาม การฟง การทรง
จํา และการพิจารณาในสัจจะ ๒ ในสวนเบื้องตนของภิกษุนั้น ยอมมีดว ยประการ
ฉะนี้ ในสัจจะ ๒ หลัง มีการแทงตลอดไดดวยการฟงอยางเดียว. ในการสวน
อื่นอีก ยอมมีการแทงตลอดในสัจจะ ๓ โดยกิจการแทงตลอดดวยอารมณ ยอม
มีในนิโรธ ในการแทงตลอดโดยกิจและอารมณเหลานั้น ความรูดวยปฏิเวธะ
(ปฏิเวธญาณ) แมทั้งหมดเปนโลกุตระ ความรูดวยการฟง การทรงจํา และการ
พิจารณาเปนโลกิยะฝายกามาพจร ก็มรรคสัจจะยอมมีปจจเวกขณะ และพระโยคาวจรนี้เปนอาทิกัมมิกบุคคล เพราะฉะนั้น ปจจเวกขณะ (คือการพิจารณา)
นั้น ขาพเจาจึงไมกลาวไวในที่นี้.
อนึ่ง การผูกใจ การใสใจ การมนสิการ เละการพิจารณา ยอม
ไมมีแกภิกษุนี้ ผูถือเอาในเบื้องตน "วาเราจะกําหนดรูทุกข จะละสมุทัย จะ
ทํานิโรธใหแจง จะเจริญมรรค" แตยอมมีจําเดิมแตการกําหนดถือเอา สวน
ในกาลอื่นอีก ทุกขยอมเปนอันเธอรูแลวโดยแท ฯลฯ มรรคก็ยอมเปนอันเธอ
เจริญแลวเหมือนกัน.
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บรรดาสัจจะ เหลานั้น สองสัจจะเปนธรรมลึกซึ้ง เพราะสัตวเห็น
ไดยาก สัจจะ ๒ ที่ชื่อวา เห็นไดโดยยาก เพราะลึกซึ้ง จริงอยู ทุกขสัจจะเปน
ของปรากฏเพราะเกิดขึ้นแลว ยอมถึงแมคําอันบุคคลพึงกลาววา ทุกขหนอ ใน
เวลาที่ถูกคอ หรือหนามทิ่มแทงเปนตน. ถึงสมุทัยก็ปรากฏโดยการเกิดขึ้นดวย
อํานาจแหงบุคคลผูประสงคจะเคี้ยวจะบริโภค ก็สจั จะทั้ง ๒ แมนั้นเปนของลึก
โดยการแทงตลอดลักษณะ ก็สัจจะ ๒ เหลานั้น ชื่อวา ลึกซึ้ง เพราะสัตวเห็น
ไดยาก ดวยประการฉะนี้. การประกอบความเพียรเพื่อจะเห็นสัจจะ ๒ นอกนี้
(นิโรธ มรรค) ยอมดุจการเหยียดมือไปเพื่อจับภวัตรพรหม ดุจการเหยียด
เทาเพื่อถูกตองอเวจีนรก และเปนดุจเอาปลายขนทรายจดปลายขนทรายที่แบง
แลวรอยสวน สัจจะ ๒ เหลานั้น ชือ่ วา เห็นไดยาก เพราะลึกซึ้งดวยประการ
ฉะนี้. คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทุกฺเข าณ นี้ ทรงหมายเอาความเกิด
ขึ้นแหงญาณในบุพภาค ดวยสามารถแหงการเรียนเปนตนในสัจจะ ๔ ชื่อวา
ลึกซึ้ง เพราะเห็นไดยาก และชื่อวา เห็นไดยาก เพราะความลึกซึ้ง ดวยประการ
ฉะนี้ แตในขณะแหงการแทงตลอด ญาณนั้นยอมมีครั้งเดียวกันแล.
*

วาดวยนิเทศแหงสัมมาสังกัปปะ (บาลีขอ ๑๖๔)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงสัมมาสังกัปปะ ตอไป.
สังกัปปะ (ความดําริ) ใด ออกจากกาม เพราะเหตุนั้น สังกัปปะนั้น
จึงชื่อวา เนกขัมมสังกัปปะ (ความดําริในการออกจากกาม). สังกัปปะใด
ออกจากพยาบาท เพราะเหตุนั้น สังกัปปะนั้น จึงชื่อวา อัพยาปาทสังกัปปะ
*

บางแหงแสดงวา เอาปลายขนทรายยินปลายขนทรายทีแ่ บงแลว ๗ สวน.
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(ความดําริในการไมพยาบาท). สังกัปปะใดออกจากความเบียดเบียน เพราะ
เหตุนั้น สังกัปปะนั้น จึงชื่อวา อวิหิงสาสังกัปปะ (ความดําริในการไม
เบียดเบียน).
บรรดาสังกัปปะทั้ง ๓ เหลานั้น เนกขัมมวิตกเกิดขึ้นทําการตัดทาง
คือทําลายทางเปนเครื่องดําเนินของกามวิตก อัพยาบาทวิตกเกิดขึ้นทําการตัดทาง
คือทําลายทางเปนเครื่องดําเนินของพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นทําการ
ตัดทาง คือทําลายทางเปนเครื่องดําเนินของวิหิงสาวิตก. อนึ่ง เนกขัมมวิตก
เกิดขึ้นเปนขาศึกตอกามวิตก อัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเปนขาศึก
ตอพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก.
ในวิตกเหลานั้น พระโยคาวจรยอมพิจารณากามวิตก ก็หรือสังขาร
ไร ๆ อื่น เพื่อทํานายทางของกามวิตก ตอจากนั้น ความดําริของเธอซึ่ง
สัมปยุตดวยวิปสสนาในขณะแหงวิปสสนาก็จะเกิดขึ้นทําการตัดทาง คือทําลาย
ทางของกามวิตก ดวยสามารถแหงองคของวิปสสนานั้น (ตทังคปหาน) เธอ
ขวนขวายวิปสสนาก็จะบรรลุมรรคได ลําดับนั้น สังกัปปะ (ความดําริ) ซึ่ง
สัมปยุตดวยมรรคในขณะแหงมรรคของเธอก็จะเกิดขึ้นทําการตัดทาง คือทําลาย
เครื่องดําเนินของกามวิตก ดวยสามารถแหงสมุจเฉท. อนึ่ง พระโยคาวจรยอม
พิจารณาพยาบาทวิตก หรือสังขารอื่น เพื่อทําลายทางของพยาบาทวิตก หรือ
ยอมพิจารณาวิหิงสาวิตก หรือสังขารอื่น เพื่อทําลายทางของวิหิงสาวิตก ตอ
จากนั้น พึงประกอบคําทั้งปวงในขณะแหงวิปสสนาของเธอ โดยนัยมีในกอน
นั่นแล.
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กรรมฐานที่เปนขาศึกตออกุศลวิตก ๓
อนึ่ง ในอารมณกรรมฐาน ๓๘ ที่ทรงจําแนกไวในพระบาลี แมกรรม
ฐานหนึ่ง ชื่อวา ไมเปนขาศึกตออกุศลวิตก ๓ มีกามวิตกเปนตน หามีไม.
ก็ปฐมฌานในอสุภะทั้งหลายทั้งหมดทีเดียว เปนขาศึกตอกามวิตกโดยสวนเดียว
กอน ฌานหมวด ๓ หมวด ๔ (ปญจกนัย) ในเมตตาภาวนาเปนปฏิปกษตอ
พยาบาทวิตก ฌานหมวด ๓ และหมวด ๔ ในกรุณาเปนปฏิปกษตอวิหิงสาวิตก เพราะฉะนั้น เมื่อพระโยคาวจรกระทําบริกรรมในอสุภะเขาฌานสังกัปปะ (ความดําริ) ที่สัมปยุตดวยฌานในขณะแหงสมาบัติ ก็จะเกิดเปนขาศึกตอ
กามวิตก ดวยสามารถแหงวิกขัมภนะ เมื่อพระโยคาวจรทําฌานใหเปนบาท
เริ่มตั้งวิปสสนา สังกัปปะอันสัมปยุตดวยวิปสสนาในขณะแหงวิปสสนาก็ยอม
เกิดเปนขาศึกตอกามวิตกดวยสามารถแหงองคของวิปสสนา (ตทังคปหาน) นั้น
เมื่อเธอขวนขวายวิปสสนาบรรลุมรรคแลว สังกัปปะที่สัมปยุตดวยมรรคใน
ขณะแหงมรรคก็เกิดขึ้นเปนขาศึกตอกามวิตก ดวยสามารถแหงสมุจเฉทปหาน
สังกัปปะ (ความดําริ) อันเกิดขึ้นอยางนี้ พึงทราบวา ตรัสเรียกวา เนกขัมมสังกัปปะแล.
อนึ่ง บัณฑิตพึงประกอบคําทั้งปวงวา "พระโยคาวจรทําบริกรรมใน
เมตตาภาวนา ทาบริกรรมในกรุณาภาวนาเขาฌาน" เปนตน โดยนัยกอน
นั่นแหละ พึงทราบวา สังกัปปะอันเกิดขึ้นแลวอยางนี้ ตรัสเรียกวา อัพยาปาทสังกัปปะ และอวิหิงสาสังกัปปะ สังกัปปะเหลานี้มีเนกขัมมสังกัปปะเปนตนดวย
อาการอยางนี้ ชื่อวา มีอารมณตาง ๆ ในสวนเบือ้ งตน เพราะความที่สังกัปปะ
เหลานั้นเกิดขึ้นมีอารมณตางกันดวยอํานาจแหงวิปสสนาและฌาน แตในขณะ
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แหงมรรค กุศลสังกัปปะ (ความดําริที่เปนกุศล) ยอมเกิดขึ้นเปนอันเดียวกัน
ทําองคแหงมรรคใหบริบูรณ เพราะตัดทางดําเนินแหงอกุศลสังกัปปะที่เกิดขึ้น
ในฐานะ ๓ เหลานี้ ดวยสามารถแหงการไมเกิดขึ้นไดสําเร็จ.
นี้ ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ.
วาดวยนิเทศแหงสัมมาวาจา (บาลีขอ ๑๖๕)
พึงทราบวินิจฉัยแมในนิเทศแหงสัมมาวาจา ตอไป
อนึ่ง เพราะบุคคลยอมงดเวนมุสาวาทดวยจิตดวงหนึ่ง ยอมงดเวน
ปสุณาวาจาเปนตนดวยจิตดวงหนึ่ง ฉะนั้น เจตนาเปนเครื่องงดเวนทั้ง ๔
เหลานั้น จึงตาง ๆ กันในสวนเบื้องตน แตในขณะแหงมรรค ยอมเกิดเจตนา
งดเวนเปนกุศลกลาวคือสัมมาวาจาอยาวเดียวเทานั้นอันยังองคมรรคใหบริบูรณ
เพราะตัดทางดําเนินแหงเจตนาความเปนผูทุศีลในอกุศล ๔ อยาง กลาวคือมิจฉาวาจาดวยสามารถไมเกิดขึ้นไดสําเร็จ.
นี้ ชื่อวา สัมมาวาจา.
วาดวยนิเทศสัมมากัมมันตะ
พึงทราบวินิจฉัยแมในนิเทศแหงสัมมากัมมันตะ ตอไป
อนึ่ง เพราะบุคคลยอมงดเวนปาณาติบาตจิตดวงหนึ่ง ยอมงดเวน
อทินนาทานดวยจิตดวงหนึ่ง ยอมงดเวนกาเมสุมิจฉาจารดวยจิตดวงหนึ่ง ฉะนั้น
เจตนาเปนเครื่องงดเวน ทั้ง ๓ เหลานี้ จึงตาง ๆ กันในสวนเบื้องตน แตใน
ขณะแหงมรรค ยอมเกิดกุศลเจตนาเปนเครื่องงดเวน กลาวคือสัมมากัมมันตะ
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วงเดียวเทานั้น อันยังองคมรรคใหบริบูรณ เพราะตัดทางดําเนินของเจตนา
เปนเหตุศีลในอกุศล ๓ อยาง กลาวคือมิจฉากัมมันตะ ดวยสามารถแหง
ความไมเกิดขึ้นไดสําเร็จ.
นี้ ชื่อวา สัมมากัมมันตะ.
วาดวยนิเทศสัมมาอาชีวะ
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศสัมมาอาชีวะ ตอไป
บทวา อิธ ไดแก ในพระศาสนานี้. บทวา อริยสาวโก ไดแก
สาวกของพระพุทธเจาผูเปนอริยะ. บทวา มจฺฉาอาชีว ปหาย (ละมิจฉา
อาชีวะแลว) ไดแก ละขาดซึ่งอาชีวะอันลามก. บทวา สมฺมาอาชีเวน
(ดวยสัมมาอาชีวะ) ไดแก อาชีวะอันเปนกุศลที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว.
บทวา ชีวิต กปฺเปติ (เลี้ยงชีวิตอยู) ไดแก ยังความเปนไปแหงชีวิตให
ดําเนินไป. แมในสัมมาอาชีวะนี้ เพราะบุคคลยอมงดเวนจากการกาวลวง
กายทวารดวยจิตดวงหนึ่ง ยอมงดเวนจากการกาวลวงทางวจีทวารดวยจิตดวง
หนึ่ง ฉะนั้น ในสวนเบื้องตนจึงเกิดขึ้นในขณะตาง ๆ แตในขณะแหงมรรค
ยอมเกิดกุศลเจตนาเครื่องงดเวน กลาวคือสัมมาอาชีวะดวงเดียวเทานั้น อันยัง
องคมรรคใหบริบูรณ เพราะตัดทางดําเนินของเจตนาเปนเครื่องทุศีลในมิจฉา
อาชีวะที่เกิดขึ้น ดวยอํานาจกรรมบถ ๗ ในทวารทั้ง ๒ ดวยสามารถไมใหเกิด
ขึ้นไดสําเร็จ.
นี้ ชื่อวา สัมมาอาชีวะ.
วาดวยนิเทศสัมมาวายามะเปนตน
นิเทศแหงสัมมาวายามะจักแจมแจงดวยสามารถการพรรณนาตามบท
ในสัมมัปปธานวิภังค. ก็สัมมาวายามะนี้ยอมไดในจิตตาง ๆ ในกาลเบื้องตน
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เพราะบุคคลยอมทําความเพียรเพื่อความไมเกิด แหงอกุศลธรรมอันลามก
ทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้นดวยจิตดวงหนึ่ง เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว
ดวยจิตดวงหนึ่ง และเพื่อความเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นดวยจิตดวง
หนึ่ง เพื่อความดํารงอยูแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวดวยจิตดวงหนึ่ง แตในขณะ
แหงมรรค ยอมไดในจิตดวงเดียวเทานั้น เพราะความเพียรอันสัมปยุตดวย
มรรคอันเดียวเทานั้น ยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยอรรถวายังกิจ ๔ อยางใหสําเร็จ.
แมนิเทศแหงสัมมาสติก็จักมีแจงดวยสามารถการพรรณนาตามบท
ในสติปฏฐานวิภังค. อนึ่ง สัมมาสติแมนี้ก็ยอมไดใหจิตตาง ๆ ในสวนเบื้องตน
จริงอยู บุคคลยอมกําหนดกายเปนอารมณดวยดวงหนึ่ง ยอมกําหนดเวทนา
เปนตน ดวยจิตดวงหนึ่ง ๆ แตในขณะแหงมรรคยอมไดในจิตดวงเดียวเทานั้น
เพราะสติที่สัมปยุตดวยมรรคดวงเดียวเทานั้น ยอมไดชื่อ ๔ อยาง ดวยอรรถวา
ใหสําเร็จกิจ ๔ อยาง.

วาดวยนิเทศสัมมาสมาธิ (บาลีขอ ๑๗๐)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศสัมมาสมาธิ ตอไป
ฌาน ๔ มีความตางกันแมในสวนเบื้องตน แมในขณะแหงมรรค ใน
สวนเบื้องตนตางกันดวยอํานาจสมาบัติ ในขณะแหงมรรคตางกันดวยอํานาจ
แหงมรรค. ความจริง ปฐมมรรคของบุคคลคนหนึ่งยอมเปนธรรมประกอบ
ดวยปฐมฌาน แมมรรคดวงที่ ๒ เปนตนก็เปนธรรมประกอบดวยปฐมฌาน
หรือประกอบดวยฌานใดฌานหนึ่งมีทุติยฌานเปนตน. ปฐมมรรคของบุคคล
คนหนึ่งก็ประกอบดวยฌานใดฌานหนึ่งมีทุติยฌานเปนตน. แมทุติยมรรค
เปนตน ก็เปนธรรมประกอบดวยฌานใดฌานหนึ่งแหงทุติยฌานเปนตน หรือวา
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ประกอบดวยปฐมฌาน. ดวยอาการอยางนี้ มรรคแมทั้ง ๔ ยอมเปนเชนเดียวกัน
บาง ไมเปนเชนเดียวกันบาง หรือเปนเชนเดียวกันบางอยาง ดวยอํานาจฌาณ.
สวนความแปลกของมรรคนั้น ดวยกําหนดฌานเปนบาทมีดัง
ตอไป วาดวยนิยาม (การกําหนด) มรรคที่มีฌานเปนบาทกอน เมื่อบุคคล
ผูไดปฐมฌานออกจากปฐมฌานแลวเห็นแจงอยู มรรคเปนธรรมประกอบดวย
ปฐมฌานก็เกิดขึ้น และในมรรคนี้ องคมรรคและโพชฌงค ยอมเปนธรรม
บริบูรณทีเดียว เมื่อบุคคลไดทุติยฌานออกจากทุติยฌานพิจารณาเห็นแจงอยู
มรรคประกอบดวยทุติยฌานก็เกิดขึ้น แตในมรรคนี้ องคมรรคยอมมี ๗ องค
เมื่อไดตติยฌานออกจากตติยฌานแลวพิจารณาเห็นแจงอยู มรรคประกอบดวย
ตติยฌานก็เกิดขึ้น แตในมรรคนี้ องคมรรคมี ๗ โพชฌงค ๖. นับตั้งแต
จตุตถฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็นัยนี้. ฌานที่เปนจตุกนัยและ
ปญจกนัยยอมเกิดขึ้นในอรูปภพ. ก็ฌานนั้นแลตรัสเรียกวา โลกุตระมิใชโลกิยะ
ถามวา ในอธิการนี้เปนอยางไร ตอบวา ในอธิการนี้ พระโยคาวจรออกจาก
ณานใด บรรดาปฐมฌานเปนตน ไดเฉพาะซึ่งโสดาปตติมรรคแลวเจริญอรูปสมาบัติเกิดขึ้นในอรูปภพ มรรค ๓ (เบื้องตน) ของเขาประกอบดวยฌาน
นั้นแหละ ยอมเกิดขึ้นในภพนั้น ดวยอาการอยางนี้ ฌานที่เปนบาทนั้นเอง
ยอมกําหนดมรรค.
แตพระเถระบางพวกยอมกลาววา ขันธทั้งหลายที่เปนอารมณของ
วิปสสนายอมกําหนด บางพวกกลาววา อัชฌาสัยของบุคคลยอมกําหนด
บางพวกกลาววา วิปสสนาที่เปนวุฏฐานคามินียอมกําหนด บัณฑิตพึงทราบ
วินิจฉัยวาทะของพระเถระเหลานั้น โดยนัยที่ขาพเจากลาวไวในการวรรณนา
บทภาชนียวาดวยโลกรุตระในจิตตุปปาทกัณฑในหนหลังนั่นแล.
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คําวา อย วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ (นี้เรียกวาสัมมาสมาธิ) ความวา
เอกกัคคตา (สมาธิจิต ) ในฌาน ๔ เหลานั้น เราเรียกชื่อวา สัมมาสมาธิ เปน
โลกิยะในสวนเบื้องตน แตในกาลภายหลังเปนโลกุตระ. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงมรรคสัจจะดวยสามารถเปนโลกิยะและโลกุตระ ดวยประการฉะนี้

วาดวยมรรคทีเ่ ปนโลกียและโลกุตระ
บรรดามรรคที่เปนโลกียและโลกุตระเหลานั้น ในโลกิยมรรค องคมรรคทั้งหมด ยอมมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ในอารมณ ๖ ตามสมควร
แตในโลกุตรมรรค ปญญาจักษุ (จักษุคือปญญา) มีนิพพานเปนอารมณ อัน
ถอนเสียซึ่งอวิชชานุสัย ของพระอริยสาวกผูประพฤติเพื่อแทงตลอดสัจจะ ๔ เปน
สัมมาทิฏฐิ. อนึ่ง การยกจิตขึ้นสูแนวทางพระนิพพานซึ่งสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐินั้นแลวถอนเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะ ๓ อยาง ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
เปน สัมมาสังกัปปะ. อนึง่ เจตนาเปนเครื่องงดเวนมิจฉาวาจา ที่สัมปยุต
ดวยสัมมาสังกัปปะนั้นแหละ ถอนขึ้นซึ่งวจีทุจริต ๔ อยาง ของบุคคลผูเห็นอยู
และตรึกอยู เปน สัมมาวาจา. เจตนาเปนเครื่องงดเวนกายทุจริต ๓ อยาง
ที่สัมปยุตดวยสัมมาวาจานั้นแหละตัดขาดมิจฉากัมมันตะ ของบุคคลผูงดเวนอยู
เปน สัมมากัมมันตะ. เจตนาเปนเครื่องงดเวนมิจฉาอาชีวะ ที่เปนธรรมชาติ
ผองแผวของสัมมาวาจาและกัมมันตะ. เหลานั้นนั่นเอง เปนธรรมสัมปยุตดวย
สัมมาวาจาและกัมมันตะนั้น ๆ แหละตัดขาดอกุศลมีการหลอกลวงเปนตน เปน
สัมมาอาชีวะ. อนึ่ง วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร) ของบุคคลผูตั้งมั่น
ในภูมิศีล กลาวคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ นี้สมควรแก
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ศีลนั้น สัมปยุตดวยศีลนั้นแลตัดขาดความเกียจคราน ใหสาํ เร็จความไมเกิด
อกุศลที่ยังไมเกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ยังกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ที่เกิด
แลวใหดํารงอยู เปน สัมมาวายามะ. ความที่จิตไมหลงลืมของผูพยายามอยู
อยางนี้ สัมปยุตดวยสัมมาวายามะนั้นถอนขึ้นซึ่งมิจฉาสติ ใหสําเร็จเปนกายานุปสสนาเปนตน ในอารมณมีกายเปนตน เปน สัมมาสติ. ความที่จิตมีอารมณ
เปนหนึ่งของผูรักษาจิตอันอนุตรสติจัดแจงดีแลว สัมปยุตดวยสัมมาสติและ
ถอนขึ้นซึ่งมิจฉาสมาธิ เปนสัมมาสมาธิ ดวยประการฉะนี้แล.
นี้ เปนอริยมรรคมีองค ๘ เปนโลกุตระ.

วาดวยมรรคเปนทัง้ วิชาและจรณะเปนตน
อนึ่ง โลกุตรมรรคใด พรอมทงโลกิยมรรค ถึงซึ่งการนับ วาเปน
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข) มรรคนั้นแลเปน
ทั้งวิชชาและจรณะ เพราะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงสงเคราะหไวดวย
วิชชา ธรรมที่เหลือสงเคราะหไวดวยจรณะ อนึ่ง มรรคนั้นเปนทั้งสมถะและ
วิปสสนา เพราะความที่สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทั้ง ๒ เหลานั้น ทรง
สงเคราะหไวดวยวิปสสนาญาณ. ธรรมนอกจากนี้ สงเคราะหไวดวยสมถญาณ.
อีกอยางหนึ่ง มรรคนั้นเปนทั้งขันธ ๓ และสิกขา ๓ เพราะความที่สัมมาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะทั้ง ๒ เหลานั้น ทรงสงเคราะหดวยปญญาขันธ ธรรม ๓
ในลําดับตอจากสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้นสงเคราะหดวยศีลขันธ ที่เหลือ
สงเคราะหดวยสมาธิขันธ และธรรมเหลานั้นแหละสงเคราะหดวยอธิปญญาสิกขา
อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา.
พระอริยสาวกประกอบดวยมรรคใด เปนผูถ ึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะดุจบุคคลผูเดินทางไกลประกอบดวยจักษุทั้ง ๒ อันสามารถในการเห็น
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และเทาทั้ง ๒ อันสามารถในการเดิน เวนที่สุด ๒ อยาง คือกามสุขัลลิกานุโยค
ดวยวิปสสนาญาณ และอัตตกิลมถานุโยคดวยสมถญาณ ดําเนินไปสูมัชฌิมปฏิปทา ทําลายอยูซึ่งกองโมหะดวยปญญาขันธ ซึ่งกองแหงโทสะดวยศีลขันธ
ซึ่งกองโลภะดวยสมาธิขันธ บรรลุสมบัติ ๓ คือ ซึ่งปญญาสัมปทาดวยอธิปญญาสิกขา ซึ่งศีลสัมปทาดวยอธิศีลสิกขา ซึ่งสมาธิสัมปทาดวยอธิจิตตสิกขา ยอม
กระทําใหแจงซึ่งอมตะคือพระนิพพาน ชื่อวาหยั่งลงสูอริยภูมิ กลาวคือสัมมัตตนิยาม (นิยามอันชอบ) ซึ่งวิจิตรดวยรัตนะคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
อันงามในเบื้องตน ทามกลางและปริโยสาน แล.
วรรณนาสุตตันตภาชนีย จบ
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อภิธรรมภาชนีย
อัฏฐังคิกวาร
[๑๗๑] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๑๗๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๑๗๓] ทุกข เปนไฉน ?
กิเลสทีเ่ หลือ อกุศลธรรมที่เหลือ อกุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
อกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลกรรม และอกุศล.
ธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศลและกรรมวิบาก
รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๑๗๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๑๗๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก
โลกใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ [โสดาปตติผล]
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมี

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 376

วิจารมีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัย
ใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น.
[๑๗๖] ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็น
ชอบ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อัน
ใด นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
[๑๗๗] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ฯลฯ ความดําริชอบ อันเปนองคแหง
มรรค นับเนือ่ งในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ.
[๑๗๘] สัมมาวาจา เปน ไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากวจีทุจริต ๔ กิริยา
ไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมลา้ํ เขต การกําจัดตนเหตุวจี
ทุจริต ๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนือ่ งในมรรค อันใด นี้เรียก
วา สัมมาวาจา.
[๑๗๙] สัมมากัมมันตะ เปนไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากกายทุจริต ๓
กิริยาไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุ
กายทุจริต ๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรคอันใด
นี้เรียกวา สัมมากัมมันตะ.
[๑๘๐] สัมมาอาชีวะ เปนไฉน ?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน จากมิจฉาอาชีวะ
กิริยาไมทํา การไมทํา การไมลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุ
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มิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค
อันใด นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ.
[๑๘๑] สัมมาวายามะ เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค
เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
[๑๘๒] สัมมาสติ เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสมั โพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ.
[๑๘๓] สัมมาสมาธิ เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือสัมปยุตดวย
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๑๘๔] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหาและกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๕] ทุกข เปนไฉน ?
อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่
เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอุกศุ ลกรรมที่เปน
อารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด
นี้เรียกวา ทุกข.
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[๑๘๖] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหาแสะกิเลสที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๑๘๗] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไป
โลกใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหารทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมฌาน สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามีนิปฏิปทา. ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา.
[๑๘๘] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา กิเลสที่เหลือ และอกุศลกรรมที่เหลือนี้เรียกวา ทุกขสมุทัย
[๑๘๙] ทุกข เปนไฉน ?
กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของ
อาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ
ธรรมเปนกิรยิ ามิใชกุศลอกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๑๙๐] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหากิเลสที่เหลือและอกุศลธรรมที่เหลือ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธ.
[๑๙๑] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัด
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จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ทีม่ ีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอัน
เกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๑๙๒] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๑๙๓] ทุกข เปนไฉน ?
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกศุ ลอกุศลและกรรม
วิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๑๙๔] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ และกุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๑๙๕] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวติ กมีวิจารมีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
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[๑๙๖] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๑๙๗] ทุกข เปนไฉน ?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมที่
เปนกิริยามิใชกุศลและกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๑๙๘] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ กุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓
ที่เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้
เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๑๙๙] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกให
เขาสูนิพพานเพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด มรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ สัมมาสมาธิ ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

ปญจังคิกวาร
[๒๐๐] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
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๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๒๐๑] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๒๐๒] ทุกข เปนไฉน ?
กิเลสทีเ่ หลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของ
อาสวะ กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและ
อกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมที่เปนกิริยามิใชกศุ ล อกุศล และ
กรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๒๐๓] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๒๐๔] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก
โลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติสุขอัน
เกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕ คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมีใน
สมัยนั้น.
[๒๐๕] ในมรรคมีองค ๕ นั้น สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด
นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
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[๒๐๖] สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ฯลฯ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ.
[๒๐๗] สัมมาวายามะ เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ ความเพียรชอบ วิริยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
[๒๐๘] สัมมาสติ เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ฯลฯ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสติ.
[๒๐๙] สัมมาสมาธิ เปนไฉน ?
ความตั้งมั่นแหงจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
นี้เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุตดวย
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ
[๒๑๐] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ กุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๒๑๑] ทุกข เปนไฉน ?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรม
เปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 383

[๒๑๒] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓
ที่เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้
เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๒๑๓] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจาก
โลก ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด มรรคมีองค ๕
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ยอมมี
ในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ธรรมทั้งหลายที่เหลือ สัมปยุต
ดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

สัพพสังคาหิกวาร
[๒๑๔] สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกข
๒. ทุกขสมุทัย
๓. ทุกขนิโรธ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๒๑๕] ในสัจจะ ๔ นั้น ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
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[๒๑๖] ทุกข เปนไฉน ?
กิเลสทีเ่ หลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณของอาสวะ
กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศล
ธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรมเปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และกรรม
วิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๒๑๗] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณตัณหา นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๒๑๘] ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกมีวิจารมีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯลฯ
[๒๑๙] ทุกขสมุทัย เปนไฉน ?
ตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่เปนอารมณ
ของอาสวะ กุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๒๒๐] ทุกข เปนไฉน ?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปนอารมณของอาสวะ ธรรม
เปนกิริยามิใชกุศล อกุศล และธรรมวิบาก รูปทั้งหมด นี้เรียกวา ทุกข.
[๒๒๑] ทุกขนิโรธ เปนไฉน ?
การประหาณซึ่งตัณหา กิเลสที่เหลือ อกุศลธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓
ที่เปนอารมณของอาสวะ และกุศลธรรมอันเปนอารมณของอาสวะที่เหลือ
นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
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[๒๒๒] ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา เปนไฉน ?
ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวติ กมีวิจารมีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
ยอมมีในสมัยนั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
อภิธรรมภาชนีย จบ
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
บัดนี้ เปนอภิธรรมภาชนีย ในอภิธรรมภาชนียนั้น พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา อริยสัจจะทั้งหลาย ตรัสวา จตฺตาริ สจฺจานิ (สัจจะ ๔) ดังนี้
เพื่อทรงแสดงสมุทัย กลาวคือธรรมเปนปจจัยโดยสิ้นเชิง (นิปปเทสะ).
จริงอยู เมื่อพระองคตรัสวา อริยสัจจะ ดังนี้ กิเลสที่เหลือ กุศล
ธรรมที่เหลือ กุศลมูล ๓ ที่มีอาสวะ กุศลธรรมที่เหลือซึ่งมีอาสวะ ยอมสงเคราะหไมได ดวยวาตัณหาอยางเดียวเทานั้น ยอมใหทุกขตั้งขึ้นก็หาไม แม
ธรรมเหลานั้นที่เหลือมีกิเลสเปนตน เปนปจจัยก็ยอมยังทุกขใหตั้งขึ้นได เพราะ
ฉะนั้น เพื่อทรงแสดงสมุทัยกลาวคือธรรมเปนปจจัย โดยสิ้นเชิงวา แมธรรม
ที่เปนปจจัยเหลานั้น ยอมใหทุกขตั้งขึ้นเหมือนกัน จึงตรัสวา จตฺตาริ สจฺจานิ
ดังนี้.
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วาดวยวินิจฉัยในนิเทศวาร
ก็ในนิเทศวารแหงสัจจะทั้ง ๔ เหลานั้น พระองคมิไดทรงแสดงทุกข
กอน เพื่อตองการแสดงทุกขนั้นนั่นแหละใหเขาใจโดยงาย จึงทรงยกทุกขสมุทัยขึ้นแสดง. เพราะเมื่อพระองคทรงแสดงทุกขสมุทัยแลว ทุกขสัจจะโดย
นัยมีอาทิวา "ก็กิเลสทั้งหลายที่เหลือ" ดังนี้ ยอมเปนการแสดงไดงาย. นิโรธสัจจะในนิเทศวารนี้ ทรงแสดงโดยอาการ ๕ ดวยอํานาจแหงการละสมุทัยตาม
ที่ตรัสไวอยางนี้วา "การละตัณหา และการละกิเลสที่เหลือนอกจากตัณหา"
เปนตน. สวนมรรคสัจจะในนิเทศวารนี้ พระองคเมื่อจะทรงแสดงก็ทรงแสดง
เพียงเปนหัวขอแหงนัยเทศนาที่จําแนกไวในธรรมสังคณี ดวยอํานาจโสดาปตติมรรคที่ประกอบดวยปฐมฌาน ในมรรคสัจจะนั้น บัณฑิตพึงทราบความแตก
ตางกันแหงนัย ที่ขาพเจาจักประกาศขางหนา.
วาดวยปฏิปทาที่ประกอบดวยองคมรรค ๕ เปนตน
อนึ่ง มรรคประกอบดวยองค ๘ เปนปฏิปทาอยางเดียวเทานั้นก็หาไม
แตเพราะพระบาลีวา ปุพฺเพว โข ปนสฺส กายกมฺม วจีกมฺม อาชีโว
สุปริสุทฺโธ โหติ (ก็กายกรรม วจีกรรม อาชีวะของบุคคลนั้นบริสุทธิ์ดีแลว
ในกาลกอนทีเดียว) ดังนี้ มรรคแมประกอบดวยองค ๕ ยอมเปนทรงแสดงวา
เปนปฏิปทาเหมือนกัน ดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคล เพราะฉะนั้น เพื่อจะ
ทรงแสดงนัยนั้น จึงทรงแสดงแมปญจังคิกวาร (วาระวาดวยองคมรรค ๕)
อนึ่ง เพราะมรรคประกอบดวยองค ๘ และองค ๕ เปนปฏิปทาเทานั้นก็หาไม
ถึงสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเกิน ๕๐ ก็เปนปฏิปทาเหมือนกัน ฉะนั้น เพื่อทรง
แสดงนัยนั้น จึงทรงแสดงแมสัพพสังคาหิกวาร (วาระวาดวยธรรมที่สงเคราะห
เขาดวยกันทั้งหมด) ที่ ๓. ในสัพพสังคาหิกวารนั้น ยอมขาดคําวา "ธรรมที่
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เหลือสัมปยุตดวยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" นี้ไป. คําที่เหลือเปนเชนเดียวกัน
ทั้งนั้น ในวาระทั้งปวงแล.
วาดวยปฏิปทา ๖๐,๐๐๐ นัย
ในวาระทั้ง ๓ (ปญจังคิกวาร อัฏฐังคิกวาร สัพพสังคาหิกวาร) เหลา
นั้น พึงทราบโกฏฐาสแรกในโกฏฐาส ๕ ของอัฏฐังคิกวารมีคําวา การละตัณหา
และการละกิเลสทั้งหลายที่เหลือจากตัณหา ดังนี้กอน. ในการอาศัยฌานในโสดาปตติมรรคมี ๑๐ นัย ดวยอํานาจฌานที่เปนจตุกนัยและปญจกนัยอยางละ ๒
ในฐานะ ๕ เหลานั้น คือ สุทธิกปฏิปทา สุทธิสุญญตา สุญญตปฏิปทา สุทธิกอัปปณิหิตะ อัปปณิหิตปฏิปทา. แมในการอาศัยฌานที่เหลือก็อยางนี้ เพราะ
ฉะนั้น ในการอาศัยฌาน ๒๐ นัย จึงเปน ๒๐๐ นัย. ๒๐๐ นัยนั้นคูณดวย
อธิบดี ๔ เปน ๑๐,๐๐๐ นัย รวมนัยแมทั้งหมดคือ สุทธิกนัย ๒๐๐ สาธิปตินัย
๘๐๐ เปน ๑,๐๐๐ นัย ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง ในโสดาปตติมรรคฉันใด แม
ในมรรคที่เหลือก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงรวมเปน ๔,๐๐๐ นัย. อนึ่ง ใน
โกฏฐาสแรก มี ๔,๐๐๐ นัย ฉันใด แมในโกฏฐาสที่เหลือก็ฉันนั้น เหตุนั้น
ในโกฏฐาสทั้ง ๕ ในอัฏฐังคิกวารจึงเปน ๒๐,๐๐๐ นัย ในปญจังคิกวาร และ
ในสัพพสังคาหิกวารก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น นัยแมทั้งหมด พระศาสดาจึง
ทรงจําแนกไว ๖๐,๐๐๐ นัย แตในพระบาลีมาแลวโดยยอ บัณฑิตพึงทราบวา
ชื่อวา อภิธรรมภาชนียน ี้ มีมหาวาระ ๓ มีโกฏฐาส ๑๕ ประดับดวยนัย
๖๐,๐๐๐ นัย เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจานําออกแสดงแลว ดวยประการ
ฉะนี้.
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๒๒๓] อริยสัจ ๔ คือ
๑. ทุกขอริยสัจ
๒. ทุกขสมุทัยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจไหนเปนกุศล อริยสัจไหนเปนอกุศล อริยสัจ
ไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อริยสัจไหนเปนสรณะ อริยสัจไหนเปนอรณะ ?
ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๒๔] สมุทยสัจเปนอกุศล มัคคสัจเปนกุศล นิโรธสัจเปนอัพยากฤต
ทุกขสัจเปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี สัจจะ ๒ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปน
สุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต
ทุกขสัจ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขมเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนวิปากธัมมธรรม
นิโรธสัจ เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ทุกขสัจ เปนวิบากก็มี เปนวิปาก.
ธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี สมุทยสัจ เปนอนุปาทินนุ-
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ปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ ทุกขสัจ เปนอุปาทินนุทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี สมุทยสัจ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี
เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี สมุทยสัจ เปนสวิตักกสวิจาระ นิโรธสัจเปน
อวิตักกาวิจาระ มัคคสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะก็มี
เปนอวิตักกาวิจาระก็มี ทุกขสัจ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกวิจารมัตตะ
ก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสวิตักกสวิจาระ แมเปน
อวิตักกวิจารมัตตะ แมเปนอวิตักกาวิจาระก็มี สัจจะ ๒ เปนปติสหคตะก็มี
เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปน
ปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ ทุกขสัจ เปนปติสหคตะ
ก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี สัจจะ ๒ เปน
เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ สมุทยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปน
ภาวนาปหาตัพพะก็มี ทุกขสัจ เปนทัสสหปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะ
ก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนเนวทัสสนนภานาปหาตัพพเหตุกะ สมุทัยสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี ทุกขสัจ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทัยสัจ เปนอาจยคามี
มัคคสัจ เปนอปจยคามี นิโรธสัจ เปนเนวาจยคามีนาปจยคามี ทุกขสัจ
เปนอาจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี มัคคสัจ เปนเสกขะ สัจจะ
๓ เปนเนวเสกขหาเสกขะ สมุทยสัจ เปนปริตตะ สัจจะ ๒ เปนอัปปมาณะ
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ทุกขสัจ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ
มัคคสัจ เปนอัปปมาณารัมมณะ สมุทยสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปน
มหัคคตารัมมณะก็มี ไมเปนอัปปมาณารัมมณะ กลาวไมไดวา แมเปน
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนปริตตารัมมณะก็มี
เปนมหัคคตารัมมณะก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
ปริตตารัมมณะ แมเปนมหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี
สมุทยสัจ เปนหีนะ สัจจะ ๒ เปนปณีตะ ทุกขสัจ เปนหีหะก็มี เปนมัชฌิมะ
ก็มี นิโรธสัจ เปนอนิยตะ มัคคสัจ เปนสัมมัตตนิยตะ สัจจะ ๒ เปน
มิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี นิโรธสัจเปนอนารัมมณะ สมุทยสัจ กลาว
ไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ มัคคสัจ
ไมเปนมัคั คารัมทณะ. เปนมัค.คเหตุกะ.ก็มี เปนมัคคาธิป ก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี ทุกขสัจ เปนมัคคารัมมณะก็มี
ไมเปนมัคคเหตุกะ เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ
แมเปนมัคคาธิปติก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปนนะก็มี กลาว
ไมไดวา เปนอุปปาที นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอุปปนนะ แมเปน
อนุปปนนะ แมเปนอุปปาที ทุกขสัจ เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี
เปนอุปปาทีก็มี สัจจะ ๓ เปนอดีตก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี
นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอดีต แมเปนอนาคต แมเปนปจจุบัน
นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ สัจจะ ๒ เปนอตีตารัมมณะ
ก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา
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แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี
นิโรธสัจ เปนพหิทธา สัจจะ ๓ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปน
อัชฌัตตพหิทธาก็มี นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ มัคคสัจ เปนพหิทธารัมมณะ
สมุทยสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี ทุกขสัจ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะ
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปน
อนิทัสสนอปปฏิฆะ ทุกขสัจ เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนสปฏิฆะก็มี เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆะก็มี.
ทุกมาติกาวิสัชนา

๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๕] สมุทยสัจ เปนเหตุ นิโรธสัจ เปนอเหตุ สัจจะ ๒ เปน
เหตุก็มี เปนนเหตุก็มี สัจจะ ๒ เปนสเหตุกะ นิโรธสัจ เปนอเหตุกะ
ทุกขสัจ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ
เปนเหตุวิปปยุต ทุกขสัจ เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ
เปนเหตุสเหตุกะ นิโรธสัจ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปน
สเหตุกนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี ทุกขสัจ
เปนเหตุสเหตุกะก็มี เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ
แมเปนสเหตุกนเหตุ สมุทยสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุต นิโรธสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ มัคคสัจ เปนเหตุเหตุ-
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สัมปยุตก็มี เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี ทุกขสัจ เปนเหตุเหตุสัมปยุตก็มี เปน
เหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี นิโรธสัจ เปนนเหตุ เปนอเหตุกะ สมุทยสัจ กลาวไมได
วา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ มัคคสัจ เปนนเหตุสเหตุกะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนเหตุอเหตุกะก็มี ทุกขสัจ
เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะก็มี.

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๒๖] สัจจะ ๓ เปนสัปปจจยะ นิโรธสัจ เปนอัปปจจยะ สัจจะ ๓
เปนสังขตะ นิโรธสัจ เปนอสังขตะ สัจจะ ๓ เปนอนิทัสสนะ ทุกขสัจ
เปนสนิทัสสนะก็มี เปนอนิทัสสนะก็มี สัจจะ ๓ เปนอัปปฏิฆะ ทุกขสัจ
เปนสัปปฏิฆะก็มี เปนอัปปฏิฆะก็มี สัจจะ ๓ เปนอรูป ทุกขสัจ เปนรูปก็มี
เปนอรูปก็มี สัจจะ ๒ เปนโลกิยะ สัจจะ ๒ เปนโลกุตระ สัจจะ ๔ เปน
เกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
*

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๗] สมุทยสัจ เปนอาสวะ สัจจะ ๒ เปนโนอาสวะ ทุกขสัจ
เปนอาสวะก็มี เปนโนอาสวะก็มี สัจจะ ๒ เปนสาสวะ สัจจะ ๒ เปนอนาสวะ
สมุทยสัจ เปนอาสวสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนอาสววิปปยุต ทุกขสัจ เปน
อาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนอาสวสาสวะ สัจจะ ๒
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ ทุกขสัจ เปน
บาลีเปน ตีณิ สจฺจา รูปา ที่ถูกควรเปน ตีณิ สจฺจารูปา ฉบับ ม. เปน ตีณิ สจฺจานิ
อรูปานิ.
*
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อาสวสาสวะก็มี เปนสาสวโนอาสวะก็มี สมุทยั สัจ เปนอาสวอาสวสัมปยุต
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตโนอาสวะ ทุกขสัจเปนอาสวอาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี สัจจะ
๒ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ ทุกขสัจ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ
ก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
ก็มี.

๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๘] สมุทยสัจ เปนสัญโญชนะ สัจจะ ๒ เปนโนสัญโญชนะ
ทุกขสัจ เปนสัญโญชนะก็มี เปนโนสัญโญชนะก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนิยะ
สัจจะ ๒ เปนอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒ เปน
สัญโญชนวิปปยุต ทุกขสัจ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุต
ก็มี สมุทยสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปน
สัญโญชนสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี สมุทยสัจ เปน
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ
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ก็มี สัจจะ ๒ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา
แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ ทุกขสัจ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ
ก็มี.

๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๒๙] สมุทยสัจ เปนคันถะ สัจจะ ๒ เปนโนคันถะ ทุกขสัจ
เปนคันถะก็มี เปนโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปน
อคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุต สัจจะ ๒ เปนคันถสัมปยุตก็มี เปน
คันถวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถนิยะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ ทุกขสัจ เปนคันถคันถนิยะก็มี เปน
คันถนิยโนคันถะก็มี สมุทยสัจ เปนคันถคันถสัมปยุต กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา
แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ ทุกขสัจ เปน
คันถคันถสัมปยุตก็มี เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
คันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะ สัจจะ ๒ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี.

๖,๗,๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๓๐] สมุทยสัจ เปนโอฆะ ฯลฯ สมุทยสัจ เปนโยคะ ฯลฯ
สมุทยสัจ เปนนีวรณะ สัจจะ ๒ เปนโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณะก็มี
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เปนโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒ เปนนีวรณิยะ สัจจะ ๒ เปนอนีวรณิยะ สมุทยสัจ
เปนนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุต ทุกขสัจ เปนนีวรณสัมปยุต
ก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณิยะ สัจจะ ๒ กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปน
นีวรณนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี สมุทยสัจ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ ทุกขสัจ เปนนีวรณนีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปน
นีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี สัจจะ ๒ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ
สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ ทุกขสัจ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรนิยะก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี.

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๑] สัจจะ ๓ เปนโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาสะก็มี เปน
โนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒
เปนปรามาสวิปปยุต สมุทยสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุต
ก็มี ทุกขสัจ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปนปรามาสวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนปรามาสสัมปยุต แมเปนปรามาสวิปปยุตก็มี สมุทัยสัจ กลาวไมไดวา
เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปนปรามัฏฐโนปรามาสะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา
แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ ทุกขสัจ เปนปรามาส-
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ปรามัฏฐะก็มี เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี สัจจะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ สัจจะ ๒ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แม
เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี.

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๓๒] สัจจะ ๒ เปนสารัมมณะ นิโรธสัจ เปนอนารัมมณะ
ทุกขสัจ เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี สัจจะ ๓ เปนโนจิตตะ
ทุกขสัจ เปนจิตตะก็มี เปนโนจิตตะก็มี สัจจะ ๒ เปนเจตสิกะ นิโรธสัจ
เปนอเจตสิกะ ทุกขสัจ เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี สัจจะ ๒ เปน
จิตตสัมปยุต นิโรธสัจ เปนจิตตวิปปยุต ทุกขสัจ เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปน
จิตตวิปปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุตก็มี
สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐะ นิโรธสัจ เปนจิตตวิสังสัฏฐะ ทุกขสัจ เปน
จิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนจิตตสังสัฏฐะ
แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตสมุฏฐานะ นิโรธสัจ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ ทุกขสัจ เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี
สัจจะ ๒ เปนจิตตสหภู นิโรธสัจ เปนโนจิตตสหภู ทุกขสัจ เปนจิตตสหภู
ก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี สัจจะ ๒ เปนจิตตานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปน
โนจิตตานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี
สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ นิโรธสัจ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ
ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี สัจจะ
๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู นิโรธสัจ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
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ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสีฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี
สัจจะ ๒ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ นิโรธสัจ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ทุกขสัจ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี สัจจะ ๓ เปนพาหิระ ทุกขสัจ เปน
อัชฌัติติกะก็มี เปนพาหิระก็มี สัจจะ ๓ เปนนอุปาทา ทุกขสัจ เปนอุปาทา
ก็มี เปนนอุปาทาก็มี สัจจะ ๓ เปนอนุปาทินนะ ทุกขสัจ เปนอุปาทินนะก็มี
เปนอนุปาทินนะก็มี.

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๓] สมุทยสัจ เปนนอุปาทานะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทานะ ทุกขสัจ
เปนอุปาทานะก็มี เปนนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปาทานิยะ สัจจะ ๒
เปนอนุปาทานิยะ สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุต สัจจะ ๒ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี สมุทยสัจ เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เปนอุปาทานอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ
ก็มี สมุทยสัจ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒
กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ ทุกขสัจ เปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุตก็มี เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทนะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต แมเปน
อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ
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สัจจะ ๒ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี.

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๓๘] สมุทยสัจ เปนกิเลสะ สัจจะ ๒ เปนโนกิเลสะ ทุกขสัจ
เปนกิเลสะก็มี เปนโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ เปน
อสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ เปนสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ เปนอสังกิลิฏฐะ ทุกขสัจ
เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสัมมปยุต สัจจะ ๒
เปนกิเลสวิปปยุต ทุกขสัจ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปนกิเลสวิปปยุตก็มี
สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลลสังกิเลสิกะ แมเปนสังกิเลสิกโนกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนกิเลสสังกิเลสิกะก็มี เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ สัจจะ ๒ กลาวไมไดวา
แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ ทุกขสัจ เปน กิเลสสังกิลิฏฐะ
ก็มี เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปน
สังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี สมุทยสัจ เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต สัจจะ ๒ กลาวไมได
วา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ ทุกขสัจ เปน
กิเลสกิเลสลัมปยุตก็มี เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสกิเลสสัมปยุต แมเปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี สัจจะ ๒ เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ สมุทยสัจ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ
แมเปนกิเสสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ ทุกขสัจ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี.
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๑๓. ปฏฐิทุกวิสัชนา ,
[๒๓๕] สัจจะ ๒ เปนนทัสสนปหาตัพพะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพะ
สัจจะ ๒ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวหาปหาตัพพะก็มี สัจจะ ๒ เปน
นทัสสนปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี สัจจะ ๒ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ สัจจะ ๒ เปน
ภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี สมุทยสัจ เปน
สวิตักกะ นิโรธสัจ เปนอวิตักกะ สัจจะ ๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี
สมุทยสัจ เปนสวิจาระ นิโรธสัจ เปนอวิจาระ สัจจะ ๒ เปนสวิจาระก็มี
เปนอวิจาระก็มี นิโรธสัจ เปนอัปปติกะ สัจจะ ๓ เปนสัปปติกะก็มี เปน
อัปปติกะก็มี นิโรธสัจ เปนนปติสหคตะ สัจจะ ๓ เปนปติสหคตะก็มี
เปนนปติสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนสุขสหคตะ สัจจะ ๓ เปนสุขสหคตะก็มี
เปนนสุขสหคตะก็มี นิโรธสัจ เปนนอุเปกขาสหคตะ สัจจะ ๓ เปนอุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี สมุทยสัจ เปนกามาวจร สัจจะ ๒
เปนนกามาวจร ทุกขสัจ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี สัจจะ ๓
เปนนรูปาวจร ทุกขสัจ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี สัจจะ ๓
เปนนอรูปาวจร ทุกขสัจ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจรก็มี สัจจะ ๒ เปน
ปริยาปนนะ สัจจะ ๒ เปนอปริยาปนนะ มัคคสัจ เปนนิยยานิกะ สัจจะ ๓
เปนอนิยยานิกะ มัคคสัจ เปนนิยตะ นิโรธสัจ เปนอนิยตะ สัจจะ ๒ เปน
นิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี สัจจะ ๒ เปนสอุตตระ สัจจะ ๒ เปนอนุตตระ
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สมุทยสัจ เปนสรณะ สัจจะ ๒ เปนอรณะ ทุกขสัจ เปนสรณะก็มี เปนอรณะ
ก็มี ฉะนี้แล.
ปญหาปุจฉกะ จบ
สัจจวิภังค จบบริบูรณ
วรรณนาปญหาปุจฉกะ
พึงทราบวินิจฉัยในปญหาปุจฉกะ ตอไป
บัณฑิตพึงทราบความที่สัจจะแมทั้ง ๔ เปนกุศลเปนตน โดยทํานอง
แหงนัยที่ขาพเจากลาวไวในขันธวิภังคนั่นแล แตในอารัมมณติกะทั้งหลาย
สมุทยสัจจะ เปนปริตตารัมมณะแกผูยินดีอยูในกามาวจรธรรม เปนมหัคคตารัมมณะแกผูยินดีอยูในมหัคคตธรรม เปนนวัตตัพพารัมมณะแกผูยินดีอยูใน
บัญญัติธรรม. ทุกขสัจจะ เปนปริตตารัมมณะซึ่งปรารภกามาวจรธรรมเกิดขึน้
เปนมหัคคตารัมมณะในกาลปรารภรูปาวจรธรรมและอรูปาวจรธรรมเกิดขึน้
เปนอัปปมาณารัมมณะเกิดในเวลาพิจารณาโลกุตรธรรม ๙ เปนนวัตตัพพารัมณะในเวลาพิจารณาบัญญัติ. มรรคสัจจะ เปนมัคคเหตุกะ (มีมรรคเปนเหต)
แมในการทั้งปวง ดวยสามารถเปนสหชาตเหตุ เปนมัคคาธิปติในเวลาเจริญมรรคกระทําวริยะหรือวิมังสาใหเปนใหญ ชื่อวาเปนนวัตตัพพธรรมในเวลาที่
ฉันทะและจิตอยางใดอยางหนึ่งเปนอธิบดี. ทุกขสัจจะ เปนบรรดารัมมณะใน
เวลาพิจารณามรรคของพระอริยะ เปนมัคคาธิบดีในเวลาพิจารณามรรคของ
พระอริยเจาเหลานั้นนั่นเทียว กระทําใหหนักเปนนวัตตัพพธรรมในเวลาพิจารณาธรรมที่เหลือ.
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บทวา เทฺว สจฺจานิ (สัจจะ ๒) ไดแกทุกขสัจจะและสมุทยสัจจะ
เพราะสัจจะทั้ง ๒ เหลานี้ เปนอารมณ มีอดีตเปนตน ในเวลาที่ปรารภธรรม
อันตางดวยอดีตเปนตนเกิดขึ้น สมุทยสัจจะ ยอมเปนอารมณมีอารมณภายใน
เปนตน แกบุคคลผูยินดีอยูในธรรมอันตางดวยธรรมมีอัชฌัตตะเปนตน. ทุกขสัจจะ ในเวลาเปนอากิญจัญญายตนะ พึงทราบวา เปนนวัตตัพพารัมมณะก็มี.
เพราะฉะนั้น ในปญหาปุจฉกะนี้ สองสัจจะ (ตน) เปนโลกีย สองสัจจะ
(หลัง) เปนโลกุตระ ในปญหาปุจฉกะนี้ ฉันใด ในสุตตันตภาชนียและ
อภิธรรมภาชนียทั้ง ๒ แมกอนก็ฉันนั้น เพราะสัจจะที่เปนโลกิยะและโลกุตระ
พระสัมมาสัมพุทธะตรัสแลวในการวรรณนาแมทั้ง ๓ มีสุตตันตภาชนียเปนตน
แมสัจจวิภังคนี้ พระองคก็ทรงนําออกจําแนกแสดงไว ณ ปริวรรต ดวยประการ
ฉะนี้แล.
สัจจวิภังคนิเทศ จบ
*

*

บาลีขอ ๒๒๔
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๕. อินทริยวิภังค
[๒๓๖] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิริยินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
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๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย.
[๒๓๗] ในอินทรีย ๒๒ นั้น จักขุนทรีย เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา จักขุนทรีย.
โสตินทรีย ฯลฯ ฆานินทรีย ฯลฯ ชิวหินทรีย ฯลฯ กายินทรีย
เปนไฉน ?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา บานวาง
บาง นี้เรียกวา กายินทรีย.
มนินทรีย เปนไฉน ?
มนินทรียหมวดละ ๑ คือ มนินทรียเปนผัสสสัมปยุต ฯลฯ มนินทรีย
หมวดละมากอยาง ดวยประการฉะนี้ นี้เรียกวา มนินทรีย.
[๒๓๘] อินถินทรีย เปนไฉน ?
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพ
หญิง ภาวะหญิง ของหญิง อันใด นี้เรียกวา อินถินทรีย.
ปุริสินทรีย เปนไฉน ?
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายรูวา กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย
ภาวะชาย ของชาย อันใด นี้เรียกวา ปุริสินทรีย.
๑

๒

๑. ความที่ ฯลฯ พึงดูในธรรมสังคณิปกรณ ภาค ๑ ขอ (๕๑๖) เปนลําดับไป
๒. ความที่ ฯลฯ พึงดูในขันธวิภังค ขอ (๗๔) เปนลําดับไป
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ชีวิตินทรีย เปนไฉน ?
ชีวิตินทรียมี ๒ อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย อรูปชีวิตินทรีย ในชีวิตินทรีย ๒ อยางนั้น รูปชีวิตินทรีย เปนไฉน ?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่
สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรีย
คือชีวิต ของรูปธรรมนัน้ ๆ อันใด นี้เรียกวา รูปชีวิตินทรีย.
อรูปชีวิตินทรีย เปนไฉน ?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่
สืบเนื่องกันอยู ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรีย
คือชีวิต ของนามธรรมนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา อรูปชีวิตินทรีย.
[๒๓๙] สุขินทรีย เปนไฉน ?
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบาย เปน
สุขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา สุขินทรีย.
ทุกขินทรีย เปนไฉน ?
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
สัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกขินทรีย.
โสมนัสสินทรีย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย.
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โทมนัสสินทรีย เปนไฉน ?
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย.
อุเปกขินทรีย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา อุเปกขินทรีย.
[๒๔๐] สัทธินทรีย เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชือ่ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา
อินทรียคือศรัทธา สัทธาพละ อันใด นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
วิริยินทรีย เปนไฉน ?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความ
ตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความ
หมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้ง
ธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคอื วิริยะ วิรยิ พละ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา วิริยินทรีย.
สตินทรีย เปนไฉน ?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา
ความไมเลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ อันใด
นี้เรียกวา สตินทรีย.
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สมาธินทรีย เปนไฉน ?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความ
ไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ
อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
ปญญินทรีย เปนไฉน ?
ปญญา กิริยารูช ัด ความวิจัย ความเลือกสรร ฯลฯ ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา ปญญินทรีย.
[๒๔๑] อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ครามไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรม
ที่ยังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ
เพื่อทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมเคยทําใหแจงนั้น ๆ
อันใด นี้เรียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย.
อัญญินทรีย เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรม
ที่รูแลว เพือ่ เห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแลว เพื่อทราบ
ธรรมที่ทราบแลว เพื่อทําใหแจงธรรมที่ทําใหแจงแลวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา
อัญญินทรีย.
อัญญาตาวินทรีย เปนไฉน ?
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ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรม
ที่รูแลว เพือ่ เห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแลว เพื่อทราบ
ธรรมที่ทราบแลว เพื่อทําใหแจงธรรมที่ทําใหแจงแลวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา
อัญญาตาวินทรีย.
อภิธรรมภาชนีย จบ

อินทริยวิภังคนิเทศ

*

วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในอินทริยวิภังคตอจากสัจจวิภังคนั้น ตอไป
บทวา พาวีสติ (๒๒) เปนบทกําหนดจํานวน. บทวา อินฺทฺริยานิ
(อินทรียทั้งหลาย) เปนบทอธิบายธรรมที่ทรงกําหนดไว. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะแสดงอินทรียเหลานั้น โดยยอ จึงตรัสคําวา จกฺขุนฺทฺริย (จักขุนทรีย) เปนตน.
วาดวยความหมายของอินทรีย ๒๒
ในอินทรียเหลานั้น ทีช่ ื่อวา จักขุนทรีย เพราะอรรถวา ครอง
ความเปนใหญในจักขุวาร. ที่ชื่อวา โสตินทรีย เพราะอรรถรา ครองความ
เปนใหญในโสตทวาร. ที่ชื่อวา ฆานินทรีย เพราะอรรถวา ครองความ
*

บาลีขอ ๒๓๖
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เปนใหญในฆานทวาร. ที่ชื่อวา ชิวหินทรีย เพราะอรรถวา ครองความ
เปนใหญในชิวหาทวาร. ทีช่ ื่อวา กายินทรีย เพราะอรรถวา ครองความ
เปนใหญในกายทวาร. ที่ชื่อวา มนินทรีย เพราะอรรถวา ครองความ
เปนใหญในลักษณะการรูอารมณ. ที่ชื่อวา อิตถินทรีย เพราะอรรถวา
ครองความเปนใหญในความเปนหญิง. ที่ชื่อวา ปุริสินทรีย เพราะอรรถวา
ครองความเปนใหญในความเปนชาย. ทีช่ ื่อวา ชีวินทรีย เพราะอรรถวา
ครองความเปนใหญในลักษณะแหงการตามรักษา (อนุบาล). ที่ชื่อวา สุขนิ ทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณสุข. ทีช่ ื่อวา ทกขินทรีย
เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณทุกข. ทีช่ ื่อวา โสมนัสสินทรีย
เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณโสมนัส. ที่ชื่อวา โทมนัสสินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณโทมนัส. ที่ชื่อวา
อุเปกขินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณอุเบกขา. ที่ชื่อวา
สัทธินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณะการนอมใจเชื่อ.
ที่ชื่อวา วิริยินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณะความเพียร.
ที่ชื่อวา สตินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณะความ
ปรากฏ (ของอารมณ). ที่ชื่อวา สมาธินทรีย เพราะอรรถวา ครองความ
เปนใหญในลักษณะความไมฟุงซาน. ทีช่ ื่อวา ปญญินทรีย เพราะอรรถวา
ครองความเปนใหญในลักษณะการเห็น. ที่ชื่อวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในลักษณะแหงการรูซึ่งการดําเนินไป
วา เราจักรูทั่วถึงสิ่งที่ยังไมรู (นี้ เปนโสดาปตติมรรค). ทีช่ ื่อวา อัญญินทรีย
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เพราะอรรถวา ครองความเปนใหญในการรูทั่วธรรมที่รูแลวนัน่ แหละ (โสดาปตติผลถึงอรหัตมรรค). ที่ชื่อวา อัญญาตาวินทรีย เพราะอรรถวา ครอง
ความเปนใหญในความเปนผูรูแจง (อรหัตผล).
ในอินทริยวิภังค วรรณนาชื่อวา สุตตันตภาชนีย พระองคมิได
ทรงถือเอา เพราะเหตุไร เพราะอินทรีย ๒๒ โดยลําดับนี้มิไดมาในพระสูตร
เพราะในพระสูตรบางแหงทรงตรัสอินทรียไว ๒ บางแหงตรัสไว ๓ บางแหง
ตรัสไว ๕ ก็ดวยเหตุนี้ อินทรีย ๒๒ ติดตอกันเชนนี้มิไดมี นี้เปนนัยแหง
อรรถกถาในอินทริยวิภังคกอน.
ก็นัยอืน่ อีก พึงทราบดังตอไปนี้. จริงอยู ในอินทรียเหลานี้
อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ
กมโต จ วิชานิยา
เภทาเภทา ตถา กิจฺจา ภูมิโต จ วินิจฺฉย
พึงทราบการวินิจฉัย โดยอรรถ
โดยลักษณะเปนตน โดยลําดับ โดยความ
ตางกันและไมตางกัน โดยกิจ และโดยภูมิ.
วาดวยวินิจฉัยโดยอรรถ
บรรดาวินิจฉัยเหลานั้น อรรณแหงอินทรียมีจักขุเปนตน ขาพเจา
ประกาศไวกอนแลวโดยนัยมีอาทิวา ที่ชื่อวา จักขุ เพราะอรรถวา ยอม
เห็น. แตในอินทรีย (ที่เปนโลกุตระ) ๓ หลัง โลกุตรอินทรียข อแรก
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ดังนี้ เพราะ
ความเกิดขึ้น และเพราะความเกิดพรอมแหงอรรถของอินทรียแกพระอริยะผูถึง
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แลวในสวนเบื้องตน อยางนี้วา "เราจักรูอมตบทหรือสัจจธรรม ๔ ที่ยังไมรู"
ดังนี้. โลกุตรอินทรียที่ ๒ ตรัสเรียกวา อัญญินทรีย เพราะความรูทั่ว และ
เพราะความเกิดพรอมแหงอรรถของอินทรีย. โลกุตรอินทรียที่ ๓ ตรัสเรียกวา
อัญญาตาวินทรีย เพราะความเกิดขึ้น และเพราะความเกิดพรอมแหงอรรถ
ของอินทรีย แกเฉพาะพระขีณาสพ ผูรูแจง ผูมีกิจแหงญาณในสัจจะ ๔
สําเร็จแลว.
ก็ชื่อวา อรรถแหงอินทรียนั่นเปนอยางไร. อรรถแหงอินทรียมี
อรรถวาเปนเครื่องหมายแหงความเปนใหญ (จอม) อรรถแหงอินทรีย มีอรรถ
วาอันผูเปนใหญแสดงแลว อรรถแหงอินทรียมีอรรถวาอันผูเปนใหญเห็นแลว
อรรถแหงอินทรียมีอรรถวาอันผูเปนใหญประกาศแลว อรรถแหงอินทรียมี
อรรถวาอันบุคคลผูเปนใหญเสพแลว อรรถแหงอินทรียแมทั้งหมดนั้น ยอม
สมควรตามความเหมาะสมในที่นี้.
จริงอยู พระผูมีพระภาคผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา เปนจอม
(เปนใหญ) เพราะความเปนผูยิ่งใหญที่สุด. กรรมที่เปนกุศลและอกุศล ชือ่ วา
เปนใหญ เพราะในกรรมทั้งหลายไมมีอะไรที่มีความเปนใหญกวา ดวย
เหตุนั้นนั่นแหละ ในอธิการนี้ อินทรียทั้งหลายอันเกิดพรอมดวยกรรมยอม
แสดงซึ่งธรรมที่เปนกุศลและอกุศลกอน และอินทรียเหลานั้นอันพระสัมมาสัมพุทธะผูเปนจอมนั้นทรงสอนแลว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อินทรีย ดวย
อรรถวาเปนเครื่องหมายความเปนใหญ สละดวยอรรถวา เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาผูเปนใหญแสดงแลว.
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อนึ่ง อินทรียทั้งหมดนั่นแหละ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศไว
และตรัสรูยิ่งตามความเปนจริง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อินทรีย เพราะอรรถ
วาอันผูเปนใหญแสดงแลว และเพราะอรรถวาอันผูเปนใหญเห็นแลว อินทรีย
บางอยาง พระผูมีพระภาคเจาผูเปนจอมมุนีพระองคนั้นแหละเสพแลว ดวยการ
เสพแหงอารมณ และบางอยาง ก็ทรงเสพแลวดวยการเสพแหงการเจริญ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อินทรีย ดวยอรรถวา อันบุคคลผูเปนจอมเสพแลว
บาง อีกอยางหนึ่ง อินทรียเหลานี้ ชือ่ วา อินทรีย ดวยอรรถวาเปนอิสระ
กลาวคือ ความเปนอธิบดีบาง ดวยวาความเปนอธิบดีแหงจักขุเปนตน
สําเร็จแลวในความเปนไปแหงจักขุวิญญาณเปนตน เพราะเมื่ออินทรียนั้นแก
กลา จักขุวิญญาณเปนตนนั้นก็แกกลา และเมื่ออินทรียนั้นออน จักขุวิญญาณ
เปนตนนั้นก็ออนแอ.
นี้วินิจฉัยโดยอรรถในอินทรียนกี้ อน.
วาดวยวินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน
ขอวา โดยลักษณะเปนตน มีอธิบายวา บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
อินทรียมีจักขุเปนตน แมดวยลักษณะ (สภาวะ) ดวยรส (กิจ) ดวยปจจุปฏฐาน
(ผลที่ปรากฏ) และดวยปทัฏฐาน (เหตุใกลใหเกิดขึ้น). ก็ลักษณะเปนตน
เหลานั้น แหงธรรมมีจักขุเปนตนเหลานั้น ขาพเจากลาวไวในหนหลัง
(อรรถกถาอัฏฐสาลนี) ทั้งหมดแลว ก็อินทรีย ๔ มีปญญินทรียเปนตน
โดยอรรถ ไดแก อโมหะนั่นเอง อินทรียที่เหลือในพระบาลีนั้นมาแลว
โดยยอแล.
*

*

อินทรีย ๔ คือ ตั้งแตขอ ๑๙ ถึง ๒๒
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วาดวยวินิจฉัยโดยลําดับ
ขอวา โดยลําดับ แมนี้ เปนลําดับของเทศนานั่นเอง. ในลําดับนั้น
การไดเฉพาะซึ่งอริยภูมิยอมมีดวยการกําหนดรูธรรมอันเปนภายใน เพราะ
เหตุนั้น พระองคจึงทรงแสดงจักขุนทรียเปนตนซึ่งนับเนื่องดวยอัตภาพกอน.
ก็อัตภาพนั้นอาศัยธรรมใด ยอมถึงการนับวา เปนหญิง หรือ เปนชาย
เพื่อทรงชี้แจงแสดงวา ธรรมนั้นคืออัตภาพนี้ ถัดจากนั้นจึงทรงแสดง
อิตถินทรีย และ ปุริสินทรีย. เพื่อใหทราบวา อัตภาพแมทั้ง ๒ นั้นมีความ
เปนไปเนื่องดวยชีวิตินทรีย ถัดจากนั้น จึงทรงแสดงชีวิตินทรีย. ตราบใดที่
ชีวิตินทรียนนั้ ยังเปนไปอยู ตราบนั้นความไมหยุดยั้งแหงอารมณที่เสวยแลว
(เวทนา) เหลานั้นก็มีอยู เพื่อใหทราบวา สุขและทุกขทั้งหมดนั้นอยางใด
อยางหนึ่งที่เสวยแลว ถัดจากนั้น จึงทรงแสดงสุขินทรีย เปนตน.
อนึ่ง เพื่อทรงแสดงขอปฏิบัติวา "ธรรมเหลานี้พึงเจริญเพื่อความดับ
สุขินทรียเปนตนนั้น" ถัดจากนั้น จึงทรงแสดงคําวา สัทธา เปนตน. เพื่อ
ทรงแสดงความไมเปนโมฆะแหงขอปฏิบัติวา "ดวยขอปฏิบัตินี้ เอกธรรมยอม
ปรากฏในตนกอน" ถัดจากนั้น จึงทรงแสดงอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
พระองคทรงแสดง อัญญินทรีย ไวตอ จากอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้น
เพราะความที่อัญญินทรียนั้นเปนผลของอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้นนัน่ เอง
และเปนอินทรียที่พึงเจริญในลําดับตอจากอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้น.
เบื้องหนาแตนี้ เพื่อใหรูวา "การบรรลุอินทรียนี้ไดดวยภาวนา (การเจริญ)
ก็แล เมื่อบรรลุอินทรียน ี้แลว อินทรียอะไร ๆ ที่พึงกระทําใหยิ่งขึ้นไปอีก
ยอมไมมี" จึงตรัสอัญญาตาวินทรียอันเปนความโลงใจอยางยิ่งไวในขอสุดทาย
แล.
นี้เปนลําดับในอินทรียเหลานี้.
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วาดวยวินจิ ฉัยโดยความตางกันและไมตางกัน
ก็ขอวา โดยความตางกัน และ ไมตางกัน นั้น ไดแก ในอินทรีย
๒๒ นี้ ความตางกันยอมมีแกชีวิตินทรียอยางเดียว เพราะชีวติ ินทรียนั้น มี ๒
อยาง คือ รูปชีวิตินทรีย และอรูปชีวติ ินทรีย. อินทรียที่เหลือไมตางกัน.
พึงทราบวินิจฉัยโดยความตางกันและไมตางกันในอินทรียเหลานั้นอยางนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยกิจ
ขอวา โดยกิจ นั้น หากมีผูถามวา "กิจของอินทรียทั้งหลายเปน
อยางไร ตอบวา พึงทราบกิจของจักขุนทรียกอน เพราะพระบาลีวา จกฺขฺวายตน
จกฺขุวิฺาณธาตุยา ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน อินฺทฺริยปจฺจเยน
ปจฺจโย (จักขวายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรมที่สัมปยุต
ดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจอินทรียปจจัย) จักขุนทรียนั้นใด พึงให
สําเร็จโดยความเปนอินทรียปจจัยแกธรรมมีจักขุวิญญาณเปนตน ดวยความเปน
อินทรียกลาและออนเปนตนของตน เปนการคลอยอาการของตนกลาวคือ
เปนสภาพแกกลาและออนเปนตน นี้ เปนกิจ (ของจักขุนทรียนั้น). กิจของ
โสต ฆาน ชิวหาและกายินทรียก็อยางนั้น. แตการใหสหชาตธรรมทั้งหลาย
เปนไปในอํานาจของตน เปนกิจของมนินทรีย. การตามรักษาสหชาตธรรม
เปนกิจของชีวิตินทรีย. การทรงไวซึ่งอาการแหงนิมิต (เครื่องหมาย) กิริยา
อาการ และทาทางของหญิงและชาย เปนกิจของอิตถินทรีย และ ปุริสินทรีย.
การครอบงําสหชาตธรรมแลวใหถึงลําดับตามอาการอันหยาบ (โอฬาร) ตาม
*

ในอภิธรรม ปฏฐานเลม ๔๐ ขอ ๑๗ หนา ๑๐ ใชคําวา จกฺขนุ ฺทฺริย ไมใชคําวา
จกฺขฺวายตน นอกนั้นเหมือนกัน

*
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ภาวะของตน เปนกิจของสุข ทุกข โสมนัส โทมนัสสินทรีย. การให
ถึงอาการมัชฌัตตา (อุเบกขา) อันสงบและประณีต เปนกิจของอุเปกขินทรีย.
การครอบงําธรรมที่เปนปฏิปกษตอสัทธาเปนตน และการใหสัมปยุต
ธรรม ถึงความเปนภาวะมีอาการผองใสเปนตน เปนกิจของสัทธินทรียเปนตน.
การละสังโยชน ๓ (มีทฏิ ฐิสังโยชนเปนตน ) และการทําใหสมั ปยุตตธรรม
มุงหนาตอการละสังโยชน ๓ นั้น เปนกิจของ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย.
การละทําใหเบาบาง (ตนุกรปหาน) ซึ่งกามราคะ พยาบาทเปนตน และ
การใหสัมปยุตตธรรมใหเปนไปตามอํานาจของตน เปนกิจของ อัญญินทรีย.
การละความขวนขวายในกิจทั้งหมด และความเปนปจจัยใหสัมปยุตตธรรมมุงไป
สูอมตะ เปนกิจของอัญญาตาวินทรียแล.
พึงทราบวินิจฉัยในอินทรียเหลานั้นโดยกิจดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยภูมิ
ขอวา โดยภูมิ ความวา บรรดาอินทรียเหลานั้น จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย และโทมนัสสินทรีย เปนกามาพจรอยางเดียว มนินทรีย
ชีวิตินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย เปนอินทรียนับเนื่องในภูมิ ๔ โสมนัสสินทรียนบั เนื่องดวยภูมิ ๓
ดวยอํานาจแหงกามาพจร รูปาพจรและโลกุตระ อินทรีย ๓ ในที่สุดเปน
โลกุตระอยางเดียวและ.
พึงทราบวินิจฉัยโดยภูมิ ดวยประการฉะนี้.
จริงอยู เมื่อบุคคลรูอ ยูอยางนี้วา
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ภิกษุ ผูมากดวยความสลดใจ ดํารง
อยูใ นอินทรียสงั วร กําหนดรูอันทรียทั้งหลาย
ไดแลว ยอมเขาถึงซึ่งความสงบแหงทุกข
ไดแล.
ในนิเทศวาร พึงทราบคําทั้งปวงมีอาทิวา ย จกฺขุ จตุนฺน
มหาภูตาน (จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภุตรูป ๔) ดังนี้ โดยนัยที่
กลาวไวในบทภาชนะในธรรมสังคณีนั่นแล.
อนึ่ง ในนิเทศทั้งหลายมีวิริยินทรีย สาธินทรียเปนตน พระองค
มิไดตรัสคําวา สัมมาวายามะ มิจฉาวายามะ สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิเปนตน
ไว เพราะเหตุไร เพราะเปนสัพพสังคาหิกวาร (วาระวาดวยธรรมที่สงเคราะห
เขาดวยกันทั้งหมด) จริงอยู อินทรียท ั้งหลายที่สงเคราะหเขาดวยกันไดทั้งหมด
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอินทริยวิภังคนี้. อนึง่ เมื่อเปนเชนนี้ บรรดาอินทรีย
๒๒ นี้ อินทรีย ๑๐ อยางซึ่งเปนโลกีย เปนกามาวจรอยางเดียว อินทรีย ๓
เปนโลกุตระ อินทรีย เปนโลกิยะและโลกุตระปะปนกัน ฉะนี้แล.
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย จบ
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ปญหาปุจฉกะ
[๒๔๒] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิริยินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
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๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อญัญาตาวินทรีย.
ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
บรรดาอินทรีย ๒๒ อินทรียไหนเปนกุศล อินทรียไหนเปนอกุศล
อินทรียไหนเปนอัพยากฤต ฯลฯ อินทรียไหนเปนสรณะ อินทรียไหนเปน
อรณะ ?
ติกมาติกาวิสัชนา
[๒๔๓] อินทรีย ๑๐ เปนอัพยากฤต โทมนัสสินทรีย เปนอกุศล
อนัญญตัญญญัสสามีตินทรีย เปนกุศล อินทรีย ๔ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤต
ก็มี อินทรีย ๖ เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี อินทรีย ๑๒
กลาวไมไดวา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปน
อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๓ เปนสุขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี ชีวิตินทรีย เปนสุขเวทนาสัมปยุต
ก็มี เปนทุกขเวทนาสัมปยุตก็มี เปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี กลาวไมได
วา แมเปนสุขเวทนาสัมปยุต แมเปนทุกขเวทนาสัมปยุต แมเปนอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตก็มี อินทรีย ๗ เปนเนววิปากธัมมธรรม อินทรีย ๓ เปนวิบาก
อินทรีย ๒ เปนวิปากธัมมธรรม อัญญินทรีย เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมม-
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ธรรมก็มี อินทรีย ๙ เปนวิบากก็มี เปนวิปากธัมมธรรมก็มี เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมก็มี อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนุปาทานิยั โทมนัสสินทรีย
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะ อินทรีย ๙
เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทินนานุปาทานิยะก็มี อินทรีย ๙ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรียเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖ เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะ
ก็มี เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๙ เปน
อวิตักกาวิจาระ โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระ อุเปกขินทรีย เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี อินทรีย ๑ เปนสวิตักกสวิจาระก็มี เปน
อวิตักกวิจารมัตตะก็มี เปนอวิตักกาวิจาระก็มี อินทรีย ๑๑ กลาวไมไดวา
แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ แมเปนอุเปกขาสหคตะ โสมนัสสินทรีย
เปนปติสหคตะ เปนนสุขสหคตะ เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา
เปนปติสหคตะก็มี อินทรีย ๖ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๔ เปนปติสหคตะก็มี เปนสุขสหคตะก็มี เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปติสหคตะ แมเปนสุขสหคตะ
แมเปนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะ
โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย
๖ เปนทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
โทมนัสสินทรีย เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ
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ก็มี อินทรีย ๖ เปนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี เปนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี
เปนเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนเนวาจยคามินาปจยคามี โทมนัสสินทรีย เปนอาจยคามี อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปน
อปจยคามี อัญญินทรีย เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามีก็มี
อินทรีย ๙ เปนอาจยคามีก็มี เปนอปจยคามีก็มี เปนเนวาจยคามินาปจยคามี
ก็มี อินทรีย ๑๐ เปนเนวเสกขนาเสกขะ อินทรีย ๒ เปนเสกขะ อัญญาตาวินทรีย เปนอเสกขะ อินทรีย ๙ เปนเสกขะก็มี เปนอเสกขะก็มี เปน
เนวเสกขนาเสกขะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริตตะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณะ
อินทรีย ๙ เปนปริตตะก็มี เปนมหัคคตะก็มี เปนอัปปมาณะก็มี อินทรีย ๗
เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๒ เปนปริตตารัมณะ อินทรีย ๓ เปนอัปปมาณารัมมณะ. โทมนัสสินทรีย เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี
ไมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปน
มหัคคตารัมมณะก็มี อินทรีย ๙ เปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะ
ก็มี เปนอัปปมาณารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปริตตารัมมณะ แมเปน
มหัคคตารัมมณะ แมเปนอัปปมาณารัมมณะก็มี อินทรีย ๙ เปนมัชฌิมะ
โทมนัสสินทรีย เปนหีนะ อินทรีย ๓ เปนปณีตะ อินทรีย ๓ เปนมัชฌินะก็มี
เปนปณีตะก็มี อินทรีย ๖ เปนหีนะก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนปณีตะก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนสัมมัตตนิยตะ
อินทรีย ๔ เปนสัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี โทมนัสสินทรีย เปน
มิจฉัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๖ เปนมิจฉัตตนิยตะก็มี เปน
สัมมัตตนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๔
กลาวไมไดวา แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 420

อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปน
มัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี
อัญญินทรีย ไมเปนมัคคารัมมณะ เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี อินทรีย ๙ เปน
มัคคารัมมณะก็มี เปนมัคคเหตุกะก็มี เปนมัคคาธิปติก็มี กลาวไมไดวา
แมเปนมัคคารัมมณะ แมเปนมัคคเหตุกะ แมเปนมัคคาธิปติก็มี อินทรีย ๑๐
เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี กลาวไมไดวา เปนอนุปปนนะ อินทรีย ๒
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปปาที อินทรีย ๑๐
เปนอุปปนนะก็มี เปนอนุปปนนะก็มี เปนอุปปาทีก็มี อินทรีย ๒๒ เปนอดีต
ก็มี เปนอนาคตก็มี เปนปจจุบันก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย
๒ เปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ
แมเปนอนาคตารัมมณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะ อินทรีย ๑๐ เปน
อตีตารัมมณะก็มี เปนอนาคตารัมมณะก็มี เปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนอตีตารัมมณะ แมเปนอนาคตารัมนณะ แมเปนปจจุปปนนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๒ เปนอัชฌัตตะก็มี เปนพหิทธาก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธาก็มี อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๓ เปนพหิทธารัมมณะ
อินทรีย ๔ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย ๘ เปนอัชฌัตตารัมมณะก็มี เปนพหิทธารัมมณะ
ก็มี เปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอัชฌัตตารัมมณะ
แมเปนพหิทธารัมมณะ แมเปนอัชฌัตตพหิทธารัมมณะก็มี อินทรีย ๕เปน
อนิทัสสนสัปปฎิฆะ อินทรีย ๑๗ เปนอนิทัสสนอับปฏิฆะ.
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ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๔] อินทรีย ๔ เปนเหตุ อินทรีย ๑๘ เปนเหตุ อินทรีย ๗
เปนสเหตุกะ อินทรีย ๙ เปนอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนสเหตุกะก็มี เปนอเหตุกะ
ก็มี อินทรีย ๗ เปนเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙ เปนเหตุวิปปยุต อินทรีย ๖
เปนเหตุสัมปยุตก็มี เปนเหตุวิปปยุตก็มี อินทรีย ๔ เปนเหตุสเหตุกะ อินทรีย
๙ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุสเหตุกะ แมเปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๓
กลาวไมไดวา เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา
เปนเหตุสเหตุกะ เปนสเหตุกนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนสเหตุกนเหตุก็มี
อินทรีย ๔ เปนเหตุเหตุสัมปยุต อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา แมเปนเหตุเหตุสัมปยุต แมเปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนเหตุเหตุสัมปยุต เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี กลาวไมไดวา เปนเหตุสัมปยุตตนเหตุก็มี
อินทรีย ๙ เปนนเหตุสเหตุกะ แมเปนนเหตุอเหตุกะ อินทรีย ๖ เปนนเหตุสเหตุกะก็มี เปนนเหตุอเหตุกะก็มี.

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา
[๒๔๕] อินทรีย ๒๒ เปนสัปปจจยะ เปนสังขตะ เปนอนิทสสนะ
อินทรีย ๕ เปนสัปปฏิฆะ อินทรีย ๑๗ เปนอัปปฏิฆะ อินทรีย ๗ เปนรูป
อินทรีย ๑๔ เปนอรูป ชีวติ ินทรีย เปนรูปก็มี เปนอรูปก็มี อินทรีย ๑๐
เปนโลกิยะ อินทรีย ๓ เปนโลกุตระ อินทรีย ๙ เปนโลกิยะก็มี เปนโลกุตระ
ก็มี อินทรีย ๒๒ เปนเกนจิวิญเญยยะ เปนเกนจินวิญเญยยะ.
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๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๖] อินทรีย ๒๒ เปนโนอาสวะ อินทรีย ๑๐ เปนสาสวะ
อินทรีย ๓ เปนอนาสวะ อินทรีย ๙ เปนสาสวะก็มี เปนอนาสวะก็มี อินทรีย
๑๕ เปนอาสววิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนอาสวสัมปยุต อินทรีย ๖ เปน
อาสวสัมปยุตก็มี เปนอาสววิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปน
อาสวสาสวะ เปนสาสวโนอาสวะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอาสวสาสวะ แมเปนสาสวโนอาสวะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอาสวสาสวะ
เปนสาสวโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนสาสวโนอาสวะก็มี อินทรีย ๕
กลาวไมไดวา แมเปนอาสวอาสวสัมปยุต แมเปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ
โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนอาสวอาสวสัมปยุต เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี กลาวไมไดวา เปนอาสวสัมปยุตตโนอาสวะก็มี อินทรีย
๙ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ โทมนัส
สินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ อินทรีย ๓ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะ
ก็มี อินทรีย ๖ เปนอาสววิปปยุตตสาสวะก็มี เปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี
กลาวไมไดวา แมเปนอาสววิปปยุตตสาสวะ แมเปนอาสววิปปยุตตอนาสวะก็มี.

๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๗] อินทรีย ๒๒ เปนโนสัญโญชนะ อินทรีย ๑๐ เปนสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนิยะก็มี เปน
อสัญโญชนิยะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนสัญโญชนวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปน
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สัญโญชนสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนสัมปยุตก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุต
ก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยะ
โนสัญโญชนะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ แม
เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนิยะ เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนิยโนสัญโญชนะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต แมเปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมได
วา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ
อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุต เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะก็มี กลาวไมไดวา เปนสัญโญชนสัมปยุตตโนสัญโญชนะ
ก็มี อินทรีย ๙ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓ เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะ อินทรีย ๓
เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี
อินทรีย ๖ เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะก็มี เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยะ แม
เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยะก็มี.

๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
[๒๔๘] อินทรีย ๒๒ เปนโนคันถะ อินทรีย ๑๐ เปนคันถนิยะ
อินทรีย ๓ เปนอคันถนิยะ อินทรีย ๙ เปนคันถนิยะก็มี เปนอคันถนิยะก็มี

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 424

อินทรีย ๑๕ เปนคันถวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนคันถสัมปยุต อินทรีย ๖
เปนคันถสัมปยุตก็มี เปนคัหถวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปน
คันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถนิยะ แมเปนคันถนิยโนคันถะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถนิยะ เปนคันถนิยโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถนิยโนคันถะก็มี
อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนคันถคันถสัมปยุต แมเปนคันถสัมปยุตตโนคันถะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปนคัหถสัมปยุตตโนคันถะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปนคันถคันถสัมปยุต เปน
คันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี กลาวไมไดวา เปนคันถสัมปยุตตโนคันถะก็มี
อินทรีย ๙ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ อินทรีย ๓ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ แมเปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะ อินทรีย ๓ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี อินทรีย ๖ เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี เปน
คันถวิปปยุตตอคันถนิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะ
แมเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยะก็มี.

๖.๗. ๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา
[๒๔๙] อินทรีย ๒๒ เปนโนโอฆะ ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนโยคะ
ฯลฯ อินทรีย ๒๒ เปนโนนีวรณะ อินทรีย ๑๐ เปนนีวรณิยะ อินทรีย ๓
เปนอนีวรณิยะ อินทรีย ๙ เปนนีวรณิยะก็มี เปนอนีวรณิยะก็มี อินทรีย ๑๕
เปนนีวรณวิปปยุต โทมนัสสินทรีย เปนนีวรณสัมปยุต อินทรีย ๖ เปน
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นีวรณสัมปยุตก็มี เปนนีวรณวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปน
นีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปน
นีวรณนีวรณิยะ แมเปนนีวรณิยโนนีวรณะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปน
นีวรณนีวรณิยะ เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา เปนนีวรณิยโนนีวรณะก็มี อินทรีย ๑๕ กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แม
เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปนนีวรณนีวรณสัมปยุต แมเปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา
เปนนีวรณนีวรณสัมปยุต เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี กลาวไมไดวา
เปนนีวรณสัมปยุตตโนนีวรณะก็มี อินทรีย ๙ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ
อินทรีย ๓ เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา
แมเปนนีวรณวิปปยุตตนรวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ อินทรีย
๓ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี อินทรีย
๖ เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะก็มี เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะก็มี กลาว
ไมไดวา แมเปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยะ แมเปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยะ
ก็มี.

๗. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๐] อินทรีย ๒๒ เปนโนปรามาสะ อินทรีย ๑๐ เปนปรามัฏฐะ
อินทรีย ๓ เปนอปรามัฏฐะ อินทรีย ๙ เปนปรามัฏฐะก็มี เปนอปรามัฏฐะก็มี
อินทรีย ๖ เปนปรามาสวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนปรามาสสัมปยุตก็มี เปน
ปรามาสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ เปน
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ปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสปรามัฏฐะ
แมเปนปรามัฏฐโนปรามาสะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนปรามาสปรามัฏฐะ
เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี กลาวไมไดวา เปนปรามัฏฐโนปรามาสะก็มี
อินทรีย ๑๐ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะ อินทรีย ๓ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี อินทรีย ๖ เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะก็มี เปน
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐะ แมเปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐะก็มี.

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา
[๒๕๑] อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ อินทรีย ๑๔ เปนสารัมมณะ
ชีวิตินทรีย เปนสารัมมณะก็มี เปนอนารัมมณะก็มี อินทรีย ๒๑ เปนโนจิตตะ
มนินทรียเปนจิตตะ อินทรีย ๑๓ เปนเจตสิกะ อินทรีย ๘ เปนอจิตตะ
ชีวิตินทรีย เปนเจตสิกะก็มี เปนอเจตสิกะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสัมปยุต
อินทรีย ๗ เปนจิตตวิปปยุต ชีวิตินทรีย เปนจิตตสัมปยุตก็มี เปนจิตตวิปปยุต
ก็มี มนินทรีย กลาวไมไดวาแมเปนจิตตสัมปยุต แมเปนจิตตวิปปยุต อินทรีย
๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐะ อินทรีย ๗ เปนจิตตสังสัฏฐะ ชีวติ ินทรีย เปน
จิตตสังสัฏฐะก็มี เปนจิตตวิสังสัฏฐะก็มี มนินทรีย กลาวไมไดวา แมเปน
จิตตสังสัฏฐะ แมเปนจิตตวิสังสัฏฐะ อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสมุฏฐานะ อินทรีย
๘ เปนโนจิตตสมุฏฐานะ ชีวิตินทรีย เปนจิตตสมุฏฐานะก็มี เปนโนจิตตสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสหภู อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสหภู

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 427

ชีวิตินทรีย เปนจิตตสหภูก็มี เปนโนจิตตสหภูก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตานุปริวัตติ ชีวติ ินทรีย เปนจิตตานุปริวัตติ
ก็มี เปนโนจิตตานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ อินทรีย
๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะ ชีวิตินทรียเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี เปน
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานะก็มี อินทรีย ๑๓ เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู
อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู ชีวิตินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูก็มี อินทรีย ๑๓ เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ อินทรีย ๘ เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ ชีวติ ินทรีย เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี เปนโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติก็มี อินทรีย ๖ เปนอัชฌัตติกะ อินทรีย ๑๖ เปน
พาหิระ อินทรีย ๗ เปนอุปาทา อินทรีย ๑๔ เปนนอุปาทา ชีวิตินทรีย เปน
อุปาทาก็มี เปนนอุปาทาก็มี อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะ อินทรีย ๔ เปน
อนุปาทินนะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทินนะก็มี เปนอนุปาทินนะก็มี.

๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๒] อินทรีย ๒๒ เปนนอุปาทนะ อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานิยะ
อินทรีย ๓ เปนอนุปาทานิยะ อินทรีย ๙ เปนอุปาทานิยะก็มี เปนอนุปาทานิยะ
ก็มี อินทรีย ๑๖ เปนอุปาทานวิปปยุต อินทรีย ๖ เปนอุปาทานสัมปยุตก็มี
เปนอุปาทานวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนอุปาทานอุปาทานิยะ
เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานิยะ แมเปนอุปาทานิยโนอุปาทานะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนอุปาทาน-
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อุปาทานิยะ เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา เปนอุปาทานิยโนอุปาทานะก็มี อินทรีย ๑๖ กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานอุปาทานสัมปยุต
แมเปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปน
อุปาทานอุปาทานสัมปยุต เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี กลาวไมไดวา
เปนอุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะ อินทรีย ๓ เปน
อุปาทานวิปปยุตตอุปปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี
อินทรีย ๖ เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะก็มี เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี กลาวไมไดวา แมเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยะ แมเปน
อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยะก็มี.

๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
[๒๕๓] อินทรีย ๒๒ เปนโนกิเลสะ อินทรีย ๑๐ เปนสังกิเลสิกะ
อินทรีย ๓ เปนอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๙ เปนสังกิเลสิกะก็มี เปนอสังกิเลสิกะ
ก็มี อินทรีย ๑๕ เปนอสังกิลิฏฐะ โทมนัสสินทรีย เปนสังกิลิฏฐะ อินทรีย ๖
เปนสังกิลิฏฐะก็มี เปนอสังกิลิฏฐะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนกิเลสวิปปยุต
โทมนัสสินทรีย เปนกิเลสสัมปยุต อินทรีย ๖ เปนกิเลสสัมปยุตก็มี เปน
กิเลสวิปปยุตก็มี อินทรีย ๑๐ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะ อินทรีย ๓ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิเลสิกะ แม
เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะ อินทรีย ๙ กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิเลสิกะ เปน
สังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนสังกิเลสิกโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๑๕
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กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสสังกิลิฏฐะ แมเปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะ อินทรีย ๖
กลาวไมไดวา เปนกิเลสสังกิลิฏฐะ เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา
เปนสังกิลิฏฐโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๕ กลาวไมไดวา แมเปนกิเลสกิเลสสัมปยุต
แมเปนกิเสสสัมปยุตตโนกิเลสะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา เปนกิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะ อินทรีย ๖ กลาวไมไดวา เปน
กิเลสกิเลสสัมปยุต เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี กลาวไมไดวา เปนกิเลสสัมปยุตตโนกิเลสะก็มี อินทรีย ๙ เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓
เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ โทมนัสสินทรีย กลาวไมไดวา แมเปน
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะ อินทรีย ๓ เปน
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี อินทรีย ๖
เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะก็มี เปนกิเลสวิปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี กลาวไมได
วา แมเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะ แมเปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกะก็มี.

๑๓. ปฏฐิทกุ วิสัชนา
[๒๕๔] อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพะ อินทรีย ๗ เปน
ทัสสนปหาตัพพะก็มี เปนนทัสสนปหาตัพพะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพะ อินทรีย ๗ เปนภาวนาปหาตัพพะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพะก็มี
อินทรีย ๑๕ เปนนทัสสนปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๑๕ เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะ อินทรีย ๗ เปนภาวนาปหาตัพเหตุกะก็มี เปนนภาวนาปหาตัพพเหตุกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิตักกะ โทมนัสสินทรีย เปนสวิตักกะ
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อินทรีย ๑๒ เปนสวิตักกะก็มี เปนอวิตักกะก็มี อินทรีย ๙ เปนอวิจาระ
โทมนัสสินทรียเปนสวิจาระ อินทรีย ๑๒ เปนสวิจาระก็มี เปนอวิจาระก็มี
อินทรีย ๑ เปนอัปปติกะ อินทรีย ๑๑ เปนสัปปติกะก็มี เปนอัปปติกะก็มี
อินทรีย ๑๑ เปนนปติสหคตะ อินทรีย ๑๑ เปนปติสหคตะก็มี เปนนปติสหคตะก็มี อินทรีย ๑๒ เปนนสุขสหคตะ อินทรีย ๑๐ เปนสุขสหคตะก็มี
เปนนสุขสหคตะก็มี อินทรีย ๑๒ เปนนอุเปกขาสหคตะ อินทรีย ๑๐ เปน
อุเปกขาสหคตะก็มี เปนนอุเปกขาสหคตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนกามาวจร
อินทรีย ๓ เปนนกามาวจร อินทรีย ๙ เปนกามาวจรก็มี เปนนกามาวจรก็มี
อินทรีย ๑๓ เปนนรูปาวจร อินทรีย ๙ เปนรูปาวจรก็มี เปนนรูปาวจรก็มี
อินทรีย ๑๔ เปนนอรูปาวจร อินทรีย ๘ เปนอรูปาวจรก็มี เปนนอรูปาวจร
ก็มี อินทรีย ๑๐ เปนปริยาปนนะ อินทรีย ๓ เปนอปริยาปนนะ อินทรีย ๙
เปนปริยาปนนะก็มี เปนอปริยาปนนะก็มี อินทรีย ๑๑ เปนอนิยยานิกะ
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปนนิยยานิกะ อินทรีย ๑๐ เปนนิยยานิกะก็มี
เปนอนิยยานิกะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนอนิยตะ อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เปน
นิยตะ อินทรีย ๑๑ เปนนิยตะก็มี เปนอนิยตะก็มี อินทรีย ๑๐ เปนสอุตตระ
อินทรีย ๓ เปนอนุตตระ อินทรีย ๙ เปนสอุตตระก็มี เปนอนุตตระก็มี
อินทรีย ๑๕ เปนอรณะ โทมนัสสินทรีย เปนสรณะ อินทรีย ๖ เปนสรณะ
ก็มี เปนอรณะก็มี ฉะนี้แล.
ปญหาปุจฉกะ จบ
อินทริยวิภังค จบบริบูรณ
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วรรณนาปญหาปุจฉกะ
พึงทราบการจําแนกอินทรีย แมทั้งหมดในปญหาปุจฉกะ วาเปนกุศล
เปนตน โดยทํานองแหงนัยของพระบาลีนั้น แหละ อนึ่ง ในอารัมมณติกะ
ทั้งหลาย คําวา อินทรีย ๗ เปนอนารัมมณะ นั้น ตรัสหมายเอาจักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย และปุริสินทรีย
แตชีวิตินทรียไมมาในฐานะนี้ เพราะปะปนดวยอรูป.
บทวา ทฺวินฺทฺริยา ไดแก อินทรีย ๒ คํานี้ตรัสหมายเอาอินทรีย ๒
คือ สุขินทรีย และทุกขินทรีย เพราะอินทรีย ๒ นั้น เปนปริตตารัมมณะ
โดยสวนเดียว. คําวา โทมนสฺสินฺทฺริย สิยา ปริตฺตารมฺมณ สิยา
มหคฺคตารมฺมณ (โทมนัสสินทรียเปนปริตตารัมมณะก็มี เปนมหัคคตารัมมณะก็มี) ความวา ในเวลาปรารภกามาวจรธรรมเปนไปก็เปนปริตตารัมมณะ
แตในเวลาที่ปรารภรูปาวจร อรูปาวจรเปนไปก็เปนมหัคคตารัมมณะ และใน
เวลาที่ปรารภบัญญัติเปนไปก็เปนนวัตตัพพารัมมณะ.
คําวา นิวินฺทฺริยา สิยา ปริตฺตารมฺมณา (อินทรีย ๙ แมปริตตารัมมณะก็มี) นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอามนินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย และอินทรียหมวด ๕ มีสัทธินทรียเปนตน
จริงอยู ชีวติ ินทรีย แมสงเคราะหในรูปธรรมซึง่ ไมมีอารมณเพราะระคนดวย
รูป และสงเคราะหในฝายที่เปนธรรมชาติมีอารมณไดโดยสวนแหงอรูป.
คําวา จตฺตาริ อินทฺ ฺริยานิ (อินทรีย ๘) ไดแก สุขินทรีย
ทุกขินทรีย โทมนัสสินทรีย และอัญญาตาวินทรีย เพราะอินทรีย เหลานั้น
ไมรวมอยูในมัคคารัมมณติกะ.
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บทวา มคฺคเหตฺก (เปนมรรคเหตุกะ) นี้ ตรัสไวหมายเอาเหตุที่
เปนสหชาตะ ในเวลาที่วิริยะหรือวิมังสาเปนใหญ เปนมัคคาธิปติ แตในเวลาที่
ฉันทะหรือจิตเปนใหญ ก็เปนนวัตตัพพธรรม.
คําวา ทสินฺทฺริยา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน (อินทรีย
๑๐ เปนอุปปนนะก็มี เปนอุปาทีก็มี) นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสหมายเอารูป
อินทรีย ๗ และวิปากอินทรีย ๓ อินทรีย ๑๐ ตรัสไวในหนหลังพรอมทั้ง
โทมนัสสินทรีย ในอินทรีย ๑๐ เหลานั้น โทมนัสสินทรีย ในเวลาที่ปรารภ
บัญญัติเปนไปก็เปนนวัตตัพพารัมมณะ อินทรียที่เหลือ แมในเวลาที่พิจารณา
นิพพานก็เปนนวัตตัพพารัมมณะ.
คําวา ตีณินฺทฺริยานิ พหิทฺธารมฺมณานิ (อินทรีย ๓ เปน
พหิทธารัมมณะ) ไดแกุ อินทรีย ๓ ที่เปนโลกุตรินทรีย.
บทวา จติตาริ ไดแก สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย
โทมนัสสินทรีย เพราะอินทรีย ๔ เหลานั้น ปรารภเปนไปในอัชฌัตตธรรม
บาง ในพหิทธาธรรมบาง.
บทวา อฏินฺทฺริยา (อินทรีย ๘) ไดแก มนินทรีย ชีวิตินทรีย
อุเปกขินทรีย และอินทรียหมวด ๕ มีศรัทธาเปนตน ในบรรดาอินทรีย ๘
เหลานั้น ความเปนนวัตตัพพารัมมณะ พึงทราบในเวลาแหงอากิญจัญญายตนะ.
ในปญหาปุจฉกะแมนี้ อินทรีย ๑๐ เปนกามาพจร อินทรีย ๓ เปน
โลกุตระ อินทรีย ๙ เปนอินทรียระคนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ เปนธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยประการฉะนี้ ปญหาปุจฉกะแมนี้ ก็เปน
ปริจเฉทอยางเดียวกับอภิธรรมภาชนียน ั่นเอง ก็อินทริยวิภังคนี้ พระผูม ีพระภาคเจา ทรงนําออกจําแนกแสดงแลว ๒ ปริวรรค ดวยประการฉะนี้.
วรรณนาอินทริยวิภังค จบ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 433

๖. ปจจยาการวิภังค
สุตตันตภาชนีย
[๒๕๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๕๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรูทุกข ความไมรูทุกขสมุทัย ความไมรูทุกขนิโรธ ความไมรู
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา อวิชชา
[๒๕๗] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เปนไฉน ?
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร กายสังขาร
วจีสังขาร จิตตสังขาร

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 434

ในสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขาร เปนไฉน ?
กุศลเจตนา เปนกามาวจร เปนรูปาวจร ที่สาํ เร็จดวยทาน ที่สําเร็จดวยศีล ที่สําเร็จดวยภาวนา นี้เรียกวา ปุญญาภิสงั ขาร
ในสังขารเหลานั้น อปุญญาภิสังขาร เปนไฉน ?
อกุศลเจตนาเปนกามาวจร นี้เรียกวา อปุญญาภิสังขาร
ในสังขารเหลานั้น อาเนญชาภิสังขาร เปนไฉน ?
กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร นี้เรียกวา อาเนญชาภิสังขาร
ในสังขารเหลานั้น กายสังขาร เปนไฉน ?
กายสัญเจตนา เปนกายสังขาร วจีสัญเจตนา เปนวจีสังขาร มโนสัญเจตนา เปนจิตตสังขาร
เหลานี้เรียกวา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย.
[๒๕๘] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ นี้เรียกวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
[๒๕๙] นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญาณเปน
ปจจัย.
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[๒๖๐] สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ
มหายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย.
[๒๖๑] ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย.
[๒๖๒] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๒๖๓] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา
ธัมมตัณหา นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย.
[๒๖๔] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวา
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย.
[๒๖๕] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน ?
ภพ ๒ คือ กรรมภพ ๑ อุปปตติภพ ๑
ในภพ ๒ นั้น กรรมภพ เปนไฉน ?
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร นี้เรียกวา
กรรมภพ กรรมที่เปนเหตุใหไปสูภพแมทั้งหมด ก็เรียกวา กรรมภพ
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อุปปตติภพ เปนไฉน ?
กามภพ รูปภพ อรุปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ นี้เรียกวา อุปปตติภพ
กรรมภพและอุปปตติภพดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย.
[๒๖๖] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความเกิด ความเกิดพรอม ควานหยั่งลง ความเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ
อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย.
[๒๖๗] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน ?
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน ?
ความคร่ําครา ภาวะทีคร่ําครา ความที่ฟนหลุด ความที่ผมหงอก
ความที่หนังเหี่ยวยน ความเสื่อมสิ้นอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมู
สัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน ?
ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู
ความตาย ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด นี้เรียกวา
มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย.
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[๒๖๘] โสกะ เปนไฉน ?
ความโศกเศรา กิรยิ าโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายใน
ความแหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศรา
ของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค
ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความ
เสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว
นี้เรียกวา โสกะ.
[๒๖๙] ปริเทวะ เปนไฉน ?
ความรองไห ความคร่ําครวญ กิริยารองไห กิริยาคร่าํ ครวญ
สภาพรองไห สภาพคร่ําครวญ ความบนถึง ความพร่ําเพอ ความร่ําไห
ความพิไรร่ํา กิริยาพิไรร่ํา สภาพพิไรร่ํา ของผูที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิ
กระทบแลว ของผูประกบดวยความเสื่อมอยางใดอยางหนึ่ง ของผูที่ถูกเหตุ
แหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา ปริเทวะ.
[๒๗๐] ทุกข เปนไฉน ?
ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย เปน
ทุกขอันเกิดแกกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกาย
สัมผัส อันใด นี้เรียกวา ทุกข.
[๒๗๑] โทมนัส เปนไฉน ?
ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา โทมนัส.
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[๒๗๒] อุปายาส เปนไฉน ?
ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูที่ถูก
ความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล
หรือความเสื่อมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเสื่อมอยางใด
อยางหนึ่ง ข องผูที่ถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา
อุปายาส.
[๒๗๓] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย ประการอยางนี้.
สุตตันตภาชนีย จบ

ปฏิจจสมุปปาทวิภังค
วรรณนาสุตตันตภาชนีย
*

วาดวยอุเทศวาร
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในปฏิจจสมุปปาทวิภังคในลําดับตอจากอินทรีย
วิภังคตอไป:พระบาลีตันติ (แบบแผน) นี้ใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไว
โดยนัยมีอาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา สขารา (สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย)
*

บาลีขอ ๒๕๕ เปนปจจยาการวิภังค
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ดังนี้ อันกุลบุตรผูที่กระทําการสังวรรณนาเนื้อความแหงพระบาลีนั้น ควรเขาสูที่
ประชุมพุทธสาวกผูเปนวิภัชชวาที พึงเปนผูไมกลาวตูตออาจารย ไมเลี่ยงไปสูลัทธิ
ของคน ไมกังวลขวนขวายลัทธิอื่น ไมปฏิเสธพระสูตร คลอยตามพระวินัย
ตรวจดูมหาประเทศแสดงธรรม (ปฏิจจสมุปบาท) รวบรวมอรรถ ไมเปลีย่ น
แปลงเนื้อความ และแสดงโดยปริยาแมอยางอื่น จึงสมควรทําการสังวรรณนา
ความตามพระบาลี.
อนึ่ง การสังวรรณนาความแหงปฏิจจสมุปบาท แมโดยปรกติก็เปน
เรื่องที่กระทําไดโดยยาก เหมือนอยางที่พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
สจฺจ สตฺโต ปฏิสนฺธิ
ปจฺจยาการเมว จ
ทุทฺทสา จตุโร ธมฺมา เทเสตฺุจ สุทุกฺกรา
ธรรม ๔ อยาง คือ สัจจะ ๑ สัตวบัญญัติ ๑ ปฏิสนธิ ๑ ปจจยาการ ๑ เปน
ธรรมเห็นไดโดยยาก และแสดงไดแสนยาก.
เพราะฉะนั้น การสังวรรณนาความแหงปฏิจจสมุปบาท จึงกระทําไม
ไดโดยงาย เวนแตทานผูสําเร็จปริยัติ และบรรลุมรรคผลทั้งหลายแลว เทานั้น.
ขาพเจา (พระพุทธโฆสาจารย) ใคร
ครวญประสงคจะกลาวพรรณนาปจจยาการ
ในวันนี้ แตยังไมไดที่พึ่งพิงเหมือนหยั่งลงสู
สาคร แตเพราะพระศาสนา (บาลีปฏิจจสมุปบาท) นี้ ประดับดวยนัยแหงเทศนาตาง ๆ
และแนวประพันธ แหงบุรพาจารย (อรรถกถา
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ปฏิจจสมุปบาทเกา )ก็ยังเปนไปอยูมิขาดสาย
ฉะนั้น ขาพเจาจักอาศัยขอความทั้ง ๒ นั้น
เริม่ การวรรณนาความแหงปฏิจจสมุปบาทนี้
ขอทานทั้งหลายตั้งใจสดับการสังวรรณนานั้น.
ขอนี้ สมดวยคําที่ทานบูรพาจารย กลาวไววา
ผูใดผูหนึ่งสนใจฟงการสังวรรณนานี้
เขาก็จะพึงไดคุณพิเศษสืบตอไปในภพหนา
ครั้น ไดคุณวิเศษสืบตอไปในภพหนาแลว ก็
พึงถึงที่อันไมพบเห็นของพระยามัจจุราช.
อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคํามีอาทิวา อิวิชฺชาปจฺจยา สขารา
ดังนี้ จําเดิมแตตนกอนทีเดียว.
เทศนาเภทโต อตฺถ
ลกฺขเณกวิธาทิโต
องฺคานฺจ ววตฺถานา วิฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย
พึงทราบวินิจฉัย โดยความแตกตาง
แหงเทศนา ๑ โดยอรรถ ๑ โดยลักษณะ
เปนตน ๑ โดยเปนธรรมมีอยางเดียวเปนตน ๑
และโดยการกําหนดองคทั้งหลาย ๑.
วาดวยวินิจฉัยโดยความแตกตางแหงเทศนา
บรรดาขอวินิจฉัยเหลานั้น ขอวา โดยความแตกตางแหงเทศนา
นั้น อธิบายวา การแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผูมีพระภาคเจามี ๔ นัย คือ
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ทรงแสดงตั้งแตขอตนไปขอสุดทาย (ปลาย) บาง ตั้งแตทามกลางไปขอสุดทาย
บาง อนึ่ง ทรงแสดงตั้งแตขอสุดทายไปขอตนบาง ตั้งแตทามกลางไปขอตน
บาง เหมือนการจับเถาวัลยของบุรุษ ๔ คน ผูนําเถาวัลยไปฉะนั้น.
แสดงปฏิจจสมุปบาทอยางที่ ๑
เหมือนอยางวา ในบุรุษ ๔ คน ผูนําเถาวัลยไป คนหนึ่งเห็นโคน
เถาวัลยกอนนั่นเทียว เขาจึงตัดโคนเถาวัลยนั้นจับดึงเถาวัลยทั้งหมดไปใชใน
การงาน ฉันใด พระผูมพี ระภาคเจาก็ฉันนั้น ยอมทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท
ตั้งแตขอตนจนถึงแมขอสุดทายวา อิโต โข ภิกขฺ เว อวิชขฺ าปจฺจยา สขารา
ฯเปฯ ชาติปจฺจยา ชรามรณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ ชราและมรณะ เกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย ดวยประการฉะนี้แล ดังนี้.
*

แสดงปฏิจจสมุปบาทอยางที่ ๒
เหมือนอยางวา ในบุรุษเหลานั้น คนหนึ่งเห็นทามกลางเถาวัลยกอน
เขาจึงตัดในทามกลาง ดึงเอาสวนทอนบนเทานั้นมาใชในการงาน ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ยอมทรงแสดงตั้งแตทามกลางไปจนถึงแมสุดทาย
วา ตสฺส ต เวทน อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏโต
อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา เวทนาสุ นนฺทิ ตทุปาทาน ตสฺสุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ เมื่อกุมารนั้น เพลิดเพลิน บนถึง ติดใจ
เวทนานั้น ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิดเพลินในเวทนา
*

ม. มูล. เลม ๑๒. ๔๔๖/๔๘๐
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ทั้งหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
เปนปจจัย จึงมีชาติ (เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ) ดังนี้.
๑

แสดงปฏิจจสมุปบาทอยางที่ ๓
เหมือนอยางวา ในบุรุษเหลานั้น คนหนึ่งเห็นปลายเถาวัลยกอนเขา
จึงจับปลายสาวเอามาทั้งเถาจนถึงโคนตามแนวของปลายแลวนําไปใช ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ยอมทรงแสดงปุฏิจจสมุปบาทตั้งแตขอปลายจนถึง
แมขอตนวา ชาติปจฺจยา ขรามรณนฺติ อิติ โข ปเนต ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา สขารา ก็ขอวา ชราและมรณะมี เพราะชาติเปนปจจัย
ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปนปจจัย
ชราและมรณะจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือมิใช(พวกภิกษุกราบทูล
วา) พระพุทธเจาวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ใน
ขอนี้ มีความเปนอยางนี้แลวา เพราะชาติปจจัย จึงมีชรามรณะ
ก็ขอที่วา ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ดังนี้นั้นเรากลาแลว ฯลฯ
(พระผูมีพระภาคเจา) ก็ขอที่วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
ทั้งหลาย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชา
เปนปจจัยจึงมีสงขารทั้งหลาย ในขอนี้ เปนอยางนี้ หรือมิใช (พวก
ภิกษุ) พระพุทธเจาขา เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ในขอนี้
ก็เปนอยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย ดังนี้
๒

๑. ม. มูล. เลม ๑๒. ๔๕๓/๔๘๘ ๒. ม. มูล. เลม ๑๒. ๔๔๗/๔๘๐
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แสดงปฏิจจสมุปบาทขอที่ ๔
เหมือนอยางวา ในบุรุษเหลานั้น คนหนึ่งเห็นทามกลางเถาวัลย
นั่นแหละกอน เขาก็ตัดตรงกลางจับสาวลงมาขางลางจนถึงโคนนําไปใชการงาน
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทรงแสดงตั้งแตทามกลาง
จนถึงขอตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด. อาหาร
๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด
มีตัณหาเปนแดนเกิด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้ มีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด.
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนกําเนิด มี
เวทนาเปนแดนเกิด. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ เวทนา...ผัสสะ...
สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขารทั้งหลายมีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด สังขาร
ทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนกําเนิด
มีอวิชชาเปนแดนเกิด ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร พระองคจึงแสดงเชนนี้
ตอบวา เพราะปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมเจริญรอบดาน และพระผูมีพระภาคเจาเลาก็ทรงถึงความเปนผูงดงามดวยเทศนา.
จริงอยู ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเปนธรรมเจริญรอบดาน ยอมเปนไป
พรอมเพื่อแทงตลอดญายธรรมโดยเทศนานั้นนั่นแหละ อนึง่ พระผูมีพระภาคเจา
*

*

ม. มูล เลม ๑๒ ๔๔๖/๔๗๙
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ทรงถึงความเปนผูงดงามดวยเทศนา เพราะทรงประกอบดวยเวสารัชชญาณ ๔
และปฏิสัมภิทาญาณ ๔ และทรงถึงความลึกซึ้ง (ในปฏิจจสมุปบาท) ๔ อยาง
พระองคทรงแสดงธรรมโดยนัยตาง ๆ ก็เพราะทรงถึงความเปนผูงดงามดวย
เทศนานั้นแล.
แตเมื่อวาโดยแปลกกันแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น เทศนาใดเปนเทศนา
โดยอนุโลมจําเดิมแตตน เทศนานั้นบัณฑิตพึงทราบวา เปนเทศนาที่พระผูมีพระภาคเจาพิจารณาเห็นเวไนยชนผูลุมหลงในการจําแนกเหตุที่เปนไปทรง
ประกาศแลว เพื่อทรงชี้แจงความเปนไปตามเหตุอันควรแกตน และเพื่อทรง
ชี้แจงถึงลําดับแหงความเกิดขึ้น. เทศนาใดที่ทรงแสดงโดยปฏิโลมตั้งแตขอ
สุดทายทวนไป เทศหานั้น พึงทราบวา เปนเทศนาที่พระองคพิจารณาเห็นโลก
ที่ถึงความลําบาก โดยนัยมีอาทิวา "โลกนี้ถึงความลําบากหนอ ยอมเกิด
ยอมแก และยอมตาย" ทรงประกาศแลว เพือ่ ทรงชี้แจงถึงเหตุแหงทุกข
มีชราและมรณะเปนตน นั้น ๆ ที่พระองคทรงบรรลุแลว โดยทํานองแหงการแทงตลอดในสวนเบื้องตน. อนึ่ง เทศนาใดทรงแสดงตั้งแตทามกลางไปจนถึง
ขอตน เทศนานั้นพระองคทรงประกาศแลว เพือ่ ทรงนําอดีตกาลมาแสดงโดย
ลําดับแหงเหตุและผล จําเดิมแตอดีตกาลอีก โดยทํานองการกําหนดตัณหา
เปนเหตุแหงอาหาร. แตเทศนาใดที่ทรงแสดงตั้งแตทามกลางจนถึงที่สุด เทศนา
นั้นเปนเทศนาที่ทรงประกาศเพื่อทรงชี้แจงอนาคตกาล จําเดิมแตสมุฏฐานแหง
เหตุของอนาคตกาลในปจจุบันนกาล.
ในเทศนา ๔ เหลานั้น เทศนานี้ใดที่ตรัสแสดงโดยอนุโลมตั้งแตตน
เพื่อทรงชี้แจงความเปนไปตามเหตุของคนแกเวไนยชนผูลุมหลงเหตุแหงความ
*

*

ที. มหาวคฺค. เลม ๒. ๓๘/๓๕
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เปนไป และเพื่อทรงชี้แจงลําดับความเกิดขึ้นนั้น เทศนานั้นพึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวแลวในปฏิจจสมุปปาทวิภังคนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในปฏิจจสมุปบาทนี้ พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสอวิชชาไวแตตน แมอวิชชาก็ไมมีอะไรเปนเหตุ เปนเหตุเดิมของโลก
เหมือนความคงที่ของพวกปกติวาทีหรือ ?
ตอบวา อวิชชา มิใชไมมีเหตุ เหตุแหงอวิชชา พระองคตรัสวา
อาวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย (อวิชชาเกิดขึ้น เพราะอาสวเกิดขึ้น) ดังนี้.
ถามวา ก็ปริยายที่เปนเหตุเดิมมีโดยสภาวะใด ก็สภาวะนั้นไดแกอะไร
ตอบวา ไดแกภาวะที่เปนประธานของวัฏฏกถา (กถาวาดวยวัฏฏะ).
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา ก็ตรัสธรรม ๒ อยาง
ทําใหเปนประธานหรือตรัส อวิชชาเปนประธาน เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ
อถ ปจฺฉา สมภวีติ เอวฺเจต ภิกฺขเว วุจฺจติ อถ จ ปน ปฺายติ
อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงอวิชชาไม
ปรากฏ ในกาลกอนแตนี้ อวิชชาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น
เราจึงกลาวคํานี้ อยางนีว้ า ก็เมื่อเปนเชนนั้น อวิชชามีขอนี้เปน
ปจจัย จึงปรากฏ ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ตรัส ภวตัณหาเปนประธาน เหมือนอยางที่ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงภวตัณหาไมปรากฏ ในกาลกอน
แตนี้ภวตัณหาไมมี แตกายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํานี้
*

*

องฺ ทสก. เลม ๒๔ ๖๑/๑๒๐
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อยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น ภวตัณหามีขอนี้เปนปจจัย จึง ปรากฏ
ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา จึงตรัส
ธรรม ๒ นี้ ทําใหเปนประธาน.
ตอบวา เพราะอวิชชา เปนเหตุพิเศษแหงกรรมใหสตั วถึงสุคติ
หรือทุคติ. จริงอยู อวิชชาเปนเหตุพิเศษแหงกรรมอันใหสัตวถึงทุคติ. เพราะ
เหตุไร เพราะปุถุชนผูอันอวิชชาครอบงําแลว ยอมเริ่มทํากรรมอันใหตน
ถึงทุคติอเนกประการมีปาณาติบาตเปนตน อันไมมีความชื่นใจเพราะความ
เรารอนดวยกิเลสบาง อันนําความพินาศแกตนเพราะตองตกไปสูทุคติบาง
เหมือนแมโคที่จะถูกฆาถูกความบอบช้ําครอบงํา เพราะเรารอนดวยไฟและถูก
ตีดวยคอน และเหมือนการตมน้ํารอนอันไมมีความชื่นใจ เพราะความเปนผู
กระหายดวยการบอบช้ํานั้น แมนํามาซึ่งความพินาศแกตน.
สวนภวตัณหาเปนเหตุพิเศษแหงกรรมอันยังสัตวใหถึงสุคติ เพราะ
เหตุไร ? เพราะปุถุชนผูอันภวตัณหาครอบงําแลว ยอมเริ่มทํากรรมอันใหถึง
สุคติอเนกประการมีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ซึง่ มีแต
สําราญใจ เพราะเวนจากความเรารอนดวยกิเลส และบรรเทาความบอบช้ําดวย
ทุกข ในทุคติของคน เพราะลุถึงสุคติ เหมือนแมโคมีประการตามที่กลาวแลว
เริ่มดื่มน้ําเย็นซึ่งมีแตความสําราญดวยความอยากในน้ําเย็น และบรรเทาความ
บอบช้ําของตน ฉะนั้น.
ก็บรรดาธรรมที่เปนประธานแหงวัฎฏกถาเหลานี้ ในทีบ่ างแหง พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเทศนาอันมีธรรมอยางเดียวเปนมูล อยางไร คือ
*

*

องฺ ทสก. เลม ๒๔. ๖๒/๑๒๔
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เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุดังนี้แล สังขาร
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่อิงอาศัย วิญญาณมีสังขารเปนที่อิงอาศัย
เปนตน อีกอยางหนึ่ง ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู
ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี เปนตน.
ในที่บางแหง ทรงแสดงธรรมแมทั้ง ๒ เปนมูล คือ อยางที่ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กายของคนพาลผูมีอวิชชานิวรณ ประกอบพรอมดวย
ตัณหาเกิดขึ้นแลวอยางนี้ และกายนี้ดว ย นามรูปภายนอกทั้งนี้ยอม
มีดวยประการฉะนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปภายนอกทั้ง ๒ จึงเกิด
ผัสสะ สฬายตนะทั้งหลาย คนพาลผูอันผัสสะและสฬายตนะทั้ง ๒
เหลาใด ถูกตองแลว ก็ยอมเสวยเฉพาะสุขหรือทุกข ดังนี้เปนตน.
บรรดาเทศนาเหลานั้น ๆ เทศนานั้นอธิการนี้ ดวยอํานาจอวิชชาวา
สังขารทั้งหลายยอมเกิด เพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบวา
เปนธรรมอันหนึ่งที่เปนมูล (เอกธมฺมมูลิกา).
พึงทราบวินิจฉัยโดยความตางแหงเทศนาในปฏิจจสมุปบาทนี้ ดวย
ประการฉะนี้กอน.
๑

๒

วาดวยวินิจฉัยโดยอรรถ
ขอวา โดยอรรถ ไดแก โดยอรรถ (เนื้อความ) แหงบททั้งหลาย
มีอวิชชาเปนตน คืออยางไร คือ กายทุจริตเปนตน ชื่อวา อวินฺทิย
(ธรรมชาติไมควรได) เพราะอรรถวาไมควรบําเพ็ญ คือสิ่งที่ไมควรได
(วิเคราะหวา) ต อวินฺทิย วินฺทตีต อวิชฺชา ทีช่ ื่อวา อวิชชา เพราะ
อรรถวา ยอมไดสิ่งที่ไมควรไดนั้น.
๑. ส. นิทาน. เลม ๑๖. ๖๙/๓๗

๒. ส. นิทาน เลม ๑๖. ๑๙๖/๑๐๒
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กายสุจริตเปนตน ชื่อวา ธรรมชาติที่ควรได เพราะเปนภาวะ
ตรงกันขามกับกายทุจริตเปนตนนั้น. (วิเคราะหวา) ต วินฺทยิ  น วินฺทตีต
อวิชฺชา ทีช่ อื่ วา อวิชชา เพราะอรรถวา ยอมไมไดสิ่งที่ควรไดนั้น.
ที่ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา ยอมกระทํา (ปญญา) ไมใหรูแจง
ซึ่งอรรถ (เนือ้ ความ) แหงกองขันธทั้งหลาย ซึ่งอรรถแหงการเกิดของอายตนะ
ทั้งหลาย ซึง่ อรรถแหงความวางเปลาของธาตุทั้งหลาย ซึ่งอรรถอันแทจริงของ
สัจจะทั้งหลาย ซึ่งอรรถแหงความเปนอธิบดีของอินทรียทั้งหลาย.
ที่ชื่อวา อวิชชา แมเพราะอรรถวา ยอมกระทําอรรถอยางละ ๔
ตามที่ตรัสไวดวยอํานาจการบีบคั้นเปนตนของทุกขเปนตน.
*

ในวิสุทธิมรรคบาลีตอนญาณทัสสนวิสุทธิ หนา ๓๔๖ แสดงวา
ทุกฺขสฺส บีฬนฏโ
ทุกขมีความบีบคั้นเปนอรรถ
สงฺขตฏโ
มีความปรุงแตงเปนอรรถ
สนฺตาปฏโ
มีความใหเรารอนเปนอรรถ
วิปริณามฏโ
มีความแปรปรวนเปนอรรถ
สมุทยสฺส อายูหนฏโ
สมุทัยมีอันประมวลมาเปนอรรถ
นิทานฏโ
มีเหตุเปนแดนเกิดเปนอรรถ
สโยคฏโ
มีอันประกอบไวเปนอรรถ
ปสิโพธฏโ
มีความกังวลใจเปนอรรถ
นิโรธสฺส นิสฺสรณฏโ
นิโรธมีอันสลัดออกเปนอรรถ
วิเวกฏโ
มีความสงัดจากทุกขเปนอรรถ
อสงฺขตฎโ
มีสภาวะไมปรุงแตงเปนอรรถ
อมตฏิโ
มีอมตะเปนอรรถ
มคฺคสฺส นิยฺยานฏิโ
มรรคมีการนําออกเปนอรรถ
เหตวฏโ
มีอันเปนเหตุเปนอรรถ
ทสฺสนฏโ
มีการเห็นนิพพานเปนอรรถ
อธิปเตยฺยฏโ
มีความเปนอธิบดีในการสําเร็จกิจเปนอรรถ.

*
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ที่ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา ยอมยังสัตวใหแลนไปในสงสาร
อันไมมีที่สุด คือ ในกําเนิด คติ ภพ วิญญาณฐิติ และสัตตาวาส.
ที่ชื่อวา อวิชชา เพราะอรรถวา ยอมแลนไปในหญิงชายเปนตน
อัน ไมมีอยูโดยปรมัตถ ยอมไมแลนไปในธรรมมีขันธเปนตน แมอันเปนของ
มีอยู.
อีกอยางหนึ่ง ทีช่ อื่ วา อวิชชา แมเพราะปกปดธรรมซึ่งอาศัย
กันและกันเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทดวยอํานาจวัตถุและอารมณมีจักขุวิญญาณ
เปนตน ย ปฏิจฺจ ผลเมติ โส ปจฺจโย ผลอาศัยธรรมใดเกิดขึ้นเปน
ไป เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น จึงชื่อวา ปจจัย. คําวา ปฏิจฺจ (อาศัย)
ไดแก ไมเวนธรรมนั้น คือเวนธรรมนั้นแลวก็ไมปรากฏ. คําวา เอติ
ไดแก ยอมเกิดขึ้น และยอมเปนไป. อีกอยางหนึ่ง อรรถแหงปจจัยมีความ
หมายถึงอุปการธรรม.
อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย อวิชชานั้นดวย
เปนปจจัยดวย เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา อวิชชาปจฺจโย (อวิชชาเปนปจจัย).
เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั้น. สขตมภิสขโรฺตีติ สขารา ธรรมที่ชื่อวา
สังขารทั้งหลาย เพราะอรรถวา ยอมปรุงแตงสังขตธรรม.
อีกนัยหนึ่ง สังขาร มี ๒ อยาง คือ
สังขารที่มีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ๑
สังขารที่มาดวยศัพทวา สังขาร ๑
บรรดาสังขารทั้ง ๒ นั้น สังขารที่มีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ๖
เหลานี้ คือ สังขาร ๓ ไดแก ปญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร
*

*

คําวา เอติ แยกมาจากบทวา ผลเมติ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 450

อาเนญชาภิสังขาร และสังขาร ๓ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
สังขารเหลานั้นแมทั้งหมดสักวาเปนโลกิยกุศล และอกุศลเทานั้น.
ก็สังขาร ที่มาแลวโดยสังขารศัพทเหลานั้น คือ สังขตสังขาร
อภิสังขตสังขาร อภิสังขรณกสังขาร ปโยคาภิสังขาร. บรรดาสังขาร
เหลานั้น ธรรมพรอมทัง้ ปจจัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในประโยคมีอาทิวา
อนิจฺจา วต สขารา แมทั้งหมด ชื่อวา สังขตสังขาร. รูปธรรม
อรูปธรรมเปนไปในภูมิ ๓ ที่เกิดแตกรรมซึ่งกลาวไวในอรรถกถา ชื่อวา
อภิสังขตสังขาร. รูปธรรมและอรูปธรรมแมเหลานั้น ยอมสงเคราะหใน
บาลีนี้วา อนิจฺจา วต สขารา ดังนี้ทั้งหมด แตอาคตสถานแหงธรรม
เหลานั้น ไมปรากฏสวนหนึ่ง ก็เจตนาที่เปนกุศลและอกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓
ทานเรียกวา อภิสังขรณกสังขาร. อาคตสถานแหงอภิสังขรณกสังขารนั้น
ยอมปรากฏในประโยคมีคําวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา
ถาอภิสังขารคือบุญ ยอมปรุงแตง ดังนี้เปนตน. อนึ่ง ความเพียรอันเปน
ไปทางกายและจิต ทานเรียกวา ปโยคาภิสังขาร. ปโยคาภิสังขารนั้นมาใน
ประโยควา "ลอนั้น เมื่อนายชางรถหมุนไป ก็หมุนไปไดเทาที่นายชางรถหมุน
ไปแลวตั้งอยูเหมือนอยูในเพลา ฉะนั้น " เปนตน.
อนึ่ง มิใชแตสังขารเหลานั้นอยางเดียวเทานั้น แมสังขารเหลาอื่นเปน
อเนก ที่มาโดยศัพทสังขาร โดยนัยมีอาทิวา "ดูกอนวิสาขะผูมีอายุ เมื่อภิกษุ
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารยอมดับกอน ตอจากนั้นกายสังขารก็ดับ ตอ
จากนั้น จิตสังขารก็ยอมดับ " ดังนี้ บรรดาสังขารเหลานั้น สังขารที่ไม
สงเคราะหเขาใหสังขตสังขาร ยอมไมมี.
๒

๓

๑. อ ติก. เลม ๒๐. ๔๕๔/๑๔๑
๓. ม. มูล เลม ๑๒. ๕๑๐/๕๕๑

๒. อ ติก เลม ๒๐. ๔๕๔/๑๔๑
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เบื้องหนาแตนี้ไป คําใดที่ตรัสไวในประโยคมีอาทิวา สขารปจฺจยา
วิฺาณ (วิญญาณเกิด เพราะสังขารเปนปจจัย) ดังนี้ คํานั้น พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ สวนในคําที่ยังมิไดกลาวนั้น พึงทราบวินิจฉัย
ตอไปนี้
วิชชานาตีติ วิฺาณ ชื่อวา วิญญาณ เพราะอรรถวา ยอมรูแจง.
นมตีติ นาม ชื่อวา นาม เพราะอรรถวา ยอมนอมไป.
รุปฺปตีติ รูป ชื่อวา รูป เพราะอรรถวา ยอมสลาย.
อาเย ตโนติ อายตฺจ นยตีติ อายตน ที่ชอื่ วา อายตนะ
เพราะอรรถวา ยอมแผไปซึ่งกาย (นามรูป) อันเปนบอเกิดแหงทุกข และ
ยอมนําไปสูสังสารอันยาวนาน.
ผุสตีติ ผสฺโส ชื่อวา ผัสสะ เพราะอรรถวา ถูกตอง.
เวทยตีติ เวทนา ชือ่ วา เวทนา เพราะอรรถวา เสวยอารมณ.
ปริตสฺสตีติ ตณฺหา ชื่อวา ตัณหา เพราะอรรถวา ทะยานอยาก.
อุปาทิยตีติ อุปาทาน ชื่อวา อุปาทาน เพราะอรรถวา ยึดมั่น.
ภวติ ภาวยติ จาติ ภโว ชื่อวา ภพ เพราะอรรถวา ยอมเปน
และยอมใหเปน.
ชนน ชาติ ความเกิด ชื่อวา ชาติ.
ชิรณ ชรา ความคร่ําครา ชื่อวา ชรา.
มรนฺติ เอเตนาติ มรณ ชื่อวา มรณะ เพราะอรรถวา เปนเหตุตาย
ของสัตวทั้งหลาย. โสจน โสโก ความเศรา ชื่อวา โสกะ ปริเทวน ปริเทโว ความรองคร่ําครวญ ชื่อวา ปริเทวะ ทุกฺขยตีติ ทุกขฺ  ชื่อวา ทุกข
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เพราะอรรถวา ทําใหลําบาก อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทุกข เพราะอรรถวา
ยอมขุด ๒ อยาง ดวยอํานาจแหงอุปปาทะและฐีติ. ทุมฺมนสฺส ภาโว ภาวะ
แหงทุมนัส ชื่อวา โทมนัส. ภูโส อายาโส อุปายาโส ความดับแคน
ใจอยางมาก ชื่อวา อุปายาส.
บทวา สมฺภวนฺติ แปลวา ยอมเกิด บัณฑิตพึงทําการประกอบศัพท
สมฺภวนฺติ ดวยบทมีความโศกเปนตน อยางเดียวเทานั้นหามิได โดยที่แท
ควรทําประกอบดวยบททั้งหมด เพราะเมื่อกลาววา อวิชฺชาปจฺจยา สขารา
นอกจาก สมฺภวนฺติ ศัพทนี้ ธรรมคืออวิชชาและสังขารก็ไมพึงปรากฏวา.
ยอมกระทําซึ่งกิจอะไรกัน แตเมื่อมีการประกอบดวยบทวา สมฺภวนฺติ ศัพท
ก็เปนอันกําหนดธรรมทีเ่ ปนปจจัยและธรรมที่เกิดขึ้นเพราะปจจัย วา อวิชชา
นั้นดวย เปนปจจัยดวย ชื่อวา อวิชชาเปนปจจัย เพราะฉะนั้น สังขารทั้งหลาย
จึงเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้. ในบททั้งหลายก็นัยนี้.
บทวา เอว (ดวยประการฉะนี้) นี้เปนบทอธิบายนัยแหงปฏิจจสมุปบาทที่พระองคทรงแสดงแลว อธิบายวา ดวยบทวา เอว นัน้ พระผูม-ี
พระภาคเจายอมทรงแสดงวา ธรรมที่เปนปจจยาการเหลานั้นยอมเกิดเพราะเหตุ
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน เทานั้นมิใชเกิดขึ้นดวยเหตุมีพระอิศวรเนรมิตเปนตน.
บทวา เอตสฺส (นี้) ไดแก ตามที่กลาวแลว.
บทวา เกวลสฺส ไดแก (กองทุกข) ที่ไมปะปนกัน หรือวา
ทั้งมวล.
*

*

คือที่เปน ปจจัยธรรม และปจจยุปบันนธรรม.
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บทวา ทุกฺขกฺขนฺธสฺส (กองทุกข) ไดแก ประชุมแหงทุกข
มิใชประชุมแหงสัตว มิใชประชุมแหงวิปลลาสมีความสุขและความงามเปนตน
บทวา สมุทโย ไดแก ความเกิด.
บทวา โหติ ไดแก ยอมเกิด.
พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถในปฏิจจสมุปบาทนี้ ดวยประการฉะนี้
วาดวยวินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน
ขอวา โดยลักษณะเปนตน ไดแก โดยธรรม ๔ มีลักษณะเปนตน
แหงปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเปนตน อยางไร ? คือ อวิชชา
๑. อาณลกฺณา
มีความไมรูเปนลักษณะ
สมฺโมหนรสา
มีความหลงเปนกิจ
ฉาทนปจฺจุปฏานา มีความปกปดสภาวะแหงอารมณ
เปนปจจุปฏฐาน
อาสวปทฏานา มีอาสวะเปนปทัฏฐาน
๒. อภิสขรณลกฺขณา สังขารทั้งหลายมีการปรุงแตงเปน
ลักษณะ
อายูหนรสา
มีความขวนขวายเปนกิจ
เจตนาปจฺจุปฏานา มีเจตนาเปนปจจุปฏฐาน
อวิชฺชาปทฏานา มีอวิชชาเปนปทัฏฐาน
๓. วิชานนลกฺขณ
วิญญาณมีการรูอารมณเปนลักษณะ
ปุพฺพงฺคมรส
มีการเปนประธานเปนกิจ
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มีการเกิดสื่อเปนปจจุปฏฐาน
มีสังขารเปนปทัฏฐานหรือ
มีวัตถุและอารมณเปนปทัฏฐาน
นามมีการนอมไปเปนลักษณะ
มีการประกอบพรอมกันเปนกิจ
มีการไมแยกจากจิตเปนปจจุปฏฐาน
วิญ
ฺ าณปทฏาน
วิญญาณเปนปทัฏฐาน
๕. รุปปฺ นลกฺขณ
รูปมีการแปรปรวนเปนลักษณะ
วิกริ ณรส
มีการกระจัดกระจายไปเปนรส
อพฺยากตปจฺจุปฏาน มีความเปนอัพยากตธรรมเปน
ปจจุปฏฐาน
วิญ
ฺ าณปทฏาน
มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน
๖. อายตนลกฺขณ
สฬายตนะมีการทําวัฏฏะใหยาวนาน
เปนลักษณะ
ทสฺสนาทิรส
มีการทําความเห็นเปนตนเปนรส
วตฺถุทฺวารภาวปจิจุปฏาน มีความเปนวัตถุและทวารเปน
ปจจุปฏฐาน
นามรูปปทฏาน
มีนามรูปเปนปทัฏฐาน
๗. ผุสนลกฺขโณ
ผัสสะมีการกระทบอารมณเปน
ลักษณะ

ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏาน
สขารปทฏาน
วตฺถารมฺมณปทฏาน
๔. นมนลกฺขณ
สมฺปโยครส
อวินิพฺโภคปจฺจุปฏาน
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มีการประสานอารมณกับจิตเปนรส
มีการประชุม (วัตถุ อารมณ จิต)
เปนปจจุปฏฐาน
สฬายตนปทฏาโน
มีสฬายตนะเปนปทัฏฐาน
๘. อนุภวนลกฺขณา
เวทนามีการเสวยอารมณเปน
วิสยรสสมฺโภครสา
มีการบริโภครวมกันซึ่งรสแหง
อารมณเปนรส
สุขทุกฺขปจฺจุปฏานา มีสุขและทุกขเปนปจจุปฏฐาน
ผสฺสปทฏานา
มีผัสสะเปนปทัฏฐาน
๙. เหุตุลกฺขณา
ตัณหามีความเปนเหตุเปนลักษณะ
อภินนฺทนรสา
มีความบันเทิงใจเปนรส
อติตฺติภาวปจฺจุปฏานา มีความไมอิ่มในอารมณเปนปจจุปฏฐาน
เวทนาปทฏานา
มีเวทนาเปนปทัฏฐาน
๑๐. คหณลกฺขณ
อุปาทานมีการยึดไวเปนลักษณะ
อมฺุจนรส
มีการไมปลอยเปนรส
ตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏิปจฺจุปฏานา มีความมั่นคงดวยตัณหา
และเห็นผิดในอัตตาเปนปจจุปฏฐาน
ตณฺหาปทฏาน
มีตัณหาเปนปทัฏฐาน
๑๑. กมฺมกมฺมผลลกฺขโณ
ภพมีกรรม และผลของกรรมเปน
ลักษณะ
สฆฏฏนรโส
สงฺคติปจฺจุปฏาโน
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มีความทําใหเกิดขึ้นและความ
เกิดขึ้นเปนรส
กุสลากุสลาพฺยากตปจฺจุปทฏาโน มีความเปนกุศล อกุศล
และอัพยากตะเปนปจจุปฏฐาน
อุปาทานปทฏาโน
มีอุปาทานเปนปทัฏฐาน.
ธรรมมีลักษณะเปนตน แหงปจจยาการมีชาติเปนตน พึงทราบโดย
นัยที่กลาวแลวในสัจจวิภังคนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในปจจยาการนี้ แมโดยลักษณะเปนตน ดวยประการ
ฉะนี้.
ภาวนภวนรโส

วาดวยวินิจฉัยโดยมีอยางเดียวเปนตน
ในขอวา โดย มีอยางเดียวเปนตน นี้ พึงทราบวา อวิชชา ชื่อวา
มีอยางเดียว เพราะเปนอัญญาณ (ไมรู) อทัสสนะ (ไมเห็น) และโมหะ
(ความหลง) เปนตน. ที่ชอื่ วา มี ๒ อยาง เพราะความไมปฏิบัติ และความ
ปฏิบัติ อนึ่ง เพราะเปนสังขาร และอสังขาร ที่ชอื่ วา มี ๓ อยาง เพราะ
สัมปยุตดวยเวทนา ๓ ที่ชอื่ วา มี ๒ อยาง เพราะไมแทงตลอดสัจจะ ๔ ทีช่ ื่อวา
มี ๕ อยาง เพราะปกปดโทษแหงคติ ๕ อนึ่ง วาโดยทวารและอารมณ
อวิชชานั้น พึงทราบวา มี ๖ อยาง ในอรูปธรรมแมทั้งหมด.
สังขาร ชื่อวา มีอยางเดียว เพราะเปนสาสววิปากธัมมธรรม
เปนตน ทีช่ ื่อวา มี ๒ อยาง เพราะเปนกุศลและอกุศล อนึ่ง เพราะเปน
ปริตตธรรมและมหัคคตธรรม เพราะเปนหีนธรรมและมัชฌิมธรรม และเพราะ
เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมิจฉัตตอนิยธรรม ทีช่ อื่ วา มี ๓ อยาง เพราะเปน
ปุญญาภิสังขารเปนตน ชื่อวา มี ๔ อยาง เพราะเปนไปในกําเนิด ๔ ชื่อวา
มี ๕ อยาง เพราะเปนทางแหงคติ ๕.
๑

๒

๑-๒ ปกปดคติ ๕ คือ ทางไปเกิดเปนสัตวนรก สัตวเดรัจฉาน ปตติวสิ ัย มนุษย และเทวดา
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วิญญาณ ชื่อวา มีอยางเดียว เพราะเปนโลกิยวิบากเปนตน ชื่อวา
มี ๒ อยาง เพราะเปนสเหตุกะ และอเหตุกะเปนตน ชื่อวา มี ๓ อยาง
เพราะนับเนื่องดวยภพ ๒ เพราะประกอบพรอมดวยเวทนา ๓ และเพราะเปน
อเหตุกะ ทุเหตุกะ และติเหตุกะ ชือ่ วา เปน ๔ อยาง และเปน ๕ ดวย
อํานาจกําเนิด และอํานาจคติ.
นามรูป ชื่อวา มีอยางเดียว เพราะอาศัยวิญญาณและโดยมีกรรม
เปนปจจัย ชื่อวา มี ๒ อยาง เพราะเปนสารัมมณะและอนารัมมณะ ชื่อวา
มี ๓ อยาง เพราะเปนอดีตเปนตน ชื่อวา มี ๔ และ ๕ อยาง ดวยอํานาจ
กําเนิด ๔ และคติ ๕.
สฬายตนะ ชื่อวา มีอยางเดียว เพราะเปนที่เกิดและประชุม ชื่อวา
มี ๒ อยาง เพราะภูตรูป ประสาทรูป และวิญญาณ เปนตน ชื่อวา
มี ๓ อยาง เพราะเปนอารมณที่เปนสัมปตตะ อสัมปตตะ และไมใชทั้ง ๒
(คือทางมโนทวาร) ชื่อวา มี ๔ และ ๕ อยาง เพราะนับเนื่องดวยกําเนิด ๔
และคติ ๕ แล. บัณฑิตพึงทราบธรรมแมมีผัสสะเปนตนวาเปนธรรมอยางเดียว
เปนตนโดยนัยนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในปจจยาการนี้แมโดยเปนธรรมมีอยางเดียวเปนตน
อยางนี้.
*

วาดวยวินิจฉัยโดยการกําหนดองค
ชื่อวา โดยการกําหนดองค ความวา ก็ในปจจยาการนี้ ความโศก
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อทรงแสดงความไมขาดตอนของภวจักร
เพราะความโศกเปนตนนั้น ยอมเกิดแกคนพาลผูถูกชราและมรณะเบียดเบียน
*

ทวีปญจวิญญาณ
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แลวเหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ
อันทุกขเวทนาทางกายถูกตองแลว ยอมเศราโศก ยอมลําบาก ยอม
คร่ําครวญ ยอมตีอกรองไห ยอมถึงการหลงใหล ดังนี้เปนตน.
อนึ่ง อวิชชายังเปนไปตราบเทาที่ความโศกเปนตนเหลานั้นยังเปนไป
อยู เพราะเหตุนั้น การเกี่ยวเนื่องกันวา อวิชชาปจฺจยา สขารา (สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย) ดังนี้ แมอีกจึงเปนภวจักรทีเดียว เพราะฉะนั้น
พึงทราบองคแหงปฏิจจสมุปบาทมี ๑๒ เทานั้น เพราะประมวลความโศกเปนตน
แมเหลานั้นเขาดวยกันกับชรามรณะนั่นเอง พึงทราบวินิจฉัยในปจจยาการนี้
แมโดยการกําหนดองคทั้งหลายไว ดวยประการฉะนี้.
กถาวาโดยยอในปจจยากรนี้ดวยสามารถอุเทศวารเพียงเทานี้
วรรณนาอุเทศวาร จบ
*

วาดวยนิเทศอวิชชาเปนปจจัย (บาลีขอ ๒๔๖)
บัดนี้ เปนกถาวาโดยพิสดาร ดวยสามารถแหงนิเทศวาร จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อวิชฺชาปจฺจยา สขรา ดังนี้ ในพระบาลีนั้น
เมื่อจะทรงแสดงสังขารทั้งหลายอันมีอวิชชาเปนปจจัย เพราะบุคคลเมื่อจะพูด
ถึงบุตรก็ยอมกลาวถึงบิดากอน ดวยวาเมื่อเปนเชนนี้ บุตรก็เปนคําพูดไดดีวา
บุตรของนายมิต บุตรของนายทัตตะ ดังนี้ ฉะนั้น พระศาสดาทรงเปน
ผูฉลาดในเทศนา เพื่อทรงแสดงอวิชชาเชนเปนบิดาดวยอรรถวายังสังขาร
ทั้งหลายใหเกิดกอน จึงตรัสคําวา ตตฺถ กตมา อวิชฺชา ทุกฺเข อฺาณ
(ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชาเปนไฉน ? ความไมรูทุกข) เปนตน.
*

ส. สฬายตน. เลม ๑๘ ๓๖๙/๒๕๗
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ในพระบาลีนั้น เพราะอวิชชานี้ยอมไมใหเพื่ออันรู เพื่ออันเห็น
เพื่ออันแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งกิจรสตามความเปนจริงของทุกขสัจจะ จึง
ปกปด หุมหอยึดถือไวอยู ฉะนั้น จึงตรัสวา ทุกฺเข อฺาณ (ความไมรู
ในทุกข) ดังนี้. อนึ่ง เพราะอวิชชายอมไมใหเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อแทงตลอด
ซึ่งลักษณะพรอมทั้งรสตามความเปนจริงแหงทุกขสมุทัย แหงทุกขนิโรธ แหง
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ปกปดแลว หุมหอแลว ยึดถือไวอยู ฉะนั้นจึงตรัสวา
ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข
นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรู (อัญญาณ) ตรัสวา อวิชชา ในฐานะ
๔ เหลานี้ โดยปริยายแหงพระสูตร.
แตโดยปริยายแหงพระอภิธรรมในนิกเขปกัณฑ ทรงถือเอาอัญญาณ
(ความไมรู) ในฐานะ ๔ แมอื่นอีกวา ปุพฺพนฺเต อฺาณ (ความไมรู
ในอดีต) เปนตน. ในพระบาลีนั้น คําวา ปุพฺพนฺโต ไดแก อดีตอัทธา
คือ ขันธ ธาตุ อายตนะทั้งหลายที่ลวงแลว. บทวา อปรนฺโต ไดแก
อนาคตอัทธา คือ ขันธ ธาตุ อายตนะทั้งหลายที่ยังไมมาถึง. บทวา
ปุพฺพนฺตาปรนฺโต ไดแก กาลทั้ง ๒ แหงขันธ ธาตุ อายตนะที่ลวงแลว
และยังไมนาถึงนั้น. บทวา อิทปฺปจฺจยตา (ความมีธรรมนี้เปนปจจัย)
ไดแก องคทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ซึ่งเปนเหตุแหงธรรมทั้งหลายมีสังขาร
เปนตน. บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนธมฺมา (ธรรมทีอ่ าศัยกันและกันเกิดขึ้น)
ไดแกธรรนทั้งหลายมีสังขารเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นแตธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน
ในธรรมเหลานั้น เพราะอวิชชานี้ ยอมไมใหเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อแทงตลอด
ซึ่ชงลักษณะพรอมทั้งกิจรสตามความเปนจริง แหงขันธเปนตน ที่เปนอดีต ยอม
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ปกปด หุมหอ ยึดถือเอาไว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปุพฺพนฺเต
อฺาณ (ความไมรูในอดีต). อนึ่ง เพราะอวิชชานี้ ยอมไมให เพื่อรู
เพื่อเห็น เพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพรอมทั้งรสตามความเปนจริง แหงขันธ
เปนตนอันเปนอนาคต ฯลฯ แหงขันธเปนตน ที่เปนทั้งอดีตและอนาคต ฯลฯ
ยอมไมให เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อแทงตลอดซึ่งลักษณะพรอมทั้งรสตามความ
เปนจริงแหงความที่ธรรมนี้เปนปจจัย และธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
ยอมปกปด หุมหอ ยึดถือเอาไว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ความไมรูในความที่ธรรมนี้เปนปจจัย ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิด
ขึ้นดังนี้. ตรัสความไมรูโดยปริยายแหงพระอภิธรรมในฐานะทั้ง ๘ เหลานี้วา
เปน อวิชชา.
ถามวา ดวยลักษณะอยางนี้ ยอมเปนอันพระองคตรัสถึงอะไร ?
ตอบวา ชื่อวา เปนอันตรัสอวิชชา โดยกิจ และโดยชาติ. อยางไร ?
ก็อวิชชานี้ยอมไมให เพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อแทงตลอดฐานะทั้ง ๘ เหลานี้
เพราะฉะนั้น จึงตรัสโดยกิจ และอวิชชานี้แมเมื่อเกิดก็ยอมเกิดในฐานะ ๘
เหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงตรัส โดยชาติ ครั้นตรัสอยางนี้แลวทรงถือเอาบท
๒๕ มีอาทิวา ย เอวรูป อฺาณ อทสฺสน (ความไมรู ความไมเห็น
อันใดเห็นปานนี้ ) อีก เพื่อทรงแสดงลักษณะอวิชชา ตอไป.
อธิการนี้ เพราะอวิชชานี้แมตรัสแลวดวยบททั้ง ๘ เหลานี้ เมื่อยัง
ไมตรัสถึงลักษณะดวยบท ๒๕ อีก ชื่อวาเปนอันตรัสดีแลวยังไมได แตเมื่อ
ตรัสถึงลักษณะดวยบท ๒๕ แลว ยอมชื่อวา เปนอันตรัสดีแลว เหมือนบุรุษ
เมื่อกําลังแสวงหาโคที่หายไป พึงถามพวกมนุษยวา เจานาย ทานเห็นโคขาว
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ทานเห็นโคแดงบางไหม ดังนี้ พวกมนุษยเหลานั้น ก็พึงพูดอยางนี้วา ในแควนนี้
มีโคสีขาวสีแดงมากมาย โคของทานมีลักษณะอยางไรเลา ลําดับนั้น เมื่อบุรุษ
นั้นพูดวา เปนรูปผาพาด หรือเปนรูปคันไถ ดังนี้ โคจึงชื่อวาเขาบอกดีแลว
ฉันใด อวิชชานี้ก็ฉันนั้น เหมือนกัน แมตรัสดวยบททั้ง ๘ ยังมิไดตรัสถึง
ลักษณะดวยบท ๒๕ อีก ยอมชื่อวาตรัสดีแลวก็หาไม แตเมื่อตรัสถึงลักษณะ
แลวนั่นแหละ จึงชื่อวา ตรัสไวดีแลว เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงลักษณะแหง
อวิชชานั้น พึงทราบดวยอํานาจแมบท ๒๕ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว
เหลานั้น. ขอนี้เปนอยางไร ?
อวิชชามีลักษณะ ๒๕
คือ ปญญา ชื่อวา ญาณ ปญญานั้น ยอมกระทําสัจจธรรม ๔
ซึ่งเปนผลและเปนผล ซึง่ เปนเหตุและเปนเหตุ ที่รูแลวใหปรากฏ แตอวิชชา
นี้เกิดขึ้นแลว ยอมไมใหเพื่ออันกระทําสัจจธรรม ๔ นั้น ใหรู ใหปรากฏ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัญญาณ (ความไมรู) เพราะเปนขาศึกตอญาณ.
ปญญา ชื่อวา ทัสสนะ (ความเห็น) ก็มี ปญญาแมนั้นยอมเห็น
ซึ่งอาการแหงสัจจธรรม ๔ ตามที่กลาวนั้น แตอวิชชาเกิดขึ้นแลวยอมไมให
เพื่อเห็นสัจจธรรม ๔ นัน้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อทัสสนะ.
ปญญา ชื่อวา อภิสมัย (ความตรัสรู) ก็มี ปญญานั้น ยอมตรัสรู
อาการแหงสัจจธรรม ๔ ตามที่กลาวนั้น แตอวิชชาเกิดขึ้นแลวยอมไมใหเพื่อ
ตรัสรูอริยสัจจะ ๔ นั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อนภิสมัย.
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ปญญา ชื่อวา อนุโพธะ (ความตรัสรูตาม) สัมโพธะ (ความ
ตรัสรูพรอม) ปฏิเวธะ (การแทงตลอด). ก็มี ปญญานั้น ยอมตรัสรูตาม
ยอมตรัสรูพรอม ยอมแทงตลอดอาการแหงสัจจธรรม ตามที่กลาวแลวนั้น
แตอวิชชาเกิดขึ้นแลวยอมไมใหเพื่อตรัสรูตาม เพื่อตรัสรูพรอม เพื่อแทงตลอด
สัจจธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อนนุโพธะ อสัมโพธะ และ
อัปปฏิเวธะ.
ปญญา ชื่อวา สังคาหณา (ความถือเอาถูก) ก็มี ปญญานั้น
ถือเอาแลว ทดลองแลว ยอมถือเอาอาการนั้น แตอวิชาเกิดขึ้นแลว ยอมไมให
เพื่อถือเอา ทดลองแลวถือเอาอาการนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อสังคาหณา.
ปญญา ชื่อวา ปริโยคาหณา (ความหยั่งโดยรอบ) ก็มี ปญญานั้น
หยั่งลงแลว ชําแรกแลวซึ่งอาการนั้น ยอมถือเอา แตอวิชชาเกิดขึ้นแลว
ไมไหเพื่อหยั่งลง ชําแรกแลวถือเอา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อปริโยคาหณา.
ปญญา ชื่อวา สมเปกขนา (ความพินิจ) ก็มี ปญญานั้น ยอม
เพงอาการนั้นโดยสม่ําเสมอและโดยชอบ แตอวิชชาเกิดขึ้นแลว ยอมไมใหเพื่อ
อันเพงอาการนั้นโดยสม่าํ เสมอและโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อสมเปกขนา.
ปญญา ชื่อวา ปจจเวกขณา (ความพิจารณา) ก็มี ปญญานั้น
ยอมพิจารณาอาการนั้น แตอวิชชาเกิดขึ้นแลวยอมไมใหเพื่ออันพิจารณาอาการ
นั้น เพราะฉะนั้น จึงถือวา อปจจเวกขณา.
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กรรม อยางใดอยางหนึ่ง อันประจักษ ยอมไมมีแกอวิชชานี้ และ
กรรมที่ตัวเอง (คืออวิชชา) ไมพิจารณาแลวกระทํา มีอยู เพราะเหตุนั้น
อวิชชานี้จึงชื่อวา อัปปจจักขกรรม (มีกรรมอันไมพิจารณากระทําให
ประจักษ).
อวิชชานี้ ชื่อวา ทุมมิชฌะ (ความทรามปญญา) เพราะความ
โฉดเฉา.
อวิชชานี้ ชื่อวา พาลยะ (ความโงเขลา) เพราะความเปนธรรมชาติ
โงเขลา.
ปญญา ชื่อวา สัมปชัญญะ (ความรูทั่วพรอม) ก็มี ปญญานั้น
ยอมรูทั่วซึ่งสัจจธรรม ๔ เปนผลและเปนผล ทีเ่ ปนเหตุและเปนเหตุโดยชอบ
แตอวิชชาเกิดขึ้นแลว ยอมไมใหเพื่ออันรูทั่วซึ่งอาการนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
อสัมปชัญญะ.
อวิชชา ชื่อวา โมหะ (ความหลง) ดวยอํานาจแหงความโง.
อวิชชา ชื่อวา ปโมหะ (ความลุมหลง) ดวยอํานาจความหลงทั่ว.
อวิชชา ชื่อวา สัมโมหะ (ความหลงใหล) ดวยอํานาจความหลง
พรอม.
อวิชชา ชื่อวา อวิชชา ดวยอํานาจอรรถมีอาทิวา ยอมรูส ิ่งที่ไม
ควรรู.
อวิชชา ชื่อวา อวิชโชฆะ (โอฆะคืออวิชชา) เพราะยอมนําลง
คือ ใหจมลงในวัฏฏะ.
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อวิชชา ชื่อวา อวิชชาโยคะ (โยคะคืออวิชชา) เพราะประกอบ
ไวในวัฏฏะ.
อวิชชา ชื่อวา อวิชชานุสัย (อนุสัยคืออวิชชา) ดวยอํานาจการละ
ยังไมได และเพราะเกิดขึ้นบอย ๆ.
อวิชชา ชื่อวา อวิชชาปริยุฏฐาน (การกลุม รุมจิตคืออวิชชา)
เพราะยอมกลุมรุม ยอมจับ ยอมปลนกุศลจิต เหมือนพวกโจรซุมในหนทาง
ปลนคนเดินทางฉะนั้น.
อวิชชา ชื่อวา อวิชชาลังคี (กลอนเหล็กคืออวิชชา) เพราะอรรถวา
เมื่อลิ้มคือกลอนเหล็กที่ประตูเมืองตกไปแลว ยอมตัดขาดซึ่งการออกไปภายนอก
เมือง ของพวกคนภายในเมืองบาง ซึ่งการเขาไปภายในเมืองของพวกคน
ภายนอกเมืองบาง ฉันใด อวิชชานี้ตกไปในกายนครของตนแหงบุคคลใด
ยอมตัดขาดการดําเนินไป คือ ญาณอันใหถึงพระนิพพานของบุคคลนั้นฉันนั้น.
อวิชชา ชื่อวา อกุศลมูล เพราะอรรถวา อกุศลนั้นเปนมูล หรือ
เพราะอรรถวา อวิชชาเปนมูลแหงอกุศลทั้งหลาย. ก็อกุศลมูลนั้น มิใชอื่น
ในที่นี้ทรงประสงคเอา โมหะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อกุศลมูล คือ
โมหะ.
บทวา อย วุจิจติ (นี้เรียกวา) ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา นี้ ชื่อวา อวิชชามีลักษณะอยางนี้.
พึงทราบลักษณะอวิชชาดวยอํานาจบท ๒๕ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง อวิชชานี้มีลักษณะอยางนี้ แมตรัสวา ความไมรใู นทุกข
เปนตน ก็ยอ มเปนสวนหนึ่งแหงทุกขสัจจะ เปนธรรมเกิดพรอมกัน ยอม
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กระทําทุกขสัจจะนั้นใหเปนอารมณ ยอมปกปดทุกขสัจจะนั้น. มิใชเปน
สวนหนึ่งของสมุทยสัจจะ เปนธรรมเกิดพรอมกัน ยอมกระทําสมุทยสัจจะนั้น
ใหเปนอารมณ ยอมปกปดสมุทยสัจจะนั้น. ไมเปนสวนหนึ่งของนิโรธสัจจะ
ไมเกิดพรอมกัน ไมทํานิโรธสัจจะนั้นใหเปนอารมณ ยอมปกปดอยางเดียว.
ไมเปนสวนหนึ่งแมแหงมรรคสัจจะ ไหเกิดพรอมกัน ไมทาํ มรรคสัจจะนั้น
ใหเปนอารมณ ยอมปกปดอยางเดียว.
อวิชชายอมเกิดขึ้นเพราะความมีทุกขเปนอารมณ และยอมปกปดทุกข
ที่เปนอารมณนั้น อวิชชายอมเกิดขึ้น เพราะความมีสมุทัยเปนอารมณ และ
ยอมปกปดสมุทัยที่เปนอารมณนั้น อวิชชายอมไมเกิดขึ้นเพราะความมีนิโรธ
เปนอารมณ และยอมปกปดนิโรธนั้น อวิชชายอมไมเกิดขึ้นเพราะความมีมรรค
เปนอารมณ แตยอมปกปดมรรคนั้น.
สัจจะ ๒ ชื่อวา ลึกซึ้ง (คัมภีระ) เพราะเห็นไดโดยยาก สัจจะ ๒
ชื่อวา เห็นไดโดยยาก เพราะความเปนของลึกซึ้ง. อีกอยางหนึ่ง อริยสัจคือ
ทุกขนิโรธ เปนสภาพลึกซึ้งและเห็นไดโดยยาก. บรรดาสัจจะเหลานั้น ขึ้น
ชื่อวา ทุกข เปนสภาพปรากฏ แตที่ชอื่ วา ลึกซึ้ง เพราะเปนลักษณะไดยาก.
แมในสมุทัย ก็นัยนี้เหมือนกัน เปรียบเหมือนหนึ่ง ธรรมดาวา การกวน
มหาสมุทรแลวนําเอาโอชะออกมาเปนภาระ (ของหนัก) ธรรมดาวา การขน
ทรายจากเชิงเขาสิเนรุ ก็เปนภาระ ธรรมดาวา การบีบคั้นภูเขาแลวนํารสออกมา
ก็เปนภาระ ฉันใด สัจจะทั้ง ๒ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชื่อวา เห็นไดยาก
เพราะความเปนภาวะลึกซึ้งโดยแท แตนิโรธสัจจะทั้งลึกซึ้งอยางยิ่ง และเห็น
ไดยากอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ความบอดคือโมหะซึ่งปกปดอริยสัจ ๔ ทีช่ ื่อวา
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ลึกซึ้ง เพราะเห็นไดยาก และชื่อวา เห็นไดยาก เพราะความลึกซึ้ง
ดวยประการฉะนี้ จึงตรัสเรียกวา อวิชชา.
บทวาดวยนิเทศอวิชชา จบ
วาดวยนิเทศสังขาร (บาลีขอ ๒๕๗)
พึงทราบวินิจฉัยในบทแหงสังขาร ตอไป
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเฉพาะสังขารที่มีอวิชชาเปนปจจัย
เทานั้น ไมทรงพาดพิงสังขารที่มาดวยสังขารศัพท ในสังขารตามที่ตรัสไวใน
หนหลัง จึงตรัสคําวา ตตฺถ กตเม อวิชฺชาปจฺจยา สขารา ปุ
ฺ ภิสขาโร บรรดาปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เปนไฉน ? ปุญญาภิสังขาร ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น สภาวะที่ชื่อวา บุญ เพราะอรรถวา ยอมชําระ
กรรมอันเปนการทําของตน คือ ยอมยังอัชฌาศัยของผูกระทําตนนั้นใหบริบรู ณ
และยังภพอันนาบูชาใหเกิดขึ้น. ที่ชอื่ วา อภิสงั ขาร เพราะอรรถวา ยอม
ปรุงแตงวิบาก และกฏัตตารูป. อภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแตง) คือ บุญ
ชื่อวา ปุญญาภิสังขาร. สภาพที่ชื่อวา อปฺุโ (อบุญ) เพราะเปน
ปฏิปกษตอบุญ. อภิสังขารคืออบุญ ชื่อวา อปุญญาภิสังขาร. ที่ชื่อวา
อาเนญชะ เพราะอรรถวา ยอมไมหวั่นไหว. ทีช่ ื่อวา อาเนญชาภิสังขาร
เพราะอรรถวา อภิสังขารคืออาเนญชะ (ความไมหวั่นไหว) และสภาพที่ปรุงแตง
ภพอันไมหวั่นไหว. ทีช่ อื่ วา กายสังขาร เพราะอรรถวา เปนสังขาร
(การปรุงแตง) อันกายใหเปนไป หรือเพราะกาย หรือเปนไปแกกาย แมใน
วจีสังขารและจิตสังขาร ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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ในสังขารเหลานั้น สังขาร ๓ แรก ทรงถือเอาดวยอํานาจแหง
ปริวิมังสนสูตร จริงอยู ในสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา หากวา
บุคคลยอมปรุงแตงสังขาร (สภาพปรุงแตง) ที่เปนบุญ วิญญาณก็เขา
ถึงความเปนบุญ หากวา บุคคลยอมปรุงแตงสังขารที่เปนอบุญ
วิญญาณก็เขาถึงความเปนอบุญ (บาป) หากวา บุคคลยอมปรุงแตง
สังขารที่เปนอาเนญชะ วิญญาณก็เขาถึงความเปนอาเนญชะ ดังนี้.
สังขาร ๓ ที่สอง ทรงถือเอาดวยอํานาจแหงวิภังคสูตรอันเปนลําดับแหงปริวิมังสนสูตรนั้น แมกลาววาทรงถือเอาโดยปริยายแหงสัมมาทิฏฐิสูตร ดังนี้ ก็ควร
เหมือนกัน. เพราะในวิภังคสูตรนั้น ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขาร
๓ เหลานี้ สังขาร ๓ เปนไฉน ? กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร จึงทรงถือเอาสังขารเหลานั้นดวยอํานาจแหง
สูตรเหลานั้นเลา.
ตอบวา เพื่อแสดงบทนี้วา ธรรมดาพระอภิธรรมนี้ พระผูม-ี
พระภาคเจามิไดทรงกระทําไวในบัดนี้ พวกฤาษีภายนอก หรือพวก
พระสาวก หรือพวกเทวดามิไดภาษิตไว ก็พระอภิธรรมนี้เปนภาษิต
ของพระชินเจาผูเปนสัพพัญูพุทธะ เพราะในพระอภิธรรมก็ดี
ในพระสูตรก็ดี เปนพระบาลีแบบแผนที่ยกขึ้นแสดงออกเปนเชน
เดียวกันทั้งนั้น ดังนี้.
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วาดวยปุญญาภิสังขาร
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงสังขารเหลานั้นโดยชนิดตาง ๆ จึงตรัสคํามีอาทิวา
คติถ กตโม ปฺุาภิสขาโร ในสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขารเปนไฉน ?
ในพระบาลีนั้น แมเจตนาที่เปนไปในภูมิ ๔ ตรัสโดยไมกําหนด
ไววา เจตนาที่เปนกุศล แตเพราะทรงกําหนดวา กามาวจร รูปาวจร
ดังนี้ เจตนา ๑๓ ดวง คือ กามาวจรกุศลเจตนา ๘ ดวง และรูปาวจรกุศลเจตนา ๕ ดวง ชื่อวา ปุญญาภิสังขาร. ดวยบททั้งหลายวา ทานมยา
(ทานมัย) เปนตน ทรงแสดงความเปนไปดวยสามารถแหงบุญกิริยาวัตถุแหง
เจตนาเหลานั้นนั่นเอง.
ในพระบาลีนั้น เจตนา ๘ ดวงเปนกามาพจรยอมสําเร็จดวยทานและ
ศีลเทานั้น แตเจตนาแมทั้ง ๑๓ ดวง สําเร็จดวยภาวนา เปรียบเหมือนบุคคล
สาธยายธรรมคลองแคลว ยอมไมรซู ึ่งธรรมที่เปนไปแมสนธิหนึ่ง แมสนธิ
สอง เมื่อนึกถึงจึงรูในภายหลัง ฉันใด เมื่อพระโยคาวจรกระทํากสิณบริกรรม
พิจารณาฌานที่เกิดคลองแคลว และเมื่อมนสิการกรรมฐานที่ชํานาญก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เจตนาแมปราศจากญาณ ก็ยอมสําเร็จเปนภาวนา ดวยเหตุนั้น
ขาพเจาจึงกลาววา เจตนาแมทั้ง ๑๓ ดวง สําเร็จดวยภาวนา ดังนี้.
ในเทศนานั้น เทศนานี้เปนเทศนาโดยยอในบุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตน
วา เจตนา สัญเจตนา (ความตั้งใจ) ความคิดปรารภทาน ทําทานใหเปน
ใหญ อันใด ยอมเกิดขึ้น นี้เรียกวา ปุญญาภิสังขารสําเร็จดวยทาน
เจตนา ความตั้งใจ ความคิด ปรารภศีล ฯลฯ ปรารภภาวนาทําภาวนาให
เปนใหญอันใด นี้เรียกวา ปุญญาภิสังขารสําเร็จดวยภาวนา ดังนี้.
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สวนกถานี้เปนกถาโดยพิสดารวา บรรดาปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน หรือ
บรรดาอารมณ ๖ มีรูปารมณเปนตน หรือทานวัตถุ ๑๐ มีการใหขาวเปนตน
เจตนาของบุคุคลผูใหวัตถุนั้น ๆ ที่เปนไปในกาลทั้ง ๓ คือ ในบุรพภาค (สวน
เบื้องตน ) จําเดิมแตการเกิดขึ้นแหงของนั้น ๆ ๑ ในเวลาบริจาค ๒ ในการ
ระลึกถึงดวยจิตโสมนัสในภายหลัง ๑ ชื่อวา ทานมัย. สวนเจตนาที่เปนไป
แกบุคคลผูไปสูวิหารผูตั้งใจวา เราจักบวชเพื่อบําเพ็ญศีล ดังนี้ บวชแลวยัง
มโนรถใหถงึ ที่สุดแลว รําพึงอยูวา เราบวชแลวเปนการดีหนอ ๆ ดังนี้
สํารวมพระปาฏิโมกข พิจารณาอยูซึ่งปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน ระวังอยูซึ่ง
จักขุทวารเปนตนในอารมณมีรูปเปนตนที่มาสูคลอง และชําระอาชีวะใหหมด
จดอยู ชื่อวา ศีลมัย. เจตนาที่เปนไปแกพระโยคาวจรผูเจริญอยูซึ่งจักษุ
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เจริญรูปทัง้ หลาย ฯลฯ
เจริญธรรมทัง้ หลาย เจริญจักขุวิญญาณ ฯลฯ เจริญมโนวิญญาณ เจริญจักขุ
สัมผัส ฯลฯ เจริญมโนสัมผัส เจริญจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ เจริญมโน
สัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ เจริญรูปสัญญา ฯลฯ เจริญชรามรณะ โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา โดยทางแหงวิปสสนาที่กลาวไวในปฏิสัมภิทามรรค ชือ่ วา ภาวนามัย ดังนี้.
วาดวยอปุญญาภิสังขาร
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศอปุญญาภิสังขาร ตอไป
บทวา อกุสลา เจตนา (อกุศลเจตนา) ไดแก เจตนาสัมปยุต
ดวยอกุศลจิต ๑๒ ดวง. บทวา กามาวจรา (เปนกามาพจร) ความวา
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บรรดาอกุศลเจตนา ๑๒ ดวงเหลานั้น เวนเจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง
ที่เหลือ ยอมเกิดขึ้นแมในรูปภพและอรูปภพ แมก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ไมชัก
ปฏิสนธิมาในรูปภพและอรูปภพนั้น ยอมยังวิบากใหทองเที่ยวไปในกามาวจร
ดวยอํานาจปฏิสนธินั่นแหละ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา เปนกามาพจรเทานั้น
ดังนี้.
วาดวยอาเนญชาภิสังขาร
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศอาเนญชาภิสังขาร ตอไป
บทวา กุสลา เจตนา อรูปาวจรา (กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร)
ไดแก กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร ๔ จริงอยู กุศลเจตนาเปนอรูปาวจร ๔
เหลานั้น ตรัสเรียกวา อาเนญชาภิสังขาร เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว
และเพราะอรรถวา ปรุงแตงความไมหวั่นไหว ดวยวาธรรม ๑๕ คือ เจตนา
ที่เปนกุศล วิบาก กิริยาที่เกิดแตจตุตถฌานที่เปนรูปาวจร ๓ ดวง เจตนาที่เปน
อรูปาวจร ๑๒ ดวง ชื่อวา อาเนญชา เพราะอรรถวา มั่นคง เพราะอรรถวา
ไมหวั่นไหว. บรรดาเจตนา ๑๕ เหลานั้น รูปาวจรกุศลเจตนา แมเปนสภาพ
ไมหวั่นไหว แตก็ใหเกิดรูปและอรูปที่เหมือนกับตนบาง ไมเหมือนกับตนบาง
ใหมีความหวั่นไหวบาง ไมมีความหวั่นไหวบาง เพราะฉะนั้น จึงไมชื่อวา
อาเนญชาภิสังขาร สวนรูปาวจรวิบากเจตนาและรูปาวจรกิริยาเจตนา ยอม
ปรุงแตงวิบากไมได เพราะไมมีวิบาก จึงชื่อวา เปนอาเนญชาภิสังขารไมได
เจตนาที่เปนอรูปาวจรวิบากและกิริยา ก็เปนอาเนญชาภิสังขารไมไดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น เจตนาเหลานั้นแมทั้ง ๑๑ ดวง จึงเปน อาเนญชา (ความไม
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หวั่นไหว) เทานั้น ไมเปนอภิสังขาร. แตอรูปาวจรกุศลเจตนา ๔ ดวง
เทานั้น ตรัสเรียกวา อาเนญชาภิสังขาร เพราะอรรถวา ยอมใหเกิดอรูป
อันไมหวั่นไหวเชนกับตน เหมือนเงาของสัตวมีชางมาเปนตน ก็เปนเชนเดียวกับ
สัตวมีชางมาเปนตน ฉะนั้น เจตนาเหลานั้นแมทั้งหมด คือ กามาวจรกุศลเจตนา
๓ ดวง ดวยอํานาจแหงปุญญาภิสังขาร อกุศลเจตนา ๑๒ ดวง ดวยอํานาจ
แหงอปุญญาภิสังขาร อรูปกุศลเจตนา ๔ ดวง ดวยอํานาจอาเนญชาภิสังขาร
ประมวลมาเปนเจตนา ๒๙ ดวง ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดเจตนาที่เปนกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นแก
เหลาสัตวหาประมาณมิได ในจักรวาลอันประมาณมิได ดวยพระสรรพัญุตญาณ ทรงแสดงเจตนาไว ๒๙ ดวงเทานั้น เหมือนทรงชั่งอยูดวยคันชั่งอัน
ใหญ และเหมือนทรงตวงใสไวในทะนานนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
วาดวยทวารแหงกรรม
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงทวารแหงกรรม ๓ ที่
เหลาสัตวซึ่งหาประมาณมิได ในจักรวาลอันนับประมาณมิได ผูประกอบอยูซึ่ง
กุศลกรรมและอกุศลกรรม ยอมประกอบดวยทวารเหลานั้น จึงตรัสคําวา
ตตฺถ กตโม กายสขโร กายสฺเจตนา ในสังขารเหลานั้น กายสังขาร
เปนไฉน ? คือ กายสัญเจตนา ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น คําวา กายสัญเจตนา ไดแก เจตนา ๒๐ ถวน
คือ กามาวจรกุศลเจตนา ๘ ดวง อกุศลเจตนา ๑๒ ดวง ที่เปนไปโดยกายทวาร
ซึ่งยังกายวิญญัตติใหตั้งขึ้น แมจะกลาววา เจตนาที่เปนกุศลและอกุศล ๒๐ ที่
เกิดขึ้นใหถึงการไหวไปดวยการยืด และการถือเอาในกายทวาร ดังนี้ก็สมควร.
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คําวา วจีสัญเจตนา ไดแก เจตนา ๒๐ ดวงนั้นนั่นเองเปนไป
ทางวจีทวารยังวจีวิญญัตติใหตั้งขึ้น แมจะกลาววา เจตนา ๒๐ ดวงที่เกิดขึ้น
ใหคงหวั่นไหวถึงเปลงวาจา ในวจีทวารดังนี้ก็ควร. แตในอธิการนี้ อภิญญาเจตา ยอมไมเปนปจจัยแกวิญญาณขางหนา เพราะฉะนั้น ทานจึงไมถือเอา
แมอุทธัจจเจตนาก็ไมเปนปจจัยเหมือนอภิญญาเจตนา เพราะฉะนั้น แมอุทธัจจเจตนานั้น ก็พึงนําออกจากความเปนปจจัยของวิญญาณ ก็เจตนาแมทั้งหมด
เหลานั้น ยอมที่เพราะอวิชชาเปนปจจัย.
คําวา มโนสัญเจตนา ไดแก เจตนา ๒๙ ดวงแมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในมโนทวาร ไมยังวิญญัตติแมทั้ง ๒ ใหตั้งขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทวารแหงกรรมที่สัตวพยายามไววา สัตว
ทั้งหลายในจักรวาลซึ่งนับประมาณมิได เมื่อประกอบกุศลและ
อกุศลกรรม ยอมประกอบดวยทวาร ๓ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
วาดวยสัมปโยคะแหงอภิสังขาร
อนึ่ง พึงทราบสัมปโยคะ (การประกอบพรอมกัน) แหงหมวด ๓
ทั้ง ๒ เหลานั้น ตอไป. สัมปโยคะกันอยางไร ? คือ ปุญญาภิสังขาร
พึงเปนกายสังขารแกบุคคลผูงดเวนจากกายทุจริตก็มี พึงเปนวจีสังขารแกบุคคล
ผูงดเวนจากวจีทุจริตก็มี ดังนั้น กุศลเจตนา ๘ ดวง จึงเปนกามาพจร
เปนปุญญาภิสังขาร เปนกายสังขาร และวจีสังขาร. สวนเจตนา ๑๓ ดวง
ที่เกิดในมโนทวารเปนปุญญาภิสังขาร และจิตตสังขาร.
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แมอปุญญาภิสังขาร พึงเปนกายสังขารในเวลาเปนไปดวยอํานาจ
กายทุจริตนั่นแหละก็มี พึงเปนวจีสังขารในเวลาเปนไปดวยอํานาจวีทุจริตก็มี
พึงเปนจิตตสังขารในเวลาเปนไปในมโนทวารยกเวนทวาร ๒ ก็มี ดังนั้น
อปุญญาภิสังขารจึงเปนกายสังขารบาง เปนวจีสังขารบาง เปนจิตตสังขารบาง.
ก็กายสังขาร พึงเปนปุญญาภิสังขารก็มี เปนอปุญญาภิสังขารก็มี ไมเปน
อาเนญชาภิสังขาร. วจีสังขารก็เหมือนกัน (คือเปนปุญญาภิสังขารก็มี
อปุญญาภิสังขารก็มี ไมเปนอาเนญชาภิสังขาร) แตจิตตสังขาร พึงเปน
ปุญญาภิสังขารก็มี เปนอปุญญาภิสังขารก็มี เปนอาเนญชาภิสังขารก็มี เพราะ
ฉะนั้น ชื่อวา สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย.
วาดวยสังขารมีอวิชชาเปนปจจัยอยางไร
ถามวา ก็ขอนี้ จะพึงทราบไดอยางไรวา สังขารทั้งหลายเหลานั้น
ยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย. ตอบวา รูไดเพราะความที่อวิชชามีสังขารจึงมี
จริงอยู บุคคลใดยังละอัญญาณ (ความไมรู) กลาวคืออวิชชาในสัจจะ ๔ มี
ทุกขเปนตนไมได บุคคลนั้นก็ยึดถือสังสารทุกข โดยความสําคัญวาเปนสุข
ดวยความไมรูธรรมมีขันธเปนอดีตเปนตนกอน แลวยอมปรารภสังขารแมทั้ง ๓
(มีปุญญาภิสังขารเปนตน ) อันเปนเหตุแหงสังสารทุกขนั้น. ดวยความไมรูใน
ทุกขสมุทัย เมื่อเขาสําคัญก็ยอมปรารภสังขารทั้งหลายที่เปนบริวารของตัณหา
แมเปนเหตุแหงทุกข โดยความเปนเหตุแหงสุข. อนึ่ง เพราะความที่ไมรูใน
นิโรธและมรรค บุคคลจึงมีความสําคัญในทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) ใน
คติพิเศษแมมิใชความดับทุกข และมีความสําคัญในพิธีกรรมทั้งหลายมีการ
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บูชายัญ และบําเพ็ญตบะเพื่อใหเปนเทวดาเปนตนแมมิใชทางแหงความดับทุกข
วาเปนทางดับทุกข เมื่อปรารถนาทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) ก็ยอมปรารภ
สังขารแม ๓ อยาง โดยมุงหนาพิธีกรรมมีการบูชายัญ และทําตบะเพื่อความ
เปนเทวดาเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง เพราะบุคคลนั้น ยังไมไดละอวิชชาในสัจจะ ๔ นั้น จึง
ไมรูอยูซึ่งทุกขกลาวคือผลแหงบุญแมระคนดวยโทษเปนอเนกมีชาติ ชรา และ
มรณะเปนตน โดยความเปนทุกขพิเศษ ยอมปรารภปุญญาภิสังขารอันตาง
ดวยกายสังขารและวจีสังขาร เพื่อบรรลุทกุ ขนั้น เหมือนผูตองการนางฟา
(เทพอัปสร) ปรารถนาเกิดเปนเทพบุตรฉะนั้น และเมื่อบุคคลนั้นแมไมเห็น
ผลบุญนั้น แมสมมติวาเปนสุขซึ่งถึงความเปนทุกขเพราะแปรปรวนอันยังความ
เรารอนใหญใหเกิดขึ้นในบั้นปลาย และความที่ผลบุญนั้นมีความสําราญนอย
ยอมปรารภปุญญาภิสังขารมีประการตามที่กลาวแลวนั่นแหละ ซึ่งมีผลบุญนั้น
เปนปจจัย เหมือนตั๊กแตนบายหนาตกลงสูเปลวประทีป และเหมือนบุคคลผู
ติดใจในหยดน้ําผึ้งถึงกับเลียคมศัสตราที่เปอนน้ําผึ้งฉะนั้น.
อนึ่ง เมื่อไมเห็นโทษในธรรมที่มีวิบากมีการเสพกามเปนตน ยอม
ปรารภอปุญญาภิสังขาร แมเปนไปดวยทวาร ๓ เพราะสําคัญวาเปนสุข
และเพราะความเปนผูถูกกิเลสครอบงําแลว ดุจทารกเลนอยูซึ่งคูถอันปฏิกูล
ดุจผูตองการตายเคี้ยวกินยาพิษฉะนั้น และเมื่อไมหยั่งรูความทุกขอันมีความ
แปรปรวนแหงสังสาร แมในวิมากของความเปนอรูป ก็ยอมปรารภ อาเนญชาภิสังขาร อันเปนจิตตสังขารโดยวิปลาสมีความเที่ยงเปนตน ดุจคน
หลงทิศ เริม่ เดินทางมุงหนาไปสูนครปศาจฉะนั้น. เพราะความที่อวิชชามีอยู.
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นั่นแหละสังขารจึงมี มิใชเพราะความไมมี ฉะนั้น ขอนี้จึงทราบไดวา สังขาร
เหลานี้ยอมมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้ แมคาํ นี้พระผู
มีพระภาคเจาก็ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเขลาตกอยูในอวิชชา
แลว เพราะความไมรู ยอมปรุงแตงปุญญาภิสังขารบาง ยอมปรุงแตง
อุปุญญาภิสังขารบาง ยอมปรุงแตงอาเนญชาภิสังขารบาง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแลภิกษุละอวิชชาเสียแลว วิชชาก็เกิดขึน้
เพราะการสํารอกอวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแหงวิชชา ภิกษุนนั้ ยอม
ไมปรุงแตงปุญญาภิสังขาร ดังนี้.
วาดวยอวิชชาเปนปจจัยแกสังขารอยางไร
ถามวา ในอธิการนี้ หากมีผูกลาววา พวกเรายอมรับวา อวิชชา
เปนปจจัยแกสังขารทั้งหลาย นี้ไวกอน แตคําที่ทานกลาววา อวิชชาเปน
ปจจัยอยางไรแกสังขารเหลาไหนเลา ?
ในปญหากรรมนี้ ทานยอมกลาวคํานี้วา
ปจฺจโย โหติ ปฺุาน
ทุวิธาเนกธา ปน
ปเรส ปจฺฉิมาน สา
เอกธา ปจฺจโย มตา
อวิชชานัน้ เปนปจจัยแกปุญญาภิสังขาร ๒ อยาง เปนปจจัยแกอปุญญาภิสังขาร
ซึ่งมีขางหนาหลายอยาง เปนปจจัยแก
อาเนญชาภิสังขารสุดทายอยางเดียว ดังนี้.
ในการกลาวแกปญหานั้น ขอวา อวิชชาเปนปจจัยแกปุญญาภิสังขาร ๒ อยาง ไดแก เปนปจจัย ๒ อยาง คือ ดวยอารัมมณปจจัย
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และอุปนิสสยปจจัย จริงอยู อวิชชานั้นเปนปจจัยแกปุญญาภิสังขารที่เปน
กามาพจร ในการพิจารณาสังขารโดยความสิ้นไปเสื่อมไป และเปนปจจัยแก
ปุญญาภิสังขารที่เปนรูปาวจรในกาลรูจ ิตมีโมหะดวยอภิญญาจิต ดวยอารัมมณ
ปจจัย. อนึ่ง เมื่อบุคคลบําเพ็ญซึ่งบุญกิริยาวัตถุที่เปนกามาพจร มีการใหทาน
เปนตน และเมื่อบุคคลยังรูปาวจรฌานทั้งหลายใหเกิดขึ้นอยูเพื่อกาวลวงอวิชชา
ก็เปนปจจัยแกปุญญาภิสังขารเหลานั้น แมทั้งสองดวยอุปนิสสยปจจัย และ
เมื่อบุคคลปรารถนาสมบัติในกามภพและรูปภพ กระทําซึ่งบุญเหลานั้นแหละ
ก็ยอมเปนปจจัยดวยอุปนิสสยปจจัยเหมือน เพราะความหลงใหลดวยอวิชชา.
อนึ่ง ขอวา อวิชชาเปนปจจัยแกอปุญญาภสังขารซึ่งมีขางหนา
หลายอยาง ไดแก อวิชชาเปนปจจัยแกอปุญญาภิสังขารหลายอยาง อยางไร ?
คือ อวิชชานี้ปรารภอวิชชา ในกาลเกิดกิเลสมีราคะเปนตน ก็เปนปจจัยดวย
อารัมมปจจัย ในเวลาที่ยินดีการทําใหหนักก็เปนปจจัย ดวยอารัมมณาธิปติปจจัย และอารัมมณูปนิสสยปจจัย. เมื่อบุคคลหลงใหลดวยอวิชชา
ไมเห็นโทษกระทําอยูซึ่งปาณาติบาตเปนตน ก็เปนปจจัยดวยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยแกชวนะที่ ๒ เปนตน ดวยอนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิ และวิคตปจจัย. เมือ่ ทําอกุศลอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปน
ปจจัยหลายอยาง คือ ดวยเหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย.
ขอวา อวิชชาเปนปจจัยแกอาเนญชาภิสังขารสุดทายอยางเดียว
ความวา อวิชชาเปนปจจัยแกอาเนญชาภิสังขาร ดวยอุปนิสสยปจจัย อยาง
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เดียวเทานั้น ก็ความที่อวิชชาเปนอุปนิสสยปจจัยนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาว
ในปุญญาภิสังขารนั่นแหละ.
ก็ในทีน่ ี้มีผูสงสัยกลาว ถามวา อวิชชาอยางเดียวเทานั้นเปนปจจัย
แกสังขารทั้งหลาย หรือวา แมธรรมเหลาอื่นเปนปจจัยก็มีอยู. พึงเฉลยวา ใน
ขอนี้จะมีคํากลาวอะไรเลา ? ถามีอวิชชาอยางเดียวเทานั้น ลัทธิวาเหตุสําหรับ
กระทํามีอยางเดียวก็จะปรากฏ ถาธรรมแมอื่นเปนปจจัยมีอยู การอธิบายถึง
เหตุอยางเดียววา สังขารทั้งหลายยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้
ก็ไมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้น เพราะเหตุไร ? เพราะวา
เอก น เอกโต อิธ
นาเนกมเนกโตป โน เอก
ผลมตฺถิ อตฺถิ ปน เอก เหตุผลทีปเน อตฺโถ
ในโลกนี้ ผลอยางเดียว ยอมมีเพราะ
เหตุอยางเดียวก็หาไม ผลหลายอยาง ยอมมี
เพราะเหตุอยางเดียวก็ทาไม ผลอยางเดียว
ยอมมีเพราะเหตุหลายอยางก็หาไม แตวา
ประโยชนในการแสดงเหตุ และ แตละอยางมีอยู.
อธิบายวา โนโลกนี้ ผลอยางเดียวยอมมีเพราะเหตุอยางเดียวก็หาไม
ผลหลายอยางยอมมีเพราะเหตุอยางเดียวก็หาไม ผลอยางเดียวยอมมี แมเพราะ
เหตุหลายอยางก็หาไม แตวา ผลมากอยางเทานั้น ยอมมีเพราะเหตุมากอยาง
จริงอยางนั้น ผล (พืชพันธุไม) กลาวคือหนอมีรูป (สี) กลิ่นรสเปนตน
ซึ่งเกิดขึ้นมิใชนอยเลย ยอมปรากฏได เพราะเหตุทั้งหลายเปนอเนก คือ อุตุ
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แผนดิน พืชและน้ํา. ก็แตวา การแสดงเหตุและผลแตละอยางอันใดนี้วา
อวิชฺชาปจฺจยา สขารา สขารปจฺจยา วิฺาณ (สังขารทั้งหลายเกิด
เพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) ที่ทรงทําไวแลว
ความตองการคือประโยชนในการอธิบายเหตุผลแตละอยางเหลานั้น มีอยู.
เพราะวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงเหตุหรือผลอยางเดียวเทานั้น โดย
สมควรแกเทศนาวิลาส (ความไพเราะแหงเทศนา) และแกเหลาเวไนยสัตว
เพราะในที่บางแหงมีเหตุและผลเปนประธาน เพราะในที่บางแหงมีเหตุและผล
ปรากฏแลว เพราะในที่บางแหงมีเหตุและผลเปนอสาธารณะ.
จริงอยู ในขอวา ผสฺสปจิจยา เวทนา (เวทนายอมเกิด เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย) นี้ พระองคตรัสเหตุและผลอยางเดียวเทานั้น. เพราะ
ผัสสะเปนปธานเหตุ (เหตุอันเปนประธาน) ของเวทนา เพราะทรงกําหนด
เวทนาตามผัสสะ และเวทนาก็เปนปธานผล (ผลที่เปนประธาน) ของผัสสะ
เพราะทรงกําหนดผัสสะตามเวทนา.
ในขอวา เสมฺหสมุฏานา อาพาธา (อาพาธทั้งหลายยอมเกิด
เพราะเสมหะเปนสมุฏฐาน) นี้ พระองคตรัสเหตุอยางเดียว เพราะเปนของ
ปรากฏ (ชัดเจน) แลว ก็ในอธิการนี้เสมหะปรากฏ มิใชกรรมเปนตนปรากฏ.
ในขอวา เยเกจิ ภิกฺขเว อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต
อโยนิโสมนสิการ มูลกา (ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง มีอยู อกุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอโยนิโสมนสิการเปนมูล) ดังนี้
ตรัสเหตุอยางเดียว เพราะเปนเหตุไมทั่วไป. จริงอยู อกุศลธรรมทั้งหลายมี
อโยนิโสมนสิการเปนอสาธารณเหตุ แตมีวัตถุและอารมณเปนตน เปนสาธารณเหตุ ฉะนี้แล.
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เพราะฉะนั้น ในอธิการนี้ อวิชชานี้ เมื่อธรรมอื่น ๆ มีวตั ถุ อารมณ
และสหชาตธรรมเปนตน ซึ่งเปนเหตุแหงสังขารแมมีอยู บัณฑิตก็พึงทราบวา
พระองคทรงแสดงโยความเปนเหตุแหงสังขารทั้งหลาย เพราะคําวา เหตุ ดังนี้
เปนประธานแหงเหตุของสังขารแมเหลาอื่นมีตัณหาเปนตน โดยพระบาลีวา
เมื่อบุคคลมีปรกติตามเห็นความชอบใจเนือง ๆ ตัณหายอมเจริญและพระบาลีวา
อาสวสมุทัยยอมเกิดเพราะ.วิชชาสมุทัย ดังนี้ และเพราะความเปนเหตุปรากฏ
และเปนอสาธารณเหตุ โดยพระบาลีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความ
ไมรู คนเขลาผูตกอยูในอวิชชายอมปรุงแตงซึ่งปุญญาภิสังขารบางเปนตน. ก็
ดวยคําเฉลยการแสดงเหตุและผลแตละอยางนี้นั้นแหละ พึงทราบประโยชนใน
การแสดงเหตุและผลในที่ทั้งปวง ดวยประการฉะนี้แล.
ในขอนี้ หากมีผูกลาวถามวา แมเมื่อเปนเชนนั้น อวิชชาเปนธรรม
มีโทษมีผล ไมนาปรารถนาโดยสวนเดียวยอมควรซึ่งความเปนปจจัยแกปุญญาภิสังขารและอาเนญชาภิสังขารไดอยางไร เพราะออยยอมไมเกิดแตพืชสะเดา
ตอบวา อวิชชานั้น จักไมควรซึ่งความเปนปจจัยแกปุญญาภิสังขาร และ
อาเนญชาภิสังขารไดอยางไร เพราะในโลกนี้
ธรรมทัง้ หลายที่สําเร็จเปนปจจัยแลว
ผิดฐานะกันก็มี เหมือนกันก็มี อนึ่ง เปนเชน
เดียวกันและไมเปนเชนเดียวกันก็มี ธรรม
เหลานั้นหาใชวิบากอยางเดียวไม.
อธิบายวา ปจจัยแหงธรรมทั้งหลายที่สําเร็จแลวในโลก เปนธรรมที่
ผิดแผกกันโดยฐานะ โดยสภาวะ และโดยกิจ (หนาที่) เปนตนก็มี ที่ไม
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ผิดกันก็มี จริงอยู จิตดวงแรกเปนปจจัยที่ผิดฐานของจิตดวงหลัง และ
การศึกษาศิลปครั้งแรกเปนตน เปนปจจัยที่ผิดฐานแกการทําศิลปเปนตนที่
กําลังเปนไปในภายหลัง. กรรมเปนปจจัยที่ผิดสภาวะของรูป นมสดเปนตน
เปนปจจัยที่ผิดสภาวะ ของนมสมเปนตน. แสงสวางเปนปจจัยที่ผิดกิจ
ของจักขุวิญญาณและงบน้ําออยเปนตน เปนปจจัยที่ผิดกิจของเครื่องหมักดอง
เปนตน.
สวนจักขุและรูปเปนตน เปนปจจัยไมผิดฐานะของจักขุวิญญาณ
เปนตน ชวนะดวงแรกเปนตน เปนปจจัยที่ไมผิดสภาวะและไมผิดกิจ
ของชวนะดวงหลังเปนตน. อนึ่ง ปจจัยที่สําเร็จแลวผิดฐานกันและไมผิดฐานกัน
มีอยูฉันใด แมปจจัยที่สําเร็จแลวที่เหมือนกัน และไมเหมือนกันก็มีอยูฉันนั้น.
จริงอยู รูปกลาวคือ อุตุและอาหารเปนเชนเดียวกันนั่นแหละเปนปจจัยแกรูป.
พืชขาวสาลีเปนตนเปนปจจัยแกผล แหงขาวสาลีเปนตน. แมสงิ่ ที่ไมเหมือนกัน
คือ รูปเปนปจจัยแกรูป อรูปเปนปจจัยแกรูปก็ได. และขนโค ขนแกะ
เขาสัตว นมสม งา และแปงเปนตน ยอมเปนปจจัยแกหญาแพรกและตะไคร
น้ําเปนตน อนึ่ง ธรรมเหลาใดที่มีปจจัยที่ผิดกันและไมผิดกัน ที่เหมือนกัน
และไมเหมือนกัน ธรรมเหลานั้นมิใชวิบากแหงธรรมเหลานั้น. อวิชชานี้แม
เปนธรรมมีโทษ ดวยอํานาจแหงการใหผล (วิบาก) และดวยอํานาจสภาวะที่มี
ผลไมนาปรารถนาโดยสวนเดียว ก็พงึ ทราบวา เปนปจจัยแกปุญญาภิสังขาร
เปนตนเหลานี้แมทั้งหมดตามควร ดวยอํานาจแหงปจจัยที่ผิดกัน และไมผิดกัน
โดยฐานะ โดยกิจ โดยสภาวะ และดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหมือนกันและ
ไมเหมือนกัน ดวยประการฉะนี้.
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ก็ความที่อวิชชานั้นเปนปจจัยนั้น ขาพเจากลาวไวโดยนัยมีอาทิวา จริง
อยู บุคคลใด ยังสะอัญญาณ (ความไมรู) กลาวคืออวิชชา ในสัจจะ ๔ มีทุกข
เปนตนไมได บุคคลนั้นจะยึดถือสังสารทุกข โดยความไมรูในทุกขและใน
ขันธที่เปนสวนอดีตเปนตน ดวยความสําคัญวาเปนสุขกอนแลวยอมปรารภสังขารแม ๓ อยาง (มีปุญญาภิสังขารเปนตน ) ที่เปนเหตุของทุกขนั้น ดังนี้.
วาดวยอวิชชาเปนปจจัยแกสังขารอีกอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบปริยายแมอื่น ดังตอไปนี้วา
บุคคลใด หลงใหลอยูในการตาย
และการเกิด (จุติและอุปบัติ) ในสังสาร
ในลักษณะแหงสังขารทั้งหลาย ในธรรมที่
อาศัยกันเกิดขึ้น บุคคลนั้น ยอมปรุงแตง
สังขาร ๓ เหลานี้ เพราะเหตุที่อวิชชาเปน
ปจจัยแตสังขารแมทั้ง ๓ เหลานี้ ดังนี้.
อนึ่ง หากมีผูกลาวถามวา ก็บคุ คล ผูหลงใหลในธรรมเหลานั้น
ยอมทําสังขารแมทั้ง ๓ เหลานี้ อยางไร ?
ขอตอบวา บุคคลผูหลงใหลในการตาย (จุติ) กอน เมื่อเขา
ไมถือเอาซึ่งจุติวา การแดกแหงขันธทั้งหลาย ชื่อวา มรณะ ในที่ทุกแหง
ดังนี้ ยอมกําหนดวา สัตวยอมหลาย คือ การกาวไปสูกายอื่นของสัตวเปนตน.
ผูหลงใหลในการเกิด (อุปปาตะ) เมื่อไมถือการเกิดวา ความปรากฏแหง
ขันธทั้งหลาย ในที่ทั้งปวง ชื่อวา ชาติ ยอมกําหนดวา สัตวเกิด คือ ความ
ที่สัตวปรากฏมีสรีระใหมเปนตน. ผูหลงใหลในสังสาร เมื่อไมถือ ซึ่ง
สังสารที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา
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ขนฺธานฺจ ปฏิปาฏิ
ธาตุอายตนาน จ
อพฺโพจฺฉินนฺ า วตฺตมานา สสาโร ปวุจฺจติ
ลําดับแหงขันธทั้งหลาย และแหง
ธาตุอายตนะทั้งหลาย เปนไปอยูไมขาดสาย
เรียกวา สังสาร ดังนี้
ยอมกําหนดเหตุเปนตนวา สัตวนี้ยอ มไปสูโลกอื่นจากโลกนี้ ยอมมาสู
โลกนี้จากโลกอื่น ดังนี้. ผูหลงใหลในลักษณะแหงสังขารทั้งหลาย
เมื่อไมถือเอาสภาวลักษณะ (ลักษณะแหงความมีของคน) และสามัญลักษณะ
(ลักษณะที่เสมอกัน) ของสังขารทั้งหลาย ยอมกําหนดสังขารทั้งหลาย โดย
ความเปนตน โดยเปนของเนื่องดวยตน โดยความยั่งยืน โดยความงาม และ
โดยความสุข. ผูหลงใหลในธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น เมื่อไมถือเอาความ
เปนไปแหงธรรมมีสังขารเปนตน เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตน ยอมกําหนดวา
"อัตตายอมรูบาง ยอมไมรูบาง อัตตานั้นแหละยอมกระทํา ยอมยังผูอื่นให
กระทํา อัตตานั้นยอมเกิดในปฏิสนธิ อณู และพระอิศวรเปนตนตั้งสรีระของ
อัตตานั้นไวโดยความเปนกลละเปนตน แลวยังอินทรียทั้งหลายใหบริบูรณ
อัตตานั้นสมบูรณดวยอินทรีย ยอมถูกตอง ยอมเสวย ยอมถือเอา ยอม
ยึดถือ ยอมสืบตอ อัตตานั้นจะมีในภพอื่นอีก" ดังนี้บาง วา สัตวทั้งหลาย
ทั้งปวง เปนผูแปรเปลี่ยนไปเปนของเที่ยง เปนของเกี่ยวของกัน ดังนี้บาง
บุคคลนั้นอันอวิชชาทําใหบอดแลว เมื่อกําหนดอยูอยางนี้ ยอมปรุงแตงอภิสังขาร คือบุญบาง บาปบาง อาเนญชาบาง เหมือนคนตาบอด เมื่อเที่ยว
ไปบนแผนดิน ยอมเดินสูทางบาง นอกทางบาง ที่ดอนบาง ที่ลุมบาง
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ที่เสมอบาง ที่ไมเสมอบาง" ดังนี้ ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาวคาถานี้
ไววา
ยถาป นาม ชจฺจนฺโธ นโร อปรินายโก
เอกธา ยาติ มคฺเคน อุมฺมคฺเคนาป เอกธา
ธรรมดา คนบอดแตกําเนิด ไมมี
ผูนําไป ในกาลบางครั้งยอมไปตามทาง ใน
กาลบางครั้ง ยอมเดินไปนอกทาง แมฉันใด
สสาเร สสร พาโล ตถา อปรินายโก
กโรติ เอกธา ปฺุณ อปฺุป เอกธา
คนพาล ก็ฉันนั้น เมื่อทองเที่ยวไป
ในสังสาร ไมมีผูแนะนํา ในกาลบางคราว
ยอมทําบุญ บางคราวก็ยอมทําบาป.
ยทา ตฺวา จ โส ธมฺม สจฺจานิ อภิสเมสฺสติ
ตทา อวิชฺชูปสมา
อุปสนฺโต จริสฺสติ
อนึ่ง เมื่อใดคนพาลนั้นรูธรรมแลว
จักตรัสรูสัจจะทั้งหลาย เมื่อนั้นเขาจักเขาไป
สงบ เพราะอวิชชาสงบแลว เที่ยวไป ดังนี้.
นี้ เปนกถาพิสดารในบทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา แล.
นิเทศอวิชชาเปนปจจัย จบ
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วาดวยนิเทสสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา จกฺขวุ ิฺาณ เปนตน ในนิเทศแหง
บทวา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ตอไป.
จักขุวิญญาณ มี ๒ อยาง คือ เปนกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก.
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณ ก็มีอยางละ ๒
เหมือนกัน (เรียกวา ทวิปญจวญญาณ ๑๐). สวนมโนวิญญาณมี ๒๒ อยาง
คือ.
มโนธาตุที่เปนกุศลและอกุศลวิบาก ๒
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ
๓
สเหตุกกามาวจรวิบากจิต
๘
รูปาวจรจิต
๕
อรูปาวจรจิต
๔.
โลกิยวิญญาณแมทั้งหมดมี ๓๒ ที่สงเคราะห (รวบรวมไว) ดวย
วิญญาณ ๖ อยางเหลานั้น ดวยประการฉะนี้ สวนโลกุตรวิญญาณทั้งหลายไม
ควรในวัฏฏกถา เพราะฉะนั้น จึงไมถือเอา.
ในนิเทศสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณนั้น หากมีคําถามวา ก็ขอนี้จะ
พึงรูไดอยางไรวา วิญญาณมีประการตามที่กลาวมานี้ยอมมีเพราะสังขารเปน
ปจจัย.
ตอบวา รูได เพราะเมื่อไมมีกรรมที่สรางไว วิบากก็ไมมี.
จริงอยู วิญญาณนี้เปนวิบาก และวิบากยอมไมเกิด เพราะไมมีกรรม
ที่สรางไว หากวา จะพึงเกิดไซร วิบากทั้งหมดก็พึงเกิดแกเหลาสัตวทุกจําพวก
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แตก็หาเกิดไม เพราะฉะนั้น ขอนี้ก็จะพึงทราบไดวา "วิญญาณนี้ ยอมมี
เพราะสังขารเปนปจจัย ดังนี้.
หากมีคําถามวา วิญญาณไหน มีเพราะสังขารไหนเปนปจจัย
ตอบวา กุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง คือ จักขุวิญญาณเปนตน
ที่เปนกุศลวิบาก ๕ ดวง มโนธาตุ ทีเ่ ปนกุศลวิบาก ๑ ดวง มโนวิญญาณธาตุ (กุศลวิบาก) ๒ ดวง กามาวจรมหาวิบาก ๘ ดวง มีเพราะ
ปุญญาภิสังขารที่เปนกามาพจรเปนปจจัยกอน.
เหมือนอยางที่ตรัสไววา จักขุวญ
ิ าณอันเปนวิบากจิตเกิดขึ้น
เพราะกามาพจรกุศลกรรมที่ทําไวแลว ที่สั่งสมไวแลว . โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน (รวม ๕ ดวง).
มโนธาตุที่เปนกุศลวิบาก (สัมปฏิจฉันนจิต ๑ ดวง) ก็เกิดขึ้น. มโนวิญญาณธาตุ ๒ ดวง คือ ที่สัมปยุตดวยโสมนัส และสัมปยุตดวยอุเบกขา ก็เกิดขึ้น
กามาวจรมหาวิบาก ๘ คือ มโนวิญญาณธาตุ ที่สหรคตดวยโสมนัส
สัมปยุตดวยญาณ โดยเปนอสังขาร (ไมมีการชักชวน) ๑ ดวง ที่สหรคต
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ โดยเปนสสังขาร ๑ ดวง ที่สหรคตดวยโสมนัส
ที่เปนญาณวิปปยุตโดยอสังขาร ๑ ดวง ที่สหรคตดวยโสมนัส ที่เปนญาณวิปปยุต โดยสสังขาร ๑ ดวง ที่สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ โดย
อสังขาร ๑ ดวง ที่สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณโดยสสังขาร ๑ ดวง
*

*

อภิ. ส เลม ๓๔. ๓๓๘/๑๒๘
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ที่สหรคตดวยอุเบกขา ที่เปนญาณวิปปยุต โดยอสังขาร ๑ ดวง ที่สหรคตดวย
อุเบกขา ที่เปนญาณวิปปยุต ที่เปนสสังขาร ๑ ดวงเกิดขึ้น.
อนึ่ง รูปาวจรวิบาก ๕ ดวง เกิดเพราะปุญญาภิสังขารที่เปนรูปาวจร
เปนปจจัย เหมือนอยางที่ตรัสไววา เมื่อโยคาวจรบุคคลนั้นแหละ สงัด
จากกามทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญญจฌานอันเปน
วิบาก เพราะรูปาวจรกุศลอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว อยู
ดังนี้.
วิญญาณมี ๒๑ ดวง มีเพราะปุญญาภิสังขารเปนปจจัยดวยประการ
ฉะนี้.
อนึ่ง วิญญาณ ๗ ดวง คือ จักขุวิญญาณเปนตนที่เปนอกุศลวิบาก ๕ ดวง มโนธาตุ (สัมปฏิจฉันนจิต) ๑ ดวง มโนวิญญาณธาตุ
๑ ดวง มีเพราะอปุญญาภิสังขารเปนปจจัย.
เหมือนอยางที่ตรัสไววา จักขุวิญญาณอันเปนวิบากเกิดขึ้น
เพราะอกุศลกรรม ที่ทาํ ไวแลว ทีส่ ั่งสมไวแลว. โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณที่เปนวิบาก ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน
(รวม ๕ ดวง) มโนธาตุวิบาก ๑ ดวง มโนวิญญาณธาตุ (สันตีรณจิต) ๑
ดังนี้.
วิญญาณ ๔ ดวงอยางนี้ คือ อรูปวิบาก ๔ ดวง มีเพราะอาเนญชาภิสังขารเปนปจจัย เหมือนอยางที่ตรัสไววา โยคาวจรบุคคลกาวลวงรูปสัญญา
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานภูมิอันเปนวิบาก สหรคตดวยอากาสา*

๒

๓

๑. อภิ. ส เลม ๓๔. ๔๑๕/๑๔๓
๓. อภิ. ส. เลม ๓๔. ๔๗๒/๑๗๓

๒. อภิ. ส เลม ๓๔. ๔๑๗/๑๔๔
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นัญจายตนสัญญา ฯลฯ วิญญาณัญจายตนสัญญา ฯลฯ อากิญจัญญายตนสัญญา
ฯลฯ อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เพราะละสุขเสียได เพราะ
อรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนัน่ แหละอันไดทําไวแลว สั่งสมไวแลว ดังนี้.
*

วาดวยปวัตติวิญญาณ ๒ อยาง
วิญญาณโดย ยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย บัณฑิตทราบวิญญาณนั้น
ตามที่พรรณนามาฉะนี้แลว บัดนี้พึงทราบปวัตติ (ความเปนไป) ของวิญญาณ
นั้น ตอไป.
จริงอยู วิญญาณทั้งหมดนี้แหละยอมเปนไป ๒ อยาง ดวยอํานาจ
ปวัตติวิญญาณ และปฏิสนธิวิญญาณ ในวิญญาณทั้ง ๒ นั้น ทวิปญจวิญญาณ
(วิญญาณ ๑๐ ดวง) มโนธาตุ ๒ ดวง อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวย
โสมนัส ๑ ดวง รวมเปน ๑๓ ดวงเหลานี้ ยอมเปนไปในปวัตติกาลในปญจโวการภพเทานั้น วิญญาณที่เหลือ ๑๙ ดวง ยอมเปนไปในปวัตติกาลบาง ใน
ปฏิสนธิกาลบาง ตามควรในภพทั้ง ๓. อยางไร.
วิญญาณในปญจโวการภพในปวัตติกาล ๑๓ ดวง
วิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณเปนตน ที่เปนกุศลวิบากกอน สําหรับผูเกิด
ดวยกุศลวิบาก หรืออกุศลวิบาก ผูม ีอินทรียที่เขาถึงความแกรอบตามลําดับ
ปรารภอารมณมีรูปเปนตน ที่นาปรารถนาหรือไมนาปรารถนา ที่มาสูคลองแหง
จักขุทวารเปนตน อาศัยประสาทมีจักษุเปนตน จึงใหสําเร็จทัสสนกิจ (การเห็น)
อ*ภิ. ส เลม ๓๔. ๔๑๙/๑๔๕
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สวนกิจ (การไดยิน) ฆายนกิจ (การไดกลิ่น) สายนกิจ (การลิ้มรส)
ผุสนกิจ (การสัมผัส) เปนไป. วิญญาณ ๕ ที่เปนอกุศลวิบาก ก็เหมือนกัน.
ก็วิญญาณที่เปนอกุศลวิบากเหลานั้น มีรูปเปนตนเปนอารมณเปนอนิฏฐารมณ
และเปนอนิฏฐมัชฌัตตารมณเพียงอยางเดียว. เนื้อความนี้เทานั้นที่แปลกกัน
และวิญญาณ ๑๐ แมเหลานี้มีทวารที่แนนอย อารมณที่แนนอน วัตถุฐานะที่
แนนอน และมีกิจที่แนนอนเหมือนกัน.
ตอจากนั้น มโนธาตุที่เปนกุศลวิบากในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน
ซึ่งเปนกุศลวิบาก ปรารภอารมณแหงจักขุวิญญาณเปนตนเหลานั้นแหละ อาศัย
หทยวัตถุยังสัมปฏิจฉันนกิจ (หนาที่รับอารมณ) ใหสําเร็จเปนไป. มโนธาตุ
ที่เปนอกุศลวิบากในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน ที่เปนอกุศลวิบาก ก็เหมือน
กัน. ก็แตวา มโนธาตุทั้ง ๒ นี้ (คือที่เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบาก) มีทวาร
และอารมณไมแนนอน มีวัตถุฐานะแนนอน และมีกิจ (หนาที่) แนนอน.
สวนมโนวิญญาณธาตุที่เปนอเหตุกะที่สหรคตดวยโสมนัส ปรารภ
อารมณของจักขุวิญญาณเปนตน เหลานั้นแหละ ในลําดับแหงมโนธาตุที่เปน
กุศลวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ยังสันตีรณกิจใหสําเร็จ ตัดขาดวิถีดวยภวังคใน
อารมณที่มีกําลังในทวาร ๖ ในที่สุดแหงชวนะซึ่งสัมปยุตดวยโลภะของสัตวใน
กามาพจร โดยมาก ยอมเปนไปครั้งหนึ่งบาง สองครั้งบาง ดวยอํานาจ
ตทารัมมณะในอารัมณอันชวนะถือแลว. แตในการนับความเปนไปของจิต ใน
ตทารัมมณะในทวารทั้งหมดมีวาระแหงจิต ๒ เทานั้น มาแลว. ก็จิตนี้ไดชื่อ ๒
อยาง คือ ตทารัมมณะและปฏฐิภวังค (ภวังคดวงหลัง) มีทวารและอารมณ
ไมแนนอน มีวัตถุแนนอน มีฐานะและกิจไมแนนอน จิต ๑๓ ดวง พึงทราบ
วา ยอมเปนไปในปญจโวการภพ ในปวัตติกาล ดวยประการฉะนี้กอน.
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วาดวยจิตไนปวัตติกาล และปฏิสนธิกาลใน ๓ ภพ ๑๙ ดวง
บรรดาจิต ๑๙ ดวง ที่เหลือ จิตอะไร ๆ ยอมไมเปนไปในปฏิสนธิ
ตามสมควรของคน ๆ หามิได แตในปวัตติกาล มโนวิญญาณธาตุที่เปนอเหตุกะ
๒ ดวง คือ เปนกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก ในเบื้องตน ใหสําเร็จกิจ ๔ อยาง
คือ สันติรณกิจ ในลําดับแหงมโนธาตุที่เปนกุศลวิบาก หรืออกุศลวิบากใน
ทวารหา ๑ ดวง เปนตทารัมมณกิจ ในทวาร ๖ โดยนัยที่กลาวไวในเบื้องตน
นั่นแหละ ๑ ดวง เปนภวังคกิจ ในเมื่อพนไปจากปฏิสนธิอันตนใหแลว
ไมมีจิตตุปบาทอันเขาไปตัดเสียซึ่งภวังค ๑ ดวง และจุติกิจในที่สุด ๑ ดวง
มี (หทยะ) วัตถุแนนอน มีทวาร อารมณ ฐานะและกิจไมแนนอนเปนไป
สเหตุกจิตที่เปนกามาพจร ๘ ดวง ยอมยังกิจ ๓ อยาง ใหสําเร็จ คือ
เปนตทารัมมณกิจ ในทวารกาล ๖ โดยนัยที่กลาวไวในปวัตติกาล ๑ ดวง
เปนภวังคกิจ ในเมื่อพนไปจากปฏิสนธิกิจที่ตนใหแลว ไมมีจิตตุปบาทที่เขา
ไปตัดเสียซึ่งภวังค ๑ ดวง จุติกิจในกาลเปนที่สุด ๑ ดวง มีวัตถุแนนอน
มีทวาร อารมณ ฐานะและกิจไมแนนอนเปนไป.
รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง และอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ยอมยังกิจ
๒ อยางใหเปนไป คือ เปนภวังคกิจ ในเมื่อพนไปจากปฏิสนธิกิจอันตนให
แลว ไมมีจิตตุปบาทที่เขาไปตัดเสีย ซึ่งภวังค ๑ ดวง และจุติกิจในกาลเปน
ที่สุด ๑ ดวง. บรรดาวิบากจิต ๙ ดวงเหลานั้น รูปาวจรวิบากจิต มีวัตถุและ
อารมณแนนอน มีฐานะและกิจไมแนนอน วิบากจิตนอกนี้ไมมีวัตถุ (อรูป)
มีอารมณแนนอน มีฐานะและกิจไมแนนอนเปนไป.
วิญญาณ (เปนวิบาก) แม ๓๒ ยอมเปนไปเพราะสังขารเปนปจจัย
ในปวัตติกาล ดวยประการฉะนี้กอน ในปวัตติกาลนั้น สังขารเหลานั้น ๆ
ยอมเปนปจจัยแกวิญญาณ ๓๒ นั้น ดวยกรรมปจจัย และอุปนิสสยปจจัย.
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วาดวยเหตุที่ตทารัมมณะไมเปนไปในรูปและอรูปภูมิ
ในวิบากวิญญาณ ๓๒ ดวงเหลานั้น ตรัสตารัมมณจิต ๑๑ ดวงนั้น
เหลาใดไว วิบากจิตแมหนึ่งดวง เปนตทารัมมณะในรูปภพและอรูปภพเปนไป
หามีไม เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีพืช จริงอยู ในรูปภูมิและอรูปภูมินั้น
พืช คือ ปฏิสนธิ กลาวคือ กามาวจรวิบาก ที่จะใหเกิดตทารัมมณกิจใน
อารมณมีรูปเปนตน ยอมไมมี หากมีผูแยงวา ถาเชนนั้น จักขุวิญญาณ
เปนตน ก็ไมมีปรากฏในรูปภพนะซิ ขอตอบวา มิใชเชนนั้น เพราะอานุภาพ
แหงความเปนไปของอินทรีย และเพราะจิตตนิยมในความตางกันแหงทวารวิถี.
ก็ตทารัมมณะนี้ ยอมไมเปนไปในรูปภพและอรูปภพโดยแนนอน
ฉันใด ก็ยอมไมติดตามธรรมที่ไมใชกามาพจรแมทั้งหมด ฉันนั้น เพราะ
เหตุไร ? เพราะความที่ธรรมมิใชกามาพจร ทําใหตทารัมมณะเกิดไมได และ
เพราะไมเหมือนกับธรรมที่เปนตัวใหกําเนิด. จริงอยู ตทารัมมณะนั้น
เปรียบเหมือนทารกผูเยาวออกจากบานตองการจะไปภายนอกก็จะเกาะนิ้วมือบิดา
ผูใหกําเนิดของตน หรือญาติผูมุงประโยชนเชนกับบิดาไป หาใชติดตามคนอื่น
มีราชบุรุษเปนตนไปไม ฉันใด ตทารัมมณะแมนี้ก็ฉันนั้น ยอมติดตาม
กามาวจรชวนะเทานั้น ซึ่งเปนบิดาผูกําเนิดของตน หรือผูเปนญาติผูเชนเดียว
กับบิดาของตน เพราะเปนธรรมทั้งหลายที่ออกไปภายนอกจากอารมณภวังค
เหมือนกัน ยอมไมติดตามจิตอื่น คือ มหัคคตะหรือโลกุตระ.
อนึ่ง ตทารัมมณะนี้ ยอมไมติดตามมหัคคตะและโลกุตรธรรม ฉันใด
แมกามาวจรธรรมเหลานี้ ก็ฉันนั้น เมื่อใด จิตเปนธรรมมีมหัคคตะเปนอารมณ
เปนไป เมื่อนั้น ตทารัมมณะนี้ก็ยอมไมติดตามธรรมที่มีมหัคคตะเปนอารมณ
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เปนไป เพราะเหตุไร ? เพราะเปนถิ่นไมเคยไป. และเพราะความที่ตน
เปนปริตตะ (กาม) อารมณโดยสวนเดียว. จริงอยูตทารัมมณะนั้นเปรียบ
เหมือนทารกยังเยาว เมื่อจะติดตามบิดาหรือญาติผูเชนกับบิดาไป ยอมติดตาม
ไปในถิ่นที่เคยไปมีประตูเรือนระหวางถนน ทางสี่แพรงเปนตนเทานั้น ยอม
ไมติดตามผูไปสูปา หรือสนามรบ ฉันใด แมตทารัมมณะนั้นก็ฉันนั้น เมื่อ
ติดตามกามาวจรธรรมทั้งหลายไป ก็ยอ มติดตามธรรมเหลานั้น ซึ่งเปนไปในถิ่น
ที่คุนเคยมีธรรมที่มิใชมหัคคตะเปนตนเทานั้น หาใชติดตาม คือ ปรารภมหัคคตะและโลกุตรธรรมเหลานั้นไปไม เพราะอารมณที่เปนปริยา (กาม)
โดยสวนเดียว ที่กลาวไวอยางนี้วา กามาวจรวิบากทั้งหมด กิริยามโนธาตุ
กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ธรรมที่สหรคตดวยโสมนัส เหลานี้เปนปริตตารมณ ดังนี้ ฉะนั้น ตทารัมมณะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ยอมไมติดตามแม
กามาวจรธรรมที่มีมหัคคตะและโลกุตรธรรมเปนอารมณไป ฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง จะมิประโยชนอะไรดวยยุติกถา (กถาประกอบ) นี้
เพราะทานอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาโดยสวนเดียวเทานั้นวา ตทารัมมณจิต ๑๑ ดวง ยอมไมรับตทารัมณในเมื่อชวนะปรารภนามและโคตรแลน
ไป. ตทารมณยอมไมไดเมื่อชวนะปรารภบัญญัติแลนไป. ตทารัมมณยอมไม
ไดในวิปสสนาที่มีอารมณไตรลักษณ. ตทารมณยอมไมไดในพลวิปสสนาที่เปน
วุฏฐานคามินี. ตทารมณยอมไมไดในเมื่อชวนะที่ปรารภธรรมที่เปนรูปและอรูป
แลนไป. ตทารมณยอมไมไดในธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตะ. ตทารมณยอมไมไดใน
ธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตะ. ตทารมณยอมไมไดในเมื่อชวนะปรารภโลกุตรธรรม
แลนไป. ตทารมณยอมไมไดในเมื่อชวนะปรารภอภิญญาญาณทั้งหลายแลนไป.
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ตทารมณยอมไมไดในเมื่อชวนะปรารภปฏิสัมภิทาญาณแลนไป. ตทารมณยอม
ไมไดในกามาพจรที่มีอารมณทุรพล ยอมไดในอารมณที่มีกําลังมาสูคลองใน
ทวาร ๖ เทานั้น และตทารมณนั้น เมื่อไดยอมไดในกามาพจรอยางเดียว ขึ้น
ชื่อวา ตทารมณในรูปภพและอรูปภพนั่นแหละ ยอมไมมี ดังนี้.
อนึ่ง คําใด ที่ขาพเจากลาวไววา "บรรดาจิต ๑๙ ดวงที่เหลือ จิต
อะไร ๆ ไมเปนไปดวยปฏิสนธิสมควรแกตน" ดังนี้ คํานั้นใคร ๆ ก็เขาใจได
โดยยาก เพราะยอเกินไป เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงนัยโดยพิสดารแหงคํานั้น
ขาพเจาจะกลาวเปนคําถามวา ปฏิสนธิมีเทาไร ? ปฏิสนธิจิต มีเทาไร ?
ปฏิสนธิ มีในภูมิไหนดวยจิตอะไร ? อารมณของปฏิสนธิ มีอยางไร ดังนี้.
วาดวยปฏิสนธิ ๒๐ ประเภท
ในปญหากรรมนั้น วิสัชนาวา ปฏิสนธิมี ๒๐ ประเภท รวมทั้ง
อสัญญีปฏิสนธิ. ปฏิสนธิจิตมี ๑๙ ดวง มีประการดังกลาวแลวนั้นแล. บรรดา
ปฏิสนธิจิตเหลานั้น ปฏิสนธิในอุบายภูมิ ยอมมีดวยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ
ที่เปนอกุศลวิบาก ๑ ดวง ปฏิสนธิของสัตวผูบอดแตกําเนิด หนวกแตกําเนิด
บาแตกําเนิด ผูทั้งหนวกทั้งใบแตกําเนิด และเปนกะเทยเปนตน ในมนุษยโลก
(มนุษย) ยอมมีดวยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก ๑ ดวง ปฏิสนธิ
ของผูมีบุญทั้งหลาย ในหมูเทพชั้นกามาพจรและในพวกมนุษย ยอมมีดวย
สเหตุกมหาวิบาก ๘ ดวง ปฏิสนธิของผูมีบุญโนโลกรูปพรหม ยอมมีดวยรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง ปฏิสนธิของผูมีบุญในอรูปโลก ยอมมีดวยอรูปาวจรวิบาก ๔
ดวง. ก็ปฏิสนธิยอมมีในภูมิใด ดวยจิตใดปฏิสนธินั้นแหละ ชื่อวา ปฏิสนธิ
สมควรแกจิตดวงนั้น.
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วาดวยอารมณของปฏิสนธิ
วาโดยสังเขป อารมณของปฏิสนธิจิต มี ๓ คือ
กรรม
กรรมนิมติ
คตินิมิต.
บรรดาอารมณทั้ง ๓ เหลานั้น เจตนาที่เปนกุศลและอกุศลที่ทําแลว
ชื่อวา กรรม กรรมยอมประกอบวัตถุใด ทําใหเปนอารมณ วัตถุนั้นชื่อวา
กรรมนิมิต ในกรรมและกรรมนิมติ นั้น เมื่อกรรมที่สัตวทําไวในอดีต
เเมในที่สุดแหงแสนโกฏิกัป กรรมนัน้ ยอมมาปรากฏเปนกรรมหรือกรรมนิมิต
ในขณะนั้น. ในขอนั้น มีเรื่องเทียบเคียงของกรรมนิมิต ดังตอไปนี้
เรื่องนายโคปกสีวลี
ไดยินวา บุรุษชื่อ นายโคปกสีวลี ยังบุคคลใหสรางพระเจดียในวิหาร
ชื่อวา ตาลปฏฐิกะ เมือ่ เขานอนในเตียงจะมรณะ พระเจดียปรากฏแลว
เขาถือเอาเจดียนั้นนั่นแหละเปนนิมิต ทํากาละแลวไปบังเกิดในเทวโลก.
เรื่องการตายของผูลุมหลง
ยังมีความตายอีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สัมมุฬหกาลกิริยา (การทํา
กาละของผูลุมหลง) จริงอยู เมื่อบุคคลมุงเดินไปขางหนา บุคคลเอาดาบอันคม
กลาตัดศีรษะขางหลังก็ดี เมื่อบุคคลนอนหลับถูกบุคคลเอาดาบคมกลา ตัดศีรษะ
ก็ดี ถูกบุคคลกดใหจมน้ําตายก็ดี ในกาลแมเห็นปานนี้ กรรมหรือวากรรมนิมิตอยางใดอยางหนึ่ง ก็ยอมปรากฏ.
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วินิจฉัยเรื่องตายทันที
ยังมีการตายอีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ลหุกมรณะ (ตายเร็ว) จริงอยู
บุคคลเอาคอนทุบขยี้แมลงวันที่หลบซอนอยูบนดามสิ่ว ในเวลาแมเห็นปานนี้
กรรมหรือกรรมนิมิต ก็ยอมปรากฏ อนึ่ง เมื่อแมลงวนถูกคอนบดขยี้อยู
อยางนี้ ภวังคยังไมเปลี่ยน (หมุน) มาเปนอวัชชนะทางกายทวารกอน
ยอมเปลี่ยน (หมุน) มาสูเ ฉพาะมโนทวาราวัชชนะ ทันทีน้นั ชวนะก็แลน
ไปแลวหยั่งลงสูภวังค. ในวาระที่ ๒ ภวังคจึงเปลี่ยน (หมุน) มาสู
อาวัชชนะทากายทวาร ตอแตนั้นวิถีจิตทั้งหลาย คือ กายวิญญาณ สัมปฏิจ
ฉันนะ สันติรณะ โวฏฐัพพนะ จึงเปนไป ชวนะก็แลนไปแลวหยั่งลงสูภวังค.
ในวาระที่ ๓ ภวังคเปลี่ยน (หมุน) มายังมโนทวาราวัชชนะ ลําดับนั้น
ชวนะก็แลนไปหยั่งลงสูภวังค แมลงวันยอมทํากาละ (ตาย) ในฐานะนี้
เนื้อความนี้ทานนํามาเพื่ออะไร เพื่อแสดงวา ขึ้นชื่อวา อารมณของอรูปธรรม
ทั้งหลายเปนไปเร็วอยางนี้.
ภาพ (วรรณะ) อยางหนึ่ง ปรากฏในภูมิ (โอกาส) ของสัตวที่จะ
บังเกิดขึ้น ชื่อวา คตินิมิต ในคตินิมติ นั้น เมื่อนรกจะปรากฏก็จะปรากฏ
เปนภาพเชนกับโลหกุมภี (หมอทองแดง) เมื่อมนุษยโลกจะปรากฏ ก็จะปรากฏ
*

คําวาในฐานะนี้ หมายถึงมรณาสันนวิถี (วิถีใกลความตาย) ประเภทใดประเภทหนึ่งใน ๔t
อยาง เหลานีค้ ือ
ประเภทที่ ๑ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีตทารัมมณะ ๒ ครั้ง แลวจุติ
ประเภทที่ ๒ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง แลวจุติ
ประเภทที่ ๓ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีตทารัมมณะ ๒ ครั้ง แลวมีภวังค...แลวจุติ
ประเภทที่ ๔ จิตเสพชวนะ ๕ ครั้ง มีภวังค...แลวจุติ
ในฐานะนี้ แมลงวันตายในประเภทที่ ๔

*
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เปนภาพทองมารดา ผากัมพล และยาน. เมื่อเทวโลกจะปรากฏ ก็จะปรากฏ
เปนภาพตนกัลปพฤกษ วิมาน และที่นอนเปนตน ปฏิสนธิมอี ารมณ ๓ อยาง
โดยสังเขป คือ กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต ดวยประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง ปฏิสนธิมีอารมณ ๓ อยาง คือ
อารมณอดีต
อารมณปจจุบัน
อารมณที่เปนนวัตตัพพะ.
อสัญญีปฏิสนธิไมมีอารมณ บรรดาปฏิสนธิเหลานั้น วิญญาณัญจายตน
ปฏิสนธิ และเนวสัญญานาสัญญายตนปฏิสนธิมีอารมณเปนอดีตอยางเดียว
กามาวจรวิบาก ๑๐ มีอารมณเปนอดีตบาง เปนปจจุบันบาง ปฏิสนธิที่เหลือมี
อารมณเปนนวัตตัพพะ (อารมณที่พึงกลาวไมได). ก็ปฏิสนธิที่กําลังเปนไป
ในอารมณ ๓ อยาง ยอมเปนไปในลําดับแหงจุติที่มีอดีตเปนอารมณ หรือ
มีนวัตตัพพารมณ แตชื่อวา จุติจิตที่มีอารมณเปนปจจุบันมิไดมี เพราะฉะนั้น
พึงทราบอาการที่เปนไปแหงปฏิสนธิมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ในอารมณ ๓
อยาง ในลําดับแหงจุติที่มีอารมณอยางใดอยางหนึ่งในอารมณ ๒ อยาง ดวย
อํานาจสุคติและทุคติ. ขอนี้เปนอยางไร ?
*

ปฏิสนธิมอี ารมณอดีตตอจากจุติมีอารมณอดีต
คือ ในเบื้องตน บาปกรรมตามที่ตนสั่งสมไว หรือกรรมนิมิต ยอม
มาสูคลองมโนทวารแกบุคคลผูนอนในเตียงมรณะ เพราะพระบาลีวา "ก็บาป
อารมณนี้เห็นตรงกับอารมณบัญญัติ คือ บัญญัติกรรมนิมิต และบัญญัติมหัคคตกรรมนิมิต
ของผูที่จะไปเกิดในพรหมโลก

*
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กรรมเหลานัน้ ยอมเขาไปปรากฏแกบุคคลผูมีบาปกรรมซึ่งดํารงอยูในกามาพจร
สุคติในสมัยนั้น" ดังนี้ จุติจิตก็ทําภวังควิสัย (คืออารมณแหงภวังค) ใหเปน
อารมณ เกิดขึ้นในที่สุดแหงตทารัมมณะ หรือในชวนะถวน ๆ เกิดขึ้น
ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตนั้น เมื่อจุติจิตนั้นดับแลว ก็เกิดปฏิสนธิจิต
อันนับเนื่องดวยทุคติภูมิ อันกําลังแหงกิเลสที่ยังมิไดตัดใหนอมไปในบาปกรรม
ตาง ๆ ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตที่มาสูคลองนั้นนั่นแหละ
นี้เปนปฏิสนธิมีอารมณอดีตตอจากจุติจิตมีอารมณอดีต.
ปฏิสนธิมีอารมณปจจุบนั ตอจากจุติมีอารมณอดีต
ในมรณสมัยของบุคคลอื่นอีก นิมิตในทุคติภูมิมีภาพเปลวเพลิงเปน
ตนในนรกเปนตน มาสูค ลองมโนทวาร ดวยอํานาจแหงกรรมตามที่กลาวแลว
เมื่อภวังคของบุคคลนั้นเกิดดับสิ้นสองครั้งแลวเกิดวิถีจิตทั้ง ๓ คือ อาวัชชนะ
ซึ่งปรารภอารมณนั้น ๑ ชวนะ ๕ ดวง เพราะมีกําลังออนโดยใกลตอมรณะ ๑
และตทารัมมณะ ๒ ดวง ๑. ตอจากนั้น จุติจิต ๑ ดวง กระทําภวังควิสัย
ใหเปนอารมณ ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้ ขณะจิตยอมลวงไป ๑๑ ดวง
ในลําดับนั้น ปฏิสนธิจิต จึงเกิดขึ้นในอารมณที่มีอายุแหงขณะจิตที่ยังเหลืออยู
๕ ขณะนั้นนั่นแล. นี้ ปฏิสนธิมีอารมณปจจุบันตอจากจุติมีอารมณอดีต.
ในมรณสมัยของบุคคลอื่นอีก หีนารมณ (อารมณเลว) มีราคะเปนตน
เปนเหตุ ยอมพาสูคลองทวารในทวาร ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ในที่สุดแหงโวฏฐัพ
พนะที่เกิดขึ้นตามลําดับ ชวนะ ๕ ดวง เเละตทารัมมณะ ๒ ดวง ของบุคคลนั้น
ยอมเกิด เพราะมีกําลังออนโดยใกลตอ ความตาย ตอจากนั้น จุติจิตหนวงก็ทํา
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ภวังควิสัยใหเปนอารมณ ดวยคํามีประมาณเทานี้ ขณะแหงจิตยอมเปนอัน
ลวงไป ๑๕ ขณะ คือ ภวังค ๒ ดวง อาวัชชนะ ๑ ดวง ทัศนะ ๑ ดวง
สัมปฏิจฉันนะ ๑ ดวง สันตีรณะ ๑ ดวง โวฏฐัพพนะ ๑ ดวง ชวนะ ๑ ดวง
ตทารัมมณะ ๒ ดวง และจุติจิต ๑ ดวง ในลําดับนั้น ปฏิสนธิจิต จึงเกิดขึ้นใน
อารมณที่มีอายุขณะจิต ๑ ขณะที่ยังเหลืออยูนั้นนั่นแหละ ปฏิสนธิแมนี้ก็มีอารมณ
ปจจุบันตอจากจุติมีอารมณอดีต.
ปฏิสนธิมีอารมณอดีตและปจจุบันในลําดับจุติมีอารมณอดีต
พึงทราบอาการความเปนไปแหงปฏิสนธิในทุคติภูมิที่มีอารมณอดีตและ
ปจจุบัน ในลําดับแหงจุติในสุคติภูมิซึ่งมีอารมณอดีตนี้กอน. สวนกรรมอัน
ปราศจากโทษนั้น หรือกรรมนิมิต ยอมมาสูคลองมโนทวารของบุคคลผูดํารง
อยูในทุคติภูมิมีกรรมอันปราศจากโทษที่สั่งสมไวแลว โดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแหละ เพราะฉะนั้น พึงเวนธรรมที่เปนฝายขาว (บริสุทธิ์) ไวในธรรม
ที่เปนฝายดําแลว พึงทราบคําทั้งหมดโดยนัยกอนนั่นแหละ. นี้เปนอาการแหง
ความเปนไปแหงปฏิสนธิในสุคติภูมิ ซึ่งมีอารมณอดีตและปจจุบัน ตอจากจุติ
ในทุคติภูมิอันมีอารมณเปนอดีต.
ปฏิสนธิมีอารมณอดีตหรือนวัตตัพพะในลําดับจุติมีอารมณอดีต
อนึ่ง กรรมอันปราศจากโทษ หรือกรรมนิมิต ยอมมาสูคลอง
มโนทวารของบุคคลผูดํารงอยูในสุคติภูมิ ผูมีกรรมปราศจากโทษซึ่งสั่งสม
ไวแลว ผูนอนบนเตียงมรณะ โดยมีพระบาลีมีอาทิวา ตานิ จสฺส ตสฺมี
สมเย โอลมฺพนฺติ ก็กรรมอันงามคือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
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เหลานั้น ยอมเขาไปปรากฏแกบุคคลนั้นผูนอนบนเตียงในสมัยนั้น เปนตน
ก็แลกรรมอันปราศจากโทษ หรือกรรมนิมิตนั้น ยอมมาสูคลองมโนทวารของ
บุคคลผูมีกรรมปราศจากโทษอันเปนกามาพจรที่สั่งสมไวแลวนั่นแหละ สวน
กรรมนิมิตอยางเดียว ยอมมาสูคลองมโนทวารของบุคคลผูมีมหัคคตกรรมที่
สั่งสมไวแลว จุติจิตทําภวังควิสัยใหเปนอารมณเกิดขึ้น ในลําดับแหงตทารัมมณะ หรือในชวนวิถลี วน ๆ ซึ่งเกิดขึ้นปรารภกรรมนิมิตนั้น เมื่อจุติจิต
นั้นดับ ปฏิสนธิจิตอันนับเนื่องดวยสุคติภูมิ ซึ่งถูกกําลังกิเลสที่ยังมิไดตัดให
นอมไป เกิดขึ้นปรารภกรรม หรือกรรมนิมิตอันมาสูคลองนั้นนั่นแหละ. นี้
เปนปฏิสนธิมีอารมณอดีตหรืออารมณนวัตตัพพะตอจากจุติมีอารมณอดีต.

*

ปฏิสนธิมีอารมณปจจุบนั ตอจากจุติมีอารมณอดีต
ในมรณสมัยของบุคคลอื่นอีก สุคตินิมิตกลาวคือภาพทองมารดาใน
มนุษยโลก หรือภาพอุทยานและตนกัลปพฤกษในเทวโลก ยอมมาสูคลองมโนทวารดวยอํานาจกรรมที่ปราศจากโทษอันเปนกามาพจร ปฏิสนธิจิตยอมเกิดขึ้น
แกบุคคลนั้นในลําดับแหงจิติจิต โดยลําดับที่แสดงไวในทุคตินิมิตนั้น แหละ.
นี้เปนปฏิสนธิมีปจจุบันอารมณในลําดับแหงจิตมีอดีตอารมณ.
ในมรณสมัยของบุคคลอื่นอีก พวกญาติพากันแสดงอารมณ กลาววา
ดูกอนพอ นีเ้ ปนการบูชาพระพุทธเจา พอจงทําเพื่อประโยชนแกตัวพอ พอจง
ยังจิต ใหเลื่อมใสแลวแสดงรูปารมณ ดวยสามารถแหงพวงดอกไม ธงชัย และ
*

ม. อุ. เลม ๑๔. ๔๘๗/๓๒๓
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ธงแผนผาเปนตน หรือแสดงสัททารมณดวยสามารถแหงการฟงธรรม และ
ดุริยบูชาเปนตน หรือแสดงคันธารมณดวยสามารถกลิ่นธูป กลิ่นเครื่องอบที่
หอมเปนตน หรือกลาววา ดูกอนพอ พอจงลิ้มไทยธรรมนี้ ที่เขาถวายเพื่อ
ประโยชนแกพอแลวแสดงรสารมณ ดวยสามารถแหงน้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน
หรือกลาววา ดูกอนพอ พอจงสัมผัสไทยธรรมนี้ ที่เขาถวายเพื่อประโยชนแกพอ
แลวแสดงโผฏฐัพพารมณดวยอํานาจแหงผาจีนและผาโสมาระเปนตนนอมเขา
ในทวาร ๕. ชวนะ ๕ ดวงยอมเกิดแกบุคคลนั้น เพราะมีกําลังออนโดยใกล
ตอความตาย ในที่สุดแหงโวฏฐัพพนะซึ่งเกิดขึ้นตามลําดับในอารมณมีรูปเปน
ตนที่มาสูคลองนั้น และยอมเกิดตทารัมมณะ ๒ ดวง ลําดับนั้น จุติจิตหนึ่ง
ดวงการทําภวังควิสัยใหเปนอารมณ ในที่สุดแหงจุติจิตนั้น ปฏิสนธิจิตก็เกิด
ขึ้นในอารมณที่ตั้งอยูในขณะแหงจิตหนึ่งดวงนั้นแหละ. ปฏิสนธิแมนี้ ก็มี
อารมณปจจุบันตอจากจิตมีอารมณอดีต.
ปฏิสนธิมีอารมณ ๓ อยางใดอยางหนึ่ง
ตอจากจุติมีอารมณนวัตตัพพะ
อนึ่ง ในมรณสมัยของบุคคลอื่นอีก ผูดํารงอยูในสุคติภูมิผูไดเฉพาะ
มหัคคตะดวยอํานาจแหงฌานมีปฐวีกสิณเปนตน บรรดากุศลกรรม กรรมนิมิต
คตินิมิตที่เปนกามาพจรอยางใดอยางหนึ่ง หรือนิมิตมีปฐวีกสิณเปนตน หรือ
มหัคคตจิต ยอมมาสูคลองมโนทวาร หรืออารมณอันประณีต อันมีการเกิดขึ้น
แหงกุศลเปนเหตุ ยอมมาสูคลองในจักษุ หรือโสตทวารอยางใดอยางหนึ่ง ชวนะ
๕ ดวง ยอมเกิดแกบุกคลนั้น เพราะมีกําลังออนโดยใกลตอมรณะ ในที่สดุ แหง
โวฏฐัพพนะซึ่งเกิดขึ้นโดยลําดับ แตวา ตทารัมมณะยอมไมมีแกเหลาสัตวผูมี
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มหัคคตจิตเปนคติ ฉะนั้น จึงเกิดจุติจิตหนึ่งดวงกระทําภวังควิสัยใหเปน
อารมณในลําดับแหงชวนะนั้นแล ในที่สุดแหงจุติจิตนั้น ยอมเกิดปฏิสนธิจิต
มีอารมณอยางใดอยางหนึ่งในอารมณทั้งหลายตามที่ปรากฏ อันนับเนื่องในสุคติ
อยางใดอยางหนึ่งแหงสุคติของกามาพจร หรือมหัคคตะ. ปฏิสนธินี้มีอารมณ
อดีต ปจจุบัน นวัตตัพพะอยางใดอยางหนึ่ง ตอจากจุติที่มีอารมณเปนนวัตตัพพะ.
พึงทราบปฏิสนธิ ในลําดับแมจุติในอรูปภูมิ โดยทํานองนี้. นี้เปน
อาการเปนไปแหงปฏิสนธิมีอารมณอดีต มีอารมณนวัตตัพพะ มีอารมณปจจุบัน
ตอจากจุติในสุคติภูมิมีอารมณอดีต และอารมณนวัตตัพพะ.
ปฏิสนธิมีอารมณอดีตปจจุบันตอจากจุติมีอารมณอดีต
สวนบุคคลผูดํารงอยูในทุคติภูมิ ผูมีบาปกรรม กรรม กรรมนิมิตหรือ
คตินิมิตนั้น ยอมมาสูคลองในมโนทวารโดยนัยที่กลาวนั้นแหละ แตอารมณที่
เปนเหตุเกิดอกุศลยอมมาสูคลองในปญจทวาร ลําดับนั้น ปฏิสนธิจิตของบุคคล
นั้นมีอารมณอยางใดอยางหนึ่งในอารมณ ๓ เหลานั้น อันนับเนื่องในทุคติภูมินี้
ที่สุดแหงจุติจิตตามลําดับก็เกิดขึ้น. นี้เปนอาการเปนไปแหงปฏิสนธิจิตมีอารมณ
อดีต และปจจุบันในลําดับตอจากจิตในทุคติภูมิมีอารมณอดีต ฉะนี้แล ดวย
ลําดับแหงคําเพียงเทานี้ ยอมเปนอันแสดงความเปนไปแหงวิญญาณ ๑๙ ดวง
ดวยอานาจปฏิสนธิ.
อีกอยางหนึ่ง วิญญาณ ๑๙ ดวงทั้งหมดนี้นั้น
เมื่อเปนไปในปฏิสนธิ ยอมเปนไป
ดวยธรรม ๒ อยาง และวิญญาณที่แตกตางกัน
เปนไป ๒ อยางเปนตน โดยความแตกตางกัน
แหงธรรมที่ระคนกันเปนตน.
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จริงอยู วิปากวิญญาณ ๑๙ ดวงนี้ เมื่อจะเปนไปในปฏิสนธิ ยอมเปน
ไปดวยกรรม ๒ อยาง ดวยวา กรรมอัน ใหกําเนิดวิปากวิญญาณ ๑๙ ดวงนั้น
ยอมเปนปจจัยโดยนานาขณิกกรรมปจจัย และอุปนิสสยปจจัยตามควรแกตน
ขอนี้สมกับคําที่ตรัสวา กุสลากุสล กมฺมวิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน
ปจฺจโย กุศลและอกุศลเปนปจจัยแกกรรมวิบาก ดวยอุปนิสสยปจจัย ก็เมื่อ
วิญญาณนี้เปนไปอยางนี้ ก็พึงทราบความแตกตางกันแมมี ๒ อยาง เปนตน
โดยความแตกตางกันแหงธรรมที่ระคนกันเปนตน อยางไร ? คือ วิญญาณนี้
แมเปนไปอยูอยางเดียวดวยอํานาจปฏิสนธิ ชื่อวามี ๒ อยาง โดยความตางกัน
แหงธรรมที่ระคนกันและไมระคนกันกับรูป มี ๓ อยาง เพราะความตางกัน
แหงกามภพ รูปภพ อรูปภพ มี ๔ อยาง ดวยสามารถแหงกําเนิดอัณฑชะ
ชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ มี ๕ อยาง ดวยสามารถคติ (มีทาง
ไปสูนรกเปนตน) มี ๗ อยาง ดวยอํานาจวิญญาณฐิติ มี ๙ อยาง ดวย
อํานาจ สัตตาวาส.
บรรดาวิญญาณเหลานั้น
วิญญาณที่ระคนกับรูป ๒ อยาง
เพราะความตางกันแหงภาวะ และในวิญญาณ
ทั้ง ๒ นั้น วิญญาณที่มีภาวะ ๒ อยาง มี ๒
ทสกะบาง ๓ ทสกะบาง กําหนดอยางต่ํา เกิด
พรอมกับวิญญาณที่ระคนกันกับรูปเบื้องตน.
คําวา วิญญาณที่ระคนกับรูป ๒ อยาง เพราะความแตกตาง
กันแหงภาวะ นั้น ความวา จริงอยู บรรดาวิญญาณเหลานั้น ปฏิสนธิ๑

๒

๑. อภิ. ป. เลมที่ ๔๐ ๑๓๗๘/๔๖๐
๒. ดูคติ ๕ ที่เชิงอรรถ หนา ๔๕๖
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วิญญาณนั้นระคนดวยรูปเกิดขึ้นเวนอรูปภพ. ปฏิสนธิวิญญาณนั้น มี ๒ อยาง
คือ มีภาวะ ๑ ไมมีภาวะ ๑ เพราะในรูปภพเกิดขึ้นเวนจากภาวะ คือ อิตถินทรีย และปุริสินทรีย เพราะในกามภพเกิดพรอมกับภาวะ เวนแตปฏิสนธิ
ของบัณเฑาะกโดยกําเนิด.
คําวา และในวิญญาณทั้ง ๒ นั้น วิญญาณที่มีภาวะ ๒ อยาง
นั้น ความวา ในวิญญาณแมเหลานั้น วิญญาณมีภาวะ ๒ อยาง โดยการเกิด
พรอมกันแหงอิตถีภาวะ หรือปุริสภาวะอยางใดนั่นแหละ.
คําวา มี ๒ ทสกะบาง มี ๓ ทสกะบาง กําหนดอยางต่ํา
เกิดพรอมกับวิญญาณที่ระคนกับรูปเบื้องตน ความวา ในวิญญาณ
เหลานั้น วิญญาณ ๒ อยาง คือ วิญญาณที่ระคนกับรูป และไมระคนกับรูป
ปฏิสนธิวิญญาณที่ระคนกับรูปอันเปนเบื้องตนนี้ใด เกิดพรอมกัน ๒ ทสกะ
คือ กายทสกะและวัตถุทสกะ หรือ ๓ ทสกะ คือ วัตถุทสกะ กายทสกะ
ภาวทสกะ เปนอยางต่ําไมมีรูปลดลงกวานั้น.
ก็ปฏิสนธิวิญญาณนี้นั้น มีกําหนดรูปอยางต่ําอยางนี้ เมื่อเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมชาติไดการนับวาเปนกลละ มีประมาณเทาหยาดน้ํามันงา
ใสที่ปลายขนเสนหนึ่งแหงเนื้อทราย ในกําเนิดทั้ง ๒ อันมีชื่อวา อัณฑชะ
และชลาพุชะ บัณฑิตพึงทราบความตางกันแหงการเกิดขึ้นกําเนิดเหลานั้น ดวย
สามารถแหงคติของกําเนิดทั้งหลาย.
จริงอยู บรรดาการเกิดดวยสามารถแหงคติเหลานั้น
นิรเย ภุมมฺ วชฺเชสุ
เทเวสุ จ น โยนิโย
ติสฺโส ปุริมิกา โหนฺติ จตสฺโสป คติตฺตเย
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กําเนิด ๓ ขางตน ยอมไมมใี นนรก
และไมมีในพวกเทพทั้งหลายเวนภุมมเทวดา
กําเนิด ๔ ยอมมีในคติ ๓.
ในคาถานั้น ดวย จ ศัพท ในบทวา เทเวสุ จ นี้ กําเนิด ๓
ขางตน พึงทราบวา ไมมี ในนิชฌามตัณหิกเปรต เหมือนไมมีในนรกและใน
เทพทั้งหลายเวนภุมมเทวดา เพราะสัตวเหลานั้นเปนโอปปาติกะกําเนิดอยาง
เดียว แตกําเนิด ๔ มีในคติ ๓ ที่เหลือกลาวคือสัตวเดรัจฉาน ปตติวิสัยและ
มนุษย และพวกภุมมเทวดาที่เวนไวในเบื้องตน.
บรรดากําเนิดเหลานั้น
ในรูปพรหม ยอมเกิดรูป ๓๙ กลาป
ในสังเสทชะกําเนิด และโอปปาติกะกําเนิด
ยอมเกิดรูป ๗๐ กลาป โดยกําหนดอยางสูง
หรืออยางต่ํามี ๓๐ กลาป.
ในรูปพรหมซึ่งกําเนิดเปนโอปปาติกะกอน รูป ๓๙ กลาป ยอมเกิด
พรอมกับปฏิสนธิวิญญาณดวยสามารถแหงกลาป ๔ คือ จักขุทสกะ โสตทสกะ
วัตถุทสกะ และชีวิตนวกะ. สวนในสังเสทชะกําเนิด และโอปปาติกะกําเนิด
เหลาอื่นเวนพวกรูปพรหม ยอมไดรปู ๗๐ กลาปอยางสูง ดวยอํานาจแหง
วัตถุทสกะ โสตทสกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ กายทสกะ ภาวทสกะ และ
วัตถุทสกะ และรูป ๗๐ กลาปเหลานั้น ยอมเกิดในพวกเทพเปนนิตย ในรูป
ที่เปนทสกะเหลานั้น กองรูป ๑๐ เหลานั้น คือ วรรณะ ๑ คันธะ ๑ รสะ ๑
*

*

ชลาพุชะ อัณฑชะ สังเสทชะ
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โอชา ๑ และธาตุ ๔ (คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม) จักขุประสาท ๑
ชีวิตินทรีย ๑ ชื่อวา จักขุทสกะ โสตทสกะเปนตน ที่เหลือก็พึงทราบอยางนี้.
อนึ่ง กําหนดอยางต่ํา รูป ๓๐ กลาป ยอมเกิดพรอมกับปฏิสนธิวิญญาณ ดวยสามารถแหงชิวหาทสกะ กายทสกะ วัตถุทสกะ แกบุคคลผูบอด
หนวกแตกําเนิด ผูไมมีฆานประสาท และผูเปนนปุงสกะมาแตกําเนิด. บัณฑิต
พึงทราบการกําหนด โดยสมควรในระหวางรูปที่กําหนดอยางสูง และอยางต่ํา
ครั้นทราบอยางนี้แลว
พึงกําหนดรูธรรมพิเศษ แหงความ
ตางกันและไมตางกันของจุติ และปฏิสนธิ
โดยขันธ โดยอารมณ โดยคติ โดยเหตุ
โดยเวทนา โดยปติ โดยวิตก และโดยวิจาร
ตอไป.
อธิบายวา ก็ปฏิสนธิจิต ๒ อยาง โดยระคนดวยรูปและไมระคนดวย
รูปอันใดนี้ และจุติในลําดับแหงอดีตแหงปฏิสนธินั้นอันใด บัณฑิตพึงทราบ
ธรรมพิเศษแหงความตางกันและไมตางกัน แหงจิตและปฏิสนธิเหลานั้น โดย
ขันธเปนตนเหลานั้น อยางไร คือ บางคราว ขันธ เทานั้น เปนปฏิสนธิโดย
ไมตางกันแมโดยอารมณ ในลําดับแหงจุติในอรูปภูมิซึ่งมีขันธ ๔ บางคราว
เปนปฏิสนธิในอรูปภูมิมีอารมณเปนมหัคคตะและอารมณภายใน ตอจากจุติที่มี
อารมณมิใชมหัคคตะและมีอารมณภายนอก. นี้เปนนัยในอรูปภูมิอยางเดียวกอน.
อนึ่ง ในบางคราว อรูปขันธ ๔ เปนปฏิสนธิในอรูปภูมิ ตอจากจุติ
ในกามาพจร หรือจุติในรูปาพจรที่มีขันธ ๕ ดวยอาการอยางนี้ ปฏิสนธิกม็ ี
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อารมณปจจุบันตอจากจุติมีอารมณอดีต. ปฏิสนธิในทุคติบางอยางตอจากจุติใน
สุคติภูมิบางอยาง ปฏิสนธิที่เปนสเหตุกะตอจากจุติที่เปนอเหตุกะ ปฏิสนธิ
ที่เปนติเหตุกะ ตอจากจิตที่เปนทุเหตุกะ ปฏิสนธิทเี่ ปนโสมนัสสสหคตะ ตอจาก
จุติที่เปนอุเบกขาสหคตะ ปฏิสนธิทมี่ ีปติ ตอจากจุติที่ไมมีปติ ปฏิสนธิที่มี
วิตก ตอจากจุติที่ไมมีวิตก ปฏิสนธิที่เปนสวิจาร ตอจากจุติที่ไมมีวิจาร
ปฏิสนธิที่เปนสวิตักกะและสวิจารตอจากจุติที่เปนอวิตักกะอวิจา เพราะฉะนั้น
บัณฑิตพึงประกอบตามควรโดยตรงกันขามกับวิญญาณนั้น ๆ เถิด.
ลทฺธปฺปจิจยมิติ ธมฺม มตฺตเมต ภวนฺตรมุเปติ
นาสฺส ตโต สงฺกนฺติ น ตโต เหตุ วินา โหติ
วิญญาณนี้ เปนเพียงธรรมที่มีปจจัย
อันไดแลว ยอมเขาถึงภพอื่น ดวยประการ
ฉะนี้วิญญาณนั้น จึงไมมีการเคลื่อนไปจาก
ภพนี้ เวนเหตุแตภพอดีตแลว วิญญาณก็หา
ปรากฏไม.
จริงอยู วิญญาณนี้ มีปจจัยอันไดแลว สักวาเปนธรรมอาศัยรูปและ
อรูปเมื่อเกิดขึ้นอยู เรียกวา ยอมเขาถึงภพอื่น วิญญาณนี้ ไมใชสัตว ไมใช
ชีวะ วิญญาณนั้น จึงไมมีการกาวจากภพอดีตมาในภพนี้ เวนเหตุแตภพอดีต
แลว วิญญาณนั้นก็ไมปรากฏในภพนี้. ขาพเจาจักประกาศวิญญาณนี้ โดยลําดับ
แหงจุติและปฏิสนธิของมนุษย ตามที่ปรากฏตอไป.
วาดวยจุติวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณ
ความจริง เมื่อสัตวใกลตอความตาย โดยสภาวะตามปรกติ หรือ
โดยความพยายามในภพอดีต อดทนไมไดซึ่งกลุมรุมแหงศัสตรา ซึ่งมีเวทนา
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อันใกลตอความตาย อันตัดซึ่งเสนเอ็นอันเปนขอตอแหงอวัยวะนอยใหญทั้งปวง
ซึ่งใคร ๆ ก็ทนไมได เมื่อสรีระซูบซีดโดยลําดับดุจใบตาลสดที่ตากไวกลางแดด
เมื่ออินทรียมีจักขุเปนตนดับแลว เมื่อกายินทรีย มนินทรีย และชีวิตินทรีย
อันดํารงอยูในฐานะสักวาหทยวัตถุ วิญญาณอาศัยหทยวัตถุที่ยังเหลือในขณะนั้น
ปรารภกรรมกลาวคือสังขารมีปจจัยที่ยังเหลือไดแลวอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
ครุกรรม อาจิณณกรรม อาสันนกรรม และกรรมที่ทําไวกอน หรือปรารภ
อารมณกลาวคือกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต ที่เขาไปปรากฏแลวนั้น เปนไป
วิญญาณนั้นนั่นแหละ เมื่อเปนไป เพราะละตัณหาและอวิชชายังไมได จึงถูกตัณหาใหนอมไป สังขารอันเปนสหชาตธรรมยอมซัดไปในอารมณนั้นอันเปนโทษ
อันอวิชชาปกปดแลวนั้น วิญญาณนั้นถูกตัณหาใหนอมไป อันสังขารทั้งหลาย
ซัดไปอยู ดวยอํานาจการสืบตอ ยอมละหทัยที่อาศัยอันมีมากอน จะยินดีอยู
ก็ตาม ไมยนิ ดีอยูก็ตามซึ่งหทัยอันเปนที่อาศัยอันกรรมใหตงั้ ขึ้นอื่นอีก ยอม
เปนไปดวยปจจัยทั้งหลายมีอารมณเปนตน ทีเดียว เหมือนบุรุษเหนี่ยวเชือกที่
ผูกกับตนไมฝงนี้ขามเหมืองไปฉะนั้น.
อนึ่ง ในวิญญาณทั้งหลายเหลานี้ วิญญาณดวงกอน เรียกวา จุติ
เพราะเคลื่อนไป ดวงหลัง เรียกวา ปฏิสนธิ เพราะสืบตอภพอื่นเปนตน
ปฏิสนธิวิญญาณนี้นั้น บัณฑิตพึงทราบวา มิใชจากภพกอนมาในภพนี้ แมเวน
เหตุมีกรรม สังขาร คติ และอารมณเปนตน แตภพกอนนั้น ก็ไมปรากฏ.
สิยุ นิสฺสนาเนตฺถ
ปฏิโฆสาทิกา อถ
สนฺตานพนฺธโต นตฺถิ เอกตา นาป นานตา
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เปรียบเหมือนเสียงสะทอนเปนตน
พึงเปนอุทาหรณไดในเรื่องนี้ ก็เสียงสะทอน
นั้น มิใชเปนเสียงเดียวกัน มิใชเปนเสียง
ตางกัน ( กับเสียงเดิม) เพราะเนื่องกันดวย
ความสืบตอ.
ก็ธรรมที่จําแนกโดยเสียงสะทอน แสงประทีป รอยประทับตรา และ
เงาพึงเปนอุทาหรณในเรื่องนี้ คือ ในการที่วิญญาณนี้ ไมมาในภพนี้แตภพกอน
และความที่วิญญาณนี้เกิดขึ้นเหตุที่นับเนื่องดวยอดีตภพ ดังนี้ เหมือนอยางวา
เสียงสะทอน แสงประทีป รอยประทับตรา และเงา มีเหตุมาแตเสียงเปน
เบื้องตน มิไดแยกกันไปในที่ใด ฉันใด จิตนี้กฉ็ ันนั้นเหมือนกัน ก็ในฐานะนี้
จิตนี้มิใชเปนดวงเดียวกัน ทั้งมิใชตางกัน เพราะเนื่องกันโดยความสืบตอ
จริงอยู ถาวา เมื่อมีความเนื่องกันดวยความสืบตอ ความเปนอยางเดียวกัน
พึงมีโดยสวนเดียวไซร นมสม ก็ไมพึงเกิดแตนม ก็ถาวา ความตางกันพึงมี
โดยสวนเดียวไซร นมสมก็ไมพึงมีเพราะนมสดเปนใหญ. ในเหตุที่เกิดขึ้น
แหงเหตุทั้งหมดก็นัยนี้. ก็เมื่อเปนเชนนี้ ก็จะพึงเปนการตัดโวหารแหงโลก
ทั้งหมดไปเสีย และการตัดโวหารของโลกทั้งหมดนั้น ไมนา ปรารถนา เพราะ
ฉะนั้น ในเรื่องนี้ ไมควรเขาใกลความเปนอันเดียวกัน หรือความตางกันโดย
สวนเดียวกัน ฉะนี้แล.
ก็ในอธิการนี้ หากมีผูถามวา เมื่อความไมเคลื่อน ความปรากฏมีอยู
อยางนี้ เหตุทีขันธในอัตภาพมนุษยนี้ดับแลว และเหตุที่กรรมอันเปนปจจัย
แกผล มิไดเปนไปในที่เกิดผลนั้น ผลนั้นของกรรมอื่น ก็พงึ มีแตกรรมอื่น
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มิใชหรือ ก็เมื่อผูเขาไปเสวยไมมีอยู ผลนั้น พึงมีแกใคร เพราะฉะนั้น
วิธีนี้ไมดี ในขอนั้น ทานจึงประพันธคาถานี้ไววา
สนฺตาเน ย ผล เอต นาฺสฺส น จ อฺโต
วีชาน อภิสขาโร
เอตสฺสถสฺส สาธโก
ผลใด ในความสืบตอ ผลนี้มิใช
ของกรรมอื่น และมิใชแตกรรมอื่น สภาพปรุงแตงพืชทั้งหลาย เปนเครื่องสาธกเนื้อความนี้.
จริงอยู ผล เมื่อเกิดขึ้นในความสืบตออันเดียวกัน ก็เพราะความที่
เปนอันเดียวกัน และความตางกัน จึงสําเร็จเฉพาะไดโดยสวนเดียวในผลนั้น
จึงไมมีวา เปนของกรรมอื่น หรือแตกรรมอื่น ก็สภาพปรุงแตงพืชทั้งหลาย
เปนเครื่องสาธกเนื้อความนี้ เพราะเมื่อบุคคลปลูกพืช มะมวงเปนตน ผลพิเศษ
ในกาลอื่นไดปจจัยในการสืบตอแหงพืชนั้น ๆ เมื่อเกิด ยอมไมเกิดแกพืชอื่น
ยอมไมเกิดแตปจจัยเครื่องปรุงแตงอื่น อนึ่ง พืชเหลานั้น หรือเครื่องปรุงแตง
นั้น ยอมไมถึงฐานะเปนผลได พึงทราบอุปไมยนี้ ฉันนั้น และพึงทราบ
เนื้อความนี้ ดวยวิชชา ศิลปะ และโอสถเปนตน ที่ใชประกอบในรางกายเด็ก
อํานวยผลใหรางกายเติบโตเปนตนในกาลอื่น. และคําที่กลาววา เมื่อไมมีผูเขา
ไปเสวย ผลนี้ พึงมีแกแกใคร. ในขอนั้น
สมมติวาผูเสวยสําเร็จ เพราะความ
เกิดขึ้นแหงผล เหมือนกับสมมติวา ตนไม
ยอมมีผล เพราะการเกิดขึ้นแหงผล ฉะนั้น.
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เหมือนอยางวา ตนไมชาวโลกยอมเรียกวา ยอมผลิผล หรือออกผล
แลว เพราะความเกิดขึ้นแหงผลของตนไม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธรรมที่เรียก
วาตนไมนั้นแหละ ฉันใด เทวดาหรือมนุษย ทานก็เรียกวา ผูเขาไปเสวย
หรือเรียกวา ผูมีสุข ผูมที ุกข เพราะความเกิดขึ้นแหงผลคือสุขและทุกข ที่
เรียกวา ผูเขาไปเสวยอันเปนสวนหนึ่งแหงขันธทั้งหลาย กลาวคือเทวดาและ
มนุษย ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ในทีน่ ี้ จึงไมมีเนื้อความอะไร ๆ ดวยบุคคล
อื่นที่ชื่อวา ผูเขาไปเสวย ดังนี้.
แมบุคคลใดจะพึงพูดวา เมื่อเปนเชนนั้น สังขารเหลานี้มีอยูก็ตาม
ไมมีอยูก็ตาม ก็พึงเปนปจจัยแกผลได ก็ผิวาสังขารที่มีอยู วิบากก็พึงมีแกสังขาร
เหลานั้นในขณะแหงความเปนไป ก็ถาสังขารเหลานั้นไมมีอยู ก็จะพึงนํามาซึ่ง
ผลเปนนิตยทั้งกอนและหลัง แตความเปนไป. ปญหากรรมนัน้ พึงตอบอยางนี้
สังขารเหลานี้เปนปจจัย เพราะเปน
ผูทําและมิใชจะนําผลมาใหเปนนิตย ในขอ
นั้นพึงทราบเรื่องนายประกันเปนตน เปน
อุทาหรณ.
จริงอยู สังขารทั้งหลายยอมเปนปจจัยแกผลของตน เพราะเปนผู
กระทํากรรม มิใชเพราะมีอยู หรือไมมีอยู เหมือนอยางที่ตรัสไววา จักขุ
วิญญาณอันเปนวิบาก เกิดขึ้นเพราะกระทํา เพราะการสั่งสมกุศลกรรมที่เปน
กามาพจร เปนตน และเปนปจจัยแกผลของตนตามควร มิใชนําผลมาให
ซ้ําซาก เพราะความวิบากอันใหผลแลว. ก็ในความแจมแจงแหงเนื้อความนี้
พึงทราบเรื่องนายประกันเปนอุทาหรณ ดังนี้.
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เหมือนอยางวา นายประกันคนใดคนหนึ่งใหโลก เพื่อรับมอบ
ประโยชนบางอยาง ยอมซื้อสินคาบาง ยอมเปนหนี้ (ซื้อเชื่อ) บาง การทํานั้น
ซึ่งก็เปนเพียงการทําการงานของนายประกันนั้นนั่น เองเปนปจจัยในการรับมอบ
หมายประโยชนนั้น มิใชกิริยามีอยู หรือไมมี เขายอมไมยอมเปนลูกหนี้แม
เกินกวาการรับมอบหมายในประโยชนนั้น เพราะเหตุไร ? เพราะความมอบ
หมายเปนตน ตนการทําไวแลว ฉันใด แมสังขารทั้งหลายผูกระทํากรรมก็
ฉันนั้น ยอมเปนปจจัยแกผลของนี้ เพราะตนกระทํา และยอมไมนําผลแม
เกินกวาการอํานวยผลตามควรแล.
ดวยคําเพียงเทานี้ ยอมเปนอันแสดงความเปนไปแหงปฏิสนธิวิญญาณ
ที่กําลังเปนไปทั้ง ๒ อยาง ดวยสามารถธรรมทีร่ ะคนดวยรูปและไมระคนดวย
รูป เพราะสังขารเปนปจจัย.
บัดนี้ เพื่อปองกันความหลงลืมในวิญญาณ ๓๒ ดวง เหลานั้นทั้งหมด
นั้นแหละ
พึงทราบสังขารเหลานั้นวาเปนปจจัย
แลววิญญาณเหลาใด และเปนปจจัยใด ประการใด ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิกาล และ
ปวัตติกาล ในที่ทั้งหลายมีภพเปนตน.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา ธรรมเหลานี้ คือ ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕
วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ชื่อวา ภพเปนตน ในภพเปนตนเหลานั้น สังขาร
เหลานี้เปนปจจัยแกวิปากวิญญาณเหลาใด และสังขารเหลานั้น เปนปจจัย ใน
ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล โดยประการใด บัณฑิตพึงทราบโดยประการนั้น.
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วาดวยปุญญาภิสังขารเปนปจจัย
บรรดาสังขารเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยในปุญญาภิสังขารกอน
วาโดยไมตางกัน ปุญญาภิสังขารจําแนกดวยเจตนา ๘ ดวง นี้
กามาพจรไดปจจัย ๒ อยาง คือ ดวยกรรมปจจัยที่เกิดตางขณะกัน และดวย
อุปนิสสยปจจัยในปฏิสนธิ แกวิปากวิญญาณ ๙ ดวง ในปฏิสนธิกามภพสุคติภูมิ
ปุญญาภิสังขารที่จําแนกดวยกุศลเจตนา ๕ ดวง ในรูปาวจรก็เปนปจจัยแก
วิปากวิญาณ ๕ ดวง ในปฏิสนธิกาลรูปภพเหมือนกัน แตกามาพรประเภท
ตามที่กลาวเปนปจจัย ๒ อยาง ในปวัตติกาล มิใชปฏิสนธิกาลแกปริตตวิปากวิญญาณ ๗ ดวง เวนมโนวิญญาณธาตุอเหตุกะที่สหรคดวยอุเบกขา ในกาม
ภพสุคติโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ปุญญาภิสังขารนั้นแหละเปนปจจัยใน
ปวัตติกาล มิใชในปฏิสนธิกาล. แกวิปากวิญญาณ ๕ ดวง ในรูปภพ อยาง
นั้น เหมือนกัน.
ก็ในกามภพทุคติภูมิ ก็เปนปจจัยแกปริตตวิปากวิญญาณทั้ง ๘ ใน
ปวัตติกาล มิใชในปฏิสนธิกาล อยางนั้นเหมือนกัน ในกามภพทุคติภูมินั้น
ปุญญาภิสังขารนั้น เปนปจจัย ดวยการประสบอิฏฐารมณในนรก ในคราวเที่ยว
ไปในนรกเปนตนของพระมหาโมคคัลลานเถระ. แตอิฏฐารมรยอมไดในพวก
สัตวเดรัจฉาน และในพวกนาค สุบรรณ และเปรตผูมีฤทธิ์มากทีเดียว
ปุญญาภิสังขารนั้นแหละ เปนปจจัยในปวัตติกาล และในปฏิสนธิกาล แกกุศล
วิปากวิญญาณทั้ง ๑๖ ดวง ในกามภพสุคติภูมิ วาโดยไมแปลกกัน ปุญญาภิสังขาร เปนปจจัยในปวัตติกาล และปฏิสนธิกาล แกวิปากวิญญาณ ๑๐ ดวง
ในรูปภพอยางนั้นเหมือนกัน.
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วาดวยอปุญญาภิสังขารเปนปจจัย
อปุญญาภิสังขาร จําแนกโดยอกุศลเจตนา ๑๒ ดวง เปนปจจัยใน
ปฏิสนธิกาล ไมเปนปจจัยในปวัตติกาล แกวิญญาณ ๑ ดวง ในกามภพทุคติภูมิเหมือนกันนั่นแหละ เปนปจจัยในปวัตติ ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิกาล แก
วิญญาณ ๖ ดวง เปนปจจัยทั้งในปวัตติกาล และปฏิสนธิกาลเหมือนอยางนั้น
แหละแกอกุศลวิปากวิญญาณ ๗ ดวง แตในกามภพสุคติภูมิ เปนปจจัยในปวัตติกาล ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิกาลแกอกุศลวิปากวิญญาณ ๗ ดวงเหลานั้น
เหมือนกันนั่นแหละ เปนปจจัยในปวัตติกาล ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิกาล อยาง
นั้นแหละแกวิญญาณ ๔ ดวง ในรูปภพ. ก็อปุญญาภิสังขารนั้นแล เปนปจจัย
แกวิญญาณในกามาพจร ดวยอํานาจการเห็นรูป ฟงเสียงอันไมนาปรารถนา
เปนตน แตในพรหมโลก ชื่อวา รูปเปนตนที่ไมนาปารถนา มิไดมี.
แมในเทวโลกกามาพจรก็ไมมีรูปเปนตน ที่ไมนาปรารถนาเหมือนกัน.
วาดวยอาเนญชาภิสังขารเปนปจจัย
ก็อาเนญชาภิสังขารเปนปจจัยเหมือนกันนั่นแหละแกวิปากวิญญาณ ๔
ดวงทั้งในปวัตติกาล ทั้งในปฏิสนธิกาล ในอรูปภพ.
วาดวยกายสังขาร ๒๐ ดวงเปนปจจัย
อนึ่ง วาโดยกุศลและอกุศลในกามาพจร กายสังขารจําแนกโดยเจตนา
ทั้ง ๒๐ ดวง โดยสัพพังคาหิกนัย เปนปจจัย ๒ อยาง คือดวยกรรมปจจัยที่
*

*

ไดแก มหากุศลเจตนา ๘ ดวง อกุศลเจตนา ๑๒ ดวง

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 513

เกิดตางขณะกัน และดวยอุปนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิกาล แกวปิ ากวิญญาณ ๑๐
ดวง ในกามภพ กายสังขารนั้นนั่นแหละ เปนปจจัยอยางนั้นเหมือนกันใน
ปวัตติกาล มิใชในปฏิสนธิกาล แกวปิ ากวิญญาณ ๑๓ ดวง ในกามภพ แก
วิปากวิญญาณ ๙ ดวง ในรูปภพ. กายสังขารนั้นนั่นแหละ เปนปจจัยเหมือน
อยางนั้นทั้งในปวัตติกาล ทั้งในปฏิสนธิกาล แกวิปากวิญญาณ ๒๓ ดวง ใน
กามภพ. แมในวจีสังขาร ก็นัยนี้เหมือนกัน.
วาดวยจิตตสังขาร ๑๙ ดวง เปนปจจัย
สวนจิตตสังขารที่จําแนกดวยเจตนา ๑๙ ดวง เปนปจจัยเหมือนอยาง
นั้น แหละในปฏิสนธิกาล มิใชในปวัตติกาล แกวิปากวิญญาณ ๑๙ ดวงในภพ
ทั้ง ๓ จิตตสังขารนั้นแหละ เปนปจจัยในปวัตติกาลมิใชปฏิสนธิกาล แกวปิ าก
วิญญาณ ๒๒ ดวง คือ แกวิปากวิญญาณ ๑๓ ดวง ในกามภพ และแกวิปากวิญญาณ ๙ ดวง ในรูปภพ ตามที่กลาวมาแลวในภพทั้งสอง อนึ่ง จิตตสังขาร
นั้น เปนปจจัยอยางนั้นแหละทิ้งในปวัตติกาล และปฏิสนธิกาล แกวิปาก
วิญญาณ ๓๒ ดวง ในภพ ๓
บัณฑิตพึงเขาใจสังขารเหลานั้นวา เปนปจจัยแกวิญญาณเหลาใดและ
เปนปจจัยโดยประการใดนั้น ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิกาล และปวัตติกาลใน
ภพทั้งหลายอยางนี้กอน. แมในกําเนิด เปนตนก็พึงทราบโดยนัยนี้เหมือนกัน
วาดวยสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ
ในนิเทศแหงสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณนั้น คําที่ประกาศพอเปนหัว
ขอตั้งแตตน มีดังนี้ ก็บรรดาสังขารเหลานี้ ปุญญาภิสังขาร อํานวยปฏิสนธิ
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ใหเกิดวิบากทั้งหมดของตนในภพทั้ง ๒ กอน ยอมอํานวยปฏิสนธิใหเกิดวิบาก
ทั้งหมดของตนเหมือนกันในกําเนิด ๔ มีอัณฑชะเปนตน ในคติ ๒ กลาวคือ
เทวคติและมนุษยคติ ในวิญญาณฐิติ ๔ กลาวคือผูมีกายตางกันมีสัญญาตาง
กัน ๑ มีกายตางกันมีสัญญาอยางเดียวกัน ๑ มีกายอยางเดียวกันมีสัญญาตาง
กัน ๑ มีกายอยางเดียวกันมีสัญญาอยางเดียวกัน ๑ ดวยอํานาจแหงมนุษย
ทั้งหลาย และในปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ และตติยฌานภูมิ แตในอสัญญสัตตาวาส ปุญญาภิสังขารนี้ยอมปรุงแตงเพียงแตรูปเทานั้น ฉะนั้น จึงอํานวย
ปฏิสนธิใหเกิดวิบากทั้งหมดของตนในสัตตาวาส ๔ (เหมือนวิญญาณฐิติ) นั้น
แหละ. เพราะฉะนั้น ปุญญาภิสังขารนี้ จึงเปนปจจัยทั้งในปฏิสนธิกาล และ
ในปวัตติกาล แกวิปากวิญญาน ๒๑ ดวง ตามควรแกการเกิดขึ้นในภพ ๒
กําเนิด คติ ๒ วิญญาณฐิติ ๔ และสัตตาวาส ๔ เหลานั้น โดยนัยตามที่กลาว
นั่นแล.
อนึ่ง อปุญญาภิสังขาร ยอมใหวบิ าก ดวยอํานาจปฏิสนธิในกามภพ ๑ เทานั้น ในกําเนิด ๔ ในคติ ๓ ที่เหลือ ในวิญญาณฐิติ ๑ คือทีม่ ีกาย
ตางกันมีสัญญาอยางเดียวกัน และในสัตตาวาส ๑ เชนเดียวกับวิญญาณฐิตินั้น
แหละ เพราะฉะนั้น อปุญญาภิสังขารนี้ จึงเปนปจจัยทั้งในปฏิสนธิกาล และ
ในปวัตติกาลแกวิปากวิญญาน ๗ ในภพ ๑ กําเนิด คติ ๓ วิญญาณฐิติ ๑
และในสัตตาวาส ๑ โดยนัยที่กลาวนั่นแหละ.
แต อาเนญชาภิสังขาร ยอมใหวิบาก ดวยอํานาจปฏิสนธิในอรูป
ภพ ๑ ในโอปปาติกะกําเนิด ๑ ในเทวคติ ๑ ในวิญญาณฐิติ ๓ มี อากาสานัญจาย
ตนะเปนตน ในสัตตาวาส ๔ มีอากาสานัญจายตนะเปนตน เพราะฉะนั้น
๑

๒

๑. ตอสัตวผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ๑ วิญญาณัญจายตนะ ๑ อากิญจัญญายตนะ ๑
๒. ผูเขาถึงอรูปภพ ๔
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อาเนญชาภิสังขารนี้ จึงเปนปจจัย ทัง้ ในปฏิสนธิกาลและในปวัตติกาล แก
วิญญาณ ๔ ดวง ในภพ ๑ เหลานั้น ในกําเนิด ๑ ในคติ ๑ ในวิญญาณฐิติ ๓
ในสัตตาวาส ๔ ตามนัยทีก่ ลาวแลวนั่นแล.
แมกายสังขาร ก็ยอ มอํานวยปฏิสนธิใหวิบากของตนทั้งหมดเกิดขึ้น
ในกามภพ ๑ ในกําเนิด ๑ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๒ และในสัตตาวาส ๒
เพราะฉะนั้น กายสังขารนั้น จึงเปนปจจัยเหมือนอยางนั้นนั่นแหละทั้งใน
ปฏิสนธิกาล และปวัตติกาล แกวิปากวิญญาณ ๒๓ ดวง ในภพ ๑ ในกําเนิด
๔ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๒ และในสัตตาวาส ๒. แมในวจีสังขาร ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
สวนจิตตสังขาร เวนสัตตาวาส (อสัญญีสัตว) อยางเดียว จะไม
ใหผลในที่ไหน ๆ ยอมไมมี เพราะฉะนั้น จิตตสังขารนี้จึงเปนเหมือนกันนั่น
แหละทั้งในปฏิสนธิกาล และในปวัตติกาล แกวิปากวิญญาณทั้ง ๓๒ ดวง
ตามควรในภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ และในสัตตาวาส ๘ อนึ่ง
ในสัตตาวาสที่ไมมีวิญญาณ วิญญาณก็ยอมไมเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
อีกอยางหนึ่ง ปุญญาภิสังขาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายในพวก
อสัญญีสัตว ดวยกรรมปจจัยที่เกิดตางขณะกัน ดวยประการฉะนี้แล
บัณฑิตพึงทราบสังขารเหลานัน้ เปน
ปจจัยแกวญ
ิ ญาณเหลาใด และเปนโดยประ
การใด ดวยอํานาจปฏิสนธิสนธิกาล และปวัตติกาล ในฐานะทั้งหลาย มีภพเปนตน.
นิเทศสังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ จบ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 516

วาดวยนิเทศนามรูป (บาลีขอ ๒๕๙)
ในนิเทศนามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย โดยประเภท
เทศนา โดยความเปนไปในฐานะทั้งหลาย
ภพเปนตนทั้งปวง โดยสงเคราะห และโดย
นัยแหงปจจัย.
วาดวยวินิจฉัยโดยประเภทเทศนา
ขอวา โดยประเภทเทศนา อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทําเทศนาถึงรูปบทเชนเดียว โดยใหตางกันกอนนั้นพระสูตรและในนามรูป
นิเทศนี้อยางนี้วา ตตฺถ กตม รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ
มหาภูตาน อุปาทายรูป บรรดานามและรูปเหลานั้น รูปเปนไฉน ? มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔. แตบทวา นาม ทรงกระทําเทศนาไว
ตางกัน เพราะในพระสุตตันตะ ตรัสไววา ในนามและรูปนัน้ นามเปน
ไฉน ? เวทนาขันธ สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ในพระอธิธรรมนี้
ตรัสวา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ดวยวา ในพระสูตรนั้น
นามแมอันใด ยอมเกิดขึ้น เพราะจักขุวิญญาณเปนปจจัย และนามใดที่เกิดแลว
เมื่อจะทรงแสดงนามนั้นที่ปรากฏ โดยความไมควรถือเอาโดยอาศัยรวมกับธรรม
อื่นอยางนี้วา "ความตั้งอยูแหงจิตเปนอายุของอรูปธรรมทั้งหลาย" ดังนี้ จึง
ทรงแสดงจําแนกสังขารขันธโดย ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงเจตนา ผัสสะ
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มนสิการพรอมกับขันธ ๒ (เวทนาขันธ สัญญาขันธ). แตในพระอภิธรรมนี้
เมื่อจะทรงสงเคราะหนามทั้งหมดที่ตรัสแลวก็ดี ยังมิไดตรัสก็ดี ในพระสุตตันตะ
นั้น จึงตรัสวา ตโย ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ สฺยากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ ขันธ ๓ คือเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ดังนี้.
ถามวา ขันธ เหลานี้เทานั้น ชื่อวาเปนนาม วิญญาณไมชื่อวา
เปนนามหรือ ?.
ตอบวา วิญญาณมิใชไมเปนนาม แตเมื่อถือเอาวิญญาณนั้น วิญญาณ
ทั้ง ๒ คือ วิญญาณซึ่งเปนนาน วิญญาณที่เปนปจจัย ก็จะปรากฏรวมกัน
เพราะฉะนั้น จึงตรัสขันธ ๓ เพื่อทรงแสดงนามที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยเวน
วิญญาณไวในฐานะเปนปจจัย. พึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนา ดวย
ประการฉะนี้กอน.
วาดวยวินิจฉัยโดยความเปนไปในภพเปนตน
ก็ในขอวา โดยความเปนไปในฐานะทั้งหลายมีภพเปนตนทั้งปวง นี้อธิบายวา ยกเวนสัตตาวาส (อสัญญสัตตภูมิ) หนึ่งแลว นามยอมเปน
ไปในภพ ในกําเนิด ในคติ ในวิญญาณฐิติ และในสัตตาวาสที่เหลือทั้งปวง.
รูปยอมเปนไปในภพ ๒ ในกําเนิด ๔ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๔ แสดงสัตตาวาส
๕ ขางตน เมื่อนามและรูปนี้เปนไปอยูอยางนี้ ก็เพราะในขณะปฏิสนธิของคัพภ
ไสยกะไมมีภาวะ และอณัฑชะ ยอมปรากฏ สันติรูปเปนประธาน ๒ อยาง
โดยรูปดวยอํานาจแหงวัตถุ และกาย (ทสกะ) และอรูปขันธ ๓ ฉะนั้น วา
โดยพิสดารของสัตวเหลานั้น ธรรม ๒๓ ทั้งรูปและอรูป คือธรรม (ที่เปนรูป)
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๒๐ ขันธที่เปนอรูป ๓ เหลานี้ พึงทราบวา "นามรูปเกิดเพราะวิญญานเปน
ปจจัย" ดังนี้.
แตเมื่อวาโดยการถือเอาจํานวนที่ยังมิไดถือเอาก็ไดธรรม ๑๔ โดยคัด
เอารูปธรรม ๙ ออกจากสันตติรูปที่เปนประธานหนึ่ง สําหรับสัตวผูมีภาวะก็เพิ่ม
ภาวทสกะเขาเปน ๓๓ อนึ่ง เมื่อวาโดยการถือเอาจํานวนที่ยังมิไดถือเอาของ
สัตวแมเหลานั้น ก็ไดธรรม ๑๕ โดยนํารูปธรรม ๑๘ ออกจากสันตติรูปที่เปน
ประธานทั้ง ๒ ก็เพราะในขณะของปฏิสนธิของรูปพรหมเปนตนในสัตวผูเปน
โอปปาติกะกําเนิดยอมปรากฏสันตติรูปที่เปนประธาน ๔ โดยเปนรูปรูป ดวย
อํานาจแหงจักขุทสกะ โสตทสกะ วัตถุทสกะ และชีวิตินทริยนวกะ และอรูป
ขันธ ๓ ฉะนั้น เมื่อวาโดยพิสดาร ของกําเนิดเหลานั้น ธรรม ๒ คือรูป
ธรรม ๓๙ โดยเปนรูปรูป และอรูปขันธ ๓ นี้ พึงทราบวา "นามรูปเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย" ดังนี้ แตเมื่อวาโดยสภาวะที่ถือเอาแลวไมถือเอาอีก
ก็จะไดธรรม ๑๕ อยาง โดยนําเอารูปธรรม ๒๗ ออกจากสันตติรูปที่เปนประธานทั้ง ๓ ก็เพราะในกามภพ ในขณะปฏิสนธิของโอปปาติกะที่เหลือ หรือ
สังเสทชะผูมีภาวะและอายตนะบริบูรณ ยอมปรากฏสันตติรูปที่เปนประธาน ๗
โดยเปนรูปรูป และอรูปขันธ ๓ เพราะฉะนั้น วาโดยพิสดารแหงธรรมเหลา
นั้น ก็ไดธรรม ๗๓ เหลานั้น คือ (รูป) ธรรม ๗๐ โดยเปนรูปรูป และอรูป
ขันธ ๓ เหลานั้น พึงทราบวา "นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย แตเมื่อ
วาโดยการถือเอาแลวไมถือเอาอีก ก็ไดธรรม ๑๙ โดยนําธรรม ๕๔ ออกจาก
สันตติรูปที่เปนประธาน ๖. นี้วาโดยอุกฤษฏ.
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แตเมื่อวาโดยอยางต่ํา บัณฑิตพึงลดลง ๆ แหงธรรมคือสันตติรูปที่
เปนประธานอันบกพรองนั้น ๆ ดวยสามารถแหงสัตวนั้น ๆ แลว ทราบธรรม
กลาวคือ นามรูปเกิดเพราะปฏิสนธิวิญญาณ ทั้งโดยยอและโดยพิสดาร. สวน
สําหรับอรูปพรหม ไดอรูปขันธเกิดเพราะปฏิสนธิวิญญาณเปนปจจัย สําหรับ
อสัญญีสัตวทั้งหลาย ไดชีวิตินทริยนวก (ชีวิตินทรีย ๙ กลาป) โดยรูปอยาง
เดียวแล. นี้เปนนัยในปฏิสนธิกาล กอน.
สวนในปวัตติกาล สุทธัฏฐกะ (อวินิโภครูป ๘ ลวน) ที่มีอุตุเปน
สมุฏฐานแตอุตุที่เปนไปกับปฏิสนธิจิต ยอมปรากฏในฐิติขณะของปฏิสนธิจิตซึ่ง
เปนถิ่นที่เปนไปแหงรูปทั้งหมด แตวา ปฏิสนธิจิตยอมยังรูปใหตั้งขึ้นไมได ก็
ปฏิสนธิจิตนั้นไมอาจเพื่อยังรูปใหตั้งขึ้นได เพราะความที่วัตถุมีกําลังออน
เหมือนบุรุษตกลงไปในเหวไมสามารถจะชวยเหลือคนอื่นไดฉะนั้น. แตเมื่อพน
ปฏิสนธิจิตไปแลว จําเดิมแตปฐมภวังค สุทธัฏฐกรูป มีจิตเปนสมุฏฐานก็ตั้ง
ขึ้นในกาลปรากฏแหงเสียง ยอมปรากฏเปนสัททนวกรูป แตอุตุชรูปที่เปนไป
ขางหนาปฏิสนธิจิต และแตจิต. คัพภไสยกสัตวเหลาใด เปนอยูดวยกพฬิง
การาหาร ในสรีระของสัตวเหลานั้น ซึมซาบไปดวยอาหารที่มารดากลืนกินเขา
ไปแลว โดยพระบาลีวา
ก็มารดา ของคัพภไสยกสัตวนั้น
ยอมบริโภคขาวและน้ําอันใด นระผูอ ยูใน
ครรภของมารดานั้น ยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยขาว และน้ํานั้น ในครรภนั้น ดังนี้.
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สําหรับโอปปาติกะกําเนิด ในเวลาที่ตนกลืนเขาไปในปากคําแรก
ทั้งหมด ก็ปรากฏเปนสุทธัฏฐกรูปทีม่ ีอาหารเปนสมุฏฐาน ฉะนี้แล แตเมื่อวา
โดยยอไดแกกรรม ๙๙ อยาง คือ รูป ๒๖ ดวยสามารถแหงสุทธัฏฐกรุปม ี
อาหารเปนสมุฏฐาน และนวกรูปทัง้ สองโดยอุกฤษฏแหงรูปที่มีอุตุและจิตเปน
สมุฏฐานและรูป ๗๐ อยาง ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน ซึ่งเกิดขึ้นสามครั้งในขณะ
แหงจิตแตละดวงอันกลาวแลวในเบื้องตนนี้ รวมเปนรูป ๙๖ อยาง และอรูป
ขันธ ๓. อีกอยางหนึ่ง เพราะเสียงไมแนนอนปรากฏในกาลบางครั้งบางคราว
ฉะนั้น น้ําเสียงทั้ง ๒ นั้นออกแลว ธรรม ๙๗ เหลานั้น พึงทราบวา "นาม
รูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย แกสรรพสัตวทั้งหลายตามที่เกิดขึ้น.
ก็ธรรม (ทั้งรูปและอรูป) เหลานั้น ยอมเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
แกสัตวเหลานั้นผูประมาทบาง ผูกําลังทองเที่ยวบาง ผูกําลังเคี้ยวกินบาง ผูกําลัง
คือบาง ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน. และความที่วิญญาณเปนปจจัย แกรูปเหลา
นั้น ขาพเจาจักพรรณนาขางหนา.
อนึ่ง ในอธิการนี้ กรรมชรูปนีใ้ ด แมดํารงอยูครั้งแรกในที่ทั้งปวง
คือในภพ ในกําเนิด ในคติ ในวิญญาณฐิติ และในสัตตาวาส อันสมุฏฐานิก
รูปทั้ง ๓ ไมอุปถัมภแลว ยอมไมอาจเพื่อดํารงอยูได แมสมุฏฐานิกรูปทั้ง ๓
นั้น อันกรรมชรูปนั้นไมอุปถัมภแลวก็ดํารงอยูไมได โดยที่แท รูปเหลานัน้ ตาง
ก็อุปถัมภซึ่งกันและกันไมใหตกไป จึงดํารงอยูได ๑ ปบาง ๒ ปบาง ฯลฯ
๑๐๐ ปบาง จนถึงสิ้นอายุหรือสิ้นบุญของสัตวเหลานั้นไป เหมือนกลุมออเปน
ตนที่เกี่ยวเกาะกันทั้ง ๔ ทิศ ถูกลมพัดแลวก็ยังเปนอยูได หรือเปรียบเหมือน
คนมีพาหนะคือ เรืออับปางในมหาสมุทรบางแหงไดที่พึงแลว แมถูกกําลังคลืน่
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ชัดแลว ก็ยังเปนอยูไดฉะนั้น. พึงทราบวินิจฉัยในอธิการนี้ โดยความเปนไป
ในฐานะทั้งหลายมีภพเปนตนทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยสงเคราะห
ก็ในขอวา โดยสงเคราะห นีอ้ ธิบายวา บัณฑิตพึงสงเคราะห
โดยสรุปเสสนัยแหเอกเทศอยางนี้วา นามอยางเดียวเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัยในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาลในอรูปภพ และในปวัตติกาล ในปญจ
โวการภพอันใด และรูปอยางเดียวเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ในปฏิสนธิ
กาลและปวัตติกาลทั้งหมดในพวกอสัญญีภพ และในปวัตติกาลในปญจ
โวการภพ อันใด และนามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัยในกาลทั้งหมดใน
ปญจโวการภพ อันใด นามดวย รูปดวย นามรูปดวย ทั้งหมดนั้น ชื่อวา
นามรูปดังนี้ แลวทราบวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
หากมีผูสงสัย ถามวา เพราะความที่อสัญญีสัตวไมมีวิญญาณ วิญญาณ
จึงไมควรหรือ.
ตอบวา ไมควร หามิได.
จริงอยู วิญญาณนี้ ( ทานกลาวไววา)
นามรูปสฺส ย เหตุ วิฺญาณนฺต ทฺวิธา มต
วิปากมวิปากฺจ
ยุตฺตเมว ตโต อิท
วิญญาณนั้น เปนเหตุแหงนามรูป
วิญญาณนั้นทานกลาวไว ๒ อยาง คือ วิญญาณ
ที่เปนวิบาก และวิญญาณที่ไมเปนวิบาก
วิญญาณนี้ จึงควรเปนปจจัยแกรูปใน
อสัญญีภพนั้นทีเดียว.
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จริงอยู วิญญาณใดเปนเหตุแหงนามรูป วิญญาณนั้นทานกลาวไว ๒
อยางโดยแยกเปนวิบากและไมเปนวิบาก และในอสัญญีสัตวทั้งหลายก็เกิด
เพราะวิญญาณที่เปนอภิสังขารที่.เปนไปในปญจโวการภพเปนปจจัยเพราะความ
ที่รูปเปนลํานั้นมีกรรมเปนสมุฏฐาน ในปญจโวการภพในปวัตติกาลในขณะแหง
จิตเปนกุศลเปนตน ก็มกี รรมเปนสมุฏฐานเหมือนกัน เพราะฉะนั้น วิญญาณนี้
จึงสมควรเปนปจจัยเหมือนกัน. พึงทราบวินิจฉัยโดยสงเคราะหในอธิการนี้ดวย
ประการฉะนี้.
วาดวยวินิจฉัยโดยปจจัย
ก็พึงทราบวินิจฉัยในขอวา โดยนัยแหงปจจัย นี้ ตอไป.
นามสฺส ปากวิฺาณ นวธา โหติ ปจฺจโย
วตฺถุรูปปสฺส นวธา
เสสรูปสฺส อฏธา
อภิสัขารวิฺาณ
โหติ รูปสฺส เอกธา
ตทฺ ปย วิฺาณ ตสฺส ตสฺส ยถารห
วิปากวิญญาณเปนปจจัยแกนาม ๙ อยาง
เปนปจจัยแกวัตถุรูป ๙ อยาง เปนปจจัยแก
รูปที่เหลือ ๘ อยาง อภิสังขารวิญญาณเปน
ปจจัยแกรปู อยางเดียว สวนวิญญาณอื่นนอก
จากนั้นเปนปจจัยแกนามรูปนั้น ๆ ตามควร.
จริงอยู นาม กลาวคือวิบากในปฏิสนธิกาล หรือในปวัตติกาลนี้ใด
ปฏิสนธิวิญญาณ หรือวิปากวิญญาณอื่น เปนปจจัย ๙ อยาง แกนามนั้นซึ่ง
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ระคนดวยรูปบาง ไมระคนดวยรูปบาง โดยสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย สัมปยุตนปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย
อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย. เปนปจจัยแกวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล ๙ ปจจัย โดย
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย
อินทริยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย เปนปจจัยแกรูป
ที่เหลือ ๘ ปจจัย เวนวัตถุรูปแลวนําอัญญมัญญปจจัยในปจจัย ๙ ปจจัยนี้ออก.
สวนอภิสังขารวิญญาณ เปนปจจัยแกอสัญญสัตตรูป หรือแกกรรมชรูปในปญจโวการภูมิ ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย อยางเดียวเทานั้น โดย
ปริยายอันมาในพระสุตตันตะ วิญญาณทั้งหมดที่เหลือ จากเดิมแตปฐมภวังค
พึงทราบวา เปนปจจัยแกนามรูปนั้น ๆ ตามควร อนึ่ง เมื่อจะแสดงนัยแหง
ปจจัยของนามรูปนั้น โดยพิสดาร บัณฑิตก็จะพึงยังปฏฐานกถาแมทั้งหมดให
กวางขวาง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักยังไมเริ่มปฏฐานกถานั้น.
ในขอนั้น หากมีผูถามวา ก็ขอ นี้จะพึงรูไดอยางไรวา "นามรูปใน
ปฏิสนธิกาลมีวิญญาณเปนปจจัย ตอบวา รูไดโดยพระสูตร และโดยยุกติ
(ความชอบดวยเหตุผล) เพราะในพระสูตร ความที่ธรรมมีเวทนาเปนตนเปน
ปจจัยสําเร็จแลวโดยมาก โดยนัยมีอาทิวา จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
(ธรรมทั้งหลายคลอยไปตามจิต) ดังนี้ สวนโดยยุกติวา
ความจริง วิญญาณ ยอมสําเร็จได
ดวยจิตตรูปที่เห็นได ในโลกนี้ วิญญาณก็
เปนปจจัย แมแกรูปที่เห็นไมไดแล.
*
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จริงอยู เมื่อจิตผองใสหรือไมผองใสก็ตาม รูปทั้งหลายที่ควรแกจิตนั้น
เมื่อเกิดขึ้น วิญญาณจึงเห็น ก็การอนุมาน (คาดคะเน) รูปที่เห็นไมได
ยอมมีดวยรูปที่เห็นได เพราะฉะนั้น ขอนี้พึงรูไดดวยบทนี้วา วิญญาณยอม
เปนปจจัยแกรูปในปฏิสนธิ แมที่เห็นไมได ดวยจิตตชรูปที่เห็นได ในโลกนี้.
เพราะความที่รูปในปฏิสนธินั้นแมมีกรรมเปนสมุฏฐาน เปนปจจัยมาแลวใน
ปฏฐาน เหมือในรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. ในอธิการนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยนัย
แหงปจจัย ดวยประการฉะนี้.
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยูในขอวา วิฺญาณปจฺจยา นามรูป
(นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย) นี้ ชื่อวา ทรงประกาศพระธรรมจักร
อันยอดเยี่ยม ที่สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารดาก็ดี พรหมก็ดี
หรือวาใคร ๆ ในโลกก็ดี เปลี่ยนแปลงไมได เพราะบรรดาบัณฑิตเขาไป
ใครครวญอยู ยอมเห็นเปนเพียงนามรูป โดยปรมัตถเทานั้น กําลังเปนไป
หาใชสัตวบุคคลไม ฉะนี้แล.
นิเทศแหงนามรูปมีวิญญาณเปนปจจัย จบ
วาดวยนิเทศสฬายตนะ (บาลีขอ ๒๖๐)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศสฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยตอไป
นาม ขนฺธตฺตย รูป ภูตวตฺถาทิก มต
กเตกเสส ตนฺตสฺส ตาทิสสฺเสว ปจฺจโย
นามคือ ขันธ ๓ รูป ไดแก รูปที่
กลาววา ภูตะ และวัตถุเปนตน นามรูปนั้น
ทานทําเอกเสสนัยวาเปนปจจัยแกสฬายตนะ
นั้นเชนนัน้ แล.
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จริงอยู ในนามรูปที่เปนปจจัยแกสฬายตนะนั้น ขันธ ๓ มีเวทนา
เปนตน ชือ่ วา นาม สวนรูปที่นบั เนื่องดวยสันตติของตน พึงทราบวา
ทานเรียกวา ภูคะและวัตถุ โดยกําหนดอยางนี้ คือ ภูตรูป ๔ วัตถุรูป ๖
และชีวิตินทรีย ก็นามรูปนั้น ทานทําเอกเสสนัยไวอยางนี้วา นามดวย รูปดวย
นามรูปดวย ชื่อวา นามรูป. นามรูปนั้น พึงทราบวา เปนปจจัยแก
สฬายตนะที่ทานทําเอกเสสนัยอยางนั้นแหละ ดวยลักษณะอยางนี้วา ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ สฬายตน (อายตนะที่ ๖ ดวย อายตนะ ๖ ดวย
ชื่อวา สฬายตนะ ดังนี้ เพราะเหตุไร ? เพราในอรูปภพ นามอยางเดียว
เปนปจจัย และนามนั้นก็เปนปจจัยแกอายตนะทั้ง ๖ เทานั้น ไมเปนปจจัยแก
อายตนะอื่น เพราะในอัพยากตวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นามปจฺจยา
ฉฏายตน (อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย) ดังนี้ ก็นามที่ทรง
สงเคราะหไวในทีนี้ พึงทราบวาทรงจําแนกไวในอัพยากตวาระนั้นแล.
ในขอนั้น หากมีผูถามวา ก็ขอนี้จะพึงทราบไดอยางไรวา "นามรูป
เปนปจจัยแกสฬายตนะเลา" ตอบวา ทราบไดเพราะเมื่อนามรูปมีสฬายตนะก็มี.
จริงอยู เมื่อนามและรูปนั้น ๆ มี อายตนะนั้น ๆ ก็ยอมมี มิใชเปนโดยประการอื่น
ก็สฬายตนะนั้นมีเพราะความที่นามรูปมีนั้นจักแจมแจงในนัยแหงปจจัยทีเดียว
เพราะฉะนั้น
นามรูปใด เปนปจจัยแกอายตนะใด
ในปฏิสนธิกาล หรือในปวัตติกาล และเปน
ปจจัยโดยประการใด บัณฑิตพึงแนะนําโดย
ประการนั้น.
*

*

อภิ. วิ. เลม ๓๕ นี้ ๓๗๙/๒๓๕
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วาดวยนามเปนปจจัยแกอายตนะ
บรรดานามรูปที่เปนปจจัยนั้น มีอธิบายความดังนี้
ความจริง วาโดยการกําหนดอยางต่ํา
นามอยางเดียวนั้น เปนปจจัย ๗ อยาง แก
อายตนะที่ ๖ ในอรูปภพ ทั้งในปฏิสนธิกาล
และปวัตติกาล.
นามเปนปจจัยอยางไร ? คือ ในปฏิสนธิกาล วาโดยกําหนดอยางต่ํา
กอน นามเปนปจจัย ๗ อยางแกอายตนะที่ ๖ โดยสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปากปจจัย อัตถิปจจัย อวิตตปจจัย อนึ่ง
ในปฏิสนธิกาลนี้ ก็มีปจ จัยแมโดยประการอื่นอยางนี้ คือ นามบางอยางเปน
ปจจัย ดวยเหตุปจจัย นามบางอยางเปนปจจัย ดวยอาหารปจจัย บัณฑิต
พึงทราบการกําหนดปจจัยอยางต่ําและอยางสูง ดวยสามารถแหงปจจัยมีเหตุปจจัยเปนตนนั้นเถิด.
แมในปวัตติกาล นามคือวิบากเปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน
แตนามนอกนี้ซึ่งมิใชวิบากเปนปจจัย ๖ อยาง กําหนดอยางต่ําเวนวิปากปจจัย
ในบรรดาปจจัยทั้งหลายตามที่กลาวแลว และในปวัตติกาลนั้น ก็มีปจจัยแมโดย
ประการอื่นอยางนี้ คือ นามบางอยางเปนปจจัยดวยเหตุปจจัย นามบางอยาง
เปนปจจัยดวยอาหารปจจัย บัณฑิตพึงกําหนดอยางสูงและอยางต่ําดวยอํานาจ
แหงปจจัยมีเหตุปจจัยเปนตนนั้น.
แมในภพอื่น นามเปนปจจัยแก
อายตนะที่ ๖ ในปฏิสนธิกาลเหมือนอยางนั้น

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 527

แหละ นามนั้นยังเปนปจจัยโดยอาการ ๖
อยาง แกอายตนะทั้งหลายนอกจากอายตนะ
ที่ ๖ นี.้
จริงอยู แมในภพอืน่ นอกจากรูปภพ คือในปญจโวการภพ นามที่
เปนวิบากนั้น เปนสหายของหทยวัตถุเปนปจจัย ๗ อยาง แกอายตนะที่ ๖ คือ
มนายตนะ โดยกําหนดอยางต่ําเหมือนกลาวไวในอรูปภูมินั้นแหละ อนึ่ง นาม
นั้น เปนสหายกับหาภูตรูป ๖ เปนปจจัยแกอายตนะ ๕ มีจักขายตนะเปนตน
นอกจากอายตนะที่ ๖ เปนโดยอาการ ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงสหชาตปจจัย
นิสสยปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย ก็ใน
ปฏิสนธิกาลนี้ มีปจจัยแมอื่นอยางนี้ คือ นามบางอยางเปนปจจัยดวยเหตุปจจัย
นามบางอยางเปนปจจัยดวยอาหารปจจัย บัณฑิตพึงทราบกําหนดอยางสูงแล.
อยางต่ํา ดวยสามารถแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น.
แมในปวัตติกาล นามที่เปนวิบากก็
เปนปจจัย แกอายตนะที่เปนวิบากเหมือนกัน
นามที่ไมใชวบิ ากก็เปนปจจัย ๖ อยาง แก
อายตนะที่ ๖ ซึ่งมิใชวิบาก.
จริงอยู แมในปวัตติกาล ในปญจโวการภพ นามที่เปนวิบากก็เปน
ปจจัยแกวิบาก คืออายตนะที่ ๖ โดยกําหนดอยางต่ํา ๗ ปจจัย เหมือนใน
ปฏิสนธิกาลนั่นแหละ สวนนามที่มิใชวิบากเปนปจจัยแกนามที่ไมใชวิบาก คือ
อายตนะที่ ๖ โดยกําหนดอยางต่ํา ๖ อยาง โดยนําวิปากปจจัยออกจากปจจัย
ทั้ง ๗ นั้น และในปวัตติกาลนี้ ก็พึงทราบกําหนดอยางสูงและอยางต่ําโดยนัย
ที่กลาวแลวเหมือนกัน.
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ในปวัตติกาลนั้นนั่นแหละ นามที่
เปนวิบากก็เปนปจจัย ๔ อยาง แกอายตนะ ๕
ที่เหลือ แมนามที่ไมใชวิบาก ก็ทรงประกาศ
ไวเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.
จริงอยู ในปวัตติกาลนั้นแหละ นามที่เปนวิบากอาศัยวัตถุมีจักขุประสาทเปนตนบาง วัตถุนอกนี้บาง เปนปจจัย ๔ อยาง แกอายตนะที่เหลือ ๕
มีจักขายตนะเปนตน โดยปจฉาชาตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย แมนามที่ไมใชวิบาก ก็ทรงประกาศเหมือนนามที่เปนวิบากนั่นเอง
เพราะฉะนั้น แมนามอันตางดวยกุศลเปนตน ก็พึงทราบวาเปนปจจัย ๔ อยาง
แกอายตนะ ๕ เหลานั้น นามอยางเดียว เปนปจจัยแกอายตนะใด ๆ และเปน
โดยประการใด ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาล พึงทราบอายตนะนั้น ๆ
โดยประการนั้น ๆ อยางนี้กอน.
วาดวยรูปเปนปจจัยแกอายตนะ
ก็ในอายตนะเหลานี้ รูปไมเปนปจจัย
แมแกอายตนะหนึ่งในอรูปภพ แตเปนปจจัย
ในภพที่มีขันธ ๕ วาโดยรูป วัตถุรูปใน
ปฏิสนธิกาลเปนปจจัย ๖ อยาง แกอายตนะ
ที่ ๖ ภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัย ๔ อยาง
แกอายตนะ โดยไมแปลกกัน.
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จริงอยู วาโดยรูป วัตถุรูปในปฏิสนธิกาล เปนปจจัยแกอายตนะที่ ๖
คือมนายตนะ ๖ อยาง โดยสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิตตปจจัย. สวนภูตรูป ๔ เปนปจจัย ๔ อยาง
แกอายตนะแมทั้ง ๕ มีจกั ขายตนะเปนตน โดยสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย
อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย ดวยอํานาจแหงอายตนะที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ทั้งในปฏิสนธิ
กาลและปวัตติกาล โดยไมแปลกกัน.
ชีวิตรูป เปนปจจัย ๓ อยาง แกวัตถุ
เหลานี้ และอาหารรูปก็เปนปจจัย ๓ อยาง
แกวัตถุเหลานั้น ในปวัตติกาล อายตนะ
เหลานั้น เปนปจจัย ๖ อยาง แกอายตนะที่ ๖
วัตถุรูปเปนปจจัย ๕ อยาง แกอายตนะที่ ๖
นั้น.
ก็ชีวิตรูป ในปฏิสนธิกาล และปวัตติกาล เปนปจจัย ๓ อยาง
แกวัตถุเหลานี้ทั้ง ๕ มีจักขุเปนตน ดวยอํานาจแหงอัตถิปจจัย อวิคตปจจัย
และอินทริยปจจัย.
ก็คําวา และอาหาร คือ และอาหารก็เปนปจจัย ๓ อยางนั้นแหละ
ดวยอํานาจอัตถิปจจัย อวิตตปจจัย อาหารปจจัย ก็อาหารนั้นแลเปนปจจัยใน
ปวัตติกาลเทานั้น มิใชในปฏิสนธิกาล ในกายที่มีอาหารซึมซาบของสัตวผูมี
อาหารเลี้ยงชีพเหลานั้น อนึ่ง อายตนะ ๕ มีจักขวายตนะเปนตนเหลานั้น
เปนปจจัยในปวัตติกาล มิใชในปฏิสนธิกาล แกมนายตนะอันเปนอายตนะที่ ๖
กลาวคือจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 530

กายวิญญาณ โดยอาการ ๖ อยาง ดวยอํานาจนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย
อินทริยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิตตปจจัย. สวนวัตถุรปู
เปนปจจัย ๕ อยาง ในปวัตติกาล มิใชในปฏิสนธิกาล แกมนายตนะที่เหลือ
ยกเวนวิญญาณ ๕ นั้นแล ดวยอํานาจนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิตตปจจัย รูปอยางเดียวเปนปจจัยแกอายตนะใด ๆ
ในปฏิสนธิกาล หรือปวัตติกาล และเปนโดยประการใด พึงทราบโดยประการนั้น
ดวยประการฉะนี้.
วาดวยนามรูปเปนปจจัยแกอายตะ
ก็นามรูปทั้ง ๒ อันใด เปนปจจัยแก
อายตนะใด และโดยประการใด บัณฑิตพึง
ทราบนามรูปแมนั้นและโดยประการนั้น ใน
ที่ทุกแหง.
พึงทราบอยางไร ? คือในเบื้องตน นามรูปกลาวคือนามขันธ ๓ และ
วัตถุรูปในปฏิสนธิกาลปญจโวการภพ เปนปจจัยแกสฬายตนะ ดวยสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปากปจจัย อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัยเปนตน.
คําที่กลาวนี้พอเปนหัวขอในขอวานามรูปเปนปจจัยแกอายตนะ แต
บุคคลผูฉลาดอาจประกอบเนื้อความทั้งหมด โดยทํานองแหงคําที่กลาวแลว
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมแสดงความพิสดารไวในขอนี้ ดวยประการฉะนี้แล.
นิเทศสฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย จบ
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วาดวยนิเทศผัสสะ (บาลีขอ ๒๖๑)
พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศสฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ตอไป
วาโดยยอผัสสะ ๖ อยางเทานั้น มี
จักขุสัมผัสเปนตน วาโดยพิสดาร ผัสสะ
เหลานั้นก็มี ๓๒ อยาง เหมือนวิญญาณ.
จริงอยู วาโดยยอ ผัสสะ ๖ อยางเทานั้น มีคําอาทิวา จกฺขุสมฺผสฺโส
(จักขุสัมผัส) ดังนี้มาแลวในบาลี. แตโดยพิสดาร ผัสสะแมทั้งหมดมี ๓๒
อยาง เหมือนวิญญาณตามที่กลาว เพราะสังขารเปนปจจัยอยางนี้ คือ ผัสสะ
ทั้งหลาย มีจักขุสัมผัสสะเปนตน ที่เปนกุศลวิบาก ๕ ที่เปนอกุศลวิบาก ๕
เพราะฉะนั้น จึงรวมเปน ๑๐ ผัสสะที่เหลือ ๒๒ ไดแก ผัสสะที่สัมปยุตดวย
วิปากวิญญาณที่เปนโลกีย ๒๒ แล.
วาดวยสฬายตนะเปนปจจัยแกผัสสะ
ก็ในสฬายตนะเปนปจจัย แกผัสสะทั้ง ๓๒ นั้น
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนาอายตนะภายในมีจักขวายตนะเปนตนกับอายตนะที่ ๖ พรอมกับอายตนะแมภายนอก ๖
วาชื่อวา สฬายตนะ.
ในพระบาลีวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย นั้น มี
อธิบายวา บัณฑิตเหลาใดยอมแสดงปจจัยและปจจยุปบัน (ธรรมที่เกิดเพราะ
ปจจัย) อันเนื่องดวยสันตติหนึ่งเทานั้นวา นี้เปนกถาแสดงความเปนไปแหง
อุปาทินนกสังขาร ดังนีก้ อน บัณฑิตเหลานั้น ยอมปรารถนาอายตนะภายในมี
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จักขวายตนะเปนตนกับอายตนะที่ ๖ วา ชื่อวา สฬายตนะ เพราะการทําสรูเปกเสสนัยโดยเอกเทศวา อายตนะที่ ๖ ในอรูปภพ และอายตนะ ๖ โดยรวมทั้ง
หมดในที่อื่นเปนปจจัยแกผัสสะ. โดยทํานองแหงพระบาลีวา ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ดังนี้ จริงอยู อายตนะนั้น ในเพราะทําบทเหลานี้ให
เปนเอกเสสมาสวาอายตนะที่ ๖ นัน้ ดวย สฬายตนะดวย ยอมถึงอันนับวา
สฬายนะ ดังนี้ สวนบัณฑิตเหลาใด ยอมแสดงปจจยุปบันนธรรม (ธรรม
ที่เกิดแกปจจัย) เปนธรรมนับเนื่องดวยสันตติเดียว แมปจจัยมีสันดานตางกัน
ก็มี บัณฑิตเหลานั้น เมื่อแสดงอายตนะทั้งหมดที่เปนปจจัยแกผัสสะนั้น ก็กําหนด
เอาแมอายตนะภายนอก ยอมปรารถนาอายตนะภายในนั้น แหละกับอายตนะที่ ๖
กับรูปายตนะเปนตน แมเปนอายตนะภายนอกวา ชื่อวา สฬายตนะ เพราะ
อายตนะภายนอกแมนั้น ยอมถึงการนับวา สฬายตนะเหมือนกัน ในเพราะ
ทานทําเอกเสสสมาสแหงบทเหลานี้วา อายตนะที่ ๖ ดวย สฬายตนะดวย
ชื่อวา สฬายตนะ ดังนี้.
ในขอนี้ หากมีผูถามวา ผัสสะหนึ่งยอมไมเกิดแตอายตนะทั้งหมด แม
ผัสสะทั้งหมดก็ยอมไมเกิดแตอายตนะหนึ่ง ก็ผัสสะนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปนหนึ่งเทานั้น ดวยพระดํารัสวา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส (ผัสสะเกิด
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย) ดังนี้ เพราะเหตุไร.
ในปญหากรรมนี้ มีวิสัชนา ดังนี้ ขอนี้เปนความจริง ผัสสะหนึ่ง
ยอมไมเกิดแตอายตนะทั้งหมด หรือผัสสะทั้งหมดยอมไมเกิดแตอายตนะหนึ่ง
ก็แตวา ผัสสะหนึ่งยอมเกิดแตอายตนะหลายอยาง เชนจักขุสัมผัสเกิดแตจักขวายตนะ แตรูปายตนะ แตมนายตนะกลาวคือจักขุวิญญาณ และแตธรรมายตนะที่สัมปยุตตกันที่เหลือ ฉันใด ในผัสสะทั้งปวงก็ฉันนั้น พึงประกอบตาม
สมควร ดวยประการฉะนี้.
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ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ
ผัสสะนี้ พระผูมีพระภาคเจาผูคงที่
จึงทรงแสดงวา ผัสสะหนึ่ง มีอายตะเปน
อเนก (หลายอยาง) เปนแดนเกิด โดยนิเทศ
เปนเอกวจนะในขอวา ผสฺโส สฬายตนปุจฺจยา นี้.
คําวา นิเทศเปนเอกวจนะ นั้น ความวา พระผูมีพระภาคเจาผู
คงที่ทรงแสดงวา ผัสสะหนึ่งยอมเกิดแตอายตนะหลายอยางดังนี้ โดยนิเทศเปน
เอกวจนะนี้วา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย. สวนในอายตนะทั้งหลาย (ตรัสวา)
อายตนะภายใน ๕ เปนปจจัย ๖ อยาง
ตอจากนั้น อายตนะหนึ่ง (มนายตนะ) เปน
ปจจัย ๙ อยาง และพึงชี้แจงอายตนะภาย
นอกทั้งหลาย ในความเปนปจจัยแกผัสสะนี้
ตามที่เกิดขึ้น.
ในคาถานั้น มีอธิบายดังนี้ อายตนะภายในมีจักขวายตนะเปนตน
เปนปจจัย ๖ อยาง แกผัสสะ ๕ อยาง ดวยอํานาจแหงนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย อินทริยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แกผัสสะ๕
อยาง อันตางโดยผัสสะ ๕ มีจักขุสัมผัสเปนตน. เบื้องหนาแตนั้น อายตนะ
หนึ่ง คือมนายตนะที่เปนวิบากเปนปจจัย ๙ อยาง แกมโนสัมผัสที่เปนวิบาก
โดยประเภทอเนก ดวยอํานาจสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
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วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และ
อวิคตปจจัย แตพึงอธิบายอายตนะภายนอก ๖ ในความเปนปจจัยแกผัสสะนี้
ตามที่เกิดขึ้นอยางนี้วา บรรดาอายตนะภายนอกทั้งหลาย รูปายตนะเปนปจจัย
แกจักขุสัมผัส ดวยอํานาจแหงอารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อัตถิปจจัย และ
อวิคตปจจัย สัททายตนะเปนตน ก็เปนปจจัยแกโสตสัมผัสเปนตน เหมือนอยาง
นั้น แตวา อายตนะภายนอกเหลานั้น และธรรมายตนะเปนปจจัยแกมโนสัมผัสโดยประการนั้น และโดยเพียงเปนอารัมมณปจจัยเทานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
นิเทศผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย จบ
วาดวยนิเทศเวทนา (บาลีขอ ๒๖๒)
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตอไป
วาโดยทวาร พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเวทนาไว ๖ อยางเทานั้น มีเวทนาเกิด
แตจักขุสัมผัสเปนตน โดยประเภท เวทนา
เหลานั้น ตรัสไว ๘๙ อยาง.
จริงอยู วาโดยทวาร เวทนา ๖ อยางเทานั้น มีเวทนาเกิดแตจักขุ
สัมผัสเปนตนเหลานี้ ตรัสไวในพระบาลีโดยนัยมีอาทิวา จกฺขุสมฺผสฺสชา
เวทนา (เวทนาเกิดแตจักขุสัมผัส) ดังนี้ แตโดยประเภท เวทนาเหลานั้น พึง
ทราบวา มี ๘๙ เพราะสัมปยุตดวยจิต ๘๙ ดวงแล.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 535

ก็บรรดาเวทนา ๘๙ ประเภทเหลานี้
ตรัสเวทนาที่ประกอบดวยวิบากจิต ๓๒ ดวง
เทานั้น วาทรงประสงคเอาในขอวา ผสฺสปจฺจยา เวทนา นี้.
ผัสสะเปนปจจัย ๘ อยางแกเวทนา ๕
ในปญจทวารนั้น เปนปจจัยอยางเดียวแก
เวทนาที่เหลือ แมในมโนทวาร ผัสสะนัน้ ก็
เปนปจจัยเหมือนอยางนั้น.
จริงอยู ในปญจทวารนั้น ผัสสะเกิดแตจักขุสัมผัสเปนตน เปนปจจัย
๘ อยาง แกเวทนา ๕ ที่มีจักขุประสาทเปนตนเปนวัตถุที่เกิด ดวยอํานาจ
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย
สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย ก็ผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตนเปน
ปจจัยอยางเดียวเทานั้น ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย แกกามาวจรวิบากเวทนาที่
เหลือ ซึ่งเปนไปดวยอํานาจสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ และตทารัมมณะในทวาร
แตละทวาร.
ขอวา แมในมโนทวาร ผัสสะนัน้ ก็เปนปจจัยเหมือนอยางนั้น
ความวา ผัสสะนั้น คือสหชาตมโนสัมผัส เปนปจจัย ๘ อยาง เหมือนกันนั่น
แหละ แกกามาวจรวิบากเวทนาที่เปนไปดวยอํานาจแหงตทารมณแมในมโนทวาร และเปนปจจัย แมแกวิบากเวทนาในภูมิ ๓ ที่เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ
ภวังคและจุติ. อนึ่ง มโนสัมผัสที่สัมปยุตดวยอาวัชชนะ เปนปจจัยอยางเดียว
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ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย ในมโนทวาร แกกามาวจรเวทนาซึ่งเปนไปดวย
อํานาจตทารัมมณะในมโนทวารนั้น ฉะนี้แล.
นิเทศเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย จบ
วาดวยนิเทศตัณหา (บาลีขอ ๒๖๓)
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ตอไป
ตันหา ๖ อยาง พระองคทรงแสดง
ไวในนิเทศนี้ โดยความตางแหงรูปตัณหา
เปนตน ในตัณหา ๖ เหลานั้น แตละตัณหา
ตรัสไว ๓ อยาง โดยอาการที่เปนไป.
ก็ในนิเทศตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัยนี้ มีอธิบายวา ตัณหา ๖
อยางเหลานั้นพระองคทรงแสดงแลว คือ ประกาศแลว ตรัสแลว ดวยอํานาจแหง
ชื่อโดยอารมณวา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ดังนี้ เหมือนบุตรที่เขาประกาศชื่อตามบิดาวา เสฏิปุตฺโต ( บุตรเศรษฐี) พฺราหฺมณปุตฺโต (บุตรพราหมณ) ฉะนั้น. บรรดา
ตัณหา ๖ เหลานั้น พึงทราบอรรถแหงคําโดยนัยนี้วา รูเป ตณฺหา รูปตณฺหา ตัณหาในรูป ชื่อวา รูปตัณหา ดังนี้.
วาดวยตัณหา ๑๘ อยาง
ก็แล บรรดาตัณหาเหลานั้น ตัณหาแตละอยาง ตรัสไว ๓ อยางนี้
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการที่เปนไป จริงอยู
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ในกาลใดรูปตัณหาแหละยินดีรูปารมณที่มาสูคลองจักษุดวยอํานาจความยินดี
ในกามเปนไป ในกาลนัน้ ชื่อวา กามตัณหา ในกาลใดรูปตัณหาเปนไปพรอม
กับทิฏฐิที่เปนไปวา รูปารมณนั้นนั่นแหละเที่ยง ยั่งยืน ดังนี้ ในกาลนั้นชือ่ วา
ภวตัณหาเพราะราคะเกิดรวมกับสัสสตทิฏฐิ ตรัสเรียกวา ภวตัณหา แตในกาล
ใด รูปตัณหานั้นเปนพรอมกับอุจเฉททิฏฐิที่เปนไปวา รูปารมณนั้นนั่นแหละ
ขาดสูญ ยอมพินาศ ดังนี้ ในกาลนัน้ ชื่อวา วิภวตัณหา เพราะราคะเกิดรวม
กับอุจเฉททิฏฐิ ตรัสเรียกวา วิภวตัณหา. แมในสัททตัณหาเปนตนก็นัยนี้
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ตัณหาเหลานี้ จึงรวมเปน ๑๘.
ตัณหาเหลานั้นในรูปภายในเปนตนมี ๑๘ อยาง ในภายนอกมี ๑๘
อยาง เพราะฉะนั้น จึงเปน ตัณหา ๓๖ อยาง ตัณหาเหลานั้นเปนอดีต ๓๖
อนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖ รวม ตัณหา ๑๐๘ ดวยประการฉะนี้.
ก็ตัณหา ๑๐๘ เหลานั้น เมื่อยอลง พึงทราบวาเปน ตัณหา ๖ ดวย
สามารถแหงอารมณมีรูปเปนตน หรือเปนตัณหา ๓ เทานั้น ดวยอํานาจ
กามตัณหาเปนตน.
ก็เพราะสัตวเหลานี้ ยินดีเวทนาอันเกิดขึ้นดวยอํานาจอารมณมีรูป
เปนตน จึงทําสักการะใหญแกจิตรกร (ชางเขียน) คนธรรพ (นักดนตรี)
ผูปรุงแตงดวยของหอม พอครัว ชางทอ และแพทยผูทําวิธีตาง ๆ ใหเกิด
ความยินดีเปนตน อันใหซึ่งอารมณมีรูปเปนตน ดวยยึดเวทนาวาเปนของเรา
เหมือนบุคคลผูรักใครบตุ รดวยความยึดถือบุตรเปนของเรา กระทําสักการะ
ใหญแกนางนม ฉะนั้น ตัณหาเหลานั้นแมทั้งหมด พึงทราบวา เกิดเพราะเวทนา
เปนปจจัยแล.
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วาดวยสุขเวทนาที่เปนวิบากเปนปจจัย
แตเพราะในนิเทศวา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ทรงประสงคเอาสุขเวทนาที่เปน
วิบากอยางเดียวเทานั้น ฉะนั้น เวทนานี้จึง
เปนปจจัยตางเดียวเทานั้นแกตัณหา.
คําวา เปนปจจัยอยางเดียว คือเปนปจจัยดวยอุปนิสสยปจจัย.
วาดวยเวทนา ๓ เปนปจจัย
อีกอยางหนึ่ง เพราะวา
คนมีทกุ ข ยอมปรารถนาสุข คนมี
สุข ก็ยอมปรารถนาสุขแมยิ่งขึ้นไป สวน
อุเบกขาตรัสวา สุขนัน่ แหละ เพราะเปน
ธรรมสงบ.
ฉะนั้น เวทนาแมทั้ง ๓ จึงเปนปจจัย
แกตัณหา พระมหาฤาษี จึงตรัสวา ตัณหา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย.
อนึ่ง เพราะเวนอนุสัยเสีย แลว
ตัณหายอมไมเกิด เพราะเวทนาเปนปจจัย
ฉะนั้น ตัณหานั้นจึงไมมีแกพราหมณผูจบ
พรหมจรรยแล.
นิเทศตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย จบ
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วาดวยนิเทศอุปาทาน (บาลีขอ ๒๖๔)
พึงทราบวินิจฉัยนิเทศอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัยตอไป.
บัณฑิตพึงชี้แจงอุปาทาน ๔ เหลานั้น
โดยการจําแนกโดยอรรถ โดยยอและพิสดาร
แหงธรรม และโดยลําดับ.
จริงอยู ในพระบาลี ทรงยกอุปาทาน ๔ เหลานั้นขึ้น ดวยพระดํารัส
ที่ตรัสวา คําวา อุปาทาน ไดแก กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลพั พตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน.
วาดวยการจําแนกโดยอรรถ
การจําแนกโดยอรรถแหงอุปาทาน ๔ เหลานั้น ดังนี้
ธรรมที่ชื่อวา กามุปทาน เพราะอรรถวา ยึดมั่นกามกลาวคือ
วัตถุกาม. อนึ่ง กามนั้นดวย เปนอุปาทานดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
กามุปาทาน.
คําวา อุปาทาน ไดแกการยึดมั่น เพราะอุปศัพทในคําวา อุปาทาน
นี้ มีอรรถวามั่น เหมือนในศัพทมีคําวา อุปายาส (ความดับแคนใจ)
อุปกัฏฐะ (เวลาใกลเขามาแลว ) เปนตน. อนึ่ง ทิฏฐินั้น ดวยเปนอุปาทาน
ดวย จึงชื่อวา ทิฏุปาทาน อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา ทิฏุปาทาน เพราะ
อรรถวา ยึดมั่นทิฏฐิ เพราะทิฏฐิหลังยอมยึดมั่นทิฏฐิแรก เหมือนในประโยค
มีอาทิวา "อัตตาและโลกเที่ยง" เปนตน. อนึ่ง ทีช่ ื่อวา สีลัพพตุปาทาน
เพราะอรรถวา ยึดมั่นศีลและพรต. ศีลและพรตนั้นดวย เปนอุปาทานดวย
ดังนี้ก็ชื่อวา สีลัพพตุปาทาน เพราะโคศีล (ปรกติของโค) โควัตร
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(การปฏิบัติของโค) เปนตน เปนตัวอุปาทานเองทีเดียว เพราะยึดมั่นวา
"ความบริสุทธิ์มีดวยอาการอยางนี้" ดังนี้. อนึ่ง ทีช่ ื่อวา วาทะ เพราะเปน
เหตุกลาวของคนทั้งหลาย ทีช่ ื่อวา อุปาทาน เพราะเหตุยืดมั่นของคนทั้งหลาย
ถามวา ยอมกลาวอะไร หรือยึดมั่นอะไร ? ตอบวา กลาวอัตตา ยึดมั่นอัตตา
คือ การยึดมัน่ วาทะของตน ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน. อีกอยางหนึ่ง อัตตา
ก็เปนเพียงกลาวถึงคนเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัตตวาทุปาทาน เพราะ
อรรถวา เปนเหตุยึดมั่นของคนทั้งหลาย นี้เปนการจําแนกโดยอรรถแหงอุปาทาน ๔ เหลานั้น กอน.
วาดวยความยอและพิสดารแหงธรรม
ก็พึงทราบวินิจฉัยในความยอและพิสดารแหงธรรม ตอไป
กามุปาทานกอน วาโดยยอ ตรัสวา ความยึดมั่นดวยตัณหา เพราะบาลี
มาแลววา บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทานเปนไฉน ความพอใจ
คือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความ
ใคร ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือ
ความใคร ความสยบคือความใคร ความหมกมุนคือความใคร ใน
กามทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กามุปาทาน ดังนี้ ตัณหาหลังเกิดขึ้น
มั่นคงดวยอุปนิสสยปจจัย เพราะตัณหาแรกนั่นเอง ชื่อวา ความยึดมั่นดวย
ตัณหา.
*

มิตขิ องอาจารยบางพวก
แตอาจารยบางพวกกลาววา "ความปรารถนาอารมณที่ยังไมมาถึง
ชื่อวา ตัณหา เหมือนโจรเหยียดมือไปเพื่อขโมยของในที่มืด การรับอารมณ
*

อภิ. ส. เลม ๓๔. ๗๘๑/๓๐๖
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ที่มาถึงแลว ชื่อวา อุปาทาน เหมือนโจรนั้นแหละจับภัณฑะไว ก็ธรรม (คือ
ตัณหาอุปาทาน) เหลานั้น เปนปฏิปก ษตอความมักนอยและความสันโดษ อนึ่ง
ธรรมเหลานี้ ยังเปนมูลเหตุแหงทุกขเพราะตองแสวงหา และรักษา" ดังนี้ ก็อุปาทาน ๓ ที่เหลือโดยยอก็เปนเพียงทิฏฐิเทานั้น.
แตเมื่อวาโดยพิสดาร ความยืดมั่นดวยตัณหาทั้ง ๑๐๘ ประเภท
ตามที่กลาวไวในอารมณมีรูปเปนตน ในกอน ชื่อวา กามุปาทาน.
มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ชื่อวา ทิฏฺปาทาน เหมือนอยางที่ตรัสไววา
บรรดาอุปาทาน ๔ เหลานี้ ทิฏุปาทานเปนไฉน ? ความเห็นวา
ทานที่ใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ สมณพราหมณที่ทํา
ใหแจง ซึ่งโลกนี้และโลกอื่นดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศให
คนอื่นรูได ไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส เห็น
ปานนี้อันใด นี้เรียกวา ทิฏุปาทาน ดังนี้.
อนึ่ง การยึดมั่นวาความบริสุทธิ์มีดวยศีลและพร ชื่อวา สีลัพพตุปาทาน เหมือนอยางที่ตรัสไววา บรรดาอุปาทาน ๔ เหลานั้น สีลัพพตุปาทาน เปนไฉน ? ความเห็นผิด ฯลฯ การถือโดยวิปลาส โดย
ลักษณะนี้วา ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลและดวยพรต
เห็นปานนี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน ดังนี้.
สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน เหมือนอยางที่
ตรัสวา บรรดาอุปาทาน ๔ เหลานั้น อัตตวาทุปาทาน เปนไฉน ?
ปุถุชนในโลกนี้ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาด
*

*

อภิ. ส. เลม ๓๔. ๗๘๒/๓๐๖
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ในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัตบุรษุ ยอมเห็น
รูปโดยความเปนอัตตา ฯลฯ การถือโดยวิปลาส นี้เรียกวา อัตตวา
ทุปาทาน ดังนี้. นี้เปนความยอและความพิสดารแหงธรรมในอธิการนี้.
วาโดยลําดับ
ก็ในขอวา โดยลําดับ นี้ ลําดับมี ๓ อยาง คือ
อุปฺปตฺติกฺกโม ลําดับแหงการเกิด
ปหานกฺกโม ลําดับแหงการละ และ
เทสนากฺกโม ลําดับแหงเทศนา.
บรรดาลําดับทั้ง ๓ นั้น ลําดับแหงการเกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลาย
ไมตรัสไวโดยนิปปริยาย (โดยตรง) เพราะไมมีคําวา อุปาทานนี้เกิดขึ้นกอนใน
สังสารมีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคลรูไมไดแลว แตก็ตรัสไวโดยปริยาย (โดย
ออม) วาเปนความยึดมั่นในสัสสตะและอุจเฉทะซึ่งมีความยึดถืออัตตาเปนใหญ
ในภพหนึ่งโดยมาก ตอจากนั้น เมื่อยึดถือวา "อัตตานี้เที่ยง" ดังนี้ จึงเกิด
สีลัพพตุปาทาน เพื่อความปฏิบัติอันบริสุทธิ์แหงอัตตา เมื่อยึดถือวา "อัตตา
ยอมขาดสูญ" ดังนี้ ก็จะเกิดกามุปาทานแกบุคคลผูไมมีความอาลัยในโลกอืน่
เพราะฉะนั้น อัตตาทุปาทานจึงเกิดขึ้นกอน ตอจากนั้นก็เกิดทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทานและกามุปาทาน ดังนี้ เปนลําดับแหงความเกิดขึ้นของอุปาทาน
เหลานั้นในภพหนึ่ง ดวยประการฉะนี้.
ก็ในขอวา ลําดับแหงการละนี้ ทิฏุปาทานเปนตนอันบุคคลยอม
ละกอน เพราะเปนกิเลสอันโสดาปตติมรรคพึงประหาณ ภายหลังจึงละกามุ-
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ปาทาน เพื่อเปนกิเลสอันอรหัตมรรคพึงประหาณ นี้ลําดับการละอุปาทาน
เหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
ก็บรรดาอุปาทาน ๔ เหลานี้ ทรงแสดงกามุปาทานกอน เพราะเปน
กิเลสมีอารมณมาก และเพราะกิเลสปรากฏแลว จริงอยู กามุปาทานนั้น ชื่อวา
มีอารมณมาก เพราะประกอบดวย (โลภมูล) จิต ๘ ดวง อุปาทานนอกจากนี้
มีอารมณนอย เพราะประกอบดวย (โลภมูลที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ) จิต ๔ ดวง.
อนึ่ง กามุปาทานปรากฏแกหมูสัตว เพราะความอาลัยและยินดีโดยมาก อุปาทาน
นอกนี้ไมเปนเชนนั้น อีกอยางหนึ่ง กามุปาทานเปนของมีมากแกบุคคลผูถือ
มงคลตื่นขาวเปนตน เพื่อบรรลุวัตถุกามทั้งหลาย สัสสตทิฏฐิหาเปนเชนนั้นไม
เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงทิฏุปาทานในลําดับตอจากกามุปาทานนั้น ทิฏุปาทานนั้น เมื่อจําแนกก็เปน ๒ อยาง ดวยสามารถแหงสีลัพพตุปาทาน และ
อัตตวาทุปาทาน. ในอุปาทาน ๒ นั้นทรงแสดงสีลัพพตุปาทานมีอารมณอันหยาบ
กอน เพราะบุคคลแมเห็นกิริยาของโค หรือกิริยาของสุนัขแลวก็รูได แลว
ทรงแสดงอัตตวาทุปาทานในที่สุด เพราะเปนธรรมมีอารมณละเอียด. นีล้ าํ ดับ
แหงเทศนาของอุปาทานทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
ตัณหาเปนปจจัยแกอุปาทาน
ก็บรรดาอุปาทานเหลานี้ ตัณหาเปน
ปจจัยอยางเดียวแกอุปาทานแรก ตัณหาแมนั้น เปนปจจัย ๗ อยางบาง ๘ อยางบาง แก
อุปาทาน ๓ ที่เหลือ.
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ก็ในอุปาทาน ๔ ทีท่ รงแสดงไวในนิเทศนี้ ดวยอาการอยางนี้ กามตัณหายอมเปนปจจัยอยางเดียว ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย แกกามุปาทานแรก
เพราะเกิดในอารมณทั้งหลายที่พอใจดวยตัณหา แตตัณหานั้น ยอมเปนปจจัย
๗ อยาง ดวยอํานาจสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย และเหตุปจจัย หรือเปนปจจัย ๘ อยาง พรอม
ดวยอุปนิสสยปจจัย แกอุปาทาน ๓ ที่เหลือ อนึ่ง เมื่อใดตัณหานั้นเปนปจจัย
ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย เมื่อนั้นตัณหานั้น ยอมเกิดพรอมกันทีเดียว.
นิเทศอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย จบ
วาดวยนิเทศแหงภพ (บาลีขอ ๒๖๕)
ในนิเทศแหงภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถโดยธรรม
โดยทบทวนบทที่มีประโยชน โดยการแยก
ภพและรวมภพ และโดยอุปาทานใดเปน
ปจจัยแกภพใด.
ในพระบาลีนั้น พึงทราบวินิจฉัยวา ที่ชื่อวา ภพ เพราะอรรถวามี.
บทวา ทุวิเธน (ภพ ๒) มีอธิบายวา กําหนดโดยอาการ ๒ อยาง อีกอยางหนึ่ง
บทวา ทุวิเธน เปนตติยาวิภัตติ ใชในปฐมาวิภัตติ อธิบายวา เทากับ ทุวิโธ
แปลวา ๒ อยาง. บทวา อตฺถิ แปลวา มีอยูพรอม.
ภพคือกรรม ชื่อวา กรรมภพ. ภพคือความเกิดขึ้น ชื่อวา
อุปปตติภพ. ในกรรมภพและอุปปตติภพนี้ ความเกิดขึ้น ชื่อวา ภพ
เพราะอรรถวา ยอมมี สวนกรรม พึงทราบวา ชือ่ วา ภพ โดยโวหารวา
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เปนผล เพราะกรรมเปนเหตุของภพ เหมือนอยางที่ตรัสไววา สุโข พุทฺธาน
อุปฺปาโท ความบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเปนสุข เพราะเปนเหตุ
นํามาซึ่งความสุข.
คําวา ตตฺถ กตโม กมฺมภโว (ในภพ ๒ นั้น กรรมภพเปนไฉน)
ความวา บรรดาภพทั้ง ๒ นั้น กามภพที่ตรัสแลวนั้นเปนไฉน. ปุญญาภิสังขาร
เปนตน มีเนื้อความตามที่กลาวแลวนั่นแหละ
บทวา สพฺพ (ทั้งปวง) ไดแก ไมมีสวนเหลือ.
กรรมที่ชื่อวา ภวคามี เพราะอรรถวา ยอมไป คือ ยอมใหสัตว
ถึงภพ ดวยบทวากรรมเปนเหตุใหถึงภพนี้ ทานปฏิเสธโลกุตระ เพราะกถานี้
เปนวัฏฏกถา (กถาที่แสดงถึงวัฏฏะ) ก็โลกุตระนั้น ทานกลาววา เปนธรรม
อาศัยวิวัฏฏะ.
ที่ชื่อวา กรรม เพราะอรรถวา เปนสิ่งที่เขาทํา. บรรดากามเทพ
เปนตน ภพกลาวคือกาม ชื่อวา กามภพ. ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี้. ที่
ชื่อวา สัญญาภพ เพราะอรรถวา เปนภพของเหลาสัตวผูมีสัญญา หรือ
สัญญามีอยูในภพนี้. ที่ชอื่ วา อสัญญาภพ โดยปริยายที่ตางกัน. ทีช่ ื่อวา
เนวสัญญานาสัญญาภพ ดวยอรรถวา มีสัญญาก็ไมใชไมมีก็ไมใช เพราะ
ไมมีสัญญาหยาบ และเพราะมีสัญญาละเอียดในภพนี้. ภพที่เกลื่อนกลนดวย
รูปขันธอยางเดียว ชื่อวา เอกโวหารภพ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา โวการภพ
เพราะอรรถวา ภพนี้มีขันธเดียว. ในจุโวการภพและปญจโวการภพก็นัยนี้.
บทวา อย วุจฺจติ อุปฺปตฺติภโว (นี้เรียกวาอุปปตติภพ) ไดแก
ภพนี้ทั้ง ๙ อยาง ตรัสเรียกชื่อวา อุปปตติภพแล. พึงทรามวินิจฉัยโดยอรรถ
ในอธิการนี้อยางนี้กอน.
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สวนขอวินิจฉัยโดยธรรม ก็ในนิเทศนี้ วาโดยธรรม ปุญญาภิสังขาร
ไดแก เจตนา ๓ ดวง อปุญญาภิสังขาร ไดแก เจตนา ๑๒ ดวงอาเนญชา
ภิสังขาร ไดแก เจตนา ดวง.
ดวยบทวา สพฺพมฺป ภวคามิกมฺม (กรรมที่เปนเหตุใหไปสูภพ
ทั้งหมด) นี้ ทรงสงเคราะหธรรมเหลานี้ แมทั้งหมดที่สัมปยุตดวยเจตนา หรือ
ธรรมที่เปนอาจยคามี กลาวคือกรรมเขาดวย อธิบายวา ทรงสงเคราะห
อุปาทินนขันธ ๕ ที่เปนกามภพ รูปภพก็เหมือนกัน ขันธ ๔ ที่เปนอรูปภพ
ขันธ ๔ และ ๕ ที่เปนสัญญาภพ อุปาทินนขันธหนึ่งที่เปนอสัญญาภพ ขันธ ๔
ที่เปนเนวสัญญานาสัญญาภพ ขันธ ๑ ขันธ ๔ ขันธ ๕ ที่เปนเอกโวการภพ
เปนตน ดวยอุปาทินนขันธทั้งหลายแล. พึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมในนิเทศนี้
ดวยประการฉะนี้.
ขอวา โดยทบทวนบทที่มีประโยชน นี้ ความวา ปุญญาภิสังขาร
เปนตนนั่นเองตรัสไวในนิเทศแหงสังขาร คือ กรรมเหมือนในนิเทศแหงภพ
นั่นแหละ แมเมื่อเปนเชนนั้น ปุญญาภิสังขารเปนตนซึ่งเกิดกอนตรัสไว
เพราะความเปนปจจัยแกปฏิสนธิในอธิการนี้ ดวยอดีตกรรม ปุญญาภิสังขาร
เปนตนเหลานี้ ตรัสไวเพราะความเปนปจจัยแกปฏิสนธิตอไป ดวยอํานาจ
กรรมในปจจุบัน เพราะฉะนั้น การตรัสย้ํา จึงชื่อวามีประโยชนทีเดียว.
อีกอยางหนึ่ง ในเบื้องตน ตรัสเจตนาเทานั้นวาเปนสังขาร โดยมี
อาทิอยางนี้วา ในอภิสังขารเหลานั้น ปุญญาภิสังขาร เปนไฉน ?
กุศลเจตนา กามาวจร ดังนี้ แตในนิเทศแหงภพเกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัยนี้ ธรรมแมสัมปยุตดวยเจตนา ก็ตรัสวา สังขาร เพราะพระบาลีวา
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สพฺพมฺป ภวคามิกมฺม (กรรมที่เปนเหตุใหไปสูภพทั้งหมด) ดังนี้ อนึ่ง
ในตอนตน ตรัสวา กรรมเฉพาะที่มีวิญญาณเปนปจจัยเทานั้นวาเปนสังขาร
ในบัดนี้ แมกรรมที่มีวิญญาณเปนปจจัย อันใหเกิดขึ้นในอสัญญาภพ ก็ตรัสวา
สังขาร ก็การพูดมากจะมีประโยชนอะไร เพราะกรรมที่เปนกุศลและอกุศล
คือ ปุญญาภิสังขารเปนตนนั่นเอง ตรัสไว ในขอวา อวชฺชาปจฺจยา สขารา
นี้ อนึ่ง ตรัสธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต เพราความที่แม
อุปปตติภพก็ทรงสงเคราะหในบทวา อุปาทานปจฺจยา ภโว (ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย) นี้ ฉะนั้น การตรัสซ้ํานี้ จึงชื่อวามีประโยชนโดยประการ
ทั้งปวงแล. พึงทราบวินิจฉัยแมโดยทบทวนบทที่มีประโยชนในอธิการนี้ ดวย
ประการฉะนี้.
ขอวา โดยการแยกออกและรวมกันไว คือ โดยการแยกและ
การรวมแหงภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย. จริงอยู กรรมที่สัตวกระทําใหเกิด
ขึ้นในกามภพเพราะกามุปาทานเปนปจจัยนั้น ชื่อวา กรรมภพ. ขันธทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นแตกรรมนั้น ชือ่ วา อุปปตติภพ. ในรูปและอรูปภพก็นัยนี้เหมือน
กัน. ดวยประการฉะนี้ กามภพมีอุปาทานเปนปจจัยจึงมี ๒ อยาง สัญญาภพ
และปญจโวการภพรวมอยูภายในกามภพนั้นแหละ รูปภพมีกามุปาทานเปน
ปจจัยก็มี ๒ อยาง สัญญาภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปญจโวการภพ
รวมอยูภายในรูปภพนั้นแหละ อรูปภพมีกามุปาทานก็มี ๒ อยาง สัญญาภพ
เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพรวมอยูภายในอรูปภพเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น ภพที่มีกามุปาทานเปนถึงปจจัยจึงมี ๖ ภพ พรอมกับภพทั้งหายที่ผนวก
เขาดวยกัน. ก็ภพ ๖ ที่มกี ามุปาทานเปนปจจัยพรอมทั้งภพทั้งหลายที่ผนวกเขา
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ดวยกัน ฉันใด แมภพทัง้ หลายที่มีอุปาทาน (๓) ที่เหลือเปนปจจัยก็ฉันนั้น
ภพทั้งหลายจึงเปน ๒๔ พรอมกับภพที่ผนวกเขาดวยกัน โดยการแยกออกเพราะ
อุปาทาน (๔) เปนปจจัยอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
สวนโดยการรวมกัน มีอธิบายวา รวมกรรมภพและอุปปตติภพ
พรอมกับภพที่ผนวกเขาดวยกันเกิดเพราะกามุปาทานเปนปจจัยเปนกามภพหนึ่ง
รูปภพและอรูปภพก็เห็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงเปน ๓ ภพ แมภพที่มีอุปาทาน ๓
ที่เหลือก็เหมือนกัน จึงเปน ๑๒ พรอมกับภพที่ผนวกเขาดวยกันโดยสงเคราะห
(คือรวมกัน ) เพราะอุปาทาน (๔) เปนปจจัยอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง วาโดยไมตางกัน กรรมที่ใหสัตวเขาถึงกามภพเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชื่อวา กรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกามภพนั้น
ชื่อวา อุปปตติภพ. ในรูปภพและอรูปภพก็เหมือนกัน ดวยประการฉะนี้
จึงเปน ๖ ภพ โดยการสงเคราะห (การรวมกัน ) อีกปริยายหนึ่งคือกามภพ ๒
รูปภพ ๒ อรูปภพ ๒ พรอมกับภพที่ผนวกเขาดวยกันมี เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย.
อีกอยางหนึ่ง จัดเปน ๓ ภพ ดวยอํานาจกามภพเปนตน พรอมกับภพที่
ผนวกเขาดวยกันโดยไมแยกกรรมภพและอุปปตติภพออกจากกัน และจัดเปน ๒
ภพ ดวยอํานาจกรรมภพและอุปปตติภพ โดยไมแยกกามภพเปนตน และจัด
เปนภพ ๑ ดวยอํานาจแหงภพวา ภพที่เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย โดยไม
อาศัยแยกกรรมและอุปปตติ. พึงทราบวินิจฉัยในอธิการนี้ แมโดยการแยกและ
รวมกันแหงภพมีอุปาทานเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้.
ขอวา โดยอุปาทานใดเปนปจจัยแกภพใด อธิบายวา ก็ในนิเทศนี้
พึงทราบวินิจฉัยแมโดยอุปาทานใดเปนปจจัยแกภพใดนั้น ก็ในนิเทศนี้ อุปาทาน
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เปนปจจัยแกภพใด อยางไร ? คืออุปาทานอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนปจจัย
แกภพใดภพหนึ่งไดทั้งนั้น เพราะปุถุชนเปรียบเหมือนคนบา ปุถชุ นนั้นมิได
พิจารณาวา "สิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมควร" ดังนี้ ปรารถนาภพอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยอํานาจอุปาทานอยางใดอยางหนึ่ง ยอมทํากรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพราะ
ฉะนั้น คําที่อาจารยบางพวกกลาววา "รูปภพและอรูปภพยอมไมมีเพราะ
สีลัพพตุปาทาน" นั้น บัณฑิตไมควรถือเอา แตคําวา " ภพทั้งหมดยอมเกิด
เพราะอุปาทานทั้งหมด ดังนี้ ควรถือเอา. อยางไร ? คือคนบางคนในโลกนี้
คิดวา ขึ้นชื่อวากามเหลานี้เปนของสําเร็จแลวในตระกูลกษัตริยมหาศาลเปนตน
ในมนุษยโลก และในเทวโลกกามาพจร ๖ ชั้น" ดังนี้ ดวยสามารถที่ไดฟงมา
หรือโดยทํานองที่เห็นมา ถูกลวงโดยใหเสพอสัทธรรมเปนตน เพื่อบรรลุกาม
เหลานั้น จึงสําคัญอยูวา "กามทั้งหลายยอมสําเร็จดวยกรรมนี้" ดังนี้ จึง
กระทําแมกายทุจริตเปนตน ดวยอํานาจแหงอุปาทานคือกาม บุคคลนั้นจึงเกิด
ขึ้นในอุบายเพราะบริบูรณดวยทุจริต. ก็ เมื่อปรารถนากามทั้งหลายที่คนเห็น
แลว หรือเมื่อจะรักษากามที่ไดมาแลว ยอมทํากายทุจริตเปนตน ดวยอํานาจ
กามุปาทาน บุคคลนั้นยอมเกิดในอบายเพราะความสมบูรณดวยทุจริต กรรม
ที่เปนเหตุใหบุคคลนั้นเกิดในอบายนั้น ชื่อวา กรรมภพ ขันธที่เกิดขึ้นแต
กรรมนั้นชื่อวา อุปปตติภพ สวนสัญญาภพและปญจโวการภพก็รวมเขาใน
กรรมภพและอุปปตติภพนั้นนั่นแหละ.
สวนอีกคนหนึ่ง มีความรูอันการฟงพระสัทธรรมเปนตนพอกพูนแลว
สําคัญอยูวา "กามทั้งหลายยอมสําเร็จดวยกรรมนี้" ดังนี้ จึงทํากายสุจริต
เปนตน ดวยอํานาจกามุปาทาน บุคคลนั้น ยอมเกิดขึ้นในสวรรคทั้งหลาย
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หรือในมนุษยทั้งหลาย เพราะความบริบูรณดวยสุจริต. กรรมที่เปนเหตุใหเขา
เกิดในสุคติมีเทวดาเปนตนนั้น ชื่อวา กรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดแตกรรม
ชื่อวา อุปปตติภพ ก็สญ
ั ญาภพและปญจโวการภพก็รวมอยูในกรรมภพและ
อุปปตติภพนั้นเหมือนกัน กามุปาทานเปนปจจัยแกกามภพพรอมทั้งประเภท
พรอมทั้งผนวกเขาดวยกัน ดวยประการฉะนี้.
อีกคนหนึ่ง ฟงมาหรือคิดเอาเองวา ในรูปภพและอรูปภพ กาม
ทั้งหลายสําเร็จดีกวากามภพนั้น จึงยังรูปและอรูปสมาบัติใหเกิดขึ้นดวยอํานาจ
กามุปาทานแลวบังเกิดขึ้นในโลกแหงรูปพรรณหรืออรูปพรหมดวยกําลังแหง
สมาบัติ. ในการเกิดขึ้นในรูปพรหมหรืออรูปพรหมนั้น กรรมที่เปนเหตุให
บุคคลนั้นเกิด ชื่อวา กรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดแตกรรม ชื่อวา อุปปตติภพ
สวนสัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ
และปญจโวการภพก็รวมอยูภายในรูปภพหรืออรูปภพนั้น. กามุปาทาน เปน
ปจจัยแมแกรูปภพและอรูปภพ พรอมทั้งประเภท พรอมทั้งภพที่ผนวกเขาดวย
ก็มี ดวยประการฉะนี้.
อีกบุคคลหนึ่ง อาศัยอุจเฉททิฏฐิวา "ที่ชื่อวา อัตตานี้ ขาดสูญแลว
ในภพอันเปนสมบัติของกามาพจร หรือวาบรรดารูปภพหรืออรูปภพ ภพใด
ภพหนึ่งยอมขาดสูญโดยแท" ดังนี้ จึงทํากรรมอันเขาถึงภพนั้น. กรรมนั้น
ของบุคคลนั้น ชื่อวา กรรมภพ ขันธทั้งหลายอันเกิดแตกรรม ชื่อวา
อุปปตติภพ สวนภพมีสัญญาภพเปนตนก็รวมอยูภายในกรรมภพและอุปปตติ
ภพนั้นนั่นแหละ ทิฏุปาทานเปนปจจัยแกกามภพ รูปภพ และอรูปภพทั้ง ๓
พรอมทั้งประเภท พรอมทั้งภพที่ผนวกเขาดวยกัน ดวยประการฉะนี้.
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อีกบุคคลหนึ่ง กําหนดเอาวา "ชื่อวา อัตตานี้ ยอมมีความสุข
ปราศจากความเรารอนในภพอันเปนสมบัติในกามาพจร หรือบรรดารูปภพและ
อรูปภพ ภพใดภพหนึ่ง" จึงทํากรรมอันเขาถึงภพนั้น ดวยอัตตวาทุปาทาน
กรรมนั้นของบุคคลนั้น ชื่อวา กรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นแตกรรมภพ
นั้น ชื่อวา อุปปตติภพ สวนสัญญาภพเปนตน ก็รวมอยูในกรรมภพและ
และอุปปตติภพนั้นนั่นแหละ อัตตวาทุปาทานเปนปจจัยแกภพ ๓ พรอมทั้ง
ประเภท พรอมทั้งภพที่ผนวกเขาดวยกัน ดวยประการฉะนี้.
อีกบุคคลหนึ่ง มีความเห็นวา "ชื่อวา ศีลและพรตนี้ ยอมถึงความสุข
อันบริบูรณแกบุคคลผูบําเพ็ญ ในภพอันเปนสมบัติของกามาพจร หรือบรรดา
รูปภพ หรืออรูปภพ ภพใดภพหนึ่ง" ดังนี้ จึงทํากรรมอันเขาถึงภพนั้น
ดวยอํานาจสีลัพพตุปาทาน. กรรมนั้นของบุคคลนั้น ชื่อวา กรรมภพ ขันธ
ทั้งหลายที่เกิดแตกรรมภพนั้น ชื่อวา อุปปตติภพ สวนสัญญาภพเปนตน
ก็รวมอยูภายในกรรมภพและอุปปตติภพนั้นแหละ. สีลัพพตุปาทาน ยอมเปน
ปจจัยแกภพ ๓ พรอมทั้งประเภท พรอมทั้งภพที่ผนวกเขาดวยกัน ดังนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัยแมโดยอุปาทานใด เปนปจจัยแกภพใด ในนิเทศนี้นั้น
ดวยประการฉะนี้.
หากมีผูสงสัย ถามวา "ก็ในนิเทศนี้ อุปาทานอะไร เปนปจจัย
อยางไรแกภพไหน" ดังนี้ไซร.
ตอบวา
ปญหากรรมนั้น พึงทราบวาอุปาทาน
เปนอุปนิสสยปจจัยแกรูปภพ และอรูปภพ
อุปาทานนั้น เปนปจจัยแกกามภพ แมดวย
ปจจัยมีสหชาตะเปนตน.
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จริงอยู ก็อุปาทานทั้ง ๔ นี้ เปนปจจัยแกรูปภพ อรูปภพ และ
อุปปตติภพที่เปนกุศลกรรมในกรรมภพอันนับเนื่องดวยกามภพ ดวยอุปนิสสยปจจัยอยางเดียว. อุปาทาน ๔ นั้นเปนปจจัยแกอกุศลกรรมภพที่สัมปยุตดวย
ตนในกามภพโดยสหชาตปจจัยเปนตน คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจ จัย อวิคตปจจัย และเหตุปจจัย แตเปน
ปจจัยแกภพที่เปนวิปปยุตกัน ดวยอุปนิสสยปจจัยเดียวเทานั้นแล.
นิเทศแหงภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย จบ
วาดวยนิเทศแหงชาติ (บาลีขอ ๒๒๖)
พึงทราบวินิจฉัยปจจยาการมีชาติเปนตน ในนิเทศแหงชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัยเปนตน โดยนัยที่กลาวไวในสัจจวิภังคนั่นแหละ. แตคําวาภพ
ในที่นี้ ทรงประสงคเอากรรมภพเทานั้น เพราะกรรมภพนั้น เปนปจจัยแกชาติ
อุปปตติภพหาเปนปจจัยแกชาติไม ก็แลกรรมภพนั้น เปนปจจัย ๒ อยาง
เทานั้น ดวยอํานาจกรรมปจจัย และอุปนิสสยปจจัย.
หากมี ผูถามวา ขอนี้ จะพึงรูไดอยางไรวา ภพเปนปจจัยแกชาติ.
ตอบวา รูได เพราะแสดงความตางกันแหงภาวะมีความเลวและ
ประณีตเปนตน ในเหตุแมสักวาเปนปจจัยภายนอก.
จริงอยู เมื่อปจจัยภายนอกมีบิดามารดา น้ําสุกกะ ประจําเดือน
และอาหารเปนตน ของสัตวผูแมฝาแฝดแมในอัตภาพที่เหมือนกันมีอยู ก็ยัง
ปรากฏตางกันดวยภาวะมีความเลวและประณีตเปนตน ก็ความตางกันโดยเปน
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หีนะและประณีต มิใชไมมีเหตุ เพราะสภาวะทั้งปวงไมมีอยูในกาลทั้งปวง
แกพวกสัตวทั้งหมด และทั้งมิใชเหตุอันนอกจากกรรมภพ เพราะไมมีเหตุอื่น
ในสันดานอันมีในภายในของเหลาสัตวผูเกิดแตกรรมภพนั้น เพราะฉะนั้น
สัตวนั้น จึงมีกรรมภพเปนเหตุโดยแท แทจริง กรรมก็เปนเหตุที่แปลกกันใน
ความเลวและประณีตเปนตนของสัตวทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา กมฺม สตฺเต วิภชติ ยทิท หีนปณีตตาย กรรมยอมจําแนก
สัตวทั้งหลาย ใหเลวและประณีต ดังนี้ เพราะฉะนั้น ขอนี้พึงทราบไดวา
ภพเปนปจจัยแกชาติ.
อนึ่ง เมื่อชาติไมมี ขึ้นชื่อวา ชรามรณะก็หามีไม และธรรมมีความโศก
เปนตนก็หามีไม แตเมื่อชาติมี ชรามรณะและธรรมมีความโศกเปนตน อัน
เกี่ยวเนื่องดวยชรามรณะ ของคนพาลผูถูกทุกขธรรม คือ ชรามรณะถูกตองแลว
หรือไมเนื่องดวยชรามรณะ. ของคนพาลผูอันทุกขธรรมนั้น ๆ ถูกตองแลว
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ชาตินี้ เปนปจจัยแกชรามรณะ และ
แกธรรมที่ความโศกเปนตนแล. ก็ชาตินั้นเปนปจจัยอยางเดียวเทานั้น โดย
เงื่อนแหงอุปนิสสยปจจัย ดังนี้แล.
นิเทศแหงชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยเปนตน จบ
อธิบายภวจักร ๑๒ (บาลีขอ ๒๗๓)
พึงทราบอรรถแหงบทมีอาทิวา เอวเมตสฺส (ความเกิดขึ้น. . .นี้
ยอมมีดวยประการฉะนี้นั้น) โดยนัยที่กลาวแลวในอุทเทสวาร. บทวา สงฺคติ
(ความไปรวม) เปนตน เปนคําไวพจนของ บทวา สมุทโย (ความเกิด
ขึ้น) ทั้งหมด.
*

สงฺคติ สมาคโม สโมธาน ปาตุภาโว แปลวา ความไปรวม ความมารวม ความประชุม
ควานปรากฏ.

*

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 554

ก็เพราะในปจจยาการวิภังคนี้ กรรมมีโสกะเปนตน ตรัสไวสุดทาย
ฉะนั้น อวิชชานั้นใด ทีต่ รัสในเบื้องตนแหงภวจักรนี้ อยางนี้วา อวิชฺชาปจฺจยา
สขารา (สังขารทั้งหลายเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย) ดังนี้ อวิชชานั้น สําเร็จ
แลวแตธรรมมีโสกะเปนตน.
ภวจักรนี้มีเบื้องตน มิไดปรากฏ เวนจากผูสราง และผูเสวย
วางเปลาจากความวางเปลา ๑๒ อยาง บัณฑิตพึงทราบวา เปนไปรวมกัน
ดังนี้.
หากมีผูสงสัย ถามวา ก็ในภวจักรนี้ อวิชชาสําเร็จแตธรรมมีโสกะ
เปนตน อยางไร ? ภวจักรหรือเบื้องตนมิไดปรากฏอยางไร ? เวน จากผูสราง
และผูเสวยอยางไร ? วางเปลาจากความวางเปลา ๑๒ อยาง อยางไร ?
ก็คําตอบในที่นี้ คือ โสกะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสและปริเทวะเหลา
ไปจากอวิชชา และขึ้นชื่อวา ปริเทวะ (ความคร่ําครวญรําพัน) ยอมมีแก
คนหลง เพราะฉะนั้น เมื่อโสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาสและปริเทวะเหลา
นั้นสําเร็จแลว อวิชชาก็เปนอันสําเร็จแลวโดยแท. อีกอยางนี้ ก็คําที่ตรัสไววา
"เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด" ดังนี้ และขอวา ธรรมมีโสกะเปนตนนี้
ยอมมีเพราะอาสวะเกิด ขอนี้เปนอยางไร ? คือ โสกะ ในเพราะขัดการพลัดพราก
จากกาม ยอมมีเพราะอาสวะเกิดเทานั้น เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ตสฺส เจ กามยมานสฺส
ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
เต กามา ปริหายนฺติ
สลุลวิทฺโธว รุปฺปติ
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ถาเมื่อสัตวนั้นปรารถนาอยู เกิด
ความอยากไดแลว กามเหลานั้น ยอมเสื่อม
ไปไซร สัตวนั้น ยอมซบเซา เหมือนถูกศร
แทง ฉะนั้น.
และเหมือนอยางที่ตรัสวา กามโต ชายติ โสโก (ความโศกยอม
เกิดแตกาม) ก็ความโศกเปนตนเหลานั้นแมทั้งหมด ยอมเกิดแตทิฏฐาสาวะ
เหมือนอยางที่ตรัสวา เมือ่ เขายึดถืออยูวา เราเปนรูป รูปเปนของเรา
ดังนี้ ยอมเกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เพราะ
ความที่รูปนั้นแปรเปลี่ยนไป. อนึ่ง ธรรมมีโสกะเปนตนยอมเกิด แม
เพราะภวาสวะเกิด เหมือนทิฏฐาสวะเกิด เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมพวกเทวดาที่มีอายุยืน มีวรรณะ มากดวยความสุข ดํารง
อยูกาลนานในวิมานสูง แมเทวดาเหลานั้น ไดสดับพระธรรมเทศนา
ของตถาคตแลว โดยมากพากันถึงความกลัว ความสะดุง ความสลด
ใจ ดังนี้ เหมือนพวกเทวดาเปนบุพนิมิต ๕ พากันสะดุงเพราะกลัวแตความ
ตาย ฉะนั้น.
อนึ่ง ธรรมมีโสกเปนตน ยอมเกิดขึ้นแมเพราะความเกิดขึ้นแหง
อวิชชา เหมือนภวาสวะเกิดขึ้นฉะนั้น เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คนพาลนั้นแล ยอมเสวยทุกขโทมนัส (เพราะคิดชั่ว พูดชั่ว
ทําชั่ว) ๓ อยาง ในทิฏฐธรรมนี้ ดังนี้ เพราะธรรม (มีโสกะเปนตน )
เหลานี้ ยอมมีเพราะอาสวะเกิด ฉะนั้น ธรรมเหลานั้นเมื่อสําเร็จจึงยังอาสวะ
๑

๒

๓

๔

๑. ขุ. สุตฺต. เลม ๒๕. ๔๐๘/๔๘๔ ๒. ส. ขนฺธวาร. เลม ๑๗. ๔/๔
๓. ส ขนฺธวาร. เลม ๑๗. ๑๕๖/๑๐๔ ๔. ม. อุ. เลม ๑๔. ๔๖๘/๓๑๑
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ทั้งหลายอันเปนเหตุแหงอวิชชาใหสําเร็จ และเมื่ออาสวะทั้งหลายสําเร็จแลว
แมอวิชชาก็เปนอันสําเร็จทีเดียว เพราะเมื่อมีปจจัยจึงมีไดแล. ในที่นี้พึงทราบ
วา อวิชชาสําเร็จแลวดวยธรรมมีโสกะเปนตนอยางนี้กอน.
ก็เพราะเมื่ออวิชชาสําเร็จแลว เพราะเมื่อปจจัยมีจึงมีอยางนี้ ความ
สืบตอกันไปแหงเหตุและผลอยางนี้วา "สังขารทั้งหลายเกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนตนมิไดมีสิ้นสุด ฉะนั้น
ภวจักรมีองค ๑๒ ที่เปนไป ดวยอํานาจความเกี่ยวเนื่องกันแหงเหตุและผลนั้น
จึงสําเร็จวามีเบื้องตนมิไดปรากฏ.
หากมีผูสงสัยถามวา เมื่อมีเบื้องตนมิไดปรากฏเชนนี้ การกลาวคําวา
อวิชชาเปนธรรมขอตนวา "เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย"
ดังนี้ ก็ผิดไป มิใชหรือ ?
ตอบวา ขอนี้ มิใชการกลาวอวิชชาเปนเพียงธรรมเบื้องตน แตขอนี้
เปนการกลาวธรรมที่เปนประธาน.
จริงอยู อวิชชาเปนประธานแหงวัฏฏะ ๓ เพราะวา ดวยการยึดถือ
อวิชชา กิเลสวัฏฏะที่เหลือ และกรรมวัฏฏะเปนตน ยอมผูกพันคนพาลไว
เหมือนการจับศีรษะงู สรีระงูที่เหลือก็จะพันแขนอยู แตเมื่อตัดอวิชชาขาด
แลวยอมหลุดพนจาววัฏฏะเหลานั้น เหมือนบุคคลตัดศีรษะงูแลวก็จะพนจาก
การถูกพันแขน ฉะนั้น เหมือนอยางที่ตรัสวา "เพราะสํารอกอวิชชา โดยไม
เหลือ สังขารจึงดับ" ดังนี้เปนตน. เมื่อบุคคลยึดธรรมใด ความผูกพันยอมมีและ
เมื่อปลอยธรรมใด ความหลุดพนยอมมี การกลาวนี้เปนการกลาวธรรมทีเ่ ปน
*

*

คือ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ และริปากวัฏ
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ประธาน (คืออวิชชา) นัน้ มิใชการกลาวธรรมสักวาเปนเบื้องตน พึงทราบ
ภวจักรนี้วา "มีเบื้องตนมิไดปรากฏ ดวยประการฉะนี้.
ภวจักรนี้นั้น เพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนเปนปจจัยแกธรรม
มีสังขารเปนตน ฉะนั้น จึงเวนจากผูสรางสังสารนอกจากอวิชชาเปนตนนั้น
เชนพรหมเปนตนที่เขาคาดคะเนเอาอยางนี้วา "พรหม มหาพรหมเปนผู
ประเสริฐสุด เปนผูจัดสรร ดังนี้ หรือวา เวนจากอัตตาผูเสวยสุข และ
ทุกข ที่เขาสมมติกันอยางนี้วา " ก็อัตตาของเรานี้แลเปนผูกลาวเปนผูเสวย"
บัณฑิตพึงทราบวา "เวนจากผูสรางและผูเสวย" ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เพราะในภวจักรนี้ อวิชชาชื่อวา วางจากความยั่งยืนเพราะ
เปนธรรมเกิดขึ้นและมีเสื่อมไปเปนธรรมดา ชือ่ วา วางจากความงามเพราะ
เปนธรรมเศราหมองและเพราะประกอบดวยสังกิเลส ชื่อวา วางจากความสุข
เพราะถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้น ชื่อวา วางจากอัตภาพผูครองอํานาจ
เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย. องคทั้งหลายแมมีสังขารเปนตนก็เหมือนกัน.
อีกหัยหนึ่ง เพราะอวิชชา ไมใชอัตตา ไมใชของอัตตา ไมใชมี
ในอัตตา ไมใชมีอัตตา องคทั้งหลายแมมีสังขารเปนตนก็เหมือนกัน ฉะนั้น
พึงทราบวา ภวจักรนี้วางเปลาโดยครามวาง ๑๒ อยาง ดวยประการฉะนี้
ก็ครั้นทราบอยางนี้แลว พึงทราบอีกวา
ภวจักรนั้น มีอวิชชา และตัณหา
เปนมูล มีกาล ๓ มีอดีตกาลเปนตน ในกาล
เหลานั้น โดยสังเขปไดองค ๒ (อวิชชาและ
สังขาร) องค (มีวิญญาณเปนตน) และ
องค ๒ (ชาติและชรามรณะ) เทานั้น.
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อธิบายวา ธรรม ๒ คือ อวิชชา และตัณหา พึงทราบวาเปนมูล
แหงภวจักรนี้นั้นแล. ภวจักรนี้นั้นจึงมี ๒ อยาง คือ อวิชชาเปนมูลมีเวทนา
เปนที่สุดเพราะนํามาแตสวนเบื้องตน ตัณหาเปนมูลมีชรามรณะเปนที่สุดเพราะ
สืบตอในสวนเบื้องปลาย บรรดาภวจักรทั้ง ๒ นั้น ภวจักรแรก ตรัสดวยอํานาจ
แหงบุคคลผูมีทิฏฐิจริต ภวจักรหลัง ตรัสดวยอํานาจบุคคลผูมีตัณหาจริต.
เพราะวา บุคคลทั้งหลายผูมีทิฏฐิจริต อวิชชาเปนตัวนําไปสูสังสาร แตบุคคล
ผูมีตัณหาจริต ตัณหาเปนตัวนําไปสูสังสาร.
อีกนัยหนึ่ง ภวจักรแรกตรัสไวเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ เพราะทรงประกาศ
การไมตัดขาดแหงเหตุทั้งหลายของความเกิดขึ้นแหงผล ภวจักรที่ ๒ ตรัสเพื่อ
ถอนสัสสตทิฏฐิ เพราะทรงประกาศชรามรณะของพวกสัตวที่เกิดขึ้น.
อีกนัยหนึ่ง ภวจักรแรกตรัสดวยอํานาจแหงสัตวผูเกิดในครรภ เพราะ
ทรงแสดงความเปนไปโดยลําดับ (อายตนะที่เกิด) ภวจักรหลัง ตรัสดวย
อํานาจแหงสัตวผูเปนโอปปาติกะ เพราะทรงแสดงความเกิดขึ้นพรอมกัน (แหง
อายตนะ).
อธิบายกาล ๓
อนึ่ง กาลของภวจักรนั้น มี ๓ คืออดีต ปจจุบัน และอนาคต
ในกาลเหลานั้น วาดวยอํานาจกาลที่มาในพระบาลีโดยสรุป พึงทราบวามีองค
๒ คือ อวิชชาและสังขาร เปนอดีตกาล. องค ๘ มีวิญญาณเปนตน มีภพ
เปนที่สุด เปนปจจุบันกาล. และองค ๒ คือ ชาติ และชรามรณะ. เปนอนาคตกาล และพึงทราบอีกวา
*

*

อรรถกถาวา ภวาสวานิ. แตฉบับ ม. วา ภวาวสานานิ
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อธิบายสนธิ ๓
ก็ภวจักรนี้มีสนธิ ๓ คือ เหตุผลสนธิ ๑ ผลเหตุสนธิ ๑ เหตุ ๓ เหตุปุพพกผลสนธิ ๑
และมีสังคหะ ๔ ประเภท คือ อาการ ๒๐
มีวัฏฏะ ๓ ยอมหมุนไปไมมีกําหนด ดังนี้.
บรรดาภวจักรเหลานั้น ในระหวางสังขารทั้งหลายและปฏิสนธิวิญญาณ
เปนสนธิหนึ่ง ชื่อวา เหตุผลสนธิ. ในระหวางเวทนาและตัณหา เปนสนธิหนึ่ง
ชื่อวา ผลเหตุสนธิ. ในระหวางภพและชาติ เปนสนธิหนึ่ง ชือ่ วา เหตุปุพพก
ผลสนธิ. เพราะฉะนั้น ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบวา มีสนธิ ๓ คือ เหตุผล
สนธิ ๑ ผลเหตุสนธิ ๑ และเหตุปุพพกผลสนธิ ๑ ดังนี้ ดวยประการฉะนี้.
๑

อธิบายสังคหะ ๔
อนึ่ง ภวจักรนี้ มีสงั คหะ ๔ ซึ่งกําหนดถือเอาภวจักรตั้งแตเบื้องตน
(คืออวิชชา) และที่สุด (คือชรามรณะ) แหงสนธิทั้งหลาย. ขอนี้เปนอยางไร ?
คือ อวิชชาและสังขาร เปนสังคหะที่ ๑ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
และเวทนา เปนสังคหะที่ ๒ ตัณหา อุปาทาน และภพ เปนสังคหะที่ ๓
ชาติชรามรณะ เปนสังคหะที่ ๔ พึงทราบวา ภวจักรนี้มีสังคหะ ๔ ประเภท
ดวยประการฉะนี้.
๒

๑ เหตุผลสนธิอันแรก ไดแก สังขารเปนเหตุอดีตตอกับวิญญาณซึ่งเปนผลในปจจุบัน ผลเหตุ
สนธิที่ ๒ ไดแก เวทนาซึ่งเปนปจจุบันผลตอกับตัณหาในปจจุบันเหตุ และเหตุผลสนธิสุดทาย
ไดแก ภพเปนปจจุบันเหตุตอ กับชาติอันเปนอนาคตผล.
๒ คําวา สังคหะ ๔ ในอภิธัมมัตถสังคหะ ทานเรียกวา สังเขป ๔
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อธิบายอาการ ๒๐
อนึ่ง พึงทราบวา ภวจักรมีอาการ ๒๐ ดวยอาการ ๒๐ เหลานั้น คือ
ในอดีตมีเหตุ ๕ ในปจจุบันมี ๕
ในปจจุบนั มีเหตุ ๕ ในอนาคตมีผล ๕.
บรรดาภวจักรเหลานั้น คําวา ในอดีตมีเหตุ ๕ ความวา องค ๒
เหลานี้คืออวิชชา และสังขาร ตรัสไวกอนทีเดียว แตเพราะบุคคลผูโงเขลา
ยอมสะดุง บุคคลผูสะดุงยอมยึดมั่น ภพจึงเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัยแก
บุคคลนั้น ฉะนั้น จึงทรงถือเอาแมตัณหา อุปาทาน และภพดวย เพราะเหตุ
นั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกลาววา โมหะคืออวิชชา กรรมที่ประกอบ
คือ สังขาร ความใครคือตัณหา การเขาถึงคืออุปาทาน เจตนาคือภพ ธรรม
ทั้ง ๕ เหลานี้ในกรรมภพกอน เปนปจจัยแกปฏิสนธิในภพนี้. ในคําเหลานั้น
คําวา ในกรรมภพกอน ไดแก กรรมภพที่เกิดกอน คือ กรรมภพที่ทํา
ไวในอดีตชาติ. คําวา โมหะคืออวิชชา อธิบายวา โมหะ (ความหลง)
ในสัจจะมีทุกขเปนตน ในกาลนั้น อันใด สัตวนั้นหลงแลวยอมทํากรรมดวย
โมหะใด นั้นเปนอวิชชา. คําวา กรรมที่ประกอบคือสังขาร ไดแก
เจตนาแรกของบุคคลผูทํากรรมนั้น เหมือนการยังจิตใหเกิดขึ้นดวยอันคิควา
เราจักถวายทาน แลวจัดแจงอยูซึ่งอุปกรณแหงการใหทานหนึ่งเดือนบาง
หนึ่งปบาง ก็เจตนาของบุคคลที่ยังทักษิณาใหตั้งขึ้นในมือของปฏิคาหกทั้งหลาย
ทานเรียกวา ภพ. อีกอยางหนึ่ง เจตนาในชวนะ ๖ ซึ่งมีอาวัชชนะเดียวกัน
ชื่อวาอายุหนสังขาร (กรรมที่ประกอบคือสังขาร) เจตนาดวงที่ ๗ ชื่อวา ภพ
อนึ่ง เจตนาอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อ ภพ ธรรมที่สมั ปยุตดวยเจตนานั้น ชื่อวา
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อายุหนสังขาร. คําวา ความใคร คือตัณหา ความวา ความใคร คือ
ความปรารถนาในอุปปตติภพซึ่งเปนผลของบุคคลผูทํากรรมอยูนั้น ชือ่ วา
ตัณหา. คําวา ความเขาถึงคืออุปาทาน ความวา การเขาถึง การยึด
การถือ ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา "เราทํากรรมนี้ใหเปนปจจัยแกภพแลว จัก
เสพกามในฐานะชื่อโนน จักขาดสูญ" ดังนี้ อันใด นี้ชื่อวา อุปาทาน.
คําวา เจตนาคือภพ ไดแก เจตนาที่เปนไปในที่สุดแหงกรรมที่ประกอบ
ชื่อวา ภพ พึงทราบเนื้อความนี้ดวยประการฉะนี้.
คําวา ในปจจุบันมีผล ๕ ไดแก ภวจักรมีวิญญาณเปนตนมีเวทนา
เปนที่สุดมาในพระบาลีนั้นแหละ เหมือนอยางที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
กลาววา ในอุปปตติภพนี้ ปฏิสนธิคือวิญญาณ ๑ ความกาวลงคือนามรูป ๑
ประสาทคืออายตนะ ๑ ความถูกตองคือผัสสะ ๑ ความเสวยอารมณคือเวทนา ๑
ธรรมทั้ง ๕ เหลานี้ เปนปจจัยแกกรรมที่ทําแลวกอนในอุปปตติภพนี้ ดวย
ประการฉะนี้. ในธรรม ๕ นั้น คําวา ปฏิสนธิคือวิญญาณ ที่ทานกลาววา
ชื่อวา ปฏิสนธิ เพราะความเกิดขึ้นดวยอํานาจความสืบตอในภพอื่น ดังนี้
อันใด นั้นชือ่ วา วิญญาณ. คําวา การกาวลงคือนามรูป ความวา การ
หยั่งในครรภของรูปธรรมและอรูปธรรมเปนเหมือนมาแลวเขาไป อันใด
นี้เรียกวา นามรูป. คําวา ประสาทคืออายตนะ นี้ กลาวไวดวยอํานาจ
อายตนะ ๕ มีจักขวายตนะเปนตน. คําวา การถูกตองคือผัสสะ ไดแก
การถูกตองแลว หรือกําลังถูกตองซึ่งอารมณ อันใด นี้เรียกวา ผัสสะ.
คําวา ความเสวยอารมณ คือเวทนา ไดแก การเสวยวิบากซึ่งเกิดขึ้น
พรอมกับปฏิสนธิวิญญาณ หรือผัสสะที่มีสฬายตนะเปนปจจัย อันใด นั้นเรียกวา
เวทนา พึงทราบเนื้อความนี้ ดวยประการฉะนี้.
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คําวา ในปจจุบันมีเหตุ ๕ ไดแก เหตุทั้งหลายมีตัณหาเปนตน
มาแลวในพระบาลีนั้นแหละ คือตัณหา อุปาทาน และภพ ก็เมื่อถือเอาภพแลว
ก็เปนอันถือสังขารอันเปนบุพภาคแหงภพนั้น หรือธรรมอันสัมปยุตดวยภพนั้น
เหมือนกัน และดวยการถือเอาตัณหาและอุปาทาน ก็เปนอันถือเอาอวิชชาอัน
สัมปยุตดวยตัณหาและอุปาทานนั้น หรือวาเปนเหตุใหคนผูหลงทํากรรมนั้น
เพราะฉะนั้น องคแหงภวจักรนั้น จึงเปน ๕ ดวยประการฉะนี้ ดวยเหตุนั้น
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกลาววา เพราะความที่อายตนะทั้งหลายในโลกนี้
แกหงอมแลว โมหะคืออวิชชา กรรมที่ประกอบคือสังขาร ความใครคือตัณหา
การเขาถึงคืออุปาทาน เจตนาคือภพ ธรรม ๕ ประการเหลานี้ ดังกลาวนี้ให
ภพนี้เปนปจจัยแกปฏิสนธิวิญญาณในอนาคต ดังนี้. ในบรรดาคําเหลานั้น คําวา
เพราะความที่อายตนะทั้งหลายในโลกนี้แกหงอมแลว นั้น แสดง
บุคคลผูหลงใหลในเวลาทํากรรมของสัตวผูมีอายตนะหงอมแลว. คําที่เหลือมี
เนื้อความตนทั้งนั้น.
คําวา ในอนาคตมีผล ๕ ไดแก ผล ๕ มีวิญญาณเปนตน. ผล ๕
มีวิญญาณเปนตนนั้นขาพเจากลาวไวดวยศัพทวาชาติ สวนชรามรณะก็เปนชรามรณะของผล ๕ มีวิญญาณเปนตนเหลานั้นแหละ ดวยเหตุนั้น พระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรจึงกลาววา ในอนาคต ปฏิสนธิคอื วิญญาณ ความกาวลงคือ
นามรูป ประสาทคืออายตะ การถูกตองคือผัสสะ การเสวยอารมณคือเวทนา
ธรรมทั้ง ๕ เหลานี้ ดังกลาวนี้ในอุปปตติภพในอนาคตเปนปจจัยแกกรรมที่ทํา
ไวแลวในภพนี้ ดังนี้. ภวจักรนี้มีอาการ ๒๐ ดวยประการฉะนี้.
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บรรดาภวจักรมีอาการ ๒๐ เหลานั้น ในภพกอนมีองคประกอบ คือ
กรรม (ที่เปนเหตุ) ๕ อยาง ในปจจุบันมีธรรมทีเ่ ปนวิบาก ๕ อยาง ใน
ปจจุบันมีองคประกอบคือกรรม ๕ อยาง ในอนาคตมีธรรมที่เปนวิบาก ๕ อยาง
เพราะฉะนั้น จึงรวมเปนธรรมที่เปนกรรม ๑๐ อยาง เปนวิบาก ๕ อยาง
ดวยอาการที่กลาว กรรมในฐานะทั้งสองจึงชื่อวา กรรม วิบากในฐานะทั้งสอง
ชื่อวา วิบาก ภวจักรแมทั้งหมดนี้เปนทั้งกรรมเปนทั้งวิบากของกรรม หมุนไป
โดยปจจยาการ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง กรรมในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา กรรมสังเขป (ยอกรรม) วิบาก
ในฐานะทั้ง ๒ นี้ ชื่อวา วิปากสังเขป (ยอวิบาก) เพราะฉะนั้น ภวจักร
ทั้งหมดนี้ จึงเปนทั้งกรรมวัฏ และวิปากวัฏ. อนึ่ง กรรมในฐานะทั้ง ๒
ชื่อวา กรรมภพ วิบากในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา วิปากภพ เพราะฉะนั้น
ภวจักรทั้งหมดนี้ จึงเปนทั้งกรรมภพ และวิปากภพ. กรรมในฐานะทั้ง ๒
ชื่อวา กรรมปวัตตะ วิบากในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา วิปากปวัตตะ เพราะ
ฉะนั้น ภวจักรทั้งหมดนี้ จึงเปนทั้งกรรมสันตติและวิปากสันตติ อนึ่ง กรรม
ในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา กรรมสันตติ วิปากในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา วิปากสันตติ
เพราะฉะนั้น ภวจักรทั้งหมดนี้ จึงเปนทั้งกรรมสันตติและวิปากสันตติ อนึ่ง
กรรมในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา กิริยา วิบากในฐานะทั้ง ๒ ชื่อวา ผลของกิริยา
เพระฉะนั้น ภวจักรทั้งสิ้นนี้ จึงเปนทั้งกิริยาและผลของกิริยา ดวยประการ
ฉะนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 564

ภวจักรนี้เกิดขึ้นพรอมแลวประกอบ
ดวยเหตุ เปนทุกข ไมเที่ยง มีความหวั่นไหว
เปลี่ยนแปลง ไมยั่งยืน ธรรมทั้งหลาย ยอม
เกิดแตธรรมทั้งหลาย โดยความเปนเหตุ
เพราะในธรรมเหลานี้หาตัวตน และคนอื่น
มิได.
ธรรมและอธรรม ยอมยังธรรมและ
อธรรม ใหเกิดขึ้นเอง เพราะปจจัยคือเหตุ
เปนองคประกอบ ก็พระธรรมอันพระพุทธเจา ทรงแสดงไว เพื่อความดับซึ่งเหตุ
ทั้งหลาย.
เมื่อเหตุทงั้ หลายดับแลววัฏฏะก็ขาด
ไมหมุนเวียน ผูประพฤติพรหมจรรยใน
พระธรรมวินัยนี้ ยอมมีเพื่อทําซึ่งที่สุดแทง
ทุกข ดวยประการฉะนี้ อนึ่ง เมื่อคนหา
ความเปนสัตวไมได ความขาดสูญและความ
ยัง่ ยืน ก็ยอมไมม.ี
ก็ในคําวา วัฏฏะ ๓ ยอมหมุนไปไมมีกําหนด นี้ อธิบายวา
ภวจักรนี้มีวัฏฏะ ๓ ดวยวัฏฏะ ๓ เหลานั้น คือ "สังขารและภพ เปนกรรมวัฏ
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนกิเลสวัฏ วิญญาณ นามรูป สฬาตนะ
ผัสสะ และเวทนา เปนวิปากวัฏ" พึงทราบวา ยอมหมุนไปโดยการหมุนไป
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รอบบอย ๆ ชื่อวา ไมมกี ําหนดเพราะมีปจจัยไมขาดสายตลอดเวลาที่กิเลสวัฏ
ยังไมขาดทีเดียว. ภวจักรนี้ เมื่อหมุนอยางนี้
พึงทราบ โดยความเปนสัจจะ และ
เปนแดนเกิดแหงสัจจะ ๑ โดยกิจ ๑ โดยการ
หาม ๑ โดยการอุปมา โดยประเภทแหงความ
ลึกซึ้ง ๑ โดยประเภทแหงนัย ๑ ตามควร.
พึงทราบโดยความเปนสัจจะและเปนแดนเกิด
ในคาถานั้น เพราะคําที่ตรัสไวในสัจจวิภังควา " กุศลและอกุศลกรรม
เปนสมุทยสัจจะ โดยไมแปลกกัน " ดังนี้ ฉะนั้น คําวา อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ดังนี้ ไดแก สังขารทั้งหลายเกิดเพราะอวิชชา จัดเปนสัจจะที่ ๒ มี
สัจจะที่ ๒ เปนแดนเกิด. วิญญาณเกิดแตสังขารทั้งหลาย จัดเปนสัจจะที่ ๑
มีสจั จะ ๒ เปนแดนเกิด. นามรูปเปนตนมีวิปากเวทนาเปนที่สุด เกิดเพราะ
วิญญาณเปนตน จัดเปนสัจจะที่ ๑ มีสัจจะที่ ๑ เปนแดนเกิด ตัณหาเกิด
แตเวทนา จัดเปนสัจจะที่ ๒ มีสัจจะที่ ๑ เปนแดนเกิด. อุปาทานเกิดแต
ตัณหา จัดเปนสัจจะที่ ๒ มีสัจจะที่ ๒ เปนแดนเกิด. ภพเกิดแตอุปาทาน
จัดเปนสัจจะทั้ง ๒ คือที่ ๑ และที่ ๒ เกิดแตสัจจะที่ ๒ เปนแดนเกิด. ชาติเกิด
แตภพ จัดเปนสัจจะที่ ๑ เกิดแตสจั จะที่ ๒. ชรามรณะเกิดแตชาติ จัดเปน
สัจจะที่ ๑ มีสัจจะที่ ๑ เปนแดนเกิด. ภวจักรน พึงทราบโดยเปนสัจจะ
และเปนแดนเกิดตามควร ดังพรรณนามาฉะนี้กอน.
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พึงทราบภวจักรโดยกิจ
อนึ่ง เพราะในภวจักรนี้ อวิชชายอมยังเหลาสัตวใหหลงใหลในวัตถุ
ทั้งหลาย และยอมเปนปจจัย เพราะความปรากฏแหงสังขารทั้งหลาย อนึ่ง
สังขารทั้งหลายยอมปรุงแตงสังขตธรรม และยอมเปนปจจัยแกวิญญาณ. แม
วิญญาณก็ยอมรูชัดซึ่งวัตถุ และยอมเปนปจจัยแกนามรูป. แมนามรูปก็อุปถัมภ
ซึ่งกันและกัน และยอมเปนปจจัยแกสฬายตนะ. แมสฬายตนะก็ยอมเปนไปใน
วิสัยของตน และยอมเปนปจจัยแกผัสสะ. แมผสั สะก็ถูกตองซึ่งอารมณ และ
ยอมเปนปจจัยแกเวทนา. แมเวทนาก็เสวยซึ่งรสอารมณ และยอมเปนปจจัย
แกตัณหา. แมตัณหาก็กําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด และ
ยอมเปนปจจัยแกอุปาทาน. แมอุปาทานก็ยึดถือธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ยึดถือ และยอมเปนปจจัยแกภพ. แมภพก็สับสนไปในคติตาง ๆ และยอมเปน
ปจจัยแกชาติ. แมชาติก็ยงั ขันธทั้งหลายใหเกิด เพราะขันธเหลานั้นเปนไปดวย
ภาวะคือความเกิดโดยเฉพาะ และยอมเปนปจจัยแกชรามรณะ. แมชรามรณะก็
ตั้งอยูเฉพาะซึ่งความแกและความแตกแหงขันธทั้งหลาย และยอมเปนปจจัยแก
ความปรากฏในภพอื่น เพราะความที่ขันธทั้งหลายเปนที่รองรับความโศกเปนตน
ฉะนั้น ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบแมโดยกิจอันเปนไป ๒ อยาง ในบท
ทั้งปวงตามสมควร.
พึงทราบภวจักรโดยการหาม
อนึ่ง เพราะในภวจักรนี้ คววา "สังขารทั้งหลายเกิดเพราะ
อวิชชาเปนปจจัย" ดังนี้ เปนการหามความเห็นวามีผูสราง. คําวา วิญญาณ
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เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นี้เปนการหามความเห็นวาอัตตาเคลื่อนจากที่
(หนึ่งไปที่หนึ่ง) ได. คําวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย นี้
เปนการหามความสําคัญวาเปนกอย เพราะเห็นการแตกไปแหงวัตถุที่กําหนด
กันวามีอัตตา. ในคําวา สฬายตนะเกิดเพราะนานรูปเปนปจจัย ดังนี้
เปนตน เปนการหามความเห็นมีอาทิอยางนี้วา อัตตายอมเห็น ฯลฯ ยอมรู
ยอมถูกตอง ยอมเสวย ยอมยึด ยอมถือมั่น ยอมมี ยอมเกิด ยอมแก
ยอมตาย" ดังนี้ ฉะนั้น พึงทราบภวจักรแมนี้โดยการหามความเห็นผิด
ตามควรเถิด.
พึงทราบภวจักรโดยการอุปมา
ก็เพราะในภวจักรนี้ อวิชชาเปรียบเหมือนคนบอด เพราะไมเห็นธรรม
ทั้งหลาย ดวยสามารถแหงสภาวลักษณะและสามัญลักษณะ. สังขารทั้งหลาย
ที่เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปรียบเหมือนการลื่นถลาของของคนบอด. วิญญาณ
ที่เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปรียบเหมือนการลมของคนบอดผูลื่นถลา
นามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปรียบเหมือนความปรากฏแผลฝของ
คนบอดที่ลมแลว. สฬายตนะที่เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปรียบเหมือน
ตอมที่แตกของหัวฝ. ผัสสะที่เกิดเพราะสฬายเปนปจจัย เปรียบเหมือน
การกระทบกับหัวฝ . เวทนาที่เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปรียบเหมือนความ
ไมสบาย (ทุกข) เพราะการกระทบ. ตัณหาที่เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เปรียบเหมือนผูตองการบําบัดทุกข. อุปาทานที่เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
เปรียบเหมือนการถือเอาเภสัชที่เปนอสัปปายะมาโดยปรารถนาจะบําบัดโรค.
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ภพที่เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปรียบเหมือนการพอกยาอสัปปายะที่ตน
เก็บมา. ชาติที่เกิดเพราะภพเปนปจจัย เปรียบเหมือนการปรากฏเปนฝกลาย
ดวยการพอกยาที่เปนอสัปปายะ. ชรามรณะที่เกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปรียบเหมือนการแตกแหงฝเพราะฝกลาย.
ก็หรือวา เพราะในภวจักรนี้ อวิชชายอมครอบงําสัตวทั้งหลาย โดย
ภาวะที่ไมปฏิบัติ และภาวะที่ปฏิบัติผิด ดุจผาปดดวงตา ก็คนพาลถูกอวิชชา
ครอบงําแลว ยอมผูกคนไวดวยสังขารทั้งหลาย อันใหเกิดในภพใหม ดุจตัวไหม
รัดตัวไวโดยสวนแหงรังไหม. วิญญาณที่กําหนดไวดวยสังขาร ยอมไดที่อาศัย
ในคติทั้งหลาย ดุจพระราชกุมารผูอันปริณายกประคองแลว ยอมไดเสวยราชสมบัติ. วิญญาณยอมยังนามรูปมีประการอเนกใหบังเกิดในปฏิสนธิ เพราะ
กําหนดนิมิตแหงการอุบัติ ดุจนายมายากรยังมายากลใหเกิด. สฬายตนะอาศัย
นามรูปแลวยอมถึงความเจริญงอกงาม ไพบูล ดุจกอไมปาอาศัยในภูมิภาค
อันดี. ผัสสะยอมเกิดเพราะการกระทบแหงอายตนะ ดุจไฟเกิดเพราะการสีกัน
แหงไมสีไฟ. เวทนายอมปรากฏแกบุคคลผูกระทบดวยผัสสะ ดุจความรอน
ของบุคคลผูถูกตองไฟ. ตัณหายอมเจริญแกบุคคลผูเสวยอารมณอยู ดุจความ
กระหายของผูดื่มน้ําเค็มเพิ่มขึ้น บุคคลผูกระหายแลวยอมทําความปรารถนาใน
ภพทั้งหลาย ดุจบุคคลกระหายในการดื่มน้ํา. การทําความอยากนั้นเปนอุปาทาน
ของเรา ยอมยึดถือภพดวยอุปาทาน ดุจปลาติดเบ็ด ดวยความโลภในเหยื่อ.
เมื่อภพมี ชาติก็ยอมมี ดุจเมื่อเมล็ดพืชมี หนอก็ตองมี. บุคคลเกิดแลว ยอม
เขาถึงชรามรณะแนนอน ดุจตนไมเกิดขึ้นแลวก็ตองลมไป ฉะนั้น ภวจักรนี้
บัณฑิตพึงทราบดวยการอุปมาทั้งหลายตามควร ดวยประการฉะนี้.
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พึงทราบภวจักรโดยประเภทแหงความลึกซึ้ง
ก็อีกอยางหนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาความลึกซึ้ง
โดยอรรถบาง โดยธรรมบาง โดยเทศนาบาง โดยการแทงตลอดบางจึงตรัสวา
"ดูกอนอานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้เปนธรรมลึกซึ้ง ทั้งที่มีกระแสความลึกซึ้ง"
ดังนี้. ฉะนั้น ภวจักรแมนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยประเภทแหงความลึกซึ้ง
ตามควร.
ในความลึกซึ้งโดยอรรถเปนตนเหลานั้น เพราะชรามรณะจะไมมีมา
แตชาติ (ความเกิด) ก็หาไม และเวนชาติเสียแลว ยอมไมเกิดจากสิ่งอื่น
และยอมปรากฏเพราะชาติแนแท เพราะฉะนั้น อรรถวาเกิดและปรากฏ เพราะ
ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ ชื่อวา ลึกซึ้ง เพราะอรรถปรากฏขึ้นเพราะชาติ
เปนปจจัยอันสัตวตรัสรูได โดยยาก ดวยประการฉะนี้. อรรถวาเกิดและปรากฏ
เพราะภพเปนปจจัยแกชาติ ฯลฯ เพราะอวิชชาเปนปจจัยแกสังขารทั้งหลาย
ก็ชื่อวา ลึกซึง้ ฉะนั้น ภวจักรนี้ ชื่อวา ลึกซึ้งโดยอรรถ. นี้เปนความ
ลึกซึ้งโดยอรรถในภวจักรนี้กอน.
ก็ผลอันเกิดแตเหตุ ตรัสเรียกวา อรรถ เหมือนอยางที่ตรัสวา "ญาณ
(ความรู) ในผลของเหตุ ชื่อวา อรรถปฏิสัมภิทา เปนตน .
อนึ่ง เพราะอวิชชามีกิริยาที่ตั้งลงอันใด โดยอาการใด จึงเปนปจจัย
แกสังขารเหลานั้น ๆ อรรถวาเปนปจจัยแกสังขารทั้งหลายของอวิชชา เพราะ
กิริยาและอาการนั้นอันสัตวตรัสรูไดยาก จึงชื่อวา ลึกซึ้ง อรรถวาเปนปจจัย
แกวิญญาณของสังขารทั้งหลาย ฯลฯ อรรถวาเปนปจจัยแกชรามรณะของชาติ
*

*

ส.นิทาน. เลมที่ ๑๖. ๒๒๕/๑๑๑
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ก็ชื่อวา ลึกซึง้ เหมือนกัน ฉะนั้น ภวจักร จึงชื่อวา ลึกซึ้งโดยธรรม.
นี้เปนความลึกซึ้งโดยธรรมในภวจักรนี้.
ก็คําวา ธรรม นี้เปนชื่อของเหตุ เหมือนอยางที่ตรัสวา "ญาณ
(ความรู) ในเหตุ ชื่อวา ธรรมปฏิสัมภิทา" เปนตน อนึ่ง เพราะแมเทศนา
ซึ่งภวจักรนั้นชื่อวา ลึกซึ้ง เพราะพระองคทรงใหเปนไปโดยเหตุนั้น ๆ
โดยประการนั้น ๆ ญาณอื่น ๆ นอกจากสัพพัญุตญาณแลวยอมไมไดความ
มั่นคงในเทศนานั้น เพราะภวจักรนี้ในพระสูตรบางแหงทรงแสดงโดยอนุโลม
บางแหงทรงแสดงโดยปฏิโลม บางแหงทรงแสดงตั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม
บางแหงก็ทรงแสดงโดยอนุโลมบาง โดยปฏิโลมบางตั้งแตทามกลางไป บางแหง
ก็ทรงแสดงเปนสนธิ ๓ และสังเขป ๔ บางแหงทรงแสดงสนธิ ๒ และสังเขป ๓
บางแหงทรงแสดงสนธิ ๑ และสังเขป ๒ ฉะนั้น ภวจักรนี้ จึงชื่อวา ลึกซึ้ง
โดยเทศนา. นี้เปนความลึกซึ้งโดยเทศนา ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เพราะในภวจักรนี้ สภาวะแหงธรรมมีอวิชชาเปนตน อันใด
ธรรมมีอวิชชาเปนตนยอมเปนธรรมอันบุคคลแทงตลอดโดยลักษณะ. ของตน
ดวยการแทงตลอดอันใด สภาวะนั้น ชื่อวา ลึกซึง้ เพราะหยั่งลงไดโดยยาก
ฉะนั้น ภวจักรนี้ จึงชื่อวา ลึกซึ้งโดยการแทงตลอด เพราะในภวจักรนี้
อรรถแหงอวิชชาเปนอัญญาณ (ความไมรู) เปนอทรรศนะ (ความไมเห็น)
และการไมแทงตลอดสัจจะซึ่งเปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงสังขารทั้งหลายวาเปน
สภาพปรุงแตง การประกอบกรรม เปนไปกับราคะและปราศจากราคะ เปน
อรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงวิญญาณวาเปนสุญญตะ (วางเปลา) ไมขวนขวาย
ไมเคลื่อนไป และปรากฏเปนปฏิสนธิ เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงนามรูป
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วาเปนสภาพเกิดพรอมกัน แยกกันได แยกกันไมได นอมไป และแปรผัน
เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงสฬายตนะวาเปนอธิบดี (เปนใหญยิ่ง) เปนโลก
เปนทวาร เปนเขต และเปนอารมณ เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงผัสสะวาเปน
การถูก การกระทบ การประจวบ และการประชุม เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถ
แหงเวทหาวาเปนการเสวยรสอารมณ เปนสุขเปนทุกข ความวางเฉย และ
เสวยอารมณอันไมมีชีวะ เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงตัณหาวาเปนความ
เพลิดเพลิน ความปรารถนาความเพลิดเพลินนั้น เปนของใหเต็มไดยาก ดัง
สายลําธาร แมน้ํา ตัณหาคือทะเล เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงอุปาทาน
วาเปนความยืด ความถือ ตัณหาคือทะเล เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงอุปาทาน
เปนอรรถลึกซึ้ง. อรรถแหงภพวาเปนการซัดไปในกําเนิด คติ วิญญาณฐิติ
สัตตาวาสเพราะการปรุงแตงแหงการทํากรรม เปนอรรถลึกซึง้ . อรรถแหงชาติ
วาเปนความเกิด ความเกิดพรอม ความหยั่งลง ความบังเกิด และความปรากฏ
เปนอรรถลึกซึ้ง อรรถแหงชรามรณะวาเปนความสิ้น ความเสื่อม ความแตก
และความแปรปรวน เปนอรรถลึกซึง้ . นี้เปนความลึกซึ้งโดยการแทงตลอดใน
ภวจักรนี้ ดวยประการฉะนี้.
พึงทราบภวจักรโดยประเภทแหงนัย
อนึ่ง ในภวจักรนี้ มีอรรถนัย (นัยแหงอรรถ) ๔ คือ
เอกัตตนัย นัยที่มีอรรถอยางเดียวกัน
นานัตตนัย นัยที่มีอรรถตางกัน
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อัพยาปารนัย นัยที่ไมมีการขวนขวาย
เอวังธัมมตานัย นัยทีม่ ีอยางนี้เปนธรรมดา.
เพราะฉะนั้น พึงทราบภวจักรนี้ แมโดยความตางนัยตามควร.
บรรดานัยที่ ๔ นัน้ ความไมขาดแหงสันดาน (ความสืบตอ)
เหมือนความที่เมล็ดพืชเกิดเปนตนไม โดยความมีหนอเปนตน อยางนี้ คือ
เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงเกิดสังขารทั้งหลาย เพราะสังขารเปนปจจัยจึงเกิด
วิญญาณ ดังนี้เปนตน ชือ่ วา เอกัตตนัย.
เมื่อพระโยคาวจรเห็นภวจักรโดยชอบ ยอมละอุจเฉททิฏฐิได เพราะ
หยั่งรูความไมขาดไปแหงความสืบตออันเปนไปอยูดวยความเกี่ยวของกันทั้งเหตุ
และผล เมื่อเห็นผิด ยอมยึดถือสัสสตทิฏฐิ โดยยึดเปนอันเดียวกันแหงความ
ไมขาดตอนแหงความสืบตอ ซึ่งกําลังเปนไป ดวยความพันกันซึ่งเหตุและผล.
สวนความกําหนดลักษณะภวจักรมีอวิชชาเปนตน ตามภาวะของตน
ชื่อวา นานัตตนัย เมื่อพระโยคาวจรเห็นภวจักรโดยชอบ ยอมละสัสสตทิฏฐิ
ได เพราะเห็นความเกิดขึ้นแหงสภาวะใหม ๆ เมื่อเห็นผิดยอมยึดถืออุเฉททิฏฐิ
เพราะยึดถือความตางกัน แหงความสืบตอที่แตกไป ซึ่งตกไปในสันดานเดียวกัน
นั่นเอง.
ความที่อวิชชาไมมีความขวนขวายวา สังขารทั้งหลายอันเราพึงให
เกิดขึ้น หรือความที่สังขารทั้งหลายไมมีความขวนขวายวา วิญญาณอันพวกเรา
พึงใหเกิดขึ้น ดังนี้ เปนตนดวยประการฉะนี้ ชื่อวา อัพยาปารนัย. เมื่อ
พระโยคาวจรเห็นอยูโดยชอบ ยอมละอัตตทิฏฐิ เพราะหยั่งเห็นความไมมีผูสราง
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เมื่อเห็นผิดยอมยึดถืออกิริยทิฏฐิ เพราะความไมยึดถือความที่เหตุอันสําเร็จโดย
กําหนดสภาวะแหงอวิชชาเปนตน ในเพราะไมมีความขวนขวายแมนั้น.
อนึ่ง ความเกิดขึ้นแหงธรรมมีสังขารเปนตน ดวยเหตุทั้งหลายมี
อวิชชาเปนตน ไมใชธรรมเหลาอื่น เหมือนความที่นมสมเปนตน เกิดแตนมสด
เปนตน ดังนี้ นีช้ ื่อวา เอวังธัมมตานัย. เมื่อพระโยคีเห็นโดยชอบยอมละ
อเหตุกทิฏฐิและอกิริยทิฏฐิได เพราะหยั่งรูผลโดยสมควรแกปจจัย เมื่อเห็นผิด
ยอมยึดถืออเหตุกทิฏฐิ และนิยตวาทะ (ความเห็นวาเที่ยง) เพราะไมยึดถือ
ความเปนไปแหงผลอันควรแกปจจัย ไมยึดถือความเกิดของสภาพอะไร ๆ
แตที่ไหน ๆ เลย เพราะฉะนั้น ภวจักรนี้ บัณฑิต
พึงทราบโดยความเปนสัจจะและเปน
แดนเกิดแหงสัจจะ ๑ โดยกิจ ๑ โดยการหาม
๑ โดยอุปมา ๑ โดยประเภทอันลึกซึ้ง ๑
โดยประเภทแหงนัย ๑ ตามควรดวยประการ
ฉะนี้.
จริงอยู ภวจักรนี้ ชือ่ วา หยั่งไมถึง เพราะลึกซึ้ง ชื่อวา กาวลวง
ไดยาก เพราะตองศึกษาเอาโดยนัยตาง ๆ ใคร ๆ ยังไมทําลายภวจักร (ความ
หมุนไปแหงภพ) อันย่ํายีอยูเปนนิตยดุจอสนิบาต ดวยดาบคือญาณอันลับดีแลว
บนหินคือสมาธิอันประเสริฐแลวจะผานพนภัยคือสังสารไมได ยอมไมมีแมในระหวางแหงความฝน ขอนี้สมดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอน
อานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้เปนธรรมลึกซึ้ง ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง
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เพราะไมรู ไมตรัสรู ไมแทงตลอดธรรมนี้ หมูสัตวนี้ จึงเปนผูยุง
เหมือนเสนดายของชางหูก เกิดเปนปมกระจุกเสนดาย เปนเหมือน
หญามุงกระตายและหญาปลอง ยอมไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต
สังสาร ดังนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตในโลกนี้ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกตนหรือแกชนเหลาอื่น พึงละกิจที่เหลือแลว
พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ประกอบความ
เพียรเนือง ๆ จะพึงไดความหยั่งลงใน
ประเภทแหงปจจยาการอันลึกซึ้งนี้ไดแล.
วรรณนาสุตตันตภาชนีย จบ
*

*

ส. นิทาน. เลมที่ ๑๖ ๒๒๕/๑๑๑
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อภิธรรมมาติกา
ปจจยจตุกกะ
[อวชชามูลกนัย]
[๒๗๔] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๗๕] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
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ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๗๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๗๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
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สฬาตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
ปจจยตุกกะ จบ
*

เหตุจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๗๘] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
*

ตามบาลีฉัฏฐสังคายนา.
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ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทามีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย.
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๒๗๙] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๐] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
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ผัสสะมีอายตะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
เวทนามี่ผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๑] สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปน
ปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
เหตุจตุกกะ จบ
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สัมปยุตตจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๒] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๓] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
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อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๔] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปน
ปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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[๒๘๕] สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย
สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[อวิชชามูลกนัย]
[๒๘๖] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 583

สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๗] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
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นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๘] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
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นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๘๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
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ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อัญญมัญญจตุกกะ จบ
[นัย ๘ มีสังขารมูลกนัยเปนตน]
[๒๙๐] อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
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อวิชชาเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
อวิชชาเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ฯลฯ
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อภิธรรมมาติกา จบ
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ปฏิจจสมุปปาทวิภังค
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย
พระศาสดาผูมีพระญาณอันไมมีอะไรขัดขวางในธรรมทั้งปวง ครั้น
ทรงแสดงปจจยาการอันปราศจากขอดปม และไมยุงยากในสุตตันตภาชนีย ดวย
อํานาจจิตตาง ๆ ปานดังทรงคลี่ผืนมหาปฐพี และปานดังทรงขยายนภากาศ
ดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เพราะปจจยาการนี้จะมีในจิตตาง ๆ กัน อยางเดียว
เทานั้นก็หาไม ยอมมีแมในจิตดวงเดียวทีเดียว ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงปจจยาการซึ่งเกิดในขณะจิตดวงเดียวกัน โดยประการตาง ๆ ดวยอํานาจอภิธรรมภาชนียจึงทรงตั้งมาติกาไวกอนโดยนัยมีอาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา สขาโร
(สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย) ดังนี้. ก็มาติกาที่ทรงตั้งไว อยางนี้วา
อวิชฺชาทีหิ มูเลหิ
นว มูลปทา นว
นยา ตตฺถ จตุกฺกานิ วารเภทฺจ ทีปเย
บัณฑิตพึงแสดงหมวด ๔ (แหง
ปจจัย) และประเภทแหงวาระในนัยทั้ง ๙
ซึ่งมีบทแหงมูล ๙ ดวยมูลทั้งหลายมีอวิชชา
เปนตน.
อธิบายนัยแหงมาติกามีอวิชชาเปนมูล
ในคาถานี้ มีการอธิบาย ดังตอไปนี้:จริงอยู ในปฏิจจสมุปบาทนี้มี ๙ นัย มีบทที่เปนมูล ๙ บท เหลานี้
คือ มีอวิชชาเปนตน ๑ มีสังขารเปนตน ๑ มีวญ
ิ ญาณเปนตน ๑ มีนาม
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เปนตน ๑ มีอายตนะที่ ๖ เปนตน ๑ มีผัสสะเปนตน ๑ มีเวทนาเปนตน ๑
มีตัณหาเปนตน ๑ มีอุปาทานเปนตน ๑ ดวยบทที่เปนมูล ๙ บท มีอวิชชา
เปนตน คือ โดยประเภทแหงอวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม อายตนะที่ ๖
ผัสสะ เวทนา ตัณหา และอุปาทาน.
บรรดานัยทั้ง ๙ เหลานั้น นัยนี้ใดมีอวิชชาเปนตนกอน ในนัยทีม่ ี
อวิชชาเปนตนนั้นมีจตุกะ ๔ คือ
ปจจยจตุกะ หมวด ๔ กําหนดดวยปจจัยธรรม
เหตุจตุกะ หมวด ๔ กําหนดดวยเหตุธรรม
สัมปยุตตจตุกะ หมวด ๔ กําหนดดวยสัมปยุตธรรม
อัญญมัญญจตุกะ หมวด ๔ กําหนดดวยอัญญมัญญธรรม.
แมนัยที่เหลือก็เหมือนในนัยมีอวิชชานี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในแตละนัย
จึงรวมเปน ๓๖ จตุกะ ดวยอํานาจแหงจตุกะ ๔. บรรดาจตุกะเหลานั้น เพราะ
รวมวาระอยางละ ๔ ดวยจตุกะแตละจตุกะ จึงเปนวาระละ ๑๖ ในแตละนัย
ดวยอํานาจแหงจตุกะทั้ง ๔ ดังนั้น พึงทราบวาเปน ๑๔๔ วาระแล.
วาดวยปจจยจตุกะ
บรรดาจตุกะทั้ง ๔ นั้น ปจจยจตุกะในนัยมีอวิชชาเปนมูลกอนกวานัย
ทั้งหมดนี้ใด ในปจจยจตุกะนั้น วาระที่หนึ่ง (บาลีขอ ๒๗๔) ชื่อวา ทวาทสังคิกวาร (วาระประกอบดวยองค ๑๒) ประกอบดวยองคสองไมบริบูรณ
เพราะตรัสนามไวในที่แหงนามรูป และตรัสอายตนะที่ ๖ ไวในที่แหงสฬายตนะ.
วาระที่ ๒ (บาลีขอ ๒๗๕) ชื่อวา เอกาทสังคิกวาร (วาระประกอบดวย
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องค ๑ ) ซึ่งประกอบดวยองคหนึ่งไมบริบูรณ เพราะตรัสนามอยางเดียวในที่
แหงนามรูป และไมตรัสองคอะไร ๆ ในที่แหงสฬายตนะ. วาระที่ ๓ (บาลี
ขอ ๒๗๖) ชื่อวา ทวาทสังคิกวาร (วาระประกอบดวยองค ๑๒) ประกอบ
ดวยองคหนึ่งบริบูรณ เพราะตรัสอายตนะที่ ๖ ไวในที่แหงสฬายตนะ แตวาระ
ที่ มีองค ๒ บริบูรณแลวโดยแท.
ในขอนั้น หากมีขอสงสัยวา แมวาระที่ ๓ นี้ก็ประกอบดวยองคที่ไม
บริบูรณเหมือนกัน เพราะตรัสวา ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส (ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย) ดังนี้. ขอนั้นขอเฉลยวา มิใชเปนดังนั้น
เพราะอายตนะที่ ๖ นั้นมิใชเปนองค ความจริง ผัสสะอยางเดียวเปนองคในวาระ
ที่ ๓ นี้ มิใชอายตนะที่ ๖ เปนองค เพราะฉะนั้น วาระที่ ๓ นี้ มิใชประกอบ
ดวยองคหนึ่งไมบริบูรณ เพราะอายตนะที่ ๖ นั้น มิใชเปนองคฉะนี้แล. อนึง่
ในอรรถกถาทานกลาววา วาระที่หนึ่ง พระองคทรงถือเอา ดวยอรรถวาทรง
รวบรวมองคไวทั้งหมด วาระที่ ๒ ทรงถือเอาดวยอรรถวาเปนความตางกัน
แหงปจจัย วาระที่ ๓ ทรงถือเอาดวยอํานาจแหงสัตวผูเกิดในครรภ วาระที่ ๔
ทรงถือเอาดวยอํานาจแหงสัตวผูเปนโอปปาติกะ อนึ่ง วาระที่หนึ่งทรงถือเอาดวย
อรรถวาการรวบรวมองคไวทั้งหมด วาระที่ ๒ ทรงถือเอาดวยอรรถวาความ
ตางกันแหงปจจัย วาระที่ ๓ ทรงถือเอาดวยสามารถแหงสัตวมีอายตนะไม
บริบูรณ วาระที่ ๔ ทรงถือเอาดวยอํานาจแหงสัตวมีอายตนะบริบูรณ. อนึ่ง
วาระที่หนึ่งทรงถือเอาดวยอรรถวารวบรวมองคทั้งหมดนั่นแหละ วาระที่ ๒
ทรงถือเอาดวยอํานาจมหานิทานสูตร วาระที่ ๓ ทรงถือเอาดวยอํานาจรูปภพ
วาระที่ ๔ ทรงถือเอาดวยอํานาจกามภพ.
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บรรดาวาระทั้ง เหลานั้น วาระที่หนึ่ง ตรัสวา สัพพสังคาหิกะ
(รวบรวมองคไวทั้งหมด) เพราะในวาระทั้ง ๓ มีวาระที่ ๒ เปนตนเหลานั้น
จะไมรวมเขาไปในที่ไหน ๆ มิไดมี ความตางกันแหงวาระที่เหลือจักแจมแจง
ขางหนา. เพื่อความแจมแจงแหงวาระที่หนึ่งนั้น พึงทราบวา
องคปฏิจจสมุปบาทใด ในวาระใดที่
ตรัสโดยประการอื่นและแมองคปฏิจจสมุปบาทใด ที่ไมตรัสไวในวาระใด องคปฏิจจสมุปบาทใด เปนปจจัยแกองคปฏิจจสมุปบาทใด โดยประการใด พึงเขาไปกําหนด
องคทั้งหมดนั้นแล.
ในคาถานั้นมีนัย ดังตอไปนี้:วาโดยความไมตางกันกอน ถามวา บรรดาวาระทั้ง ๔ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสวา สขารา (สังขารทั้งหลาย) ดังนี้ เหมือนในสุตตันตภาชนีย แตตรัสวา สขาโร (สังขาร) ดังนี้นั้น เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะสังขารประกอบดวยขณะแหงจิตดวงเดียว จริงอยูใน
สุตตันตภาชนียนั้น ทรงจําแนกปจจยาการอันเปนไปในขณะแหงจิตตาง ๆ กัน
ในอภิธรรมภาชนียนี้ ทรงปรารภปจจยาการที่เปนไปในขณะเดียวกัน ก็ในขณะ
แหงจิตดวงเดียวกัน ยอมไมมีเจตนา (คือสังขาร) มาก จึงไมตรัสวา สขารา
(สังขารทั้งหลาย) แตตรัสวา สขาโร (สังขาร คือ เจตนา) ดังนี้.
อนึ่ง บรรดาวาระเหลานี้ ในวาระที่หนึ่งทรงทิ้งรูปเสีย ตรัสวา
วิฺาณปจฺจยา นาม (นามเทานั้นมีวิญญาณเปนปจจัย) ดังนี้ เพราะทรง
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รวบรวมธรรมที่นับเนื่องในขณะแหงจิตดวงเดียว และเพราะเปนธรรมสาธารณะไปในที่ทุกสถาน จริงอยู นามธรรมนั้นนับเนื่องในขณะจิตดวงเดียวกัน
และเปนธรรมสาธารณะไปในที่ทั้งหมด ยอมไมเปนไปในฐานะแหงความเปนไป
ของวิญญาณ ในที่ไหน ๆ หามิได ก็เพราะวาระที่หนึ่งนี้ ผัสสะก็มีหนึ่งเทานั้น
นับเนื่องเขาในขณะแหงจิตดวงเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อทรงถือเอาอายตนะที่เปน
ปจจัยอันสมควรแกผัสสะนั้น จึงตรัส มนายตนะดวงเดียวเทานั้น วา นามปจฺจยา ฉฏายตน (อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย) ดังนี้ไวในฐานะ.
แหงสฬายตนะ เพราะวามนายตนะนั้น เปนปจจัยอันสมควรแกผัสสะที่เปน
อกุศลดวงหนึ่ง และมนายตนะนี้ ก็ตรัสไวแมในขอนี้วา สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ (วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) ดังนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น
เพื่อทรงแสดงความตางกันแหงเหตุและผล และเพื่อครบองค จึงทรงถือเอาใน
ที่นี้อีก เพราะในสุตตันตภาชนียนั้น สังขารเปนเหตุตางกันแกมนายตนะนี้
นามเปนผลโดยไมตางกัน แตในอภิธรรมภาชนียน ี้ นามเปนเหตุโดยไมตาง
กันแกมนายตนะนี้ ผัสสะเปนผลโดยตางกันฉะนี้แล.
สวนธรรมทั้งหมดมี โสกะ เปนตน เพราะไมเกิดในขณะแหงจิต
ดวงเดียวกัน ไมเปนไปในฐานะ.แหงจิตและในจิตทั้งหมด ฉะนั้นจึงไมทรง
ถือเอา แตชาติ ชรามรณะ แมมีประมาณขณะแหงจิตไมได ก็ทรงถือเอาเพื่อ
ครบองค (แหงปจจยาการ) เพราะผนวกเขาภายในขณะจิต ในวาระที่หนึ่ง
องคปฏิจจสมุปบาทใด ตรัสเคยประการอื่น และองคปฏิจจสมุปบาทใด ไม
ตรัสไว พึงทราบองคปฏิจจสมุปบาทนั้น ดวยประการฉะนี้กอน.
อนึ่ง ในวาระเหลานี้ องคปฏิจจสมุปบาทใดที่ตรัสในวาระอื่นจากวาระ
ที่หนึ่งนี้ พึงทราบอรรถแหงองคปฏิจจสมุปบาทนั้น โดยนัยทีก่ ลาวแลวนั้นแหละ
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แตความตางกันใด ๆ มาแลวในวาระใด ๆ ขาพเจาจักประกาศอรรถอันตางกัน
นั้น ๆ ในวาระนั้น ๆ ทีเดียว.
สวนในขอวา องคปฏิจจสมุปบาทใดเปนปจจัยแกองคปฏิจจสมุปบาทใด โดยประการใด นี้ มีอธิบายวา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร
๗ อยาง คือ โดยปจจัย ๖ ปจจัย มีสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย อันทั่วไปแกสัมปยุตตธรรม และดวยเหตุปจจัย.
บรรดาปจจัยเหลานั้นเพราะจตุกะ ๓ มีเหตุจตุกะเปนตนขางหนา ตรัสไวดวย
อํานาจอวิคตะ สัมปยุตตะ และอัญญมัญญปจจัย ฉะนั้น ในปจจยจตุกะนี้พึงนํา
ปจจัยทั้ง ๓ เหลานั้น ออกแลว พึงทราบวา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร ๔
ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ.
สังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ ๘ อยาง คือ โดยปจจัยที่เปนสาธารณะ
๖ ปจจัย และดวยกัมมปจจัย ๑ อาหารปจจัย ๑ แตในปจจยจตุกะนี้ พึงนํา
๓ ปจจัยเหลานั้นแหละออก ก็พึงไดปจจัย ๕ อยาง.
วิญญาณเปนปจจัยแกนาม ๙ อยาง คือ โดยปจจัยที่เปนสาธารณะ
ปจจัย ๖ อยาง และดวยอินทริยปจจัย ๑ อาหารปจจัย ๑ และอธิปติปจจัย ๑
แตในปจจยจตุกะนี้ พึงนํา ๓ ปจจัยเหลานั้นแหละออก คงไดปจจัย ๖ อยาง
นามเปนปจจัยแกอายตนะที่ ๖ โดยปจจัยที่เปนสาธารณะ ๖ อยาง
ขอวา นามเปนปจจัยแกอายตนะที่ ๖ นี้ นามบางอยางเปนปจจัยดวยอธิปติปจจัย นามบางอยางเปนปจจัยดวยอาหารปจจัย เพราะฉะนั้น นามจึงเปน
ปจจัยไดหลายอยาง แตในปจจยจตุกะนี้ พึงนําเอา ๓ ปจจัยเหลานั้นแหละ
ออกแลวคงไดปจจัย ๓ อยางบาง ๔ อยางบาง ๕ อยางบาง.
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อายตนะที่ ๖ เปนปจจัยแกผัสสะ เหมือนวิญญาณเปนปจจัยแกนาม.
ผัสสะเปนปจจัยแกเวทนา ๗ อยาง คือ โดยสาธารณปจจัย ๖ อยาง และ
อาหารปจจัย ๑ แตในปจจยจตุกะนี้ พึงนําปจจัย ๓ เหลานั้นแหละออก
คงไดปจจัย ๔ อยาง.
เวทนาเปนปจจัยแกตัณหา ๘ อยาง คือ โดยสาธารณปจจัย ๖ อยาง
ดวยฌานปจจัย ๑ และอินทริยปจจัย ๑ แตในปจจยจตุกะนี้พึงนําออก ๓ ปจจัย
เหลานั้นแหละ คงไดปจจัย ๕ อยาง.
ตัณหาเปนปจจัยแกอุปาทาน เหมือนอวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร
อุปาทานเปนปจจัยแกภพ ๗ อยาง คือ โดยสาธารณปจจัย ๖ อยาง และดวย
มรรคปจจัย ๑ แตในปจจยจตุกะนี้ พึงนําปจจัย ๓ อยางเหลานั้นแหละออก
ก็ไดปจจัย อยาง.
ภพเปนปจจัยแกชาติดวยอุปนิสสยปจจัยเทานั้นโดยปริยาย (ออม)
เพราะในคําวา ชาติ นี้ ประสงคเอาสังขตลักษณะ ชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ
ดวยอุปนิสสยปจจัยอยางเดียวเหมือนกัน.
สวนอาจารยเหลาใด กลาวอยางนี้วา " ในจตุกะนี้ อวิชชาเปนตน
เปนปจจัยแกสังขารเปนตนแมทั้งหมด ดวยสหชาตปจจัย เพราะวาระที่หนึ่ง
ทรงเริ่มดวยอํานาจสหชาตปจจัยเทานั้น" อาจารยเหลานั้น อันใคร ๆ พึงแสดง
ความไมมีแหงภพเปนตนเหมือนอยางนั้น และแสดงความเกิดขึ้นแหงปจจัย
ที่เหลือแลวพึงปฏิเสธ เพราะภพมิไดเปนสหชาตปจจัยแกชาติ ชาติก็ไมเปน
สหชาตปจจัยแกชรามรณะ ฝายปจจัยที่เหลือเหลาใดตรัสไวแกสังขารเปนตน
เหลานั้น ปจจัยแมเหลานั้นมีอยูโดยแท เพราะฉะนั้น จึงไมอาจทิ้งเสีย.
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องคปฏิจจสมุปบาทใด ในวาระใด
ที่ตรัสไว โดยประการอื่น และแมองค
ปฏิจจสมุปบาทใด ที่ไมตรัสไวในวาระใด
องคปฏิจจสมุปบาทใด เปนปจจัยแกองค
ปฏิจจสมุปบาทใด โดยประการใด พึงทราบ
วาองคปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนปจจัยแกองค
ปฏิจจสมุปบาทนั้น โดยประการนั้น ดังนี้
ในวาระที่หนึ่งอยางนี้กอน.
แมในวาระที่ ๒ เปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
วาดวยความตางกันในวาระที่ ๒ (บาลีขอ ๒๗๔)
สวนความตางกัน พึงทราบดังนี้
ถามวา ในวาระที่ ๒ ตรัสวา นามปุจฺจยา ผสฺโส (ผัสสะเกิด
เพราะนามเปนปจจัย) มิไดตรัสคําอะไร ๆ ไวในที่แหงสฬายตนะนั้น เพื่อ
อะไร ?
ตอบวา เพื่อแสดงความตางกันแหงปจจัย และเพื่อสงเคราะหเขาดวย
เทศนาในมหานิทานสูตร.
จริงอยู ผัสสะหามีสฬายตนะเปนปจจัยอยางเดียวเทานั้นก็หาไม ที่แท
มีแมขันธ ๓ มีเวทนาขันธเปนตนเปนปจจัยดวยทีเดียว ก็ในมหานิทานสูตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปฏิจจสมุปบาทมีองก ๑๑ ทรงทิ้งสฬายตนะเสีย อยางนี้วา
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ดูกอนอานนท เมื่อเธอถูกถามวา ผัสสะมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึง
ตอบวา มี ถาถามวา ผัสสะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา
มีนามรูปเปนปจจัย ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพื่อทรงแสดงความตางกันแหง
ปจจัยนี้ และเพื่อทรงกําหนดเทศนาในมหานิทานสูตรนี้ จึงตรัสวา นามปจฺจยา
ผสฺโส ไวในวาระที่ ๒ มิไดตรัสคําอะไร ๆ ไวในที่แหงสฬายตนะ. นี้เปน
ความตางกันในทุติยวาระกอน.
*

วาดวยความตางกันในวาระที่ ๓ (บาลีขอ ๒๗๖)
สวนในวาระที่ ๓ ตรัสองคที่ ๙ อันมาในสุตตันตภาชนียวา วิฺาณปจฺจยา นามรูป (นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย) ดังนี้. หากมีผู
ถามวา องคที่ ๔ นั้น ไมควรในปจจยจตุกะนี้ เพราะความที่ปจจยาการเปนไป
ในขณะจิตเดียว. พึงตอบวา องคที่ ๔ (นามรูป) นั้น ไมควรหามิได เพราะ
เหตุไร เพราะความเปนปจจัยในลักษณะของตน จริงอยู แมถาวา ใน
นามรูปนั้น รูปจะตั้งอยูเกินกวาของจิต ถึงอยางนั้น วิญญาณนั้นก็เปน
ปจจัยแกรูปนั้นในลักษณะของตน ขอนี้เปนอยางไร ? คือ เบื้องตนวิญญาณ
เปนปจจัย โดยเปนปจจัยแกรูปอันมีจิตเปนสมุฏฐานซึ่งเกิดกอนบาง แกรูปที่
เกิดภายหลังบาง ขอนี้ สมกับพระดํารัสที่ตรัสวา ปจฺฉาชาตา จิตฺตเจตสิกา
ธมฺมา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
(ธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
ปจฉาชาตปจจัย) ดังนี้. อนึ่ง วิญญาณยังเปนปจจัยแกรูปที่เกิดพรอมกันซึ่ง
มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยนิสสยปจจัย เหมือนอยางที่ตรัสวา ธรรมทั้งหลาย
*

ที. มหาวคฺค เลม ๑๐ ๕๗/๖๖
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คือจิตและเจตสิก เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยนิสสยปจจัย.
ถามวา ถาเปนอยางนั้น เพราะเหตุไร ในวาระแรก จึงไมตรัส
อยางนี้เลา
ตอบวา เพราะทรงแสดงหมายถึงถิ่นที่รูปเปนไป
จริงอยู ปจจยาการนี้ พระองคทรงแสดงในกามภพอันเปนถิ่นที่รูป
เปนไปดวยอํานาจแหงสัตวผูเกิดในครรภ แหงโอปปาติกะผูมีอายตนะไมบริบูรณ
และแหงเทพในรูปาวจร ดวยเหตุนั้นแหละ ในวาระที่ ๓ นี้ จึงไมตรัสวา
นามรูปปจฺจยา สฬายตน (สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย) แต
ตรัสวา ฉฏยตน (อายตนะที่ ๖) ดังนี้ ในนามรูปนั้น นาม มีนัยตาม
ที่กลาวไวในหนหลังนั่นแหละ สวนรูปพึงทราบวา หทยรูป หทยรูปนั้น เปน
ปจจัยแกอายตนะที่ ๖ นี้ ๒ อยาง คือ ดวยนิสสยปจจัย และปุเรชาตปจจัย
แล.นี้เปนวาระที่ตางกันในวาระที่ ๓.
วาดวยความตางกันในวาระที่ ๔
ก็วาระที่ ๔ ตรัสไวดวยอํานาจพวกสัตวที่เปนสังเสทชะและโอปปาติกะ
ดวยอํานาจกําเนิด พวกสัตวผูมีอายตนะบริบูรณดวยอํานาจอายตนะ พวกสัตวใน
กามาพจรดวยสามารณแหงภพ ดวยเหตุนั้นแหละ ในวาระที่ ๔ นี้ จึงตรัสวา
นามรูปปจิจยา สฬายตน (สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย) ดังนี้ ใน
นามรูปนั้น นามเปนปจจัยแกอายตนะที่ ๖ ดวยสหชาตปจจัยเปนตน เปนปจจัย
แกอายตนะมีจักขุปนตน ดวยปจฉาชาตปจจัย บรรดารูป หทยรูปเปนปจจัยแก
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อายตนะที่ ๖ ดวยนิสสยปจจัย และปุเรชาตปจจัย. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัย
แกจักขวายตนะเปนตน ดวยสหชาตะ นิสสยะ อัตถิ และอวิคตปจจัย ก็เพราะ
ปจจยาการนี้เปนไปในขณะจิตเดียว ฉะนั้น จึงไมตรัสในวาระที่ ๔ นีว้ า
สฬายตนปจฺจยา (เพราะสฬายตนะเปนปจจัย) ตรัสวา ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส (ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย). นี้เปนความตางกันในวาระ
ที่ ๔ ดวยประการฉะนี้.
บัณฑิตครั้นทราบเหตุตางกันแหงวาระทั้ง ๔ เหลานั้น อยางนี้แลว
พึงทราบอีกวา ในวาระทั้ง ๔ เหลานั้นทั้งหมดทีเดียว วาระ ๒ ขอขางตน
ตรัสเพื่อแสดงปจจยาการในอรูปภพ เพราะองคปฏิจจสมุปบาทที่ไมระคนดวยรูป
ยอมเปนไปในอรูปภพ. วาระที่ ๓ ตรัสไวเพื่อทรงแสดงปจจยาการในรูปภพ
เพราะวาเนื้อความระคนดวยรูปยังมีอยู. สฬายตนะก็ยอมไมเปนไปในรูปภพ.
วาระที่ ๘ ตรัสเพื่อทรงแสดงปจจยาการในกามภพ เพราะวา สฬายตนะทั้งสิ้น
ยอมเปนไปในกามภพ. อีกอยางหนึ่ง วาระที่ ๓ ตรัสหมายเอาขณะอกุศลเปนไป
แกพวกสัตวที่มีอายตนะบกพรองในรูปภพ และในกามภพ วาระที่ ๔ ตรัส
หมายสัตวผูมีอายตนะครบในกามภพ.
อีกนัยหนึ่ง วาระที่ ๑ ตรัสหมายเอาจิตที่เปนไปในที่ทั้งหมด เพราะ
วา วาระที่ ๑ นั้น จะไมเปนไปในถิ่นที่จิตเปนไปที่ไหน ๆ หามิได. วาระที่ ๒
ตรัสหมายเอาความตางกันแหงปจจัย เพราะวา ความที่วาระมีองค ๑๑ และ
ความที่ผัสสะมีนามเปนปจจัย เปนความตางแหงปจจัย ในวาระที่ ๒ นี้.
วาระที่ ๓ ตรัสหมายเอากําเนิด ๒ ขางตน เพราะวา วาระที่ ๓ นั้นยอมมีใน
กําเนิด ๒ ขางตน เพราะความที่สฬายตนะไมเกิดทุกเมื่อในกําเนิด ๒ ขางตนนั้น
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วาระที่ ๔ ตรัสหมายเอากําเนิด ๒ หลัง เพราะวา วาระที่ ๔ นั้นยังไมมีในกําเนิด
๒ หลัง เพราะความที่สฬายตนะเกดขึ้นทุกเมื่อในกําเนิด ๒ หลังนั้นแล.
ก็โดยลําดับแหงคําเพียงเทานี้ องคใดที่กลาวในวาระทั้ง ๔ วา
องคปฏิจจสมุปบาทใด ในวาระใด
ที่ตรัสไวโดยประการอื่น และแมองคปฏิจจสมุปบาทใด ที่ไมตรัสไวในวาระใด องคปฏิจจสมุปบาทใด เปนปจจัยแกองคปฏิจจสมุปบาทใด โดยประการใด พึงเขาไป
กําหนดองคทั้งหมดนั้น ดังนี้.
การแสดงความแหงคาถา ยอมเปนอันขาพเจากระทําแลว ดวย
ประการฉะนี้ .
ตอจากจตุกะนี้ไป บัณฑิตพึงทราบ
นัยทั้งหมดนี้ และควานตางกัน แมในจตุกะ
อื่น โดยทํานองนี้นั่นแหละ.
วาดวยเหตุจตุกะ (บาลีขอ ๒๗๘)
บรรดาจตุกะเหลานั้น นัยที่ตรัสไวในปจจยจตุกะกอนนั้น ปรากฏ
ชัดแลวในจตุกะทั้งหมดทีเดียว สวนความตางกันในเหตุจตุกะเปนตนพึงทราบ
อยางนี้ ในเหตุจตุกะกอน.
อวิชฺชา เหตุ อสฺสาติ อวิชฺชาเหตุโก อวิชชาเปนเหตุแหง
สังขารนี้ เพราะเหตุนั้น สังขารนี้ จึงชื่อวา อวิชชฺ าเหตุโก (มีอวิชชาเปน
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เหตุ มีอธิบายวา สังขารนี้มีอวิชชาเปนไป คือ ไปจนถึงขณะดับ เพราะ
เปนไป (เกิด) พรอมกัน.
อนึ่ง พระองคครั้นทรงแสดงวา อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร
โดยสาธารณปจจัยดวยอํานาจแหงปจจัยมีสหชาตะเปนตน โดยพระดํารัสเพียง
เทานี้วา อวิชชาปจฺจยา (เพราะอวิชชาเปนปจจัย) แลว จึงทรงแสดง
ความที่อวิชชาเปนอวิคตปจจัย โดยพิเศษ ดวยพระดํารัสวา อวิชฺชาเหตุโก
(มีอวิชชาเปนเหตุ) อีก. แมในคํามีอาทิวา สขารปจฺจยา วิฺาณ สขารเหตุก (วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) ดังนี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรในองคมีภพเปนตน จึงไมทรงทําศัพทวา
เทตุกะ ไว
ตอบวา เพราะองคมีภพเปนตนนั้นไมมีความกําหนดดวยอวิคตปจจัย
และเพราะไมมีอวิคตปจจัย เพราะคําวา ภพ ในเหตุจตุกะนี้เปนชื่อของขันธ ๔
ที่มีอุปาทานเปนปจจัย โดยพระบาลีวา ตตฺถ กตฺโม อุปาทานปจฺจยา
ภโว ฯเปฯ อย วุจฺจติ อุปาทานปจฺจยา ภโว ในพระบาลีนั้น ภพ
เกิดเพราะอุปาทานเปนไฉน ? เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้.
อนึ่ง ชาติ ชรามรณะก็ผนวกเขาในสังขารขันธ โดยพระบาลีมีอาทิวา ชาติ
ทฺวีหิ ขนฺเธหิ สงฺคหิตา (ชาติสงเคราะหเขาดวยขันธ ๒) ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น อุปาทาน ยอมไมเปนอวิคตปจจัยแกภพโดยแนนอน
เพราะความไมไดชาติ ชรามรณะตลอดเวลาที่มีอุปาทาน ความเปนอวิคตปจจัย

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 601

ยอมไมเกิดแกชาติในสังขตลักษณะทั้งหลาย เพราะความที่ภพกลาวคือชรามรณะ
ไมมีเพียงขณะแหงชาติเดียว โดยพระบาลีมีอาทิวา "ชาติ (ความเกิด)
แหงธรรมนั้น ๆ อันใด" ดังนี้ ความเปนอวิคตปจจัยยอมไมเกิดแกชาติ เพราะ
ความที่ชาติไมมีในขณะชราและมรณะโดยแท.
อนึ่ง ภพเปนปจจัยแกชาติ และชาติเปนปจจัยแกชรามรณะ ดวย
อุปนิสสยปจจัยอยางเดียว เพราะฉะนั้น พึงทราบวา มิไดทรงทําศัพทวา เหตุกะ
ในองคทั้งหลายมีภพเปนตน เพราะไมมีกําหนดดวยอวิคตปจจัย และเพราะ
ความไมมีอวิคตปจจัย แมโดยประการทั้งปวง.
สวนอาจารยบางพวกกลาววา ภพซึ่งระคนดวยอุปบัติ โดยพระบาลีวา
ภพมี ๒ อยาง และอุปาทานเปนอวิคตปจจัยแกอุปปตติภพ เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ เกิดเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย แตตรัสวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้ เพราะทรง
ตัดออกแลวในเหตุจตุกะนี้ แมขางหนาก็มิไดตรัสไว อุปาทานนั้นไมสมควร
เพราะในที่นี้ มิทรงประสงคเอาภพที่ระคนดวยอุปบัติ ดวยวาอรูปขันธมาใน
ที่นี้วา ภพ.
อนึ่ง ในขอวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย นี้ ภพที่เหลือเวน
ชาติ และชรามรณะแลว พึงทราบวา เปนปจจัยแกชาติ เพราะเหตุไร
เพราะชาติเปนตน ไมเปนไปปจจัยแกชาติ ดังนี้ ถาเปนอยางนั้น เวนชาติชรา
และมรณะแลว ภพก็ควรตรัสวา เปนปจจัยแกชาติ. ควรตอบวา ถูกแลว แต
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัส เพราะไมมีขออางที่ควรตรัส ก็ในนิเทศแหงองค
ที่ ๑๐ ควรตรัสภพซึ่งเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ในนิเทศแหงองคที่ ๑๑
ควรตรัสถึงชาติ แตภพเปนปจจัยแกชาติ ไมมีขออางควรกลาวบทนั้น ฉะนั้น
จึงไมตรัส เพราะไมมีขออางที่พึงตรัส ถึงแมมิไดตรัส ก็ควรถือเอาโดยควรแล.
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ก็ในคําวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนตน ทรง
กระทําคําวา มีวิญญาณเปนเหตุ เปนตน เพราะความที่วิญญาณเปนตน เกิด
พรอมกับความเปนอวิคตปจจัย. นี้เปนความตางกันในเหตุจตุกะ.
วาดวยสัมปยุตตจตุกะ (บาลีขอ ๒๘๒)
แมในสัมปยุตตจตุกะ ก็ทรงแสดงความที่สังขารมีอวิชชาเปนปจจัย
ดวยอํานาจปจจัยมีสหชาตะเปนตน โดยตรัสเพียงเทานี้วา อวิชฺชาปจฺจยา
(เพราะอวิชชาเปนปจจัย) แลวทรงแสดงความที่อวิชชาเปนสัมปยุตตปจจัยวา
อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต (สัมปยุตตดวยอวิชชา) ดังนี้. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้
เหมือนกัน. แตเพราะอรูปธรรมไมประกอบกับรูปธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น แมใน
คําวา วิฺาณปจฺจยา นามรูป (นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย) เปนตน
ก็ถือเอาเฉพาะองคที่ไดเทานั้น โดยนัยมีอาทิวา วิญาณสมฺปยุตฺต นาม
(นามสัมปยุตดวยวิญญาณ) ในบทวาระที่ ๓ และที่ ๔. นี้เปนความตางกันใน
สัมปยุตตจตุกะ.
วาดวยอัญญมัญญจตุกะ (บาลีขอ ๒๘๖)
อนึ่ง ในอัญญมัญญจตุกะ พระองคทรงแสดงความที่สังขารมีอวิชชาเปน
ปจจัย ดวยอํานาจปจจัยมีสหชาตะเปนตนวา อวิชฺชาปจฺจยา (เพราะอวิชชา
เปนปจจัย) แลวแสดงความที่อวิชชาเปนอัญญมัญญปจจัยวา สขารปจฺจยาป
อวิชฺชา (อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย) ดังนี้. แมในบทที่เหลือก็นัย
นี้เหมือนกัน. แตเพราะภพเปนนิปปเทสะ (คือทรงแสดงโดยสิ้นเชิง) อุปาทาน
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เปนสัปปเทสะ (คือทรงแสดงเล็กนอย) และธรรมที่เปนสัปปเทสะเปนปจจัย
แกธรรมที่เปนนิปปเทสะ ธรรมที่เปนนิปปเทสะไมเปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สัปปเทสะ ฉะนั้น ในอัญญมัญญจตุกะนี้ จึงไมตรัสวา ภวปจฺจยาป
อุปาทาน (อุปาทานเกิดแมเพราะภพเปนปจจัย) อีกนัยหนึ่ง มิไดตรัสอยาง
นี้เพราะทรงตัดออกแลวโดยเทศนาไวในหนหลัง แตเพราะสฬายตนะมีเพราะ
นามรูปเปนปจจัย นามรูปยอมไมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัยในขณะจิตดวง
เดียวกัน สฬายตนะพึงเปนอัญญมัญญปจจัยแกนามรูปใด ฉะนั้น ในวาระที่ ๔
จึงทรงถือเอาเฉพาะองคที่ไดในขอวา สฬายตนปจฺจยาป นามรูป (นามรูป
เกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย). นีเ้ ปนความตางกันในอัญญมัญญจตุกะ.
มาติกาแหงนัยมีอวิชชาเปนมูล จบ

อธิบายนัยแหงมาติกามีสังขารเปนมูลเปนตน

*

บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มนัยมีสังขารเปนมูลวา สขารปจฺจยา
อวิชฺชา (อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) แมในพระบาลีสังขารเปนมูล
เปนตนนั้น ก็พึงทราบจตุกะ ๔ และวาระ ๑๖ เหมือนในนัยที่มีอวิชชาเปนมูล.
วาดวยนิเทศจตุกะที่ ๑
ก็ในจตุกะที่ ๑ พระองคทรงแสดงเฉพาะวาระที่ ๑ เทานัน้ แลวทรงยอ
เทศนาไว แมในนัยที่มีวิญญาณเปนมูลเปนตนก็เหมือนในนัยที่มีสังขารเปน
มูลนี้ บรรดานัยเหลานั้น พระองคทรงแสดงความที่อวิชชามีสังขารเปนตน เปน
*

บาลีขอ ๒๙๐
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ปจจัยดวยอํานาจปจจัยมีสหชาตะเปนตน โดยนัยมีอาทิวา สขารปจฺจยา
อวิชฺชา (อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) ในนัยทั้ง ๘ มีสังขารเปนมูล
เปนตนเหลานั้นทั้งหมดทีเดียว แลวจึงทรงแสดงความเปนไปแหงจักร คือ
ปจจยาการ แมในขณะแหงจิตดวงเดียวกัน โดยนัยมีอาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา
สขาโร (สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย) ดังนี้อีก.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร จึงไมตรัสนัยทั้งหลายมีภพเปนมูล หรือมีชาติ
และชรามรณะเปนมูล อวิชชายอมไมมีเพราะภพเปนปจจัย หรือ ?
ตอบวา ไมมี หามิได. แตเมื่อตรัสคํามีอาทิอยางนี้วา สขารปจฺจยา
อวิชฺชา (อวิชชาเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย) ก็จะไมไดตรัสธรรมที่นับเนื่อง
ดวยภพไร ๆ เปนปจจัยแกอวิชชา เพราะฉะนั้น จึงไมตรัสนัยมีภพเปนมูล
เพราะไมมีธรรมอื่นที่ไมอยูขางตนซึ่งเปนปจจัยแกอวิชชาที่ควรตรัส และแม
อวิชชาก็ยอมถึงการสงเคราะหไวดวยศัพทวาภพ เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค
ตรัสวา ภวปจฺจยา อวิชชฺ า (อวิชชาเกิดเพราะภพเปนปจจัย) ก็พึงเปนการ
ตรัสแมวา อวิชฺชาปจฺจยา อวิชฺชา (อวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย)
ดวยวาในขณะแหงจิตดวงเดียว อวิชชายอมไมชื่อวาเปนปจจัยแกอวิชชา เพราะ
ทรงตัดออกในภพนั่นแหละ นัยแมมชี าติ ชรามรณะเปนมูล ก็ไมทรงถือเอา
อีกนัยหนึ่ง แมชาติ ชรามรณะ ก็ทรงผนวกเขาในภพ และชาติชรามรณะ
เหลานี้จะเปนปจจัยแกอวิชชา ในขณะแหงจิตดวงเดียวกัน ก็หาไม เพราะฉะนั้น
จึงไมตรัสนัยที่มีภพเปนมูล หรือมีชาติชรามรณะเปนมูลฉะนี้แล.
จบมาติกา กถา
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อภิธรรมภาชนีย
อกุศลนิเทศ
อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต ดวงที่ ๑
ปจจยจตุกกะ
[๒๙๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิมีรูปเปนอารมณ
หรือ มีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะ
เปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นในสมัยใด
ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัยชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๒๙๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะ
อันใด นี้รยี กวา อวิชชา
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[๒๙๓] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิรยิ าที่คิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย.
[๒๙๔ ] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
[๒๙๕] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย.
[๒๙๖] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา อายตนะ
ที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย.
[๒๙๗] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นี้
เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย.
[๒๙๘] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย.
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[๒๙๙] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความชักนําใหคลอยตามไป ความ
ยินดีความเพลิดเพลิน ความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัด
นักแหงจิต อันใด นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย.
[๓๐๐] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย.
[๓๐๑] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย.
[๓๐๒] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย.
[๓๐๓] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน ?
ชรา มรณะ ๑
ในชรามรณะนั้น ชรา เปนไฉน ?
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน ?
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
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ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นีเ้ รียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย
[๓๐๔] คําวา ควานเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๐๕] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
นามเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๐๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียก
วา วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้
เรียกวา นาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองอันใด นี้
เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๐๗] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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[๓๐๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ความเกิดขึ้นแหงโสตายตนะ ความเกิด
ขึ้นแหงฆานายตนะ ความเกิดขึ้นแหงชิวหายตนะ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ
หรือรูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแคจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย
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คําวา อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่ผสมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๐๙] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหา
เปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรา
มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
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[๓๑๐] ในปจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมฏฐาน นี้
เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
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ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ
มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ควานเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
ปจจยจตุกกะ จบ
เหตุจตุกกะ
[๓๑๑] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณ
เปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิด
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนา
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เปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๑๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิรยิ าที่คิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด
นี้เรียกวา สังขารมี อวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย.
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามมีวิญญาณเปน
เหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ มีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย.
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัยเปน
ไฉน ?
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การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย.
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปน
สุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย.
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย.
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ รกชัฏคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอ
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นโลเล สัญโญชนคือทิฏฐิ ความถือผิด ความถือผิดเฉพาะ
ความเห็นดิ่งไปในทางผิด ความถือผิดจากสภาวะ ทางแหงความชั่ว ทางผิด
ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือเอาโดยวิปลาส อันใด
นี้เรียกวา อุปาทานมีตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ.
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
มีดวยประการอยางนี้.
[๓๑๓] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมีวิญญาณ
เปนปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามมี
วิญญาณเปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะ
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นามเปนปจจัยเวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามี
เวทนาเปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๑๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อัน
ใด นี้เรียกวา อวิชชา.
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
มีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย.
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
นามวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามวิญญาณเปนเหตุ
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
คําวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปน
ไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้
เรียกวา นาม.
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ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะมีนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะมีนามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ.
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๑๕] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวิญญาณ
เปนเหตุเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนา
เปนเหตุ เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๑๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อัน
ใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
มีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
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วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้
เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
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อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ มีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปน ปจจัย
ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้
เรียกวา ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จิต เรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๑๗] ในสมัยนั้น สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปมีวิญญาณ
เปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะ
นามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เวทนามีผัสสะเปนเหตุ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ เกิดเพราะตัณหาเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
[๓๑๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะอันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขารมี
อวิชชาเปนเหตุ เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
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วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นีร้ ียกวา นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ เกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น
นามรูป เปนไฉน ?
นามรูป ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวานาม
รูป เปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวารูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 621

สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ
เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อัน ใด
นี้เรียกวา ผัสสะมีสฬายนะเปนเหตุ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
เหตุจตุกกะ จบ
สัมปยุตตจตุกกะ
[๓๑๙] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
อันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุต
ดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานอัน
สัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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[๓๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามอันสัมปยุต
ดวยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุคดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
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ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิด
เพราะตัณหาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๒๑] ในสมัยนั้น สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
อันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวย
นาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน
อันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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[๓๒๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสงขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ  สัญญาขันธ สังขารขันธ เรียกวา นามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม
เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ
นี้เรียกวา นาม
ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามเปนปจจัย ฯลฯ ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
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[๓๒๓] ในสมัยนัน้ สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูป
และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
อันสัมปยุตดวยนามเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะ
ที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานอันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๒๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูป และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย เปนไฉน ?
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นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปน
ไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
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ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด นี้
เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๒๕] ในสมัยนัน้ สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามรูป
และนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะอัน
สัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ
เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะ เกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหาอันสัมปยุตดวยเวทนา เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน
อันสัมปยุตดวยตัณหา เกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพ เกิดเพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ชาติ เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ เกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๒๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารอันสัมปยุตดวยอวิชชาเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
อันสัมปยุตดวยอวิชชา เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
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วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขาร เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามรูปและนามอันสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปและนามอันสัมปยุตดวย
วิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น
นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
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นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬาตนะอันสัมปยุตดวยนาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะอันสัมปยุตดวย
นาม เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปน
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใดนี้
เรียกวา ผัสสะอันสัมปยุตดวยสฬายตนะ เกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวย ประการอยางนี้.
สัมปยุตตจตุกกะ จบ
อัญญมัญญจตุกกะ
[๓๒๗] ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแม
เพราะนามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย อายตนะที่
๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแม
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะ
ตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะ
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อุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปน
ปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๒๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา.
[๓๒๙] สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย.
[๓๓๐] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
สังขารเกิดแมเพราะวิญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
[๓๓๑] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
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วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย.
[๓๓๒] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สนกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย.
นามเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดแมเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
[๓๓๓] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียก
วา อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๓๓๔] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแกเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแกเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย.
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[๓๓๕] ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อัน
ใด นี้เรียกวา ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแกเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย.
[๓๓๖] อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
ความถือเอาโดยวิปลาส อันใด นี้เรียกวา อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ฯลฯ ความกําหนัดนักแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย.
[๓๓๗] ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย.
[๓๓๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏ แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย.
[๓๓๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน ?
ชรา ๑ มรณะ ๑
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ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน ?
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน ?
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะ เกิดเพราะชาติ
เปนปจจัย.
[๓๔๐] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้นั้น ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความ
ปรากฏแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย การอยางนี้.
[๓๔๑] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชา เกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิดแม
เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิดแมเพราะผัสสะ
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปน
ปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย
อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอุปาทาน ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
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[๓๔๒] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
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คําวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัยนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้
เรียกวา นาม
ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยากระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะนามเปนปจจัย
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวา
นามเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๔๓] ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิดแม
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิด
แมเพราะนามรูปเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูป
เกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเถิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนา
เกิดแมเพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหา
เกิดแมเพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิด
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เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๔๔] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
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เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรปู อันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามเปนปจจัย
คําวา อายตนุที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
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มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป เกิดแมเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัสญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
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ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๔๕] ในสมัยนัน้ สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย อวิชชาเกิด
แมเพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ.สังขารเปนปจจัย สังขารเกิด
แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
เกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูป
เกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย สฬายนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะเกิด
แมเพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เวทนาเกิดแม
เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ตัณหาเกิดแม
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๔๖] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ควานไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใดนี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
อวิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ
อันใด นี้เรียกวา วิชชาเกิดแมเพราะสังขารเปนปจจัย
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วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียก
วาวิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
สังขารเกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดแมเพราะวิญญาณเปนปจจัย
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน นี้
เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวนี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
คําวา วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
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นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดแมเพราะนามรูปเปนปจจัย
คําวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัยนั้น นามรูป เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
มหาภูตรูป ๔ และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป นี้เรียกวา รูป
นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูป
สฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดเพราะนามรูป
เปนปจจัย
นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน ?
นาม ๑ รูป ๑
ในนามและรูปนั้น นาม เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นาม
รูป เปนไฉน ?
ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกายายตนะ หรือ
รูปแมอื่นใดมีอยู ไดแกรูปอันเกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน
นี้เรียกวา รูป
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นามและรูปดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา นามรูปเกิดแมเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิรยิ าที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย
สฬายตนะเกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ นี้เรียกวา สฬายตนะเกิดแมเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้
อัญญมัญญจตุกกะ จบ
อกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๔๗] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ. . .เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากทิฏฐิ. . .เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะ
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เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๔๘] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ
อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้ เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๕
[๓๔๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ในสมัยนัน้
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สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเกิดเพราตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๕๐] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิม่ คืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด
นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๖-๗-๘
[๓๕๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง
ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ....เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
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วิปปยุตจากทิฏฐิ...เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๙-๑๐
[๓๕๒] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปฏิฆะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.

พระอภิธรรมปฎก วิภังค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 646

[๓๕๓] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมสบายใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบาย
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิตอาฆาต จิตอาฆาตตอบ ฯลฯ ความดุราย ความปากราย ความ
ไมแชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา ปฏิฆะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปฏิฆะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๑
[๓๕๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา มีรปู เปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ใน
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สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย วิจิกิจฉา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๕๕] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
วิจิกิจฉาเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิด
เห็นไปตาง ๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นสองแง ความเห็น
เหมือนทางสองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได
ความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได
ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉาเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะวิกิจฉาเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังสารขันธ วิญญาณขันธ เวนวิจิกิจฉา
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะวิจิกิจฉาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลจิตดวงที่ ๑๒
[๓๕๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน ?
อกุศลจิต สหรตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรปู เปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ใน
สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๕๗] ในปจจยาการเหลานั้น อวิชชา เปนไฉน ?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ
อันใด นี้เรียกวา อวิชชา ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
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ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความ
พลานแหงจิต ดันใด นีเ้ รียกวา อุทธัจจะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะอุทธัจจะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯลฯ
อกุศลนิเทศ จบ
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อธิบายอกุศลนิเทศ
ปฐมจตุกะ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงถือเอากุศล (ในปจจยาการ) กอน
เพราะนิเทศอกุศลนี้ มิไดทรงตั้งมาติกาเหมือนในจิตตุปปาทกัณฑในหนหลัง
ซึ่งทรงกระทํากุศลติกะไวเปนเบื้องตนแลวทรงจําแนกกุศลกอนโดยลําดับมาติกา
ที่ทรงตั้งไว เพื่อจะทรงจําแนกแสดงองคปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเปนตนตาม
ลําดับที่ทรงตั้งไวในมาติกา ดวยอํานาจอกุศลธรรมวา อวิชชฺ าปจฺจยา
สขาโร (สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย) เทานั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา
กตเม ธมฺมา อกุสลา (ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน). เนื้อความแหงพระ
บาลีนั้น พึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวในจิตตุปปาทกัณฑ ในหนหลังนั่นแหละ.
อนึ่ง เพราะตัณหาและกามุปาทานยอมไมเกิดในขณะแหงจิตเดียว
กันฉะนั้นในที่นี้ เพื่อทรงแสดงอุปาทานที่ไดเพราะตัณหาเปนปจจัยนั้นนั่นแหละ
จึงตรัสคํามีอาทิวา ทิฏิ ทิฏิคต ดังนี้.
อนึ่ง เพราะในนิเทศแหงภพ อุปาทานถึงการสงเคราะหเขาในสังขาร
ขันธ ฉะนั้น จึงตรัสวา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอุปาทาน ดังนี้เปนตน เพราะเมื่อตรัสอยูอยางนี้ก็จะพึงปรากฏ
ความที่อุปาทานเปนปจจัยแกอุปาทาน ก็อุปาทานนั้นนั่นแหละยอมไมเปนปจจัย
แกอุปาทานนั้น.
ในนิเทศแหงชาติเปนตน เพราะธรรมเหลานั้นมีชาติเปนตนเปนความ
เกิดเปนตนของอรูปธรรมทั้งหลาย ฉะนั้นจึงไมตรัสวา ความที่ฟนหัก ความ
ที่ผมหงอก ความที่หนังเหี่ยวยน จุตกิ ิริยาที่จุติ ดังนี้
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พระองคทรงตั้งวาระที่หนึ่งอยางนี้แลว ตอไปก็ทรงแสดงปจจยาการ
ในวาระที่ ๒ โดยวาระที่ ๑ ในสมัยนัน้ แหละ เพื่อทรงแสดงปจจยาการโดยนัย
แมอื่นอีก จึงไมตรัสวาระกําหนดสมัยไวตางหากแลวทรงทําเทศนาโดยนัยมีอาทิ
วา ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจจฺยา สขาโร (สังขารเกิดเพราะอวิชชา
เปนปจจัย ในสมัยนั้น).
บรรดาคําเหลานั้น คําวา เวนผัสสะ นี้ตรัสไวเพื่อทรงนําผัสสะ
ออกจากนาม เพราะแมผัสสะก็นับเนื่องดวยนาม.
ในวาระที่ ๓ วิญญาณเปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน เมื่อรูปมีจิต
เปนสมุฏฐานกําลังเปนไปอยู เพราะความที่จักขายตนะเบื้องตนอันรูปมีจิตเปน
สมุฏฐานนั้นค้ําจุนแลวยอมปรากฏ ฉะนั้น จึงตรัสวา จกฺขฺวายตนสฺส
อุปจโย (ความเกิดขึ้นแหงจักขายตนะ) เปนตน. อนึ่ง เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย ดวยปจจฉาชาตปจจัยแมนก็กรรมชรูปซึง่ กําลังเปนไปในสมัยนั้น แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสอยางนี้ ในวาระที่ ๓ นั้น ทรงถือเอาสันตติ ๒ คือ
สันตติรูปเกิดแตกรรม และสันตติรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานแมก็จริง ถึงอยางนั้น
สันตติ ๒ แมนอกนี้ก็พึงถือเอา เพราะวิญญาณก็เปนปจจัยแกสันตติ ๒ นอกนี้
เหมือนกัน.
สวนในวาระที่ ๔ ก็เพราะแมในขณะจิตเดียวกันจักขวายตนะเปนตน มี
มหาภูตรูปเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มีหทยรูปเปนปจจัย และอายตนะแมทั้ง
หมด มีเพราะนามเปนปจจัย เปนไปดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย และสหชาต
ปจจัยเปนตน ตามควรฉะนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา ตตฺถ กตฺม นามรูปปจฺจยา
สฬายตน จกฺขวายตน ในปจจยาการนั้นสฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปน
ปจจัยเปนไฉน ? คือจักขวายตนะ.
ปฐมจตุกนิเทศ จบ
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นิเทศจตุกะที่ ๒
คําทั้งหมดในจตุกะที่ ๒ ตื้นทั้งนั้น.
นิเทศจตุกะที่ ๓
ในจตุกะที่ ๓ ความเปนสัมปยุตตปจจัยไมมีแกปจจัยใด ปจจยาการใด
มี เพื่อทรงแสดงปจจยาการนั้น ๆ ไวแผนกหนึ่ง จึงตรัสวา อิท วุจฺจติ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม นี้เรียกวานามรูป
เรียกวา นามสัมปยุตดวยวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเปนปจจัย
ตติยจตุกนิเทศ จบ
นิเทศจตุกะที่ ๔
นิเทศแหงนามเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัยในจตุกะที่ ๔ แมมิไดตรัสวา
"เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ เวนผัสสะ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย" ดังนี้ ก็จริง ถึงอยางนั้น เพราะไดตรัสวา "เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ เวนผัสสะ" ดังนี้ ในนิเทศบทอดีตโดยลําดับ นั้นแมมิไดตรัส
ก็นับวาเปนอันตรัสแลวโดยแท เพราะนามใดเปนปจจัยแกผัสสะนั้นแหละ แม
ผัสสะก็เปนปจจัยแกนามนั้น เหมือนกันฉะนี้แล.
จตุตถจตุกนิเทศ จบ
อนึ่ง พึงทราบนัย ๘ แมมีสังขารเปนมูลเปนตน เหมือนนัยที่หนึ่ง
มีอวิชชาเปนมูลซึ่งจําแนกไว ๑๖ วาระ ในจตุกะ ๔ ที่ทรงประกาศในอกุศลจิต
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ดวงที่ ๑ นี้ สวนพระบาลีทรงยอไว และพึงทราบวา ในอกุศลจิตดวงที่หนึ่ง
นั้นแหละ มี ๙ นัย ๓๖ จตุกะ และ ๑๔๔ วาระ ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงปจจยาการแมในอกุศลจิตที่เหลือ โดยนัยนี้
แหละ จึงเริ่มคํามีอาทิวา กตเม ธมฺมา อกุสลา (ธรรมเปนอกุศล เปน
ไฉน).
ในพระบาลีนั้น เพราะในจิตที่พรากจากทิฏฐิ ไมมีอุปาทานเกิด เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย ฉะนั้นจึงทรงเพิ่มอธิโมกขซึ่งเปนนิบาตกระทําใหมั่นคง เปน
ดุจอุปาทานเกิดในที่แหงอุปาทาน. และเพราะในจิตที่สหรคตดวยโทมนัส แม
ตัณหาที่มีเวทนาเปนปจจัยก็ไมมี ฉะนั้นจึงทรงเพิ่มบทปฏิฆะที่เปนกิเลสมีกําลัง
เปนดุจตัณหาเกิดในที่ตัณหา ทรงเพิ่มบทอธิโมกขนั่นแหละ ในที่แหงอุปาทาน.
สวนในอกุศลจิตที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา ยอมไมมีแมอธิโมกข เพราะ
ไมมีการตัดสิน ฉะนั้น จึงทรงเพิ่มบทดวยวิจิกิจฉาซึ่งเปนกิเลสมีกําลังไวในที่
แหงตัณหาลดฐานะแหงอุปาทานเสีย แตในอกุศลจิตที่สัมปยุตดวยอุทธัจจะมีอธิโมกขฉะนั้น จึงทรงเพิ่มบทดวยอุทธัจจะซึ่งเปนกิเลสมีกําลัง ในที่แหงตัณหา
ทรงเพิ่มบทอธิโมกขนั่นแหละไว ในที่อุปาทาน. ก็พระผูพระภาคเจาทรง
แสดงเหตุสักวา ความตางกันในอกุศลทั้งหมด แลวทรงยอพระบาลีไว ก็
ความตางกันนี้ ทรงแสดงไวในนิเทศอธิโมกขนั้น เปนนิเทศอธิโมกขที่ยังมิได
เคยแสดงมากอน. คําที่เหลือมาในภายหลังทั้งนั้น.
ก็ในนิเทศแหงอธิโมกข มีวินิจฉัยวา
ที่ชื่อวา อธิโมกข เพราะอํานาจการตัดสินอารมณ. อีกอยางหนึ่ง
ที่ชื่อวาอธิโมกข (การตัดสินใจ) เพราะอรรถวา นอมใจไปใหอารมณนั้น คือ
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ถึงความตกลงใจ เพราะไมมีความสงสัย. อาการที่ตัดสินอารมณ ชือ่ วา
อธิมุจฺจนา (กิริยาที่ตัดสินใจ) ทีช่ ื่อวา ตทธิมุตฺตตา (ความตัดสินใจใน
อารมณนั้น) เพราะอรรถวา ความนอมใจไปในอารมณนั้น ก็ในจิตทุกดวง
พึงทราบประเภทแหงนัยจตุกะโดยนัยที่กลาวในปฐมจิต (อกุศล) นั่นแหละ
ก็เพราะในอกุศลจิตที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาไมมีนัย มีอุปาทานเปนมูลอยางเดียว
จึงมี ๘ นัย ๓๒ จตุกะ และเปน ๑๒๘ วาระ ฉะนี้แล.
อกุศลนิเทศ จบ
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กุศลนิเทศ
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุลจิตดวงที่ ๑
[๓๕๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยวิญญาณ มีรูปเปน
อารมณ หรือมีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นใน
สมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๕๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ
ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาที่จะไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัดนัก
กิริยาที่ไมกําหนัดนัก ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่เอาทรัพยสมบัติ
ของผูอื่น กุศลมูลคืออโลภะ อันใด นี้เรียกวา อโลภะ
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อโทสะ เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษ
ราย ความไมคิดพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด
นี้เรียกวา อโทสะ
อโมหะ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา อโมหะ
สภาวธรรมเหลานั้นเรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สงบ เปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้
เรียกวา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเพราะปสาทะเปนปจจัย
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ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒-๓-๔
[๓๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยวิญญาณ มีรปู เปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ .... เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๖๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ
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ในกุศลมูลนั้น อโลภะ เปนไฉน ?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยา
ที่ไมกําหนัดนัก ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็งที่จะเอาทรัพยสมบัติของ
ผูอื่น กุศลมูลคืออโลภะ อันใด นี้เรียกวา อโลภะ
อโทสะ เปนไฉน ?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมประทุษราย
ความไมคิดพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ อันใด นี้
เรียกวา อโทสะ.
สภาวธรรมเหลานั้น เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๕-๖
[๓๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญาณเกิดเพราะสังขารเปน
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ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๖๓] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใดนี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๗-๘
[๓๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต หรือดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ใน
สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๖๕] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานั้น เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
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รูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณอยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๖๗] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิรยิ าที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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อรูปาวจรกุศลจิต
[๓๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทกุ ขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๓๖๙] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ สภาวธรรมเหลานั้น เรียกวา กุศลมูล
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
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ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
โลกุตรกุศลจิต
[๓๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเชาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยู ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๗๑] ในปจจยาการเหลานั้น กุศลมูล เปนไฉน ?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฯลฯ
ในกุศลมูลเหลานัน้ อโมหะ เปนไฉน ?
ปญญา กิริยาที่รชู ดั ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค อันใด นี้
เรียกวา อโมหะ สภาวธรรมเหลานี้เลา กุศลมูล
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สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้
เรียกวา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
คําวา ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยประการอยางนี้นั้น
ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความปรากฏแหงธรรมเหลานี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงธรรม
เหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉะนี้แล.
กุศลนิเทศ จบ
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อธิบายกุศลนิเทศ (บาลีขอ ๓๕๘)
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเพื่อทรงแสดงปจจยาการใน
กุศลจิตเปนตน โดยนัยนี้แหละ จึงเริ่มคํามีอาทิวา กตเม ธมมา กุสลา
(ธรรมเปนกุศล เปนไฉน) ดังนี้.
ก็ในอกุศลจิต พระองคทรงตั้งมาติกาไวกอนแลวทรงทํานิเทศไวใน
ภายหลัง แตในกุศลนิเทศนี้ พระองคมิไดทรงทําเชนนั้น เพราะเหตุไร ?
เพราะความตางกันในวาระวาดวยอัปปนา ดวยวาในโลกิยกุศลจิตเปนตน
ยอมเปนอัปปนา โดยพระบาลีวา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส กองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะนี้ เพราะความที่ธรรมเหลานั้น
เนื่องในทุกขสัจจะ ในโลกุตรกุศลเปนตน ยอมเปนอัปปนาแกธรรมเหลานั้น
ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น ในกุศลเปนตนนี้ จึงไมอาจเพื่อทรงตั้งมาติกา
โดยสาธารณะ จึงทรงยกมาติกาแหงกุศลเปนตนเหลานั้น ๆ ขึ้นแสดงแตละอยาง
แลวทรงทํานิเทศ ในกุศลเหลานั้น เพราะไมมีอวิชชารวมกับกุศลสังขารใน
ขณะแหงจิตดวงเดียวกัน ฉะนั้น จึงไมตรัสอวิชชานั้น แลวตรัสกุศลมูลโดย
เปนรากเหงาแหงกุศลทั้งหลาย เหมือนอวิชชาเปนรากเหงาของอกุศลทั้งหลาย
และเพราะความไมมีตัณหาอุปาทาน จึงตรัสปสาทะ (ความผองใส) อันหยั่ง
ลงในภายในอารมณ เหมือนตัณหาตั้งอยูในที่แหงตัณหา ตรัสอธิโมกข ชื่อวา
การตกลงใจอยางมั่นคงเหมือนอุปาทานตั้งอยูในที่แหงอุปาทานฉะนั้น. คําที่
เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวในหนหลังนั้นแหละ ฉะนี้แล.
กุศลนิเทศ จบ
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อัพยากตนิเทศ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๓๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิด
ขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลวในสมัยใด
ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย มรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๗๓] ในปจจยาการเหลานี้ สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้ เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุสมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย
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อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาทีก่ ระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดพระผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเปนเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๓๗๔] ในสมัยนัน้ วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ เกิดขึ้นเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามมีวิญญาณเปนเหตุ เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ มี
นามเปนเหตุ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะมีอายตนะที่ ๖ เปนเหตุ เกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนามีผัสสะเปนเหตุเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
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เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีประการ
อยางนี้.
[๓๗๕] ในสมัยนัน้ วิญญาณอันสัมปยุตดวยสังขารเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามอันสัมปยุตดวยวิญาณเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะ
ที่ ๖ อันสัมปยุตดวยนามเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะอันสัมปยุตดวยอายตนะ
ที่ ๖ เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาอันสัมปยุตดวยผัสสะเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
[๓๗๖] ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย สังขารเกิด
แมเพราะวิญญาณเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย วิญญาณเกิด
แมเพราะนามเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย นามเกิด
แมเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดแมเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ผัสสะเกิดแมเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิด
เพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕
[๓๗๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปน
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อารมณ เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรส
เปนอารมณเกิดขึ้น กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยสุขมีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๗๘] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิรยิ าที่คิดอาน ความคิดอานอันใด นี้เรียกวาสังขาร ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางกายความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัสอันใด
นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวาภพ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณหรือมี
เสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๘๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวาเวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
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อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวาภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๘๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรปู เปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๘๒] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวาสังขาร
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วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณ สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจ ในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๘
[๓๘๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณ
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เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๘๘] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น นี้เรียกวา
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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กามาวจรวิบากจิต ๘
[๓๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึน้ โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุต
ดวยญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ...เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ...เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ....เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เพราะ
กามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะ
ที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
เพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
[๓๘๖] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
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จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด
นี้เรียกวา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
รูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลกรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานั้น ชื่อวา กุศล
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โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่ง
สมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขาร
เปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
อรูปาวจรวิบากจิต
[๓๘๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวย
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราละสุขละทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานั้น ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
จึงบรรลุจตุตถฌาน อันเปนวิบากเพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมี
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ทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสบสนิทในกอน
มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนาม
เปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
โลกุตรวิบากจิต
[๓๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวย วิตก วิจาร มี
ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาอยูในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะมีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุ
ปฐมฌาน อันเปนวิมาก เพราะโลกุตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ไดเจริญ
ไวแลวทั้งนั้นแล ประกอบดวยวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อยูในสมัยใด ในสมัยนัน้ วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
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เพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะ
เปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้.
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๕
[๓๙๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัย
นั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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[๓๙๑] ในปจจยาการเหลานี้ สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ กายวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไม
สบาย เปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอัน
เกิดแตกายสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนเวทนา นี้เรียกวา ภพ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๖
[๓๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มี
โผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
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นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปน
ปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๙๓] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาที่คิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๓๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะ
นามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๓๙๕] ในปจจยาการเหลานั้น สังขาร เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
อเหตุกกิริยาจิต ๓
[๓๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนธาตุ เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา มีรปู เปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือ
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ปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยาไมใชกศุ ล
ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรปู เปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
เปนกิริยาไมใชกุศล ไมใชอกุศลและไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
ในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
กามาวจรกิริยาจิต ๘
[๓๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
สัมปยุตดวยญาณ . . . เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปยุตจากญาณ. . . เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปยุตจากญาณ. . .เกิดขึ้น
โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ. . . เกิดขึ้นโดย
มีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ. . . เกิดขึ้น ฯลฯ
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สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ . . .เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด
ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
รูปาวจรกิรยิ าจิต
[๓๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล
และไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น วิญญาณ
เกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖
เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนา
เกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิด
เพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพ
เปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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อรูปาวจรกิริยาจิต
[๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาณ เปนกิริยา ไมใชกศุ ล ไมใช
อกุศลและไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌานอันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสัตวใด
ในสมัยนั้น วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อัพยากตนิเทศ จบ
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อัพยากตนิเทศ (บาลีขอ ๓)
อธิบายความ
อัพยากฤต ทรงจําแนกไวโดยลําดับที่มาในจิตตุปปาทกัณฑ ในหน
หลังแลวนั้นแหละ ในวาระทั้งหมด ทรงลดอวิชชาเปนมูล เพราะเหตุไร ?
เพราะไมมีธรรมที่ควรตั้งไวในฐานะแหงอวิชชา จริงอยู ในกุศลจิตทั้งหลาย
มีกุศลมูลพึงตั้งในฐานะแหงอวิชชา ในอเหตุกจิตมีจักขุวิญญาณเปนตน ก็ไมมี
แตในสเหตุกจิตทั้งหลายมีกุศลมูอยูโดยแท แมเมื่อเปนเชนนั้น พระองคจึง
ทรงตัดออกเสียในสเหตุกจิตนี้ ไมทรงถือเอาในอเหตุกจิตนั้น ในกระแสแหง
วิญญาณ ๕ พึงทราบวา ทรงทําเทศนาเปนสภาพใหตกไปในกระแสเดียว
(คือแสดงโดยลําดับ ).
อนึ่ง วาโดยตางกัน ในอัพยากฤตนี้ทรงลดฐานะแหงตัณหา และอุปาทานในอเหตุกจิตมีจักขุวิญญาณเปนตน เพราะเหตุไร ? เพราะไมมีธรรมที่มี
กําลังอันควรแกฐานะแหงตัณหา และเพราะเวนจากอธิโมกข แตในอเหตุกจิตที่
เหลือ ทรงลดฐานะแหงตัณหาโดยแท.
ในสเหตุกจิตทั้งหลาย ทรงเพิ่มบทปสาทะ ในที่แหงตัณหา เพราะ
เปนสภาพแหงความผองใส. บรรดาอัพยากฤตเหลานี้ ในอเหตุกจิตมีจักขุวิญญาณเปนตนที่เปนกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก พึงทราบนัยอยางละ ๖ ซึ่งมี
สังขาร วิญญาณ นาม สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนาเปนมูล ในอเหตุกจิต
ที่เหลือ พึงทราบวา มีนัยอยางละ ๗ กับนัยทีม่ ีอธิโมกขเปนมูล. สวนใน
สเหตุกจิตทั้งหลาย พึงทราบนัยอยางละ ๘ กับปสาทะเปนมูล.
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บรรดาอัพยากฤตเหลานั้น ตรัสวาระเบื้องตนของจตุกะทั้ง ๔ ไว
อยางเดียวแมในจักขุวิญญาณเปนตน. วาระที่ ๒ แมไดอยูดวยอรรถวาความ
ตางกันแหงปจจัย ก็ไมตรัสไว. วาระที่ ๓ ที่ ๔ ไมตรัสไวเพราะไมมีนั่นเอง
ก็วาระที่ ๓ ที่ ๔ ระคนดวยรูป และจักขุวิญญาณเปนตนยอมยังรูปใหตั้งขึ้น
ไมได แมในจตุกะที่เหลือก็ไดเหมือนในจตุกะที่หนึ่งซึ่งมี ๒ วาระ เพราะฉะ
นั้น พึงทราบทุติยวาระในปฐมจตุกะ และวาระในจตุกะที่เหลือจตุกะละ ๒ วาระ
แมไมตรัสไว พึงทราบวาตรัสไวทีเดียว ในอัพยากตะแหงอเหตุกะที่เหลือได
วาระแมทั้งปวงในจตุกะทั้งหมด. แตเพราะตัดออกในจตุกะนี้ จึงมิทรงถือเอา
ขางหนา เทศนาที่ตกไปในกระแสทรงทําแลว ดวยประการฉะนี้. แมใน
วิบากไดสเหตุกวิบากที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน เวนอรูปวจรวิบาก เพราะใน
อรูปาวจร ๒ วาระเทานั้น ฉะนี้แล.
อัพยากตนิเทศ จบ
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อวิชชามูลกกุศลนิเทศ
กามาวจรกุศลจิต ๘
กามาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑
[๔๐๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๔๐๑] ในปจจยากการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิด เพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
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ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด
นี้เรียกวา ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๔๐๒] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะนาม
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๔๐๓] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะ
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ปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขกองมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
[๔๐๔] ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิด
เพราะสังขารเปนปจจัย นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะเกิด
เพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะ
เปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย
ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้.
กามาวจรกุศลจิต
ดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๐๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปน
อารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมี
การชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ... เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ . . . เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ. . . เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ. . . เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ. . .เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ. . .
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เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
รูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาณ ประกอบดวยวิตก วิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสรมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตยะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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อรูปาวจรกุศลจิต
[๔๐๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาวลวง
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมที ุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะ
โสมนัส และ โทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา อยูในสมัย
ใด ในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย
ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิด
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
โลกุตรกุศลจิต
[๔๐๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก
ใหเขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุข อันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ใน
สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย
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นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายนตะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อวิชชามุลกกุศลนิเทศ จบ
กุศลมูลกวิบากนิเทศ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๐๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิด
ขึ้นเพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด
ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย
ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ภพ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
[๔๑๐] ในปจจยาการเหลานั้น การเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน ?
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การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
อเหตุกกุศลวิบากจิต
ดวงที่ ๒- ๓-๔-๕-๖-๗-๘
[๔๑๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิด
ขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิน่ เปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณเปนวิบากสหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยสุข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ มโนธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีโผฏฐัพพะเปนอารรมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรปู เปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว
ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะ
ที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย
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เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิด
เพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้.
กามาวจรวิบากจิต ๘
[๔๑๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ
มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ. . .เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ . . .เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส
วิปปยุตจากญาณ . . . เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ. . . เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ. . .
เกิดขึ้นดวยการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ. . .เกิดขึ้น
ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ. . . เกิดขึ้นโดยมีการชักจูงเพราะ
กามาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะ
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
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รูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภพ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัย
นั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แลว
บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลธรรนอันไดทําไวแลว ได
สั่งสมไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูล
เปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย
อธิโมกขเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อรูปาวจรวิบากจิต
[๔๑๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทา เพื่อเขาถึงอรูปภพ เพราะกาว
ลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาณ อันสหรคตดวย
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เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยู
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
กุศล
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
จึงบรรลุจตุตถฌาน อันเปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไว
แลว ไดสั่งสมไวแลวนั้นแล อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิท
ในกอน มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา อยูในสมัยใด สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะ
กุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด เพราะ
วิญญารเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะ
อายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิดเพราะ
เวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกข
เปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
โลกุตรวิบากจิต
[๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โยคาวจรบุคคล เจริญโลกุตรฌาน อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลกให
เขาสูนิพพาน เพื่อประหาณทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิด
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แตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชือ่ วา กุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลายแลว
บรรลุปฐมฌาน อันเปนวิบาก เพราะโลกุตรกุศลฌาน อันไดทําไวแลว ได
เจริญไวแลวนั้นแล ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ชนิดสุญญตะ อ ยูใ นสมัยใด ในสมัยนั้น สังขาร
เกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิด
เพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิด
เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ปสาทะเกิด
เพราะเวทนาเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะปสาทะเปนปจจัย ภพเกิดเพราะ
อธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานั้น ยอมมีดวยประการอยางนี้.
กุศลมูลกวิบากนิเทศ จบ
อวิชชามูลกกุศลนิเทศ (บาลีขอ ๔๐๐)
วาดวยกุศลนิเทศ อีกอยางหนึ่ง
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงปจจยาการในขณะแหงจิต
เดียวกัน โดยปริยายอื่น จึงเริ่มคํามีอาทิวา กตเม ธมฺมา กุสลา ดังนี้อีก.
ในพระบาลีนั้น คําวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย นี้ตรัสหมายเอา
ความเปนอุปนิสสยปจจัย ดวยเหตุนั้นแหละ ในนิเทศวาร จึงมิไดทรงจําแนก
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วา ตตฺถ กตมา อวิชฺชา (ในปจจยาการนั้น อวิชชาเปนไฉน) ทรงจา
แนกวา ตตฺถ กตโม อวิชฺชาปจฺจยา สขาโร (ในปจจยาการนั้น สังขาร
เกิดเพราะอวิชชา เปนไฉน) เพราะสังขารกลาวตอกุศลเจตนาอยางเดียวเทานั้น
เกิดรวมกับจิตในสมัยนั้น หาใชอวิชชาไม.
ในพระบาลีนั้น อวิชชาเปนปจจัยแกโลกิยกุศล โดยนัยทีกลาวไวใน
สุตตันตภาชนียในหนหลังนั้นแหละ ก็เพราะบุคคลยังละอวิชชาไมได จึงเจริญ
โลกุตรกุศล เพื่อละอวิชชา. ฉะนั้น สังขารคือกุศลเจตนานั้น จึงเปนปจจัย
ไดดวยอํานาจการกาวลวงอวิชชาแมนั้น จริงอยู เมื่อบุคคลยังมีอวิชชานั่นแหละ
จึงประกอบกุศล การประกอบกุศลของบุคคลนอกนี้หามีไม ในการประกอบ
กุศลนั้น ยอมไดการประกอบกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓ ดวยอํานาจแหงความ
ลุมหลงบาง ดวยอํานาจแหงการเจริญเพื่อกาวลวงบาง ในโลกุตรกุศล ยอม
ไดดวยอํานาจภาวนาตัดขาดฉะนี้แล. คําที่เหลือ มีนัยตามที่กลาวแลวนั้น แหละ.
สวนความตางกัน มีดังนี้
ในกุศลแตละอยางในหนหลังไดกุศล๑๖ หมวด รวม ๙ หมวด ดวย
อํานาจจตุกะละ ๔ ในที่นไี้ มไดเหมือนอยางนั้น เพราะเหตุไร เพราะอวิชชา
ไมเปนอวิคตปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัญญมัญญปจจัย. ก็ในกุศลมีอวิชชา
เปนมูลนี้ ยอมไดจตุกะที่หนึ่งเทานั้น ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย แมจตุกะที่
หนึ่งนั้น ก็ทรงแสดงยอไวเฉพาะวาระที่หนึ่งเทานั้น แตบัณฑิตก็ควรนําออก
แสดง ฉะนี้แล.
อวิชชามูลกกุศลนิเทศ จบ
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อกุศลมูลกวิบากนิเทศ
อกุศลวิบากจิต ๗
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๑
[๔๑๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
จักขุวิญญาณ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ใน
สมัยนั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปน
ปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปน
ปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๔๑๗] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย ฯลฯ
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้.
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อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๒-๓-๔-๕-๖
[๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
โสตวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณ
เกิดขึ้น ฯลฯ ฆานวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปน
อารมณเกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรส
เปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะ
เปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูป
เปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น
เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น
สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นาม
เกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะ
เกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกข
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗
[๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน ?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม
อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ในสมัยนั้น สังขารเกิดเพราะ
อกุศลมูลเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย นามเกิดเพราะวิญญาณ
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เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่
๖ เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะนามเปนปจจัย ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖
เปนปจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปน
ปจจัย ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะ
เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
[๔๒๐] ในปจจยาการเหลานั้น สังขารเกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย
เปนไฉน ?
การคิดอาน กิริยาทีค่ ิดอาน ความคิดอาน อันใด นี้เรียกวา สังขาร
เกิดเพราะอกุศลมูลเปนปจจัย.
[๔๒๑] วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย.
[๔๒๒] นามเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้เรียกวา นามเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย.
[๔๒๓] อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย เปนไฉน ?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด นี้เรียกวา
อายตนะที่ ๖ เกิดเพราะนามเปนปจจัย.
[๔๒๔] ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย เปนไฉน ?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง อันใด
นี้เรียกวา ผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย.
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[๔๒๕] เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวย
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ ที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส อันใด นี้เรียกวา เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย.
[๔๒๖] อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย เปนไฉน ?
การตัดสินใจ กิริยาที่ตัดสินใจ ความตัดสินใจในอารมณนั้น อันใด
นี้เรียกวา อธิโมกขเกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย.
[๔๒๗] ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย เปนไฉน ?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เวนอธิโมกข
นี้เรียกวา ภพเกิดเพราะอธิโมกขเปนปจจัย.
[๔๒๘] ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน ?
ความเกิด ความเกิดพรอม ความบังเกิด ความบังเกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏ แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ชาติเกิดเพราภพเปนปจจัย.
[๔๒๙] ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปนปจจัย เปนไฉน ?
ชรา ๑ มรณะ ๑
ในชราและมรณะนั้น ชรา เปนไฉน ?
ความคร่ําครา ภาวะที่คร่ําครา ความเสื่อมสิ้นอายุ แหงธรรมเหลานั้น
อันใด นี้เรียกวา ชรา
มรณะ เปนไฉน ?
ความสิ้นไป ควานเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง
ความหายไป แหงธรรมเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา มรณะ
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ชราและมรณะดังกลาวมานี้ นี้เรียกวา ชรามรณะเกิดเพราะชาติเปน
ปจจัย.
[๔๓๐] คําวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ นั้น ไดแก ความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความ
ปรากฏแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น จึง
เรียกวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้.
อกุศลมูลกวิบากนิเทศ จบ
อภิธรรมภาชนีย จบ
ปจจยาการวิภังค จบบริบูรณ
อกุศลมูลวิบากนิเทศ (บาลีขอ ๔๑๖)
วาดวยอกุศลวิบากจิต ๗
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทรงแสดงปจจยาการแมใน
อัพยากฤตทั้งหลาย โดยนัยอื่นอีกทีเดียว จึงทรงเริ่มคํามีอาทิวา กตเม ธมฺมา
อพฺยากตา ธรรมเปนอัพยากฤตเปนไฉน ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น คําวา เพราะกุศลมูลเปนปจจัย แมนี้ ตรัส
หมายเอาความเปนอุปนิสสยปจจัย จริงอยู กุศลมูลยอมเปนปจจัยแกกุศลวิบาก
และอกุศลมูลเปนอุปนิสสยปจจัยแกอกุศลวิบาก แตไมควรกลาวถึงกรรมปจจัย
ที่เกิดตางขณะกันทีเดียว ฉะนั้น ปจจัยที่เปนกุศลมูล และอกุศลนี้ จึงเปน
ปจจัย ดวยอุปนิสสยปจจัย และกรรมปจจัยที่เกิดตางขณะกัน ดวยเหตุนั้นแหละ
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ในนิเทศวาร จึงไมจําแนกวา ตตฺถ กตม กุสลมูล ในปจจยาการนั้น
กุศลมูลเปนไฉน ทรงจําแนกวา ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สขาโร
ในปจจยาการนั้น สังขารเกิดเพราะกุศลมูลเปนปจจัย เปนไฉน ดังนี้. แมใน
อกุศลวิบากก็นัยนี้เหมือนกัน.
อนึ่ง ในวิบากนิเทศแมนี้ ยอมไดเฉพาะปจจยจตุกะที่หนึ่งเทานั้น
ดุจในนิเทศแหงอกุศลมีอวิชชาเปนมูล แมปจจยจตุกะนั้น ก็ทรงแสดงปฐมวาร
แลวทรงยอไว ฉะนั้น พึงทราบประเภทแหงวาระ ในนัยทีม่ ีกุศลเปนมูลและ
อกุศลเปนมูล ดวยอํานาจจตุกะแตละจตุกะในวิปากจิตแตละดวง แตเพราะ
อวิชชา และกุศลมูล อกุศลมูล ยอมไมไดความเปนอุปนิสสยปจจัยแกธรรมที่เปนกิริยา ฉะนั้น จึงไมควรกลาวปจจยาการ ดวยอํานาจกิริยาแล.
ดวยประการฉะนี้ ปจจยาการนี้
อันพระผูมีพระภาคเจาผูมีวาทะประเสริฐตรัสไว โดยประเภทมิใชนอย ในธรรม
ที่เปนอกุศล กุศล และอัพยากฤต สวนใน
วิบากแหงกุศลและอกุศล ตรัสไวอยางเดียว
เทานั้น ดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย เพื่อความ
แตกฉานปรีชาญาณ ในประเภทธรรมที่เปน
ปจจัย เพราะเมื่อเวนลําดับแหงปริยตั ิ การฟง
การคิดการปฏิบัติยอมไมแตกฉานปรีชาญาณ
ในปจจยาการนี้ แมในกาลไหน ๆ ฉะนั้น
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นักปราชญ ผูมีปญญาทรงจํา ควรทําในปจจ
ยาการนั้น โดยลําดับแหงปริยัติ การฟง การ
คิด และปฏิบตั ิในกาลทุกเมื่อ เพราะกิจอื่นที่
ควรทํายิ่งกวาปจจยาการนั้น มิไดมี ฉะนี้แล.
วรรณนาอภิธรรมภาชนีย จบ
ก็ในปจจยาการนี้ พระองคทรงนําออกจําแนกแสดงไว ๒ ปริวรรค คือ
ดวยอํานาจสุตตันตภาชนีย และอภิธรรมภาชนียเทานั้น ดังนี้แล.
ปฏิจจสมุปปาทวิภังคนิเทศ จบ

