
                                          คําชี้แจง  
        หนังสือธรรมวิภาค  ปริเฉทที่  ๒  นี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   ทรงรีบรจนาใหแลวเสร็จทันใชเปนหลัก 
สูตรนักธรรมชั้นโท  เปดสอนในปแรก  พ. ศ.  ๒๔๖๐  ตอมาทรง 
รจนาหมวดอติเรกทสกะเพ่ิมเติม  แตยังไมทันเสร็จ  ก็ประชวรส้ิน 
พระชนมเสียกอน   เพราะฉะนั้น  เมื่อพิมพครั้งท่ี ๕  พ.ศ.  ๒๔๖๗ 
จึงไดพิมพเทาท่ีทรงรจนาไว. 
        ในเวลาทรงจรนาหนังสือน้ี  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  เปนผู 
ชวยคัดเลือกประเภทธรรมบาง  เปนที่ปรึกษาบาง  ตอมาเม่ือพิมพ 
ครั้งท่ี  ๖  พ.ศ.  ๒๔๖๘  ทานไดจัดลําดับขอธรรมบางแหงซ่ึงไดสอบสวน 
เห็นสมควรใหยุตติตองตามพระบาลีอีกครั้งหนึ่ง  สวนในการพิมพ 
ครั้ง ๑๑  นี้  คณะกรรมการไดชวยกันแกไขเพ่ิมเติม  ดังตอไปนี้ :- 
        ๑.  ระเบียบอักษร   ไดอนุโลมตามปทานุกรมและหลักบาลีหรือ 
สสกฤต  ตามท่ีเห็นสมควรในคราวนี้  สวนวรรคตอนต้ังขอยอหนาน้ัน 
ไดจัดข้ึนใหมหลายแหง  เพ่ือใหกําหนดและจํางาย. 
        ๒.  ชั้นเดิมหนังสือนี้ไมไดบอกคัมภีรที่มาแหงขอธรรมนั้น ๆ  ไว 
จึงเปนที่ลําบากแกผูใครจะคนดูบาลีและอรรถกถา  เพราะฉะนั้น  คณะ 
กรรมการตรวจชําระแบบเรียน   กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย 
จึงไดมอบใหพระสพจนมุนี  ผิน  สุวโจ  ป. ๖   วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรรมการแผนกนี้เปนผูคนควาคัมภีรที่มาลงไวในท่ีนั้น ๆ  ดวยอักษรยอ 
และเลขหนา. 
        ๓.  ธรรมบางอยางมีทางที่พึงเขาใจไดหลายนัย   แตมีคําอธิบาย 
เพียงนัยเดียว  หรือมีขอความท่ีจะเขาใจตามไดยาก  ก็ไดทําบันทึก 
ไวเพ่ือนําใหผูศึกษากาวข้ึนสูภูมิธรรมวิจารณตอไป   สวนท่ีปรากฏวา 
ผิดพลาดเพราะการพิมพเปนตนนั้น  ไดแกไขใหถูกตองตามเน้ือความ 
แหงธรรมนั้น ๆ 



        ๔.  ขอความตอนหน่ึงในคําอธิบายพุทธคุณบทที่ ๓  วิชชฺาจรณ- 
สมฺปนฺโน  วา  "จรณะจักกลาวในอติเรกทสกะ   ผูปรารถนาจงดูใน 
หมวดท่ีระบุไวนั้น"  ดังน้ี  แตสมเด็จพระมหาสมณเจา  ทรงรจนา 
ยังไมถึงจรณะหมวด  ๑๕   ก็ประชวรส้ินพระชนมเสียกอนตามท่ีกลาว 
แลว  ธรรมหมวดน้ียังคางอยู  ผูปรารถนาดู  จึงหาดูในอติเรกทสกะ 
ไมได  เพราะฉะนั้น  ในการพิมพครั้งน้ี  ขาพเจาจึงคัดพระธรรมเทศนา 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ   ตอนท่ีวาดวยจรณะ  นํามาลงไวโดยนัย 
และทําคําอธิบายเพ่ิมเติมตามขอความในนิทเทสแหงเสขปฏิปทาสูตร 
เพ่ือบูรณะขอธรรมที่กลาวถึงใหบริบูรณ 
        ขาพเจาหวังวา  นักธรรมทั้งหลาย  คงขอบใจพระสุพจนมุนี 
ผูชวยคนควาบอกคัมภีรที่มาแหงขอธรรม    ในหนงัสือธรรมวิภาค 
ปริเฉทที่ ๒  นี้โดยทั่วกัน 
                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒๔  มถิุนายน  ๒๔๗๙ 
 
 
                                            คํานํา 
        ธรรมเปนสวนหนึ่งแหงพระศาสนา   ที่เรียกรวมกันวาพระธรรม- 
วินัย.  สวนน้ี  หมายเอาคุณและโทษกับความประพฤติดีและเสียบาง   
หมายเอาคติแหงธรรมดาบาง  หมายเอาอยางอื่น ๆ  อีกบาง  แสดง 
โดยบุคคลาธิษฐานก็มี  โดยธรรมาธิษฐานก็มี  พระคันถรจนาจารย 
จัดไวเปนหมวดเปนพวกโดยระเบียบตางอๆ  เพ่ือสะดวกแกการศึกษา 
อยางหน่ึง  ทานจัดเขาหมวดตามจํานวนแหงขอธรรม เชนธรรมมี 
จํานวน ๒  จัดเขาหมวดทุกะ  มีจํานวน ๓  ในหมวดติกะ  อีกอยางหนึ่ง 
ทานจัดเขาประเภทกันตามคุณลักษณะ  ธรรมขอหนึ่ง ๆ เปนตนวา 



สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  มีคุณสมบัติหลายอยางก็มี  เชน  
เปนอินทรียคือเปนใหญ  เปนพละคือเปนกําลัง  ในอันกําจัดธรรมอัน 
เปนขาศึกแกตน  และในอันต้ังตนไวโดยชอบ  เปนอริยทรัพยคือคุณ- 
สมบัติอยางประเสริฐ  หรือคุณสมบัติของพระอริยเจา  และเปน 
สัปปุริสธรรมคือธรรมของสัตบุรุษ  ทานจึงจัดไวในหมวดนั้น   ใน 
ประเภทน้ันบาง  ในหมวดโนน  ในประเภทโนนบาง.  ผูศึกษาเขาใจ 
หัวขอกับทั้งคุณลักษณะแลวศึกษาไปตามหมวดตามประเภท   ยอม 
เขาในไดงาย  แมอาจคุมหมวดคุมประเภทข้ึนไดเองในการเทศนาโดย 
ปฏิภาณ   เหมือนผูเรียนสรรพคุณแหงวัตถุอันใชเปนเครื่องประกอบยา 
เขาใจแลว  เรียนตามตํารายายอมไมยาก  แมจะปรุงข้ึนใหมใหเหมาะ 
แกใครก็ได. 
        ธรรมวิภาคแบบเรียนธรรมที่ขาพเจารจนา   ไดจัดตามวิธีนี้  ตาม 
ความนิยมกันสืบมาของผูศึกษาธรรม  และเปนวิธีที่ศึกษาไดสะดวก  ใน 
ปริเฉทตนที่เรียงไวเปนภาคหน่ึง  แหงนวโกวาทสําหรับภิกษุสามเณร 
ใหมศึกษา   และในบัดนี้ใชเปนหลักสูตรแหงนักธรรมชั้นตร ี ขาพเจา   
ไดจัดสรรหมวดธรรมเฉพาะท่ีเกื้อกูลแกความปฏิบัติ   และที่ควรรูใน 
ชั้นแรก.  ในปริเฉทท่ี  ๒ นี้  ขาพเจาจัดสรรหมวดธรรมที่พนจากน้ัน   
ข้ึนมา  ที่กลาวถึงในปกรณทั้งหลาย  ไมเฉพาะเพ่ือเกื้อกูลความปฏิบัติ 
นี้แลว  พบขอธรรมในปกรณนั้น ๆ  อาจเขาใจไดดีข้ึน  สมเปน 
นักธรรมชั้นมัชฌิมะ. 
        ในการเรียงลําดับธรรม  ในหมวดหน่ึง  ๆ  ไดเรียงไวตามลําดับ 
อักษรเปนพ้ืน  เวนแตที่เนื่องถึงกัน  เชนมรรค  ๔  ผล  ๔  จําตองเรียง 
มรรคไวกอนและเรียงผลในลําดับกนัไป  แมอยางนั้น   เพ่ือความ 
ทรงจําสะดวก  ในบญัชีเรือ่งไดเรียงไวตามลําดับอักษร  และเพ่ือความ 
ทรงจําสะดวก  เมื่อหนังสือน้ีแตงเสร็จบริบูรณแลว  จักเรียกชื่อธรรม 
ทุกประเภทเขาในลําดับอักษร   และบอกหนาไวเปนบัญชีชื่อธรรมอีก 



แผนกหนึ่ง. 
        อน่ึง  ประเภทธรรมท่ีจัดสรรไวในปริเฉทน้ี  ไมเฉพาะที่มาใน 
บาลี  ที่มาในอรรถกถาและรูกันดื่น  กส็งเคราะหเขาไวเหมือนกัน 
        หนังสือน้ี  รีบจะใหแลวเสร็จทันใชเปนหลักสูตรสําหรับประโยค 
นักธรรมชั้นมัชฌิมะในศกน้ี  จะรอรจนาสําเร็จบริบูรณแลวจึงพิมพ 
เกรงจะชาไป  พิมพในคราวน้ีจึงงดอติเรกทสกะไวพลาง  จักพิมพ 
เฉพาะตอนน้ันเมื่อภายหลัง  เมื่อถึงคราวพิมพฉบับครั้งที่  ๒  จึงจัก 
รวมเขาในเลมเดียวกัน.     
        ขาพเจาขอขอบใจพระธรรมไตรโลกาจารย๑ [าณวร]   เจาวัด 
เทพศิรินทราวาส  และพระราชสุธี๒   [อุตฺตม]   เจาวัดราชาธิวาส 
ผูชวยคัดเลือกประเภทธรรมบาง  เปนที่ปรึกษาบาง. 
        ขาพเจาขออุทิศน้ําพักน้ําแรงแหงการจนาธรรมวิภาคเลมนี้  บชูา 
ทานบุรพาจารย  ผูบริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมา  ตลอดถึงพระ 
อุปชฌายะพระอาจารยของขาพเจา. 
                                                        กรม-วชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๔๖๐ 
 
๑.  คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๒.  คือพระธรรมวโรดม  กรรมการมหามกฏุราชวิทยาลัย.  
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                                 ธรรมวิภาค  ปริเฉทที่  ๒   
                                       ทุกะ  หมวด  ๒   
                                         อริยบุคคล ๒ 
                                         อริยบุคคล  ๒ 
                พระเสขะ                พระผูยงัตองศึกษา 
                พระอเสขะ          พระผูไมตองศึกษา 
                                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๘๐. 
        อธิบาย :  พระอริยบคุคล  ๗  เบื้องตน  ชื่อวาพระเสขะ  เพราะ 
เปนผูยังตองปฏิบัติเพ่ือมรรคผลเบื้องสูงข้ึนไป.  พระอริยบุคคลผูต้ัง 
อยูในพระอรหัตตผล   ชื่อวาพระอเสขะ   เพราะเสร็จกิจอันจะตองทํา 
แลว  [จงดูอริยบุคคล  ๘]. 
                                          กัมมฏัฐาน  ๒ 
                สมถกัมมัฏฐาน                   กัมมฏัฐานเปนอุบายสงบใจ 
                วิปสสนากัมมัฏฐาน                 กัมมฏัฐานเปนอุบายเรืองปญญา. 
                                                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๗๗. 
        อธิบาย :   กัมมัฏฐานเนื่องดวยบริกรรม   ไมเกี่ยวกับปญญา 
จัดเปนสมถกัมมัฏฐาน.   กัมมัฏฐานเนื่องดวยทัสสนะทางใจ  ในคติ  
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ของธรรมดา   ปรารภสภาวธรรมและสามัญญลักษณะ  จัดเปนวิปสสนา   
กัมมัฏฐาน. ภาวนา  ๒  ก็เรียก.  
                                             กาม  ๒ 
                กิเลสกาม                กิเลสเปนเหตุใคร 
                วัตถุกาม                พัสดุอันนาใคร. 
                                        ขุ.  มหา.  ๒๙/๑. 
        อธิบาย :   กิเลสกาม  ไดแกกิเลสใหใคร   คือ  ราคะ  โลภะ 
อิจฉา  คือความอยากได  อิสสา   คือความริษยาหรือความหึง  อรติ 
ความไมยินดีดวย  อสันตุฏฐิ   ความไมสันโดษ   เปนอาทิ.   วัตถุกาม 
ไดแกกามคุณ  ๕  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนที่นา 
ปรารถนารักใครชอบใจ. 
                                          ทฏิฐิ   ๒ 
                สสัสตทิฏฐิ                ความเห็นวาเที่ยง 
                อุจเฉททิฏฐิ                ความเห็นวาขาดศูนย. 
                                                ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๑๒๐. 
        อธิบาย:  ทฏิฐิ  แปลวา  ความเห็น  ใชเปนคํากลางก็มี  จะให 
รูวาดีหรือชั่ว  เติมคําหมายตางเขา  เชน  "สมฺมาทิฏ ิ"  ความเห็น 
ชอบ  "มิจฺฉาทิฏ ิ"   ความเห็นผิด  "ทิฏ ิสมฺปนฺโน"  ถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิ  "ทฏิ ิวิปนฺโน"   วิบัติดวยทิฏฐิ.  แตโดยมากใชหมายความ 
ชางเห็นผิด  เชนทิฏฐิ  ๒  นี้.  ความเห็นวาในโลกน้ีไมมีอะไรศูนย  แม  
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คนและสัตวตายแลว  รางกายเทาน้ันทรุดโทรมไป   สวนมนัสที่เรียก    
ในภาษาสสกฤตวา  "อาตฺมนฺ"  เรียกในภาษมคธวา  "อัตตา"  ก็มี 
"ชีโว"  ก็ม ี เรียกในภาษาไทยวา "เจตภูต"  เปนธรรมชาติไมศูนย 
ยอมถือปฏิสนธิในกําเนิดอ่ืนสืบไป   จัดเปนสัสสตทิฏฐิ.  ความเห็น 
ปฏิเสธภาวะอยางน้ัน   ถอืวาคนและสัตวจุติจากอัตภาพน้ันแลวเปน 
ขาดศูนย  จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ.  
                                         เทสนา  ๒ 
                ปคุคลาธิฏฐานา        มีบุคคลเปนที่ต้ัง 
                ธมัมาธิฏฐานา                มธีรรมเปนที่ต้ัง. 
                                                สท.ฺ  ปฏิ.  ๗๗. 
        อธิบาย:   เทสนาแสดงโดยสมมติ   กลาวถึงบุคคลเปนตัวอยาง 
เรียกปุคคลาธิฏฐานา.  เทสนาแสดงโดยสภาวะ   ยกธรรมเปนที่ต้ัง 
เรียกธัมมาธิฏฐานา.  อุทาหรณ  แสดงวา  บุคคลมีศรัทธา  มีเพียร 
มีสติ  ไดสมาธิ   มีปญญา  เปนเชนนั้น  ๆ  นี้ปุคคลาธิฏฐานา. 
แสดงวา  ศรัทธา  วิริยะ  สติ   สมาธิ  ปญญา  เปนเชนนั้น ๆ  นี ้
ธัมมาธิฏฐานา. 
                                         ธรรม  ๒ 
                รปูธรรม                สภาวะเปนรูป 
                อรปูธรรม                สภาวะมิใชรูป. 
                                        อภิ.  สงฺ.  ๒.  
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                                      ธรรม  ๒    
                โลกิยธรรม                ธรรมอันเปนวิสัยของโลก 
                โลกุตตรธรรม                ธรรมอันพนวิสัยของโลก. 
                                                อภิ.  สงฺ.  ๒. 
        อธิบาย:  มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  รวมเปน  ๙  จัดเปน 
โลกุตตรธรรม   เหลือจากนั้นเปนโลกยิธรรม. 
                                        ธรรม  ๒ 
                สังขตธรรม                ธรรมอันปจจัยปรุง 
                อสังขตธรรม                ธรรมอันปจจัยไมไดปรงุ. 
                                                องฺ.  จตุกฺก.  ๒๐  ๔๔. 
        อธิบาย:   สิ่งหรือสภาพมีเกิดในเบื้องตน  มีแปรไปในทามกลาง 
มีดับในที่สุด   เปนสังขตธรรม.  อีกอยางหน่ึง  สภาพเกิดแตเหตุทั้งปวง 
จัดเปนสังขตธรรม.  พระนิพพานจัดเปนอสังขตธรรม. 
                              นิพพาน  ๒  โดยบรรยาย 
                สอุปาทิเสสนิพพาน                ดับกิเลสยังมีเบญจขันธเหลือ 
                อนุปาทิเสสนิพพาน                ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ. 
                                ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๘.                องฺ.  นวก.  ๒๓/๓๙๔. 
        อธิบาย:    โดยบุคคลาธิฏฐาน   พระอริยเจาผูละกิเลสไดสิ้นเชิง 
ดวยพระอรหัตตมรรคแลว  ไดบรรลพุระอรหัตตผล  เปนพระอรหันต  
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ยังทรงชีพอยู    จัดวาไดบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน   ครั้นสิ้นชีพแลว     
จัดวาไดบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน*. 
                                          บชูา  ๒ 
                อามิสบูชา                บชูาดวยอามิส  (คือส่ิงของ) 
                ปฏิปตติบูชา                บูชาดวยปฏิบัติตาม. 
                                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๑๑๗. 
                                      ปฏิสันถาร  ๒ 
                อามิสปฏิสันถาร        ปฏิสนัถารดวยอามิส  (คือส่ิงของ) 
                ธมัมปฏิสันถาร        ปฏิสนัถารโดยธรรม. 
                                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๑๑๖. 
        อธิบาย:   ปฏิสันถาร   ไดแก   การตอนรับแขกผูมาถึงถิ่น. 
อามิสปฏิสันถาร  ไดแก  ตอนรับดวยใหสิ่งของ   เชนใหน้ํารอนหมากพลู 
อาหารเปนตน.   ธัมมปฏสิันถาร  แกกันมาวา  กลาวธรรมใหฟง 
หรือแนะนํากันในทางธรรม.   ขาพเจาเห็นไมใชอาการรับแขก  มติของ 
 
*  อธิบายตามสูตรท่ี  ๗  แหงทุติยวรรค  ทุกนิบาต  อิติวตฺุตก.  ๒๕/๒๕๘. 
        แตในพระบาลีแหงสูตรนั้น  หนา   ๒๕๘-๙   แสดงวา   นิพพานของพระอรหันตผูยังรูสึก 
อารมณนาชอบใจ  และรูสึกสุขทุกข  เรียกสอุปาทิเสสนิพพาน   นพิพานของพระอรหันตผูไมยนิด ี
เวทนาทั้งปวง  (เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ)   เรียกอนุปาทิเสสนิพพาน. 
        ในนวกนบิาต   อังคุตตรนิกาย  ๒๓/๓๙๔.  แสดงวา  สอุปาทิเสสนิพพาน  ไดแกนิพพาน 
ของพระเสขะ  คือดับสังโยชนไดตามช้ัน  อนุปาทิเสสนิพพาน  ไดแกพระนิพพานของพระอเสขะ 
คือดับสังโยชนไดส้ินเชิง.  
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ขาพเจา   ไดแกตอนรับโดยควรแกฐานะของแขกผูมา   ควรลกุรับ    
กราบไหวก็ทํา  ไมควรทําอยางนั้น  กท็ําความเอ้ือเฟอดวยประการอ่ืน. 
แมเจาถิ่นมีปรารถนาดี   แตทําไมควรแกฐานะของแขก   การปฏสิันถาร 
นั้นอาจเสีย  เชนแขกเปนคนชั้นสูง  เจาถิ่นทําการตอนรับอยางคนสามัญ 
ดูเปนไมสําคัญในแขกผูนั้นเลย.  อีกฝายหน่ึง  แขกเปนคนสามัญ 
เจาถิ่นตอนรับแข็งแรง   อยางทําแกแขกชั้นสูง   ดเูปนต่ืนหรือเซอะไป. 
ธัมมปฏิสันถาร  หมายเอาการตอนรับที่ทําพอดีสมแกฐานะของแขก. 
                                        ปริเยสนา  ๒ 
                อรยิปริเยสนา                แสวงหาอยางประเสริฐ 
                อนริยปริเยสนา        แสวงหาอยางไมประเสริฐ. 
                                                ม.  มู.  ๑๒/๓๑๔. 
        อธิบาย :    สัมมาอาชีวะ   เปนอริยปริเยสนา.   มิจฉาอาชีวะ 
เปนอนริยปริเยสนา.   ในพระสูตรแสดงวา  แสวงหาสภาพอันมิใชของ 
มีชรา  พยาธ ิ มรณะ  เปนธรรม  คือคุณธรรมมีพระนิพพานเปน 
อยางสูง   เปนอริยปริเยสนา   แสวงหาของมีชรา  พยาธิ  มรณะ  เปนธรรม 
เชนหาของเลน  เปนอนริยปริเยสนา. 
                                                    ปาพจน  ๒ 
                                              ธรรม   และ    วินัย. 
                                                           ที.  มหา.  ๑๐/๑๗๘.  
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        อธิบาย:   ความปฏิบัติไมไดเนื่องดวยระเบียบอันทรงตั้งไวดวย    
พุทธอาณา   เปนสิกขาบทหรืออภิสมาจาร   เปนทางนําความประพฤติ 
และอัธยาศัยใหประณีตข้ึน   จัดเปนธรรม.   ความปฏิบัติเนื่องดวย 
ระเบียบอยางนั้น  เปนทางนําความประพฤติใหสม่ําเสมอกัน  หรือเปน 
เครื่องบริหารคณะ   จัดเปนวินัย. 
                                             รูป  ๒ 
                        มหาภูตรูป                รูปใหญ 
                        อุปาทายรูป                 รูปอาศัย. 
                                ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๗๕.  ม.  อุป.  ๑๔/๗๕. 
        อธิบาย:   สิ่งอันเปนวิสัยแหงอายตนะภายใน  ๕  ขางตน  จัด 
เปนรูปในเบญจขันธ.  สิ่งอันเปนวิสัยของจักษุเทานั้น  จัดเปนรูปใน 
อายตนะภายนอก.  ธาตุ  ๔  คือ  ปฐวี   อาโป  เตโช  วาโย  จัดเปน 
มหาภูตรูป.   อาการของมหาภูตรูป   จัดเปนอุปาทายรูป.  ประเภท 
แหงอุปาทายรูป   แสดงไวในพระอภิธัมมัตถสังคหะ  คือประสาท  ๕ 
สิ่งท่ีใหสําเร็จการเห็น   เรียกจักขุปสาท  ๑,  สิ่งท่ีใหสําเร็จการฟง 
เรียกโสตปสาท  ๑,  สิ่งที่ใหสําเร็จการดม  เรียกฆานปสาท  ๑,  สิ่งที่ให 
สําเร็จการลิ้ม   เรียกชิวหาปสาท  ๑,   สิ่งท่ีใหสําเร็จการรูสึกผัสสะ 
เรียกกายปสาท  ๑,  หรือเรียกสั้นเพียง  จักขุ  โสต  ฆาน  ชิวหา  กาย 
โคจร  (คืออารมณ)  ๕  รปูอันเปนวิสัยแหงจักขุ  ๑,  เสียง  ๑,  กลิ่น  ๑, 
รส  ๑,  โผฏฐัพพะ  (ยกอาโปนับแต  ๓)   ๑.  ภาวะ  ๒  อิตถีภาวะ  
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ความเปนหญิง  ๑,   ปุริสภาวะ   ความเปนชาย  ๑.   หทัย   หมายเอาสิ่ง   
ที่ใหสําเร็จความคิด  ๑.   ชีวิตินทรีย    หมายเอาความเปนอยูแหงรูป 
หรือส่ิงท่ีรักษารูปใหเปนอยู  ๑.  อาหารหมายเอาโอชา  ๑.  อากาสธาตุ 
หมายเอาสิ่งที่ขังอยูในชองวาง  เรียกปริจเฉทรูป  ๑.  วิญญัตติ  ๒  คือ 
กายวิญญัตติ   กริิยาท่ีไหวกายได  ๑,   วจีวิญญัตติ  กิริยาที่ไหววาจา  
คือพูดได  ๑.  วิการ  คืออาการตาง ๓  ลหุตา  ความเบา  อธิบายวา 
รูปของคนยังเปน  ไมหนักดุจรูปของคนตายแลว  ๑,  มุทุตา  ความ 
ออนสลวย  อธิบายวา  รูปยังปกติมีขอลําอาจคูหรือเหยียดคลองแคลว 
ไมแข็งกระดางดุจรูปของคนเจ็บคนตายแลว  ๑,  กัมมัญญตา  ความ 
ควรแกการงาน  คือความคลองแคลว  ๑.  ลักขณะ  ๔  คือ  อุจจยะ 
ความรูจักเติบข้ึน  ๑,  สันคติ  ความสืบเนื่องกัน  เชนขนเกาหลุดรวงไป 
ใหมเกิดแทนกัน ๑,  ชรตา  ความรูจักทรุดโทรม  ๑,   อนิจจตา 
ความไมยั่งยืน  ๑.  สริิเปน  ๒๕  รวมทั้ง  ๒  ประเภทเปน  ๒๙  แตใน 
ปกรณนับเปน  ๒๘.  ในท่ีบางแหงนับโคจรเพียง  ๔  ยกโผฏฐัพพะท่ีเปน 
ประเภทเดียวกับรูป   จึงลง  ๒๘  พอดี. 
                                              วิมุตติ  ๒ 
                เจโตวิมุตติ                ความหลุดพนดวยอํานาจแหงใจ 
                ปญญาวิมุตติ                ความหลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา. 
                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๗๘.,๑๐๔.     อง.  นวก.  ๒๓/๔๗๓. 
        อธิบาย :   ความทําจิตใหหลุดพนจากกิเลสาสวะถึงความบริสุทธิ์  
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โดยนิปปริยาย   เรียกวิมตุติ๑.   วิมุตติมีสมาธิเปนปทัฏฐาน  คือ  ทาน 
ผูบรรลุไดฌานมากอนแลว  จึงบําเพ็ญวิปสสนาตอ  จัดเปนเจโตวิมุตติ.     
วิมุตติที่ไดบรรลุดวยลําพังบําเพ็ญวิปสสนาลวน  จัดเปนปญญาวิมุตติ. 
อยางตน  ไดแกวิมุตติของพระอรหันตผูไดบรรลวิุชชา ๓  และผูได 
อภิญญา  ๖.  อยางหลัง  ไดแกวิมุตติของพระอรหันตสุขวิปสสก๒. 
        อีกอยางหนึ่ง   ทานแสดไวโดยไมตาง๓  ทั้ง  ๒  ชื่อหมายเอา 
พระอรหันต  เรียกเจโตวิมุตติ  เพราะพนจากราคะ   เรียกปญญาวิมุตติ 
เพราะพันจากอวิชชา. 
                                           สังขาร  ๒ 
                อุปาทินนกสังขาร                สังขารมีใจครอง 
                อนุปาทินนกสังขาร                สังขารไมมีใจครอง. 
                                                        วิ.  ขนฺธ.   ตติย.  ๒๐. 
        อธิบาย:    สิ่งที่ธรรมดาคุมเขาจากธาตุ   เชนรางกายและตนไม 
ก็ดี   สิ่งท่ีคนคุมเขาจากสัมภาระ   เชนรถและเรือนก็ดี  ชื่อวาสังขาร. 
เทวดามนุษยอมนุษยและดิรัจฉานตางประเภท   เปนอุปาทินนกสังขาร. 
 
๑.  โดยโลกุตตรนัย.  ๒.  ทรงไวในธรรมวิจารณวา  "ขาพเจาเขาใจไมพอจะอนุโมทนา 
หรือคาน  แตเทียบกันเขาไมสมกับวิสุทธิ   อันจะกลาวในลําดับ"  ๓.  พระบาลีสุตตันตปฎก 
ทุกนิบาต   อังคุตตรนิกาย  ๒๐/๗๘.   ๔.  ในพระบาลีนวกนิบาต  อังคุตตรนิกาย   ๒๓/๔๗๓. 
แสดงปญญาวมุิตติโดยปุคคลาธิฏฐาน   มีใจความวา  ผูเขารูปฌานอรูปฌานและรูดวยปญญา 
จัดเปนปญญาวิมุตติโดยปริยาย  ผูเขาสัญญเวทยิตนิโรธและส้ินอาสวะดวยปญญา  จดัเปนปญญา 
วิมุตติโดยปริยาย.   ในเมตตานิสังสสูตร   พระสุตตันตปฎก   เอกาทสกนิบาต   อังคุตตรนิกาย 
๒๔/๓๗๐.  แสดงการทําจิตใหหลุดพนดวยเมตตาวา  เมตตาเจโตวิมตติ.  
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ภูเขา   ตนไม  รถ  เรือน   เปนตน  เปนอนุปาทินนกสังขาร.   
                                        สมาธิ  ๒ 
                อุปจารสมาธิ                สมาธิเปนแตเฉียด ๆ 
                อัปปนาสมาธิ                สมาธิอันแนแนว. 
                        วิ.  สมาธิ.  ทุติย.  ๑๙๔.  ม.  มู.  ๑๒/๓๘๑.  (โดยความ) 
        อธิบาย:  การทําใจใหนิ่ง   คือมีอารมณเดียว   จัดเปนสมาธิ 
สมาธิอันยังไมดิ่งลงไปแท  เปนแตจวน ๆ  จัดเปนอุปจารสมาธิ.   สมาธิ 
อังดิ่งลงไป  สุขุมกวาอุปจารสมาธิ  จัดเปนอัปปนาสมาธิ. 
                                        สุข  ๒ 
                กายิกสุข                สุขทางกาย 
                เจตสิกสุข                สุขทางใจ. 
                                         สุข  ๒ 
                สามิสสุข           สุขอิงอามิส  (คือกามคุณ) 
                นริามิสสุข          สุขไมอิงอามิส  (คืออิงเนกขัมมะ). 
                                                องฺ.  ทุก.  ๒๐/๑๐๑. 
                ทกุขอยางละ  ๒  พึงรูโดยปฏิปกขนัยตอสุข. 
                                         สุทธิ  ๒ 
                ปริยายสุทธิ                หมดจดโดยเอกเทส 
                นปิปริยายสุทธิ                หมดจดโดยสิ้นเชิง. 
                                                มโน.  ปู.  ทุติย.  ๔.  
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        อธิบาย :   ปฏิบัติกาย   วาจา  ใจ  บริสุทธิ์เปนอยาง ๆ   ยังมี   
การละและการบําเพ็ญเปนกิจอยูอีก    จัดเปนปริยายสุทธิ.  ความ 
บริสุทธิ์ของพระอรหันตผูเสร็จกิจในการละและการบําเพ็ญแลว  จัดเปน 
นิปปริยายสุทธิ.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 12 

                                     ติกะ   หมวด  ๓    
                                      อกุศลวิตก  ๓ 
                กามวิตก                 ความตริในทางกาม 
                พยาบาทวิตก        ความตริในทางพยาบาท 
                วิหิงสาวิตก        ความตริในทางเบียดเบียน. 
                                                องฺ.  ฉกกฺ.  ๒๒/๔๙๖. 
        อธิบาย:    ความตริประกอบดวยอธรรมราคะ  เชนคิดแสไปใน 
การทํากาเมสุมิจฉาจาร   และทําทุราจารผิดประเพณี   และปรกอบ 
ดวยอภิชฌา   เชนคิดแสไปในทางหาลาภอันไมชอบธรรม  จัดเปน 
กามวิตก.  ความตริประกอบดวยพยาบาท  มีโทสะเปนมูล  คือคิด 
ทําลายหรือตัดรอนผูอ่ืน  จัดเปนพยาบาทวิตก.   ความตริประกอบดวย 
เจตนาเปนเหตุทําความลําบากใหแกผูอ่ืน  มีโมหะเปนมูล  เชนให 
คนหรือสัตวพาหนะเกินพอดี   ไมปรานีไมคิดถึงความลําบากของเขา 
ของมัน  หรือแสวงหาความสุกเพ่ือตนเองในทางลําบากของผูอ่ืน  จัด 
เปนวิหิงสาวิตก. 
                                          กุศลวิตก  ๓ 
                เนกขัมมวิตก                ความตริในทางพรากจากกาม 
                อพยาบาทวิตก                ความตริในทางไมพยาบาท 
                อวิหิงสาวิตก                ความตริในทางไมเบียดเบียน.  
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        อธิบาย:   ความตริเปนไปเพ่ือทําใจไมใหลุอํานาจแกกิเลสกาม   
และไมติดอยูในวัตถุกาม  จัดเปนเนกขัมมวิตก  แตเนกขัมมศัพทนี้ 
ทานหมายเอาออกบวช   เพราะความมุงหมายของผูบวช  ยอมเปน 
ไปในทางนั้น.  ความตริเปนดวยอํานาจเมตตาในผูอ่ืน   ปรารถนา 
ความดีความงามเพ่ือเขา  จัดเปนอพยาบาทวิตก.  ความตริเปนไป 
ดวยอํานาจกรุณาในผูอ่ืน  จะทําอะไร  ๆ   เนื่องดวยผูอ่ืน  เปนตนวา  
จะใชคนหรือสัตว  มีปรานีคิดถึงความลําบากของเขาของมัน  ไมใช 
ตรากตรํา  ไมทําความลําบากใหแกเขาแกมันโดยไมจําเปน  จัดเปน 
อวิหิงสาวิตก. 
                                      อัคคิ   [ไฟ  ๓] 
                ราคัคคิ                           ไฟคือราคะ 
                โทสัคคิ                        ไฟคือโทสะ 
                โมหัคคิ                        ไฟคือโมหะ. 
                                        ขุ.  อุ.  ๒๕/๓๐๑. 
        อธิบาย:   กิเลส  ๓  ประเภทน้ี  จัดเปนอัคคิ   เพราะเปนสภาพ 
เผาลนสันดานใหรอน. 
                              อัตถะ  หรือ  ประโยชน  ๓ 
                ทฏิฐธัมมิกัตถะ        ประโยชนในภพน้ี 
                สมัปรายิกัตถะ                ประโยชนในภพเจา 
                ปรมัตถะ                        ประโยชนอยางยอด  (คือพระนิพพาน).  
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อธิปเตยยะ  ๓   
                อัตตาธิปเตยยะ                ความมีตนเปนใหญ 
                โลกาธิปเตยยะ                ความมีโลกเปนใหญ  
                ธมัมาธิปเตยยะ                ความมีธรรมเปนใหญ. 
                                                        องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๘๖. 
        อธิบาย:   อัตตาธิปเตยยะน้ัน  พึงเห็นเชนคนจะทําบุญ  ปรารภ 
ภาวะของตนผูเปนอิสระ   ทําดวยมุงใหสมภาวะของตน   ผูทํามุงผล 
อันจะไดแกตน  หรือมุงความสะดวกแหงตนก็เชนนั้น.   โลกาธิปเตยยะ 
นั้น  พึงเห็นเชนผูนั้นทําบุญ  ดวยมุงจะใหผูอ่ืนสรรเสริญ   หรือไมทํา 
เกรงเขาจะนินทา   หรือทําตามความนิยมของเขาท้ังหลาย.   ธัมมา- 
ธิปเตยยะน้ัน  พึงเห็นเชนผูทําไมมุงอยางอ่ืน  เปนแตเห็นสมควรเห็น 
วาถูกก็ทํา  หรือทําดวยอํานาจเมตตากรุณาเปนอาทิ. 
                                       อนุตตริยะ  ๓ 
                ทสัสนานุตตริยะ                ความเห็นอันเยี่ยม 
                ปฏิปทานุตตริยะ                ความปฏิบัติอันเยี่ยม 
                วิมุตตานุตตริยะ                ความพนอันเยี่ยม. 
                                                                ท.ี  ปาฏิ.   ๑๑/๒๓๑. 
        อธิบาย:   ความเห็นธรรมดวยญาณ  ไดในพุทธภาษิตวา  "ผูใด 
เห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา"  ดังน้ี  จัดเปนทัสสนานุตตริยะ.   ความ 
ปฏิบัติธรรมท่ีไดเห็นแลวน้ัน  ทั้งในสวนปหานะ   ทั้งในสวนภาวนา  
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จัดเปนปฏิปทานุตตริยะ.    ความพนจากกิเลสาสวะเปนอกุปปธรรม      
เพราะปฏิปทานั้น  จัดเปนวิมุตตานุตตริยะ. 
                                         อภิสังขาร  ๓ 
                        ปุญญาภิสังขาร                อภิสังขารคือบุญ 
                        อปุญญาภิสังขาร        อภิสังขารคือบาป 
                        อเนญชาภิสังขาร        อภิสังขารคืออเนญชา. 
                                                                ขุ.  ปฏ.  ๓๑/๑๘๑. 
        อธิบาย:    สภาพผูตกแตง  ไดชื่อวาอภิสังขาร.  บุญก็ดี  บาปก็ดี 
เปนผูแตงสัตวใหดีบางเลวบางตาง ๆ  กัน   จึงไดชื่อวาอภิสังขาร 
ละอยาง ๆ.    อเนญชา  แปลวาความไมหว่ันไหว  ไดแกความม่ัน 
หรือธรรมชาติหาความหว่ันไหวมิได   ไดแกมั่น  แสดงภูมิธรรมเพียง 
ชั้นสมาบัติก็มี  ถึงโลกุดรก็ดี   ในที่นีท้านแกวาไดแกอรูปสมาบัติ  ๔ 
และสงเคราะหรูปสมาบัติเขาในปุญญาภิสังขาร   เหมือนบุญอันเปน 
กามาพจร. อเนญชาภิสังขาร  ความยังไมชัด   ขาพเจาขอฝากนักธรรม 
ไวพิจารณาดวย*.   อภิสังขารน้ี  มาในนิทเทสแหงสังขารศัพทใน 
อุทเทสแหงปฏิจจสมุปบาท   โดยนัยนี้  เปนอันวา  ทานหมายความ 
เปนอันเดียวกัน. 
 
*  ในกันทรกสูตร  ม.  ม.  ๑๓/๑๕.  และในเทฺวธาวติักกสูตร  ม.  มู.  ๑๒/๒๓๖-๗.  คําวา 
"อเนญชา"  หมายเอาจตุตถฌาน  โดยนัยนี้  นาจะหมายความวา  ปุญญาภิสังขาร  ไดแก 
กุศลวิตก  อปุญญาภิสังขาร  ไดแกอกุศลวติก.  
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                                        อาสวะ  ๓    
                กามาสวะ                อาสวะเปนเหตุอยากได 
                ภวาสวะ                อาสวะเปนเหตุอยากเปน 
                อวิชชาสวะ        อาสวะคืออวิชชาความเขลา. 
                                                ท.ี  มหา.  ๑๐/๙๖. 
        อธิบาย:    ศัพทวา  อาสวะน้ัน  อยางหน่ึงใชเรียกเมรัย  เชน 
"ปุปฺผาสโว"   น้ําดองดอกไม  "ผลาสโว"  น้ําดองผลไม.  อีก 
อยางหน่ึง  ใชเรียกเจตสิกอันเศราหมอง  เชนอาสวะ  ๓  นี.้  อาสวะ 
กับกิเลสตางกันหรือเปนแววจนะของกันและกัน   ควรไดรับความ 
พิจารณา.  เพงพยัญชนะแหงศัพท  นาจะเห็นวา  กิเลสที่แปลวาสภาพ 
ที่เศราหมองหรือเครื่องเศราหมอง  ใชเรียกเจตสิกประเภทนั้นท่ัวไป 
อาสวะที่แปลวา  สภาพดองหรือหมักหมม   ใชเรียกเจตสิกประเภทนั้น 
เฉพาะที่แกกลานับวาเปนเจาเรือน   อุทาหรณคนสามัญยังมีอยากได 
ยังมีโกรธ  แตเขาไมเรียกวาเปนคนมักได เปนคนมักโกรธ  ทกุคนไป 
เขาเรียกเฉพาะบางคน  เชนนี้  เขาหมายเอาความอยากไดบาง  ความ 
โกรธบาง  อันเปนไปกลา  หรืออันเปนอาจิณในสันดานของบุคคลน้ัน. 
แตอันที่แทดูเหมือนเปนแววจนะของกันและกันเรียกในตางคราว.  ใน 
บางคราวแบงเรียกบางอยางวาอาสวะ บางอยางวาอนุสัย  บางอยางวา 
สังโยชน  บางอยางวาคันถะ  บางอยางวาอกุศลจิตตุปบาท  และอ่ืน ๆ  อีก 
ในบางคราวรวมเรียกวากิเลส.   คนอยากไดเพราะอาสวะประเภทใด 
เปนเหตุ   อาสวะนั้น  จัดเปนกามาสวะ.   คนอยางเปนอยู  อยากเกิด  
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เพราะอาสวะประเภทใดเปนเหตุ  อาสวะนั้น  จัดเปนภวาสวะ.  คนเขลา   
ไมแจงการณอันควรจะรูได   อยางเรียกวา  เสนผมบังภูเขา  เพราะ 
อาสวะใดเปนเหตุ  อาสวะนั้นจัดเปนอวิชชาสวะ.  
                                             กรรม  ๓ 
                กายกรรม                        กรรมทําดวยกาย 
                วจีกรรม                        กรรมทําดวยวาจา 
                มโนกรรม                กรรมทาํดวยใจ. 
                                                        ม.  ม.  ๑๓/๕๖. 
                                             ทวาร  ๓ 
                กายทวาร                  ทวารคือกาย 
                วจีทวาร                        ทวารคือวาจา 
                มโนทวาร                        ทวารคือใจ. 
                                        มงฺ.  ท.ี  วินัย.   ๑/๒๓๗. 
        อธิบาย:    ปาณาติบาตก็ดี  อทินนาทานก็ดี  จัดเปนกายกรรม 
ทําเอง  จัดเปนทางกายทวาร   ใชใหเขาทํา  จัดเปนทางวจีทวาร. 
มุสาวาท  จัดเปนวจีกรรม  พูดทางปาก  จัดเปนทางวจีทวาร.  ทํา 
กายวิการ  เชนจะรับ  พยักหนา  จะปฏิเสธ   สั่นศรีษะ  จัดเปนทาง 
กายทวาร.   อภิชฌา  เปนมโนกรรม  จับลูบคลําพัสดุที่อยากได  แต 
ไมไดมีไถยจิต   จัดเปนทางกายทวาร  บนวา   ทําอยางไรดีหนอ  จักได 
พัสดุนั้น  จัดเปนทางวจีทวาร  เปนแตรําพึงในใจ  จัดเปนทางมโนทวาร 
ในฝายกุศลพึงรูโดยนัยนี้.  
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                                            ญาณ  ๓    
                อตีตังสญาณ                         ญาณในสวนอดีต 
                อนาคตังสญาณ                ญาณในสวนอนาคต 
                ปจจุปปนนังสญาณ                ญาณในปจจุบัน. 
                                                                ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๙๒. 
        อธิบาย:   ปญญาอันรูจักสาวหาเหตุการณในหนหลังอันบันดาล 
ใหเกิดข้ึนในปจจุบัน  จัดเปนอตีตังสญาณ.  ปญญาอันรูจักคาดเห็นผล 
ในอนาคตอันจักบันดาลเกิด  เพราะเหตุการณในปจจุบันหรือในอนาคต 
ดวยกัน  จัดเปนอนาคตังสญาณ.   ปญญาอันรูจักวาควรทําอยางไร 
ในเมื่อเหตุหรือผลเกิดในทันใด  จัดเปนปจจุปปนนังสญาณ. 
                                          ญาณ  ๓ 
                สจัจญาณ                        ปรีชาหยั่งรูอรยิสัจ 
                กิจจญาณ                        ปรชีาหยั่งรูกิจอันควรทํา 
                กตญาณ                        ปรชีาหยั่งรูกิจอันทําแลว. 
                                                        ส.  มหา.  ๑๙/๕๓๐. 
        อธิบาย:   ปรีชาหยั่งรูวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   จัดเปนสัจจญาณ.   ปรชีาหยั่งรูวา  ทุกข 
เปนธรรมชาติที่ควรกําหนดรู  ทกุขสมุทัย   เปนสภาพที่ควรละเสีย 
ทุกขนิโรธ  เปนสภาพที่ควรทําใหแจง  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปน 
ธรรมชาติทีค่วรทําใหเกิด   จัดเปนกิจจญาณ.  ปรชีาหยั่งรูกิจ  ๔  อยาง  
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นั้นวาทําสําเร็จแลว  จัดเปนกตญาณ.   ญาณ ๓  นี ้ เปนไปในสัจจะ    
ละ  ๓  ๆ  ๔  สัจจะ  จึงเปน  ๑๒  เรยีกวามีวนรอบ  ๓  ใน  ๔   อริยสัจ 
มีอาการ  ๑๒. 
                                         ตัณหา  ๓ 
                กามตัณหา                ตัณหาในกาม 
                ภวตัณหา                        ตัณหาในภพ 
                วิภวตัณหา                ตัณหาในปราศจากภพ. 
                                                องฺ.  ฉกกฺ.  ๒๒/๔๙๔. 
        อธิบาย:   ความอยากไดอยากพนอยางแรง  ที่เรียกวาทะยาน 
วาดิ้นรน  จัดวาเปนตัณหา.  ความอยากไดวัตถุกามอันยังไมได  และ 
ความหมกมุนอยูในวัตถุกามอันไดแลว  จัดเปนกามตัณหา. ความ 
อยากเปนอยูในภพท่ีเกิดดวยอํานาจความอาลัย  และความอยากเกิด 
ในภพท่ีปรารถนาตอไป   จัดเปนภวตัณหา.   ความอยากเปนนั่นเปนนี่ 
สงเคราะหเขาในประเภทน้ีดวย.    ความอยากไมเปนอยูในภพท่ีเกิด  คือ 
ความอยากตามเสีย  ดวยอํานาจความเบ่ือหนายและความอยากดับศูนย 
ไมเกิดในภพน้ัน ๆ อีก  จัดเปนวิภวตัณหา.  ความไมอยากเปนน่ัน 
เปนนี่  สงเคราะหเขาในประเภทน้ีดวย. 
                                              ทฏิฐิ  ๓ 
                อกิริยทิฏฐิ                 ความเห็นวาไมเปนอันทํา 
                อเหตุกทิฏฐิ                ความเห็นวาหาเหตุมิได  
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                นตัถิกทิฏฐิ                ความเห็นวาไมมี.      
                                                         ม.  ม.  ๑๓/๑๑๑. 
        อธิบาย:    ความเห็นของบางคนวา  ทําการอยางใดอยางหน่ึง 
ซึ่งจัดวาเปนชั่ว   ไมมีคนรู  ไมมีคนจับได  ไมมีคนลงโทษ  ก็เปลา 
ทั้งน้ัน  ตอมีคนรูจับไดและลงโทษตางหาก  จึงใหโทษ  สวนซ่ึงจัดวา  
เปนดี   ไมมคีนรู  ไมมีคนชม  ไมมีคนใหบําเหน็จบํานาญ   กเ็ปลา 
ทั้งน้ันเหมือนกัน  ตอมีคนรูแลวชมและใหบําเหน็จบํานาญตางหาก 
จึงใหคุณ  นี้จัดเปนอกิริยทิฏฐิ.  ความเห็นของบางคนวา  อันคนเรา 
ไดดีหรือไดรายตามคราวท่ีเคราะหดีหรือเคราะหราย   ถึงคราวเคราะหดี 
ก็ไดดีเอง  ทําอะไรมีคนชม  ชวยสนับสนุนชุบเลี้ยง   ลาภยศเกิดข้ึน 
ตามกัน  ถึงคราวเคราะหรายสิ   ทําอะไรมีคนติ   เขาขัดขวาง 
ตัดรอนขาดลาภยศลงตามกัน  นี้จัดเปนอเหตุกทิฏฐิ.  ความเห็นของ 
บางคนวา  สัตวบุคคลไมมี  ตางเปนแตธาตุประชุมกัน  เกื้อกลูกัน 
หรือทํารายกัน  ไมเปนบุญไมเปนบาป  ธาตุอยางหน่ึงถึงกันเขา 
กับธาตุอีกอยางหน่ึงตางหาก   เชนฝนตกเชยตนไมใหตาย  จัดวาไฟ 
ไดบาปหรือ  นี้จัดเปนนัตถิกทิฏฐิ.  อกริิยทิฏฐิ  ปฏิเสธลําพังการทํา 
ถือปจจัยภายนอกคือบุคคลเปนผูอํานวย   ผิดคติแหงพระพุทธศาสนา 
ที่ถือวาการทําน้ันเองเปนเหตุ   เชนคนปลนเอาทรัพยของเขา  แมเขา 
ยังจับไมได  ก็ไดความรอนใจและเท่ียวหนีซุกซอน   คนบริจาคทรัพย 
ของตนชวยเก้ือกูลคนอ่ืน   แมไมไดผลภายนอก   ก็ยังไดความ  
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เบิกบานใจตนเอง  และการทําน้ันยอมใหผลในคราวตางกัน   ดวย   
อํานาจแหงประโยคสมบัติ.   อเหตุกทิฏฐิ  ปฏิเสธเหตุอันไมปรากฏ 
ถือปจจัยภายนอกคือคราวเปนผูอํานวย   ผิดคติแหงพระพุทธศาสนา   
ที่ถือวาสังเขตธรรมท้ังปวงเกิดแตเหตุ  แมไมปรากฏวาอะไรเปนเหตุ 
แหงธรรมชือ่น้ัน  แมอยางนั้น  ธรรมชื่อน้ันก็คงเกิดแตเหตุอยูนั่นเอง 
เปนแตเหตุนั้นยังไมปรากฏ   ที่ทานจับตนเคา  เรียกวาอวิชชา.  นัตถิก- 
ทิฏฐิ   ปฏิเสธดวยประการทั้งปวง  ซึ่งสมมติสัจจะและคติแหงธรรมดา 
อันเนื่องดวยเหตุและผล  ยนเรียกวากัมมัสสกตา   ผิดคติแหงพระ 
พุทธศาสนา  ที่รับสมมติสัจจะและคติแหงธรรมดา  คือกัมมัสสกตา 
แมรับอยูสัตวบุคคลโดยสมมตินั้นเปนแตธาตุประชุมกันก็จริง  แต 
ตกอยูในคติแหงธรรมดาคือ   กัมมัสสกตา  ทิฏฐิ  ๓  นี ้ จัดเปน  มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด  จัดเปนนิยตทิฏฐิ  ความเห็นอันดิ่งลง  ยากท่ีจะถอนออก 
รวมเรียกวา  นิยตมิจฉาทิฏฐิ. 
                                                เทพ  ๓ 
                สมมติเทพ                เทวดาโดยสมมติ 
                อุปปตติเทพ                 เทวดาโดยกําเนิด 
                วิสุทธิเทพ                เทวดาโดยความบริสุทธิ์. 
                                                        ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๑๑๒. 
        อธิบาย:    พระราชา  พระเทวี  แลพระราชกุมาร  จัดเปน 
สมมติเทพ.   ภุมมเทวดาสิงอยู  ณ  ภพนี้  ที่ตนไมบาง  และที่วัตถุอ่ืน ๆ 
บาง  ซึ่งเรียกวาพระภูมิบาง  วัตถุเทวดาบาง  และอากาสัฏฐกเทวดา  
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สิงอยูในอากาศ   ตางโดยเปนเทวดาบาง  เปนพรหมบาง  จัดเปน     
อุปปตติเทพ.  พระอรหันต  จัดเปนวิสุทธิเทพ.  
                                      ธรรมนิยาม  ๓ 
                สังขารท้ังปวง                ไมเที่ยง 
                สังขารท้ังปวง                เปนทุกข 
                ธรรมท้ังปวง                เปนอนัตตา. 
                                                        องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๖๘. 
        อธิบาย:    สภาพอันไดชื่อวาสังขารใน  ๒  บทขางตนนั้น  เพราะ 
ประกอบดวยสังขตลักษณะ  ตกอยูในคติแหงธรรมดา   คือตอง 
แปรผัน  ที่เปนอุปาทินนกะตองเสวยทุกข.  สภาพอันไดชื่อวาธรรมใน 
บทหลังน้ัน  หมายเอาสภาพทั้งเปนสังขาร  ทั้งเปนวิสังขาร  เพราะ 
พระนิพพานก็จัดวาเปนอนัตตา  แตจัดวาเปนธรรมไมแปรผัน  และไม 
ประกอบดวยทุกข  ไมไดใน  ๒  บทขางตน   จึงใชศัพทธรรมในบท 
หลัง.  โดยนยันี้   สังขารอันไมเที่ยงและเปนทุกข  ตองเปนอนัตตาดวย. 
๓  บทนี ้ ธรรมฐิติ  ก็เรียก. 
                                             นิมิตต  ๓ 
                        ปรกิัมมนมิิตต                นิมิตในบรกิรรม 
                        อุคคหนิมิตต                นิมิตติดตา 
                        ปฏิภาคนิมิตต                นิมิตเทียบเคียง. 
                                                                อภิ.  สงฺ.  ๕๑.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 23 

        อธิบาย:    ภิกษุผูเจริญกัมมัฏฐาน  เพงดูวัตถุอยางในอยางหนึ่ง   
เปนอารมณ   คือกสิณ  ๑๐  หรืออสุภ  ๑๐  วัตถุนั้นที่ภิกษุเพงดูและ 
นึกเปนอารมณ  ซึ่งเรียกวาบริกรรม  จัดเปนปริกัมมนิมิตต.  ภิกษุ 
เพงดูวัตถุนั้นจนติดตา   หลับตาเห็น  จัดเปนอุคคหนิมิตต.   ในลําดับ   
นั้น  ภิกษุอาจนึกขยายสวน   หรือยนสวนแหงอุคคหนิมิตตนั้นได 
สมรูปสมสัณฐาน  จัดเปนปฏิภาคนิมิตต. 
                                          ภาวนา  ๓ 
                ปริกัมมภาวนา                ภาวนาในบริกรรม 
                อุปจารภาวนา                ภาวนาเปนอุปจาร 
                อัปปนาภาวนา                ภาวนาเปนอัปปนา. 
                                                        อภิ.  สงฺ  ๕๑. 
        อธิบาย:    กริิยาที่ทําบริกรรมในขณะเจริญกัมมัฏฐานอยางใด 
อยางหน่ึง   ทั้งท่ีเพงดูวัตถุดังกลาวแลวในนิมิตต  ๓  ก็ด ี  ทั้งเปนแต 
ลําพังนึก   เชนเจริญอนุสสติก็ดี   จัดวาปริกัมมภาวนา   ภาวนาในขณะ 
อุคคหนิมิตตปรากฏ   ในการเจริญกัมมัฏฐานเพงดูวัตถุ   หรือในขณะ 
นิวรณสงบ   ในการเจริญกัมมัฏฐานเปนแตลําพังนึก  จัดวาอุปจาร- 
ภาวนา  แปลวาภาวนาเฉียด  หรือภาวนาใกลเขาไป.  ภาวนาในขณะ 
ปฏิภาคนิมิตตปรากฏ   ในการเจริญกัมมัฏฐานเพงดูวัตถุ  จัดเปน 
อัปปนาภาวนา   แปลวาภาวนาแนแนว  ในการเจริญกัมมัฏฐานเปนแต 
ลําพังนึก   ทานวาไมถึงอัปปนา.  
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                                        ปริญญา  ๓  
                ญาตปริญญา                กําหนดรูดวยการรู   
                ตีรณปริญญา                กําหนดรูดวยการพิจารณา 
                ปหานปริญญา                กําหนดรูดวยการละเสีย. 
                                                        ขุ.  มหา.  ๒๙/๖๐. 
        อธิบาย:   ญาตปริญญา   กําหนดรูปญจขันธเปนตนโดยวิภาค 
ไดแกรูจักแยกออกจากสังขาร   คือส่ิงท่ีคุมกันอยู.   ตีรณปริญญา 
กําหนดพิจารณาเห็นโดยไตรลักษณ.   ปหานปริญญา   กําหนดละ 
ฉันทราคะในปญจขันธเปนตนนั้นเสีย. 
                                      ปหาน  ๓ 
                ตทังคปหาน                การละชั่วคราว 
                วิกขันภนปหาน        การละดวยการสะกดไว 
                สมุจเฉทปหาน                การละดวยตัดขาด. 
                                                วิ.  าณทสฺสน.  ตติย.  ๓๔๙. 
        อธิบาย:   ตทังคปหาน  ไดแกการละกิเลส  และบาปธรรม 
ของสามัญชน.   วิกขัมภนปหาน  ไดแกการละของชนผูไดฌาน. 
สมุจเฉทปหาน  ไดแกการละดวยอริยมรรคของพระอริยบุคคล. 
                                  ปาฏิหาริยะ  ๓ 
                อิทธิปาฏิหาริยะ                ฤทธิ์เปนอัศจรรย 
                อาเทสนาปาฏิหาริยะ        ดักใจเปนอัศจรรย 
                อนุสาสนีปาฏิหาริยะ        คําสอนเปนอัศจรรย. 
                                        ที.  สี.  ๙/๒๗๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๑๗.  
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        อธิบาย:    การแสดงฤทธ์ิไดพนของสามัญมนุษย  เชนนิรมิตตัว   
ไดตาง ๆ  ลองหนได  ดําดินได  เดินน้ําได  เหาะได  ทานจัดเปน 
ปาฏิหาริยะอยางหน่ึง   แตหมายอาการแสดงฤทธ์ิโตง ๆ  อยางนี้  หรือ 
หมายเอาการแสดงฤทธ์ิเปนธรรมาธิษฐาน  เปรียบดวยบุคคลาธิษฐาน 
ขอฝากปราชญไวเพ่ือสันนิษฐาน.  การดักใจทายใจคนได  ทานจัดเปน  
ปาฏิหาริยะอยางหน่ึง.  คําส่ังสอนอันอาจจูงใจคนใหนิยมไปตาม  ทาน 
จัดเปนปาฏิหาริยะอยางหนึ่ง.   ปาฏหิาริยะ  ๓  นี้  ทานวามีในสมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจา.   และยกยองอนุสาสนีปาฏิหาริยะวา  เปนอัศจรรย 
ยิ่งกวา  ๒  อยางขางตน. 
                                              ปฎก  ๓ 
                พระวินัยปฎก                หมวดพระวินัย 
                พระสุตตันตปฎก          หมวดพระสุตตันตะ  [หรือพระสูตร] 
                พระอภิธรรมปฎก        หมวดพระอภิธรรม. 
                                                        วิ.  ปริวาร.  ๘/๑๒๔. 
        อธิบาย:   ศัพทวาปฎก  เปนชื่อแหงกระจาดหรือตระกรา  เอามา 
ใชในที่นี้   ดวยหมายเอาความวาเปนหมวดที่รวบรวม  ดุจกระจาดเปน 
ที่รวมสิ่งของตาง ๆ  มีผักตาง ๆ  ที่ซือ้มาจากตลาดเปนตน.  ปาพจน 
ในที่นี้ทานแบงเปน ๓  พระวินัยคงที่  พระธรรมแบงออกเปน  ๒  หมวด 
ที่แสดงโดยบุคคลาธิษฐาน  หรือเจือดวยบุคคลาธิษฐาน  จัดเปนพระสุต- 
ตันตะ  ๑.  หมวดที่แสดงโดยธรรมาธษิฐานลวน  จัดเปนพระอภิธรรม ๑. 
ทั้ง  ๓  นี้  เปนหมวดหน่ึง ๆ  ที่รวบรวมปกรณมีประเภทเดียวกัน  จึง  
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จัดเปนปฎกหนึ่ง ๆ.   
                                         พุทธจริยา  ๓  
                โลกัตถจริยา        ทรงประพฤติเปนประโยชนแกโลก 
                ญาตัตถจริยา        ทรงประพฤติเปนประโยชนแกพระญาติ 
                                        หรือโดยฐานเปนพระญาติ 
                พุทธัตถจริยา        ทรงประพฤติประโยชน   โดยฐานเปน 
                                        พระพุทธเจา. 
                                                มโน.  ปู.  ปม.  ๑๐๔. 
        อธิบาย:   โลกัตถจรยิานั้น  ไดแกทรงประพฤติเปนประโยชน 
แกมหาชนท่ีนับวาสัตวโลกท่ัวไป   เชนทรงแผพระญาณเล็งดูสัตวโลก 
ทุกเชาคํ่า   ผูใดปรากฏในขายพระญาณ  เสด็จไปโปรดผูนั้น  กลาวสั้น 
ทรงสงเคราะหคนท้ังหลายโดยฐานเปนเพ่ือมนุษยดวยกัน   นบัเขา 
ในขอน้ี.   ญาตัตถจริยา   ไดแกทรงสงเคราะหพระญาติโดยฐานเปน 
พระญาติ   เชนทรงพระอนุญาตใหพวกศากยะผูเปนพระญาติและเปน 
เดียรถีย    จะเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ไมตองอยูติตถิย- 
ปริวาส  ๔  เดือนกอน   เหมือนพวกเดียรถียอ่ืน  นี้เปนญาตัตถจริยา 
โดยเฉพาะ.  เมื่อเพงถึงพระพุทธจริยาอันเปนไปเพ่ือสงเคราะหพระญาติ 
การเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติ  ณ  นครกบิลพัสดุก็ดี  การเสด็จไปหาม 
พระญาติฝายศากยะและโกลิยะผูวิวาทกันดวยแยงนํ้าเขานาก็ดี  จัดเขา 
ในขอน้ีก็ได.   พุทธัตถจริยานั้น  ไดแกพระพุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญใหเปน 
ประโยชนแกมหาชนโดยฐานเปนพระพุทธเจา  เชนทรงบัญญติัสิกขาบท  
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อัน เปนอาทิพรหมจรรยบาง  อันเปนอภิสมาจารบาง  เพ่ือนิคคหะ  
พวกภิกษุหนาดานไมละอาย  ซึ่งเรียกวาทุมมังกุผูเกอยาก   คือผูไมคอย 
รูจักอายบาง   เรียกวาอลชัช ี  ผูไมมียางอายบาง  และเพ่ือวางระเบียบ 
นําความประพฤติแหงพวกภิกษุผูรักดีรักงาม  ซึ่งเรียกวาเปสละบาง 
ผูมีอายเรียกวาลัชชีบาง  และทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนา  ให  
บริษัททั้งคฤหัสถบรรพชติรูทั่วถึงธรรม  ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
ใหยั่งยืนสืบมา.  กลาวสั้น  ทรงทําหนาท่ีของพระพุทธเจา  นับเขาในขอน้ี. 
                                            ภพ  ๓ 
                กามภพ                ไดแกภพเปนกามาวจร 
                รปูภพ                ไดแกภพเปนรูปาวจร 
                อรปุภพ                ไดแกภพเปนอรูปาวจร. 
                                                ม.  ม.  ๑๒  ๕๓๙. 
        อธิบาย:   ภพเปนภามาวจรน้ัน  หมายเอาโลกเปนที่อยูของหมู 
สัตวผูเสพกาม  คือ  นรก  มนุษยโลก  สวรรค  ๖   ชั้น  ต้ังแตชั้น 
จาตุมมหาราชถึงชั้นปรนมิมิตวสวัตตี.  ภพเปนรูปาวจรน้ัน  หมายเอา 
ชั้นพรหมมีรปู  ๑๖  ชั้น  ต้ังแตชั้นพรหมปาริสัชชะ  ถึงชั้นเอกนิฏฐะ.  ภพ 
เปนอรูปาวจรน้ัน  หมายเอาชั้นพรหมไมมีรูป  ๔  ชั้น   ต้ังแตชั้น 
อากาสานัญจายตนะ  ถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  
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                                          โลก  ๓   
                สังขารโลก                โลกคือสังขาร 
                สตัวโลก                        โลกคือหมูสัตว 
                โอกาสโลก                โลกคือแผนดิน.   
                                                วิ.  ฉอนุสฺสติ.  ปม.  ๒๖๒. 
        อธิบาย:   สังขารโลก   ทานหมายเอาสภาวธรรมอันเปนไปตาม 
คติแหงธรรมดา   มีเบญจขันธเปนตัวอยาง.  สัตวโลก  ไดแกสังขารมี 
วิญญาณ  สงเคราะหทั้งมนุษยทั้งดิรัจฉาน.  โอกาสโลก  ไดแกแผนดิน 
อันเปนที่อาศัยแหงหมูสัตว.   ขาพเจายังไมปลงใจในสังขารโลก.  ศัพท 
วาสังขารในท่ีอ่ืน  หมายเอาทั้งสัตวทั้งพัสดุอ่ืน  ไมไดหมายเอาสภาว- 
ธรรมที่แยกกระจายออกแลว    เมื่อแยกสัตวออกเปนโลกชนิดหน่ึง 
แลว  สังขารโลก   นาจะไดแกพวกกระบิลไมที่เรียกในภาษามคธวา 
ภูตคาม  อันเปนอนุปาทินนกสังขาร  แปลกจากสัตวโดยอาการไมมี 
ใจครอง   แปลกจากโอกาสโลกโดยอาการรูจักเปนรูจักตาย.  เม่ือถือ 
เอาความอยางนี้   โอกาสโลกก็เปนทีอ่าศัยของสังขารคือพวกกระบิลไม 
นั้นดวย.   อีกอยางหนึ่ง  ศัพทวาสังขาร   หมายเอาสภาพผูปรุงแตง 
กลาวคือกรรมก็มี  ไดในคําวา  สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณ  วิญญาณ 
ยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย  โดยนัยนี้  สังขารโลก   ก็นาจะไดแก 
กรรมอันปรงุแตงสัตวโลกกับโอกาสโลก   อันเปนที่อาศัยใหเจริญหรือ 
ทราม.  ขอนกัธรรมพิจารณาดูเถิด.  
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                                            โลก  ๓     
                มนุษยโลก                ไดแกโลกที่เราอาศัยอยูนี้ 
                เทวโลก                         ไดแกสวรรคกามาพจร  ๖  ชัน้ 
                พรหมโลก                        ไดแกสวรรคชั้นรูปพรหม  ๑๖  ชั้น. 
                                                        ป.  ส.ู  ทุติย.  ๒๖๙. 
                                      วัฏฏะ  [วน]  ๓ 
                กิเลสวัฏฏะ                วนคือกิเลส 
                กมัมวัฏฏะ                วนคือกรรม 
                วิปากวัฏฏะ                วนคือวิบาก. 
                                                        อภิ.  สงฺ.  ๔๖. 
        อธิบาย:  สภาพ  ๓  นี้  ไดชื่อวา  วน  เพราะหมุนเวียนกันไป  คือ 
กิเลสเกิดข้ึนแลวใหทํากรรม  ครั้งทํากรรมแลว  ยอมไดรับวิบากแหง 
กรรม   เมื่อไดรับวิบาก  กเิลสเกิดข้ึนอีก   วนกันไปอยางนี้  กวาพระ 
อรหัตตมรรคจะตัดใหขาดลง  เรียกบวกประเภทวา  ไตรวัฏฏะ. 
                                       วิชชา  ๓ 
                ปพุเพนิวาสานุสสติญาณ                รูจักระลึกชาติได 
                จุตูปปาตญาณ                                รูจักกาํหนดจุติและเกิด 
                อาสวักขยญาณ                                รูจัดทําอาสวะใหสิ้น. 
                                                        องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๒๖.  
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        อธิบาย:    นิทเทสแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณวา   ระลกึชาติ   
ถอยหลังเขาไปไดต้ังแตชาติหน่ึงสองชาติจนต้ังหลาย ๆ  กลัป  วาใน 
ชาติที่เทาน้ันไดมีชื่อ  มโีคตร  มีผิวพรรณ   มีอาหารอยางนั้น  ๆ  ได 
เสวยสุข   ไดสวยทุกขอยางนั้น  ๆ  มีอายุเทาน้ัน  จุติจากน้ันแลว  
ไดเกิดในชาติที่เทาโนน   ไดเปนอยางนั้น  ๆ  แลวมาเกิดในชาตินี้. 
        นิทเทสแหงจุตูปปาตญาณวา      มีจักษุทิพยบริสุทธิ์ลวงจักษุ 
สามัญมนุษย  เห็นเหลาสัตวที่กําลังจุติก็มี  กําลังเกดิก็มี  เลวก็ม ี ด ี
ก็มี  มีผิวพรรณงามก็มี  มีผิวพรรณไมงามก็มี  ไดดีก็มี  ตกยาก 
ก็มี  รูชัดวาเหลาสัตวเปนตามกรรม.  วิชชาที่  ๒  นี้เรียกวา  ทพิพ- 
จักขุญาณก็มี. 
        นิทเทสแหงอาสวักขยญาณวา  รูชัดตามจริงวา  นี้ทุกข  นี ้
ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เหลาน้ีอาสวะ 
นี้เหตุเกิดอาสวะ   นี้ความดับอาสวะ   นี้ทางไปถึงความดับอาสวะ  เมื่อ 
รูเห็นอยางนี้  จิตพนแลวจากกามาสวะ  ภาวสวะ   อวิชชาสวะ 
รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กรณียะทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนอันจะตองทําเชนนี้ไมมีอีก. 
        วิชชา  ๓  นี ้ ญาณ  ๓  ก็เรียก.   วิชชา  ๓  นี ้  ทานกลาววา 
เปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธญาณ   อันสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงบรรลมุาโดยลําดับในยามสามแหงราตรี.   ความระลึกชาติได 
ดังแสดงไวในนิทเทส   เปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณไดอยางไร 
นาพิจารณาดู    หรือวาระลึกชาติไดเชนนั้นแลว   หายต่ืนหายหวาดใน 
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ความเวียนเกิดเวียนตาย   เห็นเปนคติแหงธรรมดา   เกิดอนัตตานุ-   
ปสสนาข้ึนเอง   เชนนี้ชอบกลอยู.   ญาณนี้ทานกลาววากําจัดโมหะ 
กําบังขันธสันดาน   สอวาเปนอนัตตานุปสสนา  สมเปนองคแหงพระ 
สัมมาสัมโพธิญาณ.   จุตูปปาตญาณ  ปรารภเหลาสัตวอ่ืนผูเวียนเกิด 
เวียนตาย  ดุจเดียวกับบุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ปรารภตนตามนิทเทส   
เติมปรารภคติแหงสัตวนั้นดวย    ดูเหมือนแสดงวาไมใชแตเวียน 
เกิดเวียนตายเทาน้ันเปนคติแหงธรรมดา    ความเปนไปตามอํานาจ 
กรรม  ก็เปนคติแหงธรรมดาอีกเหมือนกัน.  ญาณนี้  ทานกลาววากําจัด 
โมหะกําบังกัมมัสสกตา  จะกลาววากําจัดโมหะเปนเหตุชื่อถือไรเหตุ 
เชนสีลัพพตปรามาสและมิจฉาทิฏฐิก็ได   จัดเปนองคแหงพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณชอบอยู.  อาสวักขยญาณไมทํากิจเพียงรูเทาน้ัน  รูจักนอม 
ความรูนั้นมาเปนอุปการะทําอาสวะใหสิ้นไดดวย   จัดเปนพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณชอบแท.   ในความแหงวิชชา  ๓   นีม้ีอยูเพียงไร   ขอนักธรรม 
จงสอดสองถือเอาเอง. 
                                             วิโมกข  ๓ 
                                         สุญญตวิโมกข 
                                         อนิมิตตวิโมกข 
                                       อัปปณิหิตวิโมกข. 
                                                         ขุ.  ปฏ.  ๓๑/๒๙๘.  
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                                         สมาธิ  ๓   
                                      สญุญตสมาธิ   
                                      อนิมิตตสมาธิ 
                                     อัปปณิหิตสมาธิ. 
                                                   องฺ.  ติก.   ๒๐/๓๘๕. 
        อธิบาย:   ศัพทวา  วิโมกข  นั้นแปลวา  พน  หมายความวา 
พนจากกิเลส  ไดแกพระอรหัต.   พระอรรถกถาจารยแกวา  ชนดิที่ 
ไดชื่อวา  สุญญตวิโมกขนั้น  เพราะวางจากราคะ   โทสะ  โมหะ.  ชนิดที ่
ไดชื่อวา  อนิมิตตวิโมกขนั้น   เพราะหาราคะ  โทสะ  โมหะ   เปน 
นิมิต  คือเครื่องหมาย  มิได.   ชนิดที่ไดชื่อวา   อัปปณิหิตวิโมกขนั้น 
เพราะหาราคะ  โทสะ  โมหะ   เปนปณิธิ  คือที่ต้ัง   มิได.  แกอยางนี้ 
ความยังไมตางจากกันออกไป  โดยความ  ทั้ง  ๓   ชนิดนั้นไมสัมปยุต 
ดวยราคะ  โทสะ  โมหะ   จัดวาเปนประเภทเดียวกัน.  ขาพเจา 
เขาในวาท้ัง  ๓  ชนิดนั้น  คงมีลักษณะหรืออารมณตางกัน  ไมเชนนั้น 
แยกประเภทไวทําอะไร  เรียกวาวิโมกขเทาน้ันก็พอ.   ความเห็นยอ 
ของขาพเจาวา  ไดแกโลกุตตรธรรมสัมปยุตดวยสมาบัติ  มีอารมณ 
ชนิดนั้น  สวนสมาธินั้น   ไดแกตัวสมาบัติชนิดนั้น.   จักออกมติ 
มากไปก็จักเปนคาดคะเน  ขอยุกติไวเพียงเทาน้ี.* 

 
*  ในปฏิสัมภทิามรรค  ขุททกนิกาย  ๓๑/๒๙๘  แสดงวา  วิโมกข  ๓  นี้  เกิดจากปญญาพิจารณา 
เห็นไตรลักษณ  คือหลุดพนเพราะพจิารณาเหน็  อนตฺตา  เปนสุญญตวิโมกข,  เห็น  อนิจฺจ  เปน 
อนิมิตตวิโมกข,   เห็น  ทุกฺข  เปน  อัปปณหิิตวิโมกข,  แมสมาธิก็อยางเดียวกัน.  
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                                          วิเวก  ๓   
                กายวิเวก                สงัดกาย   
                จิตตวิเวก                สงัดจิต 
                อุปธิวิเวก                สงัดกิเลส. 
                                        ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๙.  ๑๗๐. 
        อธิบาย:    อยูในที่สงัด   จัดเปนกายวิเวก.   ทําจิตใหสงบ 
ดวยสมถภาวนา  จัดเปนจิตตวิเวก.   ทาํใจใหบริสุทธจากกิเลสดวย 
วิปสสนาภาวนา  จัดเปนอุปธิวิเวก. 
                                  สังขตลักษณะ  ๓ 
                ความเกิดข้ึน        ปรากฏ 
                ความดับ                ปรากฏ 
                เมือ่ยังต้ังอยู        ความแปร  ปรากฏ. 
                                                องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๙๒. 
        อธิบาย:    สองบทขางตนชัดแลว.  อุทาหรณบทหลัง   คนเปน 
เด็กแลวแปรเปนหนุม  แลวแปรเปนแก. 
                                      สงัขาร  ๓ 
                กายสังขาร        สภาพอันแตงกาย 
                วจีสังขาร                สภาพอันแตงวาจา 
                จิตตสังขาร        สภาพอันแตงจิต. 
                                        ม.  มู.  ๑๒/๙๙.  
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        อธิบาย:   ลมอัสสาสะปสสาสะ   ไดชื่อวากายสังขาร  เพราะ   
ปรนปรือกายใหเปนอยู  วิตก  กับ   วิจาร   ไดชื่อวาวจีสังขาร  เพราะ 
ตริแลวตรองแลวจึงพูด  ไมเชนนั้นวาจานั้นจักไมเปนภาษา  เชนคํา   
ของคนละเมอหรือของคนเพอ.   สญัญากับเวทนา   ไดชื่อวาจิตตสังขาร 
เพราะยอมจิตใหมีประการตาง ๆ  ดุจน้ํายอมอันจับผา. 
                                         สัทธรรม  ๓ 
                ปริยัตติสัทธรรม                ไดแกคําส่ังสอน 
                ปฏิปตติสัทธรรม                ไดแกความปฏิบัติ 
                ปฏิเวธสัทธรรม                ไดแกมรรค ผล  นิพพาน. 
                                                                ป.  สู.  ตติย.  ๕๒๓. 
                                           สมบัติ  ๓ 
                มนุษยสมบัติ                สมบัติในมนุษย 
                สวรรคสมบัติ                สมบัติในสวรรค 
                นพิพานสมบัติ                สมบัติคือพระนิพพาน. 
                                                        ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๒. 
                                          สิกขา  ๓ 
                อธิสีลสิกขา                สิกขาคือศีลยิ่ง 
                อธิจิตตสิกขา                สิกขาคือจิตย่ิง 
                อธิปญญาสิกขา        สิกขาคือปญญายิ่ง 
                                                องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๙๔.  
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        อธิบาย:   ปฏิปทาท่ีต้ังไวเพ่ือศึกษา   คือฝกหัดไตรทวารไปตาม     
ชื่อวาสิกขา.   ในเบื้องตน   ควรหัตปฏิบัติรักษามารยาทกายวาจาให 
เรียบรอยปราศจากโทษสมควรแกหมูกอน   นี้จัดเปนสีลสิกขา.  ใน 
ลําดับนั้น   ควรหัตรักษาจิตใหอยูในอํานาจ  อาจทําใหแนแนวควร 
แกการงานในคราวตองการ  นี้จัดเปนจิตตสิกขา.  ในที่สุด   ควรหัด 
ใชปญญา  ใหรอบรูสภาวธรรมอันเปนไปดวยความเปนเหตุและผลแหง 
กันและกัน   จัดเปนปญญาสิกขา.  เพงธรรมอันอุกฤษฏ  เรียกวา 
อธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา. 
                                        โสดาบัน  ๓ 
        เอกพีชี   โกลังโกละ   สัตตักขัตตุปรมะ. 
                                        องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๒๙. 
        อธิบาย:  พระอริยบคุคลผูไดบรรลุอริยผลทีแรก   เรียกวา  พระ 
โสดาบัน   แปลวา  ผูแรกถึงกระแสพระนิพพาน   มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เปนผูแนวาจะไดตรัสรูในขางหนา  มีประเภทเปน  ๓  ทาน 
ผูเยี่ยมในชั้นนี้  มีคติในมนุษยโลก  หรือในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียว 
จักบรรลุพระอรหัตตผลในภพท่ีเกิดนั้น  เรียกวาเอกพีชี แปลวา  มีพืช 
คือภพอันเดียว.  พระโสดาบันเอกพีชีนี้   ออกจะดีกวาพระสกทาคามี 
ผูจะตองไปเกิดในเทวโลกหนหน่ึงกอน   จุติจากน้ันแลว  จึงจักมายัง 
มนุษยโลกน้ี  และไดบรรลุพระอรหัต.   ทานผูทองเท่ียวเกิดอยูในภพ 
๒-๓  ภพแลว  จึงไดบรรลุพระอรหัต  เรียกวาโกลงัโกละ  แปลวา  
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ไปสูกุละจากกุละ.   กุละน้ีหมายเอาภพ.  ทานผูทองเที่ยวเกิดอยูชา    
กวาน้ี   แตอยางนานเพียง  ๗  ชาติ   และไดบรรลพุระอรหัตเรียกวา 
สัตตักขัตตุปรมะ  แปลวา  ม ี ๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง.  
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                                    จตุกกะ  หมวด  ๔    
                                          อบาย  ๔ 
                นริยะ                        นรก 
                ติรจัฉานโยนิ                กําเนิดรัจฉาน 
                ปตติวิสัย                        ภูมิแหงเปรต 
                อสุรกาย                        พวกอสุระ. 
                                        ขุ.  อิติ.  ๒๕/๓๐๑. 
        อธิบาย:  ภูมิ  กําเนิดหรือพวก  อันหาความเจริญมิได  จัด 
เปนอบาย.  นิรยะ   ทานวาเปนภูมิที่ลงโทษคนผูทําบาปตายแลวไปเกิด 
ข้ึน  ณ  ที่นัน้  มีนายนิรยบาลเปนผูทํากรรมกรณตาง ๆ  ใหไดความ 
เดือดรอน  แสดงโดยบุคคลาธิษฐานดวยถูกไฟลวกและถูกประหาร 
ดุจความเขาใจของพวกพราหมณครั้งเวทิกสมัย  คือยุคถือลัทธิตาม 
พระเวทวา   คนทําบาปตายไปแลวถูกพระยมชําระแลวลงโทษใหตก 
นรก   และตองเสวยกรรมกรณตาง ๆ    แตในปูนหลังกลาวเพียงนรก 
และคนทําบาปไปเกิดเองในภูมินั้น  การถูกเพลิงลวกหรือถูกประหาร 
ก็เปนอยูในภูมินั้นเอง  ไมกลาวถึงนายนิรยบาล  เปนกลเม็ดอยู.   กําเนิด 
ดิรัจฉานที่ไมมีภูมิเปนที่อยูตางหาก  ตองอาศัยมนุษยโลก   ปรากฏ 
แลว  นอกจากน้ี  ทานวายังมีนาคและครุฑมีพิภพเปนที่อยู  มีพระราชา 
ในพวกกันเอง   เปนสัตวผูบริบูรณ  แมอยางนั้น  ทานก็จัดเปนอบาย 
เพราะไมเปนภัพพบุคคลเหมือนมนุษย.  ศัพทวา  เปรต  แปลวา  ผูละ  
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ไปแลว   หมายเอาผีผูเคยเปนมนุษยมากอน   ยังไมไดไปถือกําเนิดอ่ืน   
ไดในศัพท  สัมภเวสี   ผูแสวงหาที่เกิดในเมตตสูตร  ภายหลังหมาย 
เอาเฉพาะจําพวกทําบาปมีโทษไมถึงตกนรก  แตมีรูปรางซวดทรงไม 
สมประกอบ   ตกยาก  ไดความอดอยากเปนลนเหลือ   เดือดรอน  
ไปในทางเปนอยูของตนเอง.  พวกเปรตนี้  ดูเหมือนอาศัยมนุษยโลก 
ก็มี   พึงเห็นอยางพวกเปรตพระญาติเกาของพระเจาพิมพิสาร  ซึ่ง 
กลาวถึงในติโรกุฑฑสูตร  และในอรรถกถาแหงสูตรนั้น  ดูเหมือนมี 
ภูมิสําหรับก็มี  พึงเห็นอยางพวกเปรตซ่ึงกลาวถึงในชาณุสโสณีสูตร 
นอกจากน้ี  ยังมีเปรตอีกจํานวนหน่ึง  อยูปลีกตามลําพังในมนุษยโลก 
ไดเสวยสุขเสวยทุกขปนกัน  มีวิมานอยู  มีสมบัติ  ไดเสวยสุขในวิมาน 
ในวัน  ครั้นคํ่าลง   ตองออกจากวิมานไปรับกรรมการณเหมือนสัตว 
นรกในคืน  พอสวางก็กลับวิมานไดอีก.  อสุรกาย  เปนจําพวกท่ี 
มัว  ในบาลีไมกลาวถึงเลย   ในอรรถกถาก็ไดพบเพียงสักวาชื่อ  ใน 
ปทานุกรมสสกฤต  แกอสุรศัพทวาผูเปนอยู  อธิบายวา  ไดแกผีเปน 
อทิสสมานกาย  ประเภทท่ีชั่ว  ตรงกบัผีไมมีชื่อผูเท่ียวหลอกมนุษย 
ใหตกใจกลัว.   ผีแปลกจากเปรตเพราะเท่ียวหลอก  เปรตไมหลอก 
เปนแตคนไปพบเขาเอง  หรือเมื่อจะรองทุกขแกคน  ก็แสดงตัวใหเห็น 
เปนอทิสสมานกายหรือไม ๆ  ชัด   กลาวถึงท้ัง  ๒  อยาง.   อาหารของ 
สัตวนรก   ทานกลาววากรรม.  อาหารของสัตวดิรัจฉาน  เปนตาม 
ประเภทของมัน   ที่เปนสวนใหญ   ของเกิดในสรีระแหงสัตวดวยกัน 
เปนตนวาเนื้อและเลือดก็มี  ของนับเขาในภูตคาม  เปนตนวาหญาและ  
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ใบไมก็มี.  อาหารของเปรต   ทานกลาววากรรมดวย  ผลทานอันญาติ 
มิตรผูยังเปนอยูในมนุษยโลกบริจาคแลวอุทิศไปถึงดวย.   อาหารของ    
อสุรกายไมไดระบุไวชัด   เทียบอาหารของยักษเลว ๆ  ของเกิดใน 
สรีระแหงสัตวดวยกันไมเลือกวาดีหรือเสีย   สกปรกหรือไม.  ขาพเจา  
จักเปรียบสัตวนรก  เปรต   อสุรกาย  เพ่ือเปนทางสันนิษฐาน   สัตว 
นรก   เชนคนโทษถูกรับอาญาแผนดิน ตองเสวยกรรมกรณอยูใน 
พันธนาคาร  แตรัฐบาลใหอาหารกินไมอดอยากมากนัก.  เปรต 
เชน  คนตกทุกขไดยาก   อดอยาก  หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดโดยฝด 
เคือง  หากินในทางเท่ียวขอทาน.   อสุรกาย   เชนคนอดอยากอยาง 
นั้นแลว   เที่ยวลอบทําโจรกรรมในคํ่าคืน  ตลอดถงึการหลอกลวงเอา 
ทรัพยของผูอ่ืน. 
                                     อปสเสนธรรม  ๔ 
                        พิจารณาแลวเสพของอยางหน่ึง                         
                        พิจารณาแลวอดกลั้นขงอยางหน่ึง 
                        พิจารณาแลวเวนของอยางหน่ึง         
                        พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหน่ึง. 
                                                ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๓๖. 
        อธิบาย:   ขอตนเสพของอันสบาย  ตางโดยเปนจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ   คิลานเภสัช   บุคคลและธรรมเปนตน  ที่เสพเขากุศลเกิดข้ึน 
และเจริญข้ึน  อกุศลไมเกิด   ที่เกิดข้ึนแลวเส่ือมส้ินไป.  ขอที่  ๒  อด 
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กลั้นอารมณอันไมเปนที่เจริญใจ  ตางโดยหนาว   รอน  หิว  ระหาย    
ถอยคําเสียดแทง  และทุกขเวทนาอันแรงกลา.   ขอท่ี  ๓  เวนของไม   
สบาย  ตางโดยประเภทอยางนั้น  ที่เสพเขา  อกุศลเกิดข้ึนและเจริญ 
ข้ึน  กุศลไมเกิด   ที่เกิดแลวเสื่อมส้ินไป.  ขอที่  ๔  บรรเทาอกุศลวิตก 
อันสัมปยุตดวยกาม  ดวยพยาบาท  ดวยวิหิงสา.  
                                       อัปปมัญญา  ๔ 
                           เมตตา   กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา. 
                                                 ที.  ส.ี  ๙/๓๑๐. 
        อธิบาย:   เมตตา   โดยพยัญชนะ  ไดแกความสนิทสนม  คือ 
รักใคร  เวนจากราคะ  โดยอรรถ  ไดแกปรารถนาความสุขความเจริญ 
เพ่ือผูอ่ืน.  กรุณา  โดยพยญัชนะ   ไดแกความหว่ันใจ  เมื่อเห็นผูอ่ืน 
ไดทุกขรอน  โดยอรรถ  ไดแกความปรารถนาเพ่ือจะปลดเปลื้องทุกข 
ของเขา.  มุทิตา  โดยพยญัชนะ  ไดแกความชื่นบาน  โดยอรรถ  ได 
แกความพลอยยินดีดวย  ในเมื่อเห็นผูอ่ืนไดดี.  อุเบกขา  โดยพยัญชนะ 
ไดแกความวางเฉย  โดยอรรถ  ไดแกความวางคนเปนกลาง  ในเม่ือ 
จะแผเมตตากรุณาไปไมบังควร  เชนเอาใจชวยโจรเปนตัวอยาง  หรือ 
ในเมื่อจะพลอยยินดีดวยสมบัติของอีกฝายหน่ึง  จําจะยินดีดวยวิบัติของ 
อีกฝายหน่ึง  เชน  ๒  ฝายเปนความกัน  จะพลอยยินดีดวยฝายชํานะ 
ก็จําจะยินดีดวยความแพของอีกฝายหน่ึง.   ธรรม  ๔  อยางนี้  ที่แผโดย 
เจาะตัวก็ดี   โดยไมเจาะตัวแตยังไมจํากัดมุงเอาหมูนี้หมูนั้นก็ดี  จัดเปน  
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พรหมวิหาร   แปลวา  ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม  โดยอธิบายวา   
พรหมโดยอุปบัติก็ดี   พรหมโดยสมมติ  คือ  ผูใหญก็ดี  ยอมอยูดวย 
ธรรมเหลาน้ี.  ที่แผโดยไมเจาะตัวไมมีจํากัด   จัดเปนอัปปมัญญา 
แปลวา  ภาวนามีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณ  เปนปฏิปทาของ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้.  
                                       พระอรหันต  ๔ 
                สกฺุขวิปสฺสโก                 ผูเจริญวิปสสนาลวน 
                เตวิชฺโช                        ผูไดวิชชาสาม 
                ฉฬภิฺโ                ผูไดอภิญญาหก 
                ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต          ผูถึงปฏิสัมภิทา. 
        อธิบาย:   สุกขวิปสสก  แปลตามพยัญชนะวา  ผูเห็นแจงอยาง 
แหงแลง  โดยอรรถ   ไดแกทานผูเจริญวิปสสนาลวน  ไดสําเร็จพระ 
อรหัต  มิไดทรงคุณอยางอ่ืนอีก.  คุณ  ๓  ประเภทเปนเครื่องแปลก 
แหงพระอรหัตอีก  ๓  องค  พึงดูตามหมวด. 
                                   พระอริยบุคคล  ๔ 
                                      พระโสดาบัน 
                                     พระสกทาคามี 
                                      พระอนาคามี 
                                      พระอรหันต. 
                                                  ท.ี  สี.  ๙/๑๙๙.  
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        หมายเอาทานผูไดบรรลุอริยผลซ่ึงจักแสดงขางหนา.     
                                        อริยวงศ  ๔ 
        ปฏิปทาของพระอริยบุคคลผูเปนสมณะ  เรียกวาอริยวงศ  แจก 
ออกเปน  ๔  คือ  สันโดษดวยจีวร   บณิฑบาต  เสนาสนะ   ตามมี 
ตามเกิดนับเปน  ๓  ยินดใีนการเจริญกุศลและในการละอกุศล  ๑. 
                                                                องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๕. 
        อธิบาย:   เนื่องจากผูสันโดษนั้น  ยอมสรรเสรญิคุณแหงสันโดษ 
อยางนั้น  ไมทําอเนสนา  คือแสวงหาไมควร  เพราะเหตุปจจัย  ๓  นี ้
ไมไดก็ไมทุรนทุราย  ไดก็บริโภค  ไมติดใจในปจจัย  ๓  นั้น  ไมยกตน 
ขมผูอ่ืน  เพราะสันโดษและยินดีในภาวนาและปหานะนั้น. 
                                            อรูป  ๔ 
                                   อากาสานัญจายตนะ 
                                    วิญญาณัญจายตนะ 
                                     อากิญจัญญายตนะ 
                               เนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
                                                       ส.  สฬ.  ๑๘/๓๒๖. 
        อธิบาย:   ศัพทวา  อรูป  นี ้ นยัหน่ึงเปนชื่อแหงฌานมีวิภาค 
ดังน้ี:   พระโยคาวจรไดบรรลรุูปฌานท่ี  ๔  แลว  พิจารณาเห็นปฏิภาค- 
นิมิตแหงกสิณ  จนเปนอากาศคือของวางเปลา  เรียกวาเพิกกสิณ 
แลวคํานึงเปนอารมณวาอากาศหาที่สุดมิได  นาจะไดแกไมทําในใจ  
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ถึงปฏิภาคนิมิตต  หรือไมเหน่ียวรูปเปนอารมณ   นี้เปนอากาสา-   
นัญจาญตนะ  เปนอรูปฌานที่  ๑.   ในลําดับนั้น  ลวงอากาศเสีย 
ถือเอาวิญญาณเปนอารมณวาวิญญาณหาที่สุดมิได   นาจะไดแกคํานึง 
ถึงวิญญาณเปนอารมณ  นี้เปนวิญญาณัญจายตนะ   เปนอรูปฌาน 
ที่  ๒.  ในลําดับนั้น   ลวงวิญญาณเสีย  ถือเอาความไมมีอะไรเหลือ 
สักนอยหน่ึงเปนอารมณ  คือ  เกือบไมมีอะไรเปนอารมณเลย  นีเ้ปน  
อากิญจัญญายตนะ  เปนอรูปฌานท่ี  ๓.  ในลําดับนัน้  ลวงอารมณ 
เกือบไมมีอะไรเหลือน้ันเสีย   จนเปนผูมีสัญญาคือความรูสึกตัวก็มิใช 
เปนผูหาสัญญามิไดก็มิใช    นี้จัดเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปน 
อรูปฌานท่ี  ๔. 
        อีกนัยหนึ่ง  เปนชื่อแหงภพ  มีอธิบายดังน้ี:    ผูไดอรูปฌานน้ัน 
ลวนเปนสวนโลกิยะ  จุติจากอัตตภาพน้ันแลว  ไปเกิดในพรหมภพมี 
ประเภทเปน ๔  มีชื่อเหมือนอยางนั้นตามกําลังฌานของตน. 
                                          อวิชชา  ๔ 
                                ไมรูในทุกข 
                                ไมรูในทุกขสมุทัย 
                                ไมรูในทุกขนิโรธ 
                                ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                ส.  สฬ.  ๑๘/๓๑๕.  
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                                          อาหาร  ๔    
                กวฬิงการาหาร                        อาหารคือคําขาว 
                ผัสสาหาร                                อาหารคือผัสสะ 
                มโนสัญเจตนาหาร                อาหารคือมโนสัญเจตนา 
                วิญญาณาหาร                        อาหารคือวิญญาณ. 
                                                                ม.   ม.ู  ๑๒/๘๙. 
 
        อธิบาย:    ธรรมอันไดชื่อวาอาหารนั้น  เพราะเปนปจจัยนําผล 
มา.   อาหารชนิดที่กลืนกนินั้น  ยอมเลี้ยงรางกายใหเปนไป.   ผัสสะ 
นั้น  หมายเอาความประจวบกันแหงอายตนะภายในภายนอก  และ 
วิญญาณ  เปนปจจัยแหงเจตสิกอันจะพึงเกิดโดยวิถี   มีเวทนาเปนตน. 
มโนสัญเจตนาน้ัน  หมายเอาความจงใจ   เปนปจจัยแหงการทํา 
การพูด   การคิด  ซึ่งจัดเปนกรรม.  วิญญาณ  มีวิภาคเปน  ๒ 
วิถีวิญญาณ  ไดแกจิตในแถว  เกิดทางทวาร  ๖  ปฏิสนธิวิญญาณ 
ไดแกวิญญาณในปฏิสนธิแรกเกิด.   วิถีวิญญาณ  เปนอันกลาวถึง 
ในผัสสาหารแลว  โดยเอกเสสนัย  นาจะไดแกปฏิสนธิวิญญาณอัน 
เปนปจจัยแหงนามรูป   กลาวโดยสมมติ  คือ  อัตตภาพขางหนาอัน 
จะเจริญข้ึนโดยลําดับ  ไดในองคแหงปฏิจจสมุปบาท  วิฺาณปจฺจยา 
นามรูป  ซึ่งแปลวา  นามรูยอมเกิดมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย.  
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                                      อุปาทาน  ๔    
                กามุปาทาน                ถือม่ันกาม 
                ทฏิุปาทาน                ถือม่ันทิฏฐิ 
                สลีัพพตุปาทาน        ถือม่ันศีลพรต 
                ลตัตวาทุปาทาน        ถือม่ันวาทะวาตน. 
                                                        ม.  มู.  ๑๒/๑๓๒. 
        อธิบาย:  ถือม่ันขางเลว  ไดแกถือรั้น  จัดเปนอุปาทาน.  ถือ 
มั่นวัตถุกามดวยอํานาจกามตัณหา  หมกมุนอยูวานั่นของเรา  จนเปน 
เหตุอิสสาหรือหึง  จัดเปนกามุปาทาน.  ถือม่ันความเห็นผิดดวยอํานาจ 
หัวด้ือ  จนเปนเหตุเถียงกันทะเลาะกัน  จัดเปนทิฏุปาทาน.  ถอืม่ัน 
ศีลพรต  คือ  ธรรมเนียมท่ีเคยประพฤติมาจนชิน   ดวยอํานาจความ 
เชื่อวาขลัง  จนเปนเหตุหัวด้ืองมงาย  จัดเปนสีลัพพตุปาทาน.  ถอืเรา 
ถือเขาดวยอํานาจมานะ   จนเปนเหตุถือพวก   จัดเปนอัตตวาทุปาทาน. 
                                          โอฆะ  ๔ 
                กาโมฆะ                โอฆะคือกาม 
                ภโวฆะ                โอฆะคือภพ 
                ทฏิโฐฆะ                โอฆะคือทิฏฐิ 
                อวิชโชฆะ        โอฆะคืออวิชชา. 
                                                ส.  มหา.  ๑๙/๘๘. 
โยคุ  ๔  อาสวะ  ๔ เหมือนกัน. 
                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๓.  
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        อธิบาย:   กาม  ภพ   อวิชชา  พึงรูโดยนัยอันกลาวแลวใน     
อาสวะ  ๓.  ทิฏฐิ  หมายเอามิจฉาทิฏฐิ.  สภาพ  ๔  นี ้ ไดชื่อวาโอฆะ* 

เพราะเปนดุจกระแสนํ้าอันทวมใจสัตว.   ไดชื่อวาโยคะ  เพราะประกอบ 
สัตวไดในภพ.  ไดชื่อวาอาสวะ  เพราะเปนสภาพหมักหมมอยูในสันดาน. 
                                           กิจในอริยสัจ  ๔ 
                ปริญญา                กําหนดรูทุกขสัจ 
                ปหานะ                ละสมุทัยสัจ 
                สจัฉิกรณะ        ทําใหแจงนิโรธสัจ 
                ภาวนา                 ทํามัคคสัจใหเกิด. 
                                        ส.  มหา.  ๑๙/๕๓๙. 
        อธิบาย:  อธิยมรรคเมื่อเกิดข้ึนยอมทํากิจ  ๔  นี้ในขณะเดียวกัน. 
                                               ฌาน  ๔ 
                ปฐมฌาน                ฌานท่ี  ๑ 
                ทติุยฌาน                ฌานท่ี  ๒ 
                ตติยฌาน                ฌานท่ี  ๓ 
                จตุตถฌาน        ฌานท่ี  ๔ 
                                        ม.  มู.  ๑๒/๗๓. 
        อธิบาย:  การเพงอารมณจนใจแนแนวเปนอัปปนาสมาธิ   เรียก 
 
*  โอฆะ  ไดแกกระแสน้ําท่ีหลากไหลทวม   ไดในคําวา  "สุตฺต  คาม  มโหโฆว   มจจฺุ 
อาทาย  คจฺฉติ"   ความตายดูจกระแสน้ําทวมใหญ  ยอมพดัพาชาวบานหลับไป.  
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วาฌาน.   ฌานนั้นจัดเปน  ๔  ชั้น  เรยีกชื่อตามลําดับปูรณสังขยา   
ประณีตข้ึนไปกวากันโดยลําดับ.  ปฐมฌานมีองค  ๕  คือ  ยังมีตรึก 
ซึ่งเรียกวาวิตก  และยังมีตรองซ่ึงเรียกวาวิจาร  เหมือนอารมณแหง 
จิตของคนสามัญ  แตไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม  ซ้ํา 
มีปติคือความอ่ิมใจ  และสุขคือความสบายใจเกิดแตวิเวกคือความสงบ 
กับประกอบดวยจิตมีอารมณเปนหน่ึงลงไป   ซึ่งเรยีกวาเอกัคคตา.  
ทุติยฌานมีองค  ๓  ละวิตกวิจารเสียได   คงอยูแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธิกับเอกัคคตา.  ตติยฌานมีองค  ๒  ละปติเสียได  คงอยูแตสุข 
กับเอกัคคตา.  จตุตถฌานมีองค  ๒  เหมือนกัน  ละสุขเสียไดกลายเปน 
อุเบกขา  คือเฉย ๆ กับเอกคัคตา.  ฌาน  ๔  นี้  จัดเปนรูปฌาน  เปน 
รูปสมาบัติ   มีรูปธรรมเปนอารมณ   สงเคราะหเขาในรูปาวจรภูมิ. 
                                    ทกัขิฌาวิสุทธิ  ๔ 
        ทักขิฌาบางอยาง        บริสุทธฝายทายก                มิใชฝายปฏิคาหก 
        ทักขิณาบางอยาง        บริสุทธปฏคิาหก                มิใชฝายทกยก 
        ทักขิณาบางอยาง          ไมบริสุทธทั้งฝายทายก          ทั้งฝายปฏิคาหก 
        ทักขิณาบางอยาง        บริสุทธทั้งฝายทายก                ทั้งฝายปฏิคาหก. 
                                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๐๔. 
        อธิบาย:   ของทําบุญ  เรียกวาทักขิณา.  ทายกเปนผูมีศีล  ม ี
กัลยาณธรรม   บริจาคทักขิณาใดแกปฏิคาหกผูทุศีล   มีบาปธรรม  
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ทักขิณานั้น  จัดวาบริสุทธฝายทายก   มิใชฝายปฏคิาหก.   ทายกเปนผู  
ทุศีล   มีบาปธรรม  บริจาคทักขิณาใดแกปฏิคาหกผูมีศีล  มีกลัยาณ-   
ธรรม  ทักขิณานั้น  จัดวาบริสุทธฝายปฏิคาหก  มใิชฝายทายก.  ทั้ง 
ทายกท้ังปฏิคาหกเปนผูทุศีล   มีบาปธรรม  ทักขิณาอันทายกบริจาค 
แกปฏิคาหกน้ัน  ยอมไมบริสุทธเลย.  ทั้งสองฝายเปนผูมีศีล  ม ี
กัลยาณธรรม   ทักขิณาอันทายกบริจาคแกปฏิคาหกนั้น  ยอมบริสุทธ 
พรอมท้ังสองฝาย. 
                                     ธรรมสมาทาน  ๔ 
        ธรรมสมาทานบางอยาง          ใหทุกขในปจจุบัน  และมีทกุขเปนวิบาก 
                                                ตอไป. 
        ธรรมสมาทานบางอยาง        ใหทุกขในปจจุบัน  แตมีสุขเปนวิบาก 
                                                ตอไป. 
        ธรรมสมาทานบางอยาง        ใหสุขในปจจุบัน  แตมีทุกขเปนวิบาก 
                                                ตอไป. 
        ธรรมสมาทานบางอยาง        ใหสุขในปจจุบัน  และมีสุขเปนวิบาก 
                                                ตอไป. 
                                                        ม.  มู.  ๑๒/๕๕๖. 
        อธิบาย:    ธรรมสมาทาน  ไดแกการทํากรรม  อุทาหรณมา 
ในบางพระสูตร  อยางตน  ประพฤติอกุศลกรรมบถฝนใจไดเสวย 
ทุกขโทมนัส.  อยางที่  ๒  ประพฤติกุศลกรรมบถไดดวยความยากลําบาก  
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อยางที่  ๓  ประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความพอใจ  ไดเสวยสุขโสมนัส.    
อยางที่  ๔ ประพฤติกุศลกรรมบถดวยความพอใจ  ไดเสวยสุขโสมนัส. 
ขยายความอยางที่  ๑  เชนคนคบคนพาล  ถกูคนพาลลอพาตัวไปปลนเอา 
ทรัพยของคนอ่ืน  ผูนั้นไมสมัครทําเลย  แตหลวมตัวเขาไปเสียแลว 
ถาไมทํากับมัน  กลัวมันจะฆาเสีย  ตองจําใจทํา.  อยางที่  ๒   คนชวย 
ชีวิตแหงผูอ่ืน  ดวยฝายอันตราย   เชนชวยคนตกนํ้า.  อยางที่  ๓  คน 
หากินโดยทางมิจฉาอาชีวะ   หาทรัพยไดคลอง ๆ  เชนรับของโจรหรือ 
รับสินบน.  อยางที่  ๔  คนมีทรัพย  จายทรัพยของตนเพ่ือเกื้อกูลผูอ่ืน 
ไดรับความเบิกบานใจ.  คนผูทําบาป  ตายแลวยอมไปสูทุคติ.  คนผูทํา 
บุญ  ตายแลวยอมไปสูสุคติ. 
                                           บริษัท  ๔ 
                        ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา. 
                                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๘. 
                                           บริษัท  ๔ 
                        กษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี  สมณะ. 
                                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๗๙. 
                                           บุคคล  ๔ 
        อุคฆติตัญู   ผูอาจรูธรรมพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง. 
        วิปจิตัญู    ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 50 

                เนยยะ                ผูพอแนะนําได.   
                ปทปรมะ                ผูมีบทเปนอยางยิ่ง.  
                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๘๓. 
        อธิบาย:   บุคคลท่ี  ๑  เปนผูมีปฏภิาณเปนอยางดี  ทานผูเทศนา 
ยกเพียงหัวขอข้ึนแสดง  ก็เขาใจแลว  ตัวอยางเชนพระอัสสชิแสดง 
แกพระสารีบุตรครั้งยังเปนปริพาชกวา  ความเกิดและดับแหงธรรม 
ทั้งหลายเพราะเหตุ   พระสารีบุตรเขาในดีวา   หัวใจพระพุทธศาสนา 
คือถือวาสิ่งนั้น  ๆ   สารพัดทุกอยางเปนเหตุและผลแหงกันและกัน  เกิด 
ข้ึนก็เพราะเหตุ  ดังก็เพราะสิ้นเหตุ.  บุคคลท่ี  ๒  มีปฏิญาณไมถึงอยาง 
นั้น  ตอไดฟงอธิบายความจึงเขาใจได  ตัวอยาง  พระปญจวัคคีย 
ไดฟงพระศาสดาตรัสวา  ปญจขันธเปนอนัตตา  แลวทรงอธิบายวา 
ถาปญจขันธเปนอัตตาแลวไซร   ปญจขันธนั้นก็จะไมพึงเปนไปเพ่ือ 
ความลําบาก  และจะพึงปรารถนาไดตามใจวา  ขอจงเปนอยางนี้เถิด 
อยาไดเปนอยางนั้นเลย  ทานเขาใจแลว.  บุคคลท่ี  ๓  ไดแกผูพอจะ 
ฝกสอนอบรมไดตอไป   อยางคนสามัญ.   บุคคลท่ี  ๔  ไดแกบคุคล 
ผูสักวาฟง  ไมยังประโยชนใหสําเร็จเพราะการฟง. 
                                        ปฏิปทา  ๔ 
        ทุกฺขา  ปฏิปทา   ทนฺธาภิฺา   ปฏิบัติลําบาก   ทั้งรูไดชา 
        ทุกฺขา  ปฏิปทา   ขิปฺปาภิ ฺา   ปฏิบัติลําบาก   แตรูไดเรว็ 
        สุขา    ปฏิปทา   ทนฺธาภิฺา   ปฏิบัติสะดวก   แตรูไดชา  
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        สุขา  ปฏิปทา   ขิปฺปาภิฺา   ปฏบิัติสะดวก   ทั้งรูไดเร็ว.   
                                                                องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๒๐๐.  
        อธิบาย:   นี้หมายเอาความปฏิบัติของภิกษุผูไดบรรลุธรรมพิเศษ. 
ปฏิปทาท่ี   ๑   พึงเห็นเชนของพระจักขุปาลเถระ  ทานถือเนสัชชิกธุดงค 
ไมนอนตลอดพรรษาจนจักษุบอด  ไดความลําบาก  ไดบรรลุธรรมพิเศษ 
ก็ชากวาพวกสหาย.  ปฏิปทาท่ี ๒   พึงเห็นเชนของภิกษุผูอาพาธ  ได 
เสวยทุกขเวทนากลาคือเอาเปนอารมณ  พอไดบรรลุธรรมพิเศษแลวก็ 
ดับจิต  ที่เรียกวาชีวิตสมสีสี.  ปฏิปทาท่ี  ๓   พึงเห็นเชนของภิกษุเรียน 
กัมมัฏฐานไมถูกแกจริต   ไมไดบรรลธุรรมพิเศษมานาน  กวาจะไดเรียน 
กัมมัฏฐานถูกแกจริต.  ปฏิปทาท่ี  ๔  พึงเห็นเชนของพระพาหิยะ  ผูได 
ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาในระหวางทางก็ไดบรรลุธรรมพิเศษ. 
                                     ปฏิสัมภิทา  ๔ 
                อัตถปฏิสัมภิทา                ปญญาอันแตกฉานในอรรถ 
                ธมัมปฏิสัมภิทา                ปญญาอันแตกฉานในธรรม 
                นริุตติปฏิสัมภิทา                ปญญาอันแตกฉานในนิรุกติ 
                ปฏิภาณปฏิสัมภิทา                ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ. 
                                        ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๑๗๕.  องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๑๓๕. 
        อธิบาย:  อรรถอยางหน่ึง  หมายเอาความอธิบายแหงภาษิต 
ความเขาใจอธิบายอรรถแหงภาษิตยอใหพิสดาร  ดจุพระมหากัจจายนะ  
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ไดรับยกยองแหงพระศาสดา  จัดเปนอัตถปฏิสัมภิทา.  อีกอยาง   
หน่ึงหมายเอาผล  ความเขาใจคาดหนาถึงผลอันจักมี   ดวยอํานาจ 
อนาคตตังสญาณ  จัดเปนอัตถปฏิสัมภิทา.  ธรรมอยางหน่ึง  หมาย 
เอาภาษิตอันเปนกระทูซึ่งเรียกวาอุทเทส   ความเขาใจถือเอาใจความ  
แหงอรรถาธิบายน้ัน ๆ  ต้ังเปนกระทูข้ึนได  จัดเปนธัมมปฏิสัมภิทา. 
อีกอยางหนึ่ง  หมายเอาเหตุ  ความเขาใจสาวหาเหตุในหนหลังดวย 
อํานาจอตีตังสญาณ  จัดเปนธัมมปฏสิัมภิทา.  นิรกุติ  ไดแกภาษา 
ความเขาใจภาษา  รูจักใชถอยคําใหคนเขาใจตลอดถึงรูภาษาตาง 
ประเทศ  อาจชัดนําคนใหนิยมตามคําพูด   กลาวสั้นวาเขาใจพูด  จัด 
เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา.  ปฏิภาณ  ไดแกความไหวพริบ  ความเขาใจ 
ทําใหสบเหมาะในทันที   ในเมื่อเหตุเกิดข้ึนโดยฉุกเฉิน  จัดเปน 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
                                            ภูมิ  ๔ 
                กามาจรภูมิ        ชั้นทองเท่ียวอยูในกาม 
                รปูาวจรภูมิ        ชั้นทองเท่ียวอยูในรูป 
                อรปูาวจรภูมิ        ชั้นทองเท่ียวอยูในอรูป 
                โอกุตตรภูมิ        ชั้นพนจากโลก. 
                                                        ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๑๒๒. 
        อธิบาย:   ภาวะอันประณีตข้ึนไปเปนชั้น ๆ  แหงจิตและเจตสิก 
เรียกวาภูมิในที่นี้   แปลวาชั้นหรือพ้ืนแพ   ชั้นแหงจิตและเจตสิกอัน  
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ยังปรารภกามเปนอารมณ   จัดเปนกามาวจรภูมิ  ไดแกจิตและ   
เจตสิกของสามัญมนุษยเปนตัวอยาง.   ชั้นแหงจิตและเจตสิกอันลวง  
กามไดแลว  แตยังปรารภรูปธรรมเปนอารมณ  จัดเปนรูปาวจรภูมิ 
ไดแกจิตและเจตสิกของพระโยคาวจรผูไดฌานมีกสิณ  หรือรูปอยางอ่ืน 
เปนอารมณ   เรียกวารูปฌาน.  ชั้นแตงจิตและเจตสิกอันลวงรูปธรรม 
ไดแลว  ปรารภอรูปธรรมเปนอารมณ    จัดเปนอรูปาวจรภูมิ   ไดแก 
จิตและเจตสิกของพระโยคาวจรผูไดฌานมีอรูปธรรม  อยางละเอียด 
เปนอารมณ  ที่เรียกวาอรูปฌาน.  ชั้นแหงจิตและเจตสิกอันลวงโลกิย- 
ธรรมไดแลว  ไมกลับกลายมาขางตํ่า  จัดเปนโลกุตตรภูมิ  ไดแกจิต 
และเจตสิกแหงพระอริยเจา. 
                                            มรรค  ๔ 
                                โสดาปตติมรรค 
                                สกทาคามิมรรค 
                                อนาคามิมรรค 
                                อรหัตตมรรค. 
                                                วิ.  าณทสฺสน.  ตติย.  ๓๑๙. 
        อธิบาย:   ญาณคือความรูเปนเหตุละสังโยชนไดเด็ดขาด  เรียก 
วามรรค.   มรรคน้ันจําแนกเปน  ๔  ดวยอํานาจกําจัดสังโยชนแตเพียง 
เอกเทศบาง  สิ้นเชิงบาง.  พึงรูสังโยชน  ๑๐  [จงดูในทสกะหมวด  ๑๐] 
กอนแลว  รูวิภาคแหงมรรคดังน้ี:  
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        ๑.  โสดาปตติมรรค                 เปนเหตุละสังโยชนได  ๓  คือสักกายทิฏฐิ    
                                                วิจิกิจฉา   สลีัพพตปรามาส. 
        ๒.  สกทาคามิมรรค                เปนเหตุละสังโยชนได  ๓  เหมือนโสดา- 
                                                ปตติมรรค  กับทําราคะ  โทสะ  โมหะ  ให 
                                                เบาลง. 
        ๓.  อนาคามิมรรค                เปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชนไดทั้ง  ๕. 
        ๔.  อรหัตตมรรค                เปนเหตุละสังโยชนไดทั้ง  ๑๐. 
        ตามนัยที่กลาวมาน้ี                  สกทาคามิมรรค   ไมชัดเหมือนมรรคอ่ืน 
แฝงอยูในระหวางโสดาปตติมรรคกับอนาคามิมรรค.    และคําวาทํา 
ราคะโทสะใหเบาลงนั้น  ก็ไมชัดวาเพียงไร.   สันนษิฐานไดเพียงวา 
ราคะโทสะท่ีแรงกลา  เปนเหตุไปอบาย   เชนกาเมสุมิจฉาจารและ 
พยาบาท  สงบมาแตครั้งโสดาปตติมรรคแลว  แปลวา   ทานผูเปน 
โสดาบันน  ไมทํากาเมสุมิจฉาจาร   และไมจองเวรแกผูอ่ืน  แตยังมี 
ภรรยาสามีตามประเพณีโลก   และยังโกรธผูอ่ืน.  ฝายอนาคามิมรรค 
กําจัดราคะ  โทสะ  นั้นสิน้เชิง  แปลวาทานผูเปนพระอนาคามีเปนโสด 
ไมมีคู   ไมมสีมัครรักใครในทางกาม  ไมโกรธข้ึงใคร.   ราคะ  โทสะ 
อันสกทาคามิมรรคทําใหเบาลงนั้น  แปลวายังมี  แตไมใชอยางแรง 
ราย   จะอธิบายวา  มีหาง ๆ  หรือมีอยางสุขุม   ก็ไมปรากฏวา 
เพียงไรอีก  และโมหะนั้นจะขาดเด็ดเพราะอรหัตตมรรค   สกทาคามิ- 
มรรคทําใหเบาลงไดเพียงไร   ไมชัดเหมือนกัน  จึงยังเปนมรรคท่ีมัว 
มีทางสันนิษฐานอีกอยางหนึ่งวา  คนยังมีรัก  มโีกรธ  มีหลง  แตเขา  
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ไมเรียกวาผูรักงาย   ผูโกรธงาย   ผูหลงงาย  ทุกคนไป  เขาเรียก   
เฉพาะคนท่ีมีกิเลสเชนนั้นเปนเจาเรือน   พระสกทาคามีไมใชผูรักงาย 
ผูโกรธงาย  ผูหลงงายกระมัง  แตก็ไมพนมัว.  
                                              ผล  ๔ 
                                        โสดาปตติผล 
                                        สกทาคามิผล 
                                        อนาคามิผล 
                                        อรหัตตผล. 
                                                                ท.ี  ปาฏิ.  ๑๑/๒๔๐. 
        อธิบาย:    ธรรมารมณอันเกิดสืบเน่ืองมาแตมรรค   เสวยกาํไร 
ที่มรรคไดทําไวนั้น   เรียกวาผล.  ผลนั้นก็มีชื่อเปน  ๔  ตามมรรค.  จัก 
แสดงขออุปมาเปรียบมรรคกับผลพอเล็งเห็น.  สังโยชนเหมือนโรคใน 
กาย   มรรคเหมือนการรักษาโรคใหหาย  ผลเหมือนความสุขสบาย 
อันเกิดแตความสิ้นโรค.  อีกอุปมาหน่ึง  สังโยชนเหมือนโจรในปา 
มรรคเหมือนกิริยาปราบโจร  ผลเหมือนความสงบราบคาบเกิดมี 
เพราะหมดโจร. 
                                           โยน ิ ๔ 
                                ชลาพุชะ                เกิดในครรภ 
                                อัณฑชะ                เกิดในไข  
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                สังเสทชะ                เกิดในเถาไคล     
                โอปปาติกะ        เกิดผุดข้ึน. 
                                                        ม.  มู.  ๑๒/๑๔๗. 
        อธิบาย:   กําเนิดเรียกวาโยนิในท่ีนี้.   กําเนิดชลาพุชะนั้น  ไดแก 
กําเนิดมนุษยและกําเนิดดิรัจฉานที่คลอดออกเปนตัวแลดูดนม  เชนโค 
กระบือ  สุนขั  แมวเปนตน.  กําเนิดอัณฑชะนั้น  ไดแกกําเนิดดิรัจฉาน 
ที่เกิดในไขกอนแลวจึงฟกออกเปนตัว  เชน  ไก  เปด  นก  เปนตน. 
กําเนิดสังเสทชะ  ทานหมายเอากําเนิดดิรัจฉานที่เกิดในของโสมม  เชน 
หมูนอน.   ถาแยกใหชัดจากกําเนิดอัณฑชะ  ควรแบงดังน้ี  จําพวก 
เกิดในไขฟกแลวเปนตัวเติบข้ึน  นับเขาในจําพวกสัตว  จัดเปนอัณฑชะ. 
จําพวกเกิดในไข   หรือไมปรากฏวาเกิดจากอะไร   เปนชนิดหนอนและ 
แมลงตาง ๆ  จัดเปนสังเสทชะ.  อีกอยางหน่ึง  นากําหนดวา  จําพวก 
มีเลือดแดง  จัดเปนอัณฑชะ   จําพวกมีเลือดเหลือง  จัดเปนสังเสทชะ 
โดยเคาเง่ือนก็สมกัน.  กําเนิดโอปปาติกะ  ทานวาไดแกกําเนิดเทวดา 
และสัตวนรกเปนตน  เทวาก็ดี  สัตวนรกก็ดี   ไมไดเกิดดวยกําเนิด  ๓ 
ขางตน  เกิดผุดข้ันในทันใด   โตใหญเปนวิญูชนทีเดียว  หาไดเปน 
ทารกมากอนไม  เมื่อจุติก็หายวับไป  ไมทอดท้ิงซากไว  ยังไม 
แลเห็นอุทาหรณ. 
                                            วรรณะ  ๔ 
        กษัตริย   พราหมณ  แพศย   [พาณิช]    ศูทร   [คนงาน]. 
                                                                ม.  ม.  ๑๓/๕๒๐.  
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                                        วิบัติ  ๔   
                สลีวิบัติ                วิบัติแหงศีล                 
                อาจารวิบัติ        วิบัติแหงอาจาระ 
                ทฏิฐิวิบัติ                วิบัติแหงทิฏฐิ  
                อาชีววิบัติ                วิบัติแหงอาชีวะ. 
                                         จุลฺลวคฺค.   ปม.  ๓๓๖. 
        อธิบาย:   การประพฤติตนเปนคนทุศีล  ไมมีสังวร  จัดเปน 
สีลวิบัติ.  การไมรักษามรรยาท   ทอดธุระเสีย  จัดเปนอาจารวิบัติ. 
มิจฉาทิฏฐิ  อันนําใหประพฤติผิด  จัดเปนทิฏฐิวิบัติ.  มิจฉาอาชีวะ 
จัดเปนอาชีววิบัติ. 
                                   เวสารัชชญาณ  ๔ 
        พระตถาคตเจาไมเห็นวาใคร ๆ  จักทองพระองคไดโดยธรรมใน 
ฐานะ  ๔  คือ 
        ๑.  ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ   ธรรมเหลาน้ี  ทานยัง 
              ไมรูแลว 
        ๒.  ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ   อาสวะเหลาน้ีของทาน   ยัง 
              ไมสิ้นแลว 
        ๓.  ทานกลาวธรรมเหลาใดวาทําอันตราย  ธรรมเหลาน้ัน  ไมอาจ 
              ทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง 
        ๔.  ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด   ประโยชนอยางนั้น  
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                ไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม.   
                                        องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๑๐.  ม.  มู.  ๑๒/๑๔๔. 
        จึงไมทรงครั่นคราม   ปฏิญญาฐานของผูเปนโจก  เปลงพระ 
สุรสิงหนาทในบริษัท  ประกาศพระพรหมจักร.   
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                                ปญจกะ  หมวด  ๕   
                                  อนุปุพพีกถา  ๕   
                ทานกถา                                กลาวถึงทาน 
                สลีกถา                                กลาวถึงศีล 
                สคัคกถา                                กลาวถึงสวรรค 
                กามาทีนวกถา                        กลาวถึงโทษแหงกาม 
                เนกขัมมานิสังสกถา                กลาวถึงอานิสงสแหงความ 
                                                        ออกจากกาม. 
                                                                        มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๓๐. 
        อธิบาย:   เทศนาที่แสดงไปโดยลําดับ  เพ่ือฟอกอัธยาศัยของ 
เวไนยใหหมดจดเปนชั้น  ๆ  เรียกอนปุุพพีกถา   มนีิยมเปนพิเศษวา  ๕ 
อยางนี้  ทานกลาววา  เปนพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงใน 
คราวที่ผูฟงมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมพิเศษ  กอนแตทรงแสดง 
อริยสัจ.  มีอรรถาธิบายวา   ในเบื้องตน   ทรงแสดงประโยชนแหง 
การให   เพ่ือละความเห็นแกตนและความตระหน่ีเสียแลว  มใีจเผ่ือแผ 
สงเคราะหผูอ่ืนดวยกําลังทรัพยของตนเอง.   ในลาํดับนั้น ทรงแสดง 
ประโยชนแหงศีล  คือความประพฤติเรียบรอย   เพ่ือเวนจากเบียดเบียน 
ผูอ่ืน  ไมทําภัยอันตรายใหเกิดข้ึนในหมูที่ตนเขาอยูดวย  แลเพื่อ 
รูจักนับถือเขา.  ในลําดับนั้น   ทรงแสดงสมบัติคือความดีความงาม 
อันคนผูใหและคนผูมีศีลจะพึงไดพึงถึงในมนุษยโลก   ตลอดข้ึนไปถึง  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 60 

สวรรค   เปนอัสสาทะ  คือ  รสอรอยแหงกาม  เพ่ือเห็นอานิสงสแหง      
ทานและศีลยิ่งข้ึน.  ในลาํดับนั้น  ทรงแสดงอาทีนพแหงกามวา  แม   
ใหสุขโดยประการ   แตก็ยังเจือดวยทุกขตาง ๆ  ไมควรเพลิดเพลินโดย 
สวนเดียว  ควรเบ่ือหนายดวยเหมือนกัน.  ในที่สุดทรงแสดงอานิสงส 
แหงความออกจากกาม   คือทําจิตไมใหหมกมุนอยูในกาม  เพ่ือยัง 
ฉันทะใหเกิด.  คนผูไมเห็นแกตัว  ใหทรัพยของตนเกื้อกูลผูอ่ืน  มีศลี 
ประพฤติเรียบรอย  ไมทํารายเขา  และไมเยอหยิ่ง   ต้ังตนไดในกาม- 
สมบัติแลว  ไมเพลิดเพลินหมกมุนอยูในนั้น ยังแลเห็นโทษและเบ่ือ 
หนาย   มุงสุขอันสงบ  ยิ่งข้ึนไปกวานั้นอีก  เปนผูควรรับเทศนาอยางสูง 
คืออริยสัจ   เหมือนผาอันฟอกหมดจดแลว   ควรรบัน้ํายอมมีประการ 
ตาง ๆ  สุดแตผูยอมจะนอมไปฉะน้ัน. 
                                          กามคุณ  ๕ 
        รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   อันนาปรารถนา   นาใคร  นาพอใจ. 
                                                                        ม.  ม.ู  ๑๒/๓๓๓. 
                                             จักขุ  ๕ 
                มังสจักขุ                        จักษุคือดวงตา 
                ทพิพจักขุ                        จักษุทิพย 
                ปญญาจักขุ                จักษุคือปญญา 
                พุทธจักขุ                        จักษุแหงพระพุทธเจา 
                สมันตจักขุ                  จักษุรอบคอบ. 
                                                ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๒.  
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        อธิบาย:  จักษุ  ๕  นี ้ กลาววาเปนสมบัติของสมเด็จพระผูมีพระ  
ภาคเจา.   พระองคยอมทรงทอดพระเนตรเห็นแจมใส   เห็นไดไกล  เห็น 
ไดไว   ดวยมังสจักขุ.  พระองคยอมทรงเล็งเห็นหมูสัตวผูเปนตาง ๆ 
กันดวยอํานาจกรรม   ดวยทิพพจักขุ.  พระองคยอมทรงพิจารณาเห็น 
ไญยธรรม  มีอริยสัจเปนอาทิ  ดวยปญญาจักขุ.  พระองคยอมทรง  
พิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว  ดวยพุทธจักขุ.  พระองคยอม 
ทรงทราบธรรมทั้งปวง  ดวยสมันตจักขุ  คือพระสัพพัญุตญาณ. 
                                     ธรรมขันธ  ๕ 
                สลีขันธ                                หมวดศีล                 
                สมาธิขันธ                        หมวดสมาธิ 
                ปญญาขันธ                          หมวดปญญา 
                วิมุตติขันธ                        หมวดวิมุตติ 
                วิมุตติญาณทัสสนขันธ        หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ. 
                                                        องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๑๕๒. 
        อธิบาย:    ความทําจิตใหหลุดพนจากอาสวะ    ชื่อวาวิมุตติ. 
ความรู  ความเห็นวา  จิตหลุดพนแลว  สืบมาจากวิมุตติ  ชื่อวา 
ญาณทัสสนะ.  ธรรมอันจะพึงสงเคราะหเขาหมวดกันได  จัดเขาเปน 
ขันธหน่ึง ๆ  เชนอินทรียสังวร  โภชเนมัญุตา  จัดเขาในสีลขันธ. 
ชาคริยานุโยค  และกายคตาสติ   จักเขาในสมาธิธันธ.  ธัมมวิจยะและ 
กัมมัสสกตาญาณ  จัดเขาในปญญาขันธ.  ปหานะ  และสัจฉิกิริยา  จัด 
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เขาในวิมุตติขันธ.   ญาณทัสสนะสวนโลกุดร  จัดเขาในวิมุตติญาณ-   
ทัสสนขันธ.  สาระ  ๕  ก็เรียก.  
                                         ปติ  ๕ 
                ขุททกาปติ                ปติอยางนอย 
                ขณิกาปติ                        ปติชั่วขณะ 
                โอกกันติกาปติ                ปติเปนพัก ๆ 
                อุพเพงคาปติ                ปติอยางโลกโผน 
                ผรณาปติ                        ปติซาซาน. 
                                                        วิ.  ปวี.  ปม.  ๑๘๒. 
        อธิบาย:   ความอ่ิมใจ  เรียกปติ.  ชนิดหน่ึง  เมื่อเกิดข้ึน  ทําให 
ขนชัน  ทําใหน้ําตาไหล   จัดเปนขุททกาปติ.  อีกชนิดหน่ึง  เมื่อเกิดข้ึน 
ทําใหรูสึกเสียวแปลบ ๆ  เปรียบเหมือนฟาแลบ  จัดเปนขณิกาปติ. 
อีกชนิดหน่ึง  เมื่อเกิดข้ึน  ทําใหซูซาแรงกวาเสียวแปลบ  ๆ  เปรยีบ 
เหมือนคลื่นกระทบฝง  จัดเปนโอกกันติกาปติ.  อีกชนิดหน่ึง  เมื่อ 
เกิดข้ึน  ทําใจใหฟู  นําใหทําการอ่ืนเวนจากเจตนา  เชนเปลงคําอุทาน 
เปนตน  จัดเปนอุพเพงคาปติ.  ปติชนดินี้ทานกลาววา  บางทีทํากายให 
ลอยไปหรือโลดข้ึนก็ได.  อีกชนิดหน่ึง  เมื่อเกิดข้ึน  ทําใหรูสกึซาบซาน 
ทั่วสรรพางค  จัดเปนผรณาปติ.  ถายกเอาการทําใหขนชันมาเปน 
ลักษณะแหงผรณาปติ  ความจักแจมข้ึนมาก.  
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                                      มจัฉริยะ  ๕    
                อาวาสมัจฉริยะ                ตระหน่ีที่อยู 
                กลุมัจฉริยะ                ตระหน่ีสกุล 
                ลาภมัจฉริยะ                ตระหน่ีลาภ 
                วัณณมัจฉริยะ           ตระหน่ีวรรณะ 
                ธมัมัจฉริยะ                  ตระหน่ีธรรม. 
                                                        องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๘๑. 
        อธิบาย:   ความหวงถ่ิน   ไมพอใจใหคนตางดาว   ตางชาติ 
ตางนิกาย  เขามาอยูแทรกแซง   จัดเปนอาวาสมัจฉริยะ.  ความหวงสกุล 
ไมยอมใหสกุลอื่นเขามาเกี่ยวดองดวย  จัดเปนกุลมจัฉริยะ.  ความหวงสกุล 
อุปฏฐากของภิกษุ  ไมพอใจใหบํารุงภิกษุอ่ืน  คอยเกียดกันเสีย  จัดเปน 
กุลมัจฉริยะในฝายบรรพชิต.  ค วามหวงทรัพยพัสดุไมใหผูอ่ืน  จัดเปน 
ลาภมัจฉริยะ.  ความหวงคุณความดี    ไมปรารถนาใหคนอ่ืนสูได  จัด 
เปนวัณณมัจฉริยะ.   อีกอยางหน่ึง  วัณณะแปลวา  สีกาย  ความหวง 
สวยหวงงามอันเปนกิเลสของหญิงสาว  ก็นับเขาในวัณณมัจฉริยะ.  ความ 
หวงธรรม  หวงศิลปวิทยา   ไมปรารถนาจะแสดงจะบอกแกคนอ่ืน 
เกรงวาเขาจะรูเทียมตน  จัดเปนธัมมมัจฉริยะ. 
                                           มาร  ๔ 
                ขันธมาร                        มารคือปญจขันธ 
                กิเลสมาร                        มารคือกิเลส  
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                อภิสังขารมาร                มารคืออภิสังขาร    
                มจัจุมาร                        มารคือมรณะ 
                เทวปุตตมาร                มารคือเทวบุตร. 
                                                วิ.  ฉอนุสฺสติ.  ปม.  ๒๗๐. 
        อธิบาย:  ปญจขันธ  ไดชื่อวามาร  เพราะบางทีทําความลําบาก 
ให  อันเปนเหตุเบื่อหนาย  จนถึงฆาตัวตายเสียเองก็มี.   กิเลสไดชื่อ 
วามาร   เพราะตกอยูในอํานาจแหงมันแลว  มันยอมผูกรัดไวบาง 
ยอมทําใหเสียคนบาง.   อภิสังขารคือกรรมฝายอกุศล   ไดชื่อวามาร 
เพราะทําใหเปนผูทุรพล.  มัจจุ  คือมรณะ  ไดชื่อวามาร  เพราะตัดชีวิต 
เสีย.  เทวบุตรผูมุงราย   ไดชื่อวามาร  เพราะเปนบุคคลาธิษฐานแหง 
สภาวะอันทําลายลาง.   ข้ึนชื่อวาเทวบุตรไมใชเปนมารทุกองค  เปน 
เฉพาะผูมุงราย  โดยนัยนี ้ ปญจขันธกดี็   กิเลสก็ด ี อภิสังขารก็ดี 
นาจะหมายเอาเฉพาะสวนอันใหราย   มัจจุ   นาจะหมายเอาในเวลาท่ี 
ชีวิตกําลังเปนประโยชนตนประโยชนทาน  เชนถายังเปนอยูตอไปจะ 
ไดบรรลุธรรมพิเศษ  เชนพระศาสดาทรงปรารภถงึอาฬารดาบส  และ 
อุททกดาบส   เมื่อครั้งทรงพระดําริหาผูสมควรรับปฐมเทสนา  หรือ 
จักไดสั่งสอนมหาชน  เชนพระศาสดาทรงอธิษฐานพระชนมายุเมื่อแรก 
จะทรงบําเพ็ญพุทธกิจ  ขาพเจาจึงแกไวอยางนี้. 
                                            วิญญาณ  ๕ 
                        จักขุวิญญาณ                วิญญาณทางดวงตา 
                        โสตวิญญาณ                วิญญาณทางหู  
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                ฆานวิญญาณ                วิญญาณทางจมูก    
                ชิวหาวิญญาณ                วิญญาณทางลิ้น 
                กายวิญญาณ                วิญญาณทางกาย. 
                                                ท.ี  มหา.  ๑๐/๓๔๔. 
        อธิบาย:   อาศัยตากับรูป  เกิดความรูสึกข้ึน  นี้เปนจักขุวิญญาณ. 
อาศัยหูกับเสียง  เกิดความรูสึกข้ึน  นี้เปนโสตวิญญาณ.   อาศัยจมูก 
กับกลิ่น  เกิดความรูสึกข้ึน  นี้เปนฆานวิญญาณ.  อาศัยลิ้นกับรส 
เกิดความรูสึกข้ึน   นี้เปนชิวหาวิญญาณ.   อาศัยกายกับโผฏฐัพพะ 
เกิดความรูสึกข้ึน  นี้เปนกายวิญญาณ.   วิญญาณ  ๕  นี้  ในพระ 
อภิธรรมแยกเปนประเภทหนึ่งตางหากจากมโนวิญญาณ.   และแยก 
เปนประเภทนอยออกไป  เปนกุศลวิบาก ๑   อกุศลวิบาก  ๑  เรียก 
ทวิปญจวิญญาณ   จัดเขาในจําพวกอเหตุกจิต  คือจิตอันมิใชเหตุ. 
สวนในพระสูตรรวมเขากับมโนวิญญาณ  เปนวิญญาณ  ๖. 
                                         วิมุตติ  ๕ 
                ตทังควิมุตติ                พันชัว่คราว 
                วิกขันภนวิมุตติ        พนดวยสะกดไว 
                สมุจเฉทวิมุตติ                พนดวยเด็ดขาด 
                ปฏิปสสัทธิวิมุตติ        พนดวยสงบ 
                นสิสรณวิมุตติ                พนดวยออกไป. 
                                                วิ.  อภิฺา.  ทุติย.  ๒๔๙.  
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        อธิบาย:   ความพนจากกิเลสไดชั่วคราว   เชนเกิดเหตุเปนท่ีต้ัง   
แหงสังเวชข้ึน   หายกําหนัดในกาม  เกิดเมตตาข้ึน  หายโกรธ  แต 
ความกําหนัดและความโกรธน้ันไมหายทีเดียว  ทําในใจถืออารมณงาม 
ความกําหนัดกลับเกิดข้ึนอีก   ทําในใจถึงวัตถุแหงอาฆาต  ความ  
โกรธกลับเกดิข้ึนอีก   อยางนี้จัดเปนตทังควิมุตติ  แปลวาพนดวย 
องคนั้น ๆ.   ความพนจากกิเลสไดดวยกําลังฌาน   อาจสะกดไวได 
นาน ๆ   กวาตทังควิมุตติ  แตเมื่อฌานเส่ือมหายแลว  กิเลสอาจเกิด 
ข้ึนอีก  อยางนี้จัดเปนวิกขัมภนวิมุตติ.   ความพนจากกิเลสดวยอํานาจ 
อริยมรรค  กเิลสเหลาน้ันขาดเด็ดไป   ไมกลับเกิดอีก  อยางนี้จัดเปน 
สมุจเฉทวิมุตติ.  ความพนจากกิเลสเน่ืองมาจากอริยมรรคถึงอริยผล 
ไมตองขวนขวายเพ่ือละอีก  เพราะกิเลสนั้นสงบไปแลว  อยางนี้จัด 
เปนปฏิปสสัทธิวิมุตติ.   ความพนจากกิเลสนั้นยั่งยืนมาตลอดถึงเวลา 
สิ้นชีพ  อยางน้ีจัดเปนนิสสรณวิมุตติ*. 
                                          เวทนา  ๕ 
                สขุ  ทุกข  โสมนัส  โทมนสั  อุเบกขา. 
                                                        ส.  สฬ.  ๑๘/๒๘๗. 
        อธิบาย:   สุขไมมาเปนคูกับโสมนัส  เชนสุขมาในเวทนา  ๓ 
หมายเอาทั้งสุขกายสุขใจ  สุขมาเปนคูกับโสมนัส  เชนสุขในเวทนา  ๕ 
นี้  หมายเอาเฉพาะสุขกาย.  ทุกขไมมาเปนคูกับโทมนัส  หมายเอา 
 
*  วิมุตติ  ๕  นี้ในปฏิสัมภิทามรรค  เรียกวา  วิเวก  ๕. 
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ทั้งทุกขกายท้ังทุกขใจ  ทุกขมาคูกับโทมนัส  หมายเอาเฉพาะทุกข  
กาย.   โสมนสัหมายเอาสุขใจ  โทมนสัหมายเอาทุกขใจ.  อุเบกขา   
หมายเอาคามเฉยแหงใจ  เพราะอุเบกขาทางกายไมมี  กายเปน 
ปกติอยูจัดวาเปนสุข. 
                                       สังวร  ๕ 
                        สลีสังวร                สํารวมในศีล                 
                        สติสังวร                สํารวมดวยสติ 
                        ญาณสังวร        สํารวมดวยญาณ 
                        ขันติสังวร        สํารวมดวยขันติ 
                        วิริยสังวร                สํารวมดวยความเพียร. 
                                        วิ.  สลี.  ปม.  ๘.  สท ฺ ปฏิ.  ๑๖. 
                                   สุทธาวาส  ๕ 
                อวิหา   อตัปปา  สุทัสสา  สทุัสสี  อกนฏิฐา. 
                                                ม.  มู.  ๑๒/๕๒๖. 
        อธิบาย:   ภพ  ๕  นี้  อยูในพรหมโลก  ๑๖  ขางชั้นสูง  วา 
เปนที่เกิดแหงพระอนาคามี  ผูจุติจากภพน้ีแลว  ไดบรรลุพระอรหัต 
แลวนิพพานในภพที่เกิดนั้นบาง   เลือ่นไปเกิดในภพท่ีสูงข้ึนไปกวา 
แลว   จึงเปนอยางนั้นบาง  จึงเรียกวา  สุทธาวาส  แปลวา  ที่อยู 
แหงทานผูบริสุทธิ์   เรียกเปนชื่อตางออกไปเปน  ๕  อยางนี้  ตามชื่อ 
เทพในชั้นนั้น.  
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                                   พระอนาคามี  ๕     
อันตราปรินิพพายี                 ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุยังไม 
                                        ทันถึงกึ่ง. 
อุปหัจจปรินิพพานยี                ทานผูจะปริพพานตอเมื่ออายุพนกึ่ง 
                                        แลว  จวนถึงท่ีสุด. 
สสังขารปรินิพพายี                ทานผูจะปรินิพพานดวยตองใชความ 
                                        เพียร   เรีย่วแรง. 
อสังขารปรินิพพายี                ทานผูจะปรินิพพานดวยไมตองใชความ 
                                        เพียรนัก. 
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี        ทานผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐ- 
                                        ภพ. 
                                                องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๒๙. 
        อธิบาย:   ๔  องคขางตน  ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นเอง,  ๒  องค 
ขางตน  กําหนดดวยอายุ.  ๒  องคขางปลาย  กําหนดดวยความ 
เพียร,   องคขางทาย   ตองเลื่อนข้ึนไปเกิดในภพสูงข้ึนไป  กวาจะ 
ถึงชั้นอกนิฏฐะ  แลวจึงปรินิพพานในภพนั้น.  อะไรเปนเหตุปนพระ 
อนาคามีใหไปเกิดในภพตํ่าหรือสูงกวากัน  และอะไรเปนเหตุปน 
ทานใหปรินิพพานเร็วชาและยากงายกวากัน   ขาพเจายังไมพบทาน 
กลาวไว.  
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                                  ฉักกะ   หมวด  ๖     
                                       อภิญญา  ๖ 
                        อิทธิวิธิ                         แสดงฤทธิ์ได 
                        ทิพพโสต                        หูทิพย 
                        เจโตปริยญาณ                รูจัดกําหนดใจผูอ่ืน 
                        ปุพเพนิวาสานุสสติ        ระลึกชาติได 
                        ทิพพจักขุ                        ตาทิพย 
                        อาสวักขยญาณ                รูจัดทําอาสวะใหสิ้น. 
                                                        องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๑๑. 
        อธิบาย:   อิทธิวิธิ  กลาวไวในนิทเทสวา  แสดงฤทธิ์ไดตาง  ๆ 
คนเดียวนิรมิตเปนคนมากก็ได   กลับเปนคนเดียวอีกก็ได   ลองหน 
คือผานไปในวัตถุกั้นขวางอยู   เชน  ฝา  กําแพง  ภูเขา  ดุจไปใน 
ที่แจงก็ได.  ดําดิน  คือไปใตดินแลวผุดข้ึนในที่ปรารถนาดุจดําในนํ้า 
ก็ได.  เดินน้ํา   คือไปไดบนพ้ืนน้ําอันไมแตกดุจเดินบนพื้นดินก็ได. 
เหาะ   คือน่ังไปในอากาศดุจนกบินก็ได  ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย 
ดวยมือก็ได.  ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.  ทิพพโสต 
มีนิทเทสวา  มีหูทิพยหมดจดลวงหูของสามัญมนุษย  ฟงเสียง  ๒  อยาง 
ได   คือท้ังเสียงทิพย   ทั้งเสียมนุษย  ทัง้เสียงไกล  เสียใกล. 
เจโตปริยญาณ  มีนิทเทสวา  กําหนดดวยใจของตนแลวรูไดซึ่งใจ 
ของบุคคลอ่ืนอันบริสุทธิ์หรือเศราหมองอยางไร.  อีก  ๓  อยางอธิบาย  
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ไวแลวในวิชชา  ๓.  อภิญญา  ๕  ขางตนนั้น  ตามนิทเทสดูเปนพน  
ธรรมดาของมนุษย   แตกย็ังมีกิจการของมนุษยเทียบไดเปนหลาย 
อยาง  คนเดียวเปนคนมาก   มีคนเดียวทําการไดหลายหนาท่ี  เทียบ 
ตัวอยางพระราชาองคเดียวครองไดหลายอาณาจักร.  คนมากเปนคน 
เดียว   มีการรวมสามัคคีของเอกชนเขาเปนคณะเทียบ   ตัวอยาง 
พระสงฆนี้เอง.   ลองหนและดําดินมีการขุดอุโมงคเทียบ. เดินน้ํามีการ 
เดินบนน้ําแข็งคนในประเทศหนาวจัดเทียบ.  เหาะมีการใชอากาศ- 
ยานเทียบ  ลบูคลําพระจันทรพระอาทิตยดวยมือได  มีการรูจักคํานวณ 
คติของพระจันทรพระอาทิตยตลอดถึงจันทรุปราคา  และสุริยปุราคา 
ไดแมนยําเทียบ.   ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลก  มรีูจัก 
คํานวณคติของดาวเคราะหและฐานะของดาวฤกษไดเทียบ  ฟงเสียง 
ทิพยได   มรีูจักสังเกตอาการแหงฐานท่ีกับทั้งคนและพัสดแุลว  อาจ 
สันนิษฐานไววาเปนอยางไร  ดุจวาไดรับบอกเทียบ   ฟงเสียงไกลได 
มีไดยินขาวในถิ่นไกลที่เรยีกวาหูไวเทียบ  ในบัดนี ้ มีฟงโทรศัพท 
เทียบดวย.   เจโตปริยญาณ  มีการทายใจและกําหนดรูอัธยาศัยเทียบ. 
ระลึกชาติได   มีการรูพงศาวดารแหงตนเทียบ.  ทพิพจักขุ  มีรูจัก 
ตํานานแหงคนอ่ืนเทียบ.  ใจความแหงอภิญญา ๖  นี้มีอยูเพียงไร  ขอ 
นักธรรมจงสอดสองแลวลงสันนิษฐานเอาเอง. 
                           อภิฐาน  [ฐานะอยางหนัก]  ๖ 
                มาตุฆาต                         ฆามารดา 
                ปตุฆาต                        ฆาบิดา  
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                อรหันตฆาต                ฆาพระอรหันต   
                โลหิตุปบาท                ทํารายพระพุทธเจา  จนถึงยังพระ 
                                                โลหิตใหหอข้ึน 
                สังฆเภท                        ยังสงฆใหแตกจากกัน  
                อัญญสัตถุทเทส        ถือศาสดาอ่ืน. 
                                             องฺ.  ฉกฺก.  ๒๒/๔๘๖. 
        อธิบาย:   ชนผูฆามารดาบิดาของตนเองไดแลว   จักไมฆาคนอ่ืน 
ในเมื่อตนขัดใจขึ้นมาเปนอันไมมี   และชื่อวาลางผลาญสกุลของตน 
ดวย.   คนฆาพระอรหันตผูประพฤติกาย  วาจา ใจ  บริสุทธ  ไมไดคิดราย 
ทํารายผูใดผูหน่ึงเลย  และเปนที่นับถือของมหาชน  จัดไมฆาคนอ่ืนผู 
ยังไมสงบถึงนั้น  ผูไมเปนที่นับถือถึงน้ัน  เปนอันไมมี  และชือ่วา 
ลางผลาญท่ีนับถือของมหาชนดวย.   คนผูทํารายพระศาสดาของตน 
เองไดแลว  เปนหมดหลักในทางพระสาสนา  ดุจเดียวกับคนคิดกบฏ 
ทํารายพระเจาแผนดินของตน.   ภิกษุผูทําลายสงฆใหแตกเปนพรรค- 
พวก   แตคณะของตนยังทําลายไดแลว  จักไมคิดทําลายคณะอ่ืนเปนอัน 
ไมมี   เชนเดยีวกับคนยุแหยทําความแตกสามัคคีในชาติของตน.  ๕  นี ้
เรียกอนันตริยกรรม  แปลวากรรมใหผลในลําดับไป   จัดเปนครุกรรม 
คือกรรมหนักในฝายบาป.   บทหลังขาพเจาเขาใจวาหมายภิกษุผูไป 
เขารีตเดียรถียทั้งยังเปนภิกษุ   ที่เรยีกวา  "ติตฺถิยปกกฺนฺตโก"   ทีห่าม 
อุปสมบทอีก.   ภิกษุเห็นปานน้ี  เปนผูแตกจากคณะของตนไปเขา  
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คณะอ่ืน   แตไมไดทําลายคณะเดิมของตน   เหมือนภิกษุผูทําสังฆเภท    
ดุจเดียวกับคนโจทกเจา  ที่เขาเรียกวา  "ภักดีตอไทตางดาวทาวตาง 
แดน"   เพราะอยางนี้  ฐานะ  ๖  นี้  แตละอยาง ๆ จึงจัดเปนอภิฐาน 
ที่แปลวาฐานะอันหนัก  ผูถือพระศาสนาอยางเครงครัดเพียงพระโสดาบัน 
ยอมไมทําเลย. 
                                          จริต  ๖ 
                ๑.  ราคจริต                มีราคะเปนปกติ 
                ๒.  โทสจริต                มีโทสะเปนปกติ 
                ๓.  โมหจริต                มีโมหะเปนปกติ 
                ๔.  วิตักกจริต                มีวิตกเปนปกติ 
                ๕.  สัทธาจริต                มีศรัทธาเปนปกติ 
                ๖.  พุทธิจริต                มีความรูเปนปกติ. 
                                วิ.  กมฺมฏานคฺคห.   ปม.  ๑๒๗. 
        อธิบาย:   คนที่  ๑  มปีกติรักสวนรักงาม  จะพึงแกดวยพิจารณา 
กายคตาสติ   หรืออสุภกัมมัฏฐาน.  คนท่ี  ๒  มีปกติหงุดหงิดโกรธ 
งาย   จะพึงแกดวยเจริญเมตตา.  คนที่  ๓  มีปกติเขลางมงาย   จะ 
พึงแกดวยเรียนและถาม   ดวยการฟงธรรมและสนทนาธรรมโดยกาล 
ดวยอยูกับครู.  คนที่  ๔  มีปกตินึกพลาน   จะพึงแกดวยสะกดอารมณ 
เชนเพงกสิณหรือเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน.  คนที่  ๕  มีปกติ 
เชื่องาย  จะพึงนําไปดวยกถาเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส   เชนกลาว  
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ถึงคุณพระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ.  คนที่   ๖   เรียกวาญาณจริต    
ก็มี   มีปกติใชความคิด   จะพึงนําไปดวยแนะใหใชความคิดในทาง 
ที่ชอบ   เชนใหคํานึงถึงไตรลักษณ. 
                                          ธรรมคุณ  ๖ 
        ๑.  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม                พระธรรมอันพระผูมีพระภาค 
                                                                เจาตรัสดีแลว 
        ๒.  สนทฺิฏ ิโก                                        อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง 
        ๓.  อกาลิโก                                        ไมประกอบดวยกาล 
        ๔.  เอหิปสฺสิโก                                ควรเรียกใหมาดู 
        ๕.  โอปนยิโก                                        ควรนอมเขามา 
        ๖.  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ        อันวิญูพึงรูเฉพาะตน. 
                                                                องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๖๖. 
        อธิบาย:   บทวา  สฺวากฺขาโต  หมายความกวาง  ทานพรรณนา 
วา  ไดใน  ๒  สัทธรรม  คือ  ปริยัติ กบั ปฏิเวธ.  ปริยัติ  ไดชื่ออยางนั้น 
เพราะตรัสไมวิปริต  คือตรัสไดจริง  เพราะแสดงขอปฏิบัติโดยลําดับกัน 
ที่ทานเรียกวา  ไพเราในเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สดุ  มีทั้งอรรถทั้ง 
พยัญชนะบรสิุทธบริบูรณสิ้นเชิง   และเพราะประกาศพรหมจรรยอยาง 
นั้น.  ปฏิเวธ  ไดชื่อยางนั้น  เพราะปฏิปทากับพระนิพพานยอมสมควร 
แกกันและกนั.  ต้ังแตบทวา  สนฺทิฏ ิโก  เปนตนไป   ไดในปฏเิวธ 
อยางเดียว.  
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        บทวา  สนฺทิฏ ิโก   หมายความวา  ผูใดไดบรรลุ  ผูนั้นยอมเห็น  
เอง   รูเอง  ไมตองเชื่อตามคําผูอ่ืน.   
        บทวา  อกาลิโก  หมายความวา  ใหผลในลําดับแหงการบรรล ุ
ไมเหมือนผลไมอันใหผลตามฤดู. 
        บทวา  เอหิปสฺสิโก  หมายความวา  เปนคุณอัศจรรยดุจของ 
ประหลาด  ที่ควรปาวรองกันมาดูมาชม. 
        บทวา  โอปนยิโก  หมายความวา  ความนอมเขาไวในใจของ 
ตน  หรือควรนอมใจเขาไปหา. 
        บทวา  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺ ูหิ  หมายความวา  ผูใด 
ไดบรรล ุ ผูนั้นยอมรูแจงเฉพาะตน  อันผูอ่ืนไมพลอยมาตามรูตามเห็น 
ดวยได. 
        มติของขาพเจาวา  พระธรรมในทีน่ี้ดูเหมือนทานผูแสดงไมได 
หมายจะแยกโดยวิภาค  กลาวรวมปนกันไป   แตเมื่อจะกลาวแยก 
บทวา  สฺวากฺขาโต   นาจะไดในปริยัติอยางเดียว  และไดชื่ออยาง 
นั้น  เพราะตรัสอิงเหตุและเพราะตรัสแตพอดีเปนกลาง ๆ  ไมหยอน 
ไมตึงดวยก็ได.  ขอวาไดในปฏิเวธน้ัน  ความอธิบายอยูขางมัว  แม 
พรรณนามากไปอยางไรก็ไมพนมัว  และคําวาปฏิปทากับพระนิพพาน 
สมควรแกกันและกันนั้น  ปฏิปทาก็ไดแกปฏิบัตินั้นเอง  แกไปขาง 
ปฏิบัติกอนน่ันแลจึงจะกระจาง  เพราะปฏิบัตินับเขาในบทน้ีก็ได  เพราะ 
เปนมัชฌิมาปฏิปทาและอนุบุพพปฏิปทา  เมื่อปฏิบัติดีแลว  ผลแหง 
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ปฏิบัติจึงจักปรากฏวาดีตามกัน.   
        บทวา  สนฺทิฏ ิโก   อาจไดในธรรมอ่ืนจากปฏิเวธดวยก็ได 
เพราะปริยัติก็ตองการความเขาใจที่ไดแกเห็นเอง   ปฏิบัติก็ตองการ 
ความรูจัดทางที่ไดแกเห็นเอง  ในลําดับนั้นปฏิเวธจึงเกิด   ที่ใหเจาตัว 
รูวาทําใหแจงแลว.    
        บทวา  อกาลิโก  ก็เหมือนกัน  เพราะผูฟงปริยัติยอมไดปสาทะ 
และศรัทธาเปนตนในขณะฟงน้ันเองก็มี  ปฏิบัติยอมเปนที่นิยมในกาล 
ทุกเม่ือ  ไมเปนไปในบางคราว  และไดอานิสงสแหงความปฏิบัติใน 
ทันทีก็มี. 
        บทวา  เอหิปสฺสิโก   เปรียบดวยการดูดวยมังสจักษุ  นาจะได 
ในปริยัติและปฏิบัติดวย    เพราะปริยัติเปนคุณท่ีควรจะชวนกันมาฟง 
แลเพราะปฏิบัติเปนคุณท่ีควรจะชวนกันใหทําตาม  เพ่ือจะไดชมปฏิเวธ 
ดวยนํ้าใจ. 
        บทวา   โอปนยิโก   นาจะไดในปฏิบัติดวย  เพราะแมปฏิบัติ 
ก็ควรนอมเขามาดวยทําตามหรือทําใหเกิดข้ึน. 
        บทวา  ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ  วิฺ ูหิ  ก็เหมือนกัน   เพราะ 
การปฏิบัติอันจะใหไดผลดี   อันผูปฏบิัติตองรูจักทําใหสมควรแกฐานะ 
ของตน. 
        เพราะอยางนี้  ขาพเจาจึงเห็นวา  พระธรรมในที่นี้  ทานผู 
กลาวไมไดหมายจะแยกโดยวิภาค  กลาวรวมกันไป.  ไมกลาวถึง  
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ปฏิบัติธรรมบางเลย  ไมเปนอุบายใหเกิดอุตสาหะ  เมื่อไมปฏิบัติ    
ปฏิเวธจะเกิดข้ึนไฉน   ปริยัติอันแสดงเพ่ือชักนําใหปฏิบัติ   กห็า 
ประโยชนมไิด.  
                 ปยรูป  สาตรูป  หมวดละหก  ๑ๆ  หมวด 
        ๑.  จักขุ  โสต  ฆาน  ชิวหา  กาย  มโน. 
        ๒.  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรม. 
        ๓.  จักขุวิญญาณ  กายวิญญาณ  ฆานวิญญาณ 
              ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ. 
        ๔.  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส 
              ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส. 
        ๕.  จักขุสัมผัสสชา  เวทนา,  โสตสัมผัสสชา  เวทนา, 
              ฆานสัมผัสสชา  เวทนา,  ชิวหาสัมผัสสชา  เวทนา, 
              กายสัมผัสสชา  เวทนา,   มโนสัมผัสสชา  เวทนา. 
        ๖.  รูปสัญญา  สัททสัญญา   คันธสัญญา 
             รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  ธมัมสัญญา. 
        ๗.  รูปสัญเจตนา  สัททสัญเจตนา  คัมธสัญเจตนา 
             รสสัญเจตนา  โผฏฐัพพสัญเจตนา  ธัมมสัญเจตนา. 
        ๘.  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา 
              รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา. 
        ๙.  รูปวิตก  สัททวิตก  คันธวิตก  
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                รสวิตก  โผฏฐัพพวิตก  ธัมมวิตก.   
        ๑๐.  รปูวิจาร  สัททวิจาร  คันธวิจาร 
                รสวิจาร  โผฏฐัพพวิจาร  ธัมมวิจาร. 
                                                ท.ี  มหา. ๑๐/๓๔๓. 
        อธิบาย:  หมวดท่ี  ๑  อายตนะภายใน  หมวดที่  ๒  อายตนะภาย 
นอก  หมวดที่ ๓  วิญญาณ  คือความรูสึกอาศัยอายตนะภายใน  เกิด 
เพราะอายตนะ  ๒  ประเภทนั้นพรอมกันเขา  หมวดท่ี  ๔  สัมผัส คือ 
ความประจวบอาศัยอายตนะภายใน    เกิดเพราะการประจวบกันเขา 
แหงอายตนะ  ๒  ประเภทน้ันกับวิญญาณ  หมวดท่ี ๕  เวทนา  คือความ 
เสวยอารมณ  เปนสุขเปนทุกข  หรือไมทุกขไมสุข   เกิดเพราะสัมผัส 
หมวดท่ี ๖  สัญญา  คือความหมายรูอิงอายตนะภายนอก  เกิดใน 
ลําดับแหงเวทนา  หมวดท่ี  ๗  สญัเจตนา   คือความคิดอานอิงอายตนะ 
ภายนอก   เกดิในลําดับสัญญา  หมวดที่  ๘  ตัณหา  อิงอายตนะภาย 
นอก   เกิดในลําดับแหงสัญเจตนา  หมวดท่ี  ๙  วิตก  คือความตริ 
อิงอายตนะภายนอก  เกิดในลําดับแหงตัณหา   หมวดที่ ๑๐  วิจาร  คือ 
ความตรองอิงอายตนะภายนอก  เกิดในลําดับแหงวิตก. 
        ในธรรมเหลาน้ี  วิญญาณและสัมผัสมีกิจตางกันอยางไร  อยู 
ขางมัว.  ในปฏิจจสมุปบาทสวนอภิธรรมยนวา  "สฬายตนปจฺจยา 
ผสฺโส"  แปลวาผัสสะ   ยอมเกิดมีเพราะอายตนะ  ๖  เปนปจจัย  ในพระ 
สูตรกลาวถึงวิญญาณ  ในระหวางอายตนะ  ๖  และผัสสะ  "จกฺขฺุจ 
ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณ,  ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส"  
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แปลวา  อาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณ  ประจวบกันแหงธรรม  ๓  
ประการเปนผัสสะ.  ขาพเจาสันนิษฐานวา  ความรูสึกสักวาเห็นหรือ 
ไดยินเปนตน  เปนวิญญาณ  ความรูสึกพอใจไมพอใจหรือพอเปน 
กลาง ๆ  อันเปนปจจัยใหเกิดเวทนาตามประเภทเปนผัสสะ.  ยุกติเปน 
อยางไร  ขอนักธรรมสนใจดูเถิด.  ธรรมเหลาน้ี  ไดชื่อวา  เปน 
ปยรูป  สาตรูป  โดยอรรถวา  เปนสภาวะท่ีรักท่ีชื่นใจ  ดวยเพง 
อิฏฐารมณเปนที่ต้ัง  เปนบอเกิดแหงตัณหา  ตัณหาเม่ือเกิดยอม  
เกิดในธรรมเหลาน้ี  เมื่อดับยอมดับในธรรมเหลาน้ี. 
                                    สวรรค  ๖  ชั้น 
        ชั้นจาตุมหาราชิก  ชัน้ดาวดึงส  ชั้นยาม  ชั้นดสุิต  ชั้นนิมมานรดี 
ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี. 
                                                        ส.  มหา.  ๑๙/๕๓๑. 
        อธิบาย:   สวรรค  ๖  ชั้นนี ้ ถัดกนัข้ึนไปโดยลําดับ. 
        ชั้นจาตุมหาราชิก   เปนตํ่าท่ีสุด  มีทาวมหาราช  ๔  องคเปนผู 
ปกครอง,  ๑.  ทาวธตรฐ  มีพวกคนธรรพเปนบริวาร  ครองในทิศบูรณ 
๒.  ทาววิรุฬหก   มีพวกกมุภัณฑเปนบริวาร  ครองในทิศทักษิณ 
๓.  ทาววิรูปกข  มีพวกนาคเปนบริวาร  ครองในทิศปศจิม  ๔.  ทาว 
กุเวร  มีพวกยักษเปนบริวาร  ครองในทิศอุดร. 
        ในอาฏานาฏิยสูตร  กลาวถึงทาวมหาราช  ๔  องคนี้  โดยอาการ 
ที่รวมกันวา  รูจักอภิรมณอยูดวยฟอนขับ  มีโอรสองคละมาก ๆ  ทรง  
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นามวาอินทรเหมือนกันทั้งน้ัน  เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  พรรณนา   
ไวโดยเฉพาะถึงดานของทาวกุเวรวา  มีราชธานีและนครตาง ๆ  ม ี
แมน้ํา  มีสภาที่ประชุมยักษ  มีรกุขชาติและสกุณชาติตาง ๆ  ทาวกุเวร 
นั้นมีปราสาทเปนที่อยู  มีชาง  มีมา  เปนราชพาหนะ  มีวอหรอืเสลี่ยง 
เปนราชยาน  ปกครองตลอดลงมาถึงอุตตรกุรุทวีป  ที่อยูของมนุษย 
ผูไมตองทําไรไถนา  บริโภคขาวสาลีไมตองหุงดวยฟน  หุงในหมอ   
ที่ไมตองเอาข้ึนต้ังไฟหรือเอาข้ึนวางบนศิลาเพลิง  ใชโคบาง  ปศุสัตว 
อ่ืนบาง  แทนมา  ใชหญงิบาง  ชายบางแทนพาหนะ.   สันนิษฐาน 
ตามรัฐปสาสโนบาย  ชัน้จาตุมหาราชิก  นาจะไดแกอาณาจักรที่ 
รวม  ๔  ชนบทเขากันในสัมพันธไมตรี  กลาวโดยเฉพาะ  นาไดแก 
ชมพูทวีปนี้เองในสมัยหน่ึง  และทาวมหาราช  ๔  องคนั้น  นาเปนวงศ 
เดียวกันเปนอินทรวงศ  เพราะอยางนี้จึงวาโอรสเปนอันมากทรงนาม 
วาอินทรเหมือนกันทั้งน้ัน. 
        ชั้นดาวดึงส  เดิมที่เปนที่อยูแหงพวกอสูร  ทาวเวปจิตติเปน 
ผูครอง  ยังไมไดยินวามีอะไรนอกจากเปนปา.  ตอมา  ทาวสักก- 
เทวราช  คือพระอินทรกับเทพผูสหจรรวม  ๓๓  องคเกิดข้ึน  ณ  ที่นั้น 
จึงเปนสถานท่ีรุงเรือง  มีเวชยันตปราสาท  มีสุธัมมสภาที่ประชุม 
เทวดา  มีสวนนันทวัน  มสีวนจิตรลดา  มีโปกขรณีสุนันทา  เกิดข้ึน 
เพราะบุญญานุภาพของทาวสักกเทวราชและพระราชเทวี.  สถานที่นี้ 
ต้ังเปนเมืองสวรรคชื่อเทพนคร   มกีําแพงลอม  มีเชิงเทินและหอรบ  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 80 

พรอมสรรพ.  ทาวเธอมีพระเทวี  ๔  องค  พระนางสุธัมมา  พระนาง       
สุจิตรา   พระนางสุนันทา  พระนางสุชาดา  โปรดพระนางสุชาดามาก 
เสด็จไปขางไหนเอาไปดวย.  ทาวเธอมีชางเอราวัณ  ๓  เศียรเปนพระ   
คชาธาร   แตมีคํากลาววา  ไมใชชางจริง ๆ  เปนชางเทวบุตรจําแลง 
ข้ึน  เพราะในสวรรคชั้นน้ัน  ไมมีสัตวดิรัจฉาน  แตในแหงอ่ืนวามี 
ครุฑ  นอกจากน้ี  ยังมีเวชยันตราชรถสําหรับทรง   พระมาตลีเปน 
สารถี  มาที่เทียมเปนมาจริงหรือมาเนรมิตไมไดกลาวไว.  พวกเทวดา 
กับพวกอสูรไมปรองดองกัน  ทําสงครามกันทุกป  ถึงหนาดอกจิตต- 
ปาตลิของพวกอสูรบาน  พวกอสูรยกพลมาทําสงครามกับเทวดา  ตาง 
รุกไดบาง  ตองลาบาง  ในที่สุดพวกอสูรแพ  ถูกพวกเทวดาขับตก 
สมุทรลงไป   ทาวสักกเทวราชต้ังความเปนเอกราชข้ึนได  ปกครอง 
ตลอดทั่วไป.  ทาวสักกเทวราชน้ัน  เสด็จออกในเทวสันนิบาต  ณ  พระ 
แทนบัณฑุกัมพลสิลา  ภายใตตนปาริฉัตตกะ.  พระแทนนั้น  มคํีา 
พรรณนาวา  มีสีเหลืองและนุมดุจผากําพล   เวลาประทับนั่งฟุบลงได 
เวลาเสด็จลุกข้ึนกลับฟูข้ึนไดอยางเดิม  เชนเดียวกับเกาอ้ีสปริง. 
        ในพุทธปุบาทกาล   มีคําเลาวา  สมเด็จพระบรมศาสดา  เสด็จ 
ข้ึนไปทรงจําพรรษาในชัน้ดาวดึงสนี้พรรษาหน่ึง  ประทับ  ณ  พระแทน 
บัณฑุกัมพลสิลานั้น  ทรงแสดงพระอภิธรรมปฎกแกพระพุทธมารดา 
ผูเสด็จลงมาจากชั้นดุสิตในเทวสันนิบาต  พอออกพรรษาแลว  เสด็จ 
ลงจากชั้นดาวดึงสโดยทางบันไดแกว  ทอง  เงิน  ทีเ่ทวดานิรมิต  ลงที่ 
เมืองสังกัสแควนโกศล.  
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        เรื่องเทวาสุรสงครามไดเคาเงือนวา   หมายเอาสงครามใน      
ระหวางพวกอริยกะผูยกมาจากเหนือ  เขาต้ังอยูในชมพูทวีป  และ 
พวกมิลักขะผูอยู  ณ  ที่นัน้มาเดิม   เชนนี้สองใหเห็นความตลอดวา 
สวรรคชั้นนี้  ไดแกชมพูทวีปนี้เองในโบราณสมัย.  ชั้นยาม  ม ี
ทาวสุยามเปนผูปกครอง  ยังไมพบคําพรรณนาถึงสวรรคชั้นนี้. ชั้น 
ดุสิต  มีทาวสันดุสิตเปนผูครอง  ดูเปนชั้นศักด์ิสิทธิ์  กลาววา  เปนที่ 
เกิดและเปนท่ีอยูแหงพระโพธิสัตว  แหงพระพุทธบิดา  พระพุทธมาดา 
และแหงทานผูวิเศษอ่ืน  สมเด็จพระบรมศาสดาของเราก็วาไดอุบัติใน 
ชั้นนี้  เทวดาท้ังหลาย  เชญิเสด็จใหจุติลงมาถือปฏิสนธิในมนุษย- 
โลก  เพ่ือตรัสเปนพระพุทธเจาแลวโปรดเวไนยนิกร   แตไมพลคํา 
พรรณนาถึงฐานท่ี  นอกจากมีวิมาน.  ชั้นนิมมานรดี  มีทาว 
สุนิมมิตเปนผูครอง  มีพรรณนาวา  เทวดาชั้นนี้เปนจําพวกบริบูรณ 
ปรารถนาสิ่งใดส่ิงหน่ึงนิรมิตเอาเองได.  ชั้นปรนมิมิตวสวัดดี  มีทาว 
นิมมิตวสวัดดีเปนผูครอง  มีพรรณนาวา  เทวดาชั้นนี้  ปรารถนา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง  ไดตองนิรมิตเองเหมือนพวกเทวดานิมมานรดี  มีเทวดา 
อ่ืนนิรมิตใหอีกที  แตเปนอยางนั้นทั้งชั้น  เทวดาพวกไหนนิรมิตให 
หาไดกลาวชัดไม  นาจะไดแกเทวดาชั้นนิมมานรดีกระมัง.  เมื่อเปน 
เชนนี้  ชั้นนัน้ยอมมีอํานาจเหนือชั้นนิมมานรดี. 
        สวรรค  ๖  ชั้นนี้  ไมไดเกี่ยวดวยธรรมเลย  แตกลาวถึงในบาลี 
พระสูตรและอรรถกถา  ผูเชื่องาย ๆ ยอมเชื่อดายไป  ผูเชื่อยากยอม 
ไมสนใจเสียเลย  ผูคิดปรศินาธรรมยอมตีความไปตาง ๆ  จึงนํามาแสดง 
ไวในท่ีนี้ดวยพอรูเคาเง่ือน  เพ่ือนําความเขาใจใหถูกทาง.  
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                                 สัตตะ   หมวด  ๗      
                                      อนุสัย  ๗   
        กามราคะ  ปฏิฆะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  มานะ  ภวราคะ   อวิชชา. 
                                                        องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๘. 
        อธิบาย:   กิเลสอยางละเอียด  นอนอยูในสันดาน  บางทีไม 
ปรากฏ  แตเมื่อมีอารมณมายั่ว  ยอมเกิดข้ึนในทันใด   เรียกวาอนุสัย 
กามราคะ  ไดแกความกําหนัดในกาม.  ปฏิฆะ  ไดแกความหงุดหงิด 
กลาวโดยความไดแกโทสะ.   ทิฏฐิ  ไดแกความเห็นผิด.  วิจิกิจฉา  ไดแก 
ความลังเล.  มานะ  ไดแกความถือตัว.  ภวราคะ  ไดแกความกําหนัดใน 
ภพหรือความอยากเปน.  อวิชชา  ไดแกความเขลาไมรูจริง  กลาวโดย 
ความ  ไดแกโมหะ.  กิเลส  ๗  นี ้ บางอยางเปนอนุสัยของบางคน 
สังโยชน ๗  ก็เรียก. 
                                  เมถนุสังโยค  ๗ 
        สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี   บางคนปฏิญญาตนวา  เปนพรหมจารี 
จริง ๆ  หาไดเสพเมถุนกับดวยมาตุคามไมเลย   แตยังยินดี  ปลืม้ใจ 
ชื่อใจดวยเมถุนสังโยค  คืออาการแหงเมถุน  ๗  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ 
        ๑.  ยินดีการลูบไล  การประคบ  การใหอาบนํ้า  การนวดแหง 
             มาตะคา  ปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น. 
        ๒.  ไมถึงอยางนั้น  แตซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม ปลื้มใจ 
              ดวยการเสสรวลน้ัน. 
        ๓.  ไมถึงอยางนั้น  แตเพงดูจองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ  
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             ของตน  ปลื้มใจดวยการเล็งแลน้ัน.      
        ๔.  ไมถึงอยางนั้น   แตฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี  พูด 
              อยูก็ดี   ขับรองอยูก็ดี  รองใหอยูก็ดี  ขางนอกฝาก็ดี  ขาง 
              นอกกําแพงก็ดี  ปลื้มใจดวยเสียงนั้น. 
        ๕.  ไมถึงอยางนั้น  แตตามนึกถึงการเกาท่ีไดเคยหัวเราะพูดเลน 
              กับมาตุคาม  แลวปลื้มใจ. 
        ๖.  ไมถงึอยางนั้น แตเห็นคฤหบดีก็ดี  บุตรคฤหบดีก็ดี  ผูอ่ิมเอิบ 
              พรัง่พรอมดวยกามคุณ  ๕  บําเรอตนอยู แลวปลื้มใจ. 
        ๗.  ไมถึงอยางนั้น  แตประพฤติพรหมจรรย  ต้ังปรารถนาเพ่ือ 
              จะไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหน่ึง  แลวปลื้มใจ. 
                                                                องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๕๖ 
        พรหมจรรยของผูนั้น  ชื่อวาขาด  ชื่อวาทะลุ  ชื่อวาดาง  ชื่อวา 
พรอย.  ผูนั้นประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ประกอบดวยเมถุน- 
สังโยค  ยอมไมพนไปจากทุกขได. 
                                       วิญญาณฐิติ  ๗ 
        ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ  เรียกวาวิญญาณฐิติ  แจกเปน  ๗  ดังนี้: 
        ๑.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เชนพวก 
             มนษุย  พวกเทพบางหมู  พวกวินิปาติกะ  [เปรต]  บางหมู. 
        ๒.  สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน  เชน 
              พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม   ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน  [?].  
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        ๓.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาตางกัน  เชน     
             พวกเทพอาภัสสระ. 
        ๔.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน 
             เชนพวกเทพสุภกิณหะ.  
        ๕.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ. 
        ๖.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ. 
        ๗.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญาญตนะ. 
                                                        องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๔๑. 
                                         วิสุทธิ  ๗ 
        ๑.  สลีวิสุทธิ                                ความหมดจดแหงศีล. 
        ๒.  จิตตวิสุทธิ                                ความหมดจดแหงจิต. 
        ๓.  ทฏิฐิวิสุทธิ                                ความหมดจดแหงทิฏฐิ. 
        ๔.  กังขาวิตรณวิสุทธิ                ความหมดจดแหงญาณเปน 
                                                        เครื่องขามพนความสงสัย. 
        ๕.  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ          ความหมดจดแหงญาณเปน 
                                                        เครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง. 
        ๖.  ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ        ความหมดจดแหงญาณเปน 
                                                        เครื่องเห็นทางปฏิบัติ. 
        ๗.  ญาณทัสสนวิสุทธิ                ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ. 
                                                                ม.  ม.  ๑๒/๒๙๐  
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        อธิบาย:  การรักษาศีลตามภูมิของตนใหบริสุทธ  จัดเปน    
สีลวิสุทธิ.   สมาธิ  ทั้งที่เปนอุปจาร  ทั้งที่เปนอัปปนา  โดยทีสุ่ด 
ขณิกสมาธิ  คือสมาธิชั่วขณะพอเปนบทฐานแหงวิปสสนา  จัดเปน  
จิตตวิสุทธิ.  การพิจารณาเห็นนามรูปโดยสภาวะอยางไร   รูจักแยกออก 
เปนสวน  ๆ  โดยปจจัตตลักษณะ  และยกข้ึนสูไตรลักษณะคือ  อนิจจตา 
ทุกขตา  อนัตตตา  โดยสามัญญลักษณะ  จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ.  การ 
กําหนดจับปจจัยแหงนามรูปนั้นวา  เพราะอะไรเกิดข้ึน   นามรูปจึงเกิด 
ข้ึน  เพราะอะไรดับ  นามรูปจึงดับ  จนเปนเหตุสิ้นสงสัยในนามรูป 
ทั้งท่ีเปนมาแลวในอดีต  ทั้งท่ีกําลังเปนอยูในปจจุบัน  ทั้งจักเปนใน 
อนาคต  จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ.  ทานกลาววา  อวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน  กรรม  เปนสามญัญปจจัยแหงนามรูป  อาหารเปนวิสามัญญ- 
ปจจัยแหงรูป   อายตนะภายใน  ๖  ภายนอก  ๖   เปนวิสามัญญปจจัย 
แหงวิญญาณอันเปนสวนจิต   ผัสสะอันเกิดเพราะวิญญาณ  เปน 
วิสามัญญปจจัยโดยตรงและโดยออมแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  อัน 
เปนสวนเจตสิกที่รวมกันเขาเปนนาม.  ญาณอันรูจักหยั่งลงวา  นี้ทาง 
นี้มิใชทาง   แหงธรรมพิเศษ  จัดเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ. 
พรรณนาตามมติของพระคันถรจนาจารยวา   พระโยคาวจรเจริญ 
วิปสสนามาถึงชั้นกังขาวิตรณวิสุทธิแลว  อุปกิเลสแหงวิปสสนา  ๑๐ 
อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน  ไมหลงไปวาไดบรรลุมรรคผล  หยั่งรูวา 
นั่นเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา  คือมัวพะวงอยู   วิปสสนาจักไมเจริญ 
ข้ึนไปอีก   ประคองวิปสสนาจิตไวในวิถี  จัดเปนมัคคามัคคญาณ-  
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ทัสสนวิสุทธิ.   อุปกิเลสแหงวิปสสนา  ๑๐  นั้น  คือ  โอภาส  แสงสวาง  ๑     
ญาณ  ๑  ปติ  ความอ่ิมใจ  ๑  ปสสัทธิ  ความสงบ  ๑  สุข  ๑  อธโิมกข 
ความนอมใจเชื่อ  ๑  ปคคาหะ  ความเพียร  ๑  อุปฏฐาน  คือ สติ  ๑ 
อุเบกขา  ความวางจิตเปนกลาง  ๑  นกิันติ  ความพอใจ  ๑  อันเปน  
ธรรมประณตีกวาในเวลาปกติ.   วิปสสนาญาณ  ๙  คือ  อุทยัพยานุ- 
ปสสนาญาณ  ปรชีาคํานึงเห็นความดับ  ๑  ภังคานุปสสนาญาณ  ปรชีา 
คํานึงเห็นความดับ  ๑  ภยตูปฏฐานญาณ  ปรชีาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ 
เปนของนากลัว  ๑   อาทีนวานุปสสนาญาณ   ปรชีาคํานึงเห็นโทษ  ๑ 
นิพพิทานุปสสนาญาณ  ปรีชาคํานึงถึงดวยความเบ่ือหนาย  ๑  มุญจิตุ- 
กัมยตาญาณ  ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย  ๑  ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 
ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง  ๑  สงัขารุเปกขาญาณ  ปรชีาคํานึงดวย 
วางเฉยเสีย  ๑  สัจจานุโลมิกญาณ  ปรชีาเปนไปโดยสมควรแกกําหนด 
รูอริยสัจ  ๑  จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  [จงดูอธิบายในนวกะ]. 
ญาณในอริยมรรค  ๔  จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ.  วิสุทธิ  ๗  นี้  เปน 
ปจจัยสงตอกันข้ึนไปเพ่ือบรรลุพระนิพพาน  เหมือนรถ  ๗  ผลัดตางสง 
ตอซ่ึงคนผูไปใหถึงสถานท่ีปรารถนา.  
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                                 อัฏฐกะ  หมวด  ๘      
                                    อรยิบุคคล  ๘ 
        พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  และพระผูต้ังอยูในโสดาปตติผล 
เปนคูที่ ๑. 
        พระผูต้ังอยูในสกทาคามิมรรค  และพระผูต้ังอยูในสกทาคามิผล 
เปนคูที่  ๒. 
        พระผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค  และพระผูต้ังอยูในอนาคามิผล 
เปนคูที่  ๓. 
        พระผูต้ังอยูในอรหัตตมรรค   แลพระผูต้ังอยูในอรหัตตผล 
เปนคูที่  ๔. 
        นับเรียงองคเปน  ๘. 
                                                        องฺ.  อฏก.  ๒๓/๓๐๑. 
        จงดูอธิบายในมรรค  ๔  และผล  ๔  ในจตุกกะ. 
        พระผูต้ังอยูในมรรคน้ัน  เปนชั่วขณะมรรคจิตเทาน้ัน  พนจาก 
นั้นเปนพระผูต้ังอยูในผล   มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึง  จงดูอริยบุคคล  ๔ 
ในจตุกกะ. 
                                        อวิชชา  ๘ 
        ๑.  ไมรูจักทุกข. 
        ๒.  ไมรูจักเหตุเกิดแหงทุกข. 
        ๓.  ไมรูจักความดับทุกข.  
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        ๔.  ไมรูจักทางถึงความดับทุกข.         
        ๕.  ไมรูจักอดีต. 
        ๖.  ไมรูจักอนาคต. 
        ๗.  ไมรูจักทั้งอดีตท้ังอนาคต. 
        ๘.  ไมรูจักปฏิจจสมุปบาท.  
                                ขุ.  จูฬ.  ๓๐/๙.  ธมฺมสงฺคณี  ๓๔/๑๘๐. 
        อธิบาย :   ๔   อยางขางตน  ไดแกไมรูแจงอริยสัจ  ๔.  ไมรูจัก 
อดีตน้ัน  คือไมรูจักสาวหลัง  เมื่อพบเห็นผลในปจจุบัน  ไมรูจักสาว 
หาตนเคาวาอะไรเปนเหตุใหเกิดมีข้ึน.  ไมรูจักอนาคตน้ัน  คือไม 
รูจักคาดหนา  ไมอาจปรารภการท่ีทํา  หรือเหตุอันเกิดข้ึนในปจจุบัน 
แลวและคาดหนาวาจักมีผลเปนอยางนั้น ๆ.  ไมรูจัดทั้งอดีตท้ังอนาคต 
นั้น  คือไมรูจักโยงเหตุในอดีต  และผลในอนาคตใหเนื่องถึงกัน.  ไม 
รูจักปฏิจจสมุปบาทน้ัน   คือไมรูจักกําหนดสภาวะนั้น  ๆ   โดยความ 
เปนเหตุเปนผลแหงกันและกันเน่ืองกันไป   ดุจลกูโซเกี่ยวกันเปนสาย 
ฉะน้ัน. 
                                             วิชชา  ๘ 
        ๑.  วิปสสนาญาณ                ญาณอันนับเขาในวิปสสนา. 
        ๒.  มโนมยิทธิ                        ฤทธ์ิทางใจ. 
        ๓.  อิทธิวิธิ                        แสดงฤทธิ์ได. 
        ๔.  ทิพพโสต                        หูทพิย.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 89 

        ๕.  เจโตปริยญาณ                  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน.     
        ๖.  ปุพเพนิวาสานุสสติ          ระลึกชาติได. 
        ๗.  ทิพพจักขุ                        ตาทิพย. 
        ๘.  อาสวักขยญาณ                รูจักทําอาสวะใหสิ้น.  
                                                        ท.ี  ส.ี  ๙/๑๐๑. 
        อธิบาย:   วิปสสนาญาณน้ัน  ญาณทัสสนะก็เรียก  ไดแกปญญา 
พิจารณาเห็นรูปและนามแยกเปนสวน  ตางอาศัยกันเปนไป  [ผูใคร 
จะรูพิสดาร  จงดูวิสุทธิ  ๗  ในสัตตกะ].  มโนมยทิธินั้น  มีนิทเทศ 
วา  นิรมิตไดซึ่งกายอ่ืนออกจากกายน้ี  ดุจชักดาบออกจากฝก  มี 
การคิดทําอะไรตาง ๆ  สําเร็จเทียบ.  อิทธิวิธิ  ทิพพโสต  และ 
เจโตปริยญาณ   อธิบายไวแลวในอภิญญา  ๖  ในฉันกะ.  ปุพเพ- 
นิวาสานุสสติ  ทิพพจักขุ  และอาสวักขยญาณ  อธิบายไวแลวใน 
วิชชา  ๓  ในติกะ. 
                                         สมาบัติ  ๘ 
                              รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔ 
                                                ส.  สฬา.  ๑๘/๓๒๓ 
             พึงดูอธิบายรูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  ในจตุกกะ.  
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                                  นวกะ  หมวด  ๙    
                                  อนุบุพพวิหาร  ๙ 
        ธรรมเปนเครื่องอยูโดยลําดับกนั  เรียกอนุบพุพวิหาร  มี 
ประการ  ๙  คือ  รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  และสัญญาเวทยิตนิโรธ 
คือสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา   เปนธรรมละเอียดกวาเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง  ทานผูเขาไมมีสัญญาและเวทนาเลย. 
อยางหลังน้ี  นิโรธสมาบัติก็เรียก. 
                                                                องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๒๔. 
                                        พุทธคุณ  ๙ 
        อิติป  โส  ภควา                         แมเพราะอยางนี้  ๆ  พระผูมี- 
                                                        พระภาคเจาน้ัน 
        ๑.  อรห                                        เปนพระอรหันต 
        ๒.  สมมฺาสมฺพุทฺโธ                        เปนผูตรัสรูชอบเอง 
        ๓.  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน                เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา  และ 
                                                        จรณะ 
        ๔.  สุคโต                                        เปนผูเสด็จไปดีแลว 
        ๕.  โลกวิทู                                เปนผูรูแจงโลก 
        ๖.  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ        เปนสารถแีหงบุรุษพึงฝกได  ไม 
                                                        มบีุรุษอ่ืนยิ่งไปกวา  
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        ๗.  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน           เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย    
                                                        ทั้งหลาย 
        ๘.  พุทโฺธ                                        เปนผูต่ืนแลวเปนผูเบิกบานแลว 
        ๙.  ภควา                                        เปนผูมีโชค. 
                                                                องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๖๕. 
        อธิบาย:  พระคุณ  ๙  บทนี้  ดูเหมือนทานเลือกต้ังไว  เพ่ือ 
ตริตรองหาความเขาใจเอาเอง   เปนพุทธานุสสติ  จักแสดงพอเปน 
ตัวอยาง. 
        บทวา  อรห  ทานพิจารณาพยัญชนะแกไวตาง ๆ  อยางหน่ึงวา 
ออกจากศัพท  อารา-ห  แปลวาเปนผูเวนไกล  เปนผูหักกําจักร 
อีกอยางหนึ่งวาออกจากธาตุ  อรฺห  แปลวาเปนผูควร  อีกอยางหนึ่ง 
วา  อ-รห  แปลวาเปนผูไมมีขอลับ.  ขอวาเปนเวนไกลน้ัน  อธิบาย 
วา  เปนผูเวนไกลจากกิเลสและบาปธรรม  กลาวคือเปนผูบริสุทธ  ขอ 
วา  เปนผูหักกําจักรน้ัน  อธิบายวา  เปนผูหักกําแหงสังสารจักร  ไดแก 
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  กรรม.  ขอวา  เปนผูควรน้ัน  อธิบายวา 
เปนผูควรแนะนําส่ังสอนเขา   เปนผูควรรับความเคารพนับถือของเขา 
เปนอาทิ.  ขอวา  เปนผูไมมีขอลับนั้น  อธิบายวา  ไมไดทําความ 
เสียหายอันจะพึงซอนเพื่อมิใหคนอ่ืนรู.   เทียบกับภาษาสกฤตเขาแลว 
จับหลักไดวาออกจากธาตุ  อรฺห  ที่แปลวา  ควร.  โดยอรรถหมายความ 
วาเปนผูบริสุทธ  บทนี้ใชเปนคุณของพระสาวกดวย  แตมีบทอ่ืนเขา 
ประกอบหมายความตาง  สําหรับพระศาสดาใชวา  อรห  สมฺมา-  
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สมฺพุทฺโธ  พระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง  สําหรับพระสาวกใชวา  อรห    
ขีณาสโว  พระอรหันตอาสวะสิ้นแลว. 
        บทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  หมายความวา  เปนตนเดิมแหงพระ 
พุทธศาสนา  อันเปนสวากขาตธรรม. 
        บทวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  หมายความวา  เปนผูไดบรรล ุ
วิชชาดวย  เปนผูแรกรูจักทางเครื่องบรรลุวิชชานั้นดวย   โดยใจความ 
ก็เหมือนบทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ.  ฝายพระสาวก  เปนแตผูไดบรรลุวิชชา 
แตมิใชผูแรกรูจักทางเคร่ืองบรรลุวิชชานั้น  เปนแตไดรูจักจากพระ- 
ศาสดาอีกตอหน่ึง  จึงมีบทเรียกตางวา  เตวิชฺโช  ผูมีวิชชา  ๓  วิชชา 
กลาวไวในติกะก็มี  ในอัฏฐกะก็มี. จรณะจักกลาวในอติเรกทสกะ  ผู 
ปรารถนาจงดูในหมวดที่ระบุไวนั้น. 
        บทวา  สุคโต  ความกระจางแลวไมตองพิจารณาศัพท  มีอธิบาย 
วา  ประพฤติพระองครอดไปไดไมตองถอยหลัง  เสด็จไปในท่ีใด  ยัง 
ประโยชนใหสําเร็จแกมหาชนในที่นั้น  เสด็จมายังโลกนี้  ประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาไวเพ่ือประโยชนแกประชาชน  จึงเขาปรินิพพาน. 
        บทวา  โลกวิทู  พรรณนาใหเขากับโลก  ๓  วา  ทรงรูจักถิ่น- 
ฐานบานเมืองตาง ๆ  ปรุงโปรง  ทรงรูจักอัธยาศัยของคนตางถิ่นตางชั้น 
ทรงรูจักหยั่งเห็นเหตุอันปรุงแตงคนเหลาน้ัน  พรอมท้ังถิ่นฐานใหยิ่ง 
หรือหยอนอยางไร.  อธิบายอีกอยางหน่ึงวา   ทรงหยั่งรูความเปนไป 
ของคนทุกชั้นวาเปนอยางไร  เนื่องดวยสุขทุกขก็ดี  เนื่องดวยความ 
เจริญความเสื่อมก็ดี   ตกอยูในคติแหงความเปลี่ยนแปลงอยางไร  จน  
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หายต่ืนหายหลงหายอยากในอิฏฐารมณ  หายตกใจกลัวตออนิฏฐารมณ  
เปนทางนําพระองคใหเสด็จไปดี.   
        บทวา  ปุริสทมฺมสารถิ  นั้น  มีอธิบายวา  ครั้งโบราณ  พวก 
กษัตริยชอบเลนมา  เพราะมาเปนพาหนะท่ีใชในสงครามถึง  ๒  หมวด 
แหงกองทัพ  ใชใหทหารข่ี  จัดเปนอัสสานิก  [หมวดมา]  ใชเทียม 
รถ  จัดเปนรถานิก  [หมวดรถ]   ความเปนสารถีฝกมาขับรถ  ยอม 
นิยมกันวาดี   ในการข้ึนรถรบกัน  การชนะหรือแพ  นอกจากตัวผูรบ 
เนื่องดวยสารถี  ตองใชคนสําคัญทีเดียว  ดังจะเห็นไดในเรื่องนั้น ๆ 
เชนพระมาตลีเปนสารถีของพระอินทร  ทีฑาวุกุมารตัวโปรดเปนสารถี 
ของพระเจาพรหมทัตต    ดวยเหตุนี้แล  จึงใชศัพทวาสารถีในบทนี้ 
เพ่ือแสดงความเปนผูฝกคน   เปนคูกับผูฝกมาขับรถ.  ศัพทวา  ปริส- 
ทมฺโม   บุรุษพึงฝกไดนั้น  หมายเอาคนมีนิสัยที่อาจฝกใหดีได  และ 
ต้ังใจจะเขาใจพระธรรมเทศนา  แมฟงดวยต้ังใจจะจับขอบกพรองข้ึน 
ยกโทษเชนเดียวถียก็ตามที.   ฝายคนผูโงทึบเทียบดวยคนปาคนดอยไม 
สามารถจะฝกได  และคนผูไมต้ังใจฟงพระธรรมเทศนา  เพ่ือหา 
ความเขาใจ   ชื่อวา  ปรุิสาทมฺโม  บุรษุผูฝกไมได  แมพระพุทธเจา 
ก็ไมอาจทรงฝก. 
        บทวา  อนุตฺตโร  แปลตัดความวาเปนเยี่ยม  หมายความวาทรง 
ฝกดีกวาสารถีฝกมา  ดวยไมไดใชอาชญาหักหาญ  และรูจักใชอุบาย 
ใหเหมาะแกบุคคล  และคนผูที่ทรงฝกแลว  ยอมดียิ่งกวามาท่ีฝกดีแลว. 
        บทวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  ตามพยัญชนะ  ดังจะเชิดชูวา  
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เปนครูของบุคคลท้ังชั้นสูงท้ังชั้นตํ่า,  ตามอรรถ  นาจะพรรณนาถึงพระ  
คุณสมบัติที่สมควรเปนครู  แลไดทรงทํากรณียะของครู  จึงไดผล   
เปนอยางนั้น. 
        บทวา  พุทฺโธ  ที่วาเปนผูต่ืน  มีอธิบายวา  เปนผูไมหลงงมงาย 
ที่เปรียบดวยนอนหลับ  เปนกาลัญู  รูจักกาลสมัย  รูจักฐานะและ 
อฐานะ,  ที่วาเปนผูเบิกบานแลว  มีอธบิายวา  เปนผูทรงพระคุณ 
เต็มที่  และไดทรงทําพุทธกิจสําเร็จแลว. 
        บทวา  ภควา  ดูเหมือนพระคัมถรจนาจารยไมแนใจวาออกจาก 
ศัพทอะไร  หรือธาตุอะไร   ทานพิจารณาแกไวตาง ๆ   อยางหน่ึงวา 
ออก  จาก  ภชฺ  ธาตุ  ที่แปลวาแจกวาแบง  อธิบายวา  แจกพระธรรม 
รตนะ  สําเร็จรูปเปน  ภาค  หรือ  ภค  แปลวาสวน  วาสมบัติ  อธิบาย 
วา  มีสวนแหงธรรม  มคุีณสมบัติ.  อีกอยางหนึ่งวาออกจาก  ภชฺ  ธาตุ 
ที่แปลวาคบ  เสพ   อธิบายวา  เสพเสนาสนะสงัด  หรือจะอธิบายวา 
เสพสันติวิหารธรรมก็เขารูป  สําเร็จรปูเปน  ภค   แปลวามีอาการนาคบ 
อธิบายวา  ทรงนําผูเขาไปคบใหไดประโยชนตามสมควร.  อีกอยาง 
หน่ึงวาออกจาก  ภฺช  แปลวาหัก  อธิบายวา  หักคือกําจัดกิเลสและ 
บาปธรรมท้ังปวง.  ขาพเจาหาความเขาใจบทน้ีมานามแลว  ไดพบ 
ในพราหมณสมัย   เปนคําท่ีเรียกฤษีทั่วไปก็ได  เรยีกเทวดาบางก็ได. 
ที่ใชเรียกฤษีหลงเหลืออยูในปกรณของเราก็มี  แหงหนึ่งพวกภัทท- 
วัคคิยกุมาร  ๓๐  คน  เที่ยวตามหาหญิงคนหนึ่งผูลักของหนีไป  พบ 
พระศาสดาเสด็จประทับอยูใตรมไมตําบลไรฝาย   ไมรูจักพระองค 
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ถามวา  อป  ภความ อิตฺถึ  ปสฺเสยฺย   แปลวา  ภควา   เห็นหญิงบาง    
หรือ ?   อีกอยางหนึ่ง  ในชาดก  ราชอํามาตยถามเกสีดาบสผูอันพรเจา 
พาราณสีทรงบํารุงอยูในพระนคร   แตทูลลาไปอยูกับกัปปดาบสผูศิษย 
ไดฉันแตของปาอันจืดหารสเค็มมิได  ไมเหมือนอยูในพระนครที่ไดฉัน 
ของอรอยตาง ๆ  วา  กถนฺนุ  ภควา  เกสี  กปฺปสฺส   รมสิ  อสฺสเม 
แปลวา  ภควา  เกสี  ยินดอียูไดในอาศรมแหงกัปปดาบสดวยอยาง  
ไร ?   และไดรับตอบวา  ความคุนเคยน่ันและเปนรสอันเยี่ยม.  สวนใน 
พระพุทธศาสนาใชเปนบทเรียกพระศาสดา  และพระพุทธเจาทั้งหลาย 
อ่ืนเทาน้ัน  ไมใชเรียกพระสาวก.  ขาพเจาลงมติวา  ออกจาก  ภค 
ศัพท  อันสําเร็จมาแต  ภชฺ  ธาตุ  ที่แปลวาแจกวาแบง   มีคูเทียบวา 
โสภคฺย   โทภคฺย  ใชตามลําพับศัพทเปนขางดี  แปลวา โชคดี  มีคําดี 
คํารายประกอบ  เปนแตคํากลาง ๆ  แปลวา  เคราะห  เชนเคราะหดี 
เคราะหราย.  โดยนัยนี ้ แปลวา  ผูมีโชค  วาผูมีเคราะหดี  อธิบาย 
วา     ครั้งยังไมไดออกทรงผนวช   กไ็ดรับทํานุบํารุงเปนอยางดี 
ต้ังแตทรงพระเยาวจนทรงพระเจริญ   ออกทรงผนวชแลวทรงแสวงหา 
ทางตรัสรูอยูถึง  ๖  ป   นากลัวไมสําเร็จ   มาสําเร็จเขาได  แตนั้นทรง 
ประกาศพระศาสนา  สามารถยังผูอ่ืนใหบรรลุธรรมพิเศษเปนพระสงฆ 
ข้ึนได   และอาจยังเวไนยนอกจากนั้นใหไดศรัทธาเลื่อมใสยอมนับถือ 
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาข้ึนไว  จัดวาเปนผูมีโชคดี  มีเคราะหดีทุก 
คราวมา   ในเวลาสอนพระศาสนา  ปรากฏวาพวกเดียรถียคิดราย  แต 
ก็ไมอาจทํา  สอนโจรและยักษผูรายกาจ  ก็ไมถูกทําราย  และไมถูก  
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ผูครองนครที่เสด็จไปสอนพระศาสนาระแวงวาเปนผีบุญ  และกําจัดเสีย   
จัดวาเปนผูมีโชคมีเคราะหดีเหมือนกัน.  ควรจะเรียกวาพระผูมีพระภัต 
แตเรียกวาพระผูมีพระภาค  ชะรอยจะเห็นใกลตอเสียงวาพระพักตร 
ซึ่งแปลวาหนา  เกรงจะนําความเขาใจแฉไปกระมัง  จึงเรียกตามท่ี 
ทานสันนิษฐานไวโดยประการหนึ่ง.  
        พุทธคุณ  ๙  นี ้ เรยีกนวหรคุณก็มี  โดยท่ีแทควรจะเรียก 
นวหคุณ   หรือนวารหคุณ   จึงจะแปลวาคุณของพระอรหันต  ๙. 
มานะ  ๙ 
        ๑.  เปนผูเลิศกวาเขา                        สําคัญตัววาเลิศกวาเขา. 
        ๒.                "                                สําคัญตัววาเสมอเขา. 
        ๓.                "                                สําคัญตัววาเลวกวาเขา. 
        ๔.  เปนผูเสมอเขา                        สําคัญตัววาเลิศกวาเขา. 
        ๕.                  "                                สําคัญตัววาเสมอเขา. 
        ๖.                "                                สําคัญตัววาเลวกวาเขา. 
        ๗.  เปนผูเลวกวาเขา                        สําคัญตัววาเลิศกวาเขา. 
        ๘.                "                                สําคัญตัววาเสมอเขา. 
        ๙.                "                                สําคัญตัววาเลวกวาเขา. 
        อธิบาย:    ความเปนผูเลิศ  เปนผูเสมอ  เปนผูเลวกวาเขานั้น 
กําหนดโดยชาติ  โคตร  สกุล   รูปสมบัติ  ทรัพย  ศัลปะ  วิทยา  การงาน 
ความฉลาดเฉลียว  และอ่ืน ๆ   อันเทียบดวยของคนอ่ืนโดยมาก  
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ดวยกัน.  มานะ ขอ  ๑  ขอ  ๔  และขอ  ๗  เขาลักษณะทะนง,  ขอ  ๒  ขอ  ๕ 
และขอ  ๘  เขาลักษณะตีเสมอ,  ขอ  ๓  ขอ  ๖  และขอ  ๙  เขาลักษณะ 
ถอมตัว.   มานะลักษณะท่ี  ๑  ที่  ๒  ตรงตอจองหองและถือตัวโดย   
ลําดับกัน  จัดเปนมานะชอบอยู  มานะลักษณะท่ี  ๓  ไมนาจัดเปนมานะ 
บางทีทานจะหมายคนหม่ินตนอยางนั้นแลว  อิสสาและคิดแขงขันคนอ่ืน 
กระมัง  หรือเพียงสักวายังสําคัญตนอยูดวยประการไร   ก็จัดวาเปนมานะ  
ได   เชนมานะมาในอุทธัมภาคิยสังโยชน  ขอนับธรรมพิจารณาดูเถิด. 
                                     โลกุตตรธรรม  ๙ 
                            มรรค  ๔  ผล  ๔  นพิพาน  ๑. 
                                                   ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๓๖๒. 
        อธิบาย:  นิพพานในท่ีนี้  หมายอนุปาทิเสสนิพพาน.  ผูปรารถนา 
จงดูตามหมวด. 
                                     วิปสสนาญาณ  ๙ 
        ๑.  อุทยพัพยานุปสสนาญาณ                  ปรชีาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความ 
                                                                ดับ. 
        ๒.  ภังคานุปสสนาญาณ                        ปรชีาคํานึงเห็นความดับ. 
        ๓.  ภยตูปฏฐานญาณ                         ปรชีาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ  เปน 
                                                                ของนากลัว. 
        ๔.  อาทีนวานุปสสนาญาณ                ปรชีาคํานึงเห็นโทษ. 
        ๕.  นิพพิทานุปสสนาญาณ                ปรชีาคํานึงถึงความเบ่ือหนาย. 
        ๖.  มญุจิตุกามยตาญาณ                        ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย.  
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        ๗.  ปฏสิังขานุปสสนาญาณ        ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง.     
        ๘.  สังขารุเปกขาญาณ                ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย. 
        ๙.  สัจจานุโลมิกญาณ                ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกกําหนดรู 
                                                        อรยิสัจ. 
                                                        ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๑. 
        อธิบาย:   ญาณที่  ๑  คํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับแหง 
สังขาร.   ญาณท่ี  ๒   ปลอยความเกิดเสีย  คํานึงเอาเปนอารมณเฉพาะ 
ความดับแหงสังขารน้ัน.  ญาณที่  ๓  คํานึงเห็นสังขารนั้นอันปรากฏ 
ดวยอํานาจความดับ  โดยอาการเปนของนากลัว  ดุจสัตวรายมีสีหะ 
เปนตน.  ญาณท่ี  ๔  คํานึงเห็นโทษแหงสังขารน้ัน  อันปรากฏดวย 
ประการนั้นวาเปนดุจเรือนอันไฟไหมแลว.  ญาณที่ ๕  คํานึงถึงสังขาร 
นั้นอันมีโทษไดเห็นแลวดวยความเปนหนาย.  ญาณท่ี ๖  คํานึงดวย 
ใครจะพนไปเสียจากสังขารนั้นที่เบื่อหนายแลว  ดจุสัตวอันติดขาย 
ใครจะหลุดไปจากขาย.  ญาณที่  ๗  คํานึงดวยพิจารณาเฟนสังขารน้ัน 
เพ่ือหาทางเปนเครื่องพนไปเสีย   ดจุนางนกท่ีเรียกวาสมุทรสกุณีอัน 
ลงเลนในทะเล.  ญาณที่  ๘   คํานึงดวยความวางเฉยในสังขารนั้น 
ดุจบุรุษผูวางเฉยในภรรยาอันหยากันแลว.  ญาณที่  ๙  เปนไปขณะ 
แหงจิต   อันไดชื่อวาอนุโลมเกิดข้ึนในลําดับแหงมโนทวาราวัชชนะ 
อันตัดภวังคเกิดข้ึนในขณะอริยมรรคจักเกิด  ในท่ีสดุแหงสังขารุเปกขา- 
ญาณ.  
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                                           สังฆคุณ  ๙    
             ภควโต  สาวกสงฺโฆ                พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค. 
        ๑.  สุปฏิปนฺโน                                เปนผูปฏิบัติดีแลว. 
        ๒.  อุชปุฏิปนฺโน                        เปนผูปฏิบัติตรงแลว. 
        ๓.  ายปฏิปนฺโน                        เปนผูปฏิบติัเปนธรรม. 
        ๔.  สามีจิปฏิปนฺโน                        เปนผูปฏบิัติสมควร. 
              ยาททิ                                        นี้คือใคร 
              จตฺตาริ   ปรุิสยคุานิ                คูแหงบุรุษ  ๔ 
              อฏ  ปุริสปุคฺคลา                บุรุษบุคคล  ๘ 
              เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ        นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค. 
        ๕.  อาหุเนยฺโย                                เปนผูควรของคํานับ. 
        ๖.  ปาหุเนยฺโย                                เปนผูควรของตอนรับ. 
        ๗.  ทกขิฺเณยฺโย                                เปนผูควรของทําบุญ. 
        ๘.  อฺชลิกรณีโย                        เปนผูควรทําอัญชลี  [ประณมมือ 
                                                        ไหว]. 
        ๙.  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต                เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืน 
              โลกสฺส                                ยิ่งกวา. 
                                                                อง.  ติก.  ๒๐/๒๖๗. 
        อธิบาย:   พระสงฆนี้  หมายเอาจําพวกพระสาวกผูไดบรรล ุ
ธรรมวิเศษ.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 100 

        บทวา  สุปฏิปนฺโน   หมายความกวาง  นอกจากท่ีระบุไวใน  ๓     
บทเปนลําดับไป  เชนปฏิบัติไปตามมัชฌิมาปฏิปทา  ไมหยอนนัก  ไม 
ตึงเครียดนัก  ปฏิบัติไมถอยหลัง  ปฏบิัติกลมเกลียวกับพระศาสดา 
ไมปฏิบัติเปนปฏิปกขกนั. 
        บทวา  อุชุปฏิปนฺโน   หมายวาไมปฏิบัติลวงโลก   ไมมีมายา 
สาไถย  ประพฤติตรง ๆ ตอพระศาสดาและเพื่อสาวกดวยกัน  ไม 
อําพรางความในใจ  ไมมแีงมีงอน. 
        บทวา  ายปฏิปนฺโน  ทานสันนษิฐานวา  อยางหน่ึงออกจาก 
า  ธาตุ  ที่แปลวา  รู  จึงอธิบายวา  เปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเครื่อง 
รู  คือปฏิบัติในทางอันจะใหเกิดความรู  เปนผูปฏบิัติเพ่ือธรรมที่ควร 
รู   คือปฏิบัติเพ่ือไดความรูธรรม  อีกอยางหน่ึงทานแปลวา  เปนผู 
ปฏิบัติเพ่ือออกไป  ที่อธบิายวา  เพ่ืออกไปจากทุกข  เพ่ือออกไป 
จากภพ  แตสันนิษฐานวาออกจากธาตุอะไรหาทราบไม.  ศัพทวา าย 
นี้  เทียบกันไดกับศัพทสสกฤตวา  นฺยาย  ที่วาออกจาก  อ  ธาตุ  มีน ิ
อุปสัคนํา  แปลวา  เขาไป  เขาถึง  ขางภาษามคธ  แปลง  นฺย  เปน   
โดยวิธีสนธิ  จึงเปน  าย.   ศัพทนี้ขางสสกฤตแปลไวหลายนัย  อยาง 
หน่ึงแปลวา  ธรรม  สมดวยบทบาลีวา  ายสฺส  อธิคมาย  ที่แปลวา 
เพ่ือบรรลุาย  อันไดแกอธิคมสัทธรรม.  ธรรมไดชื่อวา  นฺยาย  หรือ 
าย  เพราะเปนคุณอันจะพึงเขาถึง  คือบรรล.ุ  ทานแปลศัพทวา  ออก 
อุปสัคตัวนั้นในสสกฤตเปน  นิส ฺ เขากับสระ  ส ฺ ตองแปลงเปน  ร ฺ
เชน  นริุปททฺโว  นริาสงฺโก  ในที่นี้เขากับ  อิ  ธาตุ  จะตองเปน  นิริ  
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หรือ  นริย,  สําเร็จรูปเปน  นฺยาม  ไมได.  น ิ แปลวาเขา  เชน  นิคจฺฉติ    
แปลวาเขาถึง  นิวีสติ  แปลวาเขาต้ัง.  โดยนัยนี ้  บทวา  ายปฏิปนฺโน 
แปลวา  เปนผูปฏิบัติเปนธรรม  ที่อธิบายวา  ปฏิบัติมุงธรรมเปนใหญ 
ถือความถูกเปนประมาณ. 
        บทวา  สามีจิปฏิปนฺโน  หมายวาปฏิบัตินานับถือ  สมควรได 
รับสามีจิกรรม.  คูแหงบุรุษ  ๔  บรุุษบุคคล  ๘  จงดูอริยบุคคล  ๘  ใน 
อัฏฐกะ. 
        ขอคํานับ  ที่เรียกวาอาหุนะน้ัน  ไดแกเครื่องสักการะอันจะ 
พึงนํามาใหถึงสํานัก  เชนเครื่องสักการะถวายอุปชฌายะอาจารยใน 
คราวเขาพรรษา  และผารดน้ําใหทานผูสูงอายุในคราวสงกรานตเปน 
ตัวอยาง.  ของตอนรับที่เรียกวา  ปาหุนะ  นั้น  ไดแกของท่ีสําหรับรับแขก 
อันจะพึงใหตอเมื่อมาถึงถิ่น  เชนน้ําชา  หรือแมอาหารดวย  เปนตัวอยาง 
ของทําบุญท่ีเรียกวา  ทักขิณา  นั้น ไดแกไทยธรรมวัตถุมีอาหารและผา 
เปนตน  อันจะพึงบริจาคในพระศาสนาโดยฐานเปนการบุญ.  พระสงฆ 
เปนผูควรของท้ัง  ๓  อยาง  และอัญชลีกรรมนั้น อธิบายวา  ผูใด 
ผูหน่ึง  จะนําเครื่องสักการะไปถวายทานถึงสํานักของทาน  ทานยอม 
อาจยังความเลื่อมใสใหเกิด  ไมตองเสียใจเม่ือภายหลังวา  ไมพอที่ 
จะไปคํานับผูไมสมควร  ทานมาถึงถิ่นยอมเปนแขกท่ีนาตอนรับดวย 
ความยินดี  เพราะเปนผูมาดี  ไมใชมาราย.  และเปนผูบริจาคทักขิณา 
เปนการบุญ  จะถวายแกทาน ๆ  ก็เปนปฏิคาหกท่ีสมควร  ผูใด 
ผูหน่ึงจะยกมือไหวทาน  ทานก็มีความดีพอจะไหวได  ผูไหว  
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ไมตองกระดาก.    
        บทวา  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส  มีอธิบายวา  พระสงฆ 
เปนผูบริสุทธ  ทักขิณาที่บริจาคแกทานยอมมีผลานิสงส  ดุจนามีดินดี 
และไถแลว  พืชที่หวานท่ีปลูกลงไป  ยอมเผล็ดผลไพบูล  จึงเปนที่ 
บําเพ็ญบุญเปนอยางดี. 
        บทแสดงสังฆคุณน้ี  เรียงแปลกอยู  ขางตนตอนหนึ่ง  ๔  บท 
สรรเสริญความปฏิบัติตน  มีประเภทพระสงฆค่ันในระหวาง  ขางทาย 
อีกตอนหน่ึง  ๕  บท   แสดงผลแหงความปฏิบัติอันจะพึงไดรับแตคนอ่ืน 
ไมเหมือนบทแสดงพุทธคุณและแสดงธรรมคุณ  ที่เรียงรวดเดียวจบ 
ขอนับธรรมพิจารณาดูเถิด. 
                                        สัตตาวาส  ๙ 
              ภพเปนที่อยูแหงสัตว  เรียกสตัตาวาส  แจกเปน  ๙ 
        ๑.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน   มีสัญญาตางกัน   เชนพวก 
             มนษุย  พวกเทวดาบางหมู  พวกวินิปาติกะ  เปรต  บางหมู. 
        ๒.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน   เชน 
              พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม  ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน  (?). 
        ๓.  สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาตางกัน  เชน 
              พวกเทพอาภัสสระ. 
        ๔.  สัตวเหลาหนึ่ง   มีกายอยางเดียวกัน   มีสญัญาอยางเดียวกัน 
                 เชนพวกเทพสุภกิณหะ.  
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        ๕.  สัตวเหลาหนึ่ง  ไมมีสัญญา  ไมเสวยเวทนา  เชนพวกเทพ    
              ผูเปนอสัญญีสัตว. 
        ๖.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ. 
        ๗.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญาญัญจายตนะ. 
        ๘.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ. 
        ๙.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
                                                                                องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๑๓.  
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                                  ทสกะ  หมวด  ๑๐   
                                 อันตคาหิกทิฏฐิ  ๑๐ 
        ความเห็นอันถือเอาท่ีสุด  คือเลนเขาไปถึงท่ีสุด  ในอยางหน่ึง ๆ 
เรียกอันตคาหิกทิฏฐิ  แจกออกไปเปน  ๑๐ คือ 
        ๑.  โลกเท่ียง. 
        ๒.  โลกไมเที่ยง. 
        ๓.  โลกมีที่สุด. 
        ๔.  โลกไมมีที่สุด. 
        ๕.  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น. 
        ๖.  ชีพเปนอัน  สรรีะก็เปนอ่ืน. 
        ๗.  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีก  เกิดอีก. 
        ๘.  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมไมเปนอีก. 
        ๙.  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีกก็มี   ยอมไมเปนอีก 
              ก็ม.ี 
        ๑๐.  สตัวเบื้องหนาแตตายแลว   ยอมเปนอีกหามิได  ยอม 
               ไมเปนอีก  ก็หามิได. 
                                        ม.  ม.  ๑๓/๑๔๓. 
        อธิบาย:    ทฏิฐินอกพระพุทธศาสนา  พรคันถรจนาจารย  ไม 
พอใจอธิบาย  ในเมื่อจําจะพูดถึง  ก็พูดอยางหวน  ยากท่ีจะเขาใจ 
เมื่อเปนเชนน้ี  ยากท่ีจะลงความเห็นวา   พระพุทธศาสนามุงหมาย  
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อยางไร  ทิฏฐินี้ทานก็มิไดพรรณนาไวชัดเจน  แตกลาววา  เปนขอท่ี  
พระศาสดาไมทรงพยากรณ  คือ  ไมตรัสถึง  ดังมีเรื่องเลาวา  พระ   
มาลุงกยะทูลถามถึงทิฏฐิ  ๑๐  นี ้ และทูลพอวา  ถาไมทรงพยากรณจัก 
ไมอยูประพฤติพรหมจรรยตอไป  พระองคตรัสวา  พระองคไมไดทรง 
สัญญาไว  เมือ่พระมาลุงกยะจะมาประพฤติพรหมจรรยวา   จักทรง 
แกทิฏฐิ  ๑๐  ขอน้ี  พระมาลุงกยะปรารถนาจะไปก็จงไป  จึงเปนดุจกรุย 
อันผูสอดสองธรรมในพระพุทธศาสนา  พึงหลีกหาง   ดุจกรุยบอกน้ํา 
ต้ืนอันเรือไมพึงแวะเขาไป  เปนขอท่ีนารูอยู.  ในท่ีนี้  จักอธิบายตาม 
มติของขาพเจา.  โลกในที่นี้  นาจะไดแกหมูสัตว.  ขอวา  โลกเท่ียง 
นั้น   นาจะหมายความดังกลาวแลว  ในสัสสตทิฏฐิ  ในทุกกะ.  ขอ 
วา  โลกไมเท่ียงนั้น  นาจะหมายความดังกลาวแลว  ในอุจเฉททิฏฐิ 
ในทุก.  ขอวา  โลกมีที่สดุ  นาจะหมายความวา  คนทําดี  ในท่ีสุด 
ยอมไปเกิดในทิพยกายท่ียั่งยืน  ไมแปรผัน  ดุจความเขาใจของคนถือ 
ลัทธิตางบางพวก  หรือดวยมรณะแลว  ขาดศูนยกัน.  ขอวา  โลกไม 
มีที่สุดนั้น  นาจะหมายความวา  เวียนเกิดเวียนตายไปอยางน้ี  ไมมี 
ขาดลง.  ขอวา   ชีพก็อันนั้น  สรรีะกอั็นนั้น  กับขอวา  ชีพเปนอ่ืน 
สรีระก็เปนอ่ืน  ชีพน้ันไดแก  ชีโว   ไดกลาวแลว  ในสัสสตทิฏฐิ  ใน 
ทุกะ  เปนแตในที่นี้ใชนปุสกลิงคเปน ชีว.   ในพระพรหมสมัยบัญญัติ 
วา  เวลามรณะ  ชีพน้ีออกจากสรีระไปถือปฏิสนธใิหม   สวนสรีระยอม 
สลายไป.  ทฏิฐิเนื่องดวยชีพนี้   ขางหน่ึงเขาใจวา  ชีพกับสรีระเปน 
อันเดียวกัน  เกิดดับพรอมกัน  อีกขางหน่ึงเขาในวา  ชีพกับสรรีะตาง  
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กัน   เชนบัญญัติไวในพราหมณสมัย.   พระพุทธศาสนากลาวอนัตตา    
ไมใชอัตตาไมใชตนน้ัน  แสดงนามธรรมคือจิตเจตสิกวา  เกิดข้ึน 
เพราะอายตนะภายใน  และอายตนะภายนอกสบกันเขาเปนตนไป  เพ่ือ 
คัดคานชีพดังท่ีเขาเขาใจกันนั้น.   ในขอปรารภความเกิดอีกเปนตน  ของ 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  บทบาลีใชแปลกอยู  ใชบทวา  ตถาคโต 
ที่แกในอรรถกถาวา  สตฺโต  คือสัตว.  ตถาคตศัพทนั้น  นอกจากใน 
ที่นี้  พบแตที่ใชเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจา  มักเรียกเปนพหูพจนดวย 
โดยอธิบายวา   ผูมาเหมือนอยางนั้น  คือไดตรัสเปนพระสัมมาสัม- 
พุทธเจา    และไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจถูกตองตามธรรมเนียมของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา  พระองคกอน ๆ  เชนเดียวกับพระราชาผูเปนแทน 
สืบกันมา.  สอบกับภาษาสสกฤตไดความออกไปอีกหนอยวา  นอก 
จากใชเรียกพระพุทธเจา  ใชเรียกชินะ  ที่ออกชื่อในปกรณขางพระ 
พุทธศาสนาวา  นิครนถนาฏบุตรบาง  ใชเรียกเจาบาง  ไมไดกลาววา 
ใชเรียกสามัญสัตว.  ถาไมใชศัพทใชเรียกสามัญสตัว  ความเขาในก็ 
จะพึงมีอีกทางหนึ่งวา  ทานผูที่มหาชนนับถือเปนศาสดา  และเปนเอกอุ 
ในลักทธิของตน  เบื้องหนาแตตายแลว  เกิดอีกหรอืไม  หรือท่ีเกิดอีกก็มี 
ที่ไมเกิดอีกก็มี   หรือปฏิเสธท้ังน้ัน  สมดวยปญหาปรารภเจาลัทธิเห็น 
ปานน้ี   อันพระสุภัททะครั้งยังเปนปริพาชกยกข้ึนทูลถามพระศาสดา 
เมื่อใกลจะปรินิพพาน  แตทูลถามในทางตรัสรูของเขา.  เชนนีไ้มแยงตอ 
การรับรองวา   สัตวผูยังมีกิเลสานุสัย   ตายแลวตองเกิดอีก.  ขาพเจาได 
ความเขาใจไมพอเพ่ืออนุโมทนาหรือคานคําแกในอรรถกถาทั้ง  ๒  อยาง  
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จึงแปลวาสัตวไวที่ตามอรรถกถา   แมเปนศัพทเรียกสามัญสัตว  ก ็   
อาจอธิบายใหเขารูปไดวา  เปนผูมาเหมือนอยางนั้น  คือเกิดข้ึนแลว 
เปนอยูโดยธรรมดาแหงสัตว  และจักเปนผูไป   คือตายเหมือนสัตว 
ในกาลกอน.   ทิฏฐิ  ๑๐  อยางนี้  ไมจัดเปนชั่วรายนัก  ไมถึงหามสวรรค 
เปนแตหามอริยมรรค  อธิบายวา  คนมีทิฏฐิเหลาน้ีแตอยางใดอยาง 
หน่ึง   ถึงไมไดทําบาปทุจริตเพราะทิฏฐินี้   เบื้องหนาแตตายแลวไป 
เกิดในสวรรคก็ได  แตยังละเสียไมไดเพียงใด   ยังเปนผูอาภัพ  ไมอาจ 
บรรลุอริยมรรคอยูเพียงนั้น. 
                                         ทสพลญาณ 
        พระญาณเปนพระกําลังของพระตถาคตเจา ๑๐  เรยีกทสพลญาณ 
มีวิภาคดังน้ี :- 
        ๑.  ฐานาฐานญาณ                ปรชีากําหนดรูานะ   คือเหตุที่ควร 
                                                เปนได  และอฐานะ   คือมีใชเหตุ 
                                                ที่ควรเปนได. 
        ๒.  วิปากญาณ                        ปรีชากําหนดรูผลแหงกรรม. 
        ๓.  สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ        ปรชีากําหนดรูทางไปสูภูมิ 
                                                ทั้งปวง. 
        ๔.  นานาธาตุญาณ                ปรชีากําหนดรูธาตุตาง ๆ. 
        ๕.  นานาธิมุตตกญาณ        ปรีชากําหนดรูอธิมุตติคืออัธยาศัยของ 
                                                สัตวทั้งหลายอันเปนตาง ๆ  กนั. 
        ๖.  อินทริยปโรปริยตัตญาณ        ปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่ง  
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                                                แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย.  
        ๗.  ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ        ปรีชากําหนดรูอาการมีความเศรา   
                                                หมองเปนตนแหงธรรมมีฌานเปนตน. 
        ๘.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ        ปรีชากําหนดระลึกชาติหนหลังได. 
        ๙.  จุตูปปาตญาณ                  ปรีชากําหนดรูจุติ  และอุปบัติของสัตว 
                                                ทั้งหลายผูเปนตาง ๆ  กันโดยกรรม. 
        ๑๐.  อาสวักขยญาณ                ปรีชารูจักทําอาสวะใหสิ้น. 
                                                                ม.  มู.  ๑๒/๑๔๑. 
        อธิบาย:   ฐานะนั้น  คือส่ิงท่ีมีไดเปนไดโดยธรรมดา   อฐานะ 
คือส่ิงท่ีมีไมไดเปนไมไดโดยธรรมดา  อุทาหรณ  สิ่งใดมีความเกิดข้ึน 
สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา  เปนฐานะอยางหน่ึง  สิ่งใดมีความเกิด 
ข้ึน  สิ่งน้ันจักไมดับเลย  เปนอฐานะอยางหน่ึง   กุศลกรรม  ใหผลดี 
อกุศลกรรม   ใหผลชั่ว  เปนฐานะอีกอยางหน่ึง  กศุลกรรม  ใหผลชั่ว 
อกุศลกรรม  ใหผลดี  เปนอฐานะอีกอยางหน่ึง  กุศลกรรม  ใหผลชั่ว 
กําหนดฐานะและอฐานะ  โดยนัยนี้.  พระญาณท่ี  ๒  กําหนดรูผลแหง 
กรรมของสัตวทั้งหลายผูทํากรรม   ทัง้ท่ีเปนบุญ   ทั้งท่ีเปนบาป  ตาง 
ใหผลสับสนกัน  ไมหลงสันนิษฐานไปในอฐานะ.  พระญาณท่ี  ๓ 
กําหนดรูกรรมอันจะนําไปสูสุคติทุกคติ  และปฏบิัติอันจะนําใหบรรล ุ
พระนิพพาน.   พระญาณท่ี  ๔  รูจักแยกสมมติออกเปนขันธอายตนะ 
และธาตุตาง ๆ.  พระญาณท่ี ๕  และที่  ๖  มีกิจละมายกัน  แสดงตาม 
นิทเทส  การกําหนดรูอัธยาศัยดีเลว  เปนกิจแหงพระญาณที่  ๕  การ  
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กําหนดรูอัธยาศัยอยางนั้นดวย   การกําหนดรูอินทรีย  ๕  มีศรัทธา    
เปนตน  กับทั้งคุณและโทษอยางอ่ืนวาเปนอยางไรดวย  เปนกจิ 
แหงพระญาณที่  ๖.  พระญาณท่ี  ๗  กาํหนดรูความเศราหมอง  ความ 
ผองแผว  ความออกแหงฌาน  วิโมกข  สมาธิ  สมาบัติ  วา  จักมีเพราะ 
อยางไร.  กิจแหงพระญาณอีก  ๓  ตอไปอีก  กลาวไวแลวในวิชชา  ๓ 
ในติกะ. 
                                         บารมี  ๑๐ 
        ทาน   ศลี  เนกขัมมะ  ปญญา  วิรยิะ  ขันติ  สจัจะ  อธิฏฐาน 
เมตตา  อุเบกขา. 
                                                                ขุ.  จริยา.  ๓๓/๕๙๖. 
        อธิบาย:  ศัพทวา  มารมี  สันนิษฐานวาออกจากศัพท  ปรม 
แปลวา  คุณสมบัติหรือปฏิปทาอันยวดยิ่ง  ทานพรรณนาวา  พระ 
สัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค  ไดทรงบําเพ็ญมาแตครั้งยังเปนพระโพธิ- 
สัตว  เม่ือบารมีเหลาน้ีเต็มแลวจึงจะไดตรัสรู  บารมีเหลาน้ีกระจาง 
แลวโดยมาก  จักแกเฉพาะบางประการ.  เนกขัมมะ  ไดแกการออกบวช 
โดยอธิบายวาออกจากกาม.   สัจจะ   นาจะไดแกการซ่ือตรง  หรือ 
การต้ังใจทําจริง  หรือการมุงแสวงหาความจริง.  แตในชาดกปกรณ 
จัดเอาการยกเอาความเปนจริงอยูอยางไร   ข้ึนต้ังอธิษฐานเพ่ือสําเร็จ 
ผลที่มุงหมายเปนสัจจบารมี.  อธิฏฐาน  ไดแกการต้ังใจมั่น.  อุเบกขา 
ไดแกความไมยินดียินราย.  บารมีเหลาน้ี  ทานแจกออกเปน  ๓  หมวด 
คือ  บารมี  อุปบารมี  ปรมัตถบารมี  สิริเปนบารมี  ๓๐  ทัศ  บารมี  ๓  
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หมวดน้ีตางกันอยางไร   สันนิษฐานยาก   ความเขาใจของพระคันถ-    
รจนาจารย  ก็ไมแนลงเหมือนกัน.  ทานแกทานอยางหน่ึงวา  การให 
ไมไดระบุพัสดุ  จัดเปนทานบารมี.  การใหพัสดุภายนอก  จัดเปนทาน 
อุปบารมี.    การใหอวัยวะและชีวิต  จัดเปนทานปรมัตถบารมี.    อีก- 
อยางหน่ึงวา    การสละพัสดุภายนอก   จัดเปนทานบารมี.    การสละ 
อวัยวะ  จัดเปนทานอุปบามี,  การสละชีวิต  จัดเปนทานปรมัตถบารมี 
อุปบารมี  เปนศัพทที่นาสันนิษฐานกอน.   ตามพยัญชนะแปลวา  บารมี 
ใกลหรือบารมีรอง  เรียงไวในระหวางกลาง  ลงสันนิษฐานวา  ปรมัตถ- 
บารมีเปนยอด  รองลงมาอุปบารมี  โดยนัยนี้ไดความวา  เปนบารมีที่ 
รองปรมัตถบารมีลงมา  พิเศษกวาบารมีเฉย ๆ.  แบงบารมีอยางหน่ึง 
ออกเปน  ๓  จําอาศัยเกณฑ  ตามเกณฑที่ทานต้ังมาแลว  ชีวิต  รางกาย 
และทรัพยภายนอก  สวนทานแบงงาย   สละชีวิตเพ่ือประโยชนแกคน 
มาก   หรือเพ่ือเปลื้องทุกขคนอ่ืน จัดเปนทานปรมัตถบารมี  สละอวัยวะ 
แหงรางกาย  เชนพยายามเพ่ือจะทําประโยชนหรือเปลื้องทุกขเขา  แต 
ตองเสียอวัยวะของตนในการทําอยางนั้น  จัดเปนทานอุปบารมี  สละ 
ทรัพยเพ่ือเกื้อกูลหรือเพ่ือเปลื้องทุกขเขา  จัดเปนทานบารมี.  ศีลที่รักษา 
เพราะตองพราชีวิตรางกายและโภคทรัพยอาจแบงเปน  ๓  ไดเหมือนกัน. 
สวนบารมีอันเหลือยังจะตองหาเกณฑแบงอีก  ไมใชทํางาย.  แมทํา 
ไดแลวยังไมพนฟนเฝอ.  ขาพเจาสันนิษฐานเห็นเกณฑแบงอีกทางหน่ึง 
บารมีที่พรโพธิสัตวบําเพ็ญในชาติหางไกล  ตามท่ีกลาววา   ครัง้เสวย 
พระชาติเปนมนุษยก็มี  เปนดิรัจฉานก็มี  สับสนกนั  จัดเปนเพียงบารมี  
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ที่บําเพ็ญในชาติใกลเขามา  กอนหนาปจฉิมชาติเพียง  ๑๐  ชาติ  ตาม    
ที่กลาววาครั้งเสวยพระชาติเปนมนุษยเปนพ้ืน  และเปนมนุษยวิสามัญ 
มีลักลั่นอยูชาติเดียวท่ีวา  เปนพระยานาค  จัดเปนอุปบารมี  ที่พระมหา- 
บุรุษทรงบําเพ็ญในปจฉิมชาติ  กอนหนาตรัสรูพระโพธิญาณ  จัดเปน 
ปรมัตถบารมี.  จักพรรณนาเฉพาะปจฉินชาติ.  พระองคนอมพระชนม 
เพ่ือประโยชนแกคนมาก   ดวยพระเมตตา  จัดเปนพระทานบารมีและ 
พระเมตตาบารมี  เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   จัดเปนพระเนกขัมม- 
บารมี   ทรงสํารวมในศีล  สมควรแกเปนบรรพชิตจัดเปนพระศีลบารมี 
ทรงบําเพ็ญเพียรและทรงอดทนตอความลําบากอยากเข็ญ  จัดเปนพระ 
วิริยบารมีและพระขันติบารมี  ทรงตั้งพระหฤทัยมั่นในปฏิปทา  ต้ังพระ 
หฤทัยทําจริง ๆ เพ่ือแสวงหาความจริง  จัดเปนพระอธิษฐานบารมีและ 
พระสัจจบารมี  ทรงรกัษาพระหฤทัยคงที่  ไมใหวิการเพราะยินดียินราย 
จัดเปนพระอุเบกขาบารมี  พระปรีชาทาํพระองคใหเปนผูต่ืน  รูเทาถึง 
การณและอาจเล็งเห็นกาวหนาไมงมงาย  นําพระองคใหหลีกจากกิริยาอัน 
มิใชทาง  ดําเนินในปฏิปทาอันเปนทาง  ตลอดถึงไดบรรลุพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ  จัดเปนพระปญญาบารมี.  จัดตามเกณฑนี้  สม 
ดวยเคาเรื่องที่ทานจัดไวเปน  ๓  กาล  คือทูเรนิทาน  เรื่องหางไกล ๑ 
อวิทูเรนิทาน  เรื่องไมไกลนัก  ๑  สันติเกนิทาน  เรื่องใกลชิด  ๑  แต 
แบงระยะกาลคลาดกันไป.  ทูเรนิทาน  ทานจัดจําเดิมแตต้ังปรารถนาเพ่ือ 
เปนพระพุทธเจา  ณ  สํานักพระพุทธทีปงกร  จนถึงจุติจารชาติเปน 
พระเวสสันดร  อุบัติข้ึนในดุสิตเทวโลก  อวิทูเรนิทาน  ต้ังแตจุติจาก  
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ดุสิตพิภพ   จนถึงตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ  ณ  ควรไมพระมหาโพธิ    
สันติเกนิทาน  ต้ังแตตรัสรูแลวจนปรินิพพาน.  สวนชาดก  จัดเรื่อง 
ตาง  ๆ เปนอันมาก   ที่กลาวความเสวยพระชาติสับสนกัน  เปนสามัย- 
นิบาต  อันไดแกทูเรนิทาน  จัด  ๑๐  เรื่องที่กลาวความเสวยพระชาติ 
ไมสับสน  เวนเรื่องหน่ึง  เปนมหานิบาต   อันไดแกอวิทูเรนิทาน 
โดยนัยนี้   เรือ่งในปจฉิมชาติไดแกสันติเกนิทาน.  ขาพเจาเกณฑ 
ตามนัยจัดเรื่องชาดก.  บารมี  ทานกลาววา  พระปจเจกพุทธะและพระ 
อริสาวกไดบําเพ็ญมาเหมือนกัน   อยางเดียวกันกับของพระพุทธเจา 
หรือตางกัน  ไมไดกลาวไวชัด   นาจะเปนอยางเดียวกัน  แตระยะกาล 
สั้นกวา 
                                มิจฉัตตะ   ความเปนผิด  ๑๐ 
        ๑.  มิจฉาทิฏฐิ                         เห็นผิด. 
        ๒.  มิจฉาสังกัปปะ                ดําริผิด. 
        ๓.  มิจฉาวาจา                        วาจาผิด. 
        ๔.  มิจฉากัมมันตะ                การงานผิด. 
        ๕.  มิจฉาอาชีวะ                เลี้ยงชีวิตผิด. 
        ๖.  มิจฉาวายามะ                พยายามผิด. 
        ๗.  มิจฉาสติ                        ระลกึผิด. 
        ๘.  มิจฉาสมาธิ                ต้ังจิตผิด. 
        ๙.  มิจฉาญาณะ                รูผิด.  
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        ๑๐.  มิจฉาวิมุตติ                        พนผิด.    
        ยกขางปลาย  ๒  ออกเสีย                เปนมิจฉัตตะ  ๘. 
                                                                องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๒๖. 
        อธิบาย:   มิจฉาทิฏฐิ  โดยพยัญชนะ  นาจะไดแกเห็นผิดจาก 
คลองธรรมทุกประการ   โดยอรรถ  นาจะไดแกเห็นผิดที่เปนอยางเลว 
เชน  อกริิยทฏิฐิ  อเหตุกทิฏฐิ  และนัตถิกทิฏฐิ.  มิจฉาสังกัปปะ  ได 
แกดําริแสหากามในทางผิด   ดําริเนื่องดวยผูกพยาบาท  และดําริในทาง 
ทําผูอ่ืนใหลําบาก.  มิจฉาวาจา  ไดแกวจีทุจริต  ๔.  มิจฉากัมมันตะ 
ไดแกกายทุจริต  ๓.  มิจฉาอาชีวะ    ไดแกเลี้ยงชีวิตในทางทุจริตและ 
ในทางผิดธรรมเนียม.   มจิฉาวายามะ   ไดแกพยายามในทางยังบาป- 
ธรรมใหเกิดข้ึนและใหเจริญ   และในทางยังกุศลธรรมไมใหเกดิข้ึนและ 
ใหเสื่อมส้ิน.  มิจฉาสติ  ไดแกระลึกถึงการอันจะยั่วใหเกิดราคะ   โทสะ 
โมหะ.  มิจฉาสมาธิ  ไดแกภาวนาสะกดใจในทางหาลาภ  ในทางใหราย 
ผูอ่ืน  และในทางนําใหหลง.  มิจฉาญาณะ  อยูขางมัว  นาจะไดแก 
ความรอบรูเกิดข้ึนในจิตของผูถือลัทธิตาง  และประกอบภาวนาตาม 
ลัทธินั้น.  ในขางพระพุทธศาสนา  เทียบดวยวิปสสนาญาณ  อันตกไป 
ในฝายวิปสสนูปกิเลสเสีย  ไมข้ึนถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  แต 
จะจัดเปนมิจฉาญาณะ  อยูขางแรงเกินไป.  มิจฉาวิมุตติ  เขาใจยากอยู 
เพราะวิมุตติในที่อ่ืนเปนดีทั้งน้ัน  นาจะไดแกวิมุตติที่นิยมในลทัธิอ่ืน 
หรือท่ีระงับกิเลสบาปธรรมไดชั่วคราว  เรียกวาตทังควิมุตติ  ดวย 
อํานาจกลัวพระเจาผูสราง  การระงับกิเลสบาปธรรมน้ันดีอยู  แตการ  
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เชื่อวามีพระเจาผูสรางนอกจากธรรมดาแตงน้ันผิด.    
                           สัมมัตตะ  ความเปนถูก  ๑๐. 
        พึงรูโดยปฏิปกขนัยตอมิจฉัตตะ  มิจฉา  เปลี่ยนเปน  สัมมา 
ดังน้ี  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาญาณะ  สัมมาวิมุตติ.  ยกขางปลาย  ๒ 
ออกเสีย  เปนสัมมัตตะ  ๘.  อเสขธรรม  ๑๐  ก็เรยีก. 
                                                        องฺ.  ทสก.  ๒๔/๒๒๖. 
        อธิบาย:   องค  ๘  ขางตน  มีอธิบายแจงในมรรคมีองค  ๘  ใน 
ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี  ๑  ในนวโกวาท.  สัมมาญาณะ  นาจะไดแก 
มรรคญาณ   จะไดเนื่องกับสัมมาวิมุตติ  แตมรรคญาณแกไวในบท 
สัมมาทิฏฐิแลว  ในที่นี้  จึงไดแกผลญาณ  และญาณอยางอ่ืนอันไม 
เนื่องดวยมรรคญาณ  เชนปฏิสัมภิทาญาณ.  สัมมาวิมุตตินั้น  ไดแก 
สมุจเฉทวิมุตติ และปสสัทธิวิมุตติ. 
                                         สังโยชน  ๑๐ 
        กิเลสอันผูกใจสัตวอยู  เรียกวาสังโยชน  จําแนกออกเปน  ๑๐  คือ 
        ๑.  สักกายทิฏฐิ                 ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน. 
        ๒.  วิจิกิจฉา                        ความลังเลเปนเหตุไมแนใจ  ในปฏิปทา 
                                                เครื่องดําเนินของตน. 
        ๓.  สลีพัพตปรามาส        ความเชื่อถือศักดิ์สทิธิ์  ดวยเขาใจวา 
                                                มีไดดวยศีลหรือพรตอยางนั้นอยางนี้.  
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        ๔.  กามราคะ                        ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม  เรียก  
                                                แตเพียงราคะก็มี.  
        ๕.  ปฏฆิะ                        ความกระทบกระท่ังแหงจิต  ไดแกความ 
                                                หงุดหงิดดวยอํานาจโทสะ  เรียกโทสะ 
                                                ตรงทีเดียวก็มี. 
             ๕  นี้   เปนสังโยชนเบ้ืองตํ่า   คืออยางหยาบ   เรียกโอรัมภาคิยะ. 
        ๖.  รูปราคะ                        ความติดใจอยูในรูปธรรม  เชนชอบใจ 
                                                ในบุคคลบางคน  หรือในพัสดบุางสิ่งหรือ 
                                                แมในวัตถุอันเปนอารมณแหงรูปฌาน. 
        ๗.  อรปูราคะ                        ความติดใจอยูในอรูปธรรม  เชนพอใจ 
                                                ในสุขเทวนา. 
        ๘.  มานะ                                ความสําคัญตัววาเปนนั่นเปนนี่. 
        ๙.  อุทธัจจะ                        ความคิดพลาน  เชนนึกอะไรก็เพลินเกิน 
                                                ไปกวาเหตุ. 
        ๑๐.  อวิชชา                        ความเขลาอันเปนเหตุไมรูจริง. 
              อีก  ๕  นี ้ เปนสงัโยชนเบ้ืองสูง  คืออยางละเอียด  เรียกอุทธัม- 
ภาคิยะ. 
                                                                อง.  ทสก.  ๒๔/๑๘. 
        อธิบาย:   กามราคะและปฏิฆะ   ในบาลีเรียกวากามฉันทะและ 
พยาบาทดุจในนิวรณ.   กามฉันทะเปนสังโยชนอยางออน  อันอนาคามิ- 
มรรคพึงตัดก็พอสม       สวนพยาบาท     เปนสังโยชนแรงกลา     เปน 
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อปายคามี   หากวาอันอนาคามิมรรค   จะพึงตัดขาดแลวไซร  แปลวา    
พระโสดาบัน  ยังมีพยาบาท  เชนนี้  พระโสดาบันยังจักไปสูอบาย 
ดูอยางไรอยู  ไมอยางนั้น  ศัพทวาพยาบาท  หมายเอาตั้งแตพยาบาท 
แทจริง  ตลอดลงมาถึงโทสะและโกรธ  เรียกอยางนั้น  จะนําความเขา 
ใจเขวไป   พระอาจารยในชั้นหลัง  ชะรอยจะเห็นอยางนี้เหมือนกัน 
จึงยักเรียกเสียวา  กามราคะและปฏิฆะ   ตามสังโยชนอีกบรรยายหน่ึง 
ตอน้ีไปขาพเจาเรียกตามทาน. 
                                        สังโยชน  ๑๐ 
        กามราคะ  ปฏิฆะ  มานะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส 
ภวราคะ  อิสสา  มัจฉริยะ  อวิชชา. 
                                                        วิภงฺค.  ทสก.  ๓๕/๕๒๘. 
        โดยเคาเง่ือน  สังโยชน  ๗  กับเติมเขาอีก  ๓  คือสีลัพพปรามาส 
อิสสา  มัจฉริยะ   แตเรียกลําดับใหม.  สังโยชน  ๑๐  อยางแรกเรียง 
ลําดับตามอริยมรรคอันจะตัด   สวนอยางนี้   เอาอะไรเปนเกณฑจัด 
ลําดับ  ยังสนันิษฐานไมออก. 
                                        สัญญา  ๑๐ 
        ๑.  อนิจจสัญญา                กําหนดหมายความไมเที่ยงแหงสังขาร. 
        ๒.  อนัตตสัญญา                กําหนดหมายความเปนอนัตตาแหงธรรม. 
        ๓.  อสุภสัญญา                กําหนดหมายความไมงามแหงกาย.  
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        ๔.  อาทีนวสัญญา                กําหนดหมายโทษแหงกาย  คือมีอาพาธ  
                                                ตาง ๆ.   
        ๕.  ปหานสัญญา                กําหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและ 
                                                บาปธรรม. 
        ๖.  วิราคสัญญา                กําหนดหมายวิราคะคืออริยมรรค   วาเปน 
                                                ธรรมอันละเอียด. 
        ๗.  นิโรธสัญญา                กําหนดหมายนิโรธความดับตัณหา   คือ 
                                                อริยผล  วาเปนธรรมอันละเอียด. 
        ๘.  สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา                กําหนดหมายความไมนาเพลิด- 
                                                เพลินในโลกทั้งปวง. 
        ๙.  สัพพสังขาเรสุ  อนิฏฐสัญญา  กําหนดหมายความไมนา 
                                                ปรารถนาในสังขารท้ังปวง. 
        ๑๐.  อานาปานัสสติ                สติกําหนดลมหายใจเขาออก. 
                                                                องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑๑๒. 
        อธิบาย:   อยางนี้มาในคิริมานันทสูตร  มีเรื่องเลาวา  พระคิริ- 
มานนทอาพาธ    พระศาสดาทรงแสดงสัญญา  ๑๐  นี้แกพระอานนท 
และตรัสสั่งใหทานไปแสดงแกพระคิริมานนท ๆ  ไดฟงแลว  หายจาก 
อาพาธ,  อนิฏฐสัญญาในบาลีเปนอนิจจสัญญา   สวนในนิเทสวาเบื่อ 
หนายระอาและเกลียดชังในสังขาร.  สัญญา  ๑๐  ในทสูตตรสูตร  และ 
ในสูตรอ่ืนอีก   เพ้ียนไปจากน้ีก็มี.  มรณสัญญา  กาํหนดหมายมรณะ. 
อาหาเร   ปฏกิูลสัญญา  กาํหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร,  อนิจเจ  
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ทุกขสัญญา   กําหนดหมายทุกขในสิ่งไมเที่ยง  มาในสูตรนั้น  แทน   
อาทีนวสัญญา  สัพพสังขาเรสุ   อนิฏฐสัญญา  อานาปานัสสติ  ในที่นี ้
ทั้งเรียงลําดับสับสนกันดวย. 
                                           สัทธรรม  ๑๐ 
                            โลกุตตรธรรม  ๙  กบัปริยัติธรรม. 
                                                                        อภิ.  วิ.  ๖๕.  
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                             เอกาทสกะ   หมวด  ๑๑    
                      ปจจยาการ  ๑๑ =  ปฏิจจสมุปบาท 
        ๑.  เพราะอวิชชา                เปนปจจัย                มีสังขาร 
        ๒.  เพราะสังขาร                        "                มวิีญญาณ 
        ๓.  เพราะวิญญาณ                        "                มีนามรูป 
        ๔.  เพราะนามรูป                        "                  มีสฬายตนะ 
        ๕.  เพราะสฬายตนะ                "                มีผัสสะ 
        ๖.  เพราะผัสสะ                        "                  มีเวทนา 
        ๗.  เพราะเวทนา                        "                 มตัีณหา 
        ๘.  เพราะตัณหา                        "                   มอุีปาทาน 
        ๙.  เพราะอุปาทาน                        "                 มีภพ 
        ๑๐.  เพราะภพ                                "                มีชาติ 
        ๑๑.  เพราะชาติ                        "                  มีชรามรณโสกปริเทว 
                                                                        ทุกข  โทมนัส  อุปายาส 
        เปนอันวากองทุกขทั้งมวลเกิดข้ึนดวยประการอยางนี้. 
                                                                        ส.  น.ิ  ๑๖/๑. 
        อธิบาย:    อวิชชา  ทานแกวา  ไดแกอวิชชา  ๘.  โดยนยันีเ้ปนอัน 
ยอมรับเง่ือนตนของอวิชชาไมปรากฏ.  ถาแปลอวิชชาเปนกรรม- 
สาธนะวา  ธรรมชาติที่ยังไมรูได   จักไดความชัดออกไป.  สังขารทาน 
แกวา  ไดแกอภิสังขาร  ๓  เปนอันอนุวัตนตามเคาน้ัน.  ถาไมยันตรง 
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ลงไป   หมายความกวาง ๆ  วา  สภาพผูแตงผูปรุงข้ึน  จักเขาใจงายข้ึน.  
วิญญาณทานแกพราไปถึงวิญญาณ  ๖  ถาจํากัดลงเพียงปฏิสนธิวิญญาณ   
ความจักแจม.   นามรูป  เขาใจแยกตามแจกไว  ชักใหฉงน  เขาใจ   
รวมกัน  อุปาทินนกสังขาร  หรือโดยสมมติวา  อัตภาพไดความกระจาง, 
สฬายตนะ  ไดแกอายตนะภายใน  ๖.  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน 
แกไวในหนหลังแลว.  ภพ  ทานแกเปน  ๒  อยาง  ภพไดแกกรรม  ๑ 
ภพไดแกอุปบัติคือเกิด  ๑  แตอยางหลังซํ้ากับชาติ  นําความเขาใจวา 
ปฏิสนธิ.  ต้ังแตชาติไป  ความชัดแลว.  สาวออกไปหาผลขางหนา 
อยางนี้  เรียกอนุโลม.  อาการคือองค   อันเปนปจจัยกลาวไวเพียง 
๑๑  ทานนับทั้งชรามรณะ  อันเปนผลขาดตอนเขาดวย  จึงกลาววา 
ปจจยาการ  ๑๒. 
                                       อีกนัยหน่ึง 
        ๑.  ชรามรณะเปนตนมีเพราะชาติ. 
        ๒.  ชาติมีเพราะภพ. 
        ๓.  ภพมีเพราะอุปาทาน. 
        ๔.  อุปทานมีเพราะตัณหา. 
        ๕.  ตัณหามีเพราะเวทนา. 
        ๖.  เวทนามีเพราะผัสสะ. 
        ๗.  ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ. 
        ๘.  สฬายตนะมีเพราะนามรูป. 
        ๙.  นามรูปมีเพราะวิญญาณ.  
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        ๑๐.  วิญญาณมีเพราะสังขาร.     
        ๑๑.  สังขารมีเพราะอวิชชา. 
        สาวทวนเขาไปหาเหตุขางหลังอยางน้ี   เรียกปฏิโลม.  อาการ 
อันเปนผลก็ได  ๑๑   เหมือนกัน  นับอวิชชาอันเปนมูลเหตุเขาดวย  จึง 
เปน  ๑๒. 
        อวิชชาเทียบกันไดกับตัณหาและอุปาทาน  โดยฐานเปนปจจัย 
แหงกรรมดวยกัน.  สังขารเทียบกันไดกับกรรมภพ  โดยฐานเปนหรรม 
ดวยกัน.  วิญญาณเทียบกันไดกับอุปปตติภพ  โดยฐานเปนปฏิสนธิ 
ดวยกัน.   แตถาภพหมายเอาอุปปตติภพอยางเดียว  จักไมตองแยกเทียบ 
อยางนี้  สังขารเปนอันเขากับหมวดอวิชชา.  นามรปู   สฬายตนะ 
ผัสสะ  เวทนา  เทียบกันไดกับชาติ  โดยฐานเปนชาติดวยกัน.  จึงได 
อดีตเหตุ  หมวด  ๑  ปจจุบันผล  หมวด  ๑  ปจจุบันเหตุ  หมวด  ๑ 
อนาคตผล  หมวด  ๑,  อวิชชาและสังขารเปนอดีตเหตุ  วิญญาณ 
นามรูป   สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  เปนปจจุบันผล,  ตัณหาและอุปาทาน 
เปนปจจุบันเหตุ,  ชาติและชรามรณะกับปกิรณกทุกขอ่ืน  อันเนื่องดวย 
ชาติเปนอนาคตผล.  ๔  หมวดนี้จัดเปนสังเขป  หรือสังคหะละอยาง ๆ. 
ยนเขาโดยกาลเปน  ๓  อดีตอัทธา  กาลหนหลัง  ๑   ปจจุปปนนอัทธา 
กาลยังเปนอยู  ๑  อนาคตอัทธา   กาลขางหนา  ๑.  มีเง่ือนเรียกวา 
สนธิ  ๓.  เง่ือนในระหวางอดีตเหตุ   และปจจุบันผลเปนสนธิ  ๑  เรียก 
เหตุผลสนธิ  ตอเหตุเขากับผล.  เง่ือนในระหวางปจจุบันผล  และ 
ปจจุบันเหตุเปนสนธิ  ๑  เรียกผลเหตุสนธิ  ตอผลเขากับเหตุ.  เง่ือน  
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ในระหวางปจจุบันเหตุกับอนาคตผล   จัดเปนสนธิ  ๑  เรียกเหตุผลสนธิ    
ตอเหตุเขากับผล.  และเหตุแยกประเภทออกไปเปน  ๒,  สวนกิเลส  ๑ 
สวนกรร  ๑,  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  เปนสวนกิเลส  สังขารและ 
กรรมภพ  เปนสวนกรรม.  จึงยนเขาอีกนัยหน่ึง  เปนไตรวัฏฏ  คือ 
วน  ๓  กิเลสวัฏฏ  ๑  กัมมวัฏฏ  ๑  วิปากวัฏฏ  คือสวนท่ีเปนผล  ๑. 
        เหตุไฉน   ทานจึงเรียงหมวดเหตุและหมวดผลใน  ๓  กาล  หรือ 
ในสังเขป  ๔  ตางชื่อกันไป  เชนเรียงอดีตเหตุ  เปนอวิชชาและสังขาร 
เรียงปจจุบันเหตุ  เปนตัณหาอุปาทานและกรรมภพ  เรียงปจจุบันผล 
เปนวิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  เรียงอนาคตผล 
เปนชาติและชรามรณะกับปกิรณกทกุข   เปนขออันจะพึงสันนิษฐาน 
ไมเขาใจอธิบายของทาน  ยอมฉงนและเขาใจยาก.  ในเบื้องตน  ถา 
เทียบกับเขาดังกลาวแลว  ทําความเขาใจเปนอันเดียวกันเสีย  โดยฐาน 
เปนเหตุเปนผลเหมือนกัน  จักไดความกระจางออก.  วิบากในอนาคต 
จักมี  ก็เพราะกิเลสและกรรมในปจจุบันเปนเหตุ  กิเลสและกรรมใน 
ปจจุบันมีอยูก็เพราะวิบากในปจจุบัน  กลาวคือตองอิงอุปาทินนก- 
สังขาร  วิบากในปจจุบันมีข้ึน  ก็เพราะกิเลสและกรรมในอดีตเปนเหตุ 
สาวทวนเขาไปก็วนอยูอยางนี้  เปนแตทานยอมรับวาสาวทวนเขาไป 
ไมถึงเง่ือนตน  มีคําบาลีรบัสมวา  อวิชฺชาย   ภิกฺขเว   ปุทฺพาโกฏิ  น 
ปฺายติ  จึงกลาวต้ังตนแตอวิชชา   ดังจะแสดงวา  วิบากคือชาติตน 
นั้นมีข้ึน  เพราะปจจัยอะไรท่ียังไมรู.   แตมีสังขารอยูในลําดับแหงอวิชชา 
นาจะเขาใจวาสังขารน้ัน   หมายเอาสภาพอันแตงวิบากคือชาติตนนั้น  
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ที่ลักทธิถือวามีผูสราง  อางวาพระเจา  เขาจัดเอาเปนตน  ไมสาวเขาไป    
อีก  ฝายพุทธศาสนาสาวเขาไปอีกตอหน่ึงถึงอวิชชา  คือปจจัยอะไร 
ที่ยังไมรู   หากจะสาวทวนเขาไปอีก  อวิชชามาจากไหน  ก็ตอง 
ตอบวา  มาจากอวิชชาในลําดับเขาไป  สาวทวนเขาไปเทาไรก็ลง 
อวิชชานั้นเอง  จึงต้ังอวิชชาเปนตน.  ในหมวดปจจุบันเหตุ  จักกลาว 
ถึงอวิชชาและสังขารมิได  ทานจึงเรียงตัณหา  อุปาทาน  และกรรม- 
ภพเขาไวแทน  เพ่ือแสดงเหตุในระหวาง ๆ.   ทานแสดงปจจุบันผล  คือ 
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  เพ่ือใหรูจักความโยงกัน 
แหงสภาวธรรม  อันเปนลักษณะแหงปฏิจจสมุปบาท  สวนในหมวด 
อนาคตผล   ทานยังแสดงอุปปตติภพและชาติไวแทนนั้น  เพราะจะตัด 
ตอนลง  จึงกลาวถึงชรามรณะเปนเง่ือนปลาย  คูกบัอวิชชาเปนเง่ือน 
ตน  เปนทางจะชวนใหปรารภเปนอารมณสาวทวนเขาไปหาเหตุ  จําเปน 
อยูเองท่ีตองกลาวโดยสมมติไปตามกัน   จึงไดเรียงอุปปตติภพและชาติ 
ไวแทน. 
        แตเมื่อทํายอมลงไปแลววาสาวทวนเขาไปไมถึงเง่ือนตน  จึงนํา 
ความเขาใจอวิชชาเพียงชั้นโมหะ  เขาในสังขารเพียงชั้นกรรม  เพราะ 
อยางนี้  ทานจึงแนะใหเขาใจวา  เมื่อกลาวถืออดีตเหตุ คืออวิชชา 
กับตัณหา   พึงเขาใจตลอดถึงตัณหาอุปาทานและกรรมภพดวย  เพราะ 
สัตวอันอวิชชาครอบงํา   จําตองมีตัณหาและอุปาทาน  ทําอะไรเปน 
กรรม  เมื่อกลาวถึงปจจุบันเหตุ  คือตัณหา  อุปาทาน  กรรมภพ  พึง 
เขาใจตลอดถึงอวิชชาและสังขารดวย  เพราะสัตวยังมีตัณหาอุปาทาน  
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ทํากรรม  ก็เพราะอวิชชาครอบงําและสังขารแตง  เมื่อกลาวถึงวิญญาณ   
นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  พึงเขาใจยนถือเอาโดยสมมติวาอุปปตติภพ 
ชาติและชรามรณะ  เพราะเกิดแลวดับไป  เมื่อกลาวถึงอุปปตติภพ 
ชาติและชรามรณะ   พึงเขาใจขยายออกเปนสภาวธรรมโดยปรมัตถ 
เพราะเกิดตายเปนอาการเดียวกับเกิดดับ  เชนนี้จึงไดอาการครบ  ๕ 
ทุกหมวด  เปนอาการ  ๒๐  ถวน. 
        นี้เปนภาคอันหน่ึง  เรียกสมุทยวาร.  อีกภาคหน่ึงแสดงความ 
ดับแหงผล  เพราะดับแหงเหตุ  เรียกนิโรธวาร  แสดงพอเปนนิทัสสนะ 
ดังน้ี :- 
        เพราะอวิชชาดับ  สังขารดับ  ฯลฯ  เพราะชาติดับ  ชรา  มรณะ 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส   ดับ  เปนอันวากองทุกข 
ทั้งมวลดับ  ดวยประการอยางนี้  นี้เปนอนุโลม.  ชรา  มรณะ  ฯลฯ 
ดับ  เพราะชาติดับ  ฯลฯ  สังขารดับ  เพราะอวิชชาดับ  นี้เปนปฏิโลม 
รวม ๒ ภาคน้ีเปนปฏิจจสมุปบาท  แปลวา  สภาพอันอาศัยกันเกิดข้ึน. 
ชื่อน้ีดูเหมือนเพงเพียงอุทยวารเทาน้ัน  เมื่อใชเรียกครอบมาถึงนิโรธ- 
วารดวย  จัดวาเปนชื่อเรียกโดยเอกเสสนัย.  ปฏิจจสมุปบาทน้ีเปน 
ความรูอยางลึก  และใหรูจักกําหนดสภาพ  อันเปนทั้งผลท้ังเหตุเนื่อง 
เปนสายกันไปวนกันไป  เหมือนลูกโซอันเกี่ยวคลองกันเปนสายผูก 
วงเครื่องจักรฉะนั้น.  
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                                  ทวาทสกะ  หมวด  ๑๒    
                                           กรรม  ๑๒ 
                                           หมวดท่ี  ๑ 
                                       ใหผลตามคราว 
        ๑.  ทฏิฐธรรมเวทนียกรรม                กรรมใหผลในภพนี้. 
        ๒.  อุปปชชเวทนียกรรม                        กรรมใหผลตอเม่ือเกิดแลวในภพหนา. 
        ๓.  อปราปเวทนียกรรม                           กรรมใหผลในภพสืบ ๆ. 
         ๔.  อโหสิกรรม                                 กรรมใหผลสําเร็จแลว. 
                                          หมวดท่ี  ๒ 
                                         ใหผลตามกิจ 
        ๕.  ชนกกรรม                                        กรรมแตงใหเกิด. 
        ๖.  อุปตถัมภกกรรม                                กรรมสนับสนุน. 
        ๗.  อุปปฬกกรรม                                กรรมบีบค้ัน. 
        ๘.  อุปฆาตกกรรม                                กรรมตัดรอน. 
                                          หมวดท่ี  ๓ 
                                      ใหผลตามลําดับ 
        ๙.  ครุกรรม                                         กรรมหนัก. 
        ๑๐.  พหุลกรรม                                กรรมชิน. 
        ๑๑.  อาสันนกรรม                                กรรมเมื่อจวนเจียน. 
        ๑๒.  กตัตตากรรม                                กรรมสักวาทํา. 
                                                                        วิ.  กงฺขา. ตติย.  ๒๒๓.  
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        อธิบาย:   กรรมเหลาน้ี  ไดทั้งในฝายกุศล  ทั้งในฝายอกุศล.    
        กรรมที ่ ๑  ทานวาเปนกรรมแรง   จึงใหผลทันตาเห็น  ผูทําได 
เสวยผลในอัตภาพนั่นเอง   แตเมื่อผูทําถึงมรณะไปเสียกอนถึงคราว 
ใหผล  ยอมเปนอโหสิกรรม. 
        กรรมที ่ ๒  เพลาลงมกวากรรมท่ี  ๑     จักใหผลไดตอเมื่อผูทํา 
เกิดแลวในภพเปนลําดับ  พนจากน้ันแลว  เปนอโหสิกรรม. 
        กรรมที ่ ๓  เพลาท่ีสุด    จักอาจใหผลตอเม่ือพนภพหนาแลว  ได 
ชองเม่ือใด   ยอมใหผลเมื่อน้ัน  กวาจะเปนอโหสิกรรม  ทานเปรียบ 
ไวเหมือนสุนัขไลเนื้อ  ไสตามเน้ือทันเขาในท่ีใด   ยอมเขากัดในที่นั้น. 
        กรรมที ่ ๔  เปนกรรมลวงคราวแลวเลิกใหผล   เปรียบเหมือนพืช 
สิ้นยางแลว  เพราะไมข้ึน.  นี้จัดตามคราวท่ีใหผล. 
        กรรมที ่ ๕  สามารถยังผูทําผูเคลื่อนจากภพหน่ึง  แลวใหถอืปฏิ- 
สนธิในภพอ่ืน  ทานจึงเรียกวาชนกกรรม  เปรยีบดวยบิดาผูยังบุตรให 
เกิด   ไดแก  "กมฺมโยนิ"  กรรมเปนกําเนิด  ในท่ีอ่ืน  ตอนั้นไปส้ินหนาที่. 
        กรรมที ่๖  ไมอาจแตงปฏิสนธิเอง  ตอเม่ือชนกกรรมแตงปฏิสนธิ 
แลวจึงเขาสนับสนุนสงเสริม   เปรียบเหมือนแมนมผูเลี้ยงทารกอันคนอ่ืน 
ใหเกิดแลว  ทานจึงเรียกวาอุปตถัมภกกรรม  ไดแก  "กมฺมพนฺธุ"   กรรม 
เปนพวกพอง  ในที่อ่ืน.  กรรมน้ีเปนสภากับชนกกรรม  ถาชนกกรรม 
เปนกุศลแตงปฏิสนธิขางดี  อุปตถัมภกกรรมยอมเขาสนับสนุนทารก 
ผูเกิดแลว  ใหไดสุขไดความเจริญรุงเรืองจนอวสาน  ไดในลักษณะวา 
"โชติ  โชติปรายโน"  รุงเรืองมาแลวมีรุงเรืองไปภายหนา  ถาชนกกรรม  
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เปนอกุศลแตงปฏิสนธิขางเลว   อุปตถัมภกกรรมยอมซํ้าเติมเมื่อเกิด    
แลวใหหายนะหนักลง  เขาในลักษณะวา  "ตโม  ตมปรายโน"  มืดมา 
แลว   มีมือไปภายหนา.  จะเขาใจอีกอยางหน่ึงวา   ชนกกรรมไดแกกรรม 
ที่เปนเดิม  อุปตถัมภพกรรม  ไดแกกรรมทําเพ่ิมพูนหรือซํ้าเติม  ก็ไมผิด. 
        กรรมที ่ ๗  เปนวิสภาคแหงชนกกรรม  เมื่อชนกกรรมแตงปฏิ- 
สนธิแลว  เขาบีบค้ันผลแหงชนกกรรมไมใหเผล็ดเต็มที่  ถาชนกกรรม 
เปนกุศลแตงปฏิสนธิขางดี  กรรมนี้ก็เขาบีบค้ันใหทุรพลลง  เขาใน 
ลักษณะวา "โชติ   ตมปรายโน"  รุงเรอืมาแลว  มีมดืไปภายหนา  ถา 
ชนกกรรมเปนอกุศลแตงปฏิสนธิขางเลว  กรรมน้ีเขาเกียดกันใหทุเลาข้ึน 
เขาในลักษณะวา  "ตโม  โชติปรายโน"   มืดมาแลว  มีรุงเรืองไป 
ภายหนา  ทานจึงเรียกวา  อุปปฬกกรรม  กรรมนี้บบีค้ันผลแหงชนกกรรม 
ฉันใด  พึงเห็นวาบีบค้ันผลแหงอุปตถัมภกกรรมฉันนั้น. 
        กรรมที ่ ๘      เปนวิสภาคแหงชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม 
เหมือนกัน  เปนสภาคแหงอุปปฬกกรรม  แตรุนแรงกวา  ยอมตัดรอน 
ผลแหงชนกกรรม  และอุปตถัมภกกรรมใหขาดเสียทีเดียว  เขาใหผล 
แทนท่ี   ทานจึงเรียกวา  อุปฆาตกกรรม.  นี้จัดตามกิจท่ีเปนหนักงาน.         
        กรรมที ่ ๙  เปนหนักท่ีสุดกวากรรมอยางอ่ืน   จึงเรียกวาครุกรรม 
ในฝายอกุศล  ทานจัดเอาอนันตริยกรรมเปนครุกรรม   ในฝายกุศลทาน 
จัดเอาสมาบัติ  ๘.  กรรมนี้มีอยูยอมใหชองใหผลกอน  เปรียบเหมือนคน 
อยูบนที่สูง   เอาชิ้นตาง ๆ  เหล็กบาง  ศิลาบาง  กระเบื้องบาง  ไมบาง 
กระดาษบาง  ขนนกบาง  สิ่งอ่ืนบาง  ทิ้งลงมา  สิ่งไหนหนักที่สุด  
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สิ่งน้ันยอมตกถึงพื้นกอน   สิ่งอ่ืน ๆ  ยอมตกถึงพ้ืนตามลําดับน้ําหนัก   
ของมัน. 
        กรรมที ่ ๑๐  ไดแกกรรมอันเคยทํามามากทํามาจนชิน   ทานเรียกวา 
พหุลกรรม.  อีกอยางหนึ่ง  ทานเรียกวาอาจิณณกรรม  ดวยอรรถวา 
เคยประพฤติมา.   กรรมนีแ่ลเปนอาเสวนปจจัย   คือการสองเสพ 
เปนเหตุไดอยางหน่ึง  เมื่อครุกรรมไมมี   ยอมใหผลกอนกรรมอยาง 
อ่ืน   ทานเปรียบไวเหมือนคนมวยปล้ํากัน  คนใดมีแรงกวาวองไวกวา 
คนนั้นยอมชนะ.  กลาวเพ่ือเขาใจงาย   เมื่อกรรมอันผาดโผนไมมี 
ผูทํายอมปรากฏดวยกรรมอันตนทํามามาก   เชนผูรายปลนทํามาตุฆาต 
หรือปตุฆาต  ยอมตองโทษเพราะกรรมอยางหลังอันรุนแรงกอน  ตอ 
ไมไดทํากรรมอยางหลังน้ัน  จึงตองโทษเพราะทํากรรมอยางกอน. 
        กรรมที ่ ๑๑  ไดแกกรรมอันทําเม่ือจวนตาย  ทานเรียกวาอาสันน- 
กรรม.  เมื่อพหุลกรรมไมมี  คือผูทําไมไดทํากรรมอยางใดอยางหน่ึง 
ไวจนชิน   จนถึงออกชื่อเลื่องลือวามักเปนอยางนั้น ๆ  กรรมนี้แม 
ทุรพลอยางไรก็ตามยอมใหผล   ทานเปรียบไวเหมือนโคอันแออัดอยู 
ในคอก  พอนายโคบาลเปดประตูคอก  โคใดอยูรมิประตูคอก  แมเปน 
โคแกทุรพล  ยอมออกไดกอนโคอยูในเขาไปแมแข็งแรงกวา,  เปรียบ 
ใหเขาใจงาย  อีกอยางหนึ่ง  จรรยาของผูตายจากไปกอน  ยอมจับใจ 
ของผูอยูขางหลังมากกวาจรรยาในคราวกอน ๆ  ทีไ่มผาดโผน  ที่ไมชิน 
ในเวลาน้ี  ทาํดี  ก็ไวอาลัยมาก  ทําเสีย  ก็ทําวิปฏสิารมาก. 
        กรรมที ่ ๑๒  ไดแกกรรมอันทําดวยไมจงใจ  ทานเรียกกตัตตา-  
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กรรมบาง  เรยีกกตัตตาวาปนกรรมบาง   ตามบาลีวา  กตตฺตา  วา   
ปน  ฯ เป ฯ  ที่ปรารภกลาวอีกประการหนึ่ง,  ตอกรรมอ่ืนไมมี  จึง 
ถึงวาระแหงกรรมน้ีจะใหผล.   และผลแหงกรรมน้ีให  เปนแตพอดีพอ  
ราย  ทานเปรียบไวเหมือนลูกศรอันคนบายิง.  ตัวอยาง  โทษอันมีแก 
คนผูทําเขาตายดวยเลินเลอ.   กรรมนี้ผิดหลักบาลีพระสูตร*   วา  เจตนาห 
ภิกฺขเว   กมมฺ  วทามิ  ซึ่งแปลวา  ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวเจตนาวา 
เปนกรรม  แตผลยอมอาจมีไดจริงตามน้ี   ในพระอภิธรรมทานจึง 
บัญญัติข้ึนไว.  ในทางพระวินัย  ภิกษุไมจงใจ  แตทําฝนสิกขาบท 
ถูกปรับอาบัติก็มี.  อาบัติประเภทน้ี  เรียกอจิตตกะ.  ถาถือตามหลัก 
บาลีพระสูตรนั้น  ความเขาใจจะพึงมีวา  กรรมนี้ไดแกกรรมอันผูทํา 
มีเจตนาไมถึงนั้น  แตทําเกินเจตนาไป  ตัวอยางเชน  มีเจตนาเพียงจะ 
เฆ่ียนเขา  แตเขถูกเฆ่ียนแลวตาย  ในกฎหมายจัดเปนฆาคนตายโดย 
ไมมีเจตนา  วางโทษเบากวาฆาโดยจงใจ  แตในพระวินัยไมปรับ 
เปนมนุสสวิคคหะ  ปรับเพียงใหประหารเทาน้ัน. 
        การบัญญัติกรรมน้ัน  เนื่องมาจากถือวา  ผลยอมเผล็ดจาเหตุ 
และในพระสูตร  เพงเฉพาะเหตุภายใน  วางบาลีไวเปนหลักอยางนั้น 
เขาใจวาเพ่ือจะจํากัดลงใหพอวิสัยที่จะระวังได  เพราะผลอันจะพึงเผล็ด 
จากเหตุภายนอก  เปนอันพนวิสัยที่จะพึงปองกันดวยประการทั้งปวง. 
และการจําแนกกรรมออกไปเปนตางอยางนั้นเลา  เขาใจวาเพ่ือจะหาม 
ความเห็นสับปลับแหงกรรม  เปนอันสนับสนุนมตินั้น  เปนฐานะอยู 
 
*  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๒/๔๖๔.  
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ที่คนผูหน่ึงทํากรรมไวทั้งเปนบุญ  ทั้งท่ีเปนบาป  กรรมตางอยางตาง       
ใหผลตามคราวที่ไดชอง  หรือหลายคนทํากรรมอยางเดียวกัน  ไดผล 
ยิ่งหยอนกวากัน  หรือบางคนทํากรรมอยางหน่ึงไวแลว  ยังไมปรากฏ 
วาไดเสวยผลแหงกรรมน้ันจะตายไปแลว  หรือบางคนไดเสวยผลที่ไม 
ปรากฏวาเพราะไดทํากรรมอะไรไว  ไมคํานึงใหรอบคอบดวยสติ  อาจ 
เห็นเปนสับปลับ   ไมไดจริง  แลนไปสูอกิริยทิฏฐิก็ได  เมื่อเขาใจ 
กรรมวิภาคอยางนี้แลว  จะไดมั่นอยูในกัมมัสสกตาสัทธา  ประพฤติ 
อยูในคลองธรรมท่ีชอบ.  
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                                  เตรสกะ  หมวด  ๑๓    
                                         ธุดงค  ๑๓ 
                           หมวดท่ี  ๑  ปฏิสังยุตดวยจีวร 
        ๑.  ปงสุกูลิกังคะ                        ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. 
        ๒.  เตจีวริกังคะ                        ถอืทรงเพียงไตรจีวรเปนวัตร. 
                        หมวดท่ี  ๒  ปฏิสังยุตดวยบิณฑบาต 
        ๓.  ปณฑปาติกังคะ                        ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร. 
        ๔.  สปทานจาริกกังคะ                ถอืเท่ียวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร. 
        ๕.  เอกาสนิกังคะ                        ถือน่ังฉัน  ณ  อาสนะเดียวเปนวัตร. 
        ๖.  ปตตปณฑิกังคะ                        ถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร. 
        ๗.  ขลปุจฉาภัตติกังคะ                ถือหามภัตอันนํามาถวายเม่ือภายหลัง 
                                                        เปนวัตร. 
                          หมวดท่ี  ๓  ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ 
        ๘.  อารญัญิกังคะ                        ถืออยูปาเปนวัตร. 
        ๙.  รกุขมูลิกังคะ                        ถอือยูโคนไมเปนวัตร. 
        ๑๐.  อัพโภกาสิกังคะ                ถืออยูในที่แจง ๆ  เปนวัตร. 
        ๑๑.  โสสานิกังคะ                        ถืออยูปาชาเปนวัตร. 
        ๑๒.  ยถาสันถติกังคะ                ถือการอยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร.  
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                       หมวดท่ี  ๔  ปฏิสังยุตดวยวิริยะ    
               ๑๓.  เนสัชชิกังคะ                                ถอืการน่ังเปนวัตร. 
                                        ขุ.  มหา.   ๒๙/๕๘๔.  วิ.  ธุตงฺค.  ปม.  ๗๔ 
        อธิบาย:    ธุดงคนี้   เปนวัตตจริยาพิเศษอยางหน่ึง  ตามแต 
ใครจะสมัครถือ  ไมใชกนิจําเปน  บัญญัติข้ึนดวยหมายจะใหเปน 
อุบายขัดเกลากิเลส  และเปนไปเพ่ือความมักนอยสันโดษ  แจก 
เปน  ๑๓  ประเภท  และจัดเปน  ๔ หมวด  ดุจเรียงไวขางตน. 
        ภิกษุผูถอืปงสุกูลิกังคะ  ยอมไมรับคหปติจีวร   เที่ยวแสวงหา 
เฉพาะผาบังสุกุล  เอามาทําจีวรใช.  ภิกษุผูถือเตจีวริกังคะ  ยอม 
ไมใชจีวรผืนที่  ๔  นุงหมเฉพาะไตรจีวรอันเปนผาอธิษฐาน.  ภิกษุ 
ผูถือปณฑปาติกังคะ  ยอมไมรับอติเรกลาภ  ฉันเฉพาะอาหารอัน 
เที่ยวบิณฑบาตไดมา. ภิกษุผูถือสปทานจาริกังคะ   ประพฤติวัตร 
เหมือนภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะ   แตอุกฤษฏกวา   รับตามแถว 
อันเดียว  เชนขางขวามือหรือขางซายมือ  ไมรับขามแถว   หรือใน 
แถวเดียว  ไมรับขามราย  ฝายภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะ  ยอมรับ 
ขามแถว.  ภิกษุผูถือเอกาสนิกังคะ  ยอมถือน่ังฉัน  ณ  ที่แหงเดียว 
ลุกจากท่ีแลว  ไมฉันอาหารอีกในวันนั้น   โดยความก็คือถือฉันอาหาร 
เพียงวันละหน.   ภิกษุผูถอืปตตปณฑิตกังคะ  ไมใชภาชนะรองของ 
ฉันต้ังแต  ๒  ใบข้ึนไป   ยอมฉันเฉพาะของในบาตรเทาน้ัน.  ภิกษุ 
ผูถือขลุปจฉาภัตติกังคะ   เมื่อลงมือฉันแลว  มีผูนาํอาหารมาถวาย  
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ไมรับ (?)   ถกูเขาเชนนั้น  ชื่อวาหามอาหารแลว  เปนอันฉันไดแต    
มื้อเดียว.  ภิกษุผูถืออารัญญิกังคะ   ยอมไมอยูแรมคืนในบาน  ยอม 
อยูแรมคืนในปา   ที่หางจากบานคน  โดยกําหนดท่ีสุด  ๕๐๐  ชั่วธนู 
คือ  ๒๕  เสนตามทางเดินโดยปกติ.  ภิกษุผูถือรุกขมูลิกังคะ  เปน 
ประเภทของภิกษุผูถืออารัญญิกังคะน้ันเอง   ไมทํากุฏิอยู   ยอมอยู 
ตามโคนไม.  ภิกษุผูถืออัพโภกาสิกังคะ  ก็เปนประเภทของภิกษุ 
ผูถืออารัญญกิังคะเหมือนกัน  แมตามโคนไมก็ไมอยู  ยอมอยูในท่ี 
แจง ๆ  ที่เขาใจวาเที่ยวหลบแดดอยูตามเงาแหงภูเขาและชายไมเปนตน. 
๒  องคนี้คงถือไดเฉพาะกาล  เพราะในพรรษาจําจะตองถือเสนาสนะ 
ตามวินัยนิยม.  ภิกษุผูถือโสสานิกังคะ   ยอมอยูแรมคืนในปาชา. 
ภิกษุผูถือยถาสันถติกังคะ   ยอมไมทาํความอาลัยในเสนาสนะท่ีอยู 
อันเปนที่สบายถูกใจ  ไดเสนาสนะไมเปนที่สบายไมถูกใจ  ไมแส 
หาเสนาสนะอ่ืน  ภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะ  จัดใหอยู  ณ  เสนา- 
สนะใด   ยอมอยู  ณ  เสนาสนะน้ัน  แมถูกยายเสนาสนะในอุตุกาล 
ยอมไมขัดขืน.   ภิกษุผูถอืเนสัชชิกังคะ  ยอมไมเอนหลังลงนอน 
สําเร็จอิริยาบถเพียง  ๓  นัง่กับยืนและเดินเทาน้ัน.  องคนี้เปนอาการ 
ฝนธรรมดา   สําเร็จความสันนิษฐานวา   ถือไดชั่วเวลาเทาน้ัน, 
มีเรื่องเลาในอรรถกถาธรรมบทวา  พระจักขุบาลถือตลอดพรรษา 
ถึงเสียจักษุ. 
        การถือธุดงคนี้  สําเร็จดวยการสมาทาน  คือ  ดวยอธิษฐานใจ 
หรือแมดวยเปลงวาจา.  คําสมาทานน้ันดังน้ี :-  
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        ๑.  สําหรับปงสุกูลิกงัคะวา   "คหาปติจีวร  ปฏิกฺขิปามิ,   ปสุกูลิกงฺค  
สมาทิยามิ."   แปลวา  "เราดคฤหบดีจีวรเสีย  สมาทานองคของ  
ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร." 
        ๒.  สําหรับเตจีวริกังคะวา  "จตุตฺถจีวร  ปฏกิฺขิปามิ,  เตจีวริกงฺค 
สมาทิยามิ."   แปลวา  "เรางดจีวรผืนที่  ๔  เสีย  สมาทานองคของ 
ผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร." 
        ๓.  สําหรับปณฑปาติกังคะวา  "อติเรกลาภ  ปฏิกฺขิปามิ, 
ปณฺฑปาติกงฺค   สมาทิยามิ. "    แปลวา  "เรางดอติเรกลาภเสีย 
สมาทานองคของผูถือบิณฑบาตเปนวัตร." 
        ๔.  สําหรับสปทานจาริกังคะวา   "โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปามิ, 
สปทานจาริกงฺค  สมาทิยามิ."   แปลวา  "เรางดการเท่ียวโลเลเสีย 
สมาทานองคของผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร." 
        ๕.  สําหรับเอกาสนิกังคะวา  "นานาสนโภชน  ปฏิกฺขิปามิ, 
เอกาสนิกงฺค  สมาทิยามิ."  แปลวา  "เรางดการฉัน  ณ  ตางอาสนะ 
เสีย  สมาทานองคของผูถือน่ังฉัน  ณ  อาสนะเดียวเปนวัตร." 
        ๖.  สําหรับปตตปณฑิกังคะวา  "ทุติยภาชน  ปฏิกฺขิปามิ, 
ปตฺตปณฺฑิกงฺค   สมาทิยามิ."  แปลวา  "เรางดภาชนะที่  ๒  เสยี 
สมาทานองคของผูถือการฉันเฉพาะในบาตเปนวัตร." 
        ๗.  สําหรับขลุปจฉาภัตติกังคะวา  "อติริตฺตโภชน  ปฏิกฺขิปามิ, 
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค   สมาทิยามิ."   แปลวา   "เรางดโภชนะอันเหลือ  
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เพ่ือเสีย  สมาทานองคแหงผูหามภัตอันนํามาถวายเม่ือภายหลังเปน    
วัตร." 
        ๘.  สําหรับอารัญญกิังคะวา  "คามนฺตเสนาสน  ปฏิกฺขิปามิ, 
อารฺ ิกงฺค  สมาทิยามิ."  แปลวา  "เรางดเสนาสนะชายบานเสีย 
สมาทานองคแหงผูถือการอยูปาเปนวัตร." 
        ๙.  สําหรับรุกขมูลกิังคะวา  "ฉนฺน  ปฏิกฺขิปามิ,  รุกฺขมูลกิงฺค 
สมาทิยามิ."  แปลวา  "เรางดท่ีมุงที่บังเสีย  สมาทานองคของผูถือ 
การอยูโคนไมเปนวัตร." 
        ๑๐.  สําหรับอัพโภกาสิกังคะวา  "ฉนฺนฺจ  รุกฺขมูลฺจ  ปฏิก-ฺ 
ขิปามิ,   อพฺโภกาสิกงฺค  สมาทิยามิ."   แปลวา   "เรางดท่ีมุง 
ที่บังและโคนไมเสีย  สมาทานองคของผูถือการอยูในที่แจง  ๆ  เปน 
วัตร." 
        ๑๑.  สําหรับโสสานิกังคะวา  "อสุสาน  ปฏิกขิฺปามิ,  โสสานิกงฺค 
สมาทิยามิ."   แปลวา  "เรางดท่ีไมใชปาขาเสีย  สมาทานองคของผู 
ถือการอยูปาชาเปนวัตร." 
        ๑๒.  สาํหรับยถาสันถติกังคะวา  "เสนาสนโลลุปฺป  ปฏิกขิฺปามิ, 
ยถาสนฺถติกงฺค  สมาทิยามิ."  แปลวา  "เรางดความโลเลในเสนาสนะ 
เสีย  สมาทานองคของผูอยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร." 
        ๑๓.  สาํหรับเนสัชชิกงัคะวา  "เสยฺย  ปฏิกฺขิปามิ,  เนสชฺชิกงฺค 
สมาทิยามิ"  แปลวา  "เรางดการนอนเสีย  สมาทานองคของผูถือ 
การน่ังเปนวัตร."  
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        ทานผูถอืธุดงคเหลานี้   ยอมประพฤติยิ่งหยอนกวากันก็มี   จึง  
จัดประเภทไดเปน  ๓  อยางเครง  อยางกลาง  อยางเพลา.  เรียก   
อีกโวหารหนึ่ง  อยางอุกฤษฏ  อยางมัธยม  อยางทราม.  ภิกษุ 
ผูถือปงสุกูลิกังคะอยางเครง  เที่ยวเลือกเก็บผาบังสุกุลแท  ๆ คือ 
ผาอันเขาท้ิงเสียจริง ๆ    สงเคราะหเขาในพวกหยากเยื่อมาทําจีวรใช. 
ผูถืออยางกลาง   ยอมเก็บแกซึ่งผาอันคนปรารถนาบุญทอดไวเพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุผูถือธุดงคนี้  แตมิไดนิยมเฉพาะรูป  เชนผาปา 
และผาทอดไวที่ศพ.  ผูถืออยาเพลา  ยอมถือเอาผาเชนนั้น  แมอัน 
เขานิยมเฉพาะตน  แตมิไดถวายดวยกายและมิไดรับดวยกาย   หรือ 
ดวยของเน่ืองดวยกาย    เชนผาปาและผาบังสุกุลอันเขานํามาทอดไว 
เฉพาะหนา.  มีปุจฉาสอดเขามาวา  ภิกษุอุปสมบท  สมาทาน 
ปงสุกูลิกธุดงคในบัดนั้น  หรือจะตองรออยูจนหาผาบังสุกุลมาทํา 
ไตรจีวรครบแลว.  พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยา- 
ปวเรศวริยาลงกรณวา  ไตรจีวรของภิกษุอุปสมบทนั้น  ไมจัด 
วาเปนคหบดีจีวร   เปนของอันพระอุปชฌายะมอบให  จัดเปน 
สมณจีวร  ต้ังแตเธอผูอุปสมบทแลว  ไมรับคหบดีจีวร   สมาทาน 
ปงสุกูลิกธุดงคได  ตอไปจะเปลี่ยนไตรจีวร   ตองแสวงหาผาบังสุกุล 
มาทํา   พระมติของทานไดรับความรับความรับรองของพระเถระฝาย 
ธรรมยุตติกนิกายท่ัวไป   และเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัวทรงอุปสมบท  และมีกําหนดทรงอุปสมบทเพียง  ๑๕  วัน  ได 
ทรงสมาทานปงสุกูลิกังคะกับเตจีวริกังคะตามพระมตินี้ดวย  ภิกษุผู  
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ถือเตจีวริกังคะอยาเครง  ใชเฉพาะไตรจีวรของตนเทาน้ัน  โดยที่  
สุดจะซักหรือจะยอมอันตรวาสก   ยอมใชอุตตราสงคนุงและใชสังฆาฏิ 
หม,  ผูถืออยางกลาง  ยอมใชแมซึ่งผาของสาธารณเชนนี้ไวใน   
โรงยอมสําหรับภิกษุผลัดยอมผา,  ผูถืออยางเพลา  ยอมยืมของ 
ภิกษุอ่ืนมาใชบาง   ทานกลาวความถือยิ่งหรือหยอนซ่ึงธุดงคนี้ใน 
เวลายอมผา    ขาพเจาเห็นวา   ภิกษุผูถอือยางกลางและอยางเพลา 
นาจะใชผาเชนนี้ในเวลาอ่ืนดวย  เปนแตไมใชผาผืนที่  ๔  ในสทิธิ 
ของตนเทานั้น.  มีปุจฉาสอดเขามาวา  เมื่อไตรจีวรนั้นเกาควร 
เปลี่ยนใหม  ภิกษุนี้จะพึงปฏิบัติอยางไร.  พระคันถรจนาจารยอธิบาย 
ไววา  ผาที่ยังมิไดทําใหสําเร็จเปนจีวรจนถึงยอมแลว  ยังไมนับ 
เปนจีวรที่  ๔  ในธุดงคนี้. โดยนัยนี้  เธออาจทําจีวรไดโดยสะดวกใจ 
ครั้งยอมแลวอยาเพิกใช  อยาเก็บไวใหลวงวัน  พึงปจจุทธรณผา 
เดิมและสละเสียกอน  จึงอธิษฐานใหม  พึงคอยทําคอยผลัดคราว 
ละผืน.  ภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะอยางเครง  นั่งลงแลว คือปลงใจ 
เลิกบิณฑบาตแลว  มีผูมาใสอีก  ยอมไมรับ,   ผูถืออยางกลาง  นั่ง 
แลวยังรับอีก,  ผูถืออยางเพลา  ยอมรบันิมนตคือนัดเพ่ือรับบิณฑบาต 
แมในวันพรุง,  อยางเครง  กําหนดดวยไมรับในเวลากลับ,  อยาง 
กลาง  ในเวลากลับ  ยังรับ,  อยางเพลา  รับนัด  แตไมรับนิมนตเพ่ือ 
ฉัน  อยางนี้ความจักแจม. 
                                  [ทรงไวเพียงเทานี้]  
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                           ปณณรสกะ  หมวด  ๑๕   
                                    จรณะ  ๑๕ 
                                     หมวดท่ี  ๑ 
        ๑.  สลีสัมปทา                         ถงึพรอมดวยศีล. 
        ๒.  อินทริยสังวร                สํารวมอินทรีย. 
        ๓.  โภชนมัตตัญุตา         รูความพอดีในการกินอาหาร. 
        ๔.  ชาคริยานุโยค                ประกอบความเพียรของผูต่ืนอยู. 
                          หมวดท่ี  ๒  [สัทธรรม  ๗] 
        ๕.  สัทธา                                ความเชื่อ. 
        ๖.  หริิ                                ความละอายแกใจ. 
        ๗.  โอตตัปปะ                        ความเกรงกลัวผิด. 
        ๘.  พาหุสัจจะ                        ความเปนผูไดฟงมาก.  คือไดรับศึกษา 
        ๙.  วิริยะ                                ความเพียร. 
        ๑๐.  สติ                                ความระลึกได. 
        ๑๑.  ปญญา                        ความรอบรู. 
                              หมวดที่  ๓  [รูปฌาน  ๔] 
        ๑๒.  ปฐมฌาน                        ฌานท่ีหน่ึง. 
        ๑๓.  ทติุยฌาน                        ฌานท่ีสอง. 
        ๑๔.  ตติยฌาน                        ฌานท่ีสาม. 
        ๑๕.  จตุตถฌาน                ฌานท่ีสี่. 
                                                        ม.  ม.  ๑๓/๒๖.  



นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 139 

        อธิบาย:   สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ทรงอธิบายไวในธรรมภาษิตวา   จรณะน้ัน  ไดแกปฏิปทาคือทางเปน   
เครื่องบรรลุวิชชา  เปนศพัทแปลก  เทียบดวยศัพทจรณะท่ีแปลวา 
อวัยวะเปนเครื่องเดิน  ไดแกเทา  ไมใชเรียกปฏิปทาท่ัวไป.  มรรค 
มีองค  ๘  เปนจรณะแหงความรูอริยสัจ  ๔  ฌาน  ๔  เปนจรณะโดย 
ลําดับแหงวิชชา  ๓  วิชชาเบื้องตน  เปนจรณะแหงวิชชาเบื้องปลาย 
ในเสขปฏิปทาสูตรแสดงจรณะเปนสาธารณะ   โดยชื่อวาเสขปฏิปทา 
คือทางดําเนินแหงพระเสขะ. 
        ในเสขปฏิปทาสูตร  แสดงไวโดยบุคคลาธิษฐาน  ถือเอาความ 
ในนิทเทสแหงสูตร  โดยธรรมาธิษฐาน  ดังนี้ :- 
                                          หมวดท่ี  ๑ 
        ๑.  สลีสัมปทา  ไดแกการสํารวมในปาฏิโมกข  ประกอบดวย 
อาจาระและโคจร  เห็นภัยในความผิดแมนอย  สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย. 
        ๒.  อินทริยสังวร  ไดแกการสํารวมอินทรีย  ๖  คือ  ตา,  หู, 
จมูก,   ลิ้น,  กาย,  ใจ  ไมใหความยินดียินรายครอบงํา  ในเมื่อตา 
เห็นรูปเปนตน. 
        ๓.  โภชนมัตตัญุตา  ไดแกความเปนผูรูจักประมาณในการกิน 
อาหารแตพอสมควร  ไมมากไมนอย   พิจารณาแลวจึงกินอาหาร 
และเพงประโยชนอันจักเกิดแตอาหารน้ัน  ไมบรโิภคโดยสะเพราและ 
โดยอํานาจความมักกินเปนตน.  
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        ๔.  ชาคริยานุโรค  ไดแกการประกอบความเพียร  ไมเห็นแก    
หลับนอนเกินไป  หรือไมยอมใหความงวงเหงาซบเซาเขาครอบงํา 
ทานแสดงไววา  กลางวันชําระจิตจากนีวรณดวยเดินบาง  นั่งบาง 
ตลอดวัน.  กลางคืน  แบงเปน  ๓  ยาม  ยามตน  ชําระจิตอยางนั้น, 
ยามกลาง  พักผอน  นอนตะแคงขางขวา  ซอนเทาเหลื่อมกัน  ม ี
สติสัมปชัญญะมนสิกาสัญญาวาจะลุกข้ึน,  ยามท่ีสุด  ลุกข้ึนทําความ 
เพียรอยางยามตน. 
        ในบาลไีมไดกําหนดไววา  ยามละกี่โมง  แตในอรรถกถา 
มโนรถปูรณีแสดงวา  คืนและวัน   แบงเปน  ๖  สวน.  ต่ืนทําความเพียร 
๕  สวน  นอนหลับ  ๑  สวน  คือต่ืน  ๒๐  ชั่วโมง  หลับ  ๔  ชั่วโมง. 
        พิจารณาดูวา  เวลาท่ีหลับนอยนัก  ไมนาจะพอ  แตทานผูทํา 
ความสงบเชนนั้น  ไมไดทํากิจการหยาบ  หลับเทาน้ันจะพอกระมัง ? 
ขอนักปฏิบัติธรรมจงพิจารณาดูเถิด. 
                                  หมวดที่  ๒  [สทัธรรม] 
        ๕.  สัทธา  ไดแกความเชื่อความตรัสรูของพระตถาคต  ตามนัย 
แหงบทพุทธคุณ  นาจะหมายความวาเชื่อเหตุผล  สวนในอรรถกถา 
แจกสัทธาเปน ๒  คือ กัมมสัทธา  เชื่อกรรม  ๑  วิปากสัทธา  เชื่อ 
ผลแหงกรรม  ๑  ยังไมพบวา  แบงสัทธาเปน  ๓  หรือ  ๔  ไวในคัมภีรไหน 
นาจะเก็บรวบรวมข้ึนโดยนัยบาลีและอรรถกถานั้น ๆ. 
        ๖.  หริิ  ไดแกความละอายตอกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต.  
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ในอรรถกถาเปรียบดวยหญิงสาวผูมีสกุลไมอาจแตะตองของโสโครก  นา  
จะถือเอาความวา  สยะแสยงตอเหตุ  คือบาปทุจริต.   
        ๗.  โอตตัปปะ  ไดแกความเหรงกลัวความผิดและความชั่วโดย 
นัยแหงหิริ.  ในอรรถกถาเปรียบดวยคนขลาด  ไมกลาเขาใกลอสรพิษ 
นาจะถือเอาความวา  กลวัผลแหงบาปทุจริต. 
        ๘.  พาหุสัจจะ  ไดแกความเปนผูไดยินไดฟงมาก  คือไดฟงธรรม 
ซึ่งไพเราะในเบื้องตน  ไพเราะในทามกลาง  ไพเราะในท่ีสุด  ประกอบ 
ดวยอรรถ  ประกอบดวยพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรยบริสทุธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง. 
        พหุสุตมีองค ๕  คือ :- 
        [๑]  พหุสฺสุตา  ไดยินไดฟงมาก. 
        [๒]  ธตา  ทรงจําได. 
        [๓]  วจสา  ปริจิตา  ทองไวดวยวาจา. 
        [๔] มนสานุเปกฺขิตา  เอาใจจดจอ. 
        [๕]  ทฏิ ิยา  สุปฏวิิทฺธา  ขบดวยทิฏฐิ. 
        ๙.  วิริยะ  ไดแกเพียรละอกุศลธรรมและยังกุศลธรรมใหเกิด 
ใชกําลังบากบ่ัน  ไมทอดธุระในกุศลธรรม. 
        ๑๐.  สติ  ไดแกสติรักษาตัว  และระลึกถึงกิจท่ีทําและคําพูด 
แลวแมนานได. 
        ๑๑.  ปญญา    ไดแกอริยปญญาที่รูความเกิดความดับแหงสังขาร 
สามารถชําแรกกิเลสทําใหสิ้นทุกขได.  
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                               หมวดท่ี  ๓  [รูปฌาน]    
        ฌาน   ๔  นี ้  มีอธิบายแลวในหมวด  ๔  ผูปรารถนาพึงดูใน 
หมวดน้ัน. 


