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องคประกอบของพระพุทธศาสนา 
  

 คําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสมัพุทธเจาทีท่รงแสดง
ตลอด ๔๕ พรรษา เรียกวา พระพทุธพจน  รวบรวมอยูในพระ
ไตรปฏก  ไดแก  พระวินัยปฏก  พระสุตตันตปฏก  และพระ
อภิธรรมปฏก ซึ่งอาจสรุปยอไดเปน ๒ หมวด คอื ธรรม กับ วินัย   
ธรรม หมายถึง พระสูตร (พระสุตiตันตปฏก)  และพระอภิธรรม
ปฏก   สวนวนิัย คือ พระวินัยปฏก ๑ 

พระพุทธศาสนา มีองคประกอบสําคัญ ๔ อยาง คือ 
 ๑. ศาศนธรรม  ไดแก หลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา คือ พระไตรปฎกเปนหลักใหญ และมีคัมภีรอรรถ
                                                           

๑ วิ.อ.๑/๑๗, ที.อ. ๑/๑๖, อภิ.อ. ๑/๑๙ 

กถา ฎีกา อนุฎีกา และคําอธิบายของเกจ ิอาจารยบางทาน ที่พอ
เชื่อถือได  อันเปนหลักศาสนธรรมที่มีความสําคัญตามลําดับ
กันลงมา 
 ๒. ศาสนวัตถุ  ไดแก ศาสนสถานตาง ๆ คือ วัดวา อาราม 
โบสถ วิหาร เจดีย ตลอดจนทรัพยสมบัติของพระพุทธศาสนาตาง 
ๆ  
 ๓. ศาสนพิธี  ไดแก พิธีกรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติ ให
ถูกตองกับกาละ เทสะ และบุคคล  เพื่อความเปนระเบียบ และ
ความดีงาม  นํามาซึง่ความเลื่อมใสศรัทธาของบุคคลผูพบเหน็  
เปนการรักษา และเผยแผ ซึ่งหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งดวย   ฉะนั้น พิธีกรรมใด  ที่ไมเปนไป
เพื่อการรักษาและเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
หรือเปนไปเพื่อบิดเบือนคําสอนทางพระพุทธศาสนา พธิีกรรมนั้น 
แมจะอางวา ทําเพื่อประโยชนแกวัด แกศาสนาก็ตาม กถ็ือวา เปน
พิธีกรรมนอกพระพุทธศาสนา  คือ ไมถูกตองตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจา   ซึ่งพุทธบริษัททีม่ีความรักษาความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง ไมควรทํา ไมควรประพฤติ 



 

 ๔. ศาสนบุคคล  ไดแก พุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา  ซึ่งเปนองคประกอบอันเปนจักรสําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนองคกรพระพุทธศาสนา อันเปรียบเสมอืนนาวาใหญให
แลนไปได หรือหยุดนิ่ง หรือจมลง  ก็อยูที่พุทธบริษัท  ซึ่งจะตอง
เปนผูเรียนรูและเขาใจลกึซึ้งถึงเหตผุลของหลักธรรมคําสอน และ
พิธีกรรมตาง ๆ ตลอดจนเห็นคุณคาของศาสนวัตถุสถาน  อันเปน
สมบัติของพระพุทธศาสนา  จงึจะเปนผูรักษาสบืทอดที่ดีได  ถามิ
เชนนัน้แลว ก็จะเปนแตเพียงผูเฝาดูอยูเฉย ๆ  หรือเปนผูบอน
ทําลาย  องคประกอบทั้ง ๓ ขางตนนั้นเสียเอง    
 

การรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ๑. ศาสนธรรม  พุทธบริษัททั้งหลาย ตองรักษาและสืบ
ทอด  ดวยการเอาใจใสในการศึกษาเลาเรียนหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง และ
ลึกซึ้งถึงแกนแทของหลกัธรรม  และตองศึกษาใหมีความรอบรูทั่ว 
ทุกแงมุมของหลักธรรม จึงจะเปนผูทีส่ามารถรักษาสืบทอด
หลักธรรมอันเปนองคประกอบสําคัญที่สุดไวได 

 ๒. ศาสนวัตถุ  พุทธบริษัททั้งหลาย  ตองรักษาและสืบ
ทอด  ดวยการหมั่นดูแลรักษา บูรณะซอมแซม  ศาสนสถานที่
ชํารุดทรุดโทรม  หรือสิ่งใดที่มีความจําเปนยังไมมี ก็รวมดวย
ชวยกันจัดตัง้จัดสรางใหมีขึ้น เพื่อเปนสมบัต ิ ใชเปนประโยชน
ในทางพระพุทธศาสนาตอไป 
 ๓. ศาสนพิธี พุทธบริษทัทั้งหลาย ตองรักษาสืบทอด ดวย
การเรียนรูใหมีความเขาใจและประพฤติปฏิบัติใหถูกตองกับเวลา 
สถานที่ บุคคล  หรือจุดประสงคของพิธีกรรมนั้น ๆ 
 ๔. ศาสนบุคคล พุทธบริษัททั้งหลาย  ตองชวยกันรักษา
สืบทอด  ดวยการชวยยกยองเชิดช ูสนับสนนุ และปกปองบุคคลที่
มีความรูความเขาใจ และเอาใจใสในภาระธุระทาง
พระพุทธศาสนา คือ คนัถธุระ การศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจน 
และวิปสสนาธุระ การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอยาง
เครงครัด ไมวา จะเปนพระภิกษุ  สามเณร หรือ อุบาสิก อุบาสิกา 
ก็ตาม  ไมมัวไปหลงยกยองเชิดชู หรือปกปอง บคุคลที่ทําธุระนอก
พระพุทธศาสนา  หรือ ใชศาสนาเปนเครื่องมือในการแสวงหาลาภ 
ยศ ชื่อเสียง เกียรติยศ อยางเดียว 



 

 เมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  รวมมือกันเอาใจใส ในการ
บํารุงรักษาและสบืทอดองคประกอบของพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ 
อยาง  อยางดีแลว  ก็ไดชือ่วา เปนการรักษาสืบทอด
พระพุทธศาสนาไวได   

ศาสนธรรม ๓ ประการ 
พระพุทธศาสนานั้น ประกอบดวยหลกัศาสนธรรมที่สําคัญ 

๓ ประการคือ 
๑.ปริยัติศาสนา ไดแก การศึกษาเลาเรียนพระบาลีพุทธ

พจนและอรรถกถาพรอมทั้งฎีกาและอนุฎีกาใหมีความรูความ
เขาใจ อยางแจมแจง และลึกซึ้งถึงแกนแท ของหลกัธรรมเหลานั้น 

๒.ปฏิบัติศาสนา ไดแก การปฏิบัติตามหลักธรรม ที่ได
ทําการศึกษาเลาเรียนมาอยางดีแลวนั้น คือ การรักษาศีล ๕ ศลี ๘ 
ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ตามควรแกภาวะของตน และการเจริญสม
ถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน 

๓.ปฏิเวธศาสนา ไดแก การไดบรรลุคุณวิเศษ คือ มรรค 
ผล  นิพพาน  ฌานอภิญญา อันเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกตอง ตาม
สมควรแกการปฏิบัติของแตละบุคคล 

ในบรรดาศาสนาทั้ง ๓ ประการนั้น ปริยัติศาสนา ยอมมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก  เพราะเปรยีบเสมอืนแผนทีส่ําหรับ
เดินทาง ถาไมมีปริยัติศาสนาเสียแลวปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธ
ศาสนา ยอมมีขึ้นไมได 

ฉะนั้น จึงควรใหความสําคัญแกปริยัติศาสนาใหมาก ใน
การที่จะเปนบันไดไปสูการประพฤติปฏิบัติ ใหบรรลุถึงซึ่งปฏเิวธ
อันเปรียบเสมือนการเดินทางไปสูจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง ปริยัติ
ศาสนา เปรียบเหมือนการเรียนแผนที่ปฏิบัติศาสนาเปรียบเหมือน
การเดินทาง  และปฏิเวธศาสนา เปรียบเหมือนการบรรลุถึง
จุดหมายแหงการเดินทางนั้น    

ถาเรียนผิด ก็ทําใหปฏิบตัิผิด ผลคือ ปฏิเวธที่แทจริง   ยอม
ไมสามารถเกิดขึ้นได (เกิดไดแตผลเทียม) เปรียบเหมือนการเรียน
หรือการดูแผนที่ผิด กท็ําใหเดินผิดทาง ผลก็คือ ไมสามารถไปถึง
จุดหมายปลายทางได ฉะนั้น 

อนึ่ง ผูที่ดําเนนิไปผิดจากแผนที่ทางที่ทานกําหนดไว 
ยอมจะเดินไปประสบอุปสรรคอันตรายตางๆมากมาย เชน มีขวาก
หนาม มีแมน้ํา มีภูเขา เปนตน ขวางกั้น ตองเดินออม ทําให



 

เสียเวลาในการเดินทาง หรือหลงเดินเขาไปปาทึบไมสามารถ
หาทางออกมาได หรือตองเสียเวลานาน หรือหลงเดนิเขาไปใน
สถานที่ๆมีอันตรายตางๆ เชน อันตรายจากโจรผูราย อันตรายจาก
สัตวรายตางๆ หรือ เดินไปสะดุดกอนหิน ตนไม โดดหนามเกี่ยว 
หกลม เปนตนบาง หรอืเดินพลัดตกเขา ตกเหว ตกหลุม ตกบอ 
เปนตนบาง ตองประสบความลําบาก ความบาดเจ็บหรืออันตราย
ถงึตาย หรืออาการสาหัสปางตาย อันเนื่องมาจากการเดินผิดทาง 
ซึ่งมีการเรียนผิดหรือดูแผนทีผ่ิดนั้นเปนเหตุ ฉันใด คนที่เรียนธรรม
ผิด และปฏิบัติผิดธรรม ก็ยอมไดรับโทษ มีความติเตียนจาก
บัณฑิตบาง  ตองทะเลาะเบาะแวงกับผูอื่นบาง  เกิดความ
เดือดรอนใจเอง เมื่อหวนระลึกถึงบาง หรือถึงความวิบัติทาง
ความคิด วิบัติทางความประพฤติ เปนมิจฉาทิฏฐิบาง  ตองไดรับ
ความทุกขยากลําบากทัง้ทางกายและทางใจ อาจถึงตายหรือถึง
อาการสาหัสปางตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิด ซึ่งมีการเรียน
ผิดนั้นเปนเหตุ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน  

ฉะนั้น พระพุทธองค จงึทรงจําแนกปริยัติ คือการศึกษา
เลาเรียนไวเปน ๓ ประเภท คือ   

๑.อลคัททูปมาปริยัติ  ไดแก  การศึกษาเลาเรียนธรรม ที่
เปรียบ เสมอืนการจับงูพษิราย ซึ่งผูที่จับไมดีนั้น อาจถูกงูพษิแวง
กัดเอา ทําใหไดรับความเจ็บปวดแสนสาหสั ถึงตายหรือถึงอาการ
ปางตายได อันมีการจับไมดีของบุคคลนั้น เปนเหตุ ฉันใด การที่
โมฆะบุรุษบางคนในพระศาสนานี้ เรียนธรรม เพือ่หวังอวดโอ หวัง
ลาภสักการะ ยศ ตําแหนง ชื่อเสียง หรือเรียนเพื่อไวโตแยง หักลาง
กับผูอื่น ดวยอํานาจมานะ ทิฏฐิ เปนตน เขายอมไดประสบกับสิ่ง
ที่ไมดี เปนเครื่องตอบแทน เชน การตําหนิติเตียนจากบณัฑิต
ทั้งหลายบาง ความเดือดรอนใจตนเองที่ตองระลึกถึงดวยความ
รังเกียจบาง หรือตองไดรับทุกขเวทนาแสนสาหสั ถึงตายหรือถึง
อาการปางตายบาง อันมกีารถือผิดปฏิบัติผิดนั้น เปนเหต ุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน  

๒. นิสสรณัตถปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรยีนธรรมะ 
เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะนําตนเองใหขาม
พนจากวัฏฏะสงสาร อันยาวไกลนี้ใหได ซึ่งเปนการศึกษาที่ดีที่
ถูกตองอํานวยตอการประพฤติปฏิบัต ิ สําหรับผูที่เปนปุถชุนและ
พระเสขะบุคคล เปรียบเหมือนการเรียนรูแผนทีส่ําหรับเดินทางที่



 

ถูกตองทําใหสามารถเดินไปไดถูกทางและบรรลุถึงจุดหมาย โดย
ความสวัสดีในที่สุด เปนการศึกษาของเหลาบัณฑิต ผูมีปญญา ที่
ศึกษาเพื่อการประพฤติปฏิบัติพัฒนาสติปญญาของตนใหแกกลา 
และพาตนใหขามพนทางกันดารทั้งหลาย มีทางกันดารคือ ความ
เกิด ความแก ความเจ็บ และความตาย เปนตน เสียได 

๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรียนธรรม ที่
เปรียบประดจุดงัทานผูเปนขุนคลัง   คือเรียนรูเพื่อเก็บรักษาและ
สืบทอดตอไป แกชนรุนหลัง ไมใหเลอืนหายหรือขาดสายไป ไดแก 
การศึกษาเลาเรียนของทานที่สามารถปฏิบัติพัฒนาตนเอง จน
สามารถนําตนใหไปสูจดุสูงสุด คือ เปนพระอรหันต สามารถ
กําจัดกิเลสไดหมดสิ้นโดยไมมีเหลืออยู แมแตนอย มีตนเปนผู
บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแลวไมตองปฏิบัติเพื่อการละกเิลสอีก
ตอไปแลว เรียกวา อยูจบพรหมจรรยแลว ทานจึงศึกษาเลา
เรียนพระพุทธพจนไวเพื่อรักษาและสบืทอดตอไป 

ฉะนั้น  การศึกษาเลาเรียนหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ของเราเหลาพุทธศาสนิกชน ทีย่ังเปนปุถชุนอยู 
จึงควรเปนแบบ นิสสรณัตถปริยัติ คือ การศึกษาเพื่อมุงกําจัดขัด

เกลากิเลสใหหมดไปจากจิตใจใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความ
สะอาด สวางสงบ และเปนบาทดําเนินไปสูจุดหมายสูงสุดคอื พระ
นิพพาน ตอไป ทั้งเปนการชวยสบืทอดอายุพระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมคําสอนใหอยูยืนยาว ตอไปอีกทางหนึ่ง 

แตถามีผูศึกษาแบบ อลคทูปมาปริยัติ มาก (ดังเชนทุก
วันนี)้พระพุทธศาสนาของเรา ก็จะยิง่เสื่อมสูญเรว็มากขึ้น 

อนึ่ง พระพุทธศาสนา คือ ศาสนธรรมทั้ง ๓ ประการนั้น จะ
เสื่อมไปหรือ เจริญรุงเรอืงมากขึ้นนั้น  ก็ดวยเหตุปจจัยตาง ๆ 
ไดแก 

 

เหตุที่ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองนั้นมี ๕ 
ประการ คือ 

๑.สักกัจจัง ธัมมัง สุณันติ พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย คือ 
ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา มีความใสใจในการสดับรับฟงพระ
สัทธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยความเคารพ อยาง
จริงจังและจริงใจ  



 

๒.สักกัจจัง ธัมมัง ปริยาปุณันติ คือพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย มีความใสใจในการศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา  ทัง้ในพระไตรปฏก บาล ีอรรถกถา ฎีกาและ
อนุฎีกา โดยความเคารพ  

๓. สักกัจจัง ธัมมัง ธาเรนติ คือ พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย มีความสนใจและใสใจขวนขวายในการทองจําหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาทีส่ําคัญๆในพระไตรปฎก อรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และทรงจาํไวไดอยางแมนยํา ไมใหเลือนหาย และ
ถายทอดตอๆ กันไป ไมใหขาดสาย 

๔. สักกัจจัง ธาตานัง ธัมมานัง อัตถัง อุปะปะริกขันติ 
คือพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มีความสนใจในการพิจารณาอรรถคือ
เนื้อความของหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ตนเองได
ทรงจําไวแลวนั้นวามีความหมายอยางไรโดยถูกตองเพื่อใหมี
ความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งๆขึน้ไปเปนลําดบั 
 ๕. สักกัจจัง ธัมมะมญัญายะ อัตถะมัญญายะ ธัมมา
นุธัมมัง ปฏิปชชันติ  คือ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสนใจ
ในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตาม

สมควรแกธรรมนั้นๆ เชน การใหทาน รักษาศีลและการเจริญสม
ถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหไดประสบอรรถรส และ
ธรรมรส คือไดบรรลุมรรคผล นิพพาน ฌาน อภิญญา ตอไป 
 เมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มีความสนใจและใสใจในการ
ปฏิบัติตามหลกั ทั้ง ๕ ประการนี้ใหบริบูรณแลว  พระพุทธศาสนา 
ก็สามารถที่จะเจริญรุงเรืองและดํารงมั่นอยูไดนาน เปนมรดก ตก
ทอดตอไปโดยไมขาดสาย  

แตถาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไมมีความสนใจในการ
ปฏิบัติตามหลักทั้ง ๕ ประการนั้น หรือบกพรองไปขอใดขอหนึ่ง 
พระพุทธศาสนาก็ไมสามารถจะเจรญิรุงเรืองและดํารงมั่นอยูไดมี
แตจะพลอยเสื่อมสูญเลือนหายไปเปนลําดับ 

 

เหตุที่ทําใหพระพทุธศาสนาเสื่อมสญูไปนั้นก็มี ๕ 
ประการ 

อันตรงกันขามกับเหตุแหงความเจริญนั้น คือ 
๑. นะ สักกัจจัง ธัมมัง สุณันติ  คือ พุทธศาสนิกชน

ทั้งหลาย ไมมีความสนใจในการสดับรับฟงหลักธรรม คําสอนทาง



 

พระพุทธศาสนา แตกลับหันไปใหความสนใจแตการสดบัรับฟง
วิชาการทางโลก  เพื่อจะนําไปประกอบอาชีพหรือ เพื่อจะอวดโก  
โตวาทะกัน  หรือ 

๒. นะ สักกัจจัง ธัมมัง ปริยาปุณันติ คือ 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถึงจะมคีวามสนใจในการสดับรับฟง
หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จริง แตไมมีความสนใจ
ในการศึกษาเลาเรียนหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาใน
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อยางจรงิจัง เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจอยางลึกซึ้งยิง่ขึ้นไป มีแตความสนใจในการศึกษาเลา
เรียนวิชาการทางโลก เพื่อนําไปประกอบอาชีพ หรือ เพื่อนําใบ
ปริญญามาประดับตน เพื่อเทียบยศ เทียบตําแหนง หรือเพื่ออวด
โอใหผูอื่นเกรงขาม เปนตน  หรือ 

๓.นะสักกัจจัง ธัมมัง ธาเรนติ คือ พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย  แมจะมีความสนใจในการสดับรับฟง หลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ทั้งมีความใสใจในการศึกษาเลา
เรียนโดยเคารพก็จริง แตไมมีความสนใจในการที่จะทรงจํา
หลักธรรมทีส่ําคัญๆไว มีแตสนใจในการทรงจําหลักวิชาการทาง

โลกในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ  หรือ อวดโอ โตตอบกัน เปน
ตน  หรือ 
 ๔. นะ สักกัจจัง ธาตานัง ธัมมานัง อัตถัง อุปะปะริก
ขันติ  คือ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถึงแมจะมคีวามสนใจในการ
สดับรับฟงและศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนอยางดี ทั้งมีความสนใจในการทรงจํา
หลักธรรมทีส่ําคัญๆไวไดอยางแมนยํา แตไมมีความใสใจในการ
พิจารณาใครครวญอรรถคือ เนื้อความอันลึกซึ้งของหลักธรรมนั้นๆ
ที่ตนทรงจําไวไดวา มีความหมายอยางไร เปนตน เพื่อใหมีความ
เขาใจที่ลึกซึง้ยิ่งขึ้นไปอีก มีแตการสนใจในการพิจารณาเนื้อความ
ของหลักวิชาการทางโลก เพื่อจะนําไปประกอบอาชีพ หรืออวดโอ 
โตตอบกัน เปนตน หรอื 

๕. นะ สักกัจจัง ธัมมะมัญญายะ อัตถะมัญญายะ ธัม
มานุธัมมัง ปฏิปชชันติ คือ พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย  แมจะมี
ความสนใจในการสดับรับฟงและศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาเปนอยางด ี ทั้งมีความสนใจในการทรง
จําหลักธรรมที่สําคัญ ๆ ไวได และมีความสนใจในการพิจารณา



 

เนื้อความของหัวขอธรรมนั้นๆเปนอยางดี แตไมมีความสนใจใน
การลงมือปฏิบัติ เพื่อใหไดประสบธรรมรสและอรรถรส ชอบแต
สอนใหผูอื่นปฏิบัติ  สวนตนเองนัน้ ชอบแตปฏิบัติตามหลัก
วิชาการทางโลก เพื่อหาประสบการณ นําไปประกอบอาชีพ หรือ
อวดโอ โตตอบกัน เปนตน ใหผูอื่นยกยองสรรเสริญ หรือ เพื่อลาภ
สักการะ  

ดวยเหตุดังกลาวมาทั้ง ๕ ประการนี ้ ถามีขอใดขอหนึ่ง ก็
ยอมจะบั่นทอนความเจริญรุงเรืองมั่นคงของพระพุทธศาสนา ถามี
หมดทุกขอ พระพุทธศาสนา ก็ยอมถึงความเสื่อมสูญลง หรือ 
เลือนหายไปโดยลําดับ 
  ฉะนั้น  พทุธศาสนิกชน  ผูหวังความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนาจึงควรใหความสนใจ ในการประพฤติปฏิบัตติาม
เหตุแหงความเจริญ ของพระพุทธศาสนาใหมาก และควรหลกีเวน 
เหตุแหงความเสื่อมนั้น เสียใหหางไกล  เพื่อใหพระพุทธศาสนา
ของเรา ไดเจริญรุงเรืองมั่นคงสืบไป  

อนึ่ง บุคคลทั้งหลายในโลกนี้  ยอมจะมีทั้งผูที่รูและไมรูใน
เหตุแหงความเจริญและความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ 

ประการนั้น  ในบรรดาผูที่รูและไมรูนัน้  แบงออกเปนฝายละ ๔  
พวก คือ 

ผูไมรู  ๔  จําพวกคอื 
๑. บางคนมีกําลังกายและกําลงัทรพัยดี พอที่จะปฏิบัติ

ตามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญ ๕ ประการนั้นได  แตกไ็มมี
ศรัทธาและเมื่อมีผูมาแนะนําใหก็ไมสนใจจะรับฟง 

๒.บางคนมคีวามเลื่อมใสในธรรมอันเปนเหตุแหงความ
เจริญทั้ง ๕ ประการนั้นเปนอยางดี  แตกําลังกาย และกําลังทรัพย
ไมดีพอ ที่จะทําการปฏิบัติตามได 

๓.บางคนมกีําลังกายด ี กําลังทรพัยดี พอที่จะทําการ
ปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญทั้ง ๕ประการนั้นได  
แตขาดผูที่จะแนะนําสั่งสอนให 

๔. บางคนมีกําลังกายดี มีกําลังทรัพยดี  พอที่จะทําการ
ปฏิบัติตามเหตุแหงความเจริญทั้ง ๕ ประการนั้นได  และทัง้มีผูที่
แนะนําสั่งสอนให  จึงทาํการปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๕ ประการนั้นได
เปนอยางด ี



 

เพราะฉะนั้น ทานที่กาํลังทําการแนะนําสั่งสอน ใน
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยูนั้น ก็ควรที่จะใหการ
เหลียวแลดบูุคคลจําพวกที่ ๓ และใหการสงเสรมิบุคคลจําพวกที่ 
๔ ใหไดมีโอกาสปฏิบัตติามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญของ
พระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ประการนั้น ใหครบบริบูรณ  เพื่อความ
เจริญรุงเรืองแหงพระสทัธรรมในพระพุทธศาสนาตอไป 

ผูรู ๔ จําพวก 
๑. บางคนมีกําลังกายดี  มีกําลังทรัพยดี พอที่จะทําการ

ปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญของพระพุทธศาสนา
ทั้ง ๕ ประการนั้นได แตไมมีความเลื่อมใสในการที่จะทาํการ
ปฏิบัติตาม 

๒. บางคนมีความเลื่อมใสในธรรมทั้ง๕ ประการนั้น เปน
อยางดี  แตกําลังกายและ กําลังทรัพยไมดี พอทีจ่ะทําการปฏิบัติ
ตามได 

๓. บางคนมีกําลังกายดี  มีกําลังทรัพยดี แตตนเองไมมี
การปฏิบัติ  ชอบแตที่จะแนะนําใหผูอื่นปฏิบัตติามธรรมอันเปน

เหตุแหงความเจริญแหงพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ประการ นั้น 
เทานั้น 

๔. บางคนมีกําลังกายดี  มีกําลังทรพัยดีทั้งตนเองก็มีการ
ปฏิบัติอยูแลวทั้งไดชวยแนะนําใหผูอื่นปฏิบัติในธรรมอันเปนเหตุ
แหงความเจริญแหงพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ประการนั้นดวย  
        ดังนั้น ทานที่มีหนาที่รักษาพระพุทธศาสนาทั้งหลาย จง
ชวยกันสงเสริมบุคคลจําพวกที่ ๔ นี้ ใหดีและใหมีมากขึ้น และจง
ชวยกันสงเคราะหบุคคลจําพวกที่ ๒ นั้นใหไดปฏิบัติตามเหตุแหง
ความเจริญแหงพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุงเรืองและมัน่คง
แหงพระสทัธรรมในพระพุทธศาสนาตอไป 

ฉะนั้น จงึอาจกลาวไดวา พระพุทธศาสนา อัน
ประกอบดวยหลักสําคัญ ๓ ประการคือปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ของ
พระสัมมาสมัพุทธเจานัน้ จะเจริญรุงเรืองและตั้งมั่นคงอยูไดนั้น ก็
เพราะพุทธศาสนิกชน คอื ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสกิา
ทั้งหลาย  ไดชวยกันศึกษา และปฏบิัติ สืบทอดกันมาโดยไมขาด
สาย ซึ่งเปนการทําธุระที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ    



 

๑. คันถะธุระ คือ การศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา อันไดแก  พระพุทธพจน คือพระไตรปฏก 
และอรรถกถา พรอมทั้งฎีกาและอนุฎีกา อยางถูกตองบริบูรณ  
เปนประโยชนแกการปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรมนั้นๆ และ
การปฏิบัติสมถะและวิปสสนาตอไป 

๒. วิปสสนาธุระ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน  ที่
ไดทําการศึกษาเลาเรียน จนมีความรูความเขาใจมาอยางถูกตอง
ดีแลวนั้น ไดแก การใหทานรักษาศีล การปฏบิัติสมถกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ฌาน 
อภิญญา  ตอไป ตามสมควรแกการปฏิบัติ 

ธุระทั้ง ๒ ประการนี้  เปนธุระหลัก หรือ ธุระทีส่ําคัญใน
พระพุทธศาสนา ทีส่มเดจ็พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญไว ซึ่ง
ผูที่เปนพุทธศาสนิกชนทัง้หลายควรตระหนัก และคํานึง ใสใจอยู
เสมอ 

ถาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พากันหันมาสนใจในการทํา
ธุระที่สําคัญทั้ง ๒ อยางนี้ อยางจรงิจังและจริงใจ  ใหบริสุทธิ์

บริบูรณอยูตราบใดแลว ก็เปนอันหวังไดวา พระพทุธศาสนา จะมี
ทางเจริญรุงเรือง ไมเสื่อมสูญ ไมเลือนหายไป  ตราบนั้น   

แตพุทธศาสนิกชนโดยมาก ในปจจบุันนี้ โดยเฉพาะผูที่
เปนพระภิกษุสามเณร ซึ่งถอืวา เปนหลักเปนแนวหนาใน
การศึกษาปฏิบัติ เพื่อสืบทอดหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา กพ็ากันหางเหนิ หันหลังใหกับการศึกษาและ
ประพฤติปฏิบัติธรรม อยางจริงจัง กลับหันไปใหความสําคัญและ
มุงมั่นในการศึกษาทางโลก และปฏบิัติกิจกรรมทางโลก แขงขัน
กับฆราวาส กลายเปนผูหลงทาง เวียนไปเพื่อความคลุกคลีและ
หมกมุน อยูในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เสียเอง เปนไปในทาํนอง
ถอยหลังลงคลอง หรือบางทีบางครั้ง ก็ไรประสทิธิภาพ กลบัเปน
ผูใหฆราวาส ซึ่งถือวาเปนแนวหลังนั้น เปนผูชกันํา คอยเตือน 
คอยปลุก ชีท้างให แตก็กลับหลับไหลไปอยางเดิม ดวยอํานาจ
กิเลส คือตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนตน  ซึง่เปนเครื่องหมายบงบอก
ถึงความเสื่อมถอยไรสมถภาพแหงภาวะความเปนแนวหนาเสยี  
เปนผูตกไปจากภาวะความเปนพุทธสาวกที่แทจริง เหลืออยูก็
เพียงแตสัญลักษณเปลือกนอกเทานัน้ (หรือบางรูปบางทาน โดย



 

พฤติกรรมแลว ก็กลายเปนนักบวชนอกพระพทุธศาสนามหีนาที่
เพียงรับจางประกอบพิธกีรรม และจําหนายเครื่องลางของขลัง
เทานั้น)  เปนสถานการณ ที่บงบอกใหเหลาบณัฑิต ผูมีความรู
ชอบ ประพฤติชอบ ตามกรอบแหงพระธรรมวินัย เปนสัมมาทิฏฐ ิ
ไดรูวา ถึงจดุเสื่อมถอยลงเรื่อย แหงพระสัทธรรมใน
พระพุทธศาสนา  โดยยากที่จะกูสถานการณใหกลับคืนได    ซึ่งก็
คาดการณไมไดวา  จะมีพระเอกขี่มาขาวมาชวยกูคืนให  เหมือน
สมัยที่ผานมา ที่มีพระเถระที่เปนนักปราชญ มีบุญญาธิการมาก 
มาชวยกอบกูพระพุทธศาสนาในคราวที่เกิดภาวะวิกฤติการณ  
ชวยชําระสะสาง ขยะและเสี้ยนหนามแหงพระพุทธศาสนา 
รวบรวมพระสงฆผูมีความรูดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจา  เปนพระอริยสาวก รวมกันชําระพระธรรมวินัย ให
บริสุทธิ ์ สังคายนาเรียบเรียง รอยกรอง ตั้งไวเปนแบบแผน เปน
แนวแหงการศึกษา และการประพฤติปฏิบัตสิืบตอมาเปนคราว ๆ 
จนถึงปจจุบนันี้   หรือไม ก็ไมทราบได       จึงเปนสถานการณที่
นาเปนหวงอยูอยางมาก 

กลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาพระอภิธรรมใน
ประเทศไทยเรานั้น เริ่มมีความจืดจางลงอยางมากทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ  พทุธศาสนิกชน  โดยเฉพาะพระภิกษ ุ  ซึ่ง
ถือวาเปนทพัแนวหนาไมคอยเห็นคุณคา และความสําคัญของ
พระอภิธรรม  เพราะไปเนนในเรื่องการศึกษา  ที่เปนไปตาม
กระแสโลก  ในยุคโลกานุวัฒน  ที่วา การเรียนแบบไหน ทีโ่ลก
ยอมรับ รัฐบาลสนบัสนนุ คณะสงฆสวนใหญมีความเห็นดีเห็น
งามดวย  เรียนแลวเทียบโอนวุฒิการศึกษาทางโลกได  ก็จะมุง
เรียนเฉพาะแบบนั้น   ทาํใหความรูความเขาใจถึงสภาวธรรม  ที่มี
อยูในเนื้อหาของพระอภิธรรมนั้น  ถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย   
เพราะพระอภิธรรมนั้น  พระพทุธองคทรงแสดงไวโดยปรมัตถ
เทศนา คอื ทรงเทศนาโดยอรรถาธิบายถึงสภาวะธรรมอันเปน
ปรมัตถธรรมแท มีเหตุมีผล มีสภาวะรองรับ มีอรรถอยางลึกซึ้ง
พิสดาร 
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บทที่ ๒ 
ประวัติความเปนมาของพระ

อภิธรรม 
  

คัมภีรพระไตรปฏก เปนคัมภีรที่บรรจุหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ประเภท คือ พระวินยั พระสูตร และ
พระอภิธรรม จึงรวมเรียกวา พระไตรปฏก แปลวา หลักพทุธธรรม 
๓ คัมภีร ซึ่งเปนที่รูจักกนัโดยมากของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แต
โดยมากก็รูจักกันแตเพียงชื่อเทานั้น ทีรู่จักลึกซึ้งดพีอ ก็มีเฉพาะผู
ที่ทําการศึกษาเทานัน้ แตในบรรดาผูที่ทําการศึกษาในประเทศ
ไทยนั้น ก็ศกึษากันเฉพาะบางสวน หรือหลายทานไมไดศึกษาถึง
พระไตรปฏก ศึกษาเฉพาะชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตามกําหนด
กฎกติกาของคณะสงฆ หรือที่มหาเถรสมาคมกําหนดเทานัน้ ทั้งนี้ 
เพราะปจจัยหลายอยาง เชน ทางดานคานิยม, แรงจูงใจใน

การศึกษา,ความเชื่อความศรัทธา, และขอกฎกติกาของสํานัก 
เปนตน ทําใหการศึกษาพระไตรปฏกของพุทธบรษิัทไทย ไมทั่วถึง
เทาที่ควร 
    โดยเฉพาะพระอภิธรรมปฏก ซึ่งเปนคัมภีรที่บรรจุเนื้อหา
ของหลักธรรม ที่เปนสภาวธรรมละเอียดลึกซึ้ง ที่เรียกวา ปรมัตถ
สัจจะ ซึ่งเมื่อสรุปแลว กไ็ดแก เนื้อความแหงธรรม ๔ อยาง คือ จิต 
เจตสิก รูป นิพพาน ทีเ่รียกวา ปรมัตถธรรม ๔ พระพุทธองคทรง
แสดงโดยธรรมาธิษฐาน ยกเอาธรรมขึ้นแสดงลวน ๆ ไมเกีย่วกับ
บัญญัติ สัตว บุคคล เรียกวา ปรมัตถเทศนา  
 

ความหมายของ “อภิธรรม” 
 คําวา “อภิธรรม” มีความหมายตามศัพทวา ธรรมอัน
ยิ่งใหญ ธรรมอันพิเศษ๑ ซึ่งแปลไดวา  พระอภิธรรมเปนธรรมอัน
ยิ่งใหญและพิเศษกวาพระสูตร กลาวคือ พระอภิธรรมกลาวถึง
หลักธรรมทีล่ะเอียดพสิดารกวาพระสูตร ดวยเหตุที่พระสูตรเปน
ธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงตามฐานะของผูฟง  จึงไมทรงแสดง
                                                           

๑ อภิ.อ. ๑/๓ 

 



 

โดยความเปนขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ เปนตน ไวอยางครบถวน
ในพระสูตรทุกสูตร  แตจะทรงแสดงเพียงสวนที่เหมาะแกอุปนิสัย
ของผูฟง  ในแตละบุคคล แตละโอกาส แตละสถานที่  หรือแตละ
เหตุการณ  จะเหน็ไดวา พระสูตรบางสูตรมีคาถา ๑ บทบาง ๒ 
บทบาง  ๓ บทบาง เปนตน  ตามสมควร  ในที่นีข้อนําขันธ ๕ ที่มี
ตรัสไวในพระสูตรมาแสดงเปนตัวอยาง คือ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขันธ ๕ คือ อะไร  รูปอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ รูปอดีต รูปอนาคต  รูปปจจุบัน รูปภายใน  รูปภายนอก 
รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม  รูปประณีต  รูปไกล  รูปใกล 
นี้เรียกวา รูปขันธ   เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง … สญัญา 

อยางใดอยางหนึ่ง …สังขารอยางใดอยางหนึ่ง … วิญญาณ 
อยางใดอยางหนึ่ง  คือ วญิญาณที่เปนอดีต  วิญญาณที่เปน 
อนาคต วิญญาณที่เปนปจจุบนั วิญญาณภายใน  วิญญาณ 
ภายนอก วิญญาณหยาบ วิญญาณละเอียด วิญญาณทราม 
วิญญาณประณีต   วิญญาณไกล   วิญญาณใกล   นี้เรียกวา 

      วิญญาณขันธ” ๑ 
 สวนในพระอภิธรรม พระพุทธองคทรงแสดงเนนสภาพ
ธรรมเทาที่มีไดทั้งหมด โดยไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ  จึง
ไมนิยมกลาวถึงบุคคล บุรุษ สตรี สัตว สิ่งของ เปนตน  เหมือนใน
พระวินัยและพระสูตร  แตจะใชคําวา ระบุถึงสภาพธรรมลวน ๆ 
เชน จิต เจตสิก รูป นิพพาน  ผัสสะ เวทนา เปนตน  คําที่ปรากฏ
ในพระวินัยและพระสูตร  เปรียบเหมือนคําที่ใชสื่อสารกันทั่วไป  
เชน คําวา “น้ํา” สวนคําในพระอภิธรรมเปนคําเฉพาะ ดังนั้น  ใน
พระอภิธรรม  พระพุทธองคจึงทรงจําแนกโดยความเปนขันธ 
อายตนะ ธาตุ เปนตน  ทั้งหมดเปน ๓ นัย คือ 
 ๑. สุตตันตภาชนียนัย  นัยแหงการจําแนกตามพระสูตร  
ดังมีขอความวา 

 “ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ 
        และวญิญาณขันธ 

                                                           
๑ สํ.ขุ. ๑๗/๔๘/๓๙ 



 

ในขันธ ๕ นั้น  รูปขันธคืออะไร  รูปอยางใดอยางหนึ่ง มี
รูปอดีต รูปอนาคต รูปปจจุบัน รูปภายใน รูปภายนอก รูปหยาบ  
รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต รูปไกล  รูปใกล นี้เรียกวา   รูป
ขันธ 

ในรูปขันธนั้น รูปอดีต คืออะไร รูปใด ลวงไปแลว ดับไป
แลว ปราศไปแลว แปรไปแลว ถึงความดับแลว ถึงความดับสิ้น
แลว  ที่เกิดขึ้นแลว  ปราศไปแลว  ที่เปนอดีต จัดเขาในสวนอดีต 
ไดแก มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้
เรียกวา รูปอดีต”๑ 

๒. อภิธัมมภาชนียนัย  นัยแหงการจําแนกตามพระ
อภิธรรม  ดังขอความที่กลาววา “ในขันธ ๕ นั้น รูปขันธคืออะไร  
รูปขันธหมวดละ ๑ … รูปขันธหมวดละ ๒ … รูปขันธหมวดละ ๓  
…”๒ 

                                                           
๑ อภิ.วิ. ๓๕/๑๓/๑ 
๒ อภิ.วิ. ๓๕/๑๓/๑๔๑–๑๔๕ 

๓. ปญหาปุจฉกนัย  เปนนัยแหงการถามปญหา ดังมี
ขอความวา “ในขันธ ๕ นั้น ขันธไหนเปนกุศล  ขันธไหนเปนอกุศล  
ขันธไหน เปนอัพยากต …๓ 

หลักธรรมอาจเปรียบไดกับโอสถที่ปรุงขึ้นตางกัน เปนพระ
สูตรและพระอภิธรรม   พระสูตรเปรียบเหมือนตํารับยาที่ มี
สรรพคุณรักษาโรคเฉพาะโรค ตามอาการของผูปวยที่มาพบ
แพทย  สวนพระอภิธรรมเหมือนโอสถขนานพิเศษ มีตัวยาสําคัญ
ครบถวน ประกอบดวยตัวยาสารพัดที่ปรุงขึ้นเพื่อรักษาไดทุกโรค
ทุกคนและทุกโอกาส   การศึกษาพระอภิธรรมจึงเอื้อประโยชนให
เขาใจพระสูตรไดชัดเจนตรงตามสภาวธรรม  ดังนั้น  การศึกษา
พระอภิธรรม จึงเอื้อประโยชนใหเขาใจพระสูตรและพระวินัยตาม
สภาวธรรมอยางแทจริงได 

พระอภิธรรมปฏกกลาวถึงสภาพธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง แม
จะอธิบายสภาพธรรมอันไดแก กุศลธรรม  อกุศลธรรม และอัพ
ยากตธรรม  เปนตน ดวยนัยจากคัมภีรธัมมสังคณีอยางเดียว  ก็

                                                           
๓ อภิ.วิ.๓๕/๑๕๑/๖๘ 



 

ยังไมบริบูรณ  พึงอธิบายดวยนัยจากคัมภีรวิภังค ธาตุกถา  ปุคคล
บัญญัติ  กถาวัตถุ  ยมก  และปฏฐาน อีก  จึงจะบริบูรณ  ซึ่งตอง
ใชเวลานาน  แตมนุษยทั่วไปไมอาจนั่งฟงธรรมที่แสดงติดตอกัน
อยางตอเนื่องตลอด ๓ เดือนได  ทั้งแตละคนไดสั่งสมอัธยาศัยมา
ตางกัน  บางคนอาจเคยศึกษาพระอภิธรรมมาแตภพกอน และ
บางคนไมเคยศึกษามากอนเลย  ดังนั้น  พระพุทธองคจึงไมทรง
แสดงพระอภิธรรม (อยางเปนหลักเปนฐาน) ในมนุษยโลก๑   
 

ความเปนมาของพระอภิธรรมปฏกโดยสังเขปตอไปนี้ 
ในพรรษาที่ ๗ เมื่อวันขึน้ ๑ ค่ําเดือน ๘  เมื่อพระพุทธองค

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยทรมานนิครนนาฏบุตรอยูนั้น ทรง
พิจารณาวา พระพุทธเจาทั้งหลายทีผ่านมานั้น เมือ่ทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริยเสร็จแลว เสด็จจําพรรษาที่ไหน กท็รงทราบดวยพระ
พุทธญาณวา เปนพุทธประเพณีของพระพุทธเจาทุกพระองค เมื่อ
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว ก็จะเสด็จไปสูสวรรคชั้น

                                                           
๑ สังคห.นวฎี. ๑๕ 

ดาวดึงส ประทบันั่งเหนือบณัฑุกัมพลสิลาอาสนของทาวสักก
เทวราช ผูจอมแหงเทพดาวดึงสจัดถวาย  เสดจ็จําพรรษา ณ สุ
ธรรมสภาในดาวดึงสนั้น  เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา พรอม
ดวยเทวดาและพรหมทั้งหลายจากหมื่นจักรวาล ที่มาประชุมกัน 
ณ ที่นั้น  

ในขณะนั้น พระนางสิริมหามายาที่เปนพทุธมารดานั้น 
หลังจากเจาชายสิทธัตถะ ประสูติไดเพียง ๗ วัน เสด็จสวรรคตจุติ
จากมนุษยโลก ไปบังเกดิเปนเทพบตุร ชื่อ สันตุสิตเทพบุตร ณ 
สวรรคชั้นดุสติ ซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๔ ในบรรดาสวรรค ๖ ชั้น ซึ่ง
เปนสวรรคสาํหรับเปนทีอ่ยูของผูบําเพ็ญบารมีเปนพระสัมมา
สัมโพธิญาณ พระปจเจกโพธญิาณ อัครสาวกโพธิญาณ 
มหาสาวกโพธิญาณ ปกติสาวกโพธญิาณ  และ พุทธบิดาพุทธ
มารดา  เรียกวา “ เปนสวรรคชั้นปญญาชน “ 
 แตการที่พระพุทธองค ทรงเสด็จไปแคสวรรคชั้นดาวดึงส
ซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๒ นัน้ พระอรรถกถาจารยสันนิษฐานวา “เพื่อ
ทรงตองการที่จะใหเทวดาทั้งหลาย และเทพบุตรผูเคยเปนพระ
พุทธมารดานั้น เกิดความอุตสาหะในการลงมาฟงธรรม และจะได



 

ตั้งใจฟงธรรมโดยเคารพ สมกับความลําบากที่ตองลงมา และเพื่อ
จะทรงอนุเคราะหเทวดาที่อยูชั้นต่ํากวาดวย เทวดาและพรหมชั้น
ที่อยูสูงกวา ยอมสามารถลงมาสูภพภูมิชั้นที่ต่ํากวาได  ดวย
อํานาจแหงบุญฤทธิ์ สวนเทวดาหรือพรหมที่อยูชั้นต่ํากวา ยอมไม
สามารถขึ้นไปสูภพภูมิทีสู่งกวาได ดวยความจํากัดแหงขอบเขต
แหงบุญฤทธิเ์ชนกัน จึงทรงเสด็จไปแคสวรรคชั้นดาวดึงสเทานั้น 
โดยทรงยางพระบาทขางหนึ่งเหยียบบนยอดภเูขายุคนธร และยาง
พระบาทอีกขางหนึ่ง เหยียบบนยอดภูเขาสิเนรุ  และยางพระบาท
กาวที่ ๓ ถึงภพดาวดึงส เมื่อทาวสักกเทวราช หรือ พระอินทร ผู
เปนเจาแหงสวรรคชั้นดาวดึงส ทรงทราบวา พระพุทธเจาเสดจ็มา 
ก็เสด็จเขาไปเฝาถวายบงัคมทูล ตอนรับ  เมื่อทรงทราบวา พระ
พุทธองคทรงเสด็จมาจําพรรษา ณ ภพภูมิของพระองค  ก็ทรง
พิจารณาวา จะทลูอัญเชญิพระพุทธเจาใหทรงจําพรรษา ณ ที่ไหน
จึงจะสมควร ก็ ทรงเห็นวา ปณฑุกัมพลสิลาอาสน ที่ประทบัของ
พระองคเองนั้น เปนสิ่งสงูคา และสมควรกวาที่อื่น จึงทรงปูอาสนะ
ถวาย  และทูลเชิญพระพุทธองคใหทรงจําพรรษา ณ ปณฑุกัมพล
สิลาอาสนนัน้ แลวใหโฆษกเทพบุตรไปเที่ยวปาวประกาศให

เทพบุตร เทพธิดาทั้งหลาย บอกตอ ๆ กันไปวา พระพุทธองคเสด็จ
มาจําพรรษา ณ ปณฑุกมัพลสิลาอาสน ของทาวสักกเทวราช ณ 
ภพดาวดึงส เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเทวดา 
พรหมทั้งหลาย ถาเทวดาและพรหมตนใด ตองการฟงธรรม  ก็ขอ
เชิญ มาประชุมพรอมกัน ณที่นี้ เหลาเทวดา มาร พรหมทั้งหลายก็
ปาวประกาศตอ ๆ กันไปใหรูทั่วกัน ในหมื่นโลกธาตุ ผูที่ตองการ
ฟงธรรม ตางก็ละวิมานของตน พากนัมาสูพุทธสาํนัก ในขณะนั้น 
พระพุทธองคทรงพิจารณาวาธรรมอะไรหนอ จงึสมควรแกอุปนิสัย
ของเทวดาและพรหมเหลานี้ และคูควรแกคาน้ํานมของพระพุทธ
มารดาได ก็ทรงเห็นวา พระอภิธรรม เปนธรรมะที่มีเนื้อความ
ลึกซึ้ง เปนปรมัตถสัจจะ เปนธรรมาธษิฐาน เหมาะสมแกอุปนสิัย
ของเหลาเทวดาและพรหม และคูควรแกคาน้ํานมของพระพุทธ
มารดา จึงไดทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเหลา
เทวดา พรหมทั้งหลายในสมาคมนั้น ตลอดไตรมาส แตทรงแสดง
เพียงโดยพิสดาร เรียกวา วิตถารนยั ใหเหมาะแกอุปนิสัยของ
เหลาเทวดาและพรหมเหลานั้น  เปนเวลาติดตอกัน ๓ เดือน ไมมี
การขาดตอน   



 

โดยปกติแลว กาลเวลาในสวรรคนั้น ยาวนานกวาใน
มนุษยโลกมาก ซึ่งเปรยีบเทียบ หนึ่งวันหนึ่งคืนในเทวโลกนั้น 
เทากับ ๑๐๐ ปในมนุษยโลก ฉะนั้น กาลเวลาเพยีง ไตรมาส หรือ 
๓ เดือน ก็ไมถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งของในเทวโลก แตในฐานะที่
พระองคทรงเปนมนษุย และเปนพระพุทธเจาผูเปนแบบอยางที่ดี
ของพระสาวก และเหลาเทวดา มาร พรหม และมนุษยทั้งหลาย 
พระองคจึงทรงกระทําพุทธกิจ ในชีวิตประจําวันตามปกติ คือ เมื่อ
ถึงเวลาตอนเชาในมนุษยโลก พระองคก็จะทรงเสด็จไปบิณฑบาต 
ณ อุตตรกุรุทวีป  แตเพือ่มิใหการแสดงธรรมตองขาดตอนไป จึง
แสดงเนรมิตพระพุทธนิมิต ใหทรงแสดงธรรมแทนพระองค  โดย
กอนหนานั้นทรงพิจารณาหาผูที่จะทรงแสดงธรรมแทนพระองคให
ทัดเทียมกับพระองคนั้น ก็ไมทรงเห็นใครมีความสามารถเทา 
แมแตพระสารีบุตรผูมีปญญารองจากพระพุทธองค  ก็ไมสามารถ
กระทํากิจนัน้ได  จึงทรงเนรมิตพุทธนิมิตดังกลาวแลว โดยพระ
พุทธนิมิตนั้น สามารถทีจ่ะแสดงธรรมและตอบปญหาที่พระองค
ถามไดอยางอัศจรรย ดวยอํานาจพุทธฤทธิ ์ พระสารีบุตร ผูเปน
พระอัครสาวกเบื้องขวา ก็ไดขึ้นไปอุปฏฐากพระพุทธองคทุกวัน 

โดยคอยปูอาสนะ ตักน้ําฉันน้ําใชมาถวาย มิไดบกพรอง พระพุทธ
องคทรงตรัสถามความเปนไปในมนุษยโลกแลว ทรงแสดงพระ
อภิธรรมที่พระองคทรงแสดงแกเหลาเทวดาและพรหมนั้น แตทรง
แสดงโดยยอ ที่เรียกวา สังเขปนัย เพื่อใหเหมาะสมแกปญญา
ของพระสารีบุตร ผูเปนยอดแหงคนมีปญญา สามารถที่จะรูแจง
นัยตาง ๆ ที่พระพุทธองคทรงแสดงโดยยอนั้น อยางลึกซึ้ง และ
กวางขวาง เปนรอยเปนพันนัยได ดวยปญญาของตนเอง  

หลังจากนั้น พระสารีบุตร ก็ไดแสดงอภิธรรมเหลานี้  แก
ลูกศิษยของทาน ๕๐๐ รูป ซึ่งลูกศษิยของทานเหลานี ้  เมื่อสมัย
พระพุทธเจาองคกอน เคยเกิดเปนคางคาว อาศัยอยูในถ้ําแหง
หนึ่ง ซึ่งเปนที่อยูของพระภิกษุผูบําเพ็ญสมณธรรม ภิกษุผูอยูในถ้ํา
นั้น เปนผูศึกษาเลาเรียนพระอภิธรรม และทองบนสาธยาย
อภิธรรมอยูเสมอ ในค่ําวันหนึ่ง พระภิกษุเหลานั้น ตางก็เดิน
จงกรมและสาธยายพิจารณาพระอภิธรรมไปดวย  พวกคางคาวได
ยินเสียงพระภิกษุสาธยายพระอภิธรรม ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในเสียง แตไมสามารถจับใจ ความที่เปนเนื้อหาของธรรมะนั้นได 
เพราะขอบเขตจํากัดของการเปนสัตวเดรัจฉานทัว่ไปจึงยึดเอา



 

เสียงเปนอารมณเกิดความเคลิบเคลิม้ปติปราโมทย ดวยความ
ศรัทธาในเสยีง  จนลืมยึดเกาะฝาถ้าํ พากันตกลงมาตายทั้งหมด 
และดวยอํานาจแหงบุญนั้น จึงไปเกิดเปนเทพบุตรในสวรรคชั้น
ดุสิต และทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย จนถึงสมัย
พระพุทธเจาของเรา  จึงไดมาบังเกิดเปนกุลบตุรในเมืองสาวัตถี  
และเกิดความเลื่อมใสในพระอภิธรรมที่พระสารีบตุรแสดง จงึพา
กันออกบวชเปนภิกษุทั้ง ๕๐๐ คน และไดบรรลุพระอรหัตผล ได
ทรงจําพระอภิธรรมไวเปนรุนแรก และสบืทอดรุนหลังตอมา โดย
พระอภิธรรมที่พระพุทธองคและพระสาวกแสดงตอมาภายหลังนั้น 
แสดงแบบกึง่ยอกึ่งพิสดาร ที่เรียกวา นาติวิตถารนาติสังเขปนัย 
และพระอานนททรงจํานําสืบมา จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดยกสู
ปฐมสังคีติ สาธยายแกพระอรหันตปฏิสัมภิทา ๕๐๐ รูป ทีป่ระชุม
ทําปฐมสังคายนา และนาํสืบกันมาจนถึงปจจบุันนี้ 

ฉะนั้นการแสดงพระอภธิรรมที่ผานมา จําแนกไดเปน ๓ 
ประเภทใหญ ๆ คือ 

๑. สังเขปนัย เปนนัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระสารี
บุตร เมื่อครั้งขึ้นไปเฝาและอุปฏฐาก ณ ปาหิมพานต  ใกลสระ
อโนดาด 

๒.วิตถารนัย เปนนยัที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกเทวดา
และพรหม ที่มาประชุมกัน ณ เทวะสมาคม ในภพดาวดึงส  เมื่อ
ครั้งเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา 

๓. นาติวิตถารนาติสังเขปนัย เปนนัยที่พระพุทธองค
แสดงแกพระสาวกในภายหลัง และพระสาวกแสดงสืบตอ ๆ กัน
มา 

สรุปความแลว บรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่มีโอกาสได
เรียนไดฟงพระอภิธรรมในมัชฌิมประเทศเปนครั้งแรกนั้น  ก็ไดแก 
พระภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่ไดเรียนจากพระสารีบุตรนี้เอง  ดังมีสาธก
พระบาลีที่มาในสาลินีอรรถกถากลาววา 
 ๑. อโนตตฺตทเห   กตฺวา      อุปฏฐานํ  มเหสิโน 
     ตฺจ  สุตฺวาน  โส  เถโร  อาหริตฺวา   มหีตลํ 
     ภิกฺขูนํ  ปยิรุทาหาสิ    อิติ  ภิกฺขูหิ ธาริโต ฯ 
๒. สารีปุตฺตตฺเถโร สตฺถารา เทสิตํ ธมมฺํ อาหริตฺวา อตฺตโน   



 

   สทฺธิวิหาริกานํ  ปฺจนฺนํ   ภิกฺขุสตานํ   เทเสสิ ฯลฯ 
แปลความวา 

 ๑.พระสารีบุตรเถระไดกระทําการอุปฏฐากแดพระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ณ ปาไมจันทนใกล
สระอโนตาด และไดสดบัพระอภิธรรมนั้นแลว  ไดนําไปสอนใน
มัชฌิมประเทศ ใหภิกษุ ๕๐๐ รูป  ผูเปนสทัธิวิหาริกของตน ภิกษุ
ทั้ง ๕๐๐ รูปนั้น ไดเลาเรียนและทรงจําพระอภิธรรมไวโดยลําดับ
ดวยประการฉะนี ้
 ๒. ฝายพระสารีบุตรเถระ ก็นําเอาพระธรรมที่พระศาสดา
ทรงแสดงแลว  มาแสดงแกพระภิกษ ุ๕๐๐ รูป  ผูเปนสัทธิวิหาริก
ของตนตอไป 

จากขอความที่กลาวมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา พระ
อภิธรรมปรากฏขึ้นในเทวโลกเปนอันดบัแรก ซึ่งอาจจะมีปญหา
สอดถามขึ้นมาวา ทําไมพระอภิธรรมจึงไปปรากฏขึ้นที่เทวโลก
กอนที่อื่น พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงแสดงในมนุษยโลกไมได
หรือ? ปญหานี้มีขอที่จะวิสัชชนาดังนี้ 

๑.เปนพุทธประเพณีของพระพุทธเจาทั้งหลายจะตอง
แสดงกตัญูกตเวทีตอพระมารดาโดยการเสด็จขึ้นไปเทศนาพระ
อภิธรรมโปรดทุก ๆ พระองคไป เรียกวา พุทธนิยาม 

๒. ในกาลนัน้ บรรดาสตัวทั้งหลายในมนุษยโลก ยังไมมี
จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก เพราะพระพุทธศาสนา
พึ่งจะเริ่มอุบตัิขึ้นในมนุษยโลกไมนาน  เปนเวลาเพียง ๖ ปเศษ
เทานั้น  ซึง่นับวา ยังไมเปนที่แพรหลาย ตอการที่จะยังความ
เลื่อมใสศรัทธาของหมูชนใหมีขึ้นไดโดยเต็มที่และทั่วถึงกันได 

๓.พระอภิธรรมเปนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง สุขุมคมัภีรภาพ
มาก ซึ่งเนื้อความในพระอภิธรรมนั้น เกี่ยวดวยสภาวะทั้งหมดไมมี
สิ่งสนุกสนานเจือปน บุคคลที่สามารถจะรองรับรสของพระ
อภิธรรมไดนั้น ตองเปนบคุคลที่ประกอบดวยศรัทธาอันมั่นคง มีโล
ภะ โทสะโมหะ ในสันดานนอยและเคยไดสรางบารมีอันเกี่ยวกับ
ปญญาที่รูในสภาวะมาแลวแตกาลกอน ฉะนั้น พระพุทธองคทรง
เห็นวา ชนในสมัยนั้นยงัประกอบดวยโลภะโทสะ โมหะมากใน
สันดานยังหนาแนนไปดวยกิเลสตัณหา หมายความวา คนบาง
พวกก็มีจิตใจมุงอยูกับความสนุกสนาน ยังหมกมุนอยูในกามคุณ



 

อารมณโดยมาก  บางพวกก็เปนคนขี้โกรธชอบทะเลาะวิวาท และ
มีจิตใจพยาบาทมาดรายซึ่งกันและกันบางพวกก็ยังเปนคนโงเขลา
เบาปญญา มองไมเห็นประโยชนอันควรที่จะไดรับจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สวนผูที่มีกิเลสเบาบาง มีปญญาแกที่จะ
ตรัสตามนั้นก็มีนอย เมื่อเทียบกับในเทวโลก  เพราะฉะนัน้ ความ
ศรัทธาของชนในสมัยนั้น จึงยังไมเพียงพอทีจ่ะเชื่อมั่นในพระ
อภิธรรมได พระองคจึงไมทรงแสดงพระอภิธรรมในมนุษยโลกกอน 
เพราะถาทรงแสดงไปแลว ความสงสยัไมเขาใจยอมเกิดขึ้นแกชน
เหลานัน้ เมือ่มีความสงสัยลังเลใจแลว อาจจะเปนเครื่องกอใหเกิด
การดูหมิ่น ดูแคลนตอพระพระอภิธรรมนั้นได ซึ่งจะเปนเครื่องกีด
กั้นไมใหบรรลุผลดี ที่จะไดรับจากการเลื่อมใสศรัทธาและ
ประพฤติปฏิบัติตาม กลับจะทําใหเกดิผลรายตามมามากกวา ซึง่
พระพุทธองคทรงใคร ครวญพิจารณาอยางดีแลว  จึงไมทรงแสดง
พระอภิธรรมในมนุษยกอน 

๔. การแสดงพระอภิธรรม จําเปนตองใชเวลาในการแสดง
นานมาก เพราะตองแสดงโดยพิสดารไมมีขอความใดขาดตก
บกพรอง และการแสดง ก็ตองแสดงติดตอกันเปนลําดับไปโดยไม

ตองหยุดพักในระหวางเลย (ซึ่งไดกลาวแตตนแลววา พระองคทรง
ใชเวลาแสดงติดตอกันตลอด ๓ เดือนไมมีขาดตอน ในเวลาจะทํา
กิจวัตรประจาํวัน หรือภาระกิจสวนพระองค ก็ทรงเนรมิตพุทธ
นิมิตใหแสดงตอ  เมื่อพระองคทรงทํากิจเสร็จเรียบรอยแลว กท็รง
แสดงตอจากที่พุทธนิมิตแสดงมาถึง)นี่เปนกฎของการแสดงพระ
อภิธรรมครั้งแรก ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ถาหากวาพระองคทรง
แสดงใหมีสวนเหลืออยูแลวก็จะไมมีบุคคลอื่นที่จะสามารถแสดง
ตอไปได ทั้งนี้เนื่องดวยพระอภิธรรมนั้นไมใชเปนวสิัยของคนเหลา
อื่น เปนพุทธวิสัยโดยแท เมื่อจําเปนตองใชเวลาในการแสดงนาน
เชนนี ้ จึงไมเหมาะในการที่จะแสดงในมนุษยโลก เพราะคนใน
มนุษยโลกยอมตองมีภารกิจเครื่องกังวลแวดลอมอยูมาก ไม
สามารถที่จะนั่งฟงอยูไดเปนเวลานาน ๆ อีกประการหนึ่งเวลาใน
เทวโลกกับเวลาในมนุษยโลก ก็ตางกันมากกับเวลาในเทวโลกชั้น
ดาวดึงสนี้กบัเวลาในมนษุยโลกแลว ๑๐๐ ปในมนุษยโลก เทากับ
วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงสเทวโลก เมื่อเปนเชนนีย้อมเปนโอกาส
เหมาะสําหรบัเทวโลกมากกวา ยิ่งกวานั้น บรรดาเทวดาพรหม
ทั้งหลาย เปนผูที่ไมตองวิตกกังวลในเรื่องธุระใด ๆ ทั้งสิน้ เพราะ



 

ทานเหลานี ้ ลวนแตเสวยผลแหงบุญกุศลของทานดวยกันทั้งนั้น 
ประกอบทั้งรายกายก็แข็งแรงปราศ จากโรคาพาธทั้งปวง ทั้ง
ปญญาก็หลักแหลมมากกวามนุษย สามารถที่จะเขาใจไดดีกวา
พวกมนุษยอนึ่ง พระพทุธองคทรงใชเวลาบนสวรรคชั้นดาวดึงสก็
เปนเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมงฉะนัน้การฟงพระอภิธรรมของทาน
เหลานัน้ก็ไมเปนการขัดของดวยประการใด ๆ ตามเหตุผลเหลานี้
แหละ พระพทุธองคจึงทรงเสด็จไปเทศนาในเทวโลกกอน ๑ 

เนื้อหาพระอภิธรรม 
คัมภีรพระอภิธรรมมี ๗ คัมภีร คือ 

๑. สังคิณี หรือธัมมสังคิณี       ๒. วิภังค      
๓. ธาตุกถา       ๔. ปุคคลบัญญัติ  
๕. กถาวัตถุ  ๖. ยมก   ๗. ปฏฐาน 

เรียกชื่อยอวา  สัง   วิ   ธา   ปุ  กะ  ยะ  ปะ 

                                                           
๑ หนังสืออาจารยพระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ  ผูปรารถนาพระปญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจา   ผู
วางรากฐานหลักสูตรการเรียนการสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย อัมภา  พิชิตการคา  รวบรวม   
พิมพทีโ่รงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ  ,   มีนาคม  
๒๕๓๗ 

คัมภีรที่ ๑ ธัมมสังคิณี วาดวยธรรมะที่รวมเปนหมวดหมู 
แลวแยกแสดงเปนกลุม เชน ธรรมที่เปนกุศล,ธรรมที่เปนอกุศล, 
และธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนตน 

คัมภีรที่ ๒  วิภังค วาดวยธรรมะที่แยกเปนขอ ๆ  เชน ขันธ 
๕ แยกเปน รูปขันธ เวทนาขันธ  สญัญาขันธ  สังขารขันธ  และ
วิญญาณขันธ  เปนตน 

คัมภีรที่ ๓ ธาตุกถา วาดวยธรรมะจัดระเบียบ
ความสัมพันธโดยถือธาตุเปนหลัก  เชน ธรรมที่สงเคราะหเปน
หมวดหมูกันไดและไมได เปนตน 

คัมภีรที่ ๔ ปุคคลบัญญัติวาดวยบัญญัติ ๖ ชนิด และ
แสดงรายละเอียดเฉพาะบัญญัติอันเกี่ยวกับบุคคล 

คัมภีรที่ ๕ กถาวัตถุ  วาดวยคําถามคําตอบในหลักธรรม
ประมาณ ๒๑๙ หัวขอ เพื่อถือเปนหลักในการตัดสินพระธรรม 

คัมภีรที่ ๖ ยมก วาดวยธรรมะที่รวบรวมแสดงเปนคู ๆ 
เชน ธรรมเหลาใดเปนกุศล  ธรรมเหลานั้น  มีเหตเุปนอันเดียวกัน
กับกุศลใชไหม ? เปนตน 



 

คัมภีรที่ ๗ ปฏฐาน วาดวยปจจัย คือ สิง่ที่เกื้อกูล
สนับสนุนใหธรรมอื่นเกิดขึ้น ๒๔ ประการ๑ 

 
แตละคัมภีรมีเนื้อหาและวิธีการจัดรูปแบบ ดังนี้๒ 

๑. ธัมมสังคณี 
คัมภีรธัมมสังคณี แบงเนือ้หาเปน ๕ ตอน คือ มาติกา จิต

ตุปปาทกัณฑ รูปกัณฑ นิกเขปกัณฑ และอัตถุทธารกัณฑ 
     มาติกา เปนสวนทีร่วมหัวขอธรรมะหลักโดยแบงหัวขอธรรมะ
เปน ๒ ประเภท คือ 
  อภิธรรมมาติกา ไดแก หัวขอธรรมตามแบบอภิธรรม มี
ทั้งหมด ๑๒๒ ขอ    

สุตตันตมาติกา ไดแก หัวขอธรรมตามแบบพระสูตร มี
ทั้งหมด ๔๒ ขอ การที่มีการแบงหัวขอธรรมเปนแบบอภิธรรมและ

                                                           
๑ พระไตรปฏก ฉบับสําหรับประชาชน รวมเลมเดียวจบ ของอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ  

พิมพจําหนายโดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชุปถัมภ   
๒ หนังสือพระอภิธรรมปฏก  หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

สุตตันตะ อาจเปนเพราะผูรวบรวมตองการใหเห็นเสยีแตใน
ตอนตนถึงความตางกันในการพิจารณาธรรมะระหวางแนว
อภิธรรมและแนวพระสูตรกลาวคือ นักอภิธรรมบรรยายอธิบาย
ธรรมะดวยวิธีที่สื่อลักษณะ คุณสมบัติ ความเปนไปของ
สภาวะธรรมตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 
 ฉะนั้น เมื่อเห็นวา สภาวะที่แทจริงของธรรมทั้งหลายนั้น 
ไมมีตัวตน ไมมีบุคคล เปนแตเพียงองคประกอบของจิต เจตสิก 
รูปเทานั้น และสวนที่ไมใชสิ่งเหลานั้น คือ นิพพาน (ซึ่งเปน
อารมณภายนอกจากสัตวบุคคล) ดังนั้นนักอภิธรรมก็มุงไปที่การ
วิเคราะหเรื่อง จิต เจตสกิ รูป และนพิพาน เทานั้นโดยตรงอยาง
ละเอียด ทัง้นี้ไดเลือกสรรภาษาที่ตรงกับสภาวะธรรมดวย จึงไม
ปรากฏการใชคําเรียกชื่อ คน สัตว หรอืสิ่งอื่น ๆ อยางที่ใชกันทัว่ไป
ในชีวิตประจาํวัน  เพราะเห็นวาเปนทางที่จะทาํใหเกิดการเขาใจ
ผิดถือเอาสิ่งนั้นเปนตัวตนได ดังเชนแทนทีจ่ะบอกวา จะพูดเรื่อง
ของตน นักอภิธรรมจะไมพูดเชนนัน้ เพราะถือวา โดยความเปน
จริงแลวนั้น คนหรือสัตวไมมี มีแตจิต เจตสิก รูปเทานั้น การศึกษา
วิเคราะหแบบนี้เปรียบเทยีบไดกับการศึกษาของวิทยาศาสตรซึ่ง



 

พยายามแจกแจงลักษณะสสารพลังงานตามลักษณะที่เปนจริง
ดังเชนแจกแจงเปน อณู เปนอะตอม เปนตน สวนวิธีการเขาถึง
ธรรมและการเสนอธรรมตามแนวพระสูตรนั้นเปนการศึกษาและ
การสอนธรรมดวยภาษาและลีลาของการอธิบายตามสํานวน
ภาษาอยางที่คนทั่วไปใชในชีวิตประจําวัน ที่จริงแลว ทั้งอภธิรรม
และพระสัตตันตะ ก็พูดถึงสภาพความเปนไปของธรรมชาติ
เหมือนกัน จะตางกนัก็ตรงรายละเอียดของวิธีการใชภาษาและ
การวิเคราะห บางอยางบางประการเทานั้น ตัวอยางเชน ในคัมภีร
ธมัมสังคณีนี้  อภิธรรมมาติกา  แบงหัวขอธรรมออกเปนกลุม ๆ 
ละ ๓ อยาง เชน  
กลุมกุสลติกะ  ประกอบดวยธรรม ๓ อยาง คือ  
  กุสล  ธัมมา  ธรรมที่เปนกศุล 
  อกุสลา ธัมมา  ธรรมที่เปนอกุศล 
  อัพยากตา  ธัมมา ธรรมที่เปนอพัยากฤต 
กลุมสนิทัสสนติกะ  ประกอบดวย 
 สนิทสัสนสัปปฏิฆา  ธัมมา ธรรมที่เห็นไดและกระทบได 

 อนิทัสสนสัปปฏิฆา  ธัมมา ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบ
ได 
 อนิทัสสนาปปฏิฆา ธัมมา ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบ
ไมได เปนตน 

สุตตันตมาติกา  ก็จัดธรรมเปนคู  เชน 
ธรรมอันอุปมาดวยสายฟาแลบ  -  ธรรมอันอุปมาดังเพชร    
ธรรมดํา    -   ธรรมขาว   
ธรรม คือ ภาษาพูด -    ธรรม คือ ทางแหงภาษาพดู  เปนตน 
 นอกจากมาติกาแลว สวนที่เหลืออีก ๔ ตอน เปนการ
อธิบายหัวขอธรรมในทํานองคลายกบัอรรถกถา  กลาวคือ 
 จิตตุปปาทกณัฑ  อธิบายเรื่องการเกิดของจิตอยาง
ละเอียด 
 รูปกัณฑ อธิบายเรื่องรูปอยางละเอียด 
 นิกเขปกัณฑ   อธิบายหัวขอธรรมในมาติกาดวย
คําอธิบายขนาดยาวปานกลาง 
 อัตถุธารกัณฑ อธิบายหัวขอธรรมในมาติกาอยางยอ เปน
ทํานองคลายกับบทสรุปของคัมภีรนี้ทั้งหมด 



 

 การอธิบายในธัมมสังคณี  เปนแบบการแจกแจง
รายละเอียด  ตัวอยางเชน ในจิตตุปปาทกัณฑ  อธิบายเรื่อง
ลักษณะของปญญา วา 
 “ ปญญินทรีย  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน 
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย การเลอืกสรร การวิจัยธรรม  ความ
กําหนดหมาย  ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ 
ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอยีด ความรูแจมแจง ความคน
คิด ความใครครวญ ………..ในสมัยนั้น นีช้ื่อวา ปญญินทรีย มี
ในสมัยนั้น “ 

๒. วิภังค 
คําวา วิภังค  แปลวา การวิเคราะห  การแยกแยะ  การ

แจกแจง  คัมภีรวิภังค  จึงเปนหนังสือที่วิเคราะหธรรมอยาง
ละเอียด ๑๘ เรื่อง คือ 
 ๑. ขันธวิภังค  วิเคราะหเรื่องขันธ ๕ 
 ๒. ธาตุวิภังค วิเคราะหเรื่องธาตุ ๖ และธาตุ ๑๘ 
 ๓. อายตนวิภังค วิเคราะหเรื่องอายตนะ ๑๒ 
 ๔. สัจจวิภังค  วิเคราะหเรื่องอริยสัจจะ ๔ 

 ๕. อินทริยวิภังค วิเคราะหเรื่องอินทรีย ๒๒ 
 ๖. ปจจยาการวิภังค วิเคราะหเรื่องปจจยาการ ๑๒ หรือ
เรื่องความสัมพันธอันเนือ่งดวยเหตุปจจัย กลาวอีกนัยหนึ่งคอืการ
วิเคราะหเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
 ๗. สติปฏฐานวิภังค วิเคราะหเรื่องสติปฏฐาน ๔ 
 ๘. สัมมัปปธานวิภังค วิเคราะหเรื่องสัมมัปปธาน ๔ 
 ๙. อิทธิปาทวิภังค วิเคราะหเรื่องอิทธิบาท ๔ 

๑๐. โพชฌงควิภังค วิเคราะหเรื่องโพชฌงค ๗ 
๑๑. มัคควิภังค     วิเคราะหเรื่องมรรคมีองค ๘ 
๑๒. ฌานวิภังค วิเคราะหเรื่องรูปฌานและอรูปฌาน 
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค   วิเคราะหเรื่องอัปปมัญญา ๔ 

หรือ พรหมวิหาร ๔ 
๑๔. สิกขาปทวิภังค   วเิคราะหเรื่องสิกขาบท หรอื ศีล ๕ 
๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค    วิเคราะหเรื่องปฏิสัมภิทา ๔ 

         ๑๖.ญาณวิภังค วิเคราะหเรื่องญาณ–ความรู๒๐หมวด 
๑๗. ขุททกวตัถุวิภังค วิเคราะหเรื่องที่แยกตางจากหัวขอ

ธรรมขางตนมีเรื่องทิฏฐิ ๖๒ เปนตน 



 

๑๘. ธัมมหทยวิภังค วเิคราะหเรื่องหัวใจแหงธรรมแตละ
ขอ 
 ลักษณะการวิเคราะหในคัมภีรวิภังคคือ มี ๑๒ วิภังคที่ใน
แตละวิภังค ทําการวิเคราะหเนื้อหาเดียว เปน ๓ แบบ คือ แบบสุต
ตันตภาชนียะ แบบอภิธรรมภาชนียะ  และแบบปญหาปุจฉกะ 
สวนอีก ๒ วภิังคคือ อินทรียวิภังค สกิขาปทวิภงัค วิเคราะหเฉพาะ
แบบสุตตันตภาชนียะและแบบอภิธรรมภาชนียะ  และอีก ๔ 
วิภังค คือปจจยาการวิภังค ญาณวิภังค ขุททกวัตถุวิภังค ธัมม
หทยวิภังค วิเคราะหตามแนวอังคุตตรนิกายคือจัดเรียงลําดับ
เนื้อหาตามจาํนวนเลยของหัวขอยอย 

การวิเคราะหแบบสุตตันตะภาชนียะ 
  เปนการวิเคราะหตามแบบการวิเคราะหหลักธรรมในพระ
สุตตันตปฏก สวนใหญแลวนําขอความการอธิบายมาจากพระสุต
ตันตปฏกทั้งหมด จะตางกันก็ตรงที่วาในการเลือกคําอธิบายจาก
พระสูตรนั้น คัมภีรวิภังคพยายามเลือกเฉพาะสวนทีเ่ปนการ
อธิบายธรรมะแท ๆ แลวตัดสวนที่เปนบทอุปมาอุปมัย และเรื่อง
ตัวอยางออก ตัวอยางเชน คําอธิบายแบบสุตตันตภาชนียะ เรื่อง

อริยสัจจ ๔ ในสัจจวภงัค มีขอความเปนอยางเดียวกันกับการ
อธิบายเรื่องเดียวกันนี้ ในมหาสติปฏฐานสูตรในทีฆนิกาย และ
คลายคลึงกนัสัจจวิภังคสูตรในมัชฌิมนิกาย การอธิบายแบบสุต
ตันตวิภังคเรื่อง ธาตุ ๖ คือ ปฐว ีอาโป เตโช วาโย อากาโส และ
วิญญาณํ ธาตุในธาตุวิภังคเปนเพียงการคัดลอกคําอธิบาย
ทั้งหมดจากธาตุวิภังคสตูรในมัชฌิมนิกาย แลวเพิ่มเติมการ
วิเคราะหเรื่องธาตสุุข ทุกข โสมนสั โทมนัสอุเบกขา  อวิชชา กามะ 
พยาปาทะ วิหิงสา เนกขัมมะ อพยาปาทะ และอวิหิงสา การ
วิเคราะหเรื่องปฏิจจสมุปบาทในปจจยาการวิภังคก็ขึ้นตนเหมอืน
คําอธิบายในมหานิทานสูตร คําอธบิายในอิทธิปาทวิภังค ก็ตรง
กับคําอธิบายเรื่องนี้ในพระสูตรที่ ๑๓ ของอิทธปิาทสังยุตต  และ
คําอธิบายในโพชฌงควภิังค  ก็คลายกับคาํอธิบายในเรื่องที่ ๕๒ 
ของโพชฌงคสังยุตต 

การวิเคราะหแบบอภิธัมมภาชนียะ 
 การวิเคราะหในสวนนี ้สวนใหญ นําหลักการและความคิด
มาจากคัมภีรธัมมสังคณี  คัมภีรเลมแรกของพระอภิธรรมปฏก 



 

 การที่ผูรวบรวมคัมภีรวิภังคไดเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห
อธิบายธรรม ในเรื่องเดียวกันระหวางแนวพระสูตรกับแนวพระ
อภิธรรม ก็คงเปนเพราะตองการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา แนว
วิธีทั้งสองนี ้ มีความแตกตางในการเขาถึงและพิจารณาธรรม
อยางไร ซึ่งเมื่อศึกษาแลวก็จะเห็นวาแกนธรรมของทุกเรื่องนั้น 
เปนเรื่องเดียวกัน ตางกนัที่รายละเอยีด วิธีการจดัแบงหัวขอยอย 
และวิธีการใชสํานวนภาษาในการอธิบาย 
 ลักษณะการอธิบายธรรมที่แตกตางตามแนวอภิธรรมและ
ตามแนวพระสูตร อยางที่เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในคัมภีรวิภังค
นี้ มีอิทธิพลตอการเขียนอรรถกถาในสมัยหลงัมากเพราะเกิด
ความแตกตางในการตีความหมายระหวางวิธีทั้ง ๒  เรียกวา เปน
แบบสุตตันตนยะ กับอภิธรรมนยะ  แบบปริยายนยะ กับ
นิปปริยายนยะหรือแบบสมมุตินยะ กับแบบ ปรมัตถนยะ ซึ่งก็
ลวนอยูในความหมายถึงความแตกตางกันของการวิเคราะหและ
อธิบายธรรมตามแนวทางพระสูตรและพระอภิธรรม 
 เพื่อความเขาใจถึงความแตกตางของการวเิคราะหธรรม
ตามแนวทางทั้ง ๒ จะไดยกตัวอยาง จากคัมภีรวิภังคนี้ให

พิจารณาพอสังเขป ในสติปฏฐานวิภงัค สวนสุตตันตภาชนียนยะ 
ยกขอความจากสติปฏฐานสูตรมา เปนคําอธิบาย  ดังนี ้
 “ ก็ ภิกษ ุ  พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนือง ๆ อยู  
เปนอยางไร ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายภายใน แตพื้นเทา
ขึ้นไปถึงเบื้องบน แตปลายผมลงมาเบื้องต่ํา มีหนังหุมอยูโดยรอบ  
เต็มไปดวยของไมสะอาด  มีประการตาง ๆ วา ในกายนี้ มีผม ขน 
เล็บ ฟน หนงั เอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก มาม หวัใจ  ตับ พงัพืด  
ไต ปอด เหงือ่ มันขน น้ําตา  เปลวมนั  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  น้ํา
มูตร “ 

และมีสวนเพิ่มเขามาวา 
“ ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึ่ง

นิมิตนั้น ภิกษุนั้น  ครั้นเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดีซึ่ง
นิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายภายนอก“  

สวนอภิธรรมภาชนียะ  อธิบายวา 
 “ ก็ภิกษุ  พจิารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู เปนอยางไร
“ ภิกษุในศาสนานี ้ เจริญโลกุตตรญาณอันเปนเครื่องนาํออกไป
จากโลก ใหเขาสูนิพพานเพื่อประหารทิฏฐิ เพื่อบรรลุปฐมภมูิอัน



 

สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน 
อันประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและสขุอันเกิดแตวิเวกอยู เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นกายในการเนืองๆ อยูใน
สมัยใด สต ิ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก 
ความทรงจํา ความไมเลือ่นลอย สต ิสตนิทรีย สติพละ สัมมาสติ  
สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค  ในสมัย
นั้น อันใดนี ้ เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เรียกวา 
ธรรมที่สัมปยุตตดวยสติปฏฐาน “ 

๓. ธาตุกถา 
เปนคัมภีรอธิบาย เรื่องความสัมพันธ คือ ความเขากันได 

และความเขากันไมได ของขันธ  อายตนะ และธาตุตาง ๆ  แบง
เนื้อหาเปน ๒ ตอนใหญ คือ ตอนแรกเปนมาติกา  กําหนดหวัขอที่
จะพิจารณาตอไปไวเปนหลัก เชน 

สังคโห  อสังคโห    การสงเคราะหเขากันได และการ
สงเคราะหเขากันไมได 

สังคหิเตนะ  อสังคหิตัง ธรรมที่สงเคราะหไมไดดวยธรรมที่
สงเคราะหได 

อสังคหิเตน  สังคหิตัง ธรรมที่สงเคราะหไดดวยธรรมที่
สงเคราะหไมได 

สัมปโยโค  วปิปโยโค การประกอบได และการประกอบ
ไมได 

สัมปยุตเตนะ  วิปปยุตตัง ธรรมที่ประกอบไมไดดวยธรรม
ที่ประกอบได 

วิปปยุตเตนะ สัมปยุตตงั  ธรรมที่ประกอบไดดวยธรรมที่
ประกอบไมได ฯลฯ 
 อีกตอนหนึ่งเปนนิทเทส คือ การอธิบายขยายความ
มาติกาใหชัดเจน การอธิบายธรรมในคัมภีรธาตุกถา คอนขางมี
ลักษณะ เฉพาะมากคือ ใชสํานวนภาษา  และวิธีการสรุปความ
คิดเห็นทีเ่ขาใจยาก แตละเรื่อง ถาตองการศึกษาใหเขาใจ ตองมี
พื้นฐานความรูในเรื่อง ขันธ อายตนะ และธาต ุมาแลวอยางมาก
ทีเดียว ไมเชนนั้นแลว ขอความที่ปรากฏก็จะเปนเพียงขอเสนอ
ตามแนวตักกะ หรือการรวมกลุมแบบคณิตศาสตร แตถา



 

อุตสาหะพยายามที่จะเขาใจแลว ก็เหน็ถึงความละเอียดละออของ
ผูศึกษาธรรมในยุคอภิธรรมมาก  ตัวอยางเชน  
      “รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาต ุเทาไร ? 
       รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑  
        สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาต ุเทาไร ? 
        สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗  
       เวทนาขนัธสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
       เวทนาขนัธสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑  
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ  ธาตุ เทาไร? 

สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๗ “  เปน
ตน 
 การอธิบายแบบนี้ เปนการอธิบายซึ่งคนสวนใหญไม
สามารถเขาใจไดทันท ี  (ขอนี้ไมใชการวิจารณวา คัมภีรนี้ถูกตอง
หรือไมถูกตอง) เปนสาเหตุสําคัญที่ใหมีผูสนใจศึกษาธรรมะตาม
แนวอภิธรรมมีนอย เพราะเห็นวา เปนเรื่องยากเปนเรื่องของชาว
วัดหรือของคนที่สนใจเรื่องนี้เปนพเิศษจริงๆไมเห็นวาจะเปน
ประโยชนอยางไรในชีวิตประจําวัน  จึงเปนเรื่องทีค่วรพิจารณาวา 

ควรจะมีการสื่อและการสอนธรรมอยางไร  จึงจะไดผล ทําใหคน
ทั้งหลาย  เขาใจไดวา แทจริงธรรมะ เปนเรื่องของวิธีการดําเนิน
ชีวิตที่สมดุลยในชีวิตประจําวัน  ไมใชเรื่องที่ดูไกลตัวจนอานไมรู
เรื่อง 

๔. ปุคคลบัญญัติ 
คัมภีรปุคคลบัญญัติเปนคัมภีรที่อธิบายถึงเรื่องของการ

กําหนด – บัญญัติธรรมชาติของบุคคลในทัศนะตาง ๆ สรุปวา 
คําอธิบาย เรื่องคนในพุทธศาสนา มี ๖ แบบ คือ 
 ๑) ขันธบัญญัติ  กําหนดลักษณะของคนวา เปนที่รวมของ
ขันธ ๕ 
 ๒) อายตนบัญญัติ กําหนดวาคน คือ ที่รวมของอายตนะ 
๑๒ 
 ๓) ธาตุบัญญัติ กําหนดวา คนคือ ทีร่วมของธาตุ ๑๘ 
 ๔) สัจจบัญญัติ อธิบายธรรมชาติของคนในแงของ
อริยสัจจ ๔ 



 

 ๕) อินทริยบัญญัติ  กําหนดวาคนคือที่รวมของอินทรีย 
๒๒ 
 ๖) บุคคลบญัญัติ  กําหนดประเภทของบุคคลตามระดับ
สภาพจิตเปนพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยบุคคล 
ปุถุชน  นิราสะ – ผูไมมีความหวัง  อาสังสะ – ผูมีความหวัง  ปาป
มิตตะ – ผูคบคนชั่วเปนมิตร เปนตน 

ขอควรสังเกต คือ 
 ๑. คัมภีรนี้ มีลักษณะแตกตางจากคัมภีรอภิธรรมเลมอื่น 
ๆ คือมีการกลาวถึงบุคคลประเภทตาง ๆ ขางตน คัมภีรอภิธรรม
อื่นจะไมกลาวถึงคนหรือบุคคลโดยตรง เพราะถือวา เปนสิ่งทีไ่มมี
ตัวตนจริง นอกจากชื่อ จะกลาวเฉพาะสิ่งทีเ่ปนธรรมชาติแทของ
คน คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
 ๒. ในการอธิบาย คัมภรีนี้ ใชภาษาและสํานวนบรรยาย
โวหาร จึงเปนสวนทีน่าอานสําหรับคนทั่วๆ ไป ไมแหงแลง  เตม็ไป
ดวยศัพทเฉพาะและขอเท็จจริงตรง ๆ สัน้ ๆ ซึ่งแหงแลง ซับซอน
เหมือนอยางใน ๒ อภิธรรมแรก 

 ๓.วิธีการจัดจําแนกบุคคลและความคิดหลายอยางนํามา
จากอังคุตตรนิกาย นั่นคือเริ่มจากบุคคลที่เปนหนึ่งแยกประเภท
ไมได บุคคลที่มี ๒ จาํพวก  เรื่อยไปจนถึงบุคคล ๑๐ จําพวก เชน 
กลาวถึงบุคคล ๓ จําพวกวา มีบุคคลผูมีวาจาเหมือนคูถ บคุคลผู
มีวาจาเหมือนดอกไม  บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง หรือบุคคลผูมี
จิตเหมือนแผลเรื้อรัง บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ บุคคลผูมีจิต
เหมือนฟาผา  เหมือนอยางในอังคุตตรนิกาย 

๕. กถาวัตถุ 
อรรถกถาของคัมภีรกถาวัตถุอธิบายวาพระโมคคัลลีบุตร

ติสสเถระ เปนผูเรียบเรยีงคัมภีรในชวงการสังคายนาครั้งที่ ๓ 
สมัยพระเจาอโศกมหาราช นับวา เปนคัมภรีเลมเดียวในพระ
อภิธรรมปฏกซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาวอยางแนชัดวา เปน
ผลงานในสมัยหลัง  ทัง้นี้คงอาจเปนเพราะวา เนื้อหาของคมัภีร
แสดงอยางชดัเจนถึงสมัยที่แตงวาตองเปนการแตงภายหลังจากที่
คณะสงฆไดแตกแยกเปนนิกายตางๆ เนื่องจากมีความขัดแยงใน
การวิเคราะหสาระธรรมบางเรื่องและคัมภีรนี้แสดงถึงความ



 

พยายามของพระสงฆฝายเถรวาทในการที่จะอธบิายวิจารณ
ความคิดเห็นของนิกายอื่นในเวลานัน้วาไมถูกตองอยางไร และที่
ถูกควรจะพิจารณาปญหาดังกลาวอยางไร จาํนวนถึง ๒๑๙
ปญหาดวยกัน 
 วิธีการวิจารณ ใชรูปแบบการตั้งปญหาถามตอบ ชัก
นําไปสูความเขาใจที่ถูกตอง ระหวางฝายสกวาที คือ ฝายตน 
หมายถึง ฝายเถรวาท  กับฝายปรวาที คือ ฝายสงฆนิกายอื่น 
ตัวอยาง เชน เมื่อฝายเถรวาทตองการจะโตแยงความคิดเห็นของ
ฝายบุพพเสลิยะในเรื่องการตีความหมายของคําวา รู ของพระ
อรหันตผิดไปจากหลักพทุธธรรม ก็ตั้งเปนบทสนทนาถามตอบ  
ดังนี้ 
     “ สกวาท ี ถามวา “ ความไมรูของพระอรหันต มีอยูหรือ “ 
       ปรวาที  ตอบวา “ มีอยู “ 
 สกวาทียอนถามวา “พระพุทธเจาไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวถึงความสิ้นอาสวะ สําหรับผูที่รูอยู เหน็อยู ไม
กลาวสําหรบัผูไมรูอยู ไมเห็นอยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู
อยางไร ความสิ้นไปแหงอาสวะจึงมีได บุคคลรูอยู เหน็อยูวา 

อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา 
ฯลฯ อยางนี้สัญญา ฯลฯ อยางนีส้ังขาร ฯลฯ อยางนี้วิญญาณ 
ฯลฯ อยางนีค้วามดับแหงวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยู
อยางนี้ เห็นอยูอยางนี้  ความสิ้นไปแหงอาสวะจงึมีได ดังนี้ เปน
พระสูตรที่มีอยูจริงไมใชหรือ “ 
 ปรวาที  ตอบวา “ ถูกแลว “ 
 สกวาทีสรุปวา“ถาอยางนั้นก็ไมถึงกลาววาความไมรูของ
พระอรหันตมีอยู“หัวขอธรรมที่ฝายเถรวาทยกขึ้นพิจารณาและ
คัดคานความคิดของฝายอื่นวาเห็นผดิอยางไรทั้ง ๒๑๙ เรื่องนี้ มี
เนื้อหาที่นาสนใจควรแกการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดเพราะ
เปนหลักฐานสําคัญ เกี่ยวกับความแตกตางของพุทธศาสนิกนิกาย
ตาง ๆ ในเวลานั้น ในหนังสือ Points of controversy  ซึ่ง เปน
หนังสือแปลกถาวัตถุเปนภาษาอังกฤษ Mrs. Rhys Davids ผูแปล
ไดสรุปไวในคํานําวา ปญหาที่โตแยงกันในคัมภีรกถาวัตถุ ปญหา
ใดเปนของนกิายฝายใด  นับวาเปนงานคนควาทางวิชาการที่มี
คุณคามาก เปนงานทีท่ําไดยาก ตองอาศัยการศึกษาหาความรู
จากขอมูลอื่นๆมาประกอบการพิจารณามาก เพราะในคัมภีร



 

กลาวถึงแตเปนความคิดโตแยงระหวางฝายสกวาที  กบัฝายปร
วาทีโดยไมไดบงถึงชื่อของนิกายใดอยางแนชัด  ในที่นีจ้ะไดนํา
ขอสรุป มาเสนอในที่นี้ดวย เพื่อ 
 ๑) ใหผูทีส่นใจเรื่องนิกายตาง ๆ ในพุทธศาสนา ไดเห็น
หนทางวาจะขยายขอบเขต ของการศึกษา อยางไร 
 ๒) ใหไดเห็นถึงคุณคา และเนื้อหาสาระของคัมภีรกถา
วัตถุอยางชัดเจน เนื้อหาในคมัภีรกถาวัตถุ อาจสรุปไดเปน ๓ 
แบบ คือ 
  (๑) เนื้อหาตามที่จัดเรียงลําดับในคัมภีร 
  (๒) เนื้อหาจดักลุมตามสาระทางธรรม 
  (๓) เนื้อหาจดักลุมตามกลุมนิกาย 
 
เนื้อหาที่จัดเรียงตามลําดับของคัมภีร 

 คัมภีรกถาวัตถุแบงเนื้อหาออกเปน ๒๓ วรรค คือ  
วรรคที่ ๑ มี ๑๐ หัวขอ  คือ 
 ๑. ปุคคลกถา   เรื่องการมีหรือไมมีของบุคคล 
 ๒. ปริหานิกถา เรื่องความเสื่อมของพระอรหันต 

 ๓. พรหมจริยกถา เรื่องพรหมจรรยของเทพทั้งหลาย 
 ๔. โอธิโสกถา เรื่องพระอริยบุคคลละกเิลสไดเพียง
บางสวน 
 ๕. ชหติกถาเรื่องปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได 
 ๖. สัพพมัตตถิกถา  เรื่องการมีอยูสิ่งทั้งปวง 
 ๗. อตีตขันธาติกถา เรื่องขันธทีเ่ปนอดีต 
 ๘. เอกัจจมัตถติกถา เรื่องการมีอยูของสิ่งบางสิ่ง 
 ๙. สติปฏฐานกถา เรื่องธรรมทั้งปวงเปนที่ตั้งของสติ 
 ๑๐. เหวัตถกิถา เรื่องการมีอยูของอดีต  ปจจุบนั และ
อนาคต 
วรรคที่ ๒ ม ี๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ปรูปหารกถา  เรื่องพระอรหันตยังมีกามราคะ เชน มี
การปลอยน้ําอสุจ ิ
 ๒. อัญญาณกถา  เรื่องความไมรูของพระอรหันต 
 ๓. กังขากถา เรื่องความสงสัยของพระอรหันต 
 ๔.ปรวิตารณกถา  เรื่องพระอรหันตยังตองการการบอก
การสอนจากคนอื่น 



 

 ๕. วจีเภทกถา เรื่องการเปลงวาจาของผูเขาฌาน 
 ๖.ทุกขาหารกถา เรื่องการพิสูจนวาผูใดเจริญมรรคเมื่อผู
นั้นกลาวคําวา “ทุกข” 
 ๗.จิตตฐิติกถาเรื่องการตั้งอยูตอเนื่องของจิตหนึ่งดวง 
 ๘. กุกกุฬกถา เรื่องสังขารทัง้ปวงรอนเหมือนถานไฟที่รอน 
 ๙. อนุปุพพาภิสมยกถา เรื่องการตรัสรูตามลําดับ 
 ๑๐. โวหารกถา เรื่องโวหารของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ 
 ๑๑. นิโรธกถา  เรื่องความดับ ๒ ประเภท 
วรรคที่ ๓ ม ี๑๒ หัวขอ คือ 
 ๑. พลกถา เรื่องพละของพระพุทธเจาและพระสาวก 
 ๒. อริยันติกถา  เรื่องญาณทั้งหมดเปนอริยะ 
 ๓. วิมุจจติกถา   เรื่องการหลุดพนของจติที่มีราคะ 
 ๔. วิมุจจมานกถา เรื่องลําดับของการหลุดพน 
 ๕. อัฏฐมานกถา เรื่องบุคคลที ่๘ 
 ๖. อัฏฐมทสัสอินทริยกถา เรื่องบุคคลที่ ๘ มีศรัทธา – 
อินทรีย หรือไม 

 ๗. ทิพพจักขกุถา   เรื่องตาเนื้อ(มังสจกัษ)ุ ที่เปลี่ยนเปนตา
ทิพย (ทิพพจักษ)ุ 
 ๘. ทิพพโสตกถา เรื่องหูเนื้อ (มังสโสต) ที่เปลีย่นเปนหู
ทิพย (ทิพพโสต) 
 ๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา เรื่องญาณที่รูถึงเรื่องสัตวที่
เกิดตามกรรม 
 ๑๐. สังวรกถา เรื่องความสํารวมของเทพทั้งหลาย 
 ๑๑. อสัญญกถา  เรื่องการมีสัญญาของอสัญญีสัตว 
 ๑๒.เนวสัญญานาสัญญายตนกถา เรื่องการไมมีสัญญา
ของเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม 
วรรคที่ ๔ ม ี๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. คิหิสสอรหาติกถา   เรื่องพระอรหันตดํารงเพศเปน
คฤหัสถได 
         ๒.อุปปตติกถา เรื่องความเปนไปไดของการเปนพระอรหันต
พรอมกับการเกิด 
 ๓. อนาสวกถา  เรื่องธรรมทั้งปวงของพระอรหันตไมมีอา
สวะ 



 

 ๔.สมันนาคตกถา เรื่องพระอรหันตประกอบดวยผล๔ 
 ๕. อุเบกขาสมันนาคตกถา เรื่องพระอรหันตประกอบดวย
อุเบกขา๖ อยาง 
 ๖. โพธิยาพุทโธติกถา เรื่องบุคคลเปนพระพุทธเจาได
เพราะโพธ ิ
 ๗. ลักขณกถา  เรื่องลักษณะของพระโพธิสัตว 
 ๘. นิยาโมกกันติกถา เรื่องการกําหนดการเกิดของพระ
โพธิสัตว 
 ๙. อปราปสมันนาคตกถา เรื่องผูตั้งอยูในอรหัตมรรค
ประกอบดวยผล ๓ 
 ๑๐.สัพพสญัโญชนปหานกถา เรื่องการละสญัโญชนทั้ง
ปวงคือความเปนพระอรหันต 
วรรคที่ ๕ ม ี๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. วิมุตติกถา เรื่องวิมุตติญาณ คือ ตัวหลุดพน 
 ๒. อเสกขกถา เรื่องพระเสขะมีอเสขญาณได 
 ๓. วิปริตกกถา  เรื่องการรูผิดของผูเขาสมาบัติมีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ 

 ๔. นิยามกถา เรื่องปุถุชนกม็ีญาณที่จะบรรลุมรรค 
 ๕. ปฏิสัมภิทากถา   เรื่องญาณทุกชนิด เปนปฏิสัมภิทา 
 ๖. สัมมติญาณกถา    เรื่องความสมมติ 
 ๗.จิตตารัมมณกถา เรื่องญาณที่รูจิตใจของผูอื่นมจีิตเปน
อารมณอยางเดียว 
 ๘. อนาคตญาณกถา เรื่องความรูเรื่องอนาคต 
 ๙. ปจจุบันญาณกถา เรื่องความรูเรื่องปจจุบัน 
 ๑๐.ผลญาณกถา เรื่องพระสาวกมีญาณซึ่งมีผล 
วรรคที่ ๖ ม ี๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. นิยามกถา เรื่องนิยามที่เปนอสังขตะ  ไมมีปจจยัปรุง
แตง 
           ๒.ปฏิจจสมุปบาทกถา เรื่องปฏิจจสมุปบาทเปน อสังขตะ 
 ๓. สัจจกถา เรื่องอริยสัจจเปนอสังขตะ 
         ๔.อารุปปกถา  เรื่องอากาสานัญจายตนะเปนอสังขตะ 
 ๕. นิโรธสมาบัติกถา เรื่องนิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ 
 ๖. อากาสกถา เรื่องอากาสเปนอสังขตะ 
 ๗. อากาโสสนิทัสสโนติกถา  เรื่องอากาสเปนของเหน็ได 



 

 ๘. ปฐวีธาตสุนิทสัสนายตนาทิกถา  เรื่องธาตุดนิเปนของ
เห็นได 
 ๙. จักขุนทรียสนิทสัสนนัติกถา  เรื่องอินทรียคือตาเปนของ
เห็นได 
 ๑๐.กายกัมมัง สนิทสัสนันติกถา เรื่องการกระทําทางกาย
เปนของทีเ่หน็ได 
วรรคที่ ๗ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. สังคหิตกถา    เรื่องธรรมที่สงเคราะหเขากันได 
 ๒. สัมปยุตตกถา  เรื่องธรรมที่ประกอบกันได 
 ๓. เจตสิกกถา    เรื่องธรรมที่เปนเจตสิก 
 ๔. ทานกถา เรื่องเจตสิกธรรม คือ ทาน 
 ๕.ปริโภคมยปุญญกถา   เรื่องความเจริญของบุญที่สําเร็จ
ไดดวยการใชสอย 
 ๖. อิโตทินนกถา     เรื่องผูลวงลับไปแลว ไดรับสิ่งที่ผูอื่นใน
โลกใหเชนอาหาร 
 ๗.ปฐวีกัมมวิปาโกติกถา เรื่องแผนดนิเปนผลของกรรม 

 ๘. ชรามรณียกัมมวิปาโกติกถา เรื่องความแกความตาย
เปนผลของกรรม 
 ๙. อริยธัมมวิปากกถา เรื่องผลของอริยธรรม คือ การละ
กิเลสเทานัน้ 
 ๑๐. วิปาโกวิปากธัมมธัมโมติกถา  เรื่องผลเปนปจจัยให
เกิดผล 
วรรคที่ ๘ ม ี๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ฉคติกถา เรื่องคติ ๖ 
 ๒.อันตราภวกถา เรื่องการมีอยูของภพที่คั่นในระหวาง 
 ๓. กามคุณกถา เรื่องกามคุณ ๕ เทานั้นเปนกามธาตุ 
 ๔. กามกถา เรื่องอายตนะ  เทานั้นเปนกาม 
 ๕. รูปธาตุกถา เรื่องรูปธรรมเทานั้น เปนรูปธาตุ 
 ๖. อรูปธาตุกถา เรื่องอรูปธรรมเทานัน้เปนอรูปธาตุ 
 ๗. รูปธาตุยา อายตนกถา เรื่องการมีอยูของรูปธาตุที่มี
อายตนะ ๖ 
 ๘. อรูเปรูปกถา เรื่องการมีรูปของสิ่งทีเ่ปนรูป 
 ๙. รูปงกัมมันติกถา เรื่องการกระทําทางกาย 



 

          ๑๐.ชีวิตินทรียกถาเรื่องชีวิตินทรียคือธรรมที่ไมเปนรูป 
 ๑๑. กัมมเหตุกถา  เรื่องพระอรหันตเสื่อมจากความเปน
พระอรหันตได เพราะกรรม 
วรรคที่ ๙ ม ี๑๒ หัวขอ คือ 
 ๑.อานิสังสกถา   เรื่องผูเห็นอานสิงสของพระนิพพาน
เทานั้น เปนผูละสัญโยชนได 
 ๒. อมตารัมมณกถา  เรื่องสัญโยชนมีอมตะคือพระ
นิพพานเปนอารมณ 
 ๓. รูปงสารัมมณันติกถา  เรื่องรูปไมมีอารมณ 
 ๔. อนุสยาอนารัมมณาติกถา เรื่องอนุสัยไมมีอารมณ 
 ๕. ญาณังอนารัมมณาติกถา   เรื่องญาณไมมีอารมณ 
 ๖. อตีตารัมมณกถา เรื่องจิตที่มีอดีตเปนอารมณ  ไมมี
อารมณ 
 ๗. อนาคตารัมมณกถา เรื่องจิตที่มีอนาคตญาณเปน
อารมณไมมีอารมณ 
 ๘. วิตักกานุปติตกถา เรื่องจิตทุกอยางถูกความตรึก
ติดตาม 

 ๙. วิตักกาวิปผารกถา เรื่องเสียงคือการแผออกแหงความ
ตรึก 
 ๑๐. น ยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา  เรื่องวาจาไมเปนไป
ตามจิต 
 ๑๑.น ยถาจติตัสสกายกมัมันติกถา  เรื่องการกระทําทาง
กายไมเปนไปตามจิต 
           ๑๒.อตีตานาคตปจจุบนักถา เรื่องบุคคลประกอบดวย
อดีตปจจุบัน อนาคต 
วรรคที่ ๑๐ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. นิโรธกถา เรื่องขณะที่ขันธ ๕ ซึง่แสวงหาความเกิดยัง
ไมดับ  ขันธ ๕ ที่เปนกิริยาก็เกิดขึ้น 

๒. รูปงมัคโคติกถา   เรื่องรูป คือ มรรค 
๓. ปญจวิญญาณสมังคิสสะ มัคคภาวนากถา เรื่องผู

ประกอบดวยวิญญาณ ๕  ชื่อวา เปนผูมีการเจรญิมรรค 
 ๔. ปญจวิญญาณากุสลาปตติกถา  เรื่องวิญญาณ ๕ เปน
กุศลและอกศุล 
    ๕. ปญจวิญญาณาสาโภคาติกถา เรื่องวิญญาณ ๕ คิดได 



 

 ๖. ทวีหิสเีลหิสมันนาคโตติกถา เรื่องผูประกอบพรอมดวย
มรรคตองประกอบพรอมดวยศีล ๒ อยาง 
 ๗. สีลัง อเจตสิกันติกถา  เรื่องศีลไมเปนเจตสิก 
 ๘. สีลัง  น จติตานุปริวัตตีติกถา เรื่องศีลไมเปนไปตามจิต 
 ๙. สมาทานเหตุกถา เรื่องศีลที่มีการสมาทานยอมเจริญ 
 ๑๐.วิญญัติสีลันติกถา เรื่องการกระทาํใหผูอื่นรู
ความหมายดวยกายหรือวาจาเปนศลี 
 ๑๑. อวิญญัติกุสสีลยนัติกถา เรื่องการไมทําใหคนอื่นรู
ความหมายดวยกาย หรือ วาจา เปนการทุศีล 
วรรคที่ ๑๑ มี ๘ หัวขอ คือ 
 ๑. ติสโสติ อนุสยกถา เรื่องอนุสัยเปนอัพยากฤต (เปน
กลางไมดีไมชั่ว) เปนอเหตุกะ (ไมมีเหต)ุ และเปนจิตตวิปปยุตต 
(ไมเกี่ยวของกับจิต) 
 ๒. ญาณกถา เรื่องขณะที่จติไมประกอบดวยญาณบุคคล
นั้นไมมีญาณ 
 ๓.ญาณัง  จติตวิปปยุตตันติกถา เรื่องญาณไมเกิด
ดับพรอมกับจิต 

 ๔. อิทัง ทุกขันติ เรื่องการกลาววานี้คือทุกขเปนเหตุใหเกิด
ความเขาใจเรื่องทุกข 
 ๕. อิทธิพลกถา เรื่องบุคคลผูมีฤทธิ ์  สามารถดํารงอยูได
ตลอดกัปป 
 ๖. สมาธิกถา เรื่องสมาธิคืออาการตอเนื่องของจิต 
 ๗. ธัมมัฏฐติตากถา  เรื่องความตั้งอยูแหงธรรมเปนของ
สําเร็จรูปแลว 
 ๘. อนิจจตากถา   เรื่องความเปนของไมเที่ยง เปนของ
สําเร็จรูปแลว 
วรรคที่ ๑๒ มี ๙ หัวขอ คือ 
 ๑. สังวโรกัมมันติกถา เรื่องความสํารวมคือการกระทํา 
 ๒. กัมมกถา เรื่องกรรมทุกอยางตองมีผล 
 ๓. สัทโทวิปาโกติกถา เรื่องเสียงเปนวิบาก 
 ๔. สฬายตนกถา เรื่องอายตนะ  ๖ เปนวิบาก 
 ๕. สัตตักขัตตุปรมกถา      เรื่องพระโสดาบันผูเกิดอีก ๗ 
ครั้ง เปนผูเทีย่งแท 



 

 ๖. โกลังโกลเอกพีชกถา เรื่องผูจะไปเกิดอีกสองสามครั้ง
กับผูที่เกิดอกีครั้งเดียว ไมเปนผูเที่ยงแท 
 ๗. ชีวิตาโวโรปนกถา เรื่องบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฎฐิหรือ
พระโสดาบัน อาจจะทําการฆาสัตวได 
 ๘.ทุคคติกถาเรื่องผูถึงพรอมดวยทิฏฐิละทุคติไดแลว 
 ๙. สัตตมาวิกกถา เรื่องบุคคลผูเกิดในภพที่ ๗ ละคติที่ชั่ว
ไดแลว 
วรรคที่ ๑๓ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. กัปปฏฐกถา เรื่องผูทําความชั่วอยางรุนแรงมีการ
ทําลายคณะสงฆเปนตน  สามารถดํารงอยูตลอดกัปปได 
 ๒. กุสลจิตตปฏิลาภกถา เรื่องผูตั้งอยูตลอดกัปป  ไมพึงได
กุศลจิต 
 ๓. อนันตราปยุตตกถา เรื่องผูที่ทําอนันตริยกรรมพึงบรรลุ
ธรรมได 
 ๔.นิยตัสสนยิามกถา  เรื่องบุคคลผูแนนอนยอมกาวลงสู
ทํานองคลองธรรม 
 ๕. นีวุตกถา  เรื่องผูถูกนิวรณหอหุมยอมละนิวรณได 

 ๖. สัมมุขีภูตกถา เรื่องผูพรอมหนาหรือผูมีกิเลสยอมละ
กิเลสได 
 ๗. สมาปนโนอัสสาเทติกถา เรื่องผูถึงพรอมดวยญาณ
ยอมพอใจมีญาณเปนอารมณ 
 ๘. อสาตราคกถา  เรื่องความยินดีในสิ่งที่ไมนาพอใจ 
 ๙. ธัมมตัณหา  อัพยากตาติกถา  เรื่องความอยากใน
ธรรม ไมดี ไมชั่ว 
 ๑๐.ธัมมตัณหานทุกขสมุทโยติกถา เรื่องความอยากใน
ธรรมไมเปนเหตุใหเกิดทุกข 
วรรคที่ ๑๔ มี ๙  หัวขอ คือ 
 ๑. กุสลากสุลปฏิสนัทหนกถา  เรื่องความตอเนื่องระหวาง
กุศลกับอกุศล 
 ๒.สฬายตนปุปตติกถา เรื่องอายตนะ๖เกิดขึ้นในครรภ
มารดาพรอมกับการปฏิสนธ ิ
 ๓.อนันตรปจจยกถา  เรื่องโสตวิญญาณเกิดขึ้นตอเนื่อง
ทันทีจากจักขุวิญญาณ 



 

 ๔. อริยูปกถา เรื่องรูปของพระอริยะตองอาศัยมหาภูตรูป
ทั้ง ๔ 
 ๕. อัญโญ อนุสโยติกถา  เรื่องอนุสยัเปนอยางหนึ่ง กเิลส
เปนอยางหนึง่ 
 ๖.ปริยุฏฐานัง จิตตวิปปยุตตันติกถา เรื่องกิเลสเปนเครื่อง
รัดรึงไมประกอบกับจิต 
 ๗. ปริยาปนนกถา เรื่องรูปราคะ เปนสิ่งที่เกี่ยวเนือ่งกับรูป
ธาตุเทานั้น 
 ๘. อัพยากตกถา   เรื่องความเห็นเปนสิ่งไมดี ไมชัว่ 
 ๙. อปริยาปนนกถา    เรื่องความเปนเปนโลกุตตระ 
วรรคที่ ๑๕ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ปจจยตากถา  เรื่องความเปนปจจัย เปนสิ่งทีก่ําหนดไว
แนนอน 
 ๒. อัญญมัญญปจจยตากถา เรื่องการกลาวไดแตวา
สังขารมีอวิชชาเปนปจจยั ไมใชอวิชชามีสังขาร  เปนปจจัย 
 ๓. อัทธากถา เรื่องเวลาอันนาน เปนของสําเร็จรูป 
 ๔. ขณลยมุหุตตกถา เรื่องเวลาตอนตนเปนของสําเร็จรูป 

 ๕. อาสวกถา เรื่องอาสวะ ๔ ไมใชอาสวะ 
 ๖. ชรามรณกถา เรื่องความแกความตายของธรรมที่
เปนโลกุตตระ ก็จักเปนโลกุตตระดวย 
 ๗. สัญญาเวทยิตกถา เรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
เปนโลกุตตระ 
 ๘. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา  เรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติเปนโลกียะ 
 ๙.ตติยสัญญาสัตตูปกากกถา  เรื่องผูเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธอาจทําใหถึงตายได 
 ๑๐.อสัญญาสัตตูปกากกถา เรื่องการเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ จะทําใหเขาถึงอสญัญสัตตภูมิ 
 ๑๑. กัมมูปจยกถา    เรื่องกรรมและการสั่งสมกรรม เปน
คนละเรื่อง 
วรรคที่ ๑๖ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. นิคคหกถา เรื่องผูอื่นสามารถขมจิตของผูอื่นได 
 ๒. ปคคหกถา เรื่องผูอื่นสามารถประคองจิตของผูอื่นได 



 

 ๓. สุขานูปปทานกถา เรื่องผูอื่นสามารถเพิ่มความสุข
ใหแกผูอื่นได 
 ๔. อธิคคัยหมนสิการกถา เรื่องบคุคลสามารถรวบรวม
สังขารทั้งหมดมาพิจารณารวมกันได 
 ๕. รูปงเหตูติกถา เรื่องรูปเปนเหตุ 
 ๖. รูปงสเหตกุันติกถา เรื่องรูปมีเหตุ 
 ๗. รูปงกุสลากุสลันติกถา เรื่องรูปเปนกุศลและอกุศล 
 ๘. รูปงวิปาโกติกถา เรื่องรูปเปนผล 
 ๙. รูปง รูปาวจรารูปวจรันติกถา เรื่องรูปเปนรูปาวจร
และอรูปาวจร 
 ๑๐.รูปราโค รูปธาตุปริยาปนโนติกถา เรื่องความกําหนัด
ในรูปเกิดขึ้นเพราะรูปเปนเหต ุ
วรรคที่ ๑๗  มี ๑๑ หัวขอ 
 ๑. อัตถิ อรหโต  ปุญญปจจโยติกถา เรื่องพระอรหันตยังมี
การสั่งสมบญุ 
 ๒. นัตถิ อรหโต อกาลมจัจูติกถา เรื่องพระอรหันตไมตาย
เมื่อยังไมถึงคราว 

 ๓. สัพพมิทังกัมมโตติกถา เรื่องทุกอยางมาจากกรรม 
 ๔. อินทริยพัทธุกถ เรื่องสิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานั้นเปน
ทุกข 
 ๕.ฐเปตวาอริยมัคคันติกถา  เรื่องสังขารทัง้หลายเวนแต
อริยมรรคเปนทุกข 
 ๖. น วัตตัพพังสังโฆ ทักขิณัง ปฏิคคณัหาติติกถา เรื่องการ
ไมควรกลาววาสงฆ รับทกัษิณา 
 ๗.น วัตตัพพัง สังโฆ ทกัขิณัง วิโสเรตีติกถา เรื่องการไม
ควรกลาววา สงฆทําทักษิณาใหบริสุทธิ ์
 ๘. น วัตตัพพัง สงัโฆ ภญุชตีติกถา เรื่องการไมควรกลาว
วา สงฆฉนัอาหาร 
 ๙.น วัตตัพพัง สังฆัสสะ ทินนัง มหัปผลันติกถา  เรื่องไม
ควรกลาววา ทานที่ถวายแกสงฆมีผลมาก 
 ๑๐. น วัตตพัพัง  พุทธสัสะ ทินนงั  มหัปผลนัติกถา  เรื่อง
ไมควรกลาววา ทานที่ถวายแดพระพุทธเจา มีผลมาก 
 ๑๑.ทักขิณาวิสุทธิกถา เรื่องทานยอมบริสุทธิ์ ฝายผูใหมิใช
ทางฝายผูรับ 



 

วรรคที่ ๑๘  มี ๙ หัวขอ คือ 
 ๑. มนุสสโลกกถา  เรื่องการไมควรกลาววาพระพุทธเจา
ประทับอยูในโลก 
 ๒. ธัมมเทสนากถา  เรื่องการไมควรกลาววาพระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม 
 ๓. กรุณากถา เรื่องพระพุทธเจาไมมีพระกรุณา 
 ๔. คันธชาตกิถา  เรื่องอจุจาระปสสาวะของพระพทุธเจามี
กลิ่นหอมกวากลิ่นอื่น ๆ  
 ๕.เอกมัคคกถา   เรื่องพระอริยบุคคลทําใหแจงซึง่ผลทัง้๔
ดวยมรรคอันเดียว 
 ๖. ญาณสังกันติกถา   เรื่องบุคคลกาวขามจากญาณหนึ่ง 
สูอีกญาณหนึ่ง 
 ๗. ญาณันตริกกถา   เรื่องการมีชองวางของญาณ 
 ๘. สมาปนโน สัททัง สณุาตีติกถา เรื่องผูเขาฌานไดยิน
เสียง 
 ๙.จักขุนา รูปง ปสสตีตกิถา เรื่องการเห็นรูปดวยตา 
วรรคที่ ๑๙ มี ๘ หัวขอ คือ 

 ๑. กิเลสชหนกถา  เรื่องการละกิเลสที่เปนอดีต 
 ๒.สุญญตากถา เรื่องความสูญเกิดขึ้นเนื่องดวยสังขาร
และขนัธ 
 ๓. สามัญญผลกถา เรื่องผลแหงความเปนสมณะ
และอสมณะ 
 ๔. ปตติกถา เรื่องการบรรลุเปนอสังขตะ 
 ๕.ตถากถา เรื่องความเปนเชนนั้นอยางที่เปน อสงัขตะ 
 ๖. กุสลกถา เรื่องนิพพานธาตุ  เปนกุศล 
 ๗.อัจจันตนยิามกถา เรื่องปุถุชนมีขอกําหนดเด็ดขาด 
 ๘. อินทริยกถา  เรื่องการไมมีอินทรียแหงศรัทธาที่เปนโลกี
ยะ 
วรรคที่ ๒๐ มี ๖ หัวขอ คือ 
 ๑. อสัญจิจนกถา เรื่องบุคคลแมไมมีเจตนาทําใหแมของ
ตนเสียชีวิต ก็ถือวาทําอนันตริยกรรม 
 ๒. อญาณกถา  เรื่องปุถุชนไมมีความรู 
 ๓. นิรยปาลกถา เรื่องไมมีผูปกครองนรก 
 ๔. ติรัจฉานกถา  เรื่องการมีสัตวดิรัจฉานในหมูเทพ 



 

 ๕. มัคคกถา เรื่องพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูมรรคมี
องค ๘ 
 ๖. ญาณกถา เรื่องญาณโลกุตตระ มีวตัถุ ๑๒ อยาง คือ 
โลกุตตรญาณ 
วรรคที่ ๒๑ มี ๙ หัวขอ คือ 
 ๑. สาสนกถา เรื่องศาสนาไดแปลงใหม 
 ๒. อวิตักกกถา เรื่องปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาตุ 
 ๓.สัญโญชนกถา เรื่องการที่พระโยคียังไมละสญัโญชน
บางอยางแลวบรรลุอรหัตผล 
 ๔.อิทธิกถา เรื่องฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของ
พระพุทธเจาหรือของพระสาวก 
 ๕.พุทธกถา เรื่องพระพทุธเจากบัพระพุทธเจาดวยกันยังมี
ยิ่งหยอนกวากัน 
 ๖. สัพพทิสากถา เรื่องพระพุทธเจาสถติอยูในทิศทั้งหลาย 
 ๗. ธรรมกถา เรื่องทั้งปวงเปนนิยตะ (แนนอน) 
 ๘. กรรมกถา เรื่องกรรมทั้งปวงเปนนิยตะ 
วรรคที่ ๒๒ มี ๘ หัวขอ คือ 

 ๑.ปรินิพพานกถา เรื่องการที่พระอรหันตยังไมละ
สัญโญชนบางอยางแลวปรินิพพาน 
 ๒.กุสลจิตตกถา เรื่องพระอรหันตมีจติเปนกุศลปรินิพพาน 
 ๓.อาเนญชากถา เรื่องพระอรหันตตั้งอยูในความเปนผูมี
จิตเปนปกตปิรินิพพาน 
 ๔. ธัมมาภิสมยกถา  เรื่องการตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยู
ในครรภ 
 ๕. กถาทั้ง ๓  เรื่องการบรรลุอรหัตผลมีแกสัตวผูอยูใน
ครรภ 
 ๖. อัพยากตกถา เรื่องจิตของบุคคลผูฝนทุกอยางเปนอัพ
ยากตะ 
 ๗. อาเสวนปจจยตา เรื่องความเปนอาเสวนปจจัย 
 ๘. ขณิกกถา เรื่องกรรมทั้งปวงเปนนิยตะ 
วรรคที่ ๒๓ มี ๕ หัวขอ คือ 
 ๑.เอกาธิปปายกถา เรื่องบุคคลพงึเสพเมถุนธรรมดวย
ความประสงคอยางเดียวกัน 



 

 ๒.อรหันตวัณณกถา เรื่องอมนุษยทัง้หลายเสพเมถุนธรรม
โดยเพศแหงพระอรหันตทั้งหลาย 
 ๓.อิสสริยกามการิกากถา เรื่องพระโพธิสัตวไปสูวินิบาต 
เหตุกระทําความใครในความเปนใหญ 
 ๔. ราคปฏิรูปกาทิกกถา เรื่องราคะเทยีม 
 ๕. อปรินิปผันนกถา เรื่องรูปเปนสิ่งที่ไมสําเร็จรูป 
 

เนื้อหาที่จัดกลุมตามสาระทางธรรม 
เพื่อไมใหยืดเยื้อ จะกลาวเฉพาะหัวขอ และบอกเลขวรรค

และลําดับหวัขอในวรรคนั้น 
เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
 ๑. เรื่องโวหารของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ 
 ๒. เรื่องพละของพระพุทธเจา 
 ๓. เรื่องการเปนพระพุทธเจาดวยการอาศัยโพธิ 
 ๔. เรื่องลักษณะของพระโพธิสัตว 
 ๕. เรื่องการกําหนดการเกิดของพระโพธิสัตว 
 ๖. เรื่องผลของการถวายทานแกพระพุทธเจา 

 ๗. เรื่องพระพุทธเจาประทับในโลกหรอืไม 
 ๘. เรื่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจา 
 ๙. เรื่องพระพุทธเจามีพระกรุณาหรือไม 
 ๑๐. เรื่องอุจจาระ ปสสาวะของพระพุทธเจามีกลิ่นหอม
ที่สุด 
 ๑๑. เรื่องอิทธิของพระพทุธเจา 
 ๑๒. เรื่องพระพุทธเจาทั้งหลายมีคุณสมบัติตางกัน 
 ๑๓. เรื่องพระพุทธเจาดํารงอยูทั่วทุกทิศ 
 ๑๔. เรื่องพระโพธิสัตวถงึความเสื่อม เพราะการบันดาล
ตามความปรารถนาของผูเปนใหญ 

เรื่องเกี่ยวกับพระอริยบุคคล 
เรื่องพระอรหันต 
 ๑. เรื่องพระอรหันตมีความเสื่อมไดหรือไม 
 ๒. เรื่องความไมรูของพระอรหันต 
 ๓. เรื่องความสงสัยของพระอรหันต 
 ๔. เรื่องพระอรหันตดํารงเพศเปนคฤหสัถได 



 

 ๕.เรื่องความเปนไปไดของการบรรลุพระอรหัตตพรอมกับ
การเกิด 
 ๖. เรื่องธรรมทั้งปวงของพระอรหันตปราศจากอาสวะ 
 ๗. เรื่องพระอรหันตประกอบดวยผล ๔ อยาง 
 ๘.เรื่องพระอรหันตประกอบดวยอุเบกขาเวทนา ๖ อยาง 
 ๙.เรื่องความเปนพระอรหันตเกิดขึ้นจากการละสญัโญชน
ทั้งปวง 
 ๑๐. เรื่องพระอรหันตมีอเสขญาณได 

๑๑. เรื่องพระอรหันตเสื่อมจากความเปนพระอรหันต
เพราะกรรมได 
 ๑๒. เรื่องพระอรหันตยังมีการสั่งสมบุญ 
 ๑๓. เรื่องพระอรหันตไมตาย  เมื่อยังไมถึงคราว 
 ๑๔. เรื่องวิญญาณของพระอรหันตในขณะที่ตาย 
 ๑๕.เรื่องพระอรหันตเมื่อมีจิตอยูในอรูปฌานปรินิพพานได 
 ๑๖. เรื่องอมนุษยปลอมเพศเปนพระอรหันต เสพเมถุน
ธรรมได 
เรื่องพระอริยบุคคลอื่นนอกจากพระอรหันต 

 ๑. เรื่องพระอริยบุคคลละกิเลสไดบางสวน 
 ๒. เรื่องพระบุคคลที่ ๘ 
 ๓. เรื่องพระโสดาบันผูเกดิ ๗ ครั้ง 
 ๔. เรื่องผูเกดิอีกสองสามครั้งและผูเกิดครั้งเดียว 
 ๕. เรื่องพระโสดาบันอาจฆาสัตวได 
 ๖. เรื่องพระโสดาบันละคติที่ชั่วไดแลว 
เรื่องลักษณะและแนวทางการปฏิบัติธรรมของพระอริยะ 
 ๑. เรื่องความรูทั้งหมดเปนอริยะ 
 ๒. เรื่องอเสขญาณ 
 ๓. เรื่องผลของอริยธรรมคือการละกิเลสเทานั้น 
 ๔. เรื่องรูป คือ มรรค 
 ๕. เรื่องผูประกอบดวยวิญญาณทั้ง ๕ ชื่อวา เปนผูเจริญ
มรรค 
 ๖. เรื่องสังขารทั้งหลายเวนแตอริยมรรคเปนทุกข 
 ๗. เรื่องการเปลงวาจาของผูเจริญมรรค 
 ๘. เรื่องพระอริยบุคคลทําใหแจงผลทั้ง ๔ ดวยมรรคอัน
เดียวได 



 

 ๙. เรื่องมรรคมีองค ๕ 
เรื่องเกี่ยวกับปุถุชน 
 ๑. เรื่องปุถุชนละกามราคะและความพยาบาทได 
 ๒. เรื่องปุถุชนมีญาณที่จะบรรลุมรรคได 
 ๓. เรื่องปุถุชนมีขอกําหนด เด็ดขาด 
 ๔. เรื่องความไมรูของปุถุชน 
 ๕. เรื่องปุถุชนไมสงัดจากธรรมที่มีธาตุ 
เรื่องเกี่ยวกับเทวดา 
 ๑. เรื่องพรหมจรรยของเทพ 
 ๒. เรื่องความสํารวมของเทพ 
 ๓. เรื่องการมีสัญญาของอสัญญีสัตว 
เรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ 
 ๑. เรื่องการไมควรกลาววาสงฆรับทักษิณาทาน 
 ๒. เรื่องการไมควรกลาววาสงฆทําทักษิณาใหบริสุทธิ ์
 ๓. เรื่องการไมควรกลาววาสงฆฉันอาหาร 
 ๔.เรื่องการไมควรกลาววาทานที่ถวายแกสงฆมีผลมาก 
เรื่องเกี่ยวกับคําสอน 

 ๑. เรื่องคําสอนเปนเรื่องที่ทําขึ้นใหม 
เรื่องเกี่ยวกับสภาวธรรม 
 ๑. เรื่องการมีหรือไมมีของบุคคล 
 ๒. เรื่องการมีอยูของสิ่งทั้งปวง 
 ๓. เรื่องการมีอยูของบางสิ่งบางอยาง 
 ๔. เรื่องอดีต  ปจจุบัน อนาคต 
 ๕. เรื่องการตั้งอยูตอเนื่องของจิตดวงหนึ่ง 
 ๖. เรื่องจิตทีม่ีอดีตเปนอารมณ 
 ๗. เรื่องจิตที่มีอนาคตเปนอารมณ 
 ๘. เรื่องจิตทุกอยางถูกความตรึกติดตาม 
 ๙. เรื่องวิญญาณ ๕ คิดได 
 ๑๐.เรื่องโสตวิญญาณเกิดขึ้นตอเนื่องจากจักขุวิญญาณ 
 ๑๑. เรื่องธรรมทั้งปวงเปนของเที่ยงแท 
เรื่องเกี่ยวกับอภิญญา 
 ๑. เรื่องทิพพจักข ุ
 ๒. เรื่องทิพพโสตะ 
 ๓.เรื่องบุคคลผูมีอิทธิพละสามารถดํารงอยูไดตลอดกัปป 



 

 ๔.เรื่องพระพุทธเจาและพระสาวกมีฤทธิ์ไดตามความ
ปรารถนา 
เรื่องการตรัสรู 
 ๑. เรื่องการตรัสรูตามลําดับ 
 ๒. เรื่องการหลุดพนของจิตที่มีราคะ 
 ๓. เรื่องลําดับของการหลดุพน 
 ๔. เรื่องการละสัญโญชนทั้งปวง 
 ๕. เรื่องวิมุตติญาณ คือ ตัวหลุดพน 
 ๖. เรื่องผูมีกิเลสยอมละกเิลสได 
เรื่องสังขตธรรม คือ นพิพาน 
 ๑. เรื่องความดับ ๒ ประเภท 
 ๒. เรื่องผูเห็นอานิสงสของพระนิพพานเทานัน้ เปนผูละ
สัญโญชนได 
 ๓. เรื่องผลแหงความเปนสมณะ เปนสังขตะ 
 ๔. เรื่องความเปนจริงเปนอสังขตะ 
 ๕. เรื่องนิยามเปนอสังขตะ 
 ๖. เรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ 

 ๗. เรื่องอริยสัจจ ๔ เปนอสังขตะ 
 ๘. เรื่องอากาสานัญจายตนะ เปนอสงัขตะ 
 ๙. เรื่องนิโรธสมาบัติเปนอสังขตะ 
 ๑๐. เรื่องอากาสเปนอสังขตะ 
 ๑๑. เรื่องนิพพานธาตุเปนกุศล 
 ๑๒.เรื่องการบรรลุธรรมไดโดยไมตองละกิเลสบางอยาง 
 ๑๓.เรื่องพระอรหันตเมื่อมีจิตเปนกุศลยอมปรินิพพาน 
 ๑๔. เรื่องการตรัสรูธรรมของสัตวที่อยูในครรภ 
 ๑๕. เรื่องสัตวผูอยูในครรภ ผูที่กําลังฝนตรัสรูธรรมได 
 ๑๖. เรื่องสญัโญชนที่มีนิพพานเปนอารมณ 
 ๑๗. เรื่องผูทาํอนันตริยกรรมบรรลุธรรมได 
เรื่องเกี่ยวกับราคะ 
 ๑. เรื่องราคะเทียม 
เรื่องเกี่ยวกับญาณ 
 ๑. เรื่องการเปลงวาจาของผูเขาฌาน 
 ๒.เรื่องการรูผิดของผูเขาสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
 ๓. เรื่องสมาธิคืออาการตอเนื่องของจติ 



 

 ๔. เรื่องผูถึงพรอมดวยฌานยอมมีฌานเปนอารมณ 
 ๕. เรื่องการขามจากฌานหนึ่งไปสูอีกฌานหนึ่ง 
 ๖. เรื่องชองวางระหวางฌาน 
 ๗. เรื่องการไดยินเสียงของผูเขาฌาน 
เรื่องเกี่ยวกับโลกและจักรวาล 
 ๑. เรื่องคติ 
 ๒. เรื่องภพที่คั่นในระหวาง 
 ๓. เรื่องการไมมีผูปกครองนรก 
 ๔. เรื่องอากาศเปนของเห็นได 
เรื่องกรรม 
 ๑. เรื่องกรรมเปนเรื่องเทีย่งแท 
 ๒. เรื่องแผนดินเปนเรื่องของกรรม 
 ๓. เรื่องความแกความตายเปนผลของกรรม 
 ๔. เรื่องกรรมทุกอยางตองมีผล 
 ๕. เรื่องทุกอยางมาจากกรรม 
 ๖.เรื่องผูลวงลับไปแลว ไดรับสิ่งที่ผูอื่นในโลกตั้งใจให 

 ๗.เรื่องบุคคลแมไมมีเจตนาทําใหมารดาเสียชีวิตกช็ื่อวา
ทําอนันตริยกรรม 
เรื่องทุกข 
 ๑. เรื่องสิ่งทีต่อเนื่องอินทรียเทานั้นเปนทุกข 
 ๒. เรื่องสังขารทั้งหลายเวนแตอริยมรรค เปนทุกข 
เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม 
 ๑. เรื่องเจตสิกธรรม คือ ทาน 
 ๒. เรื่องการเจริญของบุญที่สําเร็จดวยการใชสอย 
 ๓. เรื่องผูประกอบพรอมดวยมรรคตองประกอบดวยศีล ๒ 
อยาง 
 ๔. เรื่องศีลไมเปนเจตสิก 
 ๕. เรื่องศีลที่มีการสมาทานยอมเจริญ 
 ๖. เรื่องวิญญาณ ๕ เปนกุศลและอกุศล 
 ๗.เรื่องการทําใหผูอื่นรูความหมายดวยกายวาจา เปนศีล 
 ๘. เรื่องการไมทําใหผูอื่นรูความหมายดวยกาย วาจา เปน
ทุศีล 
 ๙. เรื่องอนุสัยเปนอัพยากฤต 



 

 ๑๐. เรื่องอนุสัยกับกิเลสเปนคนละอยาง 
 ๑๑. เรื่องกิเลสไมประกอบกับจิต 
 ๑๒. เรื่องอาสวะ ๔ มิใชอาสวะ 
 ๑๓. เรื่องการสํารวมคือการกระทํา 
 ๑๔. เรื่องผูทําความชั่วอยางรุนแรงสามารถดํารงอยูตลอด
กัปปได 
 ๑๕. เรื่องผูดํารงอยูตลอดกัปปไมพึงไดกุศลจิต 
 ๑๖. เรื่องความตอเนื่องระหวางกุศลกับอกุศล 
 ๑๗. เรื่องการละกิเลสทีเ่ปนอดีต 
 ๑๘. เรื่องการไมมีศรัทธาอินทรียที่เปนโลกียะ 
 

เนื้อหาจัดกลุมตามกลุมนิกาย 
 ๑. นิกายวัชชีปุตตกะ มีความเห็นผดิ เหมือนนิกายสมิติยะ  
เหมือนกับนกิายสมิติยะ  สัพพัตถิกวาทะ  และมหาสังฆิกะ 
 ๒. นิกายสมาติยะ มีความเห็นผิด  เหมือนกับนิกายวัชชี
ปุตตกะ  เหมือนกับนิกายมหาสังฆิกะ เหมือนกับนิกายอันธกะ 
เหมือนกับนกิายปุพพเสลิยะ เหมือนกับนิกายราชคิริกะและ

สิทธัตถิกะ เหมอืนกับนิกายมหิงสังสาสกะและมหาสังฆกิะ 
เหมือนกับนกิายวัชชีปุตตกะและสัพพัตถิวาทิน 
 ๓. นิกายสพัพัตถิวาทิน มีความเหน็ผิด เหมือนกับนิกาย
อุตตราปถกะ  เหมือนกับนิกายวัชชีปุตตกะ  สัมมิติยะ  และ
มหาสังฆิกะ 
 ๔. นิกายมหาสังฆิกะ มีความเห็นผิดเหมือนกบันิกายสัม
มิติยะและมหิงสาสกะ  เหมือนกับนิกายวัชชปตุตกะ  สัมมิติยะ  
และสัพพัตถวิาทิน 
 ๕. นิกายอันธกะ มีความเห็นผิด  เหมือนกับนิกายอุตต
ราปถกะ  เหมือนกับนิกายเวตุลยกะ    เหมือนกับนิกายสัพพัตถิ
วาทิน  สัมมิติยะ  และภทัรยานิกะ 

๖. นิกายโคกุลิกะ    มีความเห็นผิด เหมือนกับ       
นิกายสัมมิติยะ  
สัพพันถิวาทนิะ   

 ๗. นิกายภัทรยานิกะ   อันธกะ 



 

 ๘. นิกายมหิงสาสกะ มีความเห็นผิด  เหมือนกับนิกาย
อันธกะ เหมือนกับนิกายปุพพเสลิยะ เหมือนกบันิกายอุตตราปถ
กะ 

๖.  ยมก 
ยมก เปนคมัภีรที่รวบรวมธรรมะไวเปนคู ๆ เชน กุศล - 

กุศลมูล , อกุศล – อกุศลมูล, รูป–รูปขันธ, เวทนา – เวทนาขันธ 
เปนตน โดยแบงเนื้อหาเปน ๑๐ คู คอื 
 ๑. มูลยมก    ๒. ขันธยมก   ๓. อายตนยมก  

๔. ธาตุยมก   ๕. สัจจยมก  ๖. สังขารยมก  
๗. อนุสยยมก ๘. จิตตยมก ๙. ธรรมยมก 
๑๐.อินทริยยมก 

 การอธิบายธรรมในคัมภีรยมก  สวนใหญใชวิธีตั้งคําถาม  
โดยคําตอบมักเปนการยอมรับ หรือปฏิเสธ  วา ใช หรือ ไมใช  ถูก 
หรือ ไมถูก  ตัวอยางเชน 

- รูป  คือ รูปขนัธ หรือ ? 

-  ปยรูปสาตรูปเรียกวารูป แตไมเรียกวา รูปขันธ รูปขนัธ
เปนรูปดวยเปนรูปขันธดวย 

- รูปขันธ  คือ รูป หรือ 
- ใช  (ถูกแลว)  
- เวทนา  คือ เวทนาขนัธ หรือ ? 
- ใช  (ถูกแลว) 
-  สัญญา คือ สัญญาขันธ หรือ? 
- ทิฏฐิ เปนสญัญา แตไมเปนสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปน

สัญญาดวย  เปนสัญญาขันธดวยอีกตัวอยางหนึ่ง 
- จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นยังไมดับจติของบุคคลนั้นจักดับ

จักไมเกิดหรอื? 
- ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น 

เกิดขึ้น ยังไมดับ  จักดบั  จักไมเกดิ  จักดับดวยนั่นเทียว  จัก
เกิดขึ้นดวย 

- หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จติของบุคคลนั้น เกิดขึน้
ไมดับไป? 

- ใช  (ถูกแลว) 



 

- จิตของบุคคลใดไมเกิดดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับจัก
เกิดขึ้นหรือ ? 

- จากตัวอยางที่กลาวมานี้ จะเหน็วา คัมภีรยมกมีลักษณะ
คลายคัมภีรธาตุกถา คือ มีวิธีการอธิบายธรรม ซึ่งยากสําหรับคน
ทั่วไปจะเขาใจได ทั้งในดานความคิดและศัพทภาษาที่ใช 

๖.๑ มูลยมก 
 ๑) กุสลบท  ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล  ธรรม
เหลานัน้ทั้งหมด เปนกุศล ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมีมูลอยาง
เดียวกันโดยเปนกุศลมลู ธรรมเหลานั้นทั้งหมดมมีูลอาศัยกันและ
กันเปนกุศล 
 ๒) อกุศลบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอกุศล ธรรม
เหลานัน้ทั้งหมด เปนอกุศลมูล  ธรรมเหลานั้นทั้งหมดมีมูลอาศัย
กันและกนัโดยเปนอกุศลมูล เปนเหตุ ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปน
อกุศล 
 ๓)อัพยากตบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอพัยากฤต 
ธรรมเหลานัน้ทั้งหมดเปนอัพยากฤต  ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกัน
และกันโดยเปนอัพยากฤต  ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนอัพยากฤต 

 ๔) นามบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนนาม ธรรมเหลานัน้
ทั้งหมดมีนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทัง้หมดเปนนาม  ธรรมเหลา
ใดเหลาหนึ่งมีมูลอยางเดียวกันโดยมีนามเปนมูล  ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันโดยมีนามเปนมูล 
 มูลเหลาใดเปนกุศลมูลเกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมูลที่
เรียกวามูลเดียวกัน เปนมูลดวย  เปนมูลที่เรียกวา เปนมลูที่อาศัย
กันและกนัดวย  ธรรมที่เกิดรวมกันกับกุศลที่เหลอืนอกนั้น  เปน
ธรรมที่มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล 
 มูลเหลาใดที่เปนอกุศลเกดิรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมลู
อยางเดียวกัน เปนมูลดวย เปนมูลที่เรียกวา มูลอาศัยกันและกัน
ดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอกุศลที่เหลานอกนั้น  เปนธรรมทีม่ีมูล
อยางเดียวกันโดยมีอกุศลเปนมลู 
 มูลเหลาใดที่เปนอัพยากฤต เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวา
มีมูลอยางเดียวกัน เปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอัพยากฤต
มูลที่เหลือนอกนั้น  มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอพัยากฤตมูล  แต
ไมใชมีมูลอาศัยกันและกนัเปนมลู 



 

 มูลเหลาใดที่เปนนามมูลเกิดรวมกัน  มูลเหลานัน้ชื่อวามี
มูลอยางเดียวกัน เปนมูลดวย มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย  
ธรรมที่เกิดรวมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น  มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนนามมูลเปนมลู 

๖.๒ ขันธยมก 
๖.๒.๑ รูปขนัธ 

          รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตต
ภูมิ แตเวทนาขันธยอมไมเกิดแกสัตวเหลานัน้ รูปขันธยอมเกิดขึ้น 
และเวทนาขนัธก็ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานั้น 

๑) รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งกําลัง
เขาถึงอรูปภูมิ  แตเวทนาขันธจะไมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ในภูมิ
นั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นและเวทนาขนัธก็ยอมไมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นแกสัตวเหลานั้นทั้งปวงที่กําลังจุติอยู 

๒)เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตัวเหลานัน้ในภมูินั้น  
ซึ่งเปนอสัญญีสัตว  แตรูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้นก็หาไม  เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็ไม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งเกิดอยูในสุทธาวาส 

๓) เวทนาขันธจักเกิดขึน้แกสัตวใด รูปขันธจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน  เวทนาขันธ
กําลังเกิดขันธแกสัตวเหลานั้น  แตรูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรปูขันธก็จักเกดิขึ้นแกสัตวเหลา
นอกนี้ 

๔) เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสตัวเหลานัน้ที่กําลังจุติ
อยูทั้งหมดทีก่ําลังเขาถึงอรูปภูมิ แตรูปขันธยอมเกดิขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ก็หาไม  เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็ยอม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ (และ)กําลัง
เขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 

๕) รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิที่ในภพครั้งสุดทาย แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จัก
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ซึง่กําลังเขาถงึปญจโวการภูมิ(และ)กําลัง
เขาถึงอสัญญสัตตภูมิ เวทนาขันธจกัเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ซึ่ง



 

กําลังจุติอยูทั้งหมด(และ)กําลังเขาถึงอรูปภูมิ แตรูปขันธยอม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้กห็าไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขนัธก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ(และ)
กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 

๖)รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นซึ่งจะปรนิิพพาน
อยู แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานอกนี้ และเวทนาขันธจักดับไป  เวทนา
ขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสตัวเหลานัน้ 

๖.๒.๒ อายตนยมก 
 อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ รูปายตนะ สทัทายตนะ  
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะ 
 ทิพยจักษ ุ  ปญญาจักษุ เรียกวา จกัขุ แตไมเรียกวา จัก
ขายตนะ จักขายตนะ  เปนจักขุดวย  เปนจักขายตนะดวย 
 ๑) จักขายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตจักขุ
ไมมีโสตะที่กาํลังเกิดอยู แตโสตายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ก็หาไม จกัขายตนะยอมเกิดขึ้นและโสตายตนะก็ยอมเกดิขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักษุ และโสตะกําลงัเกิดอยู 
 ๒)โสตายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมแีตโสตะ
ไมมีจักษุที่กาํลังเกิดอยู แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม โสตายตนะยอมเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอมเกดิขึ้นแก
สัตวเหลานั้นซึ่งมีโสตะและจักษทุี่กําลงัเกิดอยู 
 ๓) ฆานายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่มีแตฆานะ 
ไมมีจักษุที่กาํลังเกิดอยู แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น แก
สัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะและจักษุที่กําลังเกิดอยู 
 ๔) รูปายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูปที่
กําลังเกิดอยู  แต มนายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม  
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด 
 ๕) มนายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่ไมมีจิตที่
กําลังเกิดอยู  แตธัมมายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม  



 

มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ  กย็อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุตอิยูทั้งหมด 
 ๖) ธัมมายตนะ เคยเกดิขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น 
ซึ่งเปนอสัญญีสัตว ที่เปนอรูปสัตว แตจักขายตนะ จะไดเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม  ธัมมายตนะเคย
เกิดขึ้นแลว  และจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ใน
ภูมินั้น  ซึ่งมขีันธ ๕ 

๖.๒.๓ ธาตุยมก 
 ธาตุ ๑๘ ไดแก ๑) จักขุธาตุ  ๒) รูปธาตุ ๓) จักขุวิญญาณ
ธาตุ ๔) โสตธาตุ ๕) สัททธาตุ ๖) โสตวิญญาณธาตุ ๗) ฆานธาตุ 
๘) คันธธาต ุ ๙) ฆานวิญญาณธาตุ ๑๐) ชิวหาธาตุ  ๑๑) รสธาตุ  
๑๒) ชิวหาวญิญาณธาตุ ๑๓) กายธาตุ  ๑๔) โผฏฐัพพธาตุ  ๑๕) 
กายวิญญาณธาตุ  ๑๖) มโนธาต ุ  ๑๗) ธัมมธาตุ  ๑๘) มโน
วิญญาณธาตุ 
 ๑) จักขุธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมจีักษุไมมีโส
ตะที่กําลังเกดิขึ้นอยู แตโสตธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หา

ไม จักขุธาตยุอมเกิดขึ้นและโสตธาตกุ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  
ซึ่งมีจักษุและโสตะที่กําลงัเกิดขึ้นอยู 
 ๒) โสตธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งมีโสตะไมมี
จักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู  แตจักษุธาตยุอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม โสตธาตุยอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งมีโสตะและจกัษุที่กําลังเกดิขึ้นอยู 
 ๓) ฆานธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่มีฆานะ ไมมี
จักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักษุธาตยุอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม ฆานธาตุยอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งมีฆานะและจักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ๔) รูปธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูปไมมีจักษุที่
กําลังเกิดขึ้นอยู  แตจกัขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม 
รูปธาตุยอมเกิดขึ้นและจกัขุธาตุ ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่ง
มีรูปและจักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ๕) มโนวิญญาณธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจิต 
ไมมีจักษุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู แตจักษุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตว



 

เหลานัน้ก็หาไม มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุก็ยอม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ซึ่งมีจิตและจักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ๖) ธัมมธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งไมมีจักษุที่
กําลังเกิดขึ้นอยู  แตจกัขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม 
ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  
ซึ่งมีจักษทุี่กาํลังเกิดขึ้นอยู 

๖.๒.๔ สัจจยมก 
 สัจจยมกมีดงันี้ ๑.ทุกขสัจจะ ๒. สมุทยสจัจะ ๓.นิโรธ
สัจจะ ๔.มรรคสัจจะ 
 ๑. ทุกขสัจจะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิด
ขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงตณัหาวิปยุตตจิตในปวตัติกาล 
แตสมุทยสจัจะ ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ทุกขสจัจะ 
ยอมเกิดขึ้นและสมุทยสจัจะ ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในอุป
ปาทักขณะแหงตัณหาสัมปยุตตจิต  
 ๒. สมุทยสจัจะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลัง
เกิดขึ้นอยูทั้งหมดในอุปปาทักขณะแหงตัณหาวิปยุตตจิต ในปวัต
ติกาล แตทกุขสัจจะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สมุทย

สัจจะ ยอมไมเกิดขึ้น และทุกขสัจจะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ ซึง่กําลังจุติทั้งหมด ในภังคักขณะแหงจิตในปวัตติกาล  
ในอุปปาทักขณะแหงมรรคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ 
 ๓. นิโรธสจัจะ ของสัตวเหลานั้นในอุปปาทักขณะแหง
อรหัตตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตตมรรค ในลําดับ
แหงจิตของสตัวเหลานัน้ในอุปปาทักขณะแหงจิตนัน้ และของสตัว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรคในอุปปาทักขณะแหงตัณหา ใน
เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูที่เขานิโรธสมาบัติขอ
งอสัญญสัตว ยอมไมใชดับไป แตมรรคสัจจะของสัตวเหลานั้น จัก
ไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจจะของสัตวเหลานั้นในภังคักขณะแหง
อรหัตตมรรคของพระอรหันตทั้งหลาย และของเหลาปถุุชนซึง่จัก
ไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทักขณะแหงตัณหา  ในเมื่อตัณหา
วิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูซึ่งเขานิโรธสมาบัติ  และของอสญัญ
สัตว  ยอมไมดับไปและมรรคสัจจะ ก็จักไมดับไป 
 ๔. มรรคสัจจะ ของสัตวเหลานั้น ในภังคักขณะแหง
อรหัตตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลายในภังคักขณะแหงจิต และ
เหลาปุถชุนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่กําลังจุตอิยู ในภังคักขณะ



 

แหงจิต ในปวัตติกาล จักไมดับไป แตทุกขสัจจะของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม  มรรคสัจจะของสัตวเหลานัน้  คือ ของพระ
อรหันตทั้งหลายในอุปปาทักขณะแหงจิตและของเหลาปุถชุน ซึ่ง
จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทักขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในภังคักขณะแหงอรหัตตมรรคจิตในอรูปภูมิจักไม
ดับไป และทกุขสัจจะก็ยอมไมดับไป 

๖.๒.๕ สังขารยมก 
 สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร   จติสังขาร 
 ลมอัสสาสะและปสสาสะ ชื่อวา“กายสังขาร“ วิตกและ
วิจาร ชื่อวา“วจีสังขาร“ สัญญาและเวทนา ชื่อวา “ จิตสังขาร “ 
ธรรมที่สัมปยุตตดวยจิตแมทั้งหมด เวนวิตกและวิจารชื่อวา “ จิต
สังขาร“ 
 ๑. กายสังขาร ยอมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ทตุิยฌาน ตติยฌาน แตวจีสังขาร ยอม
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมเกิดขึ้นและวจีสังขารก็
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ในปฐมฌาน ซึ่งเกิดแลวในกามาวจรภูมิ 

 ๒. วจีสังขาร  ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิ  แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม วจี
สังขารยอมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ใน
ปฐมฌาน  ซึง่เกิดขึ้นแลว  ในกามาวจรภูมิ 
 ๓. จิตสังขาร ยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตสังขารยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ ในจตุตถฌานในรูปาวจรภูมิแตกายสังขารยอม
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม จิตสังขารยอมเกิดขึ้นและกายสงัขารก็
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ ในปฐมฌาน  ในทุติยฌาน  ในตติย
ฌาน ในกามวาจารภูมิ 

๖.๒.๖ อนุสยยมก 
 อนุสัย คือ กิเลสที่นอนเนื่องอยูในขันธสันดาน  มีอยู ๗ 
อยาง คือ  
 ๑.กามราคานุสัย หมายถึง ความกําหนัดยินดี ความพอใจ
ในรูปเสียงกลิ่น รส สัมผสั 
 ๒.ปฏิฆานุสยั หมายถึงความไมพอใจความกระทบกระทั่ง 
ขัดเคืองใจตออนิฏฐารมณ 



 

 ๓. มานานุสัย หมายถงึ การถือตัวการยึดถือตนการให
ความสําคัญวาตน 
 ๔. ทิฏฐานสุัย หมายถึง  ความคิดเห็น  ความเขาใจของ
ตนเอง  ความรูสึกวาตนเปนอยางนั้นอยางนี้  เปนตน 
 ๕. วิจิกิจฉานุสัย  หมายถึง  ความลังเลใจ  ความสงสัย  
ความไมทําในใจถึงกุศลกรรม  ซึ่งเปนเครื่องกีดกันความดี  หรือ
ปดกั้นความสําเร็จ 
 ๖. ภวราคานสุัย  หมายถึง ความยินดีติดใจในภพ คือ การ
เกิด การเปนอยู ภูมิตาง ๆ ความกระสั่นอยากเปนอยางนั้นอยาก
เปนอยางนี ้
 ๗. อวิชชานุสัย  หมายถึง ความไมรู  ความโงเขลา  ความ
มืดมนหาทางออกที่ดี ทีถู่กตองกับชีวิตไมได ไมรูวาจะแกปญหา
อยางไร ไมรูวาจะปลดเปลื้องความทุกขออกไดดวยวิธีใด เปนตน 
 กามราคานุสัย  ยอมนอนเนื่องในทีไ่หน?  กามราคานุสัย 
ยอมนอนเนือ่งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ และในกามธาตุ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในที่ไหน? ปฏิฆานุสัยยอมนอน
เนื่องในที่นี้คอื ทุกขเวทนา 

 มานานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ? มานานุสัย ยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในรปูธาตุ  ในอรปูธาตุ 
 ทิฏฐานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ?  ทิฏฐานสุัย ยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด 
 วิจิกิจฉานสุยั  ยอมนอนเนื่องในทีไ่หน ? วิจกิิจฉานสุัย 
ยอมนอนเนือ่งในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด 
 ภวราคานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ? ภวราคานุสัยยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรปูธาต  ในอรปูธาตุ 
 กามราคานุสัย  ยอมนอนเนื่องแกาบุคคลใด ปฏิฆานุสัยก็
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานสุัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด กามราคานุสัยยอม
นอนก็จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 



 

มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคา
นุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามีก็หาไม มานานุสัยยอมนอน
เนื่อง และกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓  จําพวก 
(ปุถุชน, โสดาบัน , สกทาคามี) 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัยยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก  แต
ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นก็หาไม   และทิฏฐานุสัย 
ก็ยอมนอนเนื่องแกปุถุชน 
 ทิฏฐานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  กามราคานุสัยยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกจิฉานสุัย
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก  แต
วิจิกิจฉานสุยัจะนอนเนือ่งแกบุคคลเหลานั้นกห็าไม กามราคา
นุสัยยอมนอนเนื่องและวจิิกิจฉานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกปุถุชน 

 วิจิกิจฉานสุยั ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย
ยอนนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  ภวราคานุสัย
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  กามราคานุสัย
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 ภวราคานสุัย ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคา
นุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีก็หาไม ภวราคานุสัยยอมนอน
เนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก 
       กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุคลใด อวิชชานสุัย
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
       อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด  กามราคานุสัย
ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนั้น 
 อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคา
นุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีก็หาไม อวิชชานุสัยยอมนอน
เนื่อง และกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก 

๖.๒.๗ จิตยมก 



 

 จิตของบุคคลใดกําลังเกดิ ไมใชกําลงัดับ จิตของบุคคลนั้น 
ชื่อวาจักดับไมใชจักเกิด จิตของบุคคลใดจักดับ ไมใชจักเกิด จิต
ของบุคคลนัน้ ชื่อวา กําลังเกิด  ไมใชกําลังดับ 
 จิตของบุคคลใด ไมใชกาํลังเกิด กําลังดับ จิตของบุคคล
นั้น ชื่อวา จกัไมดับ จักเกิด  จิตของบุคคลใด ไมใชจักดับ จักเกิด 
จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา ไมใชกําลังเกดิ  กําลังดับ 
 จิตของบุคคลใดกําลังเกดิ จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา เกิดแลว 
จิตของบุคคลใดเกิดแลว  จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา กําลังเกิด 
 จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด  จติของบุคคลนั้น ชื่อวา 
ไมเกิดแลว จิตของบุคคลใดไมเกิดแลว   จิตของบุคคลนั้น  ชื่อวา  
ไมใชกําลังเกิด 
 จิตของบุคคลใด กําลังดบั จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา เคยเกิด
แลว จิตของบุคคลใดเคยเกิดแลว  จติของบุคคลนั้น ชื่อวา กาํลัง
ดับ 
 จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด จิตของบุคคลนัน้ ชื่อวา 
ไมใชเคยเกิดแลว จิตของบุคคลใดไมใชเคยเกิดแลว   จิตของ
บุคคลนั้น  ชือ่วา  ไมใชกําลังเกิด 

 ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น 
กําลังเกิด ไมใชกําลังดับ   จักดับไมใชจักเกิด  ในอุปปาทกัขณะ
แหงจิตของบุคคลเหลานอกนี้ จิตของบุคคลเหลานั้น กําลังเกิด 
ไมใชกําลังดับ  จักดบัดวยนั่นเทียว  จกัเกิดดวย 
 จิตของบุคคลใดเกิดแลว จิตของบุคคลนั้น ชื่อวากําลังเกิด
ในภังคักขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดแลว  แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็หาไม ในอุปปาทักขณะแหงจิต จิตของ
บุคคลเหลานั้นเกิดแลวดวยนั่นเทียวกําลังเกิดดวย 
 จิตของบุคคลใด ไมใชกาํลังเกิด จิตของบุคคลนัน้ ชื่อวา 
ไมใชเกิดแลว ในภังคักขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมใช
กําลังเกิด แตจิตของบคุคลเหลานัน้เกิดแลว  จิตของบุคคล
เหลานัน้ คือ ผูเขานิโรธสมาบัติ และผูเปนอสัญญสัตว  ไมใชกาํลัง
เกิดดวยนั่นเทียว  ไมเกิดแลวดวย 

๖.๒.๘ ธัมมยมก 
 กุศล เปนกุศลธรรม  หรือ    กุศลธรรม   เปนกศุล 
 อกุศล เปนอกุศลธรรม หรือ อกุศลธรรมเปนอกุศล 



 

 อัพยากตะ เปนอัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรม   เปน
อัพยากตะ 
 สภาวะที่ไมใชกุศล ไมใชเปนกุศลธรรม   หรือ 
 สภาวะที่ไมใชกุศลธรรม ไมใชเปนกุศล หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอกุศล ไมใชเปนอกศุลธรรม  หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอกุศลธรรม   ไมใชเปนอกุศล หรือ 
          สภาวะที่ไมใชอัพยากตะ ไมใชเปนอัพยากตธรรมหรือ 
 สภาวะที่ไมใชอัพยากตธรรม ไมใชเปนอัพยากตะ 
  

กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด  ในภูมิใด  อกุศล
ธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น  ในภูมินั้น 
 กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ในภูมินั้นในอุปปาทัก
ขณะแหงอกศุลจิต แตอกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คอื สัตวทั้งหมด ในภังคักขณะแหงจิต ใน
อุปปาทักขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวปิปยุตตจิต  และ
อสัญญสัตว 

 อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปา
ทักขณะแหงจิต แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภมูินั้น 
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวทั้งหมด ในภังคักขณะแหงจิตในอปุปา
ทักขณะแหงอกุศลวิปปยตุตจิตและกศุลวิปปยุตตจิต และอสญัญ
สัตว 

กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ในภูมินั้น  คือสัตว
ทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตว
ทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทักขณะแหงกุศลวิปปยุตตจติ
ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ
นั้นกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นและอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นคือ สัตวที่กําลังจุติอยู ในภังคักขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทักขณะแหงกุศลจิต 

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด  
กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น  ในภูมนิั้น   



 

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นและกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  คือ สัตวทั้งหมดที่กําลงัจุติอยูในภังคัก
ขณะแหงจิต  ในปวัตติกาล  ในอรูปภูมิ   ในอุปปาทักขณะแหง
อกุศลจิต 

อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพ
ยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น   

อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่
กําลังเกิดอยูในอุปปาทักขณะแหงอกศุลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล
แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภมูินั้น อกุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้น  และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ในภูมินั้น  คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดอยู  ในภังคักขณะ
แหงจิตในปวัตติกาล  ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทักขณะแหงกุศลจิต 

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด 
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น  ในภมูินั้น   

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้  ในภูมินัน้  คือ 
ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทักขณะแหงอกุศลจิต แตอกุศลธรรมจะ
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ในภูมินั้น อัพยากตธรรมยอมไมเกิดขึ้น 

และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ในภูมินั้น คือ สัตว
ทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคักขณะแหงจิต  ในปวตัติกาล ในภูมิ
นั้น  ในอุปปาทักขณะแหงกุศลจิต 
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อัญญาตาวินทรีย 
 จักขุนทรีย เกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตจักขุ ไมมีโสตะ 
ที่กําลังเกิดขึน้อยู  แตโสตินทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม 
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และโสตินทรียกย็อมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งมีจักขุ และมโีสตะ ที่กําลงัเกิดอยู 
 โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งมีแตโส
ตะ ไมมีจักขุที่กํา ลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตว



 

เหลานัน้ก็หาไม โสตนิทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็อม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ซึง่มีโสตะและมีจักขุ ที่กําลงัเกิดขึ้นอยู 
 ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตฆานะ ไมมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้กห็า
ไมฆานินทรียยอมเกิดขึ้นและจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งมีฆานะ และมีจักขุ  ที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ชิวหินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตชิวหาไมมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม ชิวหินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขนุทรียก็ยอมเกิดขึ้น แกสตัว
เหลานัน้ ซึ่งมีทั้งชิวหาและมีจักขทุี่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 กายินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีกาย กายินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่มีแตกายกําลังเกิดขึ้นอยู 
 มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมแีตมนะ ไมมี
จักขุ ที่กําลงัเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรีย จะเกิดขึน้แตสัตวเหลานัน้ก็
หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ซึง่มีแตมนะทีก่ําลัง
เกิดขึ้นอยู 

 อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอติถี  ไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแตสตัวเหลานัน้กห็า
ไม  อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแตสัตว
เหลานัน้  ซึ่งเปนอิตถี และมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแตสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ  ไมมี
จักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแตสตัวเหลานัน้กห็า
ไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นและจกัขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้  ซึ่งเปนปุริสะ และมีจักษุ  ทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักษุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้กห็าไม 
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นและจักขนุทรยีก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  
ซึ่งมีแตจักษ ุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 สุขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งเปนสุข  ไมมีจักษุ
ที่กําลังเกิดขึน้อยู  แตจกัขุนทรียจะเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม  
สุขินทรียยอมเกิดขึ้น 



 

 ทุกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนทกุข ไมมี
จักษุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรีย  จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม   ทุกขนิทรียยอมเกิดขึ้น 
 โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสสะ
ที่กําลังเกิดขึน้อยู  โสมนสัสินทรียก็ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่ง
มีจักษุ มีโสมนัสสะ ที่กําลงัเกิดขึ้นอยู 
 โทมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโทมนัสสะ
ที่กําลังเกิดขึน้อยู  โทมนสัสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่ง
มีจักษุ มีโทมนัสสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งมีอุเบกขา ไมมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม  อุเปกขินทรีย และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่ง
มีอุเบกขา  มีจักษุ  ที่กําลงัเกิดขึ้นอยู 
 สิทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ไมมีจักขุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม สัทธนิทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสตัวที่มีจักษุ ที่กําลังเกิดขึน้อยู 

 วิริยินทรีย อินทรียคอืความเพียร ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานัน้ ซึ่งเปนสัตวไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยูแตจักขุนทรยีจะ
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้กห็าไมความเพียรยอมเกิดขึ้น และจักขุนท
รียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสัตวที่มีจกัษุ ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู 
 สตินทรีย ความระลึกไดยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
เปนสัตวไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตว
เหลานัน้ก็หาไม ความระลึกไดยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็อม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ซึ่งเปนสัตวทีม่ีจักษุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 สมาธินทรีย อินทรียคือสมาธิ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้  
ซึ่งเปนสัตวไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู  แตจักขนุทรียจะเกิดขึน้แก
สัตวเหลานั้นก็หาไม  สมาธิยอมเกดิขึ้น และจกัขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ซึ่งเปนสัตวทีม่ีจักษุ  ที่กําลังเกิดขึ้นอยู 
 ปญญินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึง่สัมปยุตดวย
ญาณ ไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึน้แกสัตว
เหลานัน้ก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอม



 

เกิดขึ้นแกสตัวเหลานัน้ ผูมีจักษสุมัปยุตดวยญาณ ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู 
 บุคคลผูถึงพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ยอมไมเจริญ
อนัญญาตัสสามีตินทรีย  แตจะไมกําหนดรูจักขนุทรียก็หาไม เวน
บุคคลผูที่มีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลที่
เหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัสสามีตินทรีย  และยอมไมกําหนด
รูจักขุนทรีย 
 ผูใดยอมไมละโทมนสัสนิทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินท
รีย  บุคคล ๑ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสนิทรีย แตไมเจริญอัญญิ
นทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก
เสีย บุคคลที่เหลือยอมไมละโทมนัสสนิทรีย และยอมไมเจริญ
อัญญินทรีย 
ผูใดยอมทําใหแจงซึง่อรหัตตมรรค  ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย  
แตจะไมกระทําใหแจงซึ่งอนัญญาตัสสามีตินทรียก็หาไม เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคและพระอรหนัต
เสียบุคคลที่เหลือยอมไมละโทมนสัสนิทรียและยอมไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย 

๗. ปฏฐาน 
คัมภีรปฏฐาน  เปนคัมภีรอภิธรรมที่มีขนาดยาวมากที่สุด 

ฉบับพิมพตวัอักษรพิมพไทย คือ ฉบบัสยามรัฐ ไดพิมพแยกกันถึง 
๕ เลมใหญ  คือ ตั้งแตเลมที่ ๔๐ ถึงเลมที่ ๔๕  
 คําวา ปฏฐาน  แปลวา ที่ตั้ง (เฉพาะ หรือที่ตั้งใหญ)  ที่ตั้ง
ชื่อคัมภีรเชนนี้ ก็เพราะสาระสาํคัญที่กลาวถึง ก็คือ เรื่องที่ตั้ง หรือ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเปนไปตาง ๆ ในชีวิต  กลาวอีกนยัหนึ่ง 
เปนการอธิบายขยายความเรื่องที่กลาวอธิบายอยางละเอียด
พิสดาร ลักษณะอาการของปจจัย หรือที่เรียกวา ปจจยาการ ที่
กลาวอธิบายอยางละเอยีดในคัมภีรนี้ซึ่งมีทั้งหมด ๒๔ ปจจัย คือ 
 ๑. เหตุปจจยั ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนเหต ุ
 ๒. อารัมมณปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปน
อารมณ 
         ๓.อธิปติปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนใหญ 
 ๔.อนันตรปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
เกิดขึ้นพรอมกับประสบการณนั้น ๆ โดยไมมีชองวางระหวาง 



 

 ๕. สมนันตรปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
เกิดขึ้นพรอมกับประสบการณนั้น ๆ โดยไมมีระหวางคั่นทีเดียว 
 ๖.สหชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิด
พรอมกัน 
 ๗. อัญญมัญญปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความ
เกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันและกัน 
 ๘. นิสสยปจจัย ธรรมทีช่วยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย
โดยตรง 
 ๙.อุปนิสสยปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปน
อาศัยสืบตอเนื่องกัน 
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
เกิดกอน 
 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
เกิดทีหลงั 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความสอง
เสพ หรือ สัมพันธติดตอ 
 ๑๓.กัมมปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูกระทํา 

 ๑๔. วิปากปจจยั ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผล
ของการกระทํา 
 ๑๕. อาหารปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
นํามา 
 ๑๖. อินทรียปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปน
อินทรีย (ผูปกครอง) 
 ๑๗. ฌานปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพง
อารมณ 
 ๑๘. มัคคปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนหนทาง 
 ๑๙. สัมปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ประกอบ 
 ๒๐. วิปปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ไมประกอบ 
 ๒๑.อัตถิปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนของมีอยู 
 ๒๒.นัตถิปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนของไมมี
อยู 



 

 ๒๓. วิคตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ปราศจากไป 
 ๒๔. อวิคตปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไม
ปราศจากไป 
 

มหาปฏฐานปกรณ 
มาติกานิกเขปวาร 

(๑) ปจจยั ๒๔ 
 ๑. เหตุปจจยั   ๑๓. กัมมปจจัย 
 ๒. อารัมมณปจจัย  ๑๔. วิปากปจจัย 
 ๓. อธิปติปจจัย  ๑๕. อาหารปจจัย 
 ๔. อนันตรปจจัย  ๑๖. อินทรียปจจัย 
 ๕.สมนันตรปจจัย  ๑๗. ฌานปจจัย 
 ๖. สหชาตปจจัย  ๑๘. มัคคปจจัย 
 ๗. อัญญมัญญปจจัย  ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
 ๘. นิสสยปจจัย  ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 

 ๙. อุปนิสสยปจจัย  ๒๑. อัตถิปจจัย 
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย  ๒๒. นัตถิปจจัย 
 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย  ๒๓. วิคตปจจัย 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย  ๒๔. อวิคตปจจัย 
 

 (๒) ปจจยวิภังควาร 
 ๑) เหตุปจจยั คือ เหตุ เปนปจจัย แกธรรมอันสัมปยุตดวย
เหตุ และรูป ซึ่งมีธรรมอันสัมปยุตดวยเหตุนั้น เปนสมุฏฐาน  โดย
เหตุปจจัย 
 ๒) อารัมมณปจจัย คือ รูปายตนะ  เปนปจจัย แกจักขุ
วิญญาณธาตุ  และธรรมอันสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น  
โดยอารัมมณปจจัย 
 ธรรมทั้งปวง เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมอัน
สัมปยุตดวยมโนวิญญาณธาตุนั้น โดยอารัมมณปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ ปรารภธรรมใด ๆ เกิดขึ้น 
ธรรมนั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม (คือจิตและเจตสกิ) นั้น ๆ  โดย
อารัมมณปจจัย 



 

 ๓) อธิปติปจจัย คือ ฉนัทาธิปต ิ  เปนปจจัยแกธรรมอัน
สัมปยุตดวยฉันทะ  และรูปซึ่งมธีรรมอันสัมปยุตดวยฉันทะนั้น  
เปนสมุฏฐาน  โดยอธิปติปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ กระทําธรรมใด ๆ ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนเกดิขึ้น ธรรมนั้นๆ เปนปจจัยแกธรรม(คือ
จิตและเจตสกิ)นั้นๆ โดยอธิปติปจจัย 
 ๔) อนันตรปจจัย คือ จักขุวิญญาณธาตุและธรรมที่
สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และ
ธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น โดยอนันตรปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมใด 
ๆ ธรรมนั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม (คือจิตและเจตสิก) นั้น ๆ  โด
ยอนันตรปจจัย 
 ๕) สมนันตรปจจัย คือ จักขุวิญญาณธาตุ  และธรรมอัน
สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาต ุ และ
ธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น  โดยสมนันตรปจจัย 

 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมใด 
ๆ ธรรมนั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม (คือจิตและเจตสิก) นั้น ๆ  โดย
สมนันตรปจจัย 
 ๖) สหชาตปจจัย  คือ นามธรรม ๔ เปนปจจัยแกกันและ
กัน  โดยสหชาตปจจัย 
 มหาภูตรูป ๔ เปนปจจยัแกกันและกัน โดยสหชาตปจจัย 
ในขณะปฏิสนธิ นามรูปเปนปจจัยแกกันและกนั  โดยสหชาต
ปจจัย 
 จิตและเจตสกิธรรม เปนปจจัยแกรูปอันมีจิตเปนสมุฏฐาน 
โดยสหชาตปจจัย  มหาภูตรูปเปนปจจยัแกอุปาทายรูป โดย
สหชาตปจจยั รูปธรรม บางคราวเปนปจจัยแกนามธรรม  โดย
สหชาตปจจยั  บางคราวเปนปจจัย  โดยมิใชสหชาตปจจัย 

๗) อัญญมัญญปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกัน
และกันโดยอัญญมัญญปจจัย 
   มหาภูตรูป ๔  เปนปจจยัแกกันและกัน  โดยอัญญมัญญ
ปจจัย 



 

  ในปฏิสนธิขณะ  นามรูป  เปนปจจัยแกกนัและกนั  
โดยอัญญมัญญปจจัย 

๘) นิสสยปจจัย คือ นามขันธ ๔เปนปจจัยแกกันและกนั 
โดยนิสสยปจจัย 
      มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกันและกัน  โดยนิสสยปจจัย 
      ในขณะแหงปฏิสนธ ิ  นามรูป  เปนปจจัยแกกันและกนั  โดย
นิสสยปจจัย 

๙) อุปนิสสยปจจัย  คือ กุศลธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย
แกกุศลธรรมที่เกิดหลงั ๆ  โดยอุปนิสสยปจจัย 
 กุศลธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เกิดหลงั 
ๆ  ยางอยาง  โดยอุปนสิสยปจจัย แมบุคคลก็จดัเปนปจจัย โดย
เปนอุปนสิสยปจจัยแมเสนาสนะ กจ็ัดเปนปจจยั   โดยอุปนิสสย
ปจจัย 
 ๑๐) ปุเรชาตปจจัย คือ จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุ
วิญญาณธาตุ  และธรรมอันสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น  
โดยปุเรชาตปจจัย 

 ๑๑) ปจฉาชาตปจจัย คือ จิตและเจตสิกธรรมที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
 ๑๒) อาเสวนปจจัย  คือ กุศลธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปน
ปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิดหลัง ๆ โดยอาเสวนปจจัย 
 ๑๓) กัมมปจจัย คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม  เปนปจจัย
แกวิบากขันธ  และกฏัตตารูป โดยกมัมปจจัย  และเปนปจจัยแก
ธรรมอันสัมปยุตดวยเจตนา และรูปซึ่งมีธรรมอันสัมปยุตดวย
เจตนานัน้  เปนสมุฏฐาน  โดยกัมมปจจัย 
 ๑๔) วิปากปจจัย คือ นามขันธ ๔ อันเปนวิบาก  เปน
ปจจัยแกกนัและกัน  โดยวิปากปจจัย 
 ๑๕) อาหารปจจัย คือกพฬิการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ 
โดยอาหารปจจัย อาหารที่เปนนาม เปนปจจัยแกธรรมที่สมัปยุต 
และรูปอันมธีรรมที่สัมปยุตนั้นเปนสมุฏฐาน โดยอาหารปจจยั 
 ๑๖) อินทรียปจจัย คือ จักขนุทรีย  เปนปจจยัแกจักขุ
วิญญาณธาตุ  และธรรมอันสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น  
โดยอินทริยปจจัย 



 

 (๑๗) ฌานปจจัย คือ องคแหงฌานทัง้หลาย เปนปจจัยแก
ธรรมที่สัมปยุตดวยฌานและรูปอันมธีรรมที่สัมปยุตดวยฌานนั้น 
เปนสมุฏฐาน โดยฌานปจจัย 
 ๑๘) มัคคปจจัย คือ องคแหงมรรคทั้งหลาย  เปนปจจัยแก
ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคและรูปอันมีธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคนั้น
เปนสมุฏฐาน  โดยมัคคปจจัย 
 ๑๙) สัมปยตุตปจจัย คือนามขนัธ๔ เปนปจจัยแกกันและ
กัน โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ๒๐) วิปปยุตตปจจัย คือ รูปธรรม  เปนปจจัยแกนามธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย, นามธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรมโดยวิปปยุตต
ปจจัย 
 ๒๑) อัตถิปจจัย  คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกันและกนั  
โดยอัตถิปจจัย,  มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน  โดยอัตถิ
ปจจัย 
 ๒๒) นัตถิปจจัย  คือ จิตและเจตสกิธรรม  ที่ดบัไปแลว 
โดยไมมีธรรมอื่นคั่น  เปนปจจัยแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกดิขึ้น
ติดตอกัน  โดยนัตถิปจจยั 

 ๒๓) วิคตปจจัย คือ จิตและเจตสกิธรรมที่ไปปราศแลว
โดยไมมีธรรมอื่นคั่น  เปนปจจัยแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกดิขึ้น
ติดตอกัน  โดยวิคตปจจยั 
 ๒๔) อวิคตปจจัย คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกันและกนั 
โดยอวิคตปจจัย 
       มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกันและกัน  โดยอวิคตปจจัย 
       ในปฏิสนธิขณะ  นามและรูปเปนปจจัยแกกนัและกนั  โดยอ
วิคตปจจัย 
          รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ โผฏฐัพ
พายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุ
นั้น โดยอวิคตปจจัย มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใด
เปนไป  รูปนั้น  เปนปจจัยแกมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และ
ธรรมอันสัมปยุตดวยธาตุคูนั้น  โดยอวิคตปจจัย 

 (๓) มหาปฏฐาน 
 ๑.เหตุปจจัย คือ สภาวธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก
สภาวธรรมอันประกอบดวยเหตุและรูปซึ่งมีสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน โดยเหตุปจจัย 



 

 ๒. อารัมมณปจจัย คือ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุ
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุ
นั้น โดยอารัมมณปจจัย สัททายตนะเปนปจจัยแกโสตวิญญาณ
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น โดย
อารัมมณปจจัย คันธายตนะเปนปจจัยแกฆานวญิญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยอารมัมณ
ปจจัย  รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวญิญาณธาตุและ
สภาวธรรมอนัประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตุนั้น โดยอารัมมณ
ปจจัย   โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนั้น โดยอารัมมณ
ปจจัย รูปายตนะ สทัทายตนะ คันธายตนะ  รสายตนะ โผฏฐัพ
พายตนะะ  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยอารัมมณปจจัย 
 สภาวธรรมทั้งปวงเปนปจจัยแกมโนวญิญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยวิญญาณธาตุนั้น   โดยอารัมมณ
ปจจัย 

 สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ  เกิดขึ้น  สภาวธรรม
นั้น ๆ   เปนปจจัยแกสภาวธรรม (คือจิตและเจตสกิ) นั้น ๆ  โดย
อารัมมณปจจัย 
 ๓. อธิปติปจจัย คือฉันทาธิปติ เปนปจจัยแกสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยฉันทะและรูปซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยฉนัทะ
นั้นเปนสมุฏฐานโดยอธปิติปจจัย วิริยาธิปติ เปนปจจัยแก
สภาวธรรมอันประกอบดวยวริิยะ และรปูซึ่งมีสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยวิริยะนั้นเปนสมุฏฐาน โดยอธิปติปจจัย จิตตาธิปต ิ
เปนปจจัยแกสภาวธรรมอันประกอบดวยจิตและรปูซึ่งมี
สภาวธรรมอันประกอบดวยจิตนั้นเปนสมุฏฐานโดยอธิปติปจจัย 
วิมังสาธิปติเปนปจจัยแกสภาวธรรมอันประกอบดวยวิมังสา และ
รูปซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยวิมังสานั้นเปนสมุฏฐาน  โดย
อธิปติปจจัย 
 ๔. อนันตรปจจัยคือจกัขวุิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาต ุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้  โดยอนนัตรปจจัย  มโน
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้น เปนปจจัยแก



 

มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณ
ธาตุ โดยอนันตรปจจยั โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้  โดยอนนัตรปจจัย มโน
ธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ เปนปจจยัแก
มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณ
ธาตุนั้น โดยอนันตรปจจัย ฆานวญิญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้โดยอนันตรปจจัย ชวิหา
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประ กอบดวยชิวหาวิญญาณ
ธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวย
มโนธาตุนั้น โดยอนันตรปจจัย กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
อันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจยัแกมโนธาตแุละ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้โดย อนนัตรปจจัย มโน
ธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ เปนปจจยัแก
มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณ
ธาตุนั้น โดยอนันตรปจจยั 

 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจยัแกสภาว
จิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลัง ๆ โดยอนนัตรปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจยัแกสภาว
จิต  ทีเ่ปนอพัยากฤต ซึ่งเกิดหลัง ๆ โดยอนันตรปจจัย 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิกใดๆเกิดขึน้ในลําดับแหง
สภาวจิตใด ๆ สภาวะแหงจิตนั้น ๆ  เปนปจจัยแกสภาวธรรม คือ 
จิตและเจตสกินั้น ๆ  โดยอนันตรปจจยั 
 ๕. สมนันตรปจจัย คือ จักขุวิญญาณธาตุ และสภาวธรรม
ที่ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจยัแกมโนธาต ุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยสมนนัตรปจจัย มโน
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้นเปนปจจัยแกมโน
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุ
โดยสมนันตรปจจัย โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยสมนนัตรปจจัย มโน
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้น เปนปจจัยแก
มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณ



 

ธาตุนั้น โดยสมนันตรปจจัย ฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยฆานวิญญาณธาตนั้น เปนปจจัยแกมโนธาต ุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยสมนนัตรปจจัย ชิวหา
วิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหาวิญญาณ
ธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวย
มโนธาตุนั้น โดยสมนันตรปจจยั กายวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแก
มโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้น  โดย
สมนันตรปจจยั  มโนธาตุ  และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโน
ธาตุนั้นเปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุนั้น โดยสมนันตรปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจยัแกสภาว
จิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลัง ๆ โดยสมนันตรปจจยั สภาวจิตที่เปน
กุศลซึ่งเกิดขึน้กอนๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอัพยากฤต ซึ่ง
เกิดหลัง ๆ โดยสมนันตรปจจัย สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดหลังๆ โดยสมนันตร
ปจจัย สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่

เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดหลงั ๆ โดยสมนันตรปจจัย  สภาวจิตทีเ่ปน
อัพยากฤตซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจยัแกสภาวจติที่เปนกุศลซึ่งเกดิ
หลัง ๆ  โดยสมนันตรปจจัย สภาวจติที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดกอน 
ๆ  เปนปจจยัแกสภาวจติที่เปนอกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ  โดยสมนันตร
ปจจัย 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิกใดๆ เกิดขึ้นในลําดับแหง
สภาวจิตใดๆสภาวะแหงจตินั้น ๆเปนปจจัยแกสภาวธรรม คือ จิต
และเจตสิกนัน้ ๆ  โดยสมนันตรปจจัย 
 ๖. สหชาตปจจัย คอืนามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกนั
โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกันและกนัโดย
สหชาตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจัยแกกันและกัน
โดยสหชาตปจจัย สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิก เปนปจจัยแกจิต
สมุฏฐานิกรูป โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกอุปา
ทายรูป ๒๔โดยสหชาตปจจยั บางคราวก็เปนปจจัยโดยปจจัยที่
ไมใชสหชาตปจจัย 



 

 ๗. อัญญมัญญปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยโดยอัญญ
มัญญปจจัย   มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย ใน
ปฏิสนธขิณะ นามรูป เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย 
 ๘. นิสสยปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกันและกนั
โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามรูป เปนปจจัยแกกันและกัน
โดยนิสสยปจจัย มหาภตูรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูปทั้งหลายโดย
นิสสยปจจัย จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสสย
ปจจัยโสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญ ญาณธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น โดยนิสสยปจจัย  
ฆานายตนะ เปนปจจยัแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยนิสสยปจจัย ชิวหายตนะ 
เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวย
ชิวหาวิญญาณธาตุนั้น โดยนิสสยปจจัย กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยกาย
วิญญาณธาตุนั้นโดยนิสสยปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณธาต ุ 

อาศัยรูปใดเปนไป  รูปนัน้เปนปจจัยแกมโนธาตุและมโนวิญญาณ
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยธาตุทั้ง๒ นั้นโดยนิสสยปจจัย 
 ๙. อุปนิสสยปจจัย คือสภาวธรรมที่เปนกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกดิหลัง ๆ  บางเหลา  โดยอุป
นิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกดิกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่
เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดหลงั ๆ โดยอุปนสิสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่
เปนอกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ  โดยอปุนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่
เปนกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ บางเหลา  โดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิต
ที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดหลัง ๆ บางเหลาโดยอุปนสิสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจยัแกสภาว
จติที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกดิหลังๆ โดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจยัแกสภาว
จิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ โดยอุปนสิสยปจจัย 



 

 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจยัแกสภาว
จิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดหลงั ๆ โดยอุปนิสสยปจจัย แมอุตุและ
โภชนะ ก็จดัเปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย แมบุคคล ก็จดัเปน
ปจจัยโดยอปุนิสสยปจจยั แมเสนาสนะ ก็จัดเปนปจจัยโดยอุป
นิสสยปจจัย   
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย คือ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุ
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุ
นั้น โดยปเุรชาตปจจัย  โสตายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ
ธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเร
ชาตปจจัย ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยปุเรชาต
ปจจัย ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตุนั้น โดยปุเรชาต
ปจจัย กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนั้น  โดยปเุรชาต
ปจจัย     

 รูปายตนะเปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
อันประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น โดยปุเรชาตปจจัย สัท
ทายตนะเปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น โดยปุเรชาตปจจัย คันธายต
นะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปจจัย รสายตนะ 
เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวย
ชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะเปน
ปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยกาย
วิญญาณธาตุนั้น  โดยปุเรชาตปจจยั  รูปายตนะ  สัททายตนะ  
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาต ุ
และสภาวธรรมที่ประกอบดวยมโนธาตุนั้น โดยปุเรชาตปจจัย  
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไปรูปนั้นเปนปจจัย
แกมโนธาต ุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น โดยปุเร
ชาตปจจัย บางคราวเปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยธาตุนั้น โดยนิสสยปจจัย  บางคราว
เปนปจจัยโดยปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 



 

 ๑๑.ปจฉาชาตปจจัย คือสภาวธรรม(จิตและเจตสิก)  ซึ่ง
เกิดขึ้นภายหลัง  เปนปจจัยแกกายนี้  ซึ่งเกิดกอน  โดยปจฉาชาต
ปจจัย 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย คือ สภาวธรรม ที่เปนกุศล ที่เกิดขึ้น
กอน ๆ   เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่เปนกุศลซึ่งเกดิขึ้นหลัง ๆ โดย
อาเสวนปจจยั 
 สภาวธรรม ที่เปนกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
สภาวธรรมที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลัง ๆ โดยอาเสวนปจจัย 
 สภาวธรรมที่เปนอัพยากฤตกิริยาซึ่งเกิดกอน ๆ  เปนปจจัย
แกสภาวธรรมที่เปนอัพยากฤตกิริยาซึ่งเกิดหลัง ๆ  โดยอาเสวน
ปจจัย 
 ๑๓. กัมมปจจัย คือ กุสลกรรมและอกุศลกรรม  เปน
ปจจัยแกวิบากขันธและรูปที่กรรมสรางขึ้น โดยกัมมปจจัย เจตนา 
เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่ประกอบและรปูที่มีสภาวธรรมที่
ประกอบนั้น  เปนสมุฏฐาน  โดยกัมมปจจัย 
 ๑๔. วิปากปจจัย คือ นามขันธ ๔ ซึ่งเปนวิบาก  เปน
ปจจัยแกกนัและกันโดยวปิากปจจัย 

 ๑๕. อาหารปจจัย  คือ กพฬีการาหาร (คําขาว) เปน
ปจจัยแกกายนี้  โดยอาหารปจจัย อาหารที่เปนนาม เปนปจจยัแก
สภาวธรรมที่ประกอบ และรูปที่มีสภาวธรรมที่ประกอบนั้นเปน
สมุฏฐาน  โดยอาหารปจจัย 
 ๑๖. อินทรียปจจัย คือ จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจักขุ
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุ
นั้นโดยอินทรียปจจัย โสตินทรีย  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ
และสภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น โดยอินทริย
ปจจัย ฆานินทรีย  เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยอนิทริย
ปจจยั ชิวหินทรีย เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตุนั้น โดยอินทริย
ปจจัย กายนิทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
อันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนั้น โดยอินทริยปจจัย รูป
ชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกรูปทีก่รรมสรางขึ้นโดยอินทริยปจจัย 
อินทรียที่เปนนาม เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่ประกอบและรปูที่มี
สภาวธรรมที่ประกอบนั้นเปนสมุฏฐานโดยอินทริยปจจัย 



 

 ๑๗. ฌานปจจัย คือ องคฌานเปนปจจัยแกสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยฌาน และรูปทีม่ีสภาวธรรมที่ประกอบพรอม
ดวยฌานนั้นเปนสมุฏฐาน โดยฌานปจจัย 
 ๑๘. มัคคปจจัย คือ องคมรรคเปนปจจัยแกสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยมรรค และรูปที่มีสภาวธรรมที่ประกอบพรอม
ดวยมรรคนั้นเปนสมุฏฐาน โดยมัคคปจจัย 
 ๑๙. สัมปยุตตปจจัย คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกัน
และกันโดยสัมปยุตตปจจัย 
 ๒๐.วิปปยุตตปจจัย คือรูปธรรมเปนปจจัยแกนามธรรม 
โดยวิปปยุตตปจจัย นามธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรม โดยวิปปยุตต
ปจจัย 
 ๒๑.อัตถิปจจัย คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกนั 
โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกนัและกันโดยอัตถิ
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจัยแกกนัและกัน โดยอัตถิ
ปจจัย 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิก เปนปจจัยแกจิตสมุฏฐานิ
กรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป

ทั้งหลายโดยอัตถิปจจัย จักขายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ
ธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น
โดยอัตถิปจจัย โสตายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิ
ปจจัย ฆานายตนะเปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยฆานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิ
ปจจัย ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวญิญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหาวิญญาณธาตุนั้น  โดยอัตถิ
ปจจัย กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณธาตุนั้น โดยอัตถิ
ปจจัย รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
ที่ประกอบพรอมดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น โดยอัตถิปจจัย สัท
ทายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปจจัย คันธายต
นะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบ
พรอมดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยอัตถิปจจัย รสายตนะเปน
ปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวย



 

ชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปจจยั โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกาย
วิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปจจัย รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายต
นะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยมโนธาตุนั้นโดยอัตถิปจจัย มโน
ธาตุและมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป รูปนั้นเปนปจจยัแก
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยธาตุ
ทั้ง ๒ นัน้ โดยอัตถิปจจัย  
 ๒๒. นัตถิปจจัย คือสภาวธรรม ไดแก จิตและเจตสิก ที่
ดับไปแลวเปนลําดับๆ เปนปจจัยแกสภาวธรรม คือ จิตและเจตสิก  
ที่เปนปจจุบนั โดยนัตถิปจจัย 
 ๒๓. วิคตปจจัย คือสภาวธรรม ไดแก จิตและเจตสิก ที่
ปราศจากไปแลวเปนลําดบั ๆ เปนปจจัยแกสภาวธรรม คือ จิต 
เจตสิก ที่เปนปจจบุัน โดยวิคตปจจัย 
 ๒๔. อวิคตปจจัย คือ นามขันธ ๔  เปนปจจัยแกกันและ
กันโดยอวิคตปจจัย  มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกกันและกนั โดยอ

วิคตปจจัย  ในปฏิสนธิขณะ  นามและรูปเปนปจจยัแกกันและกัน 
โดย อวิคตปจจัย 

สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานิ
กรูป  โดยอวิคตปจจัย มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป โดยอ
วิคตปจจัย จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคต
ปจจัย โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
ที่ประ กอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปจจัย ฆา
นายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยฆานวิญญาณธาตุนั้น โดยอวิคตปจจัย 
ชิวหายตนะเปนปจจัยแกชิวหาวิญ ญาณธาตุและสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยชิวหาวิญญาณธาตุนั้น โดยอวิคตปจจัย กา
ยายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่
ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณธาตุนั้น โดยอวคิตปจจัย รูปายต
นะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบ
พรอมดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น โดยอวคิตปจจัย สัททายตนะเปน
ปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวย



 

โสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปจจยั คันธายตนะเปนปจจัยแก
ฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยฆาน
วิญญาณธาตุนั้น โดยอวคิตปจจัย รสายตนะ เปนปจจัยแกชวิหา
วิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหาวิญญาณ
ธาตุนั้น โดยอวิคตปจจยั โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกาย
วิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณ
ธาตุนั้นโดยอวิคตปจจัย รูปายตนะสัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกมโนธาต ุและสภาวธรรม
ที่ประกอบพรอมดวยมโนธาตุนั้นโดยอวิคตปจจัยมโนธาตุและมโน
วิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป รูปนั้นเปนปจจยัแกมโนธาต ุมโน
วิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยธาตุทั้ง ๒ นั้น โดย 
อวิคตปจจัย  
 

อรรถของพระอภิธรรม 
ที่ชื่อวา พระอภิธรรม  เพราะอรรถ  ๗ ประการ คือ ๑ 

                                                           
๑  สมันตปาสาทิกา  ปฐมภาค (เลม ๑) 

๑) สุทุทฺทสสตฺถํ เนื้อความที่อยูในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร
นี้ เปนสิ่งที่รูไดยาก 
 ๒) สุนิปุณตฺถํ   มีเนื้อความละเอียดละออ 
 ๓)สุคมฺภีรปุณตฺถํ  มีเนื้อความลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก 
 ๔) อตกฺกาวจร ํ ไมสามารถจะคิดนึกเอาเองได ๕)
อภิวิจิตฺตรกถา เปนคัมภีรที่มีถอยคําในการแสดงวิจิตรพสิดาร
มาก  

๖) อภิอติเรกตฺถํ  เปนคัมภีรที่มีเนื้อความละเอียดละออ
อยางยิ่ง 
 ๗) อภิวิสิฏฐตฺถํ เปนคมัภีรที่มีเนื้อความพิเศษ (กวาพระ
วินัยปฏก และพระสุตตนัตปฏก)  
 เนื้อความในคัมภีรพระอภิธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงไวนั้น เมื่อวาโดยองคธรรมแลว มี ๕ ประการ คือ จิต 
เจตสิก  รูป  นิพพาน  และบัญญัติ  ทั้ง ๕ อยางนี้แหละ เรียกวา 
พระอภิธัมมัตถะ   
 



 

ความปรากฏ แหงพระอภิธรรม 
พระอภิธรรมที่ปรากฏขึ้นในโลกไดก็โดยอาศัยพระ

สัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพทุธเจาเทานัน้  นอกจากนี้
แลว ถึงแมวา จะเปนพระปจเจกพุทธเจาก็ตาม  ก็ไมสามารถที่จะ
ทําใหปรากฏขึ้นในโลกไดเลย 

ในกาลลวงมาไดประมาณ ๙๐๐ ปเศษ หลังพระพุทธเจา
ปรินิพพาน มีพระเถระรูปหนึ่ง ชื่อวาพระอนุรุทธาจารย เปนผูมี
ความรูความสามารถแตกฉานในพระไตรปฏกเปนชาวเมืองกาวิล
กัญจิแขวงเมืองมัทราชทางทิศใตของประเทศอินเดีย ทานไดมา
ศึกษาพระอภิธรรมอยูที่เมืองอนุราธบุรี สํานกัวัดตุมูลโสมาราม  
ประเทศศรีลงักา จนมีความรูความเชี่ยวชาญ มีความสันทัดจัด
เจนแตกฉานมาก  นามของทานปรากฏทั่วไปในชมพูทวีป ทานได
อาศัยพระบาลี อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา อันเปนหลกัฐาน
สําคัญ แลวรวบรวมรอยกรองยอความมาจากพระอภิธรรมปฏก 
ซึ่งเปนพระคัมภีรที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาที่วา
ดวยเรื่องของชีวิตอันลึกซึ้งละเอยีดละออพิสดารเปนอยางยิ่ง ทั้ง

ยากแกการที่จะศึกษาและยากที่จะอธิบายใหบังเกิดความเขาใจ 
ทานไดอุตสาหะพยายามเรียบเรียงเนื้อความในพระคัมภีรอันแสน
ที่จะลุมลึกนีโ้ดยแยกแยะเรียบเรียงเรือ่งออกมาใหงายตอ
การศึกษาจดจํา ใหชื่อวาคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งนักปราชญ
ในภายหลังใหการยกยองวา“เปนอรรถกถานิ้วกอย“เพื่อหวัง
ประโยชน ไพศาลที่ประชาชนจะไดรับจากวิทยาการ อันหาคามิได
นี้ ดวยดวงจติที่เต็มไปดวยความ 
กรุณา ๑   

 

จากอภิธรรมปฏกสูอภิธัมมัตถสังคหะ 
(จากพุทธพจนสูอรรถกถา) 

                                                           
  ๑ หนังสืออภิธัมมัตถสังคหบาลี ฉบับแปลเปนไทยของมหามกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ พิมพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ , หนังสือเรื่อง
ประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป  พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ฉบับพิมพครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๓ 



 

ซึ่งคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนี้ ทานพระอนุรุทธาจารยได
รวบรวมเรียบเรียงจัดเปนหมวดหมู และจัดแบงเปนปริจเฉท  มี ๙ 
ปริจเฉทดวยกัน คือ 
       ปริจเฉทที่ ๑ จิตตปรมัตถ วาดวยเรื่องจิตประเภทตาง ๆ  
       ปริจเฉทที่ ๒ เจตสกิปรมัตถ  วาดวยเรื่องเจตสิกจํานวน ๕๒ 
ดวง 
        ปริจเฉทที่ ๓ ปกณิณกสังคหะ วาดวยเรือ่งการรวบรวมจิต
เจตสิก แลวสงเคราะหโดยธรรม ๖ หมวด คือ เวทนา เหตุ กิจ 
ทวาร อารมณ และวัตถ ุ
 ปริจเฉทที่ ๔ วิถีสังหควิภาค วาดวยเรื่องการแสดงจําแนก
จิตเจตสิกโดยประเภทแหงวิถี 
 ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตกสังหควิภาควาดวยเรื่องการแสดง
จําแนกจิตเจตสิกที่พนวิถ ี
 ปริจเฉทที ่๖ รูปปรมัตถ ๒๘ และนิพพาน  วาดวยเรื่องรูป 
และนพิพาน 
 ปริจเฉทที ่๗ สมุจจยสงัคหวิภาค วาดวยการรวบรวมธรรม
เปนหมวดหมู เปน ๔ สังหคะ มีอกุศลสังคหะ เปนตน 

 ปริจเฉทที่ ๘ ปจจยสังคหวิภาค  วาดวยเรื่องปจจัย ๒๔ 
โดยยอและปฏิจจ สมุปบาท 

ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค วาดวยหลักการ
ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน๑ 

ซึ่งบางทานอาจมีความเห็นวา อภิธัมมัตถสังคหะ ที่ศึกษา
กันอยูทุกวันนี้ เปนของที่พระอนุรุทธาจารยแตงขึ้นในภายหลัง 
มิใชพระอภิธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดง  ฉะนั้น จึงมิใชพุทธ
พจน  การมีความเห็นเชนนั้น มิเปนการถูกตองเลย  เพราะชื่อก็บง
บอกความหมายแลววา  อภิธรรม + อัตถะ + สังคหะ 
 อภิธรรม หมายถึง ธรรมอันยิ่ง (คือ ยิ่งกวาพระวินัย และ
พระสูตร) เพราะมีเนื้อความอันลึกซึง้และวิจิตรพสิดาร ยากที่คน
ปญญานอย จะหยั่งรูทั่วถึงได  ไดแก พระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร ที่
พระพุทธองคทรงแสดงไว 
                                                           
       ๑ หนังสือคูมือการศึกษาพระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท รวบรวบโดย พระศรีคัมภีร
ญาณ (ถวัลย ญาณจารี ป.ธ.๙ อภิธรรมมหาบัณฑิต) อดีตผูอํานวยการอภิธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วัดระฆังโฆสิตาราม  บางกอกนอย กรุงเทพฯ    พิมพ
ที่ ร.พ. วัฒนกิจพานิชย  ; ๒๕๔๐ 



 

 อัตถะ หมายถึง เนื้อความ ไดแก เนื้อความแหงพระ
อภิธรรมทั้ง  ๗ คัมภีร ที่ 
พระพุทธองคทรงแสดงไว 
 สังคหะ หมายถึง การรวบรวม และเรียบเรียง ไดแก การ
รวบรวมเนื้อความแหงพระอภิธรรมที่กระจัดกระจายกันอยูในพระ
อภิธรรมทั้งคัมภีรทั้ง ๗ นั้น มาเรียบเรียงจัดใหเปนหมวดหมู เพื่อ
สะดวกแกการศึกษาของผูศึกษาในภายหลัง  ซึ่งเปนผูมีปญญา
บารมีนอย มีกุศลสมภารอันไดสั่งสมมายังออนอยูไมอาจกําหนดรู 
และประมวลมาซึ่งอรรถและพยัญชนะในพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร
นั้นใหเขาใจและรูทั่วถึงได ตองอาศัยการศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ 
กอนแลวจึงจะสามารถอานพระอภิธรรมทั้ง ๗ คมัภีรนั้นเขาใจได  
เหมือนการศึกษาบาลีไวยากรณกอน เพื่อใหสามารถศึกษาแปล
บาลีธรรมบทได และเหมือนการศึกษานักธรรมและคัมภีรอรรถ
กถา ฎีกาที่อธิบายความกอน เพื่อใหสามารถอานพระวินัยปฏก
และพระสุตตันตปฎกได ก็ฉันเดียวกนั  ฉะนัน้ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปกรณนี้  ทานจึงเรียกวา “ เปนอรรถกถานิ้วกอย “ ของพระ
อภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรนั้น 

 เมื่อทําความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายของศัพทวา 
อภิธัมมัตถสังคหะ อยางนี้แลว กจ็ะทาํใหยอมรับไดวา อภิธัมมัตถ
สังคหะ เปนหลักธรรมที่มาจากพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรที่พระ
พุทธองคแสดงไว  เปนพุทธพจนโดยแท  มิตองสงสัย  แตถายัง
ยอมรับไมได  ก็ขอแนะนําใหมาทําการศึกษาพระอภิธรรมให
จริงจัง ทัง้อภิธัมมัตถสังคหะ และพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร  แลว
พิจารณาโดยแยบคาย เปรียบเทียบกันดู  วามีเนื้อความผิดแผก
แตกตางกันตรงไหน ก็สามารถที่จะยอมรับวา อภิธัมมัตถสังคหะ 
นั้น มีเนื้อความไมแตกตางกันจากพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรนั้น
เลย  อาจจะตางกันก็เพยีงแตพยัญชนะ  เทานั้น เพราะทานตอง
แตงอธิบายขยายความใหเขาใจทั้งทางดานภาษา และ
ความหมาย เพื่อใหเหมาะสมกับอุปนิสสัย และสติปญญาของ
สาธุชนในสมัยหลัง ๆ เหมือนกบัการแตงตําราบาลีไวยากรณ  
เพื่อใหนักศึกษารุนหลัง ๆ ไดศึกษามีความรูเปนพื้นฐาน จึงจะ
สามารถแปลธรรมบทและพระไตรปฏก อรรถกถาได ฉะนัน้ 
 



 

บทที่ ๓ 
เนื้อหาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ 

 
ปริจเฉทที่ ๑ จิตตปรมัตถ 

    ในจิตตปรมัตถ นี้   เปนการแสดงเรื่องของจิต  ซึ่งแยกเปน 
๑) ชื่อและความหมายของจิต 
๒) จํานวนของจิต 
๓) การจําแนกจิตโดยประเภทตาง ๆมีภูมิชั้นของจิต เปน

ตน เรียกวา เภทนัยทั้ง ๙ 
๑. ชื่อและความหมายของจิต 

จิต หมายถงึ เปนธรรมชาติที่รูอารมณ (อารัมมณวิชานน
ลักขะณัง) คือไดรับอารมณ อยูเสมอนั่นเอง   จึงเรียกวา  รูอารมณ  

โดยธรรมชาติหรือสภาวะแลวจิตมีอยางเดียวคือสภาวะที่รู
อารมณเทานั้น แตที่จติสามารถรูอารมณไดตางๆ และมีสภาพ
เปนไปตางๆ ได ก็เพราะอาศัยเจตสิก เปนตัวเขาไปปรุงแตงทําให

จิต มีความวิจิตรพิสดารตางๆ คือ มีสภาพมากมายถึง๘๙หรือ
๑๒๑ ดวง  

กามาวจรจิต หมายถึง   จิตทีท่องเทีย่วเกิดอยูในกามภูมิ 
๑๑ คือ ภูมิอันเปนที่เกิดแหงวัตถุกามและกิเลสกาม เปนสวนมาก 
  รูปาวจรจิต หมายถึง จิตทั้ง ๑๕ ดวงนี้ ทองเที่ยวเกิดอยูใน
ภูมิอันเปนทีเ่กิดแหงวัตถุรูปและกเิลสรูป เปนสวนมาก 

อรูปาวจรจิต หมายถึง จติทั้ง ๑๒ ดวงนี้ ทองเทีย่วเกิดอยู
ในภูมิอันเปนที่เกิดแหงวัตถุอรูป และกิเลสอรูป เปนสวนมาก 

โลกียจิต หมายถึง จิตเหลานี้ยอมเกิดอยูในโลกทั้ง ๓ คือ
กามโลก รูปโลก อรูปโลก 

โลกุตตรจิต หมายถึง จิตเหลานีพ้นจากโลกทั้ง๓คือกาม
โลก รูปโลก อรูปโลก 

มหัคคตจิต หมายถึง  จิตที่เขาถึงความเปนใหญและ 
ประเสริฐ 

ฌานจิต หมายถึง จิตที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ มี วิตก  
เปนตน 



 

อฌานจิต หมายถึงจิตที่ไมไดเกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ มี
วิตกเปนตน 

อกุศลจิต หมายถึง จิตที่เปนอกุศล หรือจิตที่มีโทษ และ
ใหผลตรงกันขามกับกุศลหรือเปนจิตที่เกิดพรอมกับ 
อกุศลเจตสกิ 

โลภมูลจิต หมายถึงจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโลภเจตสิกเปนมลู
เปนประธาน 

โทสมูลจิต หมายถึง จติที่เกิดขึ้นโดยมีโทสเจตสกิเปนมูล
เปนประธาน 

โมหมูลจิต หมายถึง จติที่เกิดขึ้นโดยมีโมหเจตสกิเปนมูล
เปนประธาน 

อเหตุกจิตหมายถึง จิตที่ไมมีเหตุ ๖ อยางใดอยางหนึ่งมี
โลภเหตเุปนตนประกอบ 
  สเหตุกจิต หมายถึง จิตทีม่ีเหตุ ๖ มีโลภเหตุ เปนตน หนึ่ง
เหตุบาง สองเหตุบาง  สามเหตุบาง  ประกอบดวย 

อกุศลวิบากจิต หมายถงึ วิบากทีเ่กดิจากอกุศลธรรม ๑๒  
มีการเห็น  การไดยินการไดกลิ่น เปนตน ที่ไมดี     

อเหตุกกุศลวบิากจิต หมายถึง วิบากที่เกิดจากมหากุศล
ธรรม ๘ มีการเห็น การไดยิน ไดกลิ่น เปนตน ที่ด ีแตเปน อเหตุกะ 

อเหตุกกริยาจิต หมายถึง จิตทีเ่กดิขึ้นโดยลําพัง ไมได
อาศัยกรรมแตอยางใดและไมเปนบุญไมเปนบาป แตเปนอเหตุกะ 

อโสภณจิต   หมายถึง จิตที่นอกจากโสภณจิต ที่เปนจิต
สวยงาม หรอื เปนจิตที่ไมไดเกิดพรอมกับโสภณเจตสิก 
         โสภณจิตหมายถึงจิตที่เกดิพรอมกันกับโสภณเจตสิกหรือ
เปนจิตที่สวยงาม 

โสภณจิต หมายถึง จติที่สวยงามและเปนจิตที่เกิดพรอม
กันกับโสภณเจตสิก แตเปนจิตที่ยังทองเที่ยวเกิดอยูในกามภูมิเปน
สวนมาก 

มหากุศลจิต หมายถึง จิตที่ไมมีโทษ และใหผลเปน
ความสุข ทั้งสามารถใหผลเกิดขึ้นมากกวาตน ทั้งเปนเบือ้งตน 
ของฌาน อภิญญา มรรค ผล 

มหาวิบากจิต หมายถึง จิตทีเ่ปนผลของมหากศุล เพราะ
เมื่อวาโดยเวทนา สัมปโยคะและ สงัขารแลว กเ็หมือนกันกับมหา
กุศลทุกประการ 



 

มหากริยาจิต หมายถึง จิตที่เปนมหากุศลนั้นแหละ แต
เกิดขึ้นในสนัดานของพระอรหันต ซึ่งเปนสิ้นอาสวะกิเลสแลว ไมมี
เหตุใหเกิดอกี 

รูปาวจรกุศลจิต หมายถงึ จิตทีเ่กิดจากการเจริญสมถกร
รมฐานมีกสิณ เปนตน เปนอารมณจนฌานจิตเกดิพรอมดวยองค
ฌานหรือเกิดดวยอํานาจบารมีของทานที่เคยไดบําเพ็ญฌานมา
ในชาติปางกอนอันใกล 

รูปาวจรวิบากจิต หมายถึง จิตทีเ่ปนผลของรูปาวจรกุศล  
เพราะเมื่อวา โดยองคฌานแลวเหมือนกันทุกประการ 
   รูปาวจรกริยาจิต หมายถึง จิตทีเ่ปนรูปาวจรกุศลนั้นเอง 
แตเปนจิตของพระอรหันตที่ไดรูปฌาน จึงเปนรูปาวจรกริยาจิต 

อรูปาวจรกุศลจิต หมายถึง จิตทีเ่กิดจากการเจริญสมถกร
รมฐานโดยมีอรูปกรรมฐาน มีกสิณุฆาฏิมากาสบัญญัติ เปนตน 
เปนอารมณ หรือเปนจิตที่เกิดแกทานที่เคยไดบําเพ็ญอรูปฌาน
มาแลวในภพกอน อันใกล 

อรูปาวจรวิบากจิต หมายถึง จิตที่เปนผลของอรูปาวจร
กุศลจิต เพราะเมื่อวาโดยอารมณและองคฌานแลวเหมือนกนัทุก
ประการ 

อรูปาวจรกริยาจิต หมายถึง จิตที่เปนอรูปาวจรกุศลนั้นเอง 
แตเปนจิตของพระอรหันตที่ไดอรูปฌาน  จึงเปนอรูปาวจรกริยา
จิต 

อากาสานัญจายตนจิต หมายถึง จิตที่อาศยัที่ตั้ง คือ 
อากาศที่ไมมีที่สิ้นสุด เปนอารมณอยู ไดแก กสิณุคฆาฎิมากาส
บัญญัติ หมายถึง อากาศที่เพิกกสิณทั้ง ๙ (เวนอากาส กสณิ) 
ออกแลว (อากาโส  อนนัโต) 

วิญญาณัญจายตนจิต หมายถึง จิตที่อาศัยที่ตั้ง คือ 
วิญญาณที่ไมมีที่สิ้นสุด เปนอารมณอยูไดแก ถือเอาอากาสานัญ
จายตนกุศลหรือกริยาจิตที่ดับไปแลว เปนอารมณ (วิญญาณัง 
อนันตัง) 

อากิญจัญญายตนจิต หมายถึง จิตทีอ่าศัยที่ตั้ง คือ ความ
ไมมีอยูแหงวิญญาณแมแตนอยเปนอารมณอยูไดแกถือเอาความ



 

วางเปลาในอารมณที่ไมมีวิญญาณเหลืออยูแมแตนอยแลว  (นัตถิ 
กิญจิ) 

เนวสัญญานาสัญญายตนจิต หมายถึง จิตที่อาศัยที่ตั้งคือ
ความไมมีอยูแหงสัญญาที่หยาบมีแตสัญญาที่ละเอียดเปน
อารมณอยู ไดแก ถือเอาความละเอียดออนแหงสัญญาเปน
อารมณอยู (เอตัง สันตัง,  เอตัง  ปณีตัง) 

มรรคจิต หมายถึง เปนกศุลจิตที่มีกําลังมาก ที่เกดิตอจาก
มหากุศลจิต ซึ่งเกิดจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานมีรูปนามเปน
อารมณ จนองคมรรคเกิดพรอมกันเปนมัคคสมังคีทําการประหาน
อนุสัยกิเลสโดยเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหานพรอมกับการรับ
นิพพานเปนอารมณ 

ผลจิต หมายถึง เปนวิบากจิตที่เกิดขึน้ติดตอกันหลังจาก
มรรคจิตดับลง โดยไมมีจิตอื่นมาเกดิคั่นระหวางได เปนอกาลิก
ธรรม เพื่อเสวยผลจากการที่มรรคจิตไดทําการประหานอนุสัย
กิเลสสงบลงแลว และรับนิพพานเปนอารมณ เหมือนกับมรรคจิต 
          โสดาปตติมรรคจิต  จิตที่เขาถึงกระแสแหงพระนิพพาน
เปนครั้งแรก 

         สกิทาคามิมรรคจิต หมายถึงจิตที่จะเวียนมาสูกามภูมิอีก
เพียงครั้งเดยีว 
         อนาคามิมรรคจิต  หมายถึง จิตทีจ่ะไมเวียนกลับมาสูกาม
ภูมิอีกแลว 
         อรหัตตมรรคจิต  หมายถงึ จิตที่เขาถึงความเปนผูควรบูชา
อยางยิ่ง 
 

๒. จํานวนของจิต 
 จิตมี  ๘๙  หรือ   ๑๒๑    ดวง คือ 
          อกุศลจิต                    ๑๒          
          อเหตุกจิต                   ๑๘     
          กามาวจรโสภณจติ    ๒๔ 
          รูปาวจรจิต                 ๑๕ 
          อรูปาวจรจิต              ๑๒ 
          โลกุตตรจิต        ๘ หรือ ๔๐ 

อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมลูจติ ๒  โม
หมูลจิต ๒ 



 

อเหตุกจิตมี ๑๘ ดวง คือ อกุศลวิปากจิต ๗ อเหตุกกุศลวิ
ปากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจติ ๓ 

กามาวจรโสภณจิตมี  ๒๔ ดวง คือ  มหากุศลจิต  ๘ มหาวิ
ปากจิต  ๘ มหากิริยาจิต ๘ 

รูปาวจรจิตมี ๑๕ ดวง คือ รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรวิ
ปากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 

อรูปาวจรจิตมี ๑๒ ดวง คือ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจร
วิปากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔  

โลกุตตรจิตมี ๘ หรือ ๔๐ ดวง คือ มรรคจิต ๔ หรือ ๒๐ ผล
จิต ๔ หรือ ๒๐ 

อกุศลจิต  ๑๒ 
โลภมูลจติมี  ๘  ดวงคือ 

๑. โสมนัสสะสะหะคะตัง ทิฏฐิคะตะสมัปะยุตตัง อะสังขาริกงั 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวนพรอมดวยความดีใจ
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๒. โสมนัสสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะสมัปะยุตตัง สะสังขาริกงั 

      จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความดีใจ
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๓. โสมนสัสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง อะสังขาริกงั 
  จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวนพรอมดวยความดีใจ ไม
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๔. โสมนสัสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง สะสังขาริกงั 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพรอมดวยความดีใจไม
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๕. อุเปกขาสะหะคะตัง ทฎิฐิคะตะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั 
   จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความเฉยๆ 
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง  ทฎิฐิคะตะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั  

จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ 
ประกอบดวยความเห็นผดิ 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง   อะสังขาริกัง 

จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวนพรอมดวยความเฉยๆไม
ประกอบดวยความเห็นผดิ     
๘. อุเปกขาสะหะคะตัง  ทฎิฐิคะตะวิปปะยุตตัง  สะสังขาริกงั 



 

จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไม
ประกอบดวยความเห็นผดิ 

โทสมูลจติ มี   ๒    ดวง คือ 
๑. โทมนสัสะสะหะคะตัง   ปฎิฆะสัมปะยุตตัง  อะสงัขารกิัง 

จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวนพรอมดวยความเสียใจ  
ประกอบดวยความโกรธ 
๒. โทมนสัสะสะหะคะตัง ปฎิฆะสัมปะยุตตัง สะสงัขารกิัง 

จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเสียใจ  
ประกอบดวยความโกรธ 

โมหมูลจิตมี  ๒    ดวง คือ 
๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     วิจิกิจฉาสัมปะยุตตัง 
 จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยความสงสัย 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง    อุทธัจจะสัมปะยุตตัง 
 จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉยๆประกอบดวยความฟุงซาน 

อเหตุกจิต ๑๘ 
อกุศลวิบากจิตมี   ๗   ดวงคือ 

๑. อุเปกขาสะหะคะตัง  จักขุวิญญาณัง 

     จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เห็นรูปารมณที่ไมดี  เกิดขึ้นพรอมดวย
ความเฉย ๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง     โสตะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศัยโสตวัตถุ ไดยินเสียงทีไ่มดี  เกิดขึ้นพรอมดวยความ
เฉย ๆ 
 ๓. อุเปกขาสะหะคะตัง     ฆานะวิญญาณัง 
       จิตที่อาศัยฆานวัตถุ ดมกลิ่นที่ไมดี    เกิดขึน้พรอมดวยความ
เฉย ๆ 
๔. อุเปกขาสะหะคะตัง    ชิวหาวิญญาณัง 
      จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ ลิ้มรสที่ไมดี   เกิดขึ้นพรอมดวยความ
เฉย ๆ 
๕. ทุกขะสะหะคะตัง    กายะวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยกายวัตถุ ถกูตองโผฎฐพัพารมณที่ไมดี เกิดขึ้นพรอม
ดวยทุกขเวทนา 
๖.  อุเปกขาสะหะคะตัง    สัมปฎิจฉันนะจิตตัง 
     จิตที่รับปญจารมณที่ไมดี   เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย ๆ 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   สันตีระณะจิตตัง 



 

 จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ไมดี เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย ๆ 
อเหตุกกศุลวิบากจิต มี  ๘   ดวง คือ 

๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     จักขุวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เห็นรูปารมณที่ดี เกิดขึ้นพรอมดวยความ
เฉย ๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง   โสตะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศัยโสตวัตถุ ไดยินเสียงที่ดี  เกิดขึน้พรอมดวยความ
เฉย ๆ 
๓. อุเปกขาสะหะคะตัง   ฆานะวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยฆานวัตถุ ดมกลิ่นที่ดี เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๔.  อุเปกขาสะหะคะตัง   ชิวหาวิญญาณัง 
       จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ ลิ้มรสที่ดี   เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย 
ๆ 
๕. สุขะสะหะคะตัง   กายะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศัยกายวัตถุ ถูกตองโผฎฐัพพารมณที่ดี เกิดขึ้นพรอม
ดวยสุขเวทนา 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง   สัมปฎิจฉันนะจิตตัง 

     จิตที่รับปญจารมณที่ดี   เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   สันตีระณะจิตตัง 
     จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ดี เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย ๆ 
๘. โสมนัสสะสะหะคะตัง    สันตีระณะจิตตัง 
      จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ดี  เกิดขึน้พรอมดวยความดีใจ 

อเหตุกกริิยาจิต  มี  ๓   ดวง คือ 
๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     ปญจะทวาราวัชชะนะจิตตัง 
     จิตที่พิจารณาอารมณทางปญจทวารที่ดีและไมดีเกิดขึ้นพรอม
ดวยความเฉยๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง    มะโนทวาราวัชชะนะจิตตัง 
     จิตที่พิจารณาอารมณทางมโนทวารที่ดีและไมดเีกิดขึ้นพรอม
ดวยความเฉย ๆ 
๓. โสมนัสสะสะหะคะตัง   หะสิตุปปาทะจิตตัง 
      จิตที่ทําใหเกิดการยิ้มแยมของพระอรหันต เกิดขึ้นพรอมดวย
ความดีใจ 

กามาวจรโสภณจิต   ๒๔ 



 

มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘ ดวง 
(มีบาลีและคาํแปลเหมือนกัน) 

๑. โสมนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง อะสงัขารกิัง 
     จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความดีใจ  
ประกอบดวยปญญา 
๒. โสมนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง     สะสังขาริกงั 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความดีใจ  
ประกอบดวยปญญา 
๓. โสมนสัสะสะหะคะตัง ญาณะวิปปะยุตตัง     อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวนพรอมดวยความดีใจ  ไม
ประกอบดวยปญญา 
๔. โสมนสัสะสะหะคะตัง  ญาณะวิปปะยุตตัง   สะสังขาริกงั 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน  พรอมดวยความดีใจ  ไม
ประกอบดวยปญญา 
๕. อุเปกขาสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง     อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ 
ประกอบดวยปญญา 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกัง 

     จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ   
ประกอบดวยปญญา 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   ญาญะวิปปะยุตตัง    อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไม
ประกอบดวยปญญา 
๘. อุเปกขาสะหะคะตัง    ญาณะวิปปะยุตตัง     สะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไม
ประกอบดวยปญญา 

รูปาวจรจิต ๑๕ 
รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕ รูปาวจรกริยาจิต ๕ 

ดวง 
(มีบาลีและคาํแปลรวมกันดังนี)้ 

วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, 
ปะฐะมัชฌานะกุสะละจิตตัง,วิปากะจิตตัง,  กริยะจิตตัง   

ปฐมฌานกศุลจิต ๑ วบิากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกิดพรอม
ดวยองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 



 

วิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ทุติยัชฌานะกุสะ
ละจิตตัง, วิปากะจิตตัง,   กริยะจิตตัง  

ทุติยฌานกุศลจิต ๑ วบิากจิต๑ กริิยาจิต๑ ที่เกิดพรอม
ดวยองคฌาน ๔ คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
       ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะกุสะละจิต
ตัง, วิปากะจิตตัง, กริยะจิตตัง 
    ตติยะฌานกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ทีเ่กิดพรอม
ดวยองคฌาน ๓ คือ ปต ิ สุข  เอกัคคตา 
     สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, จะตุตถัชฌานะกุสะละจิตตัง, 
วิปากะจิตตัง, กริยะจิตตัง 
     จตุตถฌานกุศลจิต๑ วิบากจิต๑ กิริยาจิต ๑ ทีเ่กิดพรอม
ดวยองคฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา    
   อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง,ปญจะมัชฌานะกุสะละ
จิตตัง,วิปากะจิตตัง,กริยะจิตตัง 
    ปญจมฌานกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกิด
พรอมดวยองคฌาน ๒ คอือุเบกขา เอกัคคตา 

อรูปาวจรจิต  ๑๒ 

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยา
จิต ๔ 

( มีบาลีและคําแปลรวมกันดังนี)้ 
  อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, อากาสานัญจายะตะนะกุ
สะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง, กริยะจิตตัง 
  อากาสานัญจายตนกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่
เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒คือ อุเบาขา เอกัคคตา 

อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, วิญญาณัญจายะตะนะกุ
สะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง, กริยะจิตตัง 

วิญญาณัญจายตนกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่
เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ อุเบกขา  เอกัคคตา 
  อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง,อากิญจัญญายะตะนะกุ
สะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง,  กริยะจิตตัง 

อากิญจัญญายตนกุศลจติ ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่
เกิดพรอมดวยองคฌาน  ๒  คือ  อุเบกขา เอกัคคตา 
  อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, เนวะสัญญานาสัญ ญา
ยะตะนะกุสะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง,  กริยะจิตตัง 



 

เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต๑วบิากจิต๑ กิริยาจิต ๑ 
ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

โลกุตตรจิต  ๘ หรือ ๔๐ 
โลกุตตรจิตโดยยอ ๘  (จําแนกตามองคมรรค) 

มรรคจิต  ๔ 
โสตาปตติมัคคะจิตตัง        โสดาปตติมรรคจิต ๑ 
สกิทาคามิมัคคะจิตตัง       สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมัคคะจิตตัง         อนาคามิมรรคจิต ๑ 
อะระหัตตะมัคคะจิตตัง       อรหัตตมรรคจิต๑ 

ผลจิต ๔ 
โสตาปตติผะละจิตตัง  โสดาปตติผลจิต ๑ 
สกิทาคามิผะละจิตตัง  สกิทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผะละจิตตัง  อนาคามิผลจิต ๑ 
อะระหัตตะผะละจิตตัง อรหัตตผลจติ ๑ 

โลกุตตรจิตโดยพสิดาร  ๔๐  (จําแนกโดยองค
ฌาน) 

มรรคจิต ๒๐ 
วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, 

ปะฐะมัชฌานะโสตาปตติมัคคะจิตตัง, สะกิทาคามิมัคคะจิต
ตัง, อะนาคามิมัคคะจิตตัง, อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 

ปฐมฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน 
๕ คือ วิตก วจิาร ปติ  สุข เอกัคคตา 
           วิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ทุติยัชฌานะโสตา
ปตติมัคคะจิตตัง, สกิทาคามิมัคคะจิตตัง,อนาคามิมัคคะจิต
ตัง,อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 

ทุติยฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑  อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน 
๔  คือ   วิจาร ปติ   สุข  เอกัคคตา 

ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะโสตาปตติ
มัคคะจิตตัง, สกิทาคามิมัคคะจิตตัง, อนาคามิมัคคะจิตตัง,  
อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 



 

        ตติยฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน 
๓ คือ ปติ สขุ เอกัคคตา 

สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, จะตุตถัชฌานะโสตาปตติ
มัคคะจิตตัง, สกิทาคามิมัคคะจิตตัง,  อนาคามิมัคคะจิตตัง,  
อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 
 จตุตถฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑  อรหัตมรรคจิต ๑  ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน 
๒  คือ สขุ เอกัคคตา 
 อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, ปญจะมัชฌานะโสตา
ปตติมัคคะจิตตัง, สกิทาคามิมัคคะจิตตัง, อนาคามิมัคคะจิต
ตัง, อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 
 ปญจมฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ 
อนาคามิมรรคจิต ๑  อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน 
๒ คือ อุเบกขา  เอกัคคตา 

ผลจิต ๒๐ 
      วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, 
ปะฐะมัชฌานะโสตาปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง
,อนาคามิผะละจิตตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 

ปฐมฌานโสดาปตติผลจติ ๑ สกิทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑ ทีเ่กิดพรอมดวยองคฌาน ๕ คือ  
วิตก  วิจาร   ปติ สขุ  เอกคัคตา 

วิจาระปติสุขะเอกัคคะตาสะหติัง, ทุติยัชฌานะโสตา
ปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง, อนาคามิผะละจิต
ตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 

ทุติยฌานโสดาปตติผลจติ ๑ สกิทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผลจิต ๑  อรหัตผลจิต ๑  ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๔ 
คือ วิจาร ปติ สุข  เอกัคคตา 

ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะโสตาปตติ
ผะละจิตตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง, อนาคามิผะละจิตตัง, 
อะระหัตตะผะละจิตตัง 



 

 ตติยฌานโสดาปตติผลจติ ๑ สกทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑ที่เกดิพรอมดวยองคฌาน ๓ คือ 
ปติ  สขุ  เอกคัคตา 
 สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, จะตุตถัชฌานะโสตาปตติผะ
ละจิตตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง,  อนาคามิผะละจิตตัง,  อะ
ระหัตตะผะละจิตตัง 

จตุตถฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกิทาคามิผลจิต๑ 
อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑  ทีเ่กิดพรอมดวยองคฌาน  ๒  
คือ   สขุ  เอกัคคตา 
          อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, ปญจะมัชฌานะโสตา
ปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง, อนาคามิผะละจิต
ตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 
 ปญจมฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกิทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต๑ ที่เกดิพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ 
อุเบกขา เอกคัคตา 
 
 

๓. การจําแนกจิตโดยประเภทตาง ๆ 
เรียกวา จิตเภทนัย มี ๙ นัยคือ 

 ๑. ชาติเภทนัย  การจําแนกประเภทของจิตโดยชาติ มี ๔ 
ชาติ คือ อกสุลชาต ิ  กสุลชาติ   วิปากชาติ   กิริยาชาติ 
 ๒. ภูมิเภทนยั   การจําแนกประเภทของจิตโดยภูมิ  มี ๔ 
ภูมิ คือ กามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ  โลกุตตรภูมิ 
 ๓. โสภณเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดย 
อโสภณะ และโสภณะ 
 ๔. โลกเภทนัย   การจําแนกประเภทของจิตโดยโลกียะ 
และโลกุตตระ 
 ๕. เหตุเภทนัย  การจําแนกประเภทของจิตโดย อเหตุกะ  
และสเหตุกะ 
 ๖.ฌานเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดย อฌานะ  
และฌานะ 
 ๗.เวทนาเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดยเวทนา ๕
คือสุขเวทนา  ทุกขเวทนา   โสมนัสเวทนา   โทมนัสเวทนา  
อุเบกขาเวทนา 



 

 ๘.สัมปโยคเภทนัยการจาํแนกประเภทของจิตโดยสัมปยุต
ตะและวิปปยุตตะ 
          ๙.สังขารเภทนัย การจาํแนกประเภทของจิตโดยอสังขาริก
และสสังขารกิ 
 

จําแนกจติ ๑๒๑  โดยชาติเภทนัย 
 ๑) อกุศลชาต  จิตที่เปน อกุศลชาติ หรือ อกุศลจติ มี ๑๒ 
ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ 
 ๒) กุศลชาต ิ จิตทีเ่ปนกศุลชาติ หรือ กุศลจิต   มี ๓๗ ดวง  
คือ มหากุศลจิต ๘ มหคัตกุศลจิต ๙  โลกุตตรกุศลจิต หรือ มรรค
จิต ๒๐ 
 ๓) วิปากชาติจิตที่เปนวปิากชาติ หรือ วิปากจิต มี ๕๒ 
ดวง คือ อเหตุกวิปากจิต ๑๕ มหาวิปากจิต ๘ มหัคคตวิปากจิต ๙ 
โลกุตตรวิปากจิตหรือ ผลจิต ๒๐ 
 ๔) กิริยาชาติ จิตที่เปนกิริยาชาติ หรือ กริยาจิต มี ๒๐ 
ดวง คือ อเหตุกกริยาจิต ๓ มหากริยาจิต ๘  มหัคคตกริยาจิต ๙ 

จําแนกจติ  ๑๒๑  โดยภูมิเภทนัย 
 ๑) กามาวจรภูมิ  จิตที่เปนกามาวจร หรือกามจิต มี ๕๔ 
ดวง คือ กามาวจรจิต ๕๔ 
 ๒) รูปาวจรภูมิ  จิตที่เปนรูปาวจร  หรือ รูปาวจรจิต มี ๑๕ 
ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ 
 ๓) อรูปาวจรภูมิ  จิตที่เปนอรูปาวจร หรืออรูปาวจรจิต มี
๑๒ ดวงคือ อรูปาวจรจิต ๑๕ 
 ๔) โลกุตตรภูมิ จิตที่เปนโลกตุตระ หรือ โลกุตตรจิต มี ๔๐ 
ดวง คือ โลกตุตรจิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยโสภณเภทนัย 
 ๑) อโสภณจิต จิตที่เปนอโสภณะมี ๓๐ ดวงคอือกุสลจิต 
๑๒ อเหตุกจติ ๑๘ 
 ๒) โสภณจิต จิตที่เปนโสภณะ มี ๙๑ ดวง คือ กามาวจร
โสภณจิต ๒๔ รูปา วจรจิต ๑๕   อรูปาวจรจิต ๑๒  โลกุตตรจิต  
๔๐ 



 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยโลกเภทนัย 
 ๑) โลกียจิต จิตที่เปนโลกียะมี ๘๑ ดวงคือ กามาวจรจิต 
๕๔ อเหตุกจติ ๑๘  มหัคคตจิต  ๒๗ 
 ๒) โลกุตตรจิต จิตที่เปนโลกุตตระ มี ๔๐ ดวง คือ โลกุตตร
จิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยเหตุเภทนัย 
 ๑) อเหตุกจติ จิตที่เปนอเหตุกะ มี ๑๘ ดวง คือ อเหตุกจิต 
๑๘ 
 ๒) สเหตุกจติ จิตที่เปนสเหตุกะ มี ๑๐๓ ดวง คือ อกุศลจิต 
๑๒  กามาวจรโสภณจิต ๒๔  มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยฌานเภทนัย 
     ๑) อฌานจิต จิตที่ไมประกอบดวยองคฌาน มี ๕๔ ดวงคือ 
กามาวจรจิต ๕๔ 
       ๒) ฌานจิต จิตที่ประกอบดวยองคฌาน  มี ๖๗ ดวง คือ 
มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยเวทนาเภทนัย 
 ๑) สุขสหคตจิต จิตทีเ่กดิพรอมดวยสุขเวทนามี๑ ดวงคือ
สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
 ๒) ทุกขสหคตจิต จิตทีเ่กิดพรอมดวยทุกขเวทนามี ๑ ดวง
คือ ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
 ๓)โสมนัสสสหคตจิตจิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสเวทนามี 
๖๒ ดวง คอื กามโสม นัสสสหคตจติ ๑๘ ปฐมฌานจิต๑๑ทุติย
ฌานจิต๑๑ ตติยฌานจิต ๑๑ จตุตถฌานจิต ๑๑ 
 ๔) โทมนัสสสหคตจิต จติที่เกิดพรอมดวยโทมนัสเวทนา มี 
๒ ดวง คือ โทสมูลจิต ๒ 
 ๕) อุเปกขาสหคตจิต จติที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา มี 
๕๕ ดวง คือ กามอุเบกขาสหคตจิต ๓๒   ปญจมฌานจิต ๒๓ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยสัมปโยคเภทนยั 
 ๑) สัมปยุตตจิต จิตทีป่ระกอบดวยธรรม ๕ อยาง คอื ทิฏฐิ 
ปฏิฆะ วิจิกจิฉา อุทธจัจะ ญาณะ อยางใดอยางหนึ่ง มี ๘๗ ดวง 
คือ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ ปฏฆิสัมปยุตตจติ ๒ วิจิกจิฉา



 

สัมปยุตตจิต ๑ อุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑  ญาณสัมปยุตตจิต ๔๗ 
หรือ ๗๙ ดวง 
 ๒) วิปปยุตตจิต จิตที่ไมประกอบดวยธรรม ๕ อยางนั้น 
อยางใดอยางหนึ่ง  มี ๓๔ ดวง คือ ทฏิฐิคตวิปปยตุตจิต ๔ อเหตุก
จิต ๑๘ญาณวิปปยุตตจิต๑๒ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยสังขารเภทนัย 
 ๑) อสังขาริกจิต จิตทีเ่กดิขึ้นโดยไมมีการชักชวน  มี ๓๗ 
ดวง คือ อกุศล อสังขารกิจิต ๗  อเหตุกจิต ๑๘  กามาวจรโสภณ
อสังขาริกจิต ๑๒   
 ๒) สสังขารกิจิต จิตทีเ่กดิขึ้นโดยมีการชักชวน มี ๘๔ ดวง 
คือ อกุศลสสังขาริกจิต ๕  กามวจรโสภณสสังขาริกจิต ๑๒  ฌาน
จิต ๖๗ 
 หมายเหตุ… 
       อเหตุกจิต ๑๘ สงเคราะหเขาในวิปปยุตตจติทั้งหมด 
       ฌานจิต๖๗ สงเคราะหเขาในญาณสัมปยุตตจิตทั้งหมด 
       โมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘ สงเคราะหเขาในอสังขาริกจิต
ทั้งหมด 

ฌานจิต ๖๗  สงเคราะหเขาในสสังขาริกจิตทั้งหมด 
สุขสหคตฌานจิต ๔๔ ดวงสงเคราะหเขาใน

โสมนัสสสหคตจิตทั้งหมด 
ในจิตแตละดวงนั้น  สามารถสงเคราะหเขาในเภทนัยทั้ง ๙ 

นี้ ไดทั้ง ๙ นัย แลวแตจะเขาอยูในฝายใดฝายหนึ่ง ตามสภาวะ
ของจิตดวงนัน้ ๆ  เชน   
ยกโลภมูลจติดวงที่ ๑  แสดงจําแนกโดยเภทนัยทัง้ ๙ เปนตัวอยาง 
ดังนี้ 

วาโดยชาติเภทนัย   เปน  อกุศลชาติ 
วาโดยภูมิเภทนัย    เปน   กามภูมิ 
วาโดยโสภณเภทนัย เปน อโสภณจิต 
วาโดยโลกเภทนัย เปน โลกียจิต 
วาโดยเหตุเภทนัย เปน สเหตุกจิต 
วาโดยฌานเภทนัย เปน อฌานจิต 
วาโดยเวทนาเภทนัย เปน โสมนัสสเวทนา 
วาโดยสัมปโยคเภทนัยเปน สัมปยุตตจิต 
วาโดยสังขารเภทนัย เปน อสังขาริกจิต 



 

จิตดวงอื่น ๆ ก็พึงสงเคราะหเขาโดยนยันี้   
      เพราะอาศัยการจําแนกจิต โดยประเภทตาง ๆ ดังกลาวนี ้จิต
จึงมีจํานวนถึง ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง 
 

ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกปรมัตถ 
เจตสิกปรมัตถนี้ เปนการแสดงถึงชื่อและความหมายของ

เจตสิก จํานวนเจตสิก และความเปนไปของเจตสกิที่ประกอบกับ
จิต ทีเ่รียกวา สัปโยคนัย  สังคหนัย และทตุภยมสิสกนัย ดังแสดง
โดยสังเขป ตอไปนี้  

๑. ชื่อและความหมายของเจตสิก 
เจตสิก หมายถึง ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดเปนนิตย ที่

เรียกวา จิตตนิสสิตลักษณะ โดยลักษณะ ๔ อยาง คือ เกิดพรอม
กับจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณเดียวกับจิต และมีที่อาศัย 
(เฉพาะในปญจโวการภูมิ ๒๖) อันเดียวกันกับจิต เมื่อครบ
ลักษณะ ๔ อยางนี้ เรียกวา เจตสิก 

อัญญสมานาเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่เหมือนกันกับธรรมอื่น 
ทั้งอโสภณจติและโสภณจิต คือ เปนเจตสิกที่ประกอบไดในจิตทุก
ประเภท ทั้งกุศลจิต  อกุศลจิต วิปากจิต และกริยาจิต 

สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ หมายถึง เปนเจตสิกทีป่ระกอบ
ไดกับจิตทั้งหมดทั่วไป คือ ประกอบไดกับจิตทกุประเภทและทุก
ดวงไมมียกเวน เปนเจตสิกที่เปนพื้นฐานใหจิตกระทบกับอารมณ 

ปกิณณกเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบเรี่ยราย
ทั่วไปทั้งในฝายโลกียะ โลกุตตระ โสภณะ อโสภณะ กุศล อกุศล 
วิบาก กิริยา แตประกอบไมไดทั้งหมดทุกดวง 

อกุศลเจตสกิ หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบไดในอกุศล
จิต ๑๒ ทัง้หมด ตามสมควรที่จะประกอบได 

สัพพากุสลสาธารณเจตสกิ หมายถึง เปนเจตสิกที่
ประกอบในอกุศลจิต ๑๒ ไดทั่วไปทัง้หมด 

โมจตุกเจตสกิหมายถึง เจตสิก ๔ ดวง ที่มีโมหเจตสิกเปน
ประธาน 

โลติกเจตสิก หมายถึง เจตสิก ๓ ดวง ที่มีโลภเจตสิกเปน
ประธาน 



 

โทจตุกเจตสกิ หมายถึง เจตสิก ๔ ดวงที่มีโทสเจตสิกเปน
ประธาน 

ถิทุกเจตสิก หมายถึง เจตสิก  ๒ ดวง ที่มีถีนเจตสิกเปน
ประธาน เปนเจตสิกที่ประกอบไดในอกุศลสสงัขาริกจิต ๕  ดวง 
เทานั้น 
      โสภณเจตสิกหมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบไดในโสภณจิต 
๕๙ หรือ ๙๑ ดวง ตามสมควรที่จะประกอบได เทานั้น 
  โสภณสาธารณเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบได
ทั่วไปทั้งหมด ในโสภณจติ ๕๙ หรือ ๙๑ ซึ่งเปนจติที่สวยงาม และ
ไมมีโทษ 

วีรตีเจตสิก หมายถึง เปนเจตสกิที่มีเจตนางดเวนจาก
ทุจริตเปนประธาน 

อัปปมัญญาเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่เกดิขึ้นโดย
อาศัยทุกขิตสัตว หรือ สขุิตสัตวทั่วไปไมจํากัด เปนอารมณ 

ปญญินทรียเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่มีหนาที่
ปกครองในการรูสภาพธรรมโดยทั่ว ๆ ไปตามความเปนจริง 

๒. จํานวนของเจตสิก 

เจตสิก ๕๒ ดวงนี้ แบงออกเปน ๓ พวก เรียกวา ราสี 
แปลวา หมวด,หมู  คือ  

อัญญสมานราสี พวกหนึง่ มีจํานวน ๑๓ ดวง (อัญญสมา
นาเจตสิก ๑๓) 

อกุศลราสี   พวกหนึ่ง   มีจํานวน ๑๔ ดวง  (อกุศล
เจตสิก ๑๔) 

โสภณราสี   พวกหนึ่ง   มีจํานวน ๒๕ ดวง  (โสภณเจตสิก 
๒๕) 

เจตสิกมี ๕๒ ดวง  คือ 
   อัญญสมานาเจตสิก        ๑๓ 
   อกุศลเจตสกิ                  ๑๔ 
   โสภณเจตสกิ                  ๒๕ 
อัญญสมานาเจตสิก   ๑๓  แบงเปน  ๒   จําพวกคือ 
   สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ   ๗ 
      ปกิณณกเจตสิก                ๖ 
อกุศลเจตสกิ  ๑๔  แบงเปน   ๕  จําพวกคือ 
   โมจตุกเจตสกิ         ๔ 



 

   โลติกเจตสิก           ๓ 
   โทจตุกเจตสกิ         ๔ 
      ถิทุกเจตสิก             ๒ 
   วิจิกิจฉาเจตสิก        ๑ 
โสภณเจตสกิ   ๒๕    แบงเปน  ๔   จําพวกคือ 
   โสภณสาธารณเจตสิก      ๑๙ 
   วิรตีเจตสิก                        ๓ 
    อัปปมัญญาเจตสิก            ๒ 

ปญญินทรียเจตสิก             ๑ 
 

อัญญสมานาเจตสิก มี  ๑๓ ดวง คือ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสกิมี  ๗   ดวง คือ 

ผัสสะ  ธรรมชาติที่กระทบอารมณ 
เวทนา  ธรรมชาติที่เสวยอารมณ 
สัญญา  ธรรมชาติที่จําอารมณ 
เจตนา   ธรรมชาติที่กระตุนเตือนและชักชวนสมัปยุตต 

ธรรมในอารมณ เพื่อใหทําหนาที่ของตน ๆ 

เอกัคคตา  ธรรมชาติที่สงบและใหสมัปยุตตธรรมตั้งอยู 
ในอารมณเดียว  

ชีวิตินทรีย   ธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตตธรรม 
มนสิการ       ธรรมชาติที่มุงและนําสมัปยุตตธรรมสูอารมณ 

ปกิณณกเจตสิก  มี  ๖   ดวง คือ 
วิตกธรรมชาติที่ยกสัมปยตุตธรรมขึ้นสูอารมณคือคิดอารมณ 
วิจาร  ธรรมชาติที่มีการเคลาคลงึอารมณ 
อธิโมกข ธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ 
วิริยะ  ธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ 
ปติ  ธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ 
ฉันทะ  ธรรมชาติที่ปรารถนาอารมณ 

อกุศลเจตสิก มี ๑๔ ดวงคือ 
โมจตุกเจตสิก มี  ๔   ดวง คือ 

โมหะ ธรรมชาติที่บังสภาพตามความเปนจริงของอารมณไว 
คือ หลง 

อหิริกะ     ธรรมชาติที่ไมมีความละอายตอทุจริต 



 

อโนตตัปปะ  ธรรมชาติที่ไมมีความเกรงกลัวตอทุจริต 
อุทธัจจะ ธรรมชาติที่ฟุงซาน  คือ รับอารมณไมมั่น 

โลติกเจตสิก มี  ๓  ดวง คือ 
โลภะ  ธรรมชาติที่มีความตองการ  และติดใจในกามคุณ   

อารมณ 
ทิฎฐ ิ    ธรรมชาติที่มีความเห็นผิดในอารมณ 
มานะ    ธรรมชาติที่มีความเยอหยิ่ง ถือตัว 

โทจตุกเจตสิก มี  ๔  ดวง คือ 
โทสะ   ธรรมชาติที่ประทุษรายในอารมณ 
อิสสา    ธรรมชาติที่มีความไมพอใจในทรัพยสมบตัิหรือคุณ 

ความดีของผูอื่น 
มัจฉริยะ      ธรรมชาติที่มีความหวงแหนในทรัพยสมบัติ หรือ  

 คุณความดีของตน 
กุกกุจจะ ธรรมชาติที่มีความรําคาญใจในทุจริตทีไ่ดทําไป 

    แลวและในสุจริตที่ยังไมไดทํา 
ถิทุกเจตสิก  มี  ๒  ดวง คือ 

ถีนะ ธรรมชาติที่ทําใหจิตเซื่องซึมทอถอยจากอารมณ 
มิทธะ ธรรมชาติที่ทําใหเจตสิกเซื่องซึมทอถอยจากอารมณ 

วิจิกิจฉาเจตสิก มี ๑  ดวง คือ 
วิจิกิจฉา  ธรรมชาติที่มีความสงสัย ไมตกลงใจ คอื วิพากษ 

วิจารณในคุณพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ  เปนตน 
โสภณเจตสิก มี ๒๕ ดวง 

โสภณสาธารณเจตสิก มี  ๑๙   ดวง คือ 
ศรัทธา  ธรรมชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ ตามความเปนจริง  เชื่อในกรรมและ
ผลของกรรม 

สติ  ธรรมชาติที่มีความระลึกในอารมณที่เกี่ยวดวยกุศลธรรม 
มีคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ   เปนตน 

หิริ  ธรรมชาติที่มีความเกลียด และละอายตอการงานอัน 
เปนทจุริต 

โอตตัปปะ   ธรรมชาติที่สะดุงกลัวตอการงานอันเปนทุจริต 
อโลภะ     ธรรมชาติที่ไมอยากไดและไมติดใจในกามคุณ 



 

    อารมณ 
อโทสะ  ธรรมชาติที่ไมประทุษรายในอารมณ 
ตัตตรมัชฌัตตตา ธรรมชาติที่ทําใหสมัปยุตตธรรมสม่ําเสมอ 

ในกิจของตนๆไมใหมีการยิ่งหรือ หยอนกวากัน 
กายปสสัทธิ    ธรรมชาติที่เปนความสงบของเจตสิกขันธ ๓ในการ

งานอันเปนกศุล 
จิตตปสสทัธ ิ ธรรมชาติที่เปนความสงบของจิตในการงาน 

อันเปนกุศล 
กายลหุตา       ธรรมชาติที่เปนความเบาของเจตสิกขันธ ๓  

ในการงานอันเปนกุศล 
จิตตลหุตา ธรรมชาตทิี่เปนความเบาของจิต ในการงาน 

อันเปนกุศล 
กายมุทุตา       ธรรมชาติที่เปนความออนของเจตสิกขันธ  

๓ในการงานอันเปนกุศล 
 จิตตมุทุตา ธรรมชาติที่เปนความออนของจิต  ในการงาน 

อันเปนกุศล 
กายกัมมัญญตา ธรรมชาติที่เปนความควรของเจตสิกขันธ๓ 

ในการงานเปน กุศล 
จิตตกัมมัญญตา   ธรรมชาติที่เปนความควรของจิตในการ 

งานอันเปนกศุล 
กายปาคุญญตา   ธรรมชาติที่เปนความคลองแคลวของ 

เจตสิกขนัธ ๓ ในการงานอันเปนกุศล 
จิตตปาคุญญตา ธรรมชาติที่เปนความคลองแคลวของจิตใน 

การงานอันเปนกุศล 
กายุชุกตา     ธรรมชาติที่เปนความซื่อตรงของเจตสิกขันธ๓ 

ในการงานอันเปนกุศล 
จิตตุชุกตา ธรรมชาติที่เปนความซื่อตรงของจิตในการ 

งานอันเปนกศุล 
วิรตีเจตสกิ  มี   ๓   ดวง คือ 

สัมมาวาจา การกลาววาจาที่เวนจากวจีทุจริต ๔ ซึ่งไมเกี่ยว 
กับการงานอันเปนอาชีพ 

สัมมากัมมันตะ การกระทําที่เวนจากกายทุจริต ๓ ซึ่งไมเกี่ยว 
กับการงานอันเปนอาชีพ 

สัมมาอาชีวะ  การประกอบอาชีพที่เวนจากวจีทุจริต ๔  กาย 



 

ทุจริต  ๓ 
อัปปมัญญาเจตสกิ   มี  ๒   ดวงคือ 

กรุณา  ธรรมชาติที่มีความสงสารตอทุกขิตสัตวคอืผูที่กําลัง 
ไดรับความลําบากอยู หรือ จะไดรับความลําบากในกาล
ขางหนา 

มุทิตา   ธรรมชาติที่มีความยินดีตอสุขิตสัตว คอื ผูทีกําลงัได 
รับความสุขหรือจะไดรับความสุขในกาลขางหนา 
ปญญินทรียเจตสกิ  มี ๑  ดวง คือ 

ปญญา ธรรมชาติที่รูสภาพธรรมโดยทั่ง ๆ ไปตามเปนจริง  
 

๓. สัมปโยคนัย และสังคหนัย 
สัมปโยคนัย หมายถึง การยกเจตสิกขึ้นมากลาวเปน

ประธาน และหาจํานวนจิตที่เจตสิกนั้น ๆ ประกอบได เชน ผสัส
เจตสิก ประกอบในจิตได ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง ดงันี้เปนตน 

สังคหนัย หมายถึง การยกจิตขึ้นมากลาวเปนประ ธาน 
และหาจํานวนเจตสิกทีป่ระกอบกับจิตดวงนั้นๆ ได เชน โลภมูล
จิตดวงที่๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๙  ดวง ดงันี้เปนตน 

ตทุภยมิสสกนัย หมายถึงการยกเจตสิกขึ้นมากลาวเปน
ประธาน แลวหาจํานวนเจตสิกที่ประกอบกับเจตสิกนั้น ๆ ไดตาม
หลักสัมปโยคนัยและสังคหนัยรวมกัน 

 

เจตสิกที่ประกอบกับจิตนั้น แบงเปน ๒ จําพวก  
๑.อนิยตโยคีเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบกับ

จิตไดไมแนนอน มี ๑๑  ดวงคือ มานะ  อิสสา  มัจฉริยะ กุกกจุจะ  
ถิทุกะ ๒  วิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒  ซึ่งจําแนกเปน ๓ จําพวก คอื 
 ๑.๑ นานากทาจิเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกทีป่ระกอบ
ไดเปนบางครั้งบางคราวและไมประกอบพรอมกัน มี ๘ ดวง คือ 
อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ วีรตี ๓ อัปปมัญญา ๒ 
    ๑.๒ กทาจิเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบไดเปน
บางครั้งบางคราว มี ๑  ดวง คือ   มานะ 

๑.๓สหกทาจิเจตสิก หมายถึงเปนเจตสิกทีป่ระกอบได
เปนบางครั้งบางคราว แตประกอบพรอมกัน มี  ๒  ดวง คือ ถีนะ   
มิทธะ 



 

๒. นิยตโยคีเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบกับ
จิตไดแนนอนคือถาระบุวาประกอบกับจิตดวงใด เมื่อจิตดวงนั้น
เกิดขึ้นจะตองมีเจตสิกที่ระบุไวนั้นเกิดพรอมดวยเสมอ มี ๔๑ ดวง 
ไดแก เจตสกิ ๔๑ ดวง ทีเ่หลือจากอนยิตโยคีเจตสกิ นั่นเอง 

หลักสัมปโยคนัย 
สัมปโยคนัย  มี  ๑๖  นัย คือ 
อัญญสมานาเจตสิก   ๑๓   มีสัมปโยคนัย     ๗     นัย 
อกุศลเจตสกิ           ๑๔   มีสัมปโยคนยั      ๕    นยั 
โสภณเจตสกิ           ๒๔  มีสัมปโยคนยั      ๔     นยั 
 
๑.อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  มีสัมปโยคนัย  ๗  นัย  

สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ แตละดวงประกอบไดในจิต 
๘๙ หรือ ๑๒๑  ดวงทั้งหมด  นับเปน ๑ นัย 

วิตกเจตสิก ประกอบไดในจิต ๕๕ ดวง คือ กามาวจรจิต 
๔๔ (เวนทวปิญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจติ ๑๑ นับเปน  ๑  
นัย 

วิจารเจตสิกประกอบไดในจิต ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต 
๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจติ ๑๑ และ ทุติย
ฌานจิต ๑๑  นับเปน  ๑  นัย 

อธิโมกขเจตสิกประกอบไดในจิต ๑๑๐ ดวง คือ กามาวจร
จิต๔๓ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ โมหมูลวจิิกิจฉาสัมปยุตต
จิต๑) มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๔๐นับเปน๑นยั 

วิริยเจตสิก ประกอบไดในจิต๑๐๕ ดวง คือ กามาวจรจติ 
๓๘ (เวน อเหตุกวิบากจติ ๑๕ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ เรียกวา อวิ
ริยจิต ๑๖) มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๔๐ นบัเปน  ๑  นัย 

 ปติเจตสิก ประกอบไดในจิต ๕๑ ดวง คือ กามาวจร
โสมสนสัสสหคตจิต ๑๘  ปฐมฌานจิต ๑๑ ทุติยฌานจติ ๑๑  
ตติยฌานจิต ๑๑   นับเปน  ๑  นัย   

ฉันทเจตสิก ประกอบไดในจิต ๑๐๑ ดวง คือ กามาวจรจิต 
๓๔  (เวนโมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘ เรียกวา อฉันทจิต ๒๐ )  
นับเปน ๑ นยั  

๒.อกุศลเจตสิก ๑๔ มีสัมปโยคนัย ๕นัยคือ 



 

         โมจตุกเจตสกิ ๔ แตละดวงประกอบไดในอกุศลจิต๑๒
ทั้งหมดนับเปน ๑ นัย 
         โลติกเจตสิก๓ คือ โลภเจตสิกประกอบไดในโลภมูลจิต ๘ 
ทิฎฐิเจตสิก ประกอบไดในโลภทิฎฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ มานเจตสิก
ประกอบไดในโลภทิฎฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ดวงนับเปน ๑ นัย 
       โทจตุกเจตสกิ ๔ แตละดวงประกอบไดในโทสมลูจิต ๒ 
ดวง นับเปน ๑ นัย 
       ถิทุกเจตสิก ๒ แตละดวงประกอบไดในอกุศลสสังขาริกจิต 
๕ ดวงนับเปน ๑ นัย  
       วิจกิจฉาเจตสิก ๑ ประกอบไดในโมหวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต 
๑ ดวงนับเปน ๑นัย 
๓. โสภณเจตสิก ๒๕ มีสัมปโยคนัย ๔ นัย คือ 

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ แตละดวง ประกอบไดใน
โสภณจิต ๕๙  หรือ ๙๑  ดวง นับเปน  ๑  นัย 
     วิรตีเจตสิก ๓ แตละดวง  ประกอบไดในโสภณจิต ๑๖ 
หรือ ๔๘ ดวง คือ มหากศุลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ นับเปน 
๑ นัย 

    อัปปมัญญาเจตสิก ๒ แตละดวง ประกอบไดในโสภณจิต 
๒๘ ดวงคือ มหากุศลจิต ๘ มหากริยาจิต ๘ รูปาวจรจิต ๑๒ (เวน
รูปาวจรปญจมฌานจิต ๓) นับเปน ๑ นัย  

ปญญินทรียเจตสิก ๑ประกอบไดในจติ ๔๗ หรือ ๗๙ ดวง 
คือ กามาวจรญาณสัมปยุตตจิต ๑๒  มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต 
๘ หรือ  ๔๐  นับเปน ๑ นยั 

ขยายความจิตที่เจตสิกแตละดวงประกอบไมได 
จํานวนจิตทีส่ัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ประกอบไมไดนั้น 

ไมมีตามนัยที่ ๑ 
จํานวนจิตทีว่ิตกเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๖๖ ดวง คือ 

ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ ทุติยฌานจิต ๑๑ ตติยฌานจิต ๑๑
จตุตถฌานจติ ๑๑ และปญจมฌานจิต ๒๓  ตามนัยที่ ๒ 

จํานวนจิตทีว่ิจารเจตสิกประกอบไมไดนั้นมี๕๕ดวง คือ 
ทวิปญจวิญญาณจติ ๑๐ ตติยฌานจิต ๑๑  จตุตถฌานจิต ๑๑ 
ปญจมฌานจิต ๒๓   ตามนัยที่ ๓ 



 

จํานวนจิต ที่อธิโมกขเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๑๑ ดวง 
คือ ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐  วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ตามนัยที่ 
๔ 
   จํานวนจิต ที่วิริยเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๑๖ ดวง คือ 
อเหตุกวิปากจิต ๑๕ปญจทวาราวัชชนจิต ๑  ตามนัยที่ ๕ 

จํานวนจิต ที่ปติเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๗๐ ดวงคือ 
อกุศลจิต ๘ (เวนโลภโสมนัสฯ ๔) อเหตุกจิต ๑๑ (เวนโสมนัสสนัตี
รณจิต ๑ หสติุปปาทจิต ๑) กามาวจรโสภณอุเบกขาสหคตจติ ๑๒ 
และปญจมฌานจิต ๒๓   ตามนัยที ่๖ 

จํานวนจิตทีฉ่ันทเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๒๐ ดวง คือ  
โมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘  ตามนยัที่ ๗ 

จํานวนจิต ที่โมจตุกเจตสิก ๔  ประกอบไมไดนั้น มี ๕๙  
หรือ ๙๑  ดวง คือ โสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ ตามนัยที่ ๘ 

จํานวนจิตทีโ่ลติกเจตสิก ๓ ประกอบไมไดนั้น มี 
๑๑๓,๑๑๗ ,๑๑๗ ดวง คือ โลภเจตสกิประกอบไมได ๑๑๓ ดวง ที่
นอกจากโลภมูลจิต ๘ ทิฎฐิเจตสิกประกอบไมได ๑๑๗ ดวง ที่

นอกจากโลภทิฎฐิคตสัมปยุตตจิต และมานเจตสิกประกอบไมได 
๑๑๗ ดวง ทีน่อกจากทิฎฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  ตามนัยที่ ๙ 

จํานวนจิตทีโ่ทจตุกเจตสกิ ๔ ประกอบไมไดนั้น มี ๑๑๙ 
ดวง คือ ที่นอกจากโทสมูลจิต ๒  ตามนัยที่ ๑๐ 

จํานวนจิตทีถ่ิทุกเจตสิก ๒ ประกอบไมไดนั้น มี ๑๑๖ ดวง 
คือ  ที่นอกจากอกุศล สสงัขาริกจิต ๕  ตามนัยที่ ๑๑ 
   จํานวนจิตทีว่ิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ประกอบไมไดนั้น มี ๑๒๐ 
ดวง คือ ที่นอกจากโมหวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ตามนัยที่ ๑๒ 

จํานวนจิตทีโ่สภณสาธารณเจตสิกประกอบไมไดนั้นมี ๓๐ 
ดวง คือ อโสภณจิต ๓๐  ตามนัยที่ ๑๓ 

จํานวนจิตทีว่ิรตีเจตสิกประกอบไมไดนั้น มี ๗๓ ดวง คือ 
อโสภณจิต ๓๐ มหาวิปากจิต ๘ มหากริยาจิต ๘  และมหัคคตจิต 
๒๗  ตามนัยที่ ๑๔ 

จํานวนจิตทีอ่ัปปมัญญาเจตสิก ๒ ประกอบไมไดนั้น มี 
๖๑ หรือ ๙๗ ดวง คือ อโสภณจิต ๓๐ มหาวิปากจิต ๘ รูปาว
จรปญจมฌานจิต ๓ อรูปาวจรจิต ๑๒ และ  โลกุตตรจิต ๘ หรือ 
๔๐   ตามนยัที่ ๑๕ 



 

จํานวนจิตทีป่ญญินทรียเจตสิก ๑ ประกอบไมไดนั้น มี 
๔๒ ดวง คือ อโสภณจิต ๓๐  และกามาวจรโสภณญาณวิปปยุตต
จิต ๑๒  ตามนัยที่ ๑๖ 

รวมเปนสัมปโยคนัย  ๑๖  นัย  ดังกลาวแลว. 
 
ยอหลักสัมปโยคนัย ๑๖  นัย  

เพื่อสะดวกแกการจํา 
๑.อัญญสมานาเจตสิก๑๓มีสมัปโยคนัย ๗ นัยคือ 

สัพพฯ ๗ ประกอบกับจิตได ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง ประกอบ
ไมได  ไมมี นับเปน ๑ นยั 

วิตก   ประกอบกับจิตได  ๕๕ ประกอบไมได  ๖๖ นับเปน 
๑ นัย    

วิจาร  ประกอบกับจิตได ๖๖ ประกอบไมได   ๕๕  นับเปน 
๑ นัย 

อธิโมกข  ประกอบกับจติได ๑๑๐  ประกอบไมได   ๑๑  
นับเปน ๑ นยั 

วิริยะประกอบกับจิตได ๑๐๕ ประกอบไมได   ๑๖  
นับเปน ๑ นยั 
   ปติ ประกอบกับจิตได  ๕๑  ประกอบไมได  ๗๐  นับเปน 
๑ นัย 

ฉันทะ  ประกอบกับจติได ๑๐๑ ประกอบไมได ๒๐  
นับเปน ๑ นยั 

๒.อกุศลเจตสิก ๑๔ มีสัมปโยคนัย ๕ นัยคือ 
 เจตสิก    ประกอบได และประกอบไมได  นับเปน ๑  นัย 
โมจตุกะ ๔      ๑๒    ๑๐๙       นับเปน ๑ นัย 
 โลติกะ  ๓ ๘,๔,๔       ๑๑๓,๑๑๗,๑๑๗  นบัเปน ๑ นัย 
 โทจตุกะ ๔     ๒        ๑๑๙  นับเปน ๑ นยั 
 ถิทุกะ ๒   ๕            ๑๑๖  นับเปน ๑ นยั 
 วิจิกิจฉา ๑   ๑  ๑๒๐       นับเปน ๑ นยั 
๓.โสภณเจตสิก ๒๕  มีสัมปโยคนัย ๔ นัยคือ 

เจตสิก        ประกอบได  และประกอบไมได  นับเปน ๑ นยั 
โสภณสาธารณะ ๑๙  ๕๙ หรือ ๙๑    ๓๐ นับเปน ๑ นยั 
วิรตี ๓  ๑๖  หรือ ๔๘       ๗๓      นับเปน ๑ นัย 



 

อัปปมัญญา ๒            ๒๘   ๖๑ หรือ ๙๓   นบัเปน ๑ นัย 
ปญญินทรีย ๑         ๔๗ หรือ ๗๙     ๔๒  นับเปน ๑ นยั 

๒. หลักสังคหนัย 
สังคหนัย มี  ๓๓  นัยคือ 
อกุศลจิต  ๑๒            มีสังคหนัย       ๗     นัย 
อเหตุกจิต  ๑๘           มีสังคหนัย        ๔    นัย 
กามาวจรโสภณจิต ๒๔  มีสังคหนัย  ๑๒  นัย 
มหัคคตจิต  ๒๗         มีสังคหนัย         ๕    นัย 
โลกุตตรจิต  ๔๐          มีสังคหนัย      ๕    นัย 

๑. อกุศลจิต  ๑๒  มีสังคหนัย  ๗  นัย คือ 
จํานวนเจตสกิ ๑๙ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมและทุติยอสัง

ขาริกจิต นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ๑๘ ดวง ที่ประกอบไดในตติยะและ

จตุตถอสังขาริกจิต นับเปน๑นัย 
จํานวนเจตสกิ ๒๐ดวงที่ประกอบไดในปญจมอสังขาริกจิต

นับเปน ๑ นยั 

จํานวนเจตสกิ ๒๑ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมและทุติย
สสังขาริกจิต นับเปน ๑ นยั 

จํานวนเจตสกิ ๒๐ ดวงที่ประกอบไดในตติยะและจตุตถ
สสังขาริกจิตนับเปน ๑ นยั 

จํานวนเจตสกิ ๒๒ ดวงที่ประกอบไดในปญจมสสังขาริก
จิตนับเปน๑ นัย 

จํานวนเจตสกิ ๑๕ ดวงที่ประกอบไดในโมหมูลจิต ๒ ดวง 
นับเปน ๑ นยั 

๒. อเหตุกจิต  ๑๘ มีสังคหนัย  ๔  นัย คือ 
จํานวนเจตสกิ ๑๒ ดวงที่ประกอบไดในหสิตุปปาทจิต ๑ 

นับเปน ๑  นยั 
  จํานวนเจตสกิ ๑๑ ดวง ที่ประกอบไดในโสมนสัสันตีรณจิต 
๑ กับมโนทวาราวัชชนจิต ๑  นับเปน ๑  นัย 

จํานวนเจตสกิ๑๐ดวง ที่ประกอบไดในมโนธาตุ ๓ กับ
อุเบกขาสันตีรณจิต ๒นับเปน ๑ นัย 

จํานวนเจตสกิ๗ดวงที่ประกอบไดในทวิปญจวิญญาณจิต
๑๐นับเปน ๑นัย 



 

 

๓. กามาวจรโสภณจติ ๒๔ มีสังคหนัย ๑๒ นัยคือ 
จํานวนเจตสกิ ๓๘ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๑ กับ

ดวงที่ ๒ นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ๓๗ ทั้งคูทีป่ระกอบไดในจิตดวงที่ ๓,๔ กับ

ดวงที่ ๕,๖ นับเปน ๒ นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๖ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๗ กับ

ดวงที่ ๘ นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ ๓๓ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๑ กับ

ดวงที่๒นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ ๓๒ ทั้งคู ที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๓,๔ กับ

ดวงที่ ๕,๖นับเปน ๒นัย 
จํานวนเจตสกิ ๓๑ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๗ กับ

ดวงที่ ๘ นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ ๓๕ ที่ประกอบไดในจติดวงที่ ๑ กับดวงที่ 

๒ นับเปน ๑ นัย 

จํานวนเจตสกิ ๓๔ ทั้งคูที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๓,๔ กับ
ดวงที่ ๕,๖ นับเปน ๒นยั 

จํานวนเจตสกิ ๓๓ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๗ กับ
ดวงที่ ๘ นับเปน ๑นัย 

๔. มหัคคตจิต ๒๗ มีสังคหนัย  ๕ นัย คือ 
จํานวนเจตสกิ   ๓๕   ดวงที่ประกอบไดในปฐมฌานจติ ๓ 
 นับเปน ๑ นยั 
จํานวนเจตสกิ  ๓๔  ดวงที่ประกอบไดในทุติยฌานจติ ๓ 
 นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสกิ ๓๓  ดวงที่ประกอบไดในตติยฌานจิต ๓
 นับเปน  ๑ นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๒   ดวงที่ประกอบไดในจตุตถฌานจิต ๓ 
 นับเปน  ๑นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๐  ดวงทีป่ระกอบไดในปญจมฌานจิต ๑๕  

นับเปน  ๑ นยั 
๕. โลกุตตรจิต ๔๐  มีสังคหนัย  ๕ นัย คือ 



 

จํานวนเจตสกิ ๓๖ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมฌานจติ ๘ 
 นับเปน ๑นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๕ ดวง ที่ประกอบไดในทุติยฌานจติ ๘
 นับเปน ๑ นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๔ ดวง ที่ประกอบไดในตติยฌานจิต ๘ 
 นับเปน ๑ นยั 
จํานวนเจตสกิ ๓๓ ทั้งคู ที่ประกอบไดในจตุตถฌานจิต ๘  

กับปญจมฌานจิต ๘ นับเปน ๒ นัย  
หมายเหตุ.  การนับจํานวนสังคหนัยนั้น ใหนับจิตที่มี

จํานวนเจตสกิเทากันเปนนัยหนึ่ง มีบางดวงที่มีเจตสิกประกอบได
เทากันแตนบัเปน ๒ นัย เชน มหากศุลจิตดวงที ่๓ ดวงที ่๔, กับ
ดวงที่ ๕ ดวงที่ ๖, มหาวิบากจิตดวงที่ ๓ ดวงที ่๔, กับดวงที่ ๕  
ดวงที่ ๖ และมหากริยาจิตดวงที่ ๓ ดวงที่ ๔ , กับดวงที่ ๕ กับดวง
ที่ ๖  จิตเหลานี้  มีเจตสิกประกอบไดเทากัน แตนับเปน ๒ นยั  ที่
เปนเชนนีเ้พราะตางกัน โดยเวทนาและสัมปโยค 

 

อธิบายหลักสังคหนัย ๓๓  นัยดังนี้ 

จําแนกเจตสิก  ๒๗  โดยอกุศลจิต ๑๒ 
โลภมูลจิตดวงที่ ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๙ ดวง คือ 

อัญญสมานา ๑๓โมจตุกะ ๔  โลภะ  ทิฏฐ ิ
โลภมูลจิตดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๒๑ ดวง คือ 

อัญญสมานา๑๓ โมจตุกะ ๔  โลภะ  ทิฏฐิ   ถิทุกะ ๒ 
โลภมูลจิตดวงที่ ๓ มีเจตสิกประกอบได ๑๙ ดวง คือ 

อัญญสมานา๑๓ โมจตุกะ ๔ โลภะ  มานะ   
  โลภมูลจิตดวงที่ ๔ มีเจตสิกประกอบได ๒๑ดวงคือ อัญญ
สมานา๑๓ โมจตุกะ ๔ โลภะ  มานะ   ถิทุกะ  ๒ 

โลภมูลจิตดวงที่ ๕ มีเจตสิกประกอบได ๑๘ ดวง คือ 
อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ)โมจตุกะ ๔  โลภะ   ทฏิฐิ 

โลภมูลจิตดวงที่ ๖ มีเจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ  
อัญญสมานา๑๒ (เวนปติ) โมจตุกะ ๔ โลภะ  ทฏิฐิ  ถทิุกะ ๒  

โลภมูลจิตดวงที่ ๗ มีเจตสิกประกอบได ๑๘ ดวง คือ 
อัญญสมานา๑๒ (เวนปติ)โมจตุกะ ๔ โลภะ   มานะ 

โลภมูลจิตดวงที่ ๘ มีเจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ  
อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โมจตุกะ๔ โลภะ มานะ ถิทุกะ ๒ 



 

โทสมูลจิตดวงที่ ๑ มีเจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ 
อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โมจตุกะ ๔โทจตุกะ ๔ 
  โทสมูลจิตดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๒๒ ดวง คือ  
อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โมจตุกะ ๔ โทจตุกะ ๔ ถิทุกะ ๒ 

โมหมูลจิตดวงที่ ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๕ ดวง คือ 
อัญญสมานา๑๐ (เวนอธิโมกข ปติ ฉันทะ) โมจตุกะ ๔ วิจิกจิฉา  
๑ 

โมหมูลจิตดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๑๕ ดวง คือ 
อัญญสมานา ๑๑ (เวนปติ ฉันทะ ) โมจตุกะ ๔ 

จําแนกเจตสิก  ๑๒  โดยอเหตุกจิต  ๑๘ 
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มีเจตสิกประกอบได  ๗  ดวง  

คือ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗  ดวง 
มโนธาตุ ๓ และอุเบกขาสันตีรณจิต ๒ รวม ๕ ดวงนี้  มี

เจตสิกประกอบได ๑๐ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๐ (เวนวิริยะ ปติ 
ฉันทะ ) 
   โสมนัสสันตรีณจิต ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๑ ดวง คือ 
อัญญสมานา ๑๑ (เวนวิริยะ ฉันทะ) 

    มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๑ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๑ (เวนปติ ฉนัทะ) 
   หสิตุปปาทจติ ๑ มีเจตสกิประกอบได๑๒ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๒  (เวนฉันทะ) 

จําแนกเจตสิก ๓๘ โดยกามาวจรโสภณจติ  ๒๔ 
มหากุศลจิตดวงที่ ๑ กับดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๓๘ 

ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓  โสภณะ  ๒๕ 
มหากุศลจิตดวงที่ ๓ กับดวงที่ ๔ มีเจตสิกประกอบได ๓๗ 

ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ โสภณะ๒๔  (เวนปญญา) 
    มหากุศลจิตดวงที่ ๕ กบัดวงที่ ๖มีเจตสิกประกอบได ๓๗ 
ดวง คือ  อัญญสมานา  ๑๒ (เวนปต ิ)  โสภณะ  ๒๕ 

มหากุศลจิตดวงที่ ๗ กับดวงที่ ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๖ 
ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒  (เวนปต)ิ โสภณะ  ๒๔ (เวนปญญา) 
      มหาวิบากจิตดวงที่ ๑ กับดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได 
๓๓ ดวงคือ อัญญสมานา  ๑๓โสภณสาธารณะ  ๑๙  ปญญา ๑ 
 มหาวิปากจิตดวงที่ ๓ ดวงที่ ๔ มีเจตสิกประกอบได ๓๒  
ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ โสภณสาธารณะ  ๑๙   



 

 มหาวิปากจิต ดวงที่๕ กับดวงที่ ๖ มีเจตสิกประกอบได 
๓๒ ดวง คือ อัญญสมานา๑๒ (เวนปติ) โสภณสาธารณะ ๑๙  
ปญญา ๑ 

มหาวิปากจิตดวงที่ ๗ กับดวงที่ ๘ มีเจตสิกประกอบได 
๓๑ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒  (เวนปติ) โสภณสาธารณะ ๑๙ 

มหากริยาจิตดวงที่ ๑ กับดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได 
๓๕ ดวงคือ อัญญสมานา  ๑๓  โสภณะ  ๒๒  (เวนวิรตี ๓ ) 

มหากริยาจิตดวงที่ ๓ กบัดวงที่๔ มีเจตสิกประกอบได ๓๔ 
ดวง คืออัญญสมานา ๑๓   โสภณะ  ๒๑ (เวนวิรตี ๓ ปญญา)  

มหากริยาจิตดวงที่ ๕ กับดวงที่ ๖ มีเจตสิกประกอบได 
๓๔  ดวงคือ อัญญสมานา ๑๒  (เวนปติ)   โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี 
๓) 
 มหากริยาจิตดวงที่ ๗ กับดวงที่ ๘ มีเจตสกิประกอบได  
๓๓ ดวงคือ อัญญสมานา ๑๒  (เวนปติ ) โสภณะ ๒๑ (เวนวิรตี ๓ 
ปญญา ๑) 

จําแนกเจตสิก  ๓๕  โดยมหัคคตจิต  ๒๗ 

ปฐมฌานจติ ๓ มีเจตสกิประกอบได ๓๕ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๓ โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี ๓ ) 

ทุติยฌานจติ ๓ มีเจตสกิประกอบได ๓๔ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๒ (เวนวิตก)  โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี ๓ ) 

ตติยฌานจิต๓มีเจตสิกประกอบได๓๓ดวงคือ อัญญสมา
นา ๑๑ (เวนวิตก  วิจาร) โสภณะ ๒๒ (เวนวิรตี ๓ ) 
  จตุตถฌานจติ ๓ มีเจตสกิประกอบได ๓๒ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๐ (เวนวิตก วิจาร  ปต)ิ โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 

ปญจมฌานจิต ๑๕ มีเจตสิกประกอบได ๓๐ ดวง คือ  
อัญญสมานา ๑๐ (เวนวิตก วิจาร ปติ)  โสภณะ  ๒๐   (เวนวิรตี ๓ 
อัปปมัญญา ๒ ) 

จําแนกเจตสิก  ๓๖  โดยโลกุตตรจิต  ๔๐ 
ปฐมฌานจติ ๘ มีเจตสกิประกอบได ๓๖ ดวง คือ อัญญ

สมานา ๑๓ โสภณะ  ๒๓(เวนอัปปมัญญา ๒)  
ทุติยฌานจติ ๘มีเจตสกิประกอบได ๓๕ ดวงคือ อัญญ

สมานา๑๒ (เวนวิตก) โสภณะ๒๓ (เวนอัปปมัญญา๒) 



 

ตติยฌานจิต๘มีเจตสิกประกอบได๓๔ดวงคือ อัญญสมา
นา ๑๑ (เวนวิตกวิจาร)โสภณ ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒) 

จตุตถฌานจติ ๘ มีเจตสกิประกอบได ๓๓ ดวง คือ อัญญ
สมานา ๑๐ (เวนวิตกวิจาร ปติ) โสภณะ ๒๓  (เวนอัปปมัญญา๒) 

ปญจมฌานจิต ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๓ ดวง คือ 
อัญญสมานา  ๑๐ (เวนวิตกวิจาร ปติ) โสภณะ  ๒๓  (เวนอปัป
มัญญา๒) 

 

๓. ตทุภยมิสสกนัย 
ตทุภยมิสสกนัย หมายถงึ การแสดงหลักสัมปโยคนัยและ

สังคหนัยทัง้ ๒ รวมกัน โดยยกเจตสกิขึ้นมากลาวแลว หาจํานวน
เจตสิกที่สามารถเกิดรวมกับเจตสิกดวงนั้น ๆ ตามนัยทั้ง ๒ คือ 
ตามสังคหนยั เจตสิกดวงนั้น ประกอบกับจิตไดเทาไร  และใน
จํานวนจิตเหลานี้ มีเจตสิกอะไรเกิดรวมไดบาง ก็นับเอาเจตสิกที่
สามารถเกิดรวมดวยไดเหลานั้น โดยลักษณะนับในจิตดวงหนึ่ง
แลว ไมนับในจิตดวงอื่นอีก ดังแสดงโดยสังเขป เปนตารางดังนี้ 

 

ตารางแสดงตทุภยมิสสกนัย 
เจตสิก ๕๒ สังคหะ สัม

โยคะ 
รวมเจตสิกทีป่ระกอบได 

สัพพฯ ๗ แตละดวง ๑๒๑ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง) 
วิติกเจตสิก ๕๕ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง)              
วิจารเจตสิก ๖๖ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง) 
อธิโมกขเจตสิก ๑๑๐ ๕๑ ๕๐  (เวนวิจิกิจฉาและตัวเอง) 
วิริยเจตสิก  ๑๐๕ ๕๒ ๕๑  (เวน ตัวเอง ) 
ปติเจตสิก  ๕๑ ๔๗ ๔๖ (เวนโทจตุก ๔ วิจิกิจฉา ๑ 

และตัวเอง) 
ฉันทเจตสิก  ๑๐๑ ๕๑ ๕๐ (เวนวิจิกิจฉาและตัวเอง) 
โมจตุก๔ แตละดวง ๑๒ ๒๗ ๒๖  (เวน ตัวเอง ) 
โลภเจตสิก  ๘ ๒๒ ๒๑  (เวน ตัวเอง ) 
ทิฏฐิเจตสิก  ๔ ๒๑ ๒๐  (เวนมานะและตัวเอง) 
มานเจตสิก ๔ ๒๑ ๒๐ (เวนทิฏฐิและตัวเอง) 
โทสเจตสิก ๒ ๒๒ ๒๑   (เวน ตัวเอง ) 
อิสสาเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙ (เวนมัจฉริยกุกกุจจะ

วิจิกิจฉาและตัวเอง) 
มัจฉริยเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙(เวนอิสสากุกกุจจะวิจิกิจฉา 

และตัวเอง) 
กุกกุจจเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙ (เวนอิสสา, มัจฉริยะ,วิจกิจ



 

ฉา,ตัวเอง) 
ถิทุกเจตสิก ๒แตละ
ดวง 

๕ ๒๖ ๒๕ (เวนวิจิกิจฉาและตัวเอง) 

วิจิกิจฉาเจตสิก   ๑ ๑๕ ๑๔ (เวนตัวเอง ) 
โสภณสาธารณ ๑๙ 
แตละดวง 

๕๙/๙๑ ๓๘ ๓๗ (เวนตัวเอง) 

วิรตีเจตสิก ๓ แตละ
ดวง  

๑๖/๔๘ ๓๔ / 
๓๖ 

๓๓ ที่เปนโลกิยะ(เวนวิรตี ๓ 
อัปปมัญญา๒) ๓๕ ที่เปนโลกุต
ตระ(เวนตัวเอง) 

อัปปมัญญา๒แต
ละดวง 

๒๘ ๓๔ ๓๓ (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา๒ 
) 

ปญญาเจตสิก ๔๗/๗๙ ๓๘ ๓๗ (เวนตัวเอง ) 

ยกตัวอยาง เพื่อความเขาใจ 
 สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ ดวง แตละดวง ประกอบกับ
จิตได ๑๒๑  และมีเจตสิกอื่นเกดิรวมดวย ๕๑ (เวนตวัเอง 
หมายถึง ยกดวงไหนเปนประธาน กเ็วนดวงนั้น) 
       วิตกเจตสิก ประกอบกับจิตได ๕๕ ดวง มีเจตสิกเจตสิกเกิด
รวมดวย ๕๑ ดวง (เวนตัวเอง) 

ฯลฯ 

แสดงเจตสิกโดยพิสดาร  ๓,๔๒๖ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ   ๗ x  ๑๒๑    =   ๘๔๗     
วิตกเจตสิก         ๑ x ๕๕     =  ๕๕ 
วิจารเจตสิก         ๑ x ๖๖    =  ๖๖ 
อธิโมกขเจตสิก        ๑ x ๑๑๐     =   ๑๑๐ 
วิริยเจตสิก         ๑ x ๑๐๕     =   ๑๐๕ 
ปติเจตสิก         ๑ x ๕๑     =  ๕๑ 
ฉันทเจตสิก         ๑ x ๑๐๑     =   ๑๐๑ 
 รวมเปนอัญญสมานาเจตสิกโดยพิสดาร  ๑,๓๓๕  ดวง 
โมจตุกเจตสกิ ๔       ๔ x ๑๒     =    ๔๘ 
โลภเจตสิก        ๑ x ๘     =    ๘ 
ทิฎฐิเจตสิก        ๑ x ๔     =    ๔ 
มานเจตสิก        ๑ x ๔     =    ๔ 
โทจตุกเจตสกิ ๔       ๔ x ๒     =    ๘ 
ถิทุกเจตสิก ๒   ๒ x ๕     =     ๑๐ 
วิจิกิจฉาเจตสิก  ๑ x ๑     =    ๑ 
 รวมเปนอกุศลเจตสิกโดยพิสดาร มี ๘๔  ดวง 



 

โสภณสาธารณเจตสิก  ๑๙ x ๙๑ =     ๑,๗๒๙ 
วิรตีเจตสิก                  ๓ x ๔๘ =         ๑๔๔ 
อัปปมัญญาเจตสิก      ๒x๒๘ =   ๕๖ 
ปญญาเจตสิก      ๑ x ๗๙ =   ๗๙ 
 รวมเปนโสภณเจตสิกโดยพิสดาร   มี  ๒,๐๐๘   ดวง 
 รวมเปนเจตสิกโดยพิสดารทั้งหมด  มี ๓,๔๒๖  ดวง 
 หมายเหตุ…เจตสิกที่แสดงโดยพิสดาร๓,๔๒๖ดวงนี้ เปน
การนับจํานวนเจตสิกตามจํานวนจิต ที่เจตสิกแตละดวงประกอบ
ได ถาเจตสิกดวงใดประกอบกับจิตไดกี่ดวง ก็นับจํานวนเจตสิก
ดวงนั้น  จํานวนเทานัน้ เชน ผสัสเจตสิก ประกอบกับจิตได ๑๒๑ 
ดวง ก็นับผสัสเจตสิก ๑๒๑ ดวง  เจตสิกดวงอื่น ๆ กน็ับโดย
ทํานองนี้ เหมือนกัน 
 

ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหะ 
ในปกิณณกสังคหะนี ้  เปนการสงเคราะห จิตเจตสิก โดย

ประเภทแหงธรรม ๖ หมวด คือ เวทนา ๓ หรือ ๕ เหตุ ๖ กจิ ๑๔  
ทวาร ๖ อารมณ  ๖ และวัตถุ ๖ ดังแสดงโดยสังเขป ดังนี ้

๑. เวทนาสังคหะ 
 ในเวทนาสังคหะนี้ จําแนกเวทนา เปน ๒ นัย คือ 

๑.อารัมมณานุภวนลักขณะนัย คือ นัยที่วาโดยลักษณะ
แหงการเสวยอารมณของเวทนาแลวมี ๓ ประเภท คือ 
 ๑) ในขณะที่เสวยอารมณอยูนั้น บางครั้งก็รูสึกสบาย 
เรียกวา สขุเวทนาองคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ประกอบใน
สุขสหคตจิต๖๓ดวงคือสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ คือโลภโสมนสัสสหคตจิต ๔ โสมนสัสันตี
รณจิต ๑ หสิตุปาทจิต ๑  กามาวจรโสมนัสสสหคตจิต ๑๒ 
ปฐมฌานจติ ๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑ ตติยฌานจติ ๑๑  จตุตถฌาน
จิต ๑๑ และสุขสหคตจิต ๑ ดวง คือ สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
ดวง 
 ๒)ในขณะที่เสวยอารมณอยูนั้นบางครั้งก็รูสึกไมเปนทุกข
เรียกวา ทุกขเวทนา  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ ที่ประกอบใน
ทุกขสหคตจติ ๓ ดวง คือ โทสมูลจิต ๒ ทุกขสหคตกายวิญญาณ
จิต ๑ ดวง 



 

 ๓)ในขณะที่เสวยอารมณอยูนั้น บางครั้งก็รูสึกเฉย ๆ ไมสุข
ไมทุกข เรียกวา อุเบกขาเวทนา  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ  ที่
ประกอบในอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ ดวง ไดแก กามอุเบกขาสหคต
จิต ๓๒ และ ปญจมฌานจิต ๒๓ ดวง 

๒. อินทริยเภทนัย คือ นัยที่วาโดยประเภทแหงอินทรีย 
คือความเปนใหญเปนผูปกครองในหนาที่ของตนแลว การเสวย
อารมณของสัตวทั้งหลาย เกี่ยวเนื่องดวยกายบาง และเกี่ยวเนื่อง
ดวยใจบาง รวมแลวมี ๕ ประเภท คือ 

๑) ความรูสึกสบายที่เกีย่วดวยกายนั้น เวทนาเจตสิกที่เปน
ใหญเปนผูปกครองในการเสวยอารมณที่เปนสขุ (อิฏฐมัชฌัตตา
รมณ) ทางกายในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ ดวง เรียกวาสุข
เวทนา องคธรรมไดแกเวทนาเจตสิก ที่ประกอบในสุขสหคตกาย
วิญญาณจิต๑ ดวง 

๒)ความรูสึกไมสบายที่เกีย่วเนื่องดวยกายนั้น เวทนา
เจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยอารมณที่เปนทุกข 
(อนิฏฐารมณ) ทางกายอยูในทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ ดวง

นั้นเรียกวาทกุขเวทนาองคธรรมไดแกเวทนาเจตสกิ ที่ประกอบใน
ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ ดวง 

๓) ความรูสึกสบายที่เกีย่วเนื่องดวยใจนั้น เวทนาเจตสิกที่
เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยอารมณที่เปนสุขใจ (อติ
อิฏฐารมณ) อยูในโสมนัสสสหคตจิต ๖๒ ดวงนั้นเรียกวาโสมนสัส
เวทนาองคธรรมไดแกเวทนาเจตสิกที่ประกอบในโสมนสัสสหคต
จิต ๖๒ ดวง 

๔) ความรูสึกไมสบายที่เกี่ยวเนื่องดวยใจนั้น เวทนา
เจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครอง ในการเสวยอารมณ ที่เปนทกุขใจ
(อติอนิฏฐารมณ)อยูในโทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น เรียกวา โทมนัสส
เวทนาองคธรรมไดแกเวทนาเจตสิกที่ประกอบในโทสมลูจิต๒ ดวง 

๕) ความรูสึกเฉย ๆ นั้น ที่เกี่ยวเนื่องดวยใจนั้น  เวทนา
เจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยอารมณปานกลาง 
(มัชฌัตตารมณ) ทางใจอยูใน อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ดวงนั้น
เรียกวาอุเบกขาเวทนาองคธรรมไดแกเวทนาเจตสิก ที่ในอุเบกขา
สหคตจิต ๕๕ ดวง คือ กามอุเบกขาสหคตจิต ๒๒ไดแก โลภ



 

อุเบกขาสหคตจิต ๔ โมหมูลจิต ๒ อเหตุกอุเบกขาสหคตจติ ๑๔ 
กามาวจรอุเบกขาสหคตจิต ๑๒ ปญจมฌานจิต ๒๓ 

จําแนกเจตสิกโดยเวทนา ๕ 
๑. เจตสิกที่เกิดพรอมดวย สุขเวทนา อยางเดียว มี ๖ ดวง 

ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก๖ (เวนเวทนา)ในขณะที่ประกอบ
กับสุขสหคตกายวิญญาณจิต๑ 

๒. เจตสิกทีเ่กิดพรอมดวย ทุกขเวทนาอยางเดียว มี ๖ 
ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณเจตสิก๖(เวนเวทนา) ในขณะที่
ประกอบกับสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 

๓. เจตสิกทีเ่กิดพรอมดวย โสมนัสเวทนา อยางเดยีว มี 
๔๖ ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนเวทนา) โมจตุกก
เจตสิก ๔ โลติกเจตสิก ๓ ถิทุกเจตสิก ๒ โสภณเจตสิก ๒๕    

๔. เจตสิกที่เกิดพรอมดวย โทมนัสเวทนา อยางเดียวมี ๒๑ 
ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก๑๑ (เวนเวทนา, ปติ) โมจตุก
เจตสิก ๔ โทจตุกเจตสกิ ๔ ถิทกุเจตสิก ๒ ที่ประกอบกับโทสมูล
จิต ๒ ตามสมควร 

๕. เจตสิกที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนาอยางเดียว มี 
๔๗ ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ (เวนเวทนา,ปติ) โมจตุ
กกเจตสิก ๔ โลติกเจตสิก ๓ ถิทุกเจตสิก ๒ วจิิกิจฉา ๑ โสภณ
เจตสิก ๒๕   

๒. เหตุสังคหะ 
ในเหตุสังคหะนี้  เปนการแสดงรวบรวมสงเคราะหจิตและ

เจตสิกโดยเหตุ ๖ อยาง ซึ่งเหต ุ๖ อยางนี้ เปนตัวเจตสิก ๖ ดวง ที่
ทําหนาที่เปนเหตุ   ดังแสดงพรอมดวยองคธรรมของเหตุ ๖ คอื 

๑. โลภเหต ุ องคธรรมไดแก  โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๒. โทสเหต ุองคธรรมไดแก   โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 
๓. โมหเหตุ องคธรรมไดแก  โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
๔. อโลภเหตุ  องคธรรมไดแก  อโลภเจตสิก ที่ในโสภณจิต 

๕๙ หรือ ๙๑  
๕. อโทสเหตุ  องคธรรมไดแก อโทสเจตสิกที่ในโสภณจิต 

๕๙ หรือ ๙๑ 



 

๖.อโมหเหตุ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิกทีใ่นญาณ
สัมปยุตตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ ดวง 

จําแนกจติโดยเหตุ ๖ 
จิตเมื่อจําแนกโดยเหตุ  มี ๒ ประเภท คือ 

๑. อเหตุกจติ    คือ จติที่ไมมีเหตุ   มี ๑๘ ดวง  ไดแก 
อเหตุกจิต ๑๘ 

๒. สเหตุกจติ คือ จิตทีม่ีเหตุเกิดรวมดวย มี ๗๑ จําแนก
เปน ๓ ประเภท คือ 
๑) เอกเหตุกจิต   คือ จิตที่มีเหตุหนึ่ง  มี   ๒ ดวง ไดแก  

โมหมูลจิต ๒ มี ๑ เหตุ คือ โมหเหต ุ
๒) ทวิเหตุกจิต  คือ จิตทีม่ีเหตุสอง  มี ๒๒ ดวง ไดแก  

โลภมูลจิต ๘  มี ๒ เหตุ ไดแก โลภเหตุ   โมหเหต ุ
โทสมูลจิต ๒  มี ๒ เหตุ ไดแก โทสเหตุ  โมหเหต ุ
กามาวจรโสภณญาณวิปปยุตตจิต ๑๒  มี ๒ เหตุ  ไดแก  

อโลภเหตุ  กบั อโทสเหต ุ
๓) ติเหตุกจติ คือ จิตที่มีเหตุสาม  มี ๔๗ หรือ ๗๙ ดวงไดแก   

กามาวจรโสภณญาณสัมปยุตตจิต ๑๒ มหัคคตจิต ๒๗  
โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐  มี ๓ เหต ุ ไดแก  อโลภเหตุ  อโทสเหตุ  
อโมหเหต ุ

สําหรับจิตทีม่ีเหตุ ๔,๕,๖ นัน้ไมมี เพราะโลภะ โทสะ 
โมหะ ที่เปนฝายอโสภณเหตุ และอโลภะ อโทสะอโมหะ ที่เปนฝาย
โสภณเหตุเหลานี้ประกอบกับจิตรวมกันไมได 

แสดงเจตสิกโดยเหตุ ๖ 
 ๑. เจตสิกทีป่ระกอบดวย โลภเหต ุ มี ๒๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓ โมจตกุกเจตสิก ๔  มานะ ทิฏฐ ิ ถิทุกเจตสิก ๒ 
 ๒. เจตสิกทีป่ระกอบดวย โทสเหตุ มี ๒๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๒ (เวนปติ) โมจตุกกเจตสิก ๔  อิสสา มัจฉริยะ 
กุกกุจจะ ถทิกุเจตสิก ๒ 
 ๓. เจตสิกทีป่ระกอบกับ โมหเหตุ มี ๒๖ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๓ (เวนโมหะ) 
 ๔. เจตสิกทีป่ระกอบกับ อโลภเหตุ มี ๓๗ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๔ (เวนอโลภะ) 



 

 ๕. เจตสิกทีป่ระกอบกับ อโทสเหต ุ มี ๓๗ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๔ (เวนอโทสะ) 
 ๖. เจตสิกทีป่ระกอบกับ อโมหเหตุ มี ๓๗ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๔ (เวนปญญา) 
 

๓. กิจจสังคหะ 
ในกิจจสังคหะนี้ เปนการแสดงการรวบรวมจิตและเจตสิก

สงเคราะหโดยกิจ ๑๔ และฐาน ๑๐ อยาง 
กิจ หมายถึง หนาที่การงานของจิตและเจตสิก  สวน ฐาน 

หมายถึง สถานที่ทําการงาน ของจิตและเจตสิก 
กิจ มี ๑๔ อยาง คือ 

๑. ปฏิสนธิกจิ   หนาที่สบืตอภพชาติใหม  
๒. ภวังคกิจ   หนาที่รักษาภพชาติที่เกดิอยู 
๓. อาวัชชนกิจ  หนาที่พิจารณาอารมณใหม  
๔. ทัสสนกจิ  หนาที่ในการเห็นรูป (รูปารมณ) 
๕. สวนกิจ  หนาที่ไดยินเสียง (สัททารมณ) 
๖. ฆายนกิจ  หนาที่รับรูกลิ่น  (คันธารมณ) 

๗. สายนกิจ หนาที่รูรส  (รสารมณ) 
๘. ผุสนกิจ หนาที่รูการกระทบถูกตอง (โผฏฐัพพารมณ) 
๙. สัมปฏิจฉนกิจ  หนาทีร่ับอารมณทางทวารทั้ง ๕  

(ตาหู จมูก ลิน้ กาย) 
๑๐. สันตีรณกิจ   หนาที่ไตสวนอารมณทางทวารทั้ง ๕ 
๑๑.โวฏฐัพพนกิจ หนาที่ตัดสินอารมณทางทวารทั้ง ๕   
๑๒. ชวนกิจ   หนาที่เสพอารมณ ทางทวารทั้ง ๖  

(ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) 
๑๓. ตทารัมมณกิจ  ทําหนาที่รับอารมณตอจากชวนจิต 
๑๔. จุติกิจ  ทําหนาทีส่ิ้นจากภพเกา (ตาย) 

แสดงจิตโดยกิจ ๑๔ 
๑. จิตที่ทําหนาที่ ปฏิสนธิกิจ มี ๑๙ ดวง คือ อุเปกขาสันตี

รณจิต ๒ มหาวิปากจิต ๘ มหัคคตวิปากจิต ๙ 
๒. จิตที่ทําหนาที่ ภวังคกิจ มี ๑๙ ดวง คือ อุเปกขาสันตี

รณจิต ๒ มหาวิปากจิต ๘ มหัคคตวิปากจิต ๙ 
๓. จิตที่ทําหนาที่ อาวัชชกิจ มี ๒ ดวง คือ ปญจทวาราวัช

ชนจิต ๑ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ 



 

๔.จิตที่ทําหนาที่ ทสัสนกิจ มี๒ ดวงคือจักขุวิญญาณจิต ๒ 
๕. จิตที่ทําหนาที่ สวนกิจมี ๒ ดวง คือ โสตวิญญาณจิต ๒ 
๖. จิตที่ทําหนาที่ ฆายนกิจมี ๒ดวงคือฆานวิญญาณจิต ๒ 
๗. จิตที่ทําหนาที่สายนกจิมี๒ ดวงคือชิวหาวิญญาณจิต ๒ 
๘. จิตที่ทําหนาที่ ผสุสนกิจ มี๒ดวงคือกายวิญญาณจิต ๒ 
๙.จิตที่ทําหนาที่สัมปฏิจฉนกิจมี๒ดวงคือสัมปฏิจฉนจิต ๒ 
๑๐.จิตที่ทําหนาที่ สันตีรณกิจ มี ๓ ดวง คือ สันตีรณจิต ๓ 
๑๑.จิตที่ทําหนาที่ โวฏฐพัพนกิจ มี ๑ ดวง คือ มโนทวารา

วัชชนจิต ๑ 
๑๒. จิตที่ทาํหนาที่ ชวนกิจ มี ๕๕ หรือ ๘๗ ดวง คือ 

อกุศลจิต ๑๒ หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ 
มหัคคตกุศลจิต ๙ มหัคคตกิริยาจิต ๙ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 

๑๓.จิตที่ทําหนาที่ตทาลมัพนกิจมี ๑๑ดวงคือสันตีรณจิต
๓ มหาวิบากจิต ๘ 

๑๔.จิตที่ทําหนาที่ จุติกจิ มี ๑๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณ
จิต ๒ มหาวบิากจิต ๘  มหัคคตวิบากจิต ๙ 

จําแนกเจตสิกโดยกิจ ๑๔ 

๑. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ ปฏิสนธิกจิ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๓  โสภเจตสิก ๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓) 

๒. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ภวังคกิจ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมา
นาเจตสิก ๑๓  โสภเจตสกิ ๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓)  

๓. เจตสิกทีท่ําหนาที่ อาวัชชนกิจมี ๑๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๑ (เวนปติ,ฉันทะ) 

๔. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ทสัสนกจิมี ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสา
ธารณเจตสกิ ๗ 

๕. เจตสิกทีท่ําหนาที ่สวนกิจ มี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสา
ธารณเจตสกิ ๗ 

๖. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ฆายนกิจมี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสา
ธารณเจตสกิ ๗ 

๗. เจตสิกทีท่ําหนาที่ สายนกิจ มี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสา
ธารณเจตสกิ ๗ 

๘. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ผสุสนกจิมี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสา
ธารณเจตสกิ ๗ 



 

๙. เจตสิกทีท่ําหนาที ่สมัปฏิจฉนกจิ มี ๑๐ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๐ (เวนวิริยะ, ปติ, ฉันทะ) 

๑๐. เจตสิกที่ทําหนาที ่สันตีรณกิจ มี๑๐ดวงคืออัญญสมา
นาเจตสิก๑๑ (เวนวิริยะ,ฉันทะ) 

๑๑.เจตสิกทีท่ําหนาที ่โวฏฐัพพนกิจ มี ๑๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๑ (ปติ, ฉันทะ) 

๑๒. เจตสิกที่ทําหนาที ่ชวนกิจ มี ๕๒ ดวง ทั้งหมด 
๑๓. เจตสิกที่ทําหนาที่ตทาลัมพนกิจ มี๓๓ ดวง คือ อัญญ

สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๐ (เวนวีรตี ๓  อัปปมัญญา 
๒) 

๑๔. เจตสิกที่ทําหนาที ่จุติกิจ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมา
นาเจตสิก ๑๓  โสภเจตสกิ ๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓) 

แสดงฐาน ๑๐ 
 ๑.ปฏิสนธฐิาน    สถานที่ทํางานสืบตอภพใหม 
 ๒. ภวังคฐาน   สถานที่ทํางานรักษาภพ  
 ๓. อาวัชชนฐาน    สถานที่ทํางานพิจารณาอารมณใหม  

 ๔. ปญจวิญญาณฐาน สถานที่ทํางาน เห็น ไดยิน รูกลิ่น รูรส รู
ถูกตอง 
 ๕. สัมปฏิจฉนฐาน   สถานที่ทํางานรับอารมณ  
 ๖. สันตีรณฐาน   สถานที่ทํางานไตสวนอารมณ  
 ๗. โวฎฐัพพนฐาน  สถานที่ทํางานตัดสินอารมณ 
 ๘.  ชวนฐาน    สถานที่ทํางานเสพอารมณ  
 ๙. ตทารัมมณฐาน  สถานที่ทํางานรับอารมณตอจากชวนะ 
๑๐. จุติฐาน     สถานที่ทํางานสิ้นจากภพเกา  

จําแนกจติโดยฐาน ๑๐ 
๑. จิตที่ทําหนาที่ที่ ปฏสินธิฐาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขา

สันตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต ๘ มหัคคตวิบากจิต ๙ 
๒. จิตที่ทําหนาที่ที่ ภวังคฐาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขา

สันตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต ๘   มหคัคตวิบากจิต ๙ 
๓.จิตที่ทําหนาที่ที ่อาวัชชนฐาน มี ๒ ดวง ไดแก ปญจทวา

ราวัชชนจิต ๑ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ 
๔. จิตที่ทําหนาที่ที่ ปญจวิญญาณฐาน มี ๑๐ ดวง ไดแก 

ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ 



 

๕. จิตที่ทําหนาที่ที ่ สัมปฏิจฉนฐาน  มี ๒ ดวง ไดแก  
สัมปฏิจฉนจติ ๒ 

๖. จิตที่ทําหนาที่ที่ สนัตีรณฐาน  มี ๓ ดวง ไดแก สันตีรณ
จิต ๓ 

๗. จิตที่ทําหนาที่ที่ โวฏฐพัพนฐานมี๑ดวงไดแกมโนทวารา
วัชชนจิตขณะทําหนาทีท่างปญจทวาร 

๘. จิตที่ทําหนาที่ที่ ชวนฐาน มี ๕๕ หรือ ๘๗ ดวง ไดแก 
กามชวนจิต ๒๙  อัปปนาชวนจิต ๒๖  หรือ ๕๘ ดวง 

๙. จิตที่ทําหนาที่ที่ ตทาลัมพนฐาน มี ๑๑ ดวง ไดแก 
อุเบกขาสันตีรณจิต ๓ มหาวิบากจิต ๑๐ 

๑๐. จิตที่ทําหนาที่ที่ จุตฐิาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขาสนั
ตีรณจิต ๒ มหาวิบากจติ ๘ มหัคคตวิบากจิต ๙ 

แสดงเจตสิกโดยฐาน ๑๐ 
๑. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ทีป่ฏิสนธฐิาน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญ

สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 
๒.เจตสิกที่ทาํหนาที่ ที่ภวังคฐาน มี๓๕ ดวง คอื อัญญ

สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 

๓. เจตสิกทีท่ําหาที่ ที่อาวัชชนฐาน มี๑๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ๑๑ (เวนปติ,ฉันทะ) 

๔. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ทีป่ญจวิญญาณฐาน มี ๗ ดวง คือ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ 

๕. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ทีส่ัมปฏิจฉนฐาน มี ๑๐ ดวง คือ 
อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ (เวนวิริยะ,ปตี, ฉันทะ) 

๖. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ทีส่ันตีรณฐาน มี ๑๑ ดวง คือ อัญญ
สมานาเจตสกิ ๑๑ (เวนวิริยะ,ฉันทะ) 

๗. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ทีโ่วฏฐัพพนฐาน มี ๑๑ ดวง คือ 
อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ (เวนปต,ิฉันทะ) 

๘. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ที่ชวนฐาน มี ๕๒ ดวง ทั้งหมด 
๙. เจตสิกทีท่ําหนาที่ ทีต่ทาลัมพนฐานมี๓๓ดวงคือ อัญญ

สมานเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๐  (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒) 
๑๐. เจตสิกที่ทําหนาที ่ ที่จุติฐาน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญ

สมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 
๔ .ทวารสังคหะ 



 

ในทวารสังคหะนี้ เปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะห จิต
และเจตสิก ตามที่เกิดไดในทวารทั้ง ๖ ดังแสดงทวาร ๖      พรอม 
ดวยองคธรรม ดังนี ้  

๑. จักขุทวาร  องคธรรมไดแก  จักขุปสาท 
 ๒. โสตทวาร     ,,  โสตปสาท 
 ๓. ฆานทวาร     ,,   ฆานปสาท 
 ๔. ชิวหาทวาร     ,,  ชิวหาปสาท 
 ๕. กายทวาร     “  กายปสาท 
 ๖. มโนทวาร     ,,          ภวังคจิต ๑๙ 

คําวาทวาร แปลวาประตู หรือชองทางสําหรับเปนทีเ่ขา
ออกของชนทั้งหลาย จักขุทวาร เปนตน ชื่อวา ทวาร เพราะเสมือน
หนึ่งประตู หรือชองทางเปนที่เขาออกของวิถีจิตทั้งหลายในการรับ
อารมณ ทางทวารทั้ง๖ ธรรมดาสัตวทั้งหลายถาไมมีปสาทรูปทั้ง 
๕ และภวงัคจิตแลว วถิีจิตก็เกิดขึน้ไมได เมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นไมได
แลว ก็เปนอันวา การกระทํา การพูด การคิด ที่ดีก็ตาม ไมดีก็ตาม 
ก็มีไมไดเชนเดียวกัน 

จําแนกจติโดยทวาร ๖ 

๑.จักขุทวาริกจิต หมายถึงจิตที่เกิดไดทางจักขุทวารมี๔๖ดวงคือ   
       จักขุทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต ๒ 
      จักขุทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี๔๔ ดวงคือกามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณ๑๐) 
๒.โสตทวาริกจิต หมายถึงจิตที่เกิดไดทางโสตทวารมี๔๖ ดวง 
คือ 
    โสตทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ โสตวญิญาณจิต ๒ 
     โสตทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี๔๔ ดวงคือ กามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณ๑๐) 
๓.ฆานทวาริกจิตหมายถึงจิตที่เกิดไดทางฆานทวารมี๔๖ดวง คือ 
      ฆานทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ ฆานวิญญาณจิต ๒ 
      ฆานทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี๔๔ดวงคือกามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณ๑๐) 
๔. ชิวหาทวาริกจิต หมายถึง จิตทีเ่กิดไดทางชวิหาทวาร มี ๔๖ 
ดวง คือ  
    ชิวหวทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวงคือ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ 



 

    ชิวหาทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี ๔๔ ดวงคอื กามจิต ๔๔ 
(เวนทวิปญจวิญญาณ๑๐) 
๕.กายทวาริกจิต หมายถึงจิตที่เกิดไดทางกายทวารมี๔๖ดวง คือ   
       กายทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ กายวิญญาณจิต ๒ 
       กายทวาริกจิต โดยไมแนนอนม๔ี๔ ดวงคือ กามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณ๑๐) 
๖. มโนทวาริกจิต  หมายถึง จิตที่เกิดไดทางมโนทวาร มี ๖๗ 
หรือ ๙๙ ดวง คือ 

มโนทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒๖หรือ ๕๘ ดวงคือ อัปปม
นาชวนจิต ๒๖ หรือ ๕๘ ดวง 

มโนทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี ๔๑ ดวง คือ กามจิต ๔๑ 
(เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓)  
จําแนกเจตสิกโดยทวาร ๖ มี ๕ ประเภท คือ 

๑. เอกทวาริกเจตสิก หมายถึง เจตสิกทีเ่กิดโดยทวารเดียว มี 
๕๒ ดวง คือ 

เอกทวาริกเจตสิก โดยเอกันตะ (แนนอน) มี ๒ ดวง คือ 
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ เกิดไดมโนทวารอยางเดียว 

(เพราะอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงนี้ เกิดขึ้นรับอารมณที่
เปนสัตวบัญญัติ วิถีจิตที่จะรับบัญญัติอารมณไดนั้น ตองเปนวิถีที่
เกิดทางมโนทวารอยางเดียว ฉะนั้น อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงนี ้
จึงเกิดไดในทางมโนทวารอยางเอียว (ที่กลาวเชนนี้ มุงหมายเอกา
เฉพาะแตอัปปมัญญาเจตสิกที่ประกอบกับ กุศลและกิริยา 
เทานั้น ถาอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงนี้ ประกอบกับรูปาวจร
วิบากจิต ๔ แลว ก็เปนทวารวิมุตตเจตสิก) 

เอกทวาริกเจตสิก โดยอเนกันตะ (ไมแนนอน) มี๕๐ ดวง 
คือ ที่เหลือ ๕๐ 
๒. ปญจทวาริกเจตสิก  หมายถึง เจตสิกที่เกิดในทวาร ๕  มี ๕๐ 
ดวง คือ 

ปญจทวาริกเจตสิก โดยเอกันตะ เจตสิกที่เกิดไดในทวาร 
๕ โดยแนนอน  ไมมี  เพราะเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เปนมโน
ธาตุ ๓ โดยเฉพาะนั้น ไมมี 

ปญจทวาริกเจตสิก โดยอเนกันตะ เจตสิกทีเ่กิดในทวาร ๕ 
โดยไมแนนอน มี ๕๐ ดวงคือเจตสิก ๕๐ ดวง(เวนอัปปมัญญา ๒) 



 

๓.ฉทวาริกเจตสิก หมายถึง เจตสิกที่เกิดไดในทวาร ๖ ทวารใด
ทวารหนึ่งเสมอมี ๕๐ ดวง คือ 

ฉทวาริกเจตสิก โดยเอกนัตะ  เจตสกิที่เกิดไดในทวาร ๖ 
โดยแนนอน มี ๑๗ ดวง คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ วิรตีเจตสิก ๓ 

(เพราะอกุศลเจตสิก๑๔ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ (ตาม
สมควร) ซึ่งเกิดในทวาร ๖ ทวารใดทวารหนึ่งเสมอ (เกิดโดยตอง
อาศัยทวารเสมอ)  และวิรตีเจตสิก ๒ ก็ประกอบกับมหากุศลจิต 
โลกุตตรจิต ซึ่งเกิดในทวารใดทวารหนึ่งเสมอเชนเดียวกัน  ฉะนั้น 
เจตสิก ๑๗ ดวงนี้  จึงเกดิในทวาร ๖ โดยแนนอน) 

ฉทวาริกเจตสิก โดย อเนกันตะ เจตสิกที่เกิดไดในทวาร 
๖ โดยไมแนนอน มี ๓๓ คือ อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก 
๒๐ (เวนวิรตี ๒ อัปปมัญญา ๒) 

(เพราะเจตสกิ ๓๓ ดวงนี้ ประกอบกับจิตที่เกิดในทวารทั้ง 
๖ ก็ได ประกอบกับจิตที่เกิดพนทวาร๖ก็ได ฉะนั้น เจตสิก ๓๓ 
ดวงเหลานี้ จึงเปนฉทวาริกเจตสิก โดยไมแนนอน) 
๔. ทวาริกเจตสิก  หมายถึง เจตสกิที่เกิดโดยตองอาศัยทวาร มี 
๕๒ ดวง คือ 

ทวาริกเจตสกิ โดยเอกันตะ เจตสกิที่เกิดโดยตองอาศัย
ทวาร โดยแนนอน มี ๑๗  ดวง คืออกุศลเจตสกิ ๑๔วิรตีเจตสิก ๓ 

(เพราะเจตสกิทั้ง ๑๗ ดวงนี้ เกิดขึ้นโดยตองอาศัยทวาร
อยางใดอยางหนึ่งเสมอ) 

ข.ทวาริกเจตสิก โดยอเนกันตะ เจตสิกทีเ่กิดโดยอาศัย
ทวาร โดยไมแนนอน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
โสภณเจตสกิ ๒๒ (เวนวริตี ๓) 

(เพราะเจตสกิ ๓๕ดวงเหลานีป้ระกอบกับจติที่เกิดใน
ทวารก็ได  ประ กอบกบัจิตที่เกิดพนทวารก็ได ฉะนั้น เจตสกิ ๓๕ 
ดวงเหลานี้ จึงเกิดในทวาร โดยไมแนนอน) 
๕. ทวารวิมตุตเจตสิก หมายถึง เจตสิกที่เกิดพนจากทวาร (เกิด
โดยไมตองอาศัยทวารอยางใด อยางหนึ่ง  มี ๓๕ ดวง คือ 

ทวารวิมุตตเจตสิก เอกนัตะ เจตสิกที่เกิดพนจากทวาร 
โดยแนนอนไมมี (เพราะเจตสิกที่ประกอบ กับมหัคคตวิบากจติ 
โดยเฉพาะไมมี) 



 

ทวารวิมุตตเจตสิก  อเนกันตะ  เจตสิกที่เกิดพนจากทวาร  
โดยไมแนนอน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ
เจตสิก ๒๒ (เวนวิรตี ๓) 

๕ . อารัมมณสังคหะ 
ในอารัมมณสังคหะนีเ้ปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะห

จิตและเจตสกิ โดยประเภทที่สามารถรับอารมณตาง ๆ ได  
อารมณ มี ๖ คือ 

๑. รูปารมณ   ไดแก สีตาง ๆ 
๒. สัททารมณ  ไดแก เสียงตาง ๆ 
๓.  คันธารมณ  ไดแก กลิ่นตาง ๆ 
๔. รสารมณ  ไดแก รสตาง ๆ 
๕. โผฏฐัพพารมณ ไดแก เย็น รอน ออน แข็ง หยอน ตึง 
๖. ธรรมารมณ ไดแก จิต เจตสิกปสาทรูป๕สุขมุรูป ๑๖ นพิพาน 
บัญญัติ 

อารมณ  หมายความวา เปนที่มายนิดี  เหมือนหนึ่งสวน
ดอกไมเปนทีม่ายินดีของพวกคนทั้งหลาย  ฉนัใด  อารมณทั้ง ๖ มี 
รูปารมณ เปนตน  ก็ยอมเปนที่ยนิดีแกจิตและเจตสิก ฉนันั้น 

จําแนกจติโดยอารมณ ๖ 
๑. จักขุวิญญาณจิต ๒ มี รูปารมณ ที่เปนปจจุบนั อยางเดียว 
๒. โสตวิญญาณจิต ๒ มี สัททารมณ ที่เปนปจจุบนั อยางเดียว 
๓. ฆานวิญญาณจิต ๒ มี คันธารมณ ที่เปนปจจุบนั อยางเดียว 
๔. ชิวหาวิญญาณจิต ๒ มี รสารมณ ที่เปนปจจุบนั อยางเดียว 
๕. กายวิญญาณจิต ๒ มีโผฏฐัพพารมณ ที่เปนปจจุบนั อยางเดียว 
 ๖. มโนทวาริกจิต ๖๗ หรือ ๙๙ มี อารมณ ๖ ที่เปน
ปจจุบนั อดีต อนาคต และกาลวิมุตต ตามสมควรแกอารมณ 
 ๗. ทวารวิมุตตจิต ๑๙ ที่เกิดขึ้นทําหนาที่ ปฏสินธิ ภวังค 
จุติ ทั้ง ๑๙ ดวงนั้น มีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอารมณ
ทั้ง ๖ที่เรียกวา กรรม, กรรมนิมิต, คตินิมิต  ซึ่งเปนปจจุบัน  อดีต 
และบัญญัติที่ฉทวาริกมรณาสันนชวนะ รับเอามาจากภพกอน 
เมื่อใกลจะตาย เปนสวนมาก   

อารมณโดยพิสดาร ๒๑ 



 

๑. กามอารมณ  องคธรรม ไดแก กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ 
รูป ๒๘ ไดอารมณ ๖ 

๒. มหัคคตอารมณ องคธรรมไดแก มหัคคตจิต ๒๗ 
เจตสิก ๓๕ ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 

๓. นิพพานอารมณ  องคธรรมไดแก นิพพาน ไดอารมณ 
๑ คือ ธรรมารมณ 

๔. นามอารมณ    องคธรรมไดแก จิต เจตสิก นิพพาน 
ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 

๕. รูปอารมณ องคธรรมไดแก  รูป ๒๘  ได อารมณ ๖ 
๖. ปจจุบนัอารมณ  องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูป ที่กําลัง

เกิดอยู ไดอารมณ ๖ 
๗. อดีตอารมณ   องคธรรมไดแก  จติ เจตสิก รูป ที่ดับไป

แลว ไดอารมณ ๖ 
๘. อนาคตอารมณ องคธรรมไดแก จิตเจตสิกรูปที่จะเกิด

ขางหนา ไดอารมณ ๖ 
๙.กาลวิมุตตอารมณ องคธรรมไดแก  นิพพาน บัญญัติ 

ไดอารมณ๑คือ ธรรมารมณ 

๑๐. บัญญัติอารมณ  องคธรรมไดแก อัตถบญัญัติ สัทท
บัญญัติ ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 

๑๑. ปรมัตถอารมณ  องคธรรมไดแก  จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน  ไดอารมณ ๖ 

๑๒. อัชฌัตตอารมณ   องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูปที่
เกิดขึ้นภายในตนเองไดอารมณ ๖ 

๑๓. พหิทธอารมณ องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูป ที่
เกิดขึ้นแกผูอื่น และ รูป ทีไ่มมีชีวิต นิพพาน บัญญัติ  ไดอารมณ ๖ 

๑๔. อัชฌัตตพหิทธอารมณ องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูป 
ที่เกิดขึ้นทัง้ภายในและภายนอก ไดอารมณ ๖ 
๑๕. ปญจารมณ องคธรรมไดแก  วิสยรูป ๗  ไดอารมณ ๕ 
๑๖. รูปารมณ  องคธรรมไดแก  สีตาง ๆ 
๑๗. สัททารมณ องคธรรมไดแก  เสียงตาง ๆ 
๑๘. คันธารมณ องคธรรมไดแก  กลิ่นตาง ๆ 
๑๙. รสารมณ  องคธรรมไดแก  รสตาง  ๆ 
๒๐. โผฏฐัพพารมณ องคธรรมไดแก  สัมผัสตาง ๆ 



 

๒๑. ธรรมารมณ องคธรรมไดแก  จิต เจตสิก ปสาทรูป สขุุมรูป 
นิพพาน บัญญัติ 

จําแนกจติโดยอารมณ ๒๑ 
 ๑. จิตที่รับ กามอารมณ อยางเดียว มี ๒๕ คือ ทวิปญจ
วิญญาณจิต ๑๐  มโนธาตุ ๓ สันตีรณจิต ๓ มหาวิบากจิต ๘  หสิ
ตุปปาทจิต ๑   
 ๒. จิตที่รับ มหัคคตอารมณ อยางเดียว มี ๖ ดวง คือ 
วิญญาณัญจายตนจิต ๓  เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓ 
 ๓. จิตที่รับ นิพพานอารมณ  อยางเดียว มี ๘ ดวง คือ 
โลกุตตรจิต ๘ 
 ๔. จิตที่รับนามอารมณ  อยางเดยีว มี ๑๔ ดวง คือ
วิญญาณัญจายตนจิต ๓ เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓ 
โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕. จิตที่รับรูปอารมณ  อยางเดียว มี ๑๓ ดวงคอืทวิปญจ
วิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓ 
 ๖. จิตที่รับ ปจจุบนัอารมณ อยางเดียวมี ๑๓ ดวงคือ
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓ 

 ๗. จิตที่รับ อดีตอารมณ อยางเดียว มี ๖ ดวง คือ
วิญญาณัญจายตนจิต ๓  เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓ 
โลกุตตรจิต ๘ 
 ๘. จิตที่รับ อนาคตอารมณ อยางเดียว ไมมี 
 ๙. จิตที่รับ กาลวิมุตตอารมณ อยางเดียว มี ๒๙ ดวง คือรู
ปาวจรจิต ๑๕ (เวนอภิญญาจิต ๒) อากาสานัญจายตนจิต ๓ อา
กิญจัญญายตนจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๐. จิตที่รับ บัญญัติอารมณ อยางเดียว มี ๒๑ ดวง คือ รู
ปาวจรจิต ๑๕ (เวนอภิญญาจิต ๒) อากาสานัญจายตนจิต ๓ อา
กิญจัญญายตนจิต ๓ 
 ๑๑. จิตที่รับ ปรมัตถอารมณ อยางเดียว มี ๓๙ ดวง คือ 
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓ สันตีรณจิต ๓ มหาวิบากจิต 
๘ หสิตุปปาทจิต ๑ วิญญาณัญจายตนจิต ๓ เนวสัญญานา
สัญญายตนจิต ๓  โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๒. จิตที่รับ อัชฌัตตอารมณ อยางเดียว  มี ๖ ดวง คือ 
วิญญาณัญจายตนจิต ๓  เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓  



 

 ๑๓. จิตที่รับ พหิทธอารมณ  อยางเดยีว มี ๒๖ ดวง คือ รู
ปาวจรจิต ๑๕ (เวนอภญิญาจิต ๒) อากาสานญัจายตนจิต ๓  
โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๔. จิตที่รับ อัชฌัตตพหทิธอารมณ อยางเดียว ไมมี 
 ๑๕. จิตที่รับ ปญจารมณ อยางเดียว มี ๓ ดวง คือ มโน
ธาตุ ๓ 
 ๑๖. จิตที่รับ รูปารมณ  อยางเดียว มี ๒ ดวง คือ จักขุ
วิญญาณจิต ๒ 
 ๑๗. จิตที่รับ สทัทารมณ อยางเดียว มี ๒ ดวง คือ โสต
วิญญาณจิต ๒ 
 ๑๘. จิตที่รับ คันธารมณ อยางเดียว มี ๒ ดวง คือ ฆาน
วิญญาณจิต ๒ 
 ๑๙. จิตที่รับ รสารมณ อยางเดียว มี ๒ ดวง คือ ชิวหา
วิญญาณจิต ๒ 
 ๒๐. จิตที่รับ โผฏฐัพพารมณ อยางเดียวมี๒ ดวงคือ กาย
วิญญาณจิต ๒ 

 ๒๑. จิตที่รับ ธรรมารมณ อยางเดียวมี๓๕ ดวง คือ 
มหัคคตจิต ๒๗ (เวนอภิญญาจิต ๒)  โลกุตตรจิต ๘ 

การจําแนกเจตสกิโดยอารมณ ๒๑ 
๑.เจตสิกที่รับ กามอารมณ แนนอน ไมมี  
๒.เจตสิกที่รับ กามอารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๓.เจตสิกที่รับ มหัคคตอารมณ แนนอน ไมมี 
๔.เจตสิกที่รับ มหัคคตอารมณ ไมแนนอน มี ๔๗ (เวนวิรตี ๓ อัปป
มัญญา ๒) 
๕. เจตสิกที่รับ นิพพานอารมณ แนนอนไมมี 
๖.เจตสิกที่รับ นิพพานอารมณ ไมแนนอน มี ๓๖ดวง คือ อัญญ
สมานเจตสกิ๑๓  
   โสภณเจตสิก ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๗.เจตสิกที่รับ นามอารมณ แนนอน ไมมี 
๘.เจตสิกที่รับ นามอารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (เวนอปัปมัญญา ๒) 
๙. เจตสิกที่รับ รูปอารมณ   แนนอน ไมมี 
๑๐.เจตสิกที่รับ  รูปอารมณ ไมแนนอน ม ี๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๑.เจตสิกทีร่ับ ปจจบุันอารมณ แนนอน ไมมี 



 

๑๒.เจตสกิที่รับ ปจจุบันอารมณ ไมแนนอนมี๕๐ ดวง(เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๓.เจตสิกทีร่ับ อดีตอารมณ แนนอน ไมมี  
๑๔.เจตสิกทีร่ับ อดีตอารมณ ไมแนนอน มี ๔๗ ดวง (เวนวิรตี ๓ 
อัปปมัญญา ๒)  
๑๕.เจตสิกทีร่ับ อนาคตอารมณ แนนอน ไมมี 
๑๖.เจตสิกที่รับ อนาคตอารมณไมแนนอน มี๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๗.เจตสิกทีร่ับ กาลวิมุตตอารมณ แนนอน มี ๒ ดวง คือ อัปป
มัญญาเจตสิก ๒ 
๑๘.เจตสิกทีร่ับ กาลวิมุตตอารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ ดวง  (เวน
อัปปมัญญา ๒) 
๑๙.เจตสิกทีร่ับ บัญญัติอารมณ แนนอน มี ๒ ดวง คือ อัปป
มัญญาเจตสิก ๒ 
๒๐.เจตสิกทีร่ับ บัญญัติอารมณ ไมแนนอนมี ๔๗ ดวง (เวนวิรตี 
๓ อัปปมัญญา๒)  
๒๑.เจตสิกทีร่ับ ปรมัตถอารมณ แนนอนมี ๓ ดวงคือวิรตีเจตสิก ๓ 
๒๒.เจตสิกทีร่ับ ปรมัตถอารมณ ไมแนนอนมี ๔๗ ดวง(เวนวิรตี ๓ 
อัปปมัญญา๒)  

๒๓.เจตสิกทีร่ับ อัชฌัตตอารมณ แนนอน ไมมี  
๒๔.เจตสิกทีร่ับ อัชฌัตตอารมณไมแนนอนมี ๔๙ดวง(เวนอิสสา
๑อัปปมัญญา๒) 
๒๕.เจตสิกทีร่ับ พหิทธอารมณ แนนอนมี ๓ ดวงคืออิสสา ๑ อัปป
มัญญา ๒       
๒๖.เจตสิกทีร่ับ พหิทธอารมณ ไมแนนอนมี ๔๙ ดวง(เวนอิสสา
๑อัปปมัญญา๒) 
๒๗.เจตสิกทีร่ับ อัชฌัตตพหิทธอารมณ แนนอน  ไมมี (คือมีไมได) 
๒๘.เจตสิกทีร่ับอัชฌัตตพหิทธอารมณไมแนนอนมี ๔๙ ดวง (เวน
อิสสา ๑ อัปปมัญญา ๒) 
๒๙.เจตสิกทีร่ับ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ 
โผฏฐัพพารมณ โดยแนนอน ไมมี 
๓๐.เจตสิกทีร่ับ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ 
โผฏฐัพพารมณ  โดยไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๓๑.เจตสิกทีร่ับ ปญจารมณ แนนอน ไมมี  
๓๒.เจตสิกที่รับ ปญจารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๓๓.เจตสิกที่รับ ธรรมารมณ แนนอน มี ๒ ดวง คือ อัปมญัญาเจตสิก ๒ 



 

๓๔.เจตสิกที่รับ ธรรมารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (อัปปมัญญา ๒) 
 

๖ . วัตถุสังคหะ 
ในวัตถุสังคหะนี้ เปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะห จิต 

เจตสิก โดยประเภทแหงวัตถุ ๖ ที่จิตและเจตสิกอาศัยเกิดได  
วัตถุ มี ๖ คอื  
๑. จักขุวัตถุ ไดแก จักขุปสาท 

 ๒. โสตวัตถุ   ,, โสตปสาท 
 ๓. ฆานวัตถุ    ,, ฆานปสาท 
 ๔. ชิวหาวัตถุ    ,, ชิวหาปสาท 
 ๕. กายวัตถุ    ,, กายปสาท 
 ๖. หทยวัตถุ    ,, หทัยรูป 

วัตถุรูปทั้ง ๖ นี ้ เปนที่อาศัยของจิตเจตสิกทั้งหลาย 
หมายความวา จิตเจตสกิทั้งหลายปรากฏขึ้นไดและเกิดไดเรื่อย ๆ 
จะตองอาศัยวัตถุรูปทั้ง ๖ นั่นเอง คือเมื่อครบเหตุปจจัย จิต 
เจตสิก จงึอาศัยวัตถุรูปเกิด ในปญจโวการภูมิมีเหตุ ๓ คืออดีต

กรรมวัตถุ อารมณ ในจตุโวการภูมิไมมีวัตถุ การเกิดขึ้นของ จิต 
เจตสิก จึงมีเหตุ ๒ คือ อดีตกรรม อารมณ ไดแก หทัยรูป 

จําแนกจติโดยวัตถุ ๖ 
๑.  จักขุวิญญาณจิต  ๒ อาศัยจักขุวัตถุเกิด 

  ๒.  โสตวิญญาณจิต   ๒ อาศัยโสตวัตถุเกิด 
  ๓.  ฆานวิญญาณจิต ๒ อาศัยฆานวัตถุเกิด 
  ๔.  ชิวหาวญิาณจิต ๒ อาศัยชิวหาวัตถุเกิด 
  ๕.  กายวิญญาณจิต ๒ อาศัยกานวัตถุเกิด 
  ๖.  มโนธาตจุิต  ๓  อาศัยหทัยวัตถุเกิด 
     ๗. มโนวญิญาณธาตุจิต ๖๗ ไดแก กามจิต ๔๒ (เวนทวิปญจ
วิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓) และมหัคคตกุศล ๙ มหัคคตกริยา 
๙ โลกุตตรจติ ๘ อาศัยหทัยวัตถุเกิด 
    ๘. มหัคคตวิบากจิต ๙ ไมอาศัยวัตถุอยางใดอยางหนึ่งเกิดเลย 
 หมายเหตุ… อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ ในขณะที่ทําหนาที่
สันตีรณกิจ และ ตทาลมัพนะกิจ มหาวิบากจิต ๘  ในขณะที่ทํา
หนาที่ตทาลมัพนกิจ  กต็องอาศัยวัตถุเกิด  แตจิตทั้ง ๑๐ ดวงนี ้
ในขณะที่ทํานหนาที่ปฏสินธิ  ภวังค จตุิ ก็ไมตองอาศัยวัตถุเกิด 



 

การจําแนกเจตสกิ ๕๒ โดยวัตถุรูป ๖ 
๑. เจตสิกทีอ่าศัยจักขุวัตถุเกิดโดยแนนอน ไมมี 
๒. เจตสิกทีอ่าศัยจักขุวัตถุเกิดโดยไมแนนอน  มี ๗ ดวง 

คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ทีป่ระกอบกับจักขุวิญญาณจิต ๒ 
๓.เจตสิกที่อาศัย โสตวัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ 

เกิดโดยแนนอน ไมมี 
๔. เจตสิกทีอ่าศัย โสตวัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ 

เกิดโดยไมแนนอน มี ๗ ดวง คือ สพัพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ที่
ประกอบกับโสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชิวหา
วิญญาณจิต ๒ กายวิญญาณจิต ๒ 

๕. เจตสิกทีอ่าศัยหทัยวัตถุเกิดโดยแนนอนมี ๖ ดวง คือ 
โทจตุกเจตสกิ ๔  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  เพราะโทจตุกเจตสกิ ๔ 
ดวงยอมเกิดในกามภูมิเทานั้น และอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ก็เกดิได
ในปญจโวการภูมิ เทานัน้ 

๖. เจตสิกที่อาศัยหทัยวัตถุเกิดโดยไมแนนอน มี ๔๖ 
คืออัญญสมานเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๐ (เวนโทจตุกะ ๔) 
โสภณเจตสกิ ๒๓ (เวนอปัปมัญญา ๒)  

๗. เจตสิกทีอ่าศัยวัตถุรูปเกิดโดยแนนอน มี ๖ คอื โทจตุก
เจตสิก ๔ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ 

๘.เจตสิกที่อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยไมแนนอนมี ๔๖ คือ
เจตสิก ๔๖ (เวน โทจตุกเจตสิก ๔ อัปปมัญญาเจตสิก ๒)
หมายความวา เจตสิก ๔๖ ดวงเหลานี้ ถาเกิดในปญจโวการภูมิ ก็
อาศัยวัตถุรูปเกิด ถาเกดิในจตุโวการภูมิ ก็ไมอาศัยวัตถุรูปเกิด 
 

ปริจเฉทที่ ๔ วิถีสังคหวิภาค 
ในปริจเฉทที ่๔ นี้ เปนการแสดงการรวบรวมความเปนไป

ของจิตเจตสกิที่เกิดขึ้นกอนและหลังตามลําดับอันเกี่ยวเหนื่องกับ
ธรรม ๖ หมวด ซึ่งในธรรม ๖ หมวดนัน้ หมวดหนึง่ ๆ มี ๖ ขอธรรม 
จึงเรียกวา ฉักกะ  รวมธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถสีังคหะนี ้ จงึมี ๖ 
ฉักกะ  ดังพระอนุรุทธาจารยแสดงคาถาเบื้องตนวา 
  จิตฺตุปฺปาทานมจิฺเจว      กตฺวา   สงฺคหมุตฺตรํ 
  ภูมิปุคฺคลเภเทน     ปุพฺพาปรนิยามิตํ 
  ปวตฺติสงฺคหํ   นาม     ปฏิสนฺธิปวตฺติยํ 
  ปวกฺขามิ สมาเสน      ยถาสมฺภวโต   กถํ. 



 

 แปความวา ตามนัยที่กลาวแลวนั้น ไดแสดงไวในปกิณณก
สังคหะ (ปริจเฉทที่ ๓)  ที่เกี่ยวเนื่องดวยจิตและเจตสิกแลว  
ตอไปนี้ จะแสดงปวัตตสิังคหะ เพือ่ใหเขาใจในเรื่องจิตที่เกดิกอน
และหลัง ทัง้ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  พรอมดวยประเภทของ
บุคคลและภมูิดวย 
 ในวิถีสังคหะนี้ ไดรวบรวมไวดวยธรรม ๖ หมวดดวยกัน ใน
ธรรม ๖ หมวดนั้น หมวดหนึ่ง ๆ มี ๖ เรียกวา ฉักกะ รวมเปน ๖ 
ฉักกะ คือวัตถุฉักกะ,ทวารฉักกะ,อารัมมณฉักกะ, วิญญาณฉักกะ,
วิถีฉักกะ,และวิสยัปปวัตติฉักกะ สวนจิตที่ไมเกี่ยวเนื่องดวย
อารมณ ทวาร และวิถี เรียกวา วิถีวิมุตตจิต ไดแก จิต ๑๙ ดวง ที่มี
กรรม,กรรมนิมิต, หรือ คตินิมิต อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ 
 ในธรรม ๖ หมวดนี้  ฉักกะ ๓ อยาง 

วัตถุฉักกะ คอื วัตถุ ๖ ไดแก จักขุวัตถ,ุ โสตวัตถุ, ฆานวัตถุ
, ชิวหาวัตถุ, กายวัตถุ,หทยวัตถุ 

ทวารฉักกะ คือ ทวาร ๖ไดแก จักขุทวาร,โสตทวาร,ฆาน
ทวาร,ชิวหาทวาร,กายทวาร,มโนทวาร 

อารัมมณฉักกะ คือ อารมณ ๖ ไดแก รูปารมณ, สัททา
รมณ, คันธารมณ, รสารมณ, โผฏฐัพพารมณ, ธรรมารมณ 

ทั้ง ๓ ฉักกะนี้ ไดแสดงไปแลวในปริจเฉทที่๓ที่ผานมา จะ
ไมแสดงในทีน่ี้อีก 

สวนวิญญาณฉักกะ คือ วิญญาณ ๖ ไดแก จักขุวญิญาณ, 
โสตวิญญาณ, ฆานวิญญาณ, ชวิหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, 
มโนวิญญาณ ไดแสดงไปแลวในปริจเฉทที่ ๑ ที่วาดวยเรื่องจิต  จึง
ไมจําตองแสดงไวในที่นี้อีก จะเปนการซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมไพเราะหู 

ฉะนั้น ในปริจเฉทที ่๔ นี ้จะแสดงเพยีง ๒ ฉักกะ หรือ ๒ 
หมวดคือ วิถีฉักกะ และวิสยัปปวัตติฉักกะ  เทานั้น แตที่ยกเอา 
วัตถุ ๖, ทวาร ๖, อารมณ ๖, วิญญาณ ๖ มากลาวไวในที่นีด้วย
นั้น ก็เพราะเหตุวาในหมวดธรรมเหลานั้น จะตองเปนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องอยูดวยกับธรรมอีก ๒ หมวด คือ วิถี ๖ และ วสิยัปปวัต
ติ ๖ ทีจ่ะกลาวในปริจเฉทนี้ นัน่เอง 

วิถีฉักกะ = วิถีจิต ๖ 
๑. จักขุทวารวิถี   ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางจักขุ

ทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวงคือ กามาวจรจิต ๔๖ (เวนโสตวิญญาณ



 

จิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ กายวิญญาณจิต 
๒ รวม ๘ ดวง) 

๒. โสตทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางโสต
ทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือกามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขุวิญญาณ
จิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ กายวิญญาณจิต 
๒ รวม ๘ ดวง) 

๓. ฆานทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางฆาน
ทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือกามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขุวิญญาณ
จิต ๒ โสตวญิญาณจิต ๒ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ กายวิญญาณจิต 
๒ รวม ๘ ดวง) 

๔. ชิวหาทวารวิถี ความเปนไปของจติที่ปรากฏทางชิวหา
ทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขุวิญญาณ
จิต ๒ โสตวญิญาณจติ ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ กายวิญญาณจิต 
๒ รวม ๘ ดวง) 

๕.กายทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทาง
กายทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือ กามาวจรจติ ๔๖ (เวนจักขุ

วิญญาณจิต ๒ โสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชวิหา
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 

๖. มโนทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางมโน
ทวาร ไดแก จิต ๖๗ หรือ ๙๙ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๑ (เวน
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓) มหัคคตกุศลจิต ๙ มหัคคต
กิริยาจิต ๙ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐  

คําวา ทวารวิถี หมายถึง จิตที่ปรากฏขึ้นโดยความเปนไป
ในทางทวารทั้ง ๖ คือ จกัขุทวาร โสตทวาร เปนตน ที่ไดแสดงไว
แลวในปริจเฉทที ่ ๓ ความปรากฏขึ้นของจิตโดยอาศัยความ
เปนไปทางทวารทั้ง ๖ เหลานั้น จึงมีชือ่เรียกตามทวารนั้น ๆ ดวย
วา จักขุทวารวิถี เปนตน ดังกลาวแลว 

 
วิสยัปปวัตติฉักกะ = ความเปนไปของจิตในอารมณ ๖ 
ทางปญจทวาร มีวิสยัปปวัตติ ๔ อยาง คือ 

๑.อติมหันตารมณอารมณที่มีกําลังแรงกลาหมายถึง
อารมณที่มีวิถีจิตเกิดไดมากที่สุด 



 

๒. มหันตารมณ    อารมณที่มีกําลังปานกลาง หมายึง 
อารมณที่มีวิถีจิตเกิดตามปกติ 

๓. ปริตตารมณ อารมณที่มีกําลังนอย หมายถึง 
อารมณที่มีวิถีจิตเกิดไดนอย 

๔. อติปริตตารมณ  อารมณที่มีกําลังนอยมาก หมายถึง 
อารมณที่ไมมีวิถีจิตเกิดเลย 

ทางมโนทวาร มีวิสยัปปวัตติ ๒ อยาง คือ 
๕. วิภูตารมณ อารมณที่ปรากฏชัดทางใจ หมายถึง 

อารมณที่มีวิถีจิตเกิดไดมาก 
๖. อวิภูตารมณ อารมณที่ปรากฏไมชัดทางใจ หมายถึง 

อารมณที่มีวิถีจิตเกิดไดนอย 
 คําวา วิสยปัปวัตติ นั้น หมายถึง ความเปนไปของจิตที่
ปรากฏเกิดขึ้นทางทวารใดทวารหนึ่ง ทั้ง ๖ ทวารนั้น  และทีเ่ปนไป
ในอารมณทั้ง ๖ มีรูปารมณ เปนตน  โดยประเภท ๔ อยาง มี 
อติมหันตารมณ เปนตน ทางปญจทวาร และโดยประเภท ๒ มี วิภู
ตารมณ เปนตน ทางมโนทวาร เรียกวา วิสยัปปวัตติ  

 ฉะนั้น ทวารวิถี กับ วิสยัปปวัตติ ธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้  จึง
เปนธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกัน  คําวา วิสยัปปวัตต ิ กับวิญญาณวิถี
นั้น  มีความหมายเปนอยางเดียวกัน คือ หมายความวา วิถี
วิญญาณที่เปนไปกับอารมณทั้ง๖ โดยประเภทแหงอารมณ มี 
อติมหันตารมณ เปนตน นั่นเอง 
 สวน อารมณของวิถีวิมุตตจิต ๑๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตี
รณจิต ๒ มหาวิบากจิต ๘ มหัคคตวิบากจิต ๙ ที่ทําหนาที ่
ปฏิสนธ ิภวงัค จุต ินั้น มีอารมณอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยางนี้ 
คือกรรมอารมณ กรรมนิมิตอารมณ หรือ คตินิมิตอารมณ  ซึ่งเปน
อารมณที่รับมาจากภพกอนเมื่อใกลจะตาย (ปฏิสนธจิิตในภพนี้
รับมา ภวังคจิตก็รับตอและรักษาไว จนถึงจุตจิติ เปนอันสิน้สุด
อารมณเหลานี้ ในชาติหนึ่ง ๆ เปนอยางนี้ เรื่อยไป จนกวาจะได
บรรลุพระอรหันต เวลาพระอรหันตจะปรินิพพานจะไมมีอารมณ
เหลานี้มาปรากฏ เหมือนบุคคลเหลาอื่น  เพราะฉะนั้น อารมณทั้ง 
๓ นี ้ จึงเรียกวา เปนนมิิตหมายแหงความเกิด เพราะบุคคลที่จะ
เกิดอีกเทานัน้อารมณเหลานี้จึงปรากฏใหเห็น สวนพระอรหันต
เปนผูไมเกิดอีกตอไป  อารมณเหลานี้ จึงไมมาปรากฏ) ในขณะที่



 

จิต ๑๙ ดวงนี้ ทําหนาทีป่ฏิสนธ ิภวังค จุติ อยางใดอยางหนึ่งนั้น 
ไมตองอาศัยทวารอยางใดอยางหนึ่งเกิดเลย  ทั้งไมเปนวิถีจิต  
และไมรับอารมณใหม  ฉะนั้น จึงเรียกจิต ๑๙ ดวงนี้ วา วิถีวิมุตต
จิต หรือทวารวิมุตตจิต  แปลวา จิตทีพ่นวิถี หรือจติที่พนจากทวาร 
 ในปริจเฉทที ่ ๔ นี ้ เปนการแสดงถึงลําดับการเกดิขึ้นของ
จิต ทีเ่ปนไปกับอารมณทั้ง ๖ คราวหนึ่ง ๆ หรือ วารหนึ่ง ๆ เรียกวา 
วิถีสังคหะ และในวิถีสังคหะนี้ หมายรวมถึงการรวบรวมวิถีจิตตาง 
ๆ เขาไวในปริจเฉทนี้ดวย   ฉะนั้น ในปริจเฉทที่ ๔ นี ้ ทานจึง
รวบรวมแสดงถึงลําดับการเกิดขึ้นของจิต ทีเ่ปนไปกับอารมณทั้ง 
๖ และแสดงไปตามลําดับประเภทของจิต คือ กามาวจรจิต ที่
เรียกวา กามวิถี  รูปาวจรจิต และ อรูปาวจรจิต รวมเรียกวา 
มหัคคตจิต เรียกวา มหัคคตวิถี หรืออัปปนาวิถี  และโลกุตตรจติ ก็
เรียกวา โลกตุตรวิถี หรือ อัปปนาวิถี เชนกัน 
 

ปริจเฉทที่ ๔ มีชื่อเรียกได  ๒ อยาง คือ 
 ๑.วิถีสังคหะ หมายความวา การแสดงสงเคราะห การ
เกิดขึ้นโดยลาํดับติดตอกันไปเปนลําดบัของจิต เจตสิก รูป 

 ๒.ปวัตติสังคหะ หมายความวา การแสดงสงเคราะหความ
เปนไปของจติ เจตสิก รูป ใน ปวัตติกาล 
 กาล คือ ความเปนไปของจิต เจตสิก รูป มี ๒ คือ  

๑) ปฏิสนธิกาลหมายเอาขณะทีป่ฏิสนธจิิต เจตสิก 
และกัมมชรูปเกิดขึ้น ขณะเดียวเทานั้น  

๒) ปวัตติกาล หมายเอา ตั้งแตภวังคจิตดวงหลังจาก
ปฏิสนธขิณะ เปนตนมา จนถึงจิตดวงสุดทาย กอนถึงจุติจิต 

ภูมิ คือที่เกิดของสัตวทั้งหลายมี ๓๑ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑ 
รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ 

บุคคล ๑๒ คือ ปุถุชน ๔  อริยบุคคล ๘ 
หมายเหตุ สําหรับภูมิอันเปนที่ตั้งทั้ง ๓๑ ภูมินั้น เปนการ

แสดงรวมทั้งรูปวิถี และนามวิถี ถาจะแสดงโดยเฉพาะแลว ตอง
เวนอสัญญสตัตภูมิ ๑ คงเหลือ ๓๐ ภมูิ 
 

อธิบายวสิยัปปวัตติฉักกะ 
๑. อติมหันตารมณ หมายถึง ปญจารมณคือ รูป, เสียง

,กลิ่น,รส ,โผฏฐัพพะ ที่มีกําลังแรง หรอื ปรากฏชัดเจนมาก 



 

๒. มหันตารมณ หมายถึงปญจารมณ ที่มีกําลังปานกลาง 
หรือปรากฏชัดเจนพอประมาณ 

๓. ปริตตารมณ = ปญจารมณ ที่มีกําลังนอย หรอื ปรากฏ
ไมคอยชัด 

๔. อติปริตตารมณ  หมายถึงปญจารมณที่มีกําลังนอย
มาก ปรากฏไมชัดเลย ชวนะไมสามารถแลนไปได 

๕. วิภูตารมณ หมายถึง ธรรมารมณที่ปรากฏชัดเจน 
๖. อวิภูตารมณ หมายถึง  ธรรมารมณที่ปรากฏไมชัดเจน 
 
แสดงองคธรรมของธรรม ๑๖ ประเภท 

๑  วิญญาณธาตุ 
๒  วิญญาณขันธ 
๓  วิญญาณ  องคธรรมไดแก จิต  ๘๙ หรือ ๑๒๑ 
๔  มนายตนะ 
๕  มโนวิญญาณ องคธรรมไดแก จิต ๗๙ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต๑๐) 
๖ มโนวิญญาณธาตุ องคธรรมไดแก จิต๗๖ (เวนทวิปญจฯ๑๐
มโนธาตุ๓) 

๗ มโนธาตุ องคธรรมไดแกปญจทวาราวัชชนจิต๑สัมปฏิจฉนจิต๒ 
๘  มโนวิญญาณวิถี   
๙  มโนทวารวิถี  ฃองคธรรมไดแก จิต ๖๗ คือ กามจิต ๔๑
(เวนทวิปญจฯ ๑๐ 
๑๐ มโนทวาริกจิต มโนธาตุ๓) อัปปนาชวนะ  ๒๖ 
๑๑  มโนทวาร  องคธรรมไดแก  ภวังคจติ  ๑๙ 
๑๒  ทวารวมิุตตจิต องคธรรมไดแก  ภวังคจิต  ๑๙ ( วิถีมุตตจิต ) 
๑๓  ทวาริกจิต   องคธรรมไดแก จิต  ๘๐ ( มหัคคตวิบาก ๙ )  
๑๔  ธรรมารมณ  องคธรรมไดแก  จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ปสาทรูป ๕  
สุขุมรูป ๑๖ 
๑๕  ธัมมายตนะ         นพิพาน  บัญญัติ 
๑๖  ธัมมธาตุ องคธรรมไดแก เจตสิก  ๕๒ สุขุมรูป  ๑๖  นิพพาน 
 

แสดงองคธรรมของวิสยัปปวัตติทางปญจทวารและ
มโนทวาร 

วิสยัปปวัตติ  ๘  องคธรรม  ไดอารมณ 
๑  อติมหันตารมณ วิสยรูป ๗     ๕ 



 

๒  มหันตารมณ               ,,     ๕ 
ปญจทวาร     ๓   ปริตตารมณ                ,,              ๕ 

๔  อติปริตตารมณ           ,,    ๕ 
            ๑อติวิภูตารมณ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป๒๘ 

นิพพาน บัญญัติ     ๖ 
๒  วิภูตารมณ      ,,  ๖ 

มโนทวาร     ๓  อวิภูตารมณ    ,,  ๖ 
             ๔  อติอวิภูตารมณ    ,,  ๖ 
แสดงองคธรรมและอารมณของวิสยัปปวตัติใน

วิถีมุตตจติ ๑๙ 
๑  กรรมอารมณ   องคธรรมไดแก  อารมณ  ๑ คือ ธรรมารมณ 
๒  กรรมนิมิตอารมณ        ,,       ,,   อารมณ ๖ 
๓  คตินิมิตอารมณ        ,,       ,,     ๖ 

จัดวิสยปัปวัตติทั้ง ๘ เขาในวาระทั้ง ๔ 
วิสยัปปวัตตทิางปญจทวาร  วิสยัปปวตัติทางมโนทวาร วาระทั้ง ๔ 
อติมหันตารมณ    อติวิภตูารมณ       ตทาลัมพนวาระ   ชวนวาระ 
มหันตารมณ       วิภูตารมณ  -  ชวนวาระ 

ปริตตารมณ    อวิภูตารมณ  -              โวฏฐัพพนวาระ 
อติปริตตารมณ  อติอวิภูตารมณ -   โมฆวาระ 
 

เหตุผลที่ตทาลัมพนะเกิด ๒ ขณะนั้นมีอยู  ๒ อยางคือ 
 ๑.  เกี่ยวกับกําลังของชวนะ  ๒.  เกี่ยวกับความเร็วของจิต 

ภวังคมี ๒ ประเภท คือ 
๑. มูลภวังค  ภวังคที่เนื่องมาจากปฏิสนธ ิ   
๒. อาคันตุกภวังค ภวังคที่จรมาใหม 

มูลภวังคแบงออกเปน ๓ อยางคือ 
๑.อตีตภวังค คือ ภวังคที่ผานไป ในขณะที่ปญจารมณมา

ปรากฎทางปญจทวารแลว 
๒. ภวังคจลนะ คือภวังคที่ไหวตัวขึ้น ดวยอํานาจของปญ

จารมณ ที่มากระทบทางปญจทวาร ครั้งแรก 
๓. ภวังคุปจเฉทะ คือ ภวงัคที่ตัดกระแสภวังคขาด เพื่อ

ใหปญจทวาราวัชชนจิตรับอารมณทางปญจทวาร หรือ มโนทวา
ราวัชชนจิตรับอารมณทางมโนทวาร 

 



 

แสดงองคธรรม และ อารมณ ของ ภวังค ๕ อยาง 
๑.  มูลภวังค ไดแก  ภวังคจิต  ๑๙ 
๒.อตีตภวังค ไดแก ภวังคจิต ๑๕ (เวนอรูปวิบาก๔) มี

อารมณ ๖ ที่เปนกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต 
๓.  ภวังคจลนะ  ไดแก  ภวังคจิต  ๑๙ 
๔.  ภวังคุปจเฉท   ไดแก  ภวังคจติ  ๑๙ 
๕.  อาคันตุกภวังค ไดแก อุเบกขาสันตี ๒มหาวิบาก

อุเบกขา ๔ มีอารมณ ๖ ที่เปนกามชวนะ ที่มีความชํานาญในภพนี้ 
อารมณมี ๒ อยางคือ 

๑.  อิฏฐารมณ  มี ๔ อยาง   คือ  ๑) สภาวะอฏิฐารมณ    
    ๒) ปริกัปปะอิฏฐารมณ 

            ๓) อติอิฏฐารมณ     
๔) อิฏฐมัชฌัตตารมณ  

๒. อนิฏฐารมณ มี ๔ อยางคือ   ๑) สภาวะอนิฏฐารมณ    
๒) ปริกัปปอนิฏฐารมณ 

                                ๓) อติอนิฎฐารมณ       
๔) อนิฏฐมัชฌัตตารมณ 

 

ความหมายของอารมณฝายอิฏฐารมณ 
๑.อิฏฐารมณคืออารมณที่ดีหรืออารมณที่นาใครนาปรารถนา 
๒.  สภาวะอฏิฐารมณ  คือ อารมณที่ดีตามสภาวะจริง ๆ 
๓.  ปริกัปปะอิฏฐารมณ  คือ อารมณที่ดีเฉพาะสวนตัว 
๔.  อติอิฏฐารมณ  คือ อารมณที่ดียิ่ง 
๕.  อิฏฐมัชฌัตตารมณ  คือ อารมณที่ดีปานกลาง 
      (สวนอนฏิฐารมณ ก็มีความหมายตรงกันขาม) 
 
เครื่องจําแนกอารมณ (วา เปนสภาวะอารมณ) มี ๕ อยาง 

๑.  มัชฌัตตบุคคล คือ บคุคลปานกลาง  ๒.วิบากจิต จิตที่
เปนผลของกรรม (เปนอุเบกขา) 

๓.  ทวาร ไดแก ทวารทั้ง ๖ โดยเฉพาะ   ๔. อารมณ  
ไดแก  อารมณ  ๖ 

๕.  กาล  เวลาที่รับอารมณ 
ในอติมหันตารมณวิถี อาคันตุกภวังค จะมีไดตองประกอบดวย
องค ๓ คือ 



 

  ๑.  ปฏิสนธิเปนโสมนสั       
๒.  อารมณเปนอติอิฏฐารมณ       
๓. เกิดโทสะชวนะมาขั้นกลางชวนะอืน่ ที่เปนโสมนัสชวนะ 

ในมหันตารมณวิถี อาคันตุกภวังค จะมีไดตองประกอบดวยองค  
๒  คือ 
        ๑.  ปฏิสนธเิปนโสมนัส  
        ๒.เกิดโทสะชวนะขัน้มาขั้นกลางชวนะอื่นทีเ่ปนโสมนสัชวนะ 
หมายเหต ุ สําหรับทางมโนทวารอติวิภูตารมณ มีองค ๓ เหมือน 
อติมหันตารมณ และวิภตูารมณ มีองค ๒ เหมือนมหันตารมณ 
 

จัดสันตีรณะ ๓ ตทารัมมณะ ๑๑ อาคันตุกะ ๖ 
กามกิริยาชวนะ ๙ เขาในอารมณ ๓ 

อารมณ ๓ สันตีรณ  ๓ ตทาลัมพนะ 
๑๑ 

อาคันตุกะ  ๖ กามกิริยาชวนะ 
๙ 

อติอิฎฐา
รมณ 

โสมนัสสันตี
รณจิต ๑ 

โสมนัสสันตรีณ 
๑ 
มหาวิบาก
โสมนัส ๔ 

อุเบกขาสันตีรณ 
๒มหาวิบาก
อุเบกขา ๔ 

หสิตุปปาทจิต ๑ 
มหากิริยาโสมนัส 
๔ 

อิฏฐมัชฌัต 
ตารมณ 

อุเบกขาสันตี
รณจิต ๒ 

อุเบกขาสันตีรณ
จิต ๒ มหาวิบาก

อุเบกขาสันตีรณ 
๒มหาวิบาก

มหากิริยาอุเบกขา 
๔ 

อุเบกขา ๔ อุเบกขา ๔ 
อนิฏฐารมณ อุเบกขาสันตี

รณอกุศล
วิบากจิต ๑ 

อุเบกขาสันตีรณ
อกุศลวิบากจิต 
๑ 

 มหากิริยาอุเบกขา 
๔ 

 
ตทาลัมพนะมี  ๒ ชนิด 

๑. มูลตทาลมัพนะ  คือ ตทาลัมพนะที่เนื่องมาจากปฏิสนธ ิ
๒. อาคันตุกะตทาลัมพนะ  คือ ตทาลมัพนะที่เกิดขึ้นมาทํา

หนาที่ใน ปวตัติกาลอยางเดียว 
 

แสดงปญจทวารวถีีโดยยอและโดยพิสดาร 
ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะและโบราณาจารยมี ๗๕ และตามนัย
แหงปรมัตถทีปนีมหาฎีกาและภาสาฏีกามี ๘๐ คือ  
 
ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะและโบราณาจารย ๗๕ 
อติมหันตารมณ  ๑  ทวาร  ๕ ได     ๕          
มหันตารมณ   ๒  ,,  ๕  ,,  ๑๐      รวม๗ ๕   
ปริตตารมณ       ๖    ,,      ๕  ,,  ๓๐             



 

อติปริตตารมณ   ๖   ,,       ๕  ,,  ๓๐   
ตามนัยปรมัตถทีปนีและภาสาฏีกา๘๐ 

อติมหันตารมณ  ๑  ทวาร  ๕  ได   ๕ 
มหันตารมณ   ๒    ,,   ๕    ,,   ๑๐      รวม 
๘๐ 
ปริตตารมณ      ๖      ,,   ๕    ,,   ๓๐ 
อติปริตตารมณ   ๗   ,,    ๕   ,,   ๓๕ 

ถานับโดยพิสดารมี ๑๐๐  คือ 
อติมหันตารมณ  ๓   ในทวาร ๕ รวม   ๑๕ 
มหันตารมณ      ๔        ,,     ๕  ,,      ๒๐       รวม ๑๐๐ 
ปริตตารมณ      ๖        ,,     ๕  ,,      ๓๐  
อติปริตตารมณ   ๗       ,,    ๕  ,,      ๓๕ 
 

กฎของตทาลัมพนะมีองค  ๕  คือ 
๑.  ตองเปนกามภูมิ 
๒.  ตองเปนกามบุคคล 
๓.  ตองเปนกามชวนะ 

๔.  ตองเปนกามอารมณ 
๕.ตองเปนพลวารมณ (อารมณที่มีกําลังมากไดแก 

อติมหันตารมณหรือ อติวิภูตารมณ) 
จําแนกวถิีโดยบุคคล๘ ในกามภูมิ ๑๑ 

(อติมหันตารมณวิถี ตทาลัมพนวาระ) 
บุคคล ภวังคแรก-หลัง กามชวนะ๒๙ ตทาลัมพน

๑.ทุคติบุคคล อุเบกขาสันตีรณ 
อกุศลวิบากจติ ๑ 

อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตีรณจิต  ๓ 

๒.สุคติอเหตุก 
บุคคล 

อุเบกขาสันตีรณ 
กุศลวิบากจิต ๑ 

อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตี ๓ ม
ญาณวิปปยุตต

๓.ทวิเหตกุบุคคล มหาวิบากญาณ
วิปปยุตจิต ๔ 

อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต  ๘ 

สันตี ๓ ม
ญาณวิปปยุต ๔

๔.ติเหตุกปุถุชน มหาวิบากญาณ
สัมปยุตจิต ๔ 

อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตีรณจิต ๓  
มหาวิบากจิต ๘

๕.  โสดาบัน มหาวิบากญาณ
สัมปยุตจิต  ๔ 

อกุศลจิต๗ 
(เวนทิฎฐิสัม.๔) 
มหากุศล ๘ 

สันตีรณจิต ๓  
มหาวิบากจิต ๘

๖.  สกทาคาม ี มหาวิบากญาณ อกุศลจิต  ๗ สันตีรณจิต ๓  



 

สัมปยุตจิต  ๔ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต  ๘ 
๗.  อนาคาม ี มหาวิบากญาณ

สัมปยุตจิต ๔ 
อกุศลจิต ๕ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตีรณจิต ๓   
มหาวิบากจิต  ๘ 

๘.  อรหันต มหาวิบากญาณ
สัมปยุตจิต ๔ 

หสิตุปปาทจิต ๑ 
มหากิริยาจิต ๘ 

สันตีรณจิต ๓   
มหาวิบากจิต  ๘ 

จําแนกวถิีโดยบุคคล ๕ ในรูปภูมิ ๑๕   
(อติมหันตารมณวถี ชวนวาระ) 

บุคคล ภวังคแรก - หลัง กามชวนะ 
๑.ติเหตุก
ปุถุชน 

รูปาวจรวิบาก ๕ ตามสมควร อกุศลจิต ๑๐ (เวนโทสะ๒) มหากุศลจิต ๘ 

๒.โสดาบัน รูปาวจรวิบาก ๕ ตามสมควร อกุศลจิต ๕  (เวน๔-๒-๑) มหากุศลจิต ๘ 
๓.สกทาคาม ี รูปาวจรวิบาก ๕ ตามสมควร อกุศลจิต ๕  (เวน๔-๒-๑) มหากุศลจิต ๘ 
๔.อนาคาม ี รูปาวจรวิบาก ๕ ตามสมควร อกุศลจิต ๕ (เวน๔-๒-๑) มหากุศลจิต ๘ 
๕.อรหันต รูปาวจรวิบาก ๕ ตามสมควร หสิตุปปาทจิต ๑ มหากิริยาจิต  ๘ 
 หมายเหต…ุ 
 v ในขอ ๒ - ๕ ในวงเล็บที่เวน ๔ - ๒ - ๑ นั้น  

๔ หมายถึง โลภทิฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ ดวง ที่พระ
โสดาบันละไดเด็ดขาดแลว ดวยอํานาจมรรคญาณ 

๒ หมายถึง โทสมูลจิต ๒ ดวง ทีพ่ระโสดาบันและพระ
สกิทาคามี ขมไวไดดวยอํานาจฌาน  และพระอนาคามีละได
เด็ดขาดดวยอํานาจมรรคญาณ 

๑ หมายถึง โมหวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ดวง ที่พระ
โสดาบันละไดโดยเด็ดขาดแลวดวยอํามรรคญาณ 
v ในการที่อติปริตตารมณ มีแตภวังคจลนะ คือ ภวังคไหว

เกิดขึ้น ๒ ขณะ เพราะการเกิดขึ้นของภวังคไหวในครั้งที่ ๒ ไมได
ตัดกระแสภวังค  ฉะนัน้ การเกิดขึ้น ก็เหมือนกับดวงแรก  คอืไหว
เหมือนกัน  ฉะนั้น จึงไดเรียกชื่อเหมือนกัน 
 
แสดงการจําแนกปญจทวารวิถีโดยพิสดารในบุคคล  

๓ จําพวก 
๑.กามบุคคลมี ๑๐๐วิถ ี (มี ๖ ทวารคือจักขุ,โสตะ,ฆานะ,

ชิวหา,กายะ,มโน) 
อติมหันตารมณ มี ๓ วิถี คูณดวยทวาร ๕ จึง

เปน  ๑๕  วิถี 



 

มหันตารมณวิถี  มี ๔  วิถี คณูดวยทวร  ๕     จึง
เปน  ๒๐  วิถี 

ปริตตารมณ มี ๖ วิถ ี คูณดวยทวาร  ๕  จึง
เปน  ๓๐ วิถี 

อติปริตตารมณ  มี ๗  วถิี คูณดวยทวร ๕   จึง
เปน ๓๕ วิถี 

รวมทั้งหมดเปน  ๑๐๐  วถิี 
หมายเหตุ… คูณดวยทวาร ๕ นั้น หมายความวา แตละ

อารมณสามารถเกิดไดในทวารทั้ง ๕ และทุกวิถีที่เกิดได เชน 
อติมหันตารมณ มี ๓ วิถี แตละทวารก็มี ๓ วิถี ฉะนั้น ๕ ทวาร จึง
เปน ๑๕ วิถี  ในอารมณและทวารอื่น ๆ ทํานองนี ้

๒.รูปบุคคลมี  ๓๒ วิถี  (มี ๒ ทวาร คือ จักขทุวาร กับ 
โสตทวาร) 

อติมหันตารมณ  มี ๒ วิถีคูณดวยทวาร ๒ จึง
เปน    ๒ วิถี 

มหันตารมณ มี ๒ วิถี คูณดวยทวาร  ๒  จึง
เปน    ๔ วิถี 

ปริตตารมณ มี ๖ วิถ ี คูณดวยทวาร ๒ จึง
เปน ๑๒ วิถี 

อติปริตตารมณมี ๗ วิถี คูณดวยทวาร ๒ จึง
เปน ๑๔ วิถี 

      รวมทั้งหมดเปน 
๓๒  วิถ ี

๓. ทารกในครรภมี ๕๔ วิถี (มี๓ทวารคือชิวหาทวาร,
กายทวาร,มโนทวาร) 

อติมหันตารมณมี ๑ วิถี   คูณดวยทวาร ๓ จึง
เปน   ๓ วิถี 

มหันตารมณ มี ๔ วิถี คูณดวยทวาร ๓ จึง
เปน ๑๒ วิถี 

ปริตตารมณ มี ๖ วิถ ี คูณดวยทวาร ๓ จึง
เปน ๑๘ วิถี 

อติปริตตารมณมี ๗ วิถี คูณดวยทวร ๓ จึง
เปน ๒๑ วิถี 



 

รวมทั้งหมด
เปน  ๕๔  วถิี 

ซึ่งแสดงเปนตารางไดดังนี้ 
บุคคล อติมหัน 

ตารมณ 
มหัน 

ตารมณ 
ปริตตา
รมณ 

อติปริต
ตารมณ 

คูณดวย
ทวาร 

รวมวิถ ี

ามบุคคล ๓ ๔ ๖ ๗ ๕ ๑๐๐ 
คคล ๒ ๒ ๖ ๗ ๒ ๓๒ 
กในครรภ ๑ ๔ ๖ ๗ ๓ ๕๔ 

ขอควรจํา 
v ปญจทวารวิถี มีอารมณเปนใหญ จึงนับเอาจิตตักขณะ 

เปนเกณฑในการจําแนกอารมณ 
v มโนทวารวิถี มีจิต เจตสิกเปนใหญ ซึ่งเปนการนกึคิด จึง

ถือเอาอารมณที่มาปรากฎชัด หรือไมชัดเปนเกณฑในการจําแนก
อารมณ 
v รูปารมณเปนตน ที่เกดิขึ้นแลว แตยังไมมากระทบกับ

จักขุปสาท ภวังคที่ผานไปนั้นเรียกวา อตีตภวังค  (ภวังคเดิม) 

v รูปารมณ กระทบกับจักขุปสาทแลว ทําใหเกิดการ
หวั่นไหวของจิตที่เปนภวังค ดวยอํานาจของการกระทบ  เรียกวา  
ภวังคจลนะ  ( ภวังคไหว ) 
v ภวังคไหว ที่เกิดขึน้พรอมดวยการตัดกระแสภวังคขาด  

เรียกวา ภวังคุปจเฉทะ   (ภวังคตัดกระแสภวังค) 
มนสิการ  ๓  อยาง  คือ 

๑.วิถีปฏิปาทกมนสิการ คือ มนสิการที่ทําใหวิถีจิตเกิด 
ไดแก ปญจทวาราวัชชนจิต 

๒.ชวนะปฏิปาทกมนสิการ คือ มนสิการที่ทําใหชวนะจิต
เกิดขึ้น ไดแก มโนทวาราวัชชนจิต 

๓.อารัมมณปฏิปาทกมนสิการ คือ มนสิการทีท่ําใหจิต
ขึ้นสูอารมณ ไดแก มนสกิารเจตสิก 

ปฏิจจสมปุบาทวภิงัคอัฏฐกถา 
กลาววา ตทาลัมพนะเกดิไมไดในฐานะ ๑๑ อยาง 
๑.เมื่อชวนะ ถือเอาชื่อหรือโคตร  เปนอารมณ  ดับลงแลว  



 

๒.กามสัตตชวนะ ที่ถือเอาบัญญัติ  เปนอารมณ  ดับลง
แลว 

๓.หลังจากวิปสสนาสัตตชวนะ  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๔.หลังจากวุฏฐานคามินวีิปสสนาชวนะ  เปนอารมณ  ดับ

ลงแลว 
๕.หลังจากสตัตชวนะที่ปรารภรูปาวจร และอรูปาวจรเปน

อารมณดับลงแลว 
๖.หลังจากมจิฉัตตนิยตอกุศลชวนะ  ดับลงแลว 
๗.หลังจากสมัมัตตชวนะ  ดับลงแลว 
๘.หลังจากสตัตชวนะที่ถอืเอาโลกุตตระ  เปนอารมณ  ดับ

ลงแลว 
๙.หลังจากสตัตชวนะที่ถอืเอาอภิญญา  เปนอารมณ  ดับ

ลงแลว 
๑๐.หลังจากมหากุศลและกิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๘ ที่

ถือเอาปฏิสมัภิทาเปนอารมณดับลงแลว 
๑๑.หลังจากกามสัตตชวนะที่ถือเอากามอารมณที่มีกําลัง

ออนเปนอารมณดับลง 

เหตุที่ทําใหเกิดความฝน ๔ อยางคือ 
๑. เพราะบุพพนิมิต ๒. จติอาวรณ ๓. เทพสังหรณ ๔. 

ธาตุกําเริบ     
(กรรมนิมิต ๑  จิตอาวรณ ๑ เทพสังหรณ ๑  ธาตุ

กําเริบ๑) 
หมายเหตุ  ในมิลินทปญหาแสดงเหตุแหงความฝนไว ๓  

อยาง คือ  เสลดทําเอา  ลมกําเริบ   เลือดไมดี 
สรุปสุทธมโนทวารวิถี ๔๑ วิถี 

จําแนกโดยธรรม ๔ หมวด คือ วิสยัปปวัตติ  ๔ อารมณ ๖ บุคคล 
๘ ภูมิ ๓๑ 

อติวิภูตารมณ  ๒๒ 
อตีตภวังค ๖ วิถี คือ 

 วิถีที่มีอตีตภวังค ๕ วิถี มีอารมณที่เปนปจจุบันนปิผันนรูป  
๑๘ ไดในบุคคล ๘ และเกิดไดในกามภูมิ ๑๑ 

วิถีที่มีภวังคเดิม ๑ วิถี มีอารมณที่เปนกามจิต ๕๔ เจตสิก 
๕๒ รูป ๒๘ เกิดไดในบุคคล ๘  เกิดไดในกามภูมิ ๑๑ 



 

ชวนะ ๑๖ วิถี คือ 
วิถีที่มีอตีตภวังค ๗ วิถี มีอารมณที่เปนปจจุบันนปิผันนรูป 

๑๘ เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดใน ปญจโวการภูมิ ๒๖ 
วิถีที่มีภวังคเดิม ๑ วิถี  มีอารมณที่เปน จิต ๘๙ เจตสิก 

๕๒ รูป ๒๘ นิพ บัญญัติ  เกิดไดในบคุคล ๘ เกิดไดในภูมิ ๓๐ (เว
นอสัญญสัตตภูมิ) 

วิถีที่มีอตีตภวังค และมีอาคันตุกภวังค ๗ วิถ ี มีอารมณที่
เปนปจจุบันนิปผันนรูป ๑๘ เกิดไดในบุคคล ๔ (เวนทุคติบุคคล, 
สุคติอเหตุกบุคคล, พระอนาคามี, พระอรหันต)  เกิดไดในกาม
สุคติภูมิ ๗ 

วิถีจิตที่มีภวังคเดิม และมีอาคันตุกภวังค ๑ วถิี มีอารมณ
ที่เปนโลกียจติ ๘๑ เจตสกิ ๕๒ เกิดไดในบุคคล ๔ (เวนทุคตบิุคคล
, สุคติอเหตกุบุคคล, พระอนาคามี, พระอรหันต)  เกิดไดในกาม
สุคติภูมิ ๗ 

วิภูตารมณ  ๑๖ วิถี 
หมายเหต…ุ  วิภูตารมณทั้ง  ๑๖ วิถี เหมือนกับ อติวิภูตา

รมณ ชวนะวาระทั้ง  ๑๖ วิถี 

อวิภูตารมณ  ๒ 
๑. วิถีที่มีมโนทวาราวัชชนจิต (ม)เกิด ๓ ขณะ มีอารมณ 

๖ ที่ละเอียดและ สุขุมทั้งที่เปนรูป ๒๘ นิพพาน บัญญัติ  เกดิไดใน
บุคคล ๘ เกดิไดในภูมิ ๓๐ (เวน อสญัญสัตตภูมิ) 

๒. วิถีที่มีมโนทวาราวัชชนจิต (ม) เกดิ ๒ ขณะ มีอารมณ 
๖ ที่เปนปรมัตถและบญัญัติ เกิดไดในบุคคล  ๘  เกิดไดในภูมิ  
๓๐ (เวนอสญัญสัตตภูมิ) 

อติอวิภูตารมณ  ๑ 
๑. วิถีที่มีภวังคเดิม ๑ ขณะ และภวงัคจลนะ ๒ ขณะ เมื่อ

อารมณมาปรากฏมีแตภวังคไหวเทานั้นที่เกิดขึน้ เกิดไดในบุคคล 
๘ เกิดไดในภูมิ ๓๐ (เวนอสัญญสัตตภูมิ)  
 
ตทนุวัตตกิมโนทวารวิถี หรือ อนุพันธกมโนทวารวิถี  

๔๗ ประเภท 
อตีตัคคหนวิถี 



 

๑. ที่เปนตทาลัมพนะวาระ ที่มีอตีตปญจารมณที่เปน
ปรมัตถ เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖  (กามภูมิ 
๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ต    ต    ภ 
๒. ที่เปนชวนวาระ ที่มีอตีตปญจารมณที่เปนปรมตัถ เกิด

ไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ 
๑๕ เวนอสญัญสัตตภูมิ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ    ภ 
๓. ที่เปนชวนวาระ มีอาคันตุกภวังค ที่มีอตีตปญจารมณที่

เปนปรมัตถ เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กาม
ภูมิ ๑๑ รูปภมูิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช    อา   ภ    ภ 
สมูหัคคหนวิถี 

๑. ที่เปนตทาลัมพนะวาระ ที่มีอตีตปญจารมณที่ปรมัตถ  
เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูป
ภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ต    ต    ภ 

๒. ที่เปนชวนวาระ  ที่มีอตีตปญจารมณที่ปรมัตถ  เกิดได
ในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ 
เวนอสัญญสตัตภูมิ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ   ภ 
๓. ที่เปนชวนวาระ มีอาคันตุกภวังค ที่มีอตีตปญจารมณที่

ปรมัตถ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ 
๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   อา  ภ   ภ 
 
 
อัตถัคคหนวิถี  (กายวิญญัติคหนวิถี  วจี

วิญญัติคหนวิถี) 
๑. ที่เปนชวนวาระ มีอารมณที่เปนบัญญัติที่เกี่ยวปญจา

รมณ เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ 
๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ   ภ 



 

๒. ที่เปนชวนวาระ มีอาคันตุกภวังค มีอารมณที่เปน
บัญญัติที่เกี่ยวปญจารมณ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจ
โวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตตภูมิ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   อา  ภ    ภ 
 
นามัคคหนวิถี  (อธิปปายัคคหนวิถี) 

๑. ที่เปนชวนวาระ มีอารมณที่เปนบัญญัติที่เกี่ยวปญจา
รมณ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ 
๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 

ตี     น     ท     ม     ช     ช     ช     ช     ช     ช     ช    ภ   
ภ    ภ 

๒. ที่เปนชวนวาระ  มีอาคันตุกภวังค มีอารมณที่เปน
บัญญัติที่เกี่ยวปญจารมณ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจ
โวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตตภูมิ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   อา  ภ    ภ 
 

วิถีที่เกิดคั่นในระหวางอัตถัคคหนวิถี กับ นามัคค
หนวิถี ๓ วิถี 

๑.  สังเกตวถิี  เปนวิถีที่รับชือ่ของสิ่งตาง ๆ  ที่เคยจดจํามา
กอน 

๒. สัมพันธวถิี เปนวิถีที่รับอารมณที่สังเกตวิถีเคยรับมา
กอน เอามาเปนอารมณ เชื่อมตออารมณครั้งหลัง ๆวาเหมือนกัน
กับสภาวะและชาติเปนตนหรือไม 

๓. วินิจฉัยวถิี เปนวิถีทีเ่กิดขึ้นมาตัดสินวา  วัตถุนี้ ชื่อนี ้ 
เปนตน 

การเกิดขึน้ของตทนุวัตติกมโนทวารวิถี  ๓  
ประเภท 

 สวนรวม  จักขุทวาร   โสต
ทวาร 
        ๑.ปญจทวารวิถ ี  ๑.  จักขุทวารวิถ ี  ๑. 
โสตทวารวิถ ี
       ๒.อตีตัคคหนวถิ ี  ๒.  อตีตัคคหนวิถ ี  ๒. 
อตีตัคคหนวิถ ี



 

       ๓.  สมุหคัคหนวถิ ี  ๓.  สมุหัคคหนวิถ ี  ๓.  
สมุหัคคหนวถิ ี
       ๔.  อัตถัคคหนวถิ ี  ๔.  อัตถัคคหนวิถ ี  ๔.  
นามัคคหนวิถ ี
       ๕.  สังเกตวิถ ี  ๕.  กายวิญญตัิคหนวถิี   ๕.  
สังเกตวถิ ี
       ๖.   สัมพนัธวถิ ี  ๖.  สังเกตวถิ ี   ๖.  
สัมพันธวถิ ี
       ๗.  วินิจฉัยวิถ ี  ๗.  สัมพันะวถิี   ๗.  
วินิจฉัยวิถ ี
       ๘.  นามคัคหนวถิ ี  ๘.  วินิจฉัยวิถ ี   ๘.  
อัตถัคคหนวถิ ี
       ๙.  อธิปปายัคคหนวถิี   ๙. วจีวิญญัติตหนวถิ ี
     ๑๐. สังเกตวิถี      
      ๑๑.  สัมพันธวิถ ี   
      ๑๒.  วินิจฉัย      
     ๑๓.  อธิปปายัคคหนวถิ ี

อัปปนาวถิี มี  ๒  อยาง คือ 
โลกียอัปปนา   ๓  อยาง โลกุตตรอัปปนา  ๒  อยาง 

๑.รูปาวจร ๒. อรูปาวจร ๓. อภิญญา ๑. มรรค 
ปฐมฌาน อากาสาานัญจายตนะ อิทธิวิธะ โสดาปตติมรรค โสด
ทุติยฌาน วิญญาณัญจายตนะ ทิพพจักขุ สกทาคามิมรรค สกท
ตติยฌาน อากิญจัญยายตนะ ทิพพโสตะ อนาคามิมรรค อนา
จตุตถฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนะ เจโตปริยอภิญญา อรหัตตมรรค อรหั
ปญจมฌาน  ปุพเพนิวาสานุส

สติญาณ 
  

  ยถากัมมูปคอ
ภิญญา 

  

  อนาคตังสอ
ภิญญา 

  

อัปปนาวถิีมี  ๗ ประเภท คือ 
๑. อาทิกัมมิกฌานวิถี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,

สุคติอเหตุกบุคคล,ทวิเหตุกบุคคล) ในกามสุคคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ 
อรูปภูมิ ๔ 

๒. ฌานสมาบัติวิถี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,
สุคติอเหตุกบุคคล,ทวิเหตุกบุคคล) ในกามสุคติภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๕  
อรูปภูมิ ๔ 



 

๓. ปาทกฌานวิถี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,
สุคติอเหตุกบุคคล,ทวิเหตุกบุคคล) ในกามสุคคติภูมิ  ๗  รูปภูมิ  
๑๕ 

๔. อภิญญาวิถี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,สุคติอ
เหตุกบุคคล,ทวิเหตุกบุคคล)  ในกามสุคติภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๕ 

๕.มรรควิถี เกิดไดแกบุคคล ๙ คือ ติเหตุกปุถุชน ๑ 
อริยบุคคล ๘ ในกามสุคคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ อรูปภูมิ ๔ 

๖. ผลสมาบัติวิถี  เกิดไดแกพระอริยบุคคล ๔  ในกาม
สุคคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) อรูปภูมิ ๔ 

๗.นิโรธสมาบัติวิถี  เกิดไดแกบุคคล ๒ คือ พระอนาคามี
กับพระอรหันต ผูไดฌานสมาบัติ ๘ หรือ ๙ ในกามสุคคติภูมิ ๗  
รูปภูมิ ๑๕  

 

ความหมายของอัปปนาวิถ ี ๗  อยาง 
๑. อาทิกัมมิกฌาน เปนวิถีของผูที่ไดฌานเปนครั้งแรก 
๒. ฌานสมาบัติ เปนวิถีทีเ่ขาถึงโดยชอบ  คือ  

เขาถึงฌาน 

๓. ปาทกฌาน  เปนวิถีทีเ่ปนบาทใหเกิดอภิญญา 
๔. อภิญญา  เปนวิถีที่รูยิ่ง 
๕. มรรควิถี  เปนวิถีที่ฆากิเลสได 
๖. ผลสมาบัติวิถี  เปนวิถีที่เขาถึงโดยชอบซึ่งผลจิตที่รับ

อารมณอันประเสริฐ 
       ๗.นิโรธสมาบัติวิถี เปนวิถีที่เขาถึงโดยชอบซึ่งความดับของ
จิตเจตสิก จติตชรูป 

อัปปนาวถิีของมันทบุคคล  ๗  วิถี 
๑. อาทิกัมมิกฌานวิถี  มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตใน

อารมณสมถะ ๓๐ อยาง ๆ ใดอยางหนึ่ง  ไดเกดิไดแกบุคคล ๕ 
(เวนทุคติบุคคล ๑ สุคติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตุกบคุคล ๑) เกิดได
ใน ๒๖ ภูมิ คือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
และอรูปภมูิ ๔ จิตทีเ่กิดไดในวิถีนี้ คอื อเหตุกจิต ๑๗ (เวนหสิตุป
ปาทจิต ๑) ติเหตุกภวังคจิต ๑๓ คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต 
๔ มหัคคตวบิากจิต ๙ ติเหตุกชวนะ ๑๓ คือ มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๔ มหัคคตกศุลจิต ๙ รวม ๔๓ ดวง 



 

ภ     น    ท     ม     ปริ    อุ     นุ     โค     ณ     ภ     ภ     
ภ 

๒. ฌานสมาบัติ มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตในอารมณ
สมถะ ๓๐ อยาง ๆ ใดอยางหนึ่ง ไดเกิดไดแกบคุคล ๕ (เวนทุคติ
บุคคล ๑ สคุติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตุกบุคคล ๑) เกิดไดใน ๒๖ 
ภูมิ คือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) และอรูป
ภูมิ ๔ จิตที่เกิดไดในวิถีนี้คือ อเหตุกจติ ๑๗ (เวนหสิตุปปาทจิต ๑) 
ติเหตุกภวังคจิต ๑๓ คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหคัคต
วิบากจิต ๙ ติเหตุกชวนะ ๑๓ คือ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ 
มหัคคตกุศลจิต ๙  รวม ๔๓ ดวง 

ภ    น    ท    ม    ปริ   อุ    น ุ   โค    ฌาน เรื่อย ๆ ไป    ภ          
๓. ปาทกฌาน  มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตในกสิณ 

๑๐ อยาง ๆ ใดอยางหนึ่ง  เกิดไดเกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติ
บุคคล ๑ สคุติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตุกบุคคล ๑) เกิดไดใน ๒๒ 
ภูมิ คือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) จิตทีเ่กิด
ไดในวิถีนี้ คือ อเหตุกจิต ๑๗ (เวนหสิตุปปาทจิต ๑) ติเหตุกปญจ
โวการปฏิสนธิ ๙ คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ รูปาวจร

วิบากจิต ๕ ติเหตุกชวนะ ๑๓ ดวง คือ มหากุศลอุเบกขาญาณ
สัมปยุตตจิต ๒ มหากริิยาอุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ มหัคคต
ปญจมฌานกุศลจิต ๕ มหัคคตปญจมฌานกิริยา ๔  (เวนเนว
สัญญานาสัญญายตนกิริยา ๑) รวมเปนจิต ๓๖ ดวง 

ภ    น    ท    ม    ปริ    อุ    นุ    โค    ฌาน เรื่อย ๆ ไป    ภ 
๔. อภิญญามีอารมณ ๖ ทีเ่ปนปรมตัถ บัญญัติ อยางใด

อยางหนึ่ง  เกิดไดแกบคุคล ๕ (เวนทุคติบุคคล ๑ สุคติอเหตุก
บุคคล ๑ ทวิเหตุกบุคคล ๑) จิตที่เกิดไดในวิถีนี้ คือ ติเหตุกปญจ
โวการปฏิสนธิ ๙ คือมหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ รูปาวจร
วิบากจิต ๕ มหากุศลอเุบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ มหากิริยา
อุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ อภิญญาจิต ๒ รวมเปนจิต ๑๕ ดวง 

ภ   น   ท    ม   ปริ   อุ   นุ   โค   อภิ    ภ    ภ    ภ     
๕. มัคควิถี  มีอารมณที่เปน รูปนาม นิพพาน  เกดิไดแก ติ

เหตุกปุถุชน ๑  เกิดไดในกามสุคตภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๐ (เวน
สุทธาวาสภมูิ ๕ อสัญญสัตตภูมิ ๑) จิตที่เกิดไดในวิถีนี้ มี ๑๖ ดวง 
คือ ติเหตุกปญจโวการปฏิสนธจิิต ๙  มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหา
กุศลญานสมัปยุตตจิต ๔  มรรคจิต ๑ ผลจิต ๑  รวมเปน ๑๖ ดวง 



 

ภ     น     ท     ม     ปริ     อุ     น ุ    โค     มัค    ผ     ผ     
ภ 
 และเกิดไดแกผลบุคคล ๔ ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ๑๕ 
อรูปภูมิ ๔ จิตที่เกิดไดในวิถีนี้มี ๒๔ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธิจิต 
๑๓ ดวงคือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหคัคตวิบากจิต ๙, 
มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มรรค
เบื้องตน ๓ ผลเบื้องตน ๓ รวมเปน ๒๔ 
 ภ     น     ท     ม     ปริ     อุ     นุ     โว     มัค     ผ     ผ     
ภ  

๖. ผลสมาบตัิ   มีรูปนาม และนพิพาน เปนอารมณ   เกิด
ไดแกผลบุคคล ๔ ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ๑๕ อรูปภูมิ ๔ จิตที่
เกิดไดในวิถีนี้มี ๒๖ หรือ ๔๒ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธจิิต ๑๓ ดวง
คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหัคคตวิบากจิต ๙, มโนทวา
ราวัชชนจิต ๑  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากิริยาญาณ
สัมปยุตตจิต ๔  ผลจิต ๔ หรือ ๒๐  รวมเปน ๒๖ หรือ ๔๒ 

ภ     น     ท     ม     น ุ     น ุ    นุ    น ุ     ผล จติเรื่อย ๆ 
ไป     ภ 

๗.นิโรธสมาบัติ มีอากิญจัญญายตนกุศลจิต ๑ กริยาจิต ๑ 
และนิพพานเปนอารมณ  เกิดไดแกบุคคล ๒ จาํพวก คือ พระ
อนาคามี และพระอรหนัต  ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕  จิตที่
เกิดไดในวิถีนี้ มี  ๑๖ ดวง คือ ติเหตกุปฏิสนธจิิต ๙ ดวง คือ มหา
วิบากญาณสัมปยุตตจิต ๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕, มโนทวาราวัชชน
จิต ๑ มหากุศลอุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ มหากิริยาอุเบกขา
ญาณสัมปยุตตจิต ๒  เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ๑ กิริยา
จิต ๑ รวมเปน ๑๖ ดวง 

ภ     น     ท     ม     ปริ     อุ     นุ     โค    ฌ     ฌ        ภ 
จิต เจตสิก  จิตตชรูป ดับ 

 
 

ปริจเฉทที่ ๕  วิถีวิมุตตสังคหวิภาค 
ในปริจเฉทที ่๕ นี้ เปนการแสดงจิตและเจตสิกที่ไมไดเกิด

โดยอาศัยทวารใดทวารหนึ่ง เรียกวา วิถีวิมุตตจิต ไดแก จิตเจตสิก 



 

ที่ทําหนาทีป่ฏิสนธ ิภวังค จุติ คือ การเกิดขึ้นในภพใหม  การรักษา
ภพที่เกิดอยู  และการตายจากภพเกา 

ในปริจเฉทที ่๕ นี้ ทานแสดงธรรมไว ๔ หมวด ที่เรียกวา 
จตุกะทั้ง ๔ คือ 

๑. ภูมิจตุกะ แสดงเกี่ยวกับภูมิทั้ง ๔ คือ อบายภูมิ กาม
สุคติภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ  

๒. ปฏสินธจิตุกะ แสดงเกี่ยวกับปฏสินธิในภูมิทัง้๔ คือ 
อบายปฏิสนธิ,  กามสุคติปฏิสนธ,ิ รูปาวจรปฏิสนธิ, และอรูปาวจร
ปฏิสนธ ิ

๓. กัมมจตุกะ  แสดงเกี่ยวกับเรื่องกรรม ๔ หมวด คือ กิจ
จจตุกะ, ปากทานปริยายจตุกะ, ปากกาลจตุกะ, และปากัฏฐาน
จตุกะ 

๔. มรณุปปตติจตุกะ แสดงเกี่ยวกับเรื่องมรณะ ๔ อยาง 
คือ อายุกขยมรณะ, กัมมักขยมรณะ, อุภยักขยมรณะ, และอุปจ
เฉทกมรณะ 

๑. ภูมิจตกุกะ 

 ภูมิมี ๔  คือ   อบายภูมิ,  กามสุคติภูมิ,  รูปาวจรภูมิ,  อรู
ปาวจรภูมิ 
 อบายภูมิมี ๔ คือ นรก, กําเนดิดิรัจฉาน, เปรตวิสัย, 
อสุรกาย 
 กามสุคติภูมิ มี ๗ คือ มนษุย ๑ เทวภมูิ ๖ 
 รูปาวจรภูมิ มี ๑๖ คือ ปฐมฌานภมูิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
ตติยฌานภูมิ ๓ และจตตุถฌานภูมิ ๒ หรือ ๗ (ซึ่งรวมทั้งสุธาวาส
ภูมิ ๕ ดวย) 
 อรูปภูมิ มี ๔ คือ อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ วญิญาณัญ
จายตนภูมิ ๑ อากิญจัญญายตนภูมิ ๑ และเนวสัญญานา
สัญญายตนภูมิ ๑ 

อธิบายอบายภูมิ ๔ 
 สถานที่ๆไมมีโอกาสกระทํากุศลนั่นแหละเปนที่อยูของสัตว
ทั้งหลายเรียกวาอบายภูมิ   ดังม ีวจนัตถะวา  อปาโย   เอว   ภูมิ   
อปายภูมิ 

๑. นรกภมูิ 
 นรกภูมิ  คือ ที่อยูของสัตวที่ไมมีความสุขความสบาย 



 

มหานรกมี ๘ ขุม คือ 
๑.สัญชีวะ นรกสัตวนรกที่ตายแลวฟนขึ้นในภพนั้นบอย ๆ 

(เพราะทําปาณาติบาตเสมอๆ) 
๒.กาฬสุตตะนรก สัตวนรกที่ถูกตีดวยเสนเชือกดํา(เพราะ

เคยประทุษรายผูมีพระคุณ) 
๓.  สังฆาตะนรก  สัตวนรกที่ถูกบดดวยภูเขาเหล็ก  

(เพราะทําการทารุณกรรมสัตว) 
๔.โรรุวะนรก (ธูมะโรรุวะ) สัตวนรกที่รองไหดวยเสยีงอันดัง 

(เพราะเคยจบัสัตวเปนๆมาเผาไฟทั้งเปน) 
๕.มหาโรรุวะนรก (ชาลโรรุวะ) สัตวนรกที่รองไหดวยเสียง

อันดังกวา (เพราะเคยปลนสมณะชีพราหมณผูมีศีล) 
๖. ตาปนะนรก นรกที่ไฟไหมสัตวนรกที่ตรึงอยูบนหลาว

เหล็ก (เพราะเคยเปนนายพรานฆาสัตว ดวยการทรมานจนกวาจะ
ตาย) 

๗.มหาตาปนะนรก (ปตาปนะ)นรก ที่ไฟไหมสตัวนรกซึ่ง
ถูกตรึงอยูบนเหล็กอันแรงรอน  (เพราะเคยฆาคน ดวยการทรมาน
จนกวาจะตาย) 

๘.อวีจินรก นรกที่ไมวางจากเปลวไฟ และความทุกขของ
สัตวนรก (เพราะโทษทีเ่คยทําอนันตริยกรรม) 

อุสสทนรกมี ๕ ขุม คือ 
 ๑.   คูถะนรก  นรกหลุมคูถ 
 ๒.   กุกกุฬะนรก  นรกขี้เถารอน 
 ๓.   ชิมปลีวนะนรก  นรกปาไมงิ้ว 
 ๔.   อสิปตตวนะนรก นรกปาไมที่มีใบเปนดาบ 
 ๕.   เวตตรณีนรก นรกน้าํเค็มที่เต็มไปดวยปาหวาย
หนามแหลมคม 
ทุกขตาง ๆ มีมากในนิรยภูมินี้ จึงชือ่วา อุสสทะ (อุสฺสีทนฺติ นานา
ทุกขา เอตฺถาติ -อุสฺสทา) 
 วิธีนับอุสสทนรก ๑๒๘ ขุม (เรียกจุฬนรกก็ได)  คือ ในมหา
นรกขุมหนึ่ง ๆ มี อุสสทนรก ทิศละ ๔  รวม ๔ ทิศ เปน ๑๖ ขมุ 
เปนบริวาร และมหานรกก็มี ๘ ขุม อุสสทนรกทั้งหมดจึงม ี๑๒๘ 
ขุม 



 

 พระยายมราชไมใชสัตวนรกเปนเทวดาชั้นต่ําในจาตุมมหา
ราชิกาภูมิ เปนเจาแหงเวมานิกเปรต มีใจกรุณาตอสัตว ในชาติ
กอนเคยทําอกุศลเทากนักับกุศล 
 นายนิรยบาล ไมใชสัตวนรก เกิดดวยมหากุศลชัน้ต่ํา เปน
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา มีชาติเปนรากษส ชาติกอนเปนผูมีใจ
ยินดีตอการเบียดเบียน 
 

จิตใจของสัตวทั้งหลายในโลกนี้มี ๔ ประเภท คือ 
๑.  ชอบทํากศุลมาก  ไปเกิดในสุคติภูมิ 
๒. ทํากุศล อกุศลเทากนั  ถาไปเกดิในนรก ก็มีโอกาสที่

พระยายมจะซักถามและตอบได 
๓.  ชอบทําอกุศลมากกวา  ถาไปเกดิในนรก ก็เสวยทุกข

อยางเดียว 
๔.  ชอบทําอกุศลฝายเดยีว  ไปเกิดในนรกเสวยทกุขทันท ี

 พระยายมราช จะถามสัตวนรกเรื่องเทวทูต ๕ อยาง 
เพื่อใหระลึกถึงกุศล ถาระลึกได ก็ตายจากสตัวนรกไปเกิดเปน

มนุษยหรือเทวดา เทวทตู ๕ คือ ๑) ความเกิด  ๒)  ความแก   ๓)  
ความเจ็บ   ๔)  คนตองโทษ   ๕)  ความตาย 
 

อุสสทนรก ๘ ขุม ที่มาในโลกบัญญตัิปกรณ 
 ๑.    หลุมนรก อันเต็มไปดวยถานเพลิง เรียกวา  
องฺคารกาสุนิรยะ 
 ๒.   นรกน้ําเหล็ก  เรียกวา  โลหรสนิรยะ 
 ๓.   นรกขี้เถา    เรียกวา   กุกกฺุลนิรยะ 
 ๔.   นรกน้ํารอน   เรียกวา   อัคคฺิสโมทกนิรยะ 
 ๕.   นรกหมอโลหะ    เรียกวา   โลหกุมฺภีนิรยะ 
 ๖.   นรกอุจจาระเนา   เรียกวา   คถูนิรยะ 
 ๗.   นรกปาไมงิ้ว   เรียกวา   สิมฺปลิวนนิรยะ 
 ๘.   นรกแมน้ําเคม็   ที่เต็มไปดวยหวายหนาม  เรียกวา  
เวตฺตรณีนิรยะ 
ประเภทแหงอวีจินรก (มาในสฬายตนสังยุตตอัฏฐกถา,อังคุตตร
อัฏฐกถา) 
 ๑.   ปหาสนิรยะ นรกราเริง     อัพพุทะ คือการกําหนด

ตองอยูในนรกนั้น ๆ 
       การคํานวณเวลาคือ เ
งาโกศลเต็มเกวียนบรรทุกน้ํ



 

 ๒.   อปราชิตนิรยะ  นรกไมแพ 
 ๓.   อัพพุทนิรยะ เปนการนับจาํนวน    
 ๔.   นิรัพพุทนิรยะ =  ๒๐ อัพพุทะ  

๕.   อะพะพะนิรยะ  = ๒๐ นิรัพพุทะ   
๖.   อะหะหะนิรยะ  = ๒๐ อะพะพะ   

 ๗.   อะฏะฏะนิรยะ  = ๒๐ อะหะหะ 
 ๘.   กุมุทนิรยะ  = ๒๐ อะฏะฏะ 
 ๙.   โสคันธิกนิรยะ  = ๒๐ กุมุทะ 
 ๑๐.  อุปปลนิรยะ  = ๒๐ โสคนัธิกะ 
 ๑๑.  ปุณฑริกนิรยะ  = ๒๐ อุปปละ 
 ๑๒.  มหาปทุมนิรยะ = ๒๐ ปณุฑริกะ 

๒. กําเนดิเดรัจฉาน 
 ติรัจฉานโยน ิ  หมายถึง  สัตวที่ไปโดยสวนขวาง หรือ สัตว
ที่ไปขวางจากมรรคผลในบรรดาสัตวติรัจฉานเหลานี้ มีทั้งหมด ๔ 
พวก จําแนกโดยขา 
 ๑.   อปทติรจฺฉาน  สัตวติรัจฉานที่ไมมีขา 
 ๒.   ทฺวิปทติรจฺฉาน  จําพวกติรัจฉานที่มี ๒ ขา 

 ๓.   จตุปฺปทติรจฉฺาน จําพวกติรัจฉานที่มี ๔ ขา 
 ๔.   พหุปฺปทติรจฉฺาน จําพวกติรัจฉานที่มีขามาก 

พญานาคมี ๑๐๒๔ ชนิด 
 ๑.   กัฏฐมุโข   กัดแลวแข็ง 
 ๒.   ปูติมุโข   กัดแลวจะเนา 
 ๓.   อัคฺคิมุโข  กัดแลวรอน 
 ๔.   สัตฺถมุโข  กัดแลวเหมือนถูกฟาผา 
มีวิธีทําอันตราย ๔ ชนิด คือ 
 ๑.   ทัฏฐวิสพญานาค กัดแลวพิษซานไปทั่วตัว 
 ๒.   ทิฏฐวิสพญานาค ใชมองดูแลวพนพิษออก
ทางตา 
 ๓.   ผุฏฐวิสพญานาค ใชการกระทบก็เปนพษิ
ออกมา 
 ๔.   วาตวิสพญานาค ใชลมหายใจพนพิษ 
ใชวิธีทําอันตราย ๑๖ ชนิดนี้ ชนิดหนึ่ง ๆ แบงวิธีทํา
อันตรายอีก ๔ ชนิด 
 ๑.   อาคตวิส  น โฆรวิส มีพิษแผไปเร็ว  แตไมรุนแรง 



 

 ๒.   โฆรวิส น อาคตวิส มีพิษแรง  แตแผไปชา 
 ๓.   อาคตวิส โฆรวิส    มีพิษแผไปเร็ว  และแรง
มาก 
 ๔.   น อาคตวิส น โฆรวิส มีพิษแผไปชา  และไมแรง 
ในบรรดาพญานาค  ๖๔ ชนิดนี้ ไดแบงเปน ๔ ชนิด คือ 
 ๑.   อัณฑชพญานาค พญานาคเกิดในไข 
 ๒.   ชลาพุชพญานาค พญานาคเกิดในครรภ 
 ๓.   สังเสทชพญานาค พญานาคเกิดจากเหงื่อไคล 
 ๔.   โอปปาติกพญานาค พญานาคเกิดเติบโตทีเดยีว 
ในพญานาค ๒๕๖ ชนิด แบงเปน ๒ คือ 
 ๑.   ชลชพญานาค  พญานาคที่เกิดอยูในน้ํา 
 ๒.   ถลชพญานาค  พญานาคที่เกิดอยูบนบก 
ในพญานาค ๕๑๒ ชนิด แบงเปน ๒ คือ 
 ๑.   กามรูปพญานาค พญานาคที่เสวยกามคุณ 
 ๒.   อกามรูปพญานาค พญานาคที่ไมเสวยกามคุณ 
ลักษณะของพญานาคที่มีประจําตัวอยูเสมอ ๕ อยาง คือ 
 ๑.   ในขณะปฏิสนธิ                                    

 ๒.   ในขณะเสพเมถุนกับพญานาคดวยกัน    
 ๓.   ในขณะลอกคราบ               ตอง
ปรากฎเปนพญานาค 
 ๔.   ในขณะนอนหลับปราศจากสติ   
  
 ๕.   ในขณะตาย   

กินนรา 
สัตวที่นาเกลยีดแตเหมือนคน มีอาย ุ๑๐๐๐ ป  ธรรมดา

กินนรนั้นยอมกลัวน้ํามากที่สุด 
กินนรมี ๗ อยาง คือ 

 ๑)  เทวกินนรา  ๒)  จันทกินนรา  ๓)  ทุมกินนรา ๔)  
ฑัณฑมาณวกินนรา    

๕)  โกนตกินนรา   ๖)   สกุณกินนรา   ๗)  กัณณปาวุรณ
กินนรา 



 

ราชสีหมี ๔ อยาง คือ 
๑.ติณสีหะ มีรางกายแดงเหมือนขนนกพิราบเทาวัวหนุม

กินหญาเปนอาหาร 
๒. กาฬสีหะ   มีรางกายดํา ใหญเทาวัวหนุม กินหญาเปน

อาหาร 
๓.  บัณฑุสีหะ มีรางกายเหมือนสีใบไมเหลืองใหญเทาวัว 

กินเนื้อเปนอาหาร 
๔.  เกสรสหีะ มีริมฝปาก หาง เทาสีแดง ตั้งแตศีรษะลง

ไปตลอดถึงหลัง มีลายสแีดงพาดสามแถว วนรอบสะโพกสามรอบ  
ตั้งแตตนคอมีขนปกคลุมลงมา   ตั้งแตบามีสีเหมอืนผากําพล สวน
ที่เหลือสีขาวทั้งหมด กินเนื้อเปนอาหาร อาศัยถ้ําทอง ถ้ําเงนิ ถ้ํา
แกวมณี ถ้ําเพชร ถ้ํามโนศิลาอยู 

พญาครฑุ 
มีรูปรางเหมือนนก จงึจดัเขาในประเภทนก อาศยัอยูที่ปา

ไมงิ้วชั้นที่๒ ของเขาสิเนรุ มีบันไดเวียน๕รอบๆที่หนึง่อยูที่
มหาสมุทรสทีันดรเปนทีอ่ยูของพญานาค 
  พญาครุฑมีรางกายสูง   ๑๕๐   โยชน 

  ปกยาวขางละ       ๕๐  โยชน 
  คอยาว       ๓๐  โยชน 
  ปากกวาง     ๙  โยชน 
  ขายาว       ๑๒  โยชน 
  หางยาว   ๑๐  โยขน 
กระพือปกเกดิเปนลมพายุพัดไปไกล ๗๐๐-๘๐๐โยชน  กิน
พญานาคเปนอาหาร 

ชางมี ๑๐ ชนิด คือ 
๑.  ชางกาฬวกะ ชางดํา    กําลังเทากับบุรุษ     ๑๐
 คน 
๒.  ชางคังเคยยะ ชางคงคา    กําลงัเทากับชางกาฬวกะ   
๑๐     เชือก 
๓.  ชางปณฑระ ชางเผือก   กําลังเทากับชางคังเคยยะ    
๑๐    เชือก 
๔.  ชางตัมพะ  ชางแดง กําลังเทากับชางปณฑระ     
๑๐    เชือก 



 

๕.  ชางปงคละ ชางดําแดง กําลังเทากับชางตัมพะ   
   ๑๐     เชือก 
๖.  ชางคันธะ  ชางมีกลิ่นหอม กําลังเทากับชางปงคละ 
   ๑๐    เชือก 
๗.  ชางมังคละ ชางมงคล กําลังเทากับคันธะ      
   ๑๐    เชือก 
๘.  ชางเหมะ  ชางสีเทา กําลังเทากับชางมังคละ  
   ๑๐    เชือก 
๙.  ชางอุโปสถะ ชางสีทีเ่รียบรอย  กําลังเทากับชางเหมะ          
๑๐    เชือก 
๑๐.ชางฉัททันตะ   ชางเกิดในสระฉัททันตกําลงัเทากับชางอุโปส
ถะ    ๑๐ เชือก 
สัญญาที่ปรากฎแกติรัจฉานทั้งหลายมี ๓ อยาง คือ 

 ๑.   กามสัญญา รูจักเสวยกามคุณ 
 ๒.   โคจรสัญญา รูจักหากิน 
 ๓.   มรณสัญญา รูจักกลัวตาย (ปรากฏมากที่สุด) 
 

๓. ปตติวสิยภูม ิ
เปตติวิสัย สัตวที่ชื่อ เปตะ เพราะยอมถึงฐานะอันหางไกลจาก
ความสุขทั้งหลาย 
 ๑.   วันตาสเปรต  กินน้ําลาย 
 ๒.   กุณปาสเปรต  กินซากศพ 
 ๓.   คูถขาทกเปรต  กินอุจจาระ 
 ๔.   อัคคิชาลมุขเปรต มีไฟลุกในปาก 
 ๕.   สูจิมุขเปรต  มีปากเล็กเทารูเข็ม 
 ๖.   ตัณหัฏฏิตเปรต ถูกตัณหาเบียดเบียนใหหิว
น้ําอยูเสมอ 
 ๗.   สุนิชฌามกเปรต ดําเหมือนตอไมที่ถูกไฟไหม 
 ๘.   สัตถังคเปรต  มีเล็บมือเลบ็เทายาวคม
เหมือนมีด 
 ๙.   ปพพตังคเปรต  มีตัวใหญเทาภูเขา 
 ๑๐.  อชครังคเปรต  มีอัตภาพเหมือนงูเหลือม 
 ๑๑.  เวมานิกเปรต  กลางวันเสวยทุกข กลางคืน
เสวยสขุ 



 

 ๑๒.  มหิธิทกเปรต  มีฤทธิ์มากอาศัยอยูตามเชิง
เขาหิมาลัย 
เปรต ๔ ประเภทที่มาในเปรตวัตถ ุอัฏฐกถาและ

ฎีกา 
๑.  ปรทัตตูปชีวิกเปรต  มีการเลี้ยงชวีิตโดยอาศัยอาหารที่
ผูอื่นอุทิศให 
๒.  ขุปปปาสิกเปรต  ถูกเบียดเบียนใหหิวขาวกระหายน้ํา
อยูเสมอ 
๓.  นิชฌามตัณหิกเปรต ถูกไฟเผาไหมใหเรารอนอยูเสมอ 
๔.กาลกัญจกิเปรต  มีเลือดและเนื้อนอยไมแข็งแรง เปนชื่อของ
อสุราที่เปนเปรต 
 กาลกัญจิกเปรต มีรูปรางสูง ๓ คาวุต ไมมีแรง  เพราะ
มีเลือดและเนื้อนอย มีสีสรรคลายกบัใบไมแหง ตาถลนออกมา
เหมือนกับตาปู และมีปากเทารูเข็มตัง้อยูบนกลางศีรษะ 
 

ภพที่พระโพธิสัตวที่ไดรับพุทธพยากรณแลว จะไมไป
เกิดมี ๑๖ คือ 

๑.  ไมเกิดเปนคนปา       ๒.  เปนมารเทวบุตรไมได     
๓.  ไมเปนอสัญญสัตตพรหม     ๔.  เปนสุทธาวาสพรหม
ไมได   
๕.  ไมไปเกดิในจักรวาลอื่น    ๖.  ไมเปนอรูปพรหม   
๗.  ไมเปนผูหญิง     ๘.  ไมเกิดกับคนที่เปนทาส   
๙.  ไมเกิดเปนคนบอด ห๔หนวก ใบ    ๑๐. ไมเปนคนขีเ้รื้อน
กุฏฐัง     
๑๑. ไมเปลีย่นแปลงเพศ       ๑๒. ไมทําปญจานันตริยก
รรม      
๑๓. ไมไปเกิดในโลกันตริกนรก      
๑๔. ไมเกิดในอเวจีนรก และเปนขุปปปาสิกเปรต, นิชฌามตัณหิก
เปรต,  กาลกัญจิกเปรต 
 ๑๕. ไมเกิดเปนสัตวทีเ่ลก็กวานกกระจาบและใหญกวาชาง     
๑๖.  เปนพระอริยะไมไดในระหวาง ๔ อสงไขยแสนมหากัปป 
 



 

เปรต ๒๑ จําพวก ที่มาในวนิัย และลักขณสังยุต
ตพระบาลี 

 ๑.    อัฏฐิสังขสิกเปรต  มีกระดูกเปนทอน ๆ 
ไมมีเนื้อ 
 ๒.   มังสเปสิกเปรต  มีเนื้อเปนชิ้น ๆ ไมมีกระดกู 
 ๓.   มังสปณฑเปรต มีเนื้อเปนกอน 
 ๔.   นิจฉวิปริตเปรต ไมมีหนัง  
 ๕.   อสิโลมเปรต  มีขนเปนดาบ 
 ๖.   สัตติโลมเปรต  มีขนเปนหอก 
 ๗.   อุสุโลมเปรต  มีขนยาวเปนลูกธน ู
 ๘.   สูจิโลมเปรต  มีขนเปนเข็ม 
 ๙.   ทุติยสูจิโลมเปรต มีขนเปนเข็มชนิดที่ ๒ 
 ๑๐.  กุมภัณฑเปรต  มีอัณฑะใหญโตมาก 
 ๑๑.  คูถกูปนิมุคคเปรต จมอยูในอุจจาระเนา 
 ๑๒.  คูถขาทกเปรต  กินอุจจาระ 
 ๑๓.  นิจฉวิอิตถีกเปรต เปรตหญิงที่ไมมีหนัง 
 ๑๔.  ทุคคันธเปรต  มีกลิ่นเหม็นเนา 

 ๑๕.  โอคิลินีเปรต  มีรางกายเปนถานไฟ 
 ๑๖.  อสีสเปรต  เปรตไมมีศีรษะ 
 ๑๗.  ภิกขุเปรต  มีรูปรางเหมือนพระ 
 ๑๘.  ภิกขุณีเปรต  มีรูปรางเหมือนภิกษุณี 
 ๑๙.  สิกขมานเปรต  มีรูปรางเหมือนสิกขมานา 
 ๒๐.  สามเณรเปรต  มีรูปรางเหมือนสามเณร 
 ๒๑.  สามเณรีเปรต  มีรูปรางเหมือนสามเณรี 

๔. อสุรกายภูม ิ
 อสุรกาย หมายถึง สัตวเหลาใดไมสวางรุงโรจน โดยความ
เปนอิสระและสนุกรื่นเริง ฉะ นั้น สัตวเหลานั้นชื่อวา อสุระ หมูแหง
อสุระทั้งหลาย ชื่อวาอสุรกาย (อสุรานํ กาโย = อสุรกาโย) 
 คําวา อสุระ มี  ๒ ประเภท คือ 
 ๑. เทวอสุรา ไดแก เทวดาที่เปนอสุรา มี ๖ คือ เวปจิตติ
อสุรา,สุพลิอสุรา,ราหุอสุรา,ปหารอสุรา, สัมพรตีอสุรา (ที่เรียกวา
อสุรา เพราะเปนปฏปิกษตอเทวดาชั้นดาวดึงส),วินิปาติกอสุรา
(วินิปาติกอสุราคงเปนบริวารของภุมมัฏฐเทวดานัน่เอง จัดเปน
พวกเทวดา เชน ปยังกรมาตา,อุตตรมาตา, ธัมมคุตตา) 



 

 ๒. เปตติอสุรา ไดแก เปรตที่เรียกวา อสุรา มี ๓ อยาง  
คือ กาลกัญจิกเปรตอสุรา (จัดเปนอสุรกายในอสุรกายภูมิ)  เวมา
นิกเปรตอสุรา (เปนเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา)  อาวุธิกเปรตอ
สุรา (จัดเปนเปตติภูมิ แตทานจัดเปน อสุรกายภูมิอีก ก็เพราะใน
บรรดาเปรตทั้งหลาย มีเปรตพิเศษพวกหนึ่ง  ฉะนั้น เปรตพิเศษ
พวกนี้เรียกวา อสุรกาย (มาในสังยุตตนิกาย  ทสุตตรสุตตอัฏฐก
ถา วา  เปตฺติวิสเยเนว  อสุรกาโย  คหิโต) 
 

จําแนกอบายภูมิ ๔ ที่เปนทุคติ ทางตรงและ
ทางออม 

 นรก, เปรต, อสุรกาย ทั้ง๓นี้  พระพทุธองคทรงใหศัพทวา 
ทุคฺคติ  (เพราะเปนทีเ่กิดแหงสัตวทั้งหลายพรอมดวยความลําบาก 
 สัตวติรัจฉาน  พระพุทธองคใหศัพทวา  อปายะ  เพราะไม
สามารถสําเร็จมรรคผลไดในปจจุบันชาติ 
  ผูที่ตายดวยอํานาจ    โทสะ  มักเกิดในนรก 
 ผูที่ตายดวยอํานาจ โลภะ  มักเกิดเปเปรต  และ
อสุรกาย 

 ผูที่ตายดวยอํานาจ โมหะ  มักเกิดเปนสตัวติรัจฉาน 
คติมี ๔ อยาง คือ 

 ๑.  คติคติ   ภพเปนที่ไปแหงสัตว 
 ๒.  นิพพัตติคติ  ความเปน ความเกิด 
 ๓.  อัชฌาสยคติ  อัธยาศัยที่กําลังเปนอยู 
 ๔.  วิภวคติ   ความเกิดแหงสมบัต ิ

กามสุคติภูมิ ๗ 
สุคติมี ๓ อยาง คือ 
 ๑.  อคาริยปฏิปตติสุคติ ผูครองเรือนทําสุจริต 
 ๒.  อนาคาริยปฏิปตติสุคติ นักบวชทําสจุริต 
 ๓.  คติสุคติ   ผูทําสจุริตตายแลวไปเกดิ
ในสุคติ 
 กามสุคติภูมิ ๗ ไดแก ภมูิที่เกิดพรอมดวยกามตัณหา แต
เปนภูมิของบุคคลผูมีความสุขสบายตามอัตภาพ มากกวา 
อบายภูมิ ๔  

๑. มนุสสภูมิ 



 

 มนุษย คือ ผูที่มีใจรุงเรอืงและกลาแข็ง  (มโน อุสฺสนนฺํ เอ
เตสนฺติ -มนุสฺสา) 
 มนุษยใน ชมพูทวีป   มีอายุไมแนนอน  (สแีกว
มรกต - เขียว) 
 มนุษยใน ปพฺุพวิเทหทวปี มีอายุ  ๗๐๐ ป เสมอ 
(ใบไมสีเงิน) 
 มนุษยใน อปรโคยานทวีป     มีอายุ๕๐๐ป เสมอ (ใบไม
เสีแกวผลึก) 
 มนุษยใน อุตฺตรกุรุทวีป มีอายุ ๑๐๐๐ ป เสมอ  
(ใบไมสีทอง) 
มนุษยในชมพูทวีปประเสริฐกวาเทวดาชั้นดาวดึงสและมนษุยใน
อุตตรกุรุทวีป ๓ ประการ  
 ๑.  สูรภาโว    มีใจเขมแข็ง  

๒.  สติมนฺโต    มีสติมั่นคง   
๓.  พฺรหฺมจริยวาโส  ประพฤติพรหมจรรยได 

มนุษยในอุตตรกุรุทวีปประเสริฐกวาเทวดาชั้นดาวดึงสและชมพู
ทวีป ๓ ประการ  

 ๑.  ไมยึดถือเอาเงินทองวาเปนของตัว  
๒.  ไมยึดถือวาบุตรภรรยาเปนของตัว  
๓.  มีอายุ ๑๐๐๐ ปเสมอ 

เทวดาชั้นดาวดึงสประเสริฐกวาคนในชมพูทวีปและอุตตรกุรุทวีป 
๓ ประการ คือ 
 ๑.  มีอายุ อันเปนทิพย     

๒.  มีวรรณะ อันเปนทิพย     
๓.  มีความสุข อันเปนทพิย 

เทวภูมิ ๖ 
เทวดา  ไดแก ผูเลนกีฬาดวยกามคุณ ๕ มี ๓ ประเภท คือ 

๑.  สมมุติเทวดา  ไดแก ผูเปนใหญในแผนดิน เลนความ
เปนใหญ 

๒. อุปปตติเทวดา ไดแก เทวดาเลนกามคุณ ๕, พรหม 
เลนฌานสมาบัติ 

๓.  วิสุทธเิทวดา ไดแก  พระอรหนัต เลนฌานสมาบัติ 
นิโรธสมาบัต ิผลสมาบัต ิ

๒.จาตุมมหาราชิกาภูม ิ



 

เทวดาในจาตุมมหาราชิกภูมิ มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑.  ภุมมัฏฐเทวดา  เทวดาที่อยูบนพื้นแผนดิน 
 ๒.  รุกขัฏฐเทวดา   เทวดาที่อยูบนตนไม 
 ๓.  อากาสัฏฐเทวดา  เทวดาที่อยูในอากาศ 

ทาวมหาราช มี ๔ พระองค คือ 
๑.  ทาวธตรัฏฐะ  อยูทางทิศตะวนัออกของภูเขาสิเนรุ ปกครอง
พวกคันธัพพเทวดา 
๒.  ทาววิรุฬหกะ  อยูทางทิศใตของภูเขาสเินรุ ปกครองพวกกุม
ภัณฑเทวดา 
๓.  ทาววิรูปกขะ  อยูทางทิศตะวันตกของภูเขาสเินรุ ปกครองพวก
นาคเทวดา 
๔. ทาวกุเวระ หรือทาวเวสสุวัณ อยูทางทิศเหนอืของภูเขาสเินรุ
ปกครองพวกยักขเทวดา 
v ผูที่มีความรูความเขาใจในโลกียปกรณตาง ๆ เรียกทาว

จตุโลกบาลทั้ง ๔  องคนีว้า  อินทะ, ยมะ, วรุณะ, กุเวระ 

 v ทาวมหาราชทั้ง ๔ รักษามนุษยโลกดวย ฉะนัน้ จึงเรียก 
ทาวจตุโลกบาล 
เทวดาที่อยูภายใตอํานาจของทาวจาตุมมหาราช คือ 
 ๑.  ปพพตัฏฐเทวดา  เทวดาอยูตามภูเขา 
 ๒.  อากาสัฏฐเทวดา  เทวดาอยูในอากาศ 
 ๓.  ขิฑฑาปโทสิกเทวดา     เทวดาที่ตายเพราะเพลิดเพลนิ
จนลืมกินอาหาร 
 ๔.  มโนปโทสิกเทวดา  เทวดาที่ตายเพราะความ
โกรธ 
 ๕.  สีตวลาหกเทวดา  เทวดาผูทําใหอากาศเย็น
เกิดขึ้น 
 ๖.  อุณหวลาหกเทวดา เทวดาผูทําใหอากาศรอน
เกิดขึ้น 
 ๗.  จันทิมเทวปุตตเทวดา เทวดาผูอยูในพระจันทร 
 ๘.  สุริยเทวปุตตเทวดา เทวดาผูอยูในพระอาทิตย 
เทวดาคันธัพพะที่เกิดในตนไมที่มีกลิ่นมี ๑๐ จําพวก คือ 
 ๑.   มูละคันธัพพะ เกิดอยูในรากไม 



 

 ๒.   สาระคันธัพพ เกิดอยูในแกนไม 
 ๓.   เผคคุคันธัพพะ  เกิดอยูในเนือ้ไม 
    
 ๔.   ตจะคันธัพพะ เกิดอยูในเปลือกไม 
 ๕.   ปปฏิกะคันธพัพะ เกิดอยูในตะคละไม         
 ๖.   รสะคันธัพพะ เกิดอยูในน้ําหอม       เรียก
วากัฏฐยักขะ 
 ๗.   ปณณะคันธัพพะ  เกิดอยูใบไม  
 (ยักษไม) 
 ๘.   ปุปผะคันธัพพะ  เกิดอยูในดอกไม 
 ๙.   ผละคนัธัพพะ  เกิดอยูในผลไม 
 ๑๐.  กันทะคันธพัพะ  เกิดอยูในเงาใตดิน 
 

๓. ตาวตึสภูม ิ
  ตาวตึงสาภูมิ -ภูมิเปนที่เกิดของบุคคล ๓๓ มี 
เทวดา ๒ พวก คือ 

 ๑.ภุมมัฏฐเทวดาไดแก พวกพระอินทร ๓๓ และเทวอสูร ๕ 
อยูใตเขาสิเนรุ 
 ๒.  อากาสัฏฐเทวดา ไดแก เทวดาที่อยูในวิมานลอยใน
อากาศ  
 

ยอดเขาสิเนรุ 
- สุดขอบจักรวาลมีนครสุทัสสะ ภายในนครมีปราสาท

เวชยันต 
-ในทิศตะวันออก มีสวนดอกไมชื่อวา นันทวัน  มีสระ ๒ 

แหง คือ มหานันทาและจูฬนันทา 
-ในทิศตะวันตก  มีสวนดอกไมชื่อวา จิตรลดา  มีสระ ๒ 

แหง คือ วิจติรา และ จฬูจิตรา 
- ในทิศเหนอื มีสวนดอกไมชื่อวามิสสกวัน มีสระ๒แหง

คือธัมมาและสุธัมมา 
- ในทิศใต มีสวนดอกไมชื่อวาผารุสกวัน มีสระ ๒ แหง

คือภัททาและสุภัททา 



 

- ในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีสวนดอกไม ปุณฑริก (ตน
ปาริฉัตร) และสวนมหาวนั 
 ใตตนปาริฉัตตกะ มีปณฑุกัมพลศิลาอาสน, ศาลาสุธัมมา 
และจฬูามณีเจดีย  ทีบ่รรจุพระเขีย้วแกวขางขวา ภายในสวน
จิตรลดา มีตนไมเครือชื่อวา อาสาวดี ๑,๐๐๐ ป จงึจะผลิดอกออก
ผลครั้งหนึ่ง ในผลมีน้ํา เรียกน้ําทพิย ซึ่งเปนสุราของเทวดาชั้น
ดาวดึงส 

สัตตบท 
คุณธรรมของผูที่จะเกิดเปนพระอินทร ๗ ประการเรียกวา 

สัตตบท   
๑) เลี้ยงบิดามารดา     ๒) เคารพตอผูใหญ

ในตระกูล     
๓) กลาววาจาออนหวาน      ๔) ไมกลาวคํา

สอเสียด  
๕) ไมมีความตระหนี่    ๖)  มีความสัตย  
๗) ระงับความโกรธไวได 

 ยามาภูมิ      ภูมิที่ปราศจากความ
ลําบาก 
 ดุสิตาภูมิ             ภูมิที่มีความรมรื่นอยูเปน
นิตย 
 นิมมานรตีภูมิ       ภูมิที่เพลิดเพลินในกามคุณ
ที่ตนเนรมิตขึ้น 
 ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ     ภูมิที่เพลิดเพลินในกามคุณ
ที่คนอื่นเนรมิตให  

การเสวยกามคุณของเทวดา 
 จาตุม - ตาวตึงสา ประพฤติเปนไปทํานองเดียวกับมนุษย
  
 ยามา   ใชจุมพิตกอดรัดสัมผัส  
  
 ดุสิต   ใชมือสัมผัสตอกัน            
 เกจิอาจารย 
 นิมมานรตี  ใชแลดูและยิม้ใหกัน 



 

 ปรนิมมิตวสวัตตี ใชสายตาจองกัน  
  
  อรรถกถา แสดงวา การเสวยกามคุณของเทวดา ๖ ชั้น 
ไมมีอะไรผิดแปลกจากมนุษยทั้งหลาย ตามอรรถกถาจารย 
เปนไปไดมากกวา 
ผูที่จะเปนพระอริยะบุคคลได ตองประกอบดวย
ธรรม ๗ คือ 
 ๑.   ตองเปนติเหตุกบุคคล 
 ๒.   ตองเคยสรางบารมีเกี่ยวกับวิปสสนามาในชาติ
ปางกอน 
 ๓.   ตองมีความเพียรในปจจบุันดวย 
 ๔.   วิธีการเจริญวิปสสนาถูกตองตามหลักพระบาลี
อรรถกถา 
 ๕.   ตองมีสถานที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ 
 ๖.   ตองไมมีปลิโพธ ๑๐ ประการ 
 ๗.   ตองมีเวลาอันสมควร 

๓. รูปาวจรภูม ิ
 รูปาวจรภูมิ ๑๖  คือ  ที่เกิดของรูปพรหมทั้งหลาย 
 พรหม  หมายถึง  ผูมีความเจริญอยูดวยคุณอันพิเศษ มี
ฌาน เปนตน 
  ความเจรญิ มี ๒ อยาง คือ 
 ๑.   เจริญทางโลก      ไดแก อายุ วรรณ สุข พละ 
 ๒.   เจริญทางธรรม    ไดแก  สัทธา วิริยะ สติ สมาธ ิ
ปญญา 
ปฐมฌานภมูิ ๓ เรียกชื่อตามตําแหนง 
 ๑.   พรหมปาริสัชชา   - พรหมที่เปนบริวาร 
 ๒.   พรหมปุโรหิตา    -  พรหมที่เปนทีป่รึกษา 
 ๓.   มหาพรหมา -  พรหมที่เปนหัวหนา 
ทุติยฌานภูมิ ๓ เรียกชื่อของพรหมโดยตรง ตามรัศมี 
 ๑.  ปริตตาภา  -  มีรัศมีนอย 
 ๒.   อัปปมาณาภา   -  มีรัศมีหาประมาณมิได 
 ๓.   อาภัสสรา -  มีรัศมีซานออก  

หมายเหตุ   รัศมี  คือ อุตุชรูปที่เกิดจากจิต 



 

ตติยฌานภูมิ ๓ เรียกชื่อของพรหมโดยตรง ตามรัศมีที่สวยงาม 
 ๑.  ปริตตสภุา       -   มีรัศมีสวยงามนอย 
 ๒.  อัปปมาณสุภา      -   มีรัศมีสวยงามหาประมาณมิได 
 ๓.สุภกิณหา - มีรัศมีสวยงามตลอดไปทั่วรางกาย (รัศมี
เหมือนดวงจนัทร) 
จตุตถฌานภูมิ ๗ เรียกชือ่ตามคุณธรรม 
 ๑.  เวหัปผลา           -  มีผลไพบูลย 
 ๒.  อสัญญสัตตา     -  ไมมีสัญญา 
 ๓.  อวิหา   - ไมทิ้งทีอ่ยู หรือสมบัติไมเสื่อม มี
สัทธินทรีย กลาเปนพเิศษ 
 ๔.  อตัปปา   -  ไมเดือดรอนใจ     มีวิริยินทรีย 
กลาเปนพเิศษ 
 ๕.  สุทัสสา   -  เห็นโดยความสุข   มีสตินทรีย
กลาเปนพเิศษ 
 ๖.  สุทสัส ี   -  เห็นโดยความสะดวก  มีสมาธิ
นทรียกลาเปนพิเศษ 

 ๗.  อกนิฏฐา   -  มีสุขสมบัติไมนอยหนา  มีปญญินทรีย
กลาเปนพเิศษ 

๔. อรูปาวจรภูม ิ
อรูปาวจรภูมิ ๔ คือ ทีเ่กิดของอรูปพรหมทั้งหลาย 

๑.  อากาสานัญจายตนภูมิ เปนที่ตั้งของอากาสานัญจายตนฌาน
ลาภีบุคคล 
๒.  วิญญานัญจายตนภูมิ  เปนที่ตัง้ของวิญญาณัญจายตนฌาน
ลาภีบุคคล 
๓.  อากิญจัญญายตนภูมิ เปนที่ตั้งของอากิญจัญญายตน
ฌานลาภีบคุคล 
๔.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ เปนทีต่ั้งของเนวสญัญานา
สัญญายตนฌานลาภีบคุคล 

แสดงบุคคล ๑๒ จําพวก 
 ๑.   ทุคติอเหตุกบุคคล   
 ๒.   สุคติอเหตุกบุคคล   ปุถุชน ๔ 
 ๓.   ทวิเหตุกบุคคล 
 ๔.   ติเหตุกปุถุชน   



 

 ๕.   โสดาปตติมรรคบุคคล   
 ๖.   โสดาปตติผลบุคคล 
 ๗.   สกทาคามิมรรคบุคคล 
 ๘    สกทาคามิผลบุคคล  อริยบุคคล ๘ 
 ๙.   อนาคามิมรรคบุคคล 
         ๑๐.   อนาคามิผลบุคคล 
         ๑๑.  อรหัตตมรรคบุคคล 
         ๑๒.   อรหัตตผลบคุคล  
  จําแนกภมูิ ๓๑ โดยบุคคล ๑๒  
 อบายภูมิ ๔  เปนทีเ่กิดของทุคติอเหตกุบุคคลจําพวก
เดียว 
 มนุษยภูมิ ๑  เปนที่อยูของบุคคล ๑๑ จาํพวก (เวนทคุติอ
เหตุกบุคคล) 
   จาตุมมหาราชิกภูมิ ๑ เปนที่อยูของบุคคล ๑๑ จําพวก (เวน
ทุคติอเหตุกบุคคล) 
 ตาวตึงสาภูมิ ๑   
 ยามาภูมิ ๑ 

 ดุสิตาภูมิ ๑     เปนที่อยูของบุคคล ๑๐ จาํพวก 
 นิมมานรตีภูมิ ๑   (เวนทุคติอเหตุกและสุคติอ
เหตุกบุคคล) 

ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ 
 ปฐมฌานภมูิ ๓   
 ทุติยฌานภูมิ ๓   เปนที่อยูของบุคคล ๙ คือ 
ติเหตุกปุถุชน ๑,  
 ตติยฌานภูมิ ๓     อริยบุคคล ๘ 
 เวหัปผลาภมูิ ๑  
          อสัญญสัตตาภูมิ๑ เปนที่เกดิของสุคติอเหตุกบุคคลทีม่ีรูป
ปฏิสนธิพวกเดียว 
 สุทธาวาสภมูิ ๕ เปนทีอ่ยูของบุคคล ๓ คือ อนาคามีผล
บุคคล ๑,อรหตตมรรคบุคคล ๑ และอรหัตตผลบคุคล ๑ 
 อรูปภูมิ ๔  เปนที่อยูของบุคคล ๘ คือ ติเหตุกปุถุชน ๑  
อริยบุคคล ๗   (เวนโสดาปตติมัคคบุคคล) 

รวมภูมิ ๓๑ มีบุคคลอาศัยอยู ๒๑๔ พวก 
 



 

แสดงสัตตาวาสภมูิ ๙ ซึ่งเปนที่อาศัยของสัตว 
 ๑.  นานาตฺตกายภูมิ เปนที่อาศยัของสัตว ที่รูปราง
สัณฐานตาง ๆ กัน มี ๑๔ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑, ปฐมฌานภูมิ ๓ 
 ๒.  เอกัตฺตกายภูมิ เปนทีอ่าศัยของสัตว ที่มีรูปรางสัณฐาน
เหมือนกัน มี ๑๒ ภูมิ คือ  ทุติยฌาน ๓, ตติยฌาน ๓, เวหัปผลา 
๑, สุทธาวาส ๕ 
 ๓.  นานาตฺตสัฺญีภูมิ เปนที่อาศัยของสัตว ที่มีปฏิสนธจิิต
ตาง ๆ กัน มี ๑๐ ภูมิ  คือ กามสุคติภูมิ ๗, ทุติยฌานภูมิ ๓ 
 ๔.เอกัตฺตสัฺญีภูมิ  เปนที่อาศัยของสัตว ที่มีปฏิสนธจิิต
เหมือนกันม ี๑๖คือ อบายภูมิ ๔,ปฐมฌานภูมิ๓, ตติยฌานภูมิ๓, 
เวหัปผลาภมูิ๑, สุทธาวาสภูมิ๕ 
 ๕.  อสัฺญีภูมิ  เปนที่เกิดของสัตวที่ไมมีนาม มี ๑ คือ 
อสัญญสัตตภูมิ 
 ๖.อากาสานัฺจายตนภูมิ เปนที่อยูของบุคคลผูไดอา
กาสานัญจายตนฌาน 
 ๗.วิฺญาณัฺจายตนภูมิเปนที่อาศยัของบุคคลผูได
วิญญาณัญจายตนฌาน 

 ๘. อากิฺจัฺญายตนภูมิเปนที่อาศัยของบุคคลผูไดอา
กิญจัญญายตนฌาน 
 ๙. เนวสัฺญานาสัฺญายตนภูมิ เปนที่อาศัยของบุคคลผู
ไดเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
 

แสดงความเปนไปแหงรูปรางสัณฐานและ
ปฏิสนธิวิญญาณ 

 ๑.นานาตฺตกายนานาตฺตสัฺญี สัตวที่มีรูปรางตางกันและ
ปฏิสนธิวิญญาณ ตางกัน  มีอยู ๗ ภมูิ คือ กามสคุติภูมิ ๗ 
 ๒.นานาตฺตกายเอกัตฺตสัฺญี สัตวทีม่ีรูปรางตางกัน แตมี
ปฏิสนธิวิญญาณอยางเดียวกัน  มีอยู ๗ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔, 
ปฐมฌานภมูิ ๓ 
 ๓.เอกัตฺตกายนานาตฺตสัฺญี สัตวทีม่ีรูปรางเหมือนกันแต
มีปฏิสนธิวญิญาณตางกัน มีอยู ๓ ภูมิ คือ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
 ๔.เอกัตฺตกายเอกัตฺตสัฺญี สัตวที่มีรูปรางเหมือนกันและมี
ปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกันมีอยู ๙ ภูมิคือตติยฌานภูมิ๓, เวหัป
ผลาภูมิ๑,สทุธาวาสภมูิ ๕ 



 

หมายเหตุ  อสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ๔ นั้น ไมจัดเขา
ในนานาตตะหรือเอกัตตะ เพราะเปนภูมิที่ไมมีนาม กับไมมีรู
ปอสัญญสัตตภูมิ ไมมีนามขันธ  ฉะนั้น จึงไมเรียกวิญญาณฐิติ, 
สวนเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ถึงแมจะมีนามขันธ แตก็ไม
ปรากฎชัด ฉะนั้น จึงไมเรียกวิญญาณฐิติ) 

อนาคามีบุคคลมี ๒ คือ 
 ๑.   ผลอนาคามี    ไดแก พรหมที่เปนอนาคามี 
 ๒.  ฌานอนาคามี  ไดแก พรหมที่เปนโสดาปตติผล และ
สกทาคามีผล  เพราะไมเกิดในกามภูมิ 

แสดงสังวัฏฏอสงไขยกปัป 
 ๑.  เตโชสังวัฏฏอสงไขยกัปป  คือ  กัปปที่โลกถูก
ทําลายดวยไฟ พินาศไปจนถึงปฐมฌานภูมิ ซึง่อยูไดตั้งแตทุติย
ฌานภูมิ ขึ้นไป 
 ๒. อาโปสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถกูทําลาย
ดวยน้ํา พินาศไปจนถงึทุติฌานภูมิ ซึ่งอยูไดตั้งแตตติยฌานภูมิ 
ขึ้นไป 

๓.  วาโยสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถกูทําลาย
ดวยลม  พินาศไปจนถงึตติยฌานภูมิ ซึ่งอยูไดตั้งแตจตุตถฌาน
ภูมิ ขึ้นไป 

ภวัคคภูมิ  คือ ยอดแหงภูมิ มี ๓ คือ 
๑. เวหัปผลาภูมิ  เรียกวา ปุถุชนภวัคคะ ยอดภูมิปุถุชน 

พระอริยบุคคล ๓ ที่ไปเกิดในภูมินี้แลว จะไมไปเกิดในภูมิอื่นอีก 
จะเกิดซ้ําภูมิจนกวาจะปรนิิพพาน 

๒. อกนิฏฐภูมิ  เรียกวา อริยภวัคคะ ยอดภูมิอริยะ พระ
อนาคามีที่ไปเกิดในภูมินี้ จะตองสําเร็จเปนพระอรหันตและ
ปรินิพพานในภูมินี้แนนอน 

๓. เนวสญัญานาสัญญายตนภูมิ  เรียกวา สัพพภวัคคะ 
ยอดภูมิปุถุชนและพระอรยิะ   พระอริยะบุคคลที่เกิดในภูมินี้แลว
ไมไปเกิดในภูมิอื่นอีก ยอมเกิดซ้ําภูมิจนกวาจะปรินิพพาน 

หมายเหตุ พรหมที่อยูในสุทธาวาสภูมิเบื้องต่ํา๔ ยอมไม
เกิดซ้ําภูมิ ยอมจะเกิดในภูมิที่สูงกวาตน จนสําเรจ็เปนพระอรหันต 
ฯ  พรหมอรยิะ ที่อยูในภมูิอื่น ๆ นอกจากสุทธาวาสภูมิ จะเกิดซ้ํา
ภูมิอีกก็ได ในภูมิที่สูงกวาขึ้นไปก็ได แตจะไมเกิดในภูมิที่ต่ํากวา 



 

การจําแนกบุคคลโดยเขต 
๑. ชาติเขต ไดแก หมื่นจักรวาล มีปถุุชน๔ อริยบุคคล ๘ 

ทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล 
๒.อาณาเขต ไดแก แสนโกฏิจักรวาล มีปุถชุน๔ ทั้งใน

ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล สําหรับพระอริยะบุคคลนั้น มีแตในป
วัตติกาลเทานั้น 

กัปปมี  ๔  อยางคือ 
๑. อายุกัปป   หมายเอาอายุของสัตวในปจจุบัน และภูมิ

นั้น ๆ เปนเกณฑ 
๒. อันตรกัปป  หมายเอาอายุของสัตวที่มากที่สุด คือ 

อสงไขยป แลวลดลงมาเหลือ ๑๐ปเมื่อ เหลือ๑๐ปแลวก็ขึ้นไปถึง
อสงไขยปอีก เปนคูอยางนี้เรียกวา หนึ่งอันตรกัปป  

๓. อสงไขยกัปป หมายเอา ๖๔ อันตรกัปป เทากับหนึ่งอ
สงไขกัปปและอสงไขกปัปนี้มี ๔ อยาง คือ 

๑) สังวัฏฏอสงไขกัปป  เริ่มตั้งแตโลกเริ่มถูกทําลาย จนถึง
ทําลายไปจนหมดสิ้น 

๒) สังวัฏฏฐายีอสงไขกัปป  เริ่มตั้งแตความวางเปลา ไป
จนถึงโลกเริม่ตั้งขึ้นใหม 

๓)วิวัฏฏอสงไขกัปป  เริ่มตั้งแตโลกเริ่มตั้งขึ้น จนถึงตั้งขึ้น
ครบบริบูรณ 

๔)วิวัฏฏฐายีอสงไขกัปป เริ่มตั้งแตโลกตั้งครบบริบูรณ  
จนถึงเริ่มถูกทําลาย 

๔. มหากัปป  หมายเอา ๔  อสงไขกปัป เทากับ  ๑  มหา
กัปป 

 

กัปปในทางพระพทุธศาสนา มี  ๒  อยาง คือ 
๑.สุญญกัปป ไดแก กัปปที่วางจากพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธ
เจา พระเจาจักรพรรดิ์ มี ๔  

๑) สุญญมหากัปป  ไดแก มหากัปปที่วางจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

๒)สุญญอสงไขยกัปป ไดแก สังวัฏฏอสงไขกัปป สังวัฏฏ
ฐายีอสงไขกปัป วิวัฏฏฐายีอสงไขย 



 

๓) สุญญอันตรกัปป ไดแก อันตรกัปปที่วางจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

๔) สุญญอายุกัปป ไดแก อายุคนต่ํากวา๑๐๐ป หรือเกิน
กวา๑๐๐,๐๐๐ป 
๒  อสุญญกัปป   มี  ๕  คือ 
 (๑) สารกัปป  คือ กัปปที่มีพระพุทธเจา  ๑ พระองค 
 (๒) มัณฑกัปป  คือ กัปปที่มีพระพุทะเจา  ๒ พระองค 
 (๓) วรกัปป   คือ กัปปทีม่ีพระพุทธเจา  ๓ พระองค 
 (๔) สารมัณฑกัปป  คือ กัปปที่มีพระพุทธเจา  ๔ 
พระองค 
 (๕) ภัททกัปป   คือ กัปปที่มีพระพุทธเจา ๕ 
พระองค 

เวลาที่พนิาศของโลก 
 ๑ ในอันตรกัปปที่  ๖๔  ของวิวัฏฏฐายีอสงไขกัปป 
 ๒ ในเวลาอายุของคนกําลังลด  ระหวาง  อสงไขยป  
ถึง  หนึ่งพันป 
  

แสดงสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายมี  
๓ อยาง คือ 

 ๑. เตโชสังวฏัฏอสงไขยกัปป  คือ  กัปปที่โลกถูกทําลาย
ดวยไฟ พินาศไปจนถงึปฐมฌานภมูิ ซึ่งอยูเหลือไดตั้งแตทุติย
ฌานภูมิ ขึ้นไป 
 ๒.  อาโปสงัวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถกูทําลาย
ดวยน้ํา พินาศไปจนถึงทุติฌานภูมิ ซึ่งเหลืออยูไดตั้งแตตติยฌาน
ภูมิ ขึ้นไป 
 ๓.  วาโยสังวัฏฏอสงไขยกัปป  คือ กปัปที่โลกถกูทําลาย
ดวยลม พินาศไป จนถงึตติยฌานภูมิ ซึ่งเหลืออยูไดตั้งแตจตุตถ
ฌานภูมิ ขึ้นไป 
 v ในจํานวนมหากัปปทีถู่กทําลายดวยไฟ, น้ํา, ลม มี ๖๔ 
มหากัปปดวยกัน คือ ถูกทําลายดวยไฟ ๕๖ ครั้ง,น้ํา๗ ครั้งเรียกวา
มหากัปป รอบใหญหนึ่งรอบแลวจึงจะถูกทําลายดวยลม ครั้งหนึ่ง 

 
๒. ปฏิสนธิจตุกะ 



 

ปฏิสนธิจิตมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑.  อปายปฏิสนธจิิต มี  ๑ ดวง คอื   อุเปกขาสันตีรณ
อกุศลวิปากจิต ๑ 
 ๒.กามสุคติปฏิสนธจิิตมี ๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณกุศล
วิบากจิต๑,มหาวิบากจิต ๘  
 ๓.  รูปปฏิสนธิจิต  มี  ๖ ดวง  คือ   รูปวิปากจิต ๕, 
กัมมชรูปปฏิสนธ ิ๑  
 ๔.  อรูปปฏิสนธจิิต มี ๔ ดวง   คือ   อรูปวิปากจิต ๔ 
อุเปกขาสันตีรณกุศลวิปากจิต ๑ ใหกําเนิดบุคคล ๑๑ จําพวก คือ 
 ๑.   ชจฺจนฺโธ   ผูตาบอดแตกําเนิด 
 ๒.   ชจฺจพธิโร    ผูหูหนวกแตกําเนิด 
 ๓.   ชจฺจฆานโก   ผูจมูกเสียแตกําเนิด 
 ๔.   ชจฺจมูโค    ผูเปนใบแตกาํเนิด 
 ๕.   ชจฺจชโฬ   ผูปญญาออนแตกําเนิด 
 ๖.    ชจฺจุมฺมตฺตโก     ผูเปนบาแตกําเนิด 
 ๗.   ปณฺฑโก   พวกบัณเฑาะก 
 ๘.   อุภโตพฺยฺชนโก  ผูปรากฎเปน ๒ เพศ 

 ๙.  นปุงสโก    ผูไมปรากฏเพศ 
  ๑๐.  มมฺโม    ผูติดอาง 
 ๑๑. วินิปาตกิอสุรา   อสุรที่อาศัยภุมมัฏฐเทวดา(เทวดา
ที่อาศัยอยูตามภู 

เขา ตนไม และสถานที่ตาง ๆ และ
รุกขเทวดา) ทั้งหลายอยู 

ปณฺฑก คือ บัณเฑาะหมี ๕ พวก คือ 
 ๑.  อาสิตฺตกปณฺฑกา      ผูดื่มน้ําอสุจแิกกําหนัด 
 ๒.  อุสฺสูยปณฺฑกา  พวกแอบดูเขารวมเพศแลวคลาย
กําหนัด 
 ๓.  โอปกฺกมิกปณฺฑกา  พวกถูกตอน  
 ๔.  ปกฺขปณฺฑกา    พวกมีความกําหนัดเฉพาะปกษคือ 
ขางขึ้นหรือขางแรม 
 ๕.  นปุสกปณฺฑกา พวกไมปรากฎเพศ 
พวกที่มีอายุไมแนนอนมี ๖ พวก คือ 
  ๑.   พวกอบายสัตว 
  ๒.   พวกมนุษยในชมพูทวีป 



 

  ๓.   พวกวินิปาติกอสุรา 
  ๔.   พวกภุมมัฏฐเทวดาที่อาศัยแผนดินและ
ตนไมอยู 
  ๕.   พวกอากาสัฏฐเทวดา 
  ๖.   พวกเวมานิกเปรตเทวดา 

อายุของเทวภูมิ ๖ ชั้น 
 ๑  วันในจาตุมมหาราชิกา  เทากับ      ๕๐๐  ป  
ในมนุษย 
 ๑   ปในจาตุมมหาราชิกา      เทากับ  ๑๘,๐๐๐ ป  
ในมนุษย 
เพราะฉะนั้น 

๑.  จาตุมมหาราชิกาอายุ ๕๐๐ ปทพิย เทากับ ๙ ลานป
มนุษย 

๒.  ตาวตึงสา อายุ ๑,๐๐๐ ป เทากับ จาตุมมหาราชิกา 
๒,๐๐๐ ปเทากับ ๓๖ ลานปมนุษย 

๓.  ยามาอายุ ๒,๐๐๐ ป เทากับ ตาวตึงสา ๔,๐๐๐ ป 
เทากับ จาตุมมหาราชิกา ๘,๐๐๐ ป และเทากบั มนุษย ๑๔๔ 
ลานป 

๔.  ดุสิตา ๔,๐๐๐ ป เทากับ ยามา ๘,๐๐๐ ป เทากับ 
ตาวตึงสา ๑๖,๐๐๐ ปเทากับ จาตุม ๓๒,๐๐๐ ป  เทากับมนษุย 
๕๖๗ ลานป 

๕. นิมมานรดีอายุ ๘,๐๐๐ ป เทากบัดุสิตา ๑๖,๐๐๐ ป 
เทากับ ยามา ๓๒,๐๐๐ ป เทากับ ตาวตึงสา ๖๔,๐๐๐ ป เทากับ 
จาตุม ๑๒๘,๐๐๐ ป เทากับมนุษย ๒,๓๐๔ ลานป 

๖. ปรนิมมิตวสวัสดีอายุ ๑๖,๐๐๐ ป เทากับนิมมานรดี 
๓๒,๐๐๐ ป เทากับดสุิตา ๖๔,๐๐๐ ป เทากับ ยามา ๑๒๘,๐๐๐ 
ป เทากับ ตาวตึสา ๒๕๖,๐๐๐ ป เทากับจาตุมมหาริชิกา 
๕๑๒,๐๐๐ ป เทากับ มนุษย ๙,๒๑๖ ลานป 

รูปปฏิสนธิ มี ๖ จําพวก คือ 
พรหมปาริสัชชา        มีอายุ ๑ ใน ๓ วิวัฏฏฐายี
อสงไขยกัปป 



 

พรหมปุโรหิตา      ปฐมฌานวิปาก    มีอายุ ๑ ใน ๒ วิวัฏฏฐายี
อสงไขยกัปป 
มหาพรหมา                มีอายุ ๑ มหากัปป 
ปริตตาภา     มีอายุ ๒ มหากัปป 
อัปปมาณาภา    ทุติยฌาน ตติยฌานวิปาก  มีอายุ ๔ มหากัปป 
อาภัสสรา     มีอายุ ๘ มหากัปป 
ปริตตสุภา     มีอายุ ๑๖ มหา
กัปป 
อัปปมาณาภา     จตุตถฌานวิปาก  มีอายุ ๓๒ มหา
กัปป 
สุภกิณหา     มีอายุ ๖๔ มหา
กัปป 
เวหัปผลา     มีอายุ ๕๐๐ มหา
กัปป 
อสัญญสัตตา         ชีวิตนวกกลาป  มีอายุ ๕๐๐ มหา
กัปป 

อวิหา         มีอายุ ๑๐๐๐ มหา
กัปป 
อตัปปา     ปญจมฌานวิปาก  มีอายุ ๒๐๐๐ มหา
กัปป 
สุทัสสา      มีอายุ ๔๐๐๐ มหา
กัปป 
สุทัสส ี      มีอายุ ๘๐๐๐ มหา
กัปป 
อกนิฏฐา        มีอายุ ๑๖๐๐๐ 
มหากัปป 
 การที่แยกประเภทของปฏสินธิของปฐมฌานเปนตนนั้น 
นัยที่ ๑ เอาองคอธิบดี เปนเครื่องกําหนดวา จะเกิดในพรหมพวก
ใด นัยที่ ๒ เอาวสี คือความชํานาญ เปนเครื่องกําหนด 
 การที่ทุติยฌานและตติยฌานใหผลปฏิสนธิในภูมิเดียวกัน 
เพราะมีบุคคลที่ทําฌานอยู ๒ ประเภท คือ มันทบุคคล มีปญญา
พอประมาณ คอยๆ พิจารณาทลีะองคฌาน คือวิตก-วิจาร  คน 
ละครั้ง จึงทาํฌานแบบปญจกนัย และติกขบุคคล ผูมีปญญาไว 



 

พิจารณาองคฌาน คือ วิตก วิจาร แลวละไปพรอมกัน ฌานแบบ
จตุกนัย (ที่เปนเชนนี้ ไมใชอํานาจของฌาน แตเปนไปตามบุคคล) 
 อรูปปฏิสนธ ิ มี ๔ อยาง คือ ผูที่ไดอากาสานัญจายตน
ฌาน เปนตน  อากาสานัญจายตนวิปาก ใหปฏิสนธิในอา
กาสานัญจายตนภูมิ เปนตน 

๓. กัมมจตุกะ 
คําวา กัมมจตุกะ นี ้ หมายความวา การแสดงกรรม ๔ 

หมวด ในประเภทแหงกรรมนี้ ทานจําแนกไวเปน ๔ หมวด หมวด
หนึ่ง ๆ มี ๔ อยาง 
หมวดที่ ๑  กิจจจตุกะ   กรรมที่วาโดยกิจคือหนาที่ มี ๔ อยาง 
หมวดที่ ๒ ปากทานปริยายจตุกะ กรรมที่วาโดยลําดับแหงการ
ใหผลมี ๔ อยาง 
หมวดที่ ๓ ปากกาลจตุกะ   กรรมที่วาโดยเวลาแหงการใหผล มี 
๔ อยาง 
หมวดที่ ๔ ปากัฏฐานจตกุะ กรรมที่วาโดยฐานะแหงการใหผลมี 
๔ อยาง 

 
หมวดที่ ๑ กิจจจตุกะ กรรมที่วาโดยกิจคือหนาที่ 

๔ อยาง 
๑) ชนกกรรม   กรรมที่ทําหนาที่นําใหเกิดหรือนําใหปฏิสนธิในภพ
ภูมิตางๆ 
๒) อุปถัมภกกรรม  กรรมที่ทําหนาที่สนับสนุนผลของกรรมที่เกิด
แลว 
๓) อุปปฬกกรรม   กรรมที่ทําหนาทีค่อยเบียดเบยีนผลของกรรมที่
เกิดแลว 
๔) อุปฆาตกกรรม  กรรมที่ทําหนาทีต่ัดรอนทําลายผลของกรรมที่
เกิดแลว 

หมวดที่ ๒ ปากทานปริยายจตุกะ  
กรรมที่วาโดยลําดับแหงการใหผลมี ๔ อยาง 
๑)ครุกรรม กรรมหนัก หรือ กรรมที่มีกําลังแรงกลามาก 

ตองใหผลกอนกรรมอื่น 
๒) อาสันนกรรม กรรมที่ทําเมื่อใกลจะตาย ใหผลเปน

ลําดับที่ ๒ รองจากครุกรรม 



 

๓) อาจิณณกรรม  กรรมที่ทําเปนอาจิณคือ ทําอยูอยาง
สม่ําเสมอ ใหผลเปนลําดับที่ ๓  รองจากอาสันนกรรม 

๔) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม  กรรมที่สักแตวา
กระทํา หรือกรรมเล็กนอย ๆ  ใหผลเปนลําดับที ่ ๔  ในเมื่อไมมี
กรรมอื่นจะใหผล 

หมวดที่ ๓ ปากกาลจตุกะ  
กรรมที่วาโดยเวลาแหงการใหผล มี ๔ อยาง คือ 

๑) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม  กรรมที่ใหผลในปจจบุันชาติ 
๒) อุปปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติที๒่หลังจาก

ตายจากปจจุบันชาติแลว 
๓) อปราปริยเวทนียกรรม  กรรมที่ใหผลในชาติที่ ๓ เปน

ตนไป เมื่อใดที่มีโอกาสจนกวาจะถึงนิพพาน 
๔) อโหสิกรรม กรรมที่ไมใหผล หรือ กรรมที่ไดใหผลเสร็จ

เรียบรอยแลว (ตามเวลาของตน) 
หมวดที่ ๔ ปากัฏฐานจตุกะ   

กรรมที่วาโดยฐานะแหงการใหผลมี๔ อยางคือ 

๑) อกุศลกรรม     ไดแก เจตนาที่ในอกุศลจิต 
๑๒   

๒) กามวจรกุศลกรรม   ไดแก เจตนาที่ในมหากุศล
จิต ๘ 

๓) รูปาวจรกุศลกรรม   ไดแก  เจตนาที่ในรูปาวจร
กุศลจิต ๕ 

๔) อรูปาวจรกุศลกรรม   ไดแก เจตนาที่ในอรูปาวจร
กุศลจิต ๔ 

รวมกรรม ๔ หมวด เปนกรรม ๑๖ ประเภท 
 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๑ 
 คําวา กรรม นี้ หมายถึง เจตนาที่ประกอบในจิต ๒๙ ดวง 
คือ อกุศลจติ ๑๒ มหากศุลจิต ๘ มหคัคตกุศลจิต ๙ รวม ๒๙ ดวง  
ในกรรมเหลานี้มีกิจหรือหนาที่ ๔ อยาง คือ  

๑. ชนกกรรม 



 

 ชนกกรรม มีหนาที่นําปฏิสนธ ิ หรือทําใหเกิด หรือทําให
ปรากฏขึ้นแหงรูปนาม  ขันธ อายตนะ ธาตุ เปนตน  หรือ ทําให
หยั่งลงในกําเนิด ๔ คือ 
 (๑) ชลาพชุกําเนิด  เกิดในครรภ หรือเกิดในทองของ
มารดา 
 (๒) อัณฑชกําเนิด  เกดิในฟองไข และฟกออกมาเปนตัว
ในภายหลัง 
 (๓) สังเสทชกําเนิด เกดิเถาไคล หรือในเปอกตม ในเกษร 
ในที่ชื้นแฉะ ในเม็ดเลือด ในที่มียางเหนียว และในน้ํา เปนตน 
 (๔) โอปปาติกกําเนิด  เกิดผุดขึ้นเตบิโตทันท ี เหมือนหลน
มาจากอากาศ ไมตองอาศัยกําเนิดทั้ง ๓ นั้น  ไมตองอาศัยมารดา 
 เจตนาในอกศุลจิต ๑๒ ดวง เวนอทุธัจจสัมปยตุตจิต ๑ 
เหลือ ๑๑ ดวง  ทําใหอุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ เกิดขึ้น 
พรอมดวยกัมมชรูป เปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย และสัตว
เดรัจฉาน ในอบายภูมิ ๔  ดวยกําเนิดทั้ง ๔ นัน้ 
 เจตนาในมหากุศลจิต ๘ ดวง เปนเหตุทําใหมหาวิบากจิต 
๘ ดวงกับอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง รวมปฏิสนธิจติ ๙ 

ดวงนี้เกิดขึ้น พรอมกัมมชรูปในกามสุคติภูมิ ๗ เปนมนษุยและ
เทวดา ๖ ชั้น  ดวยกําเนิดทั้ง ๔  
 เจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง เปนเหตุใหรูปาวจรวิบาก
ปฏิสนธจิิต ๕ ดวง และกัมมชรูป เกิดในรูปภูมิ๑๕(เวนอสญัญ
สัตตภูมิ)เปนรูปพรหม ดวยโอปปาติกกําเนิดอยางเดียว 
 เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เปนเหตุใหรูปาวจร
วิบากปฏิสนธิจิต ๔ ดวง เกิดในอรูปภูมิ ๔ ดวยนามขันธ ๔ ไมมี
รูป เปนอรูปพรหม ดวยโอปปาติกกําเนิดอยางเดียว 
 ในรูปภูมิทั้ง ๑๕ และอรูปภูมิทั้ง ๔ นี้พรหมในภูมิที่ต่ํากวา 
อาจเจริญฌานขั้นสูงขึ้นไป แลวเกิดเลื่อนชั้นไปเปนลําดับได แต
พรหมในภูมิที่สูงกวา  จะไมเลื่อนลงมาปฏิสนธิในพรหม 
ภูมิที่ต่ํากวา ถาลงมา กล็งมาเกิดในกามสุคติภูมิเลยทเีดียว (เมื่อ
หมดอายุขัยจากพรหมแลว) 
 การปฏิสนธขิองสัตว นบัตั้งแตชั้นเทพในดาวดึงส  ขึน้ไป
ตลอดจนถึงอรูปพรหม  โดยโอปปาติกกําเนิด อยางเดียวเทานั้น 

๒. อุปถัมภกกรรม 



 

 อุปถัมภกกรรม คือ เจตนากรรมที่อยูในกุศลจิตและอกุศล
จิต ๒๙ ดวง ที่ทําหนาที่อุดหนุนประคับประคองผลของกรรมนั้น
ใหเปนไปในวิบากของตนๆ 
 อุปถัมภกกรรมนี้ ไดแก เจตนาในจิตที่เปนกุศล หรืออกุศล 
๒๙ ดวงนั่นเอง คือ ในจติ ๒๙ดวงนี้ เมื่อทําหนาที่นําปฏิสนธแิลว 
ก็ยังมีหนาทีต่ิดตามอุปถัมภอีกดวย หมายความวา ในจํานวน ๒๙ 
ดวงนี้ เมื่อทาํหนาที่ใหวบิากของตนปฏิสนธิ คือ เกิดขึ้นรับผลที่ตน
ไดเคยทําไวแลว ก็ยังไมทอดทิ้ง ยังคอยตามสงเสริมผลนัน้ ๆ ให
เปนไป หรือสืบตอ เจริญงอกงามยิ่งขึ้นอีก 
 อุปมาเหมือน คนปลูกตนไม เมื่อเอาตนไมไปปลูกลงดนิ
แลว ก็มิไดทอดทิ้ง ยังตามประคับประคอง คอยรดน้ํา พรวนดิน 
ใสปุย  กาํจัดแมลงและวัชพืช  เพือ่ใหตนไมนั้น ไดเจริญเติบโต 
งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออุปมานี้ฉันใด อุปถัมภกกรรม  ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทัง้ฝายกุศลและฝายอกุศลกรรม 

๓. อุปปฬกกรรม 
 อุปปฬกกรรม  ไดแก  เจตนากรรมที่ในกุศลจิตและอกุศล
จิต ๒๙ ดวงนั้นแหละ  ซึง่คอยทําหนาที่เบียดเบียน ตัดรอน กศุล

กรรมหรืออกุศลกรรมที่กําลังใหผลอยูนั้นไมใหเจริญงอกงามขึ้น
เต็มที่ เทาทีค่วรจะเปน ดังเชน ชาวนาที่หวานเมล็ดขาวลงไปในนา
แลวและขาวนั้นก็งอกงามดี  แตตอมาภายหลัง บังเอิญเกิดมีตัว
หนอนหรือแมลง มากัดกินตนขาวของชาวนานัน้  ทําใหตนขาว
เจริญงอกงามไมเต็มที่  ชาวนาก็ไดผลผลิตไมดี  เทาที่ควรจะได  
ฉะนั้น 
 หรืออีกอุปมาหนึ่ง เหมือนบุคคลทีเ่กดิมาในตระกูลที่มั่งคั่ง 
สมบูรณดวยโภคทรัพย ซึ่งควรจะมีความสุขไดเตม็ที่ทุก ๆ อยาง 
แตบังเอิญเกดิมีโรคภัย เชนโรคมะเร็ง เปนตน  มาคอยเบียดเบยีน 
ใหเจ็บปวย ตองอาศัยหมอและหยูกยาอยูเสมอ จึงทําใหไมไดรับ
ความสุขสบายเทาที่ควรจะไดรับ ลกัษณะดังนี ้ เปนลักษณะของ
อุปปฬกกรรม 

๔. อุปฆาตกกรรม 
 อุปฆาตกกรรม ไดแก เจตนาที่ในกศุลและอกุศลจิต ๒๙ 
ดวง ที่ทําหนาที่ตัดรอนผลของกุศลและอกุศล ที่วิบากของตน
กําลังไดรับอยูนั้นใหหมดไป คือมิใหเปนไปไดอีก ดังเชน นักโทษที่
ถูกตัดสินประหารชีวิต หรือสัตวที่กําลังถูกฆาใหตายนั้น แต



 

บังเอิญมีคนมาชวยใหพนจากการถูกฆานั้นได เชนนี ้ การ
ชวยเหลือของผูอื่นนั้น เปรียบเหมือนกุศลมาตัดรอนผลของอกุศล
เสีย หรืออีกนัยหนึ่ง ผูที่จะเสวยราชสมบัติ หรือ จะไดรับ
ยศถาบรรดาศักดิ์  แตบงัเอิญเกิดมามีอุบัติเหตุ หรือเปนโรคราย 
เปนตน ตายกอน ดังนี ้ ถอืวา ความตายนั้นมาตัดรอนผลของกุศล
เสีย การตัดรอนนี้ ทําใหผลที่ควรจะไดรับทั้งดีและชั่วนั้น ตองขาด
รอนสูญสิ้นไป ซึ่งไมสามารถที่จะแกไขได    ลักษณะดังกลาวนี้ 
เปนลักษณะของอุปฆาตกกรรม ที่ใหผล และอุปฆาตกกรรมนี้  ก็มี
ทั้งฝายกุศลและฝายอกุศล    

หมายความวา กรรมที่ทําหนาที่ทั้ง ๔ มีชนกกจิ เปนตนนี ้
ในหมวดนี้กลาวถึงการงานของกรรมที่จะใหผลตดิตอกับวิบาก
ของตนคือกรรมทั้งหมด ซึ่งไดแก กุศลเจตนา และอกุศลเจตนานั้น 
เมื่อไดโอกาสจะใหผล กม็ีหนาที่ ๔ อยาง คือ บางครั้งก็ใหผลดวย
การนําใหปฏิสนธิในภพใหม บางครั้งไมใหผลเปนปฏสินธ ิ แต
ใหผลอุปถัมภกกรรมในปวัตติกาล หรือบางทีไมใหผลทั้งปฏิสนธิ
และอุปถัมภ แตใหผลเปนอุปปฬกกรรม หรือบางทีไมใหผลทั้ง๓ 
ขางตนนั้น แตใหผลเปนอุปฆาตกกรรม และในการที่กรรมจะทํา

หนาที่อยางใดใน ๔ กิจนั้น ก็ตองแลวแตโอกาสและประเภทของ
กรรม 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๒ 
 ในหมวดนี้ แสดงถึงประเภทของกรรมที่จะใหผลกอนและ
หลัง  ในประเภทของกรรมที่จะใหผลนั้น มี ๔ อยาง คือ 

๑. ครุกรรม 
 ครุกรรม เปนกรรมที่หนักและมีกําลงัแรงกลามาก ครุกรรม
นี้มีทั้งฝายกศุลและฝายอกุศล ฝายกุศลไดแก มหัคคตกุศล ๙ 
สวนฝานอกศุล ไดแก อนันตริยกรรม ๕ คือ ปตุฆาต  ฆาบิดา ๑ 
มาตุฆาต ฆามารดา ๑ อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต ๑ โลหิตุป
ปาท ทํารายพระพุทธเจาจนหอพระโลหิต ๑ และสงัฆเภท  ทําลาย
สงฆใหแตกกัน ๑ รวม ๕ อยาง ถาบุคคลใดไดทําครุกรรมเหลานี้
ไวอยางใดอยางหนึ่งแลว ครุกรรมนี้ จะตองใหผลเปนชนกกรรม
กอนกรรมอื่น ๆ เพราะครุกรรมนี้ เปนกรรมที่แรงและมีกาํลัง
มากกวากรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ถึงกรรมอื่นจะมีอยูก็ไมสามารถจะตัด
รอนได เปรียบเหมือนโคตัวมีกําลังมากกวา เมือ่ถูกขังไวในคอก 



 

เมื่อนายโคบาล เปดประตูคอก แลว  โคตัวมีกาํลังมากกวานั้น  
ยอมจะดันโคตัวอื่นใหหลบไปแลวออกกอนโคตัวอื่นได 

๒. อาสันนกรรม 
 อาสันนกรรม ไดแก เจตนาที่ในกุศลจิตและอกศุลจิต ๒๙ 
ดวงนั้นเอง ที่เปนเหตุใหกระทํากรรมเมื่อเวลาใกลจะตาย อาสัน
นกรรมนี้ ใหผลเปนลําดบัที่ ๒ หรือที่ ๓ สลับกบัอาจิณณกรรม 
รองจากครุกรรม ถาหากบุคคลใดไมไดทําครุกรรมไว  แตไดทํา
กรรมบางอยางไวเมื่อใกลจะตายนั้น อาสันนกรรมนั้นก็จะตอง
ใหผลกอนกรรมอื่น ๆ ที่นอกจากครุกรรม   อุปมาเหมือน โคนที่ยนื
อยูใกลประตูคอก แมจะเปนโคแก มีกาํลังออนกวาโคตัวอื่น ๆ แต
เมื่อนายโคบาลเปดประตคูอกโคตัวอื่น ๆ ที่มีกําลังมากกวา 
พยายามดันออกมา โคแกที่ยืนอยูใกลประตูคอกนั้น ยอมได
โอกาสที่จะออกมากอนโคที่อยูลึกจากปากคอกเขาไปขอนี้ฉันใด 
อาสันนกรรมนี้  ก็เหมือนกัน แมจะเปนกรรมที่มีกําลังออนกวา
พวก  เพราะทําในขณะใกลจะตาย  ไดรับอาเสวนปจจัยมานอย  
แตก็มีความตอเนื่องกับจตุิ  ฉะนั้น จึงยอมใหผลกอน 

๓. อาจิณณกรรม 

 อาจิณณกรรม ไดแก เจตนาที่ในกุศลจิตและอกุศลจิต ๒๙ 
ดวง ที่เปนประธานในการทํากรรมบางอยางอยูเสมอ ๆ จะเปน
กุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม อาจิณณกรรมนี้ จะใหผลเปนลําดับที่ ๒ 
หรือ ที่ ๓ สลับกับอาสันนกรรม  รองจากครุกรรม  ถาไมมีครุกรรม
ที่ใหผล บางทีอาจิณณกรรมก็มีโอกาสจะชิงใหผลกอนอาสันนกร
รมได หรือไมมีอาสันนกรรม อาจิณณกรรมนี้ ก็จะใหผล 

๔ .กตัตตากรรม 
 กตัตตากรรม หรือ กตตัตาวาปนกรรม คือ กรรมเล็กนอย 
หรือกรรมที่ทําดวยเจตนาออน สกัแตวากระทําเทานั้น ไมได
คาดหวังผลอะไร หรือกรรมที่ทําโดยไมครบองคของเจตนาทั้ง ๓ 
กาล มีบุพเจตนา เปนตน ไดแก เจตนาที่ในกุศลจติ และอกุศลจิต 
๒๙ ดวงนั่นเอง กตัตตากรรมนี้ จะใหผลเปนลําดับสุดทาย  คือ 
เมื่อไมมีกรรม ๓ อยางขางตน จะใหผลแลว  กรรมนี้ก็จะใหผล 
 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๓ 
      ในกรรมหมวดที่ ๓ นี้ หมายถึง กาลเวลาที่กรรมจะใหผลมี ๔ 
อยางดวยกัน  คือ  



 

๑. ทิฎฐธัมมเวทนียกรรม 
 ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลในปจจบุัน
ชาติ ที่ยังเปนอยู ในเมื่อไดทํากรรมลงไปแลว จะเปนกุศลกรรมก็
ตาม อกุศลกรรมก็ตาม จะตองไดรับผลในชาตนิี้ แตกรรมที่จะ
ใหผลในชาตนิี้นั้นไมสามารถ จะใหผลเปนชนกกรรมได คือ ใหผล
เปนปฎสินธ ิ ภวังค จุติไมได ใหไดแตผลในปวัตติกาลเทานัน้ คือ 
ใหผลเปนอปุถมัภกกรรมหรืออุปปฬกกรรม และอุปฆาตกกรรม 
ใน ๓ อยางนั้นได   
 หมายความวา เปนแตเพียงใหร่ํารวย หรือ ทําใหมีความ
เดือดรอนเชนนี้ได  คือ ถาเปนฝายกศุล ก็ทําใหร่ํารวยมีความสุข
กายสบายใจ ไดยศถาบรรดาศักดิ์ เปนตน ถาเปนฝายอกุศลก็ทํา
ใหไดรับความทุกขกายทกุขใจ ความทุกขยาก ลําบาก ยากจน 
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ตามมากหรือนอย แตในการที่กรรมจะใหผล
ไดมากหรือนอยนั้น ก็ขึ้นอยูกับเหตุปจจัย คือ ตองพรมอมดวย
ปจจัย ๔ ประการ เรียกวา สัมปทา ๔ไดแก ๑) วัตถุสัมปทา 
สิ่งของที่ใชในการกระทํา  ๒)เจตนาสัมปทา เจตนาของผูกระทํา
นั้นแรงกลา และกรรมที่กระทํานั้นเปนกรรมสาหัส  ๓) ปุคคล

สัมปทา  บคุคลที่ถูกกระทําเปนผูมีคุณ  ๔) คุณาติเรกสัมปทา 
บุคคลผูถูกกระทํานั้น เปนผูมีคุณมาก เชนมารดาบิดา ครูอาจารย 
ผูมีพระคุณ พระพุทธเจา หรือพระอรหันต เปนตน   เชน ทานที่
บุคคลทําแลว จะไดรับอานิสงสภายใน ๗ ตองประกอบดวย
สัมปทา ๔ อยาง คือ 
 ๑) วัตถุสัมปทา   ไทยธรรม เปนของทีไ่ดมาโดยชอบธรรม 
 ๒) เจตนาสมัปทา  ผูถวายมีเจตนาทีเ่ปนกุศล อันบริสุทธิ ์
อยางแรงกลา 
 ๓) ปุคคลสมัปทา  ปฏิคาหกผูรับทานเปนผูมีคุณใหญ เชน 
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอรหันต หรอื พระอนาคามี 
 ๔) คุณาติเรกสัมปทา ปฏิคาหกผูรับ เปนผูประกอบดวย
คุณอันยิ่ง คือ กําลังออกจากนิโรธสมาบัติ 

เมื่อสมบูรณพรอมดวยองคเหลานี้  ทายกผูใหทานนั้น 
ยอมไดรับผลทันตาเห็น และรับผลนัน้อยางเต็มที่ ที่เรียกวา 
ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม อาจจะไดเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี  พระราชา 
อุปราช ปุโรหิต เปนตน ภายใน ๗ วนั  หรืออยางเร็วก็ภายในวัน



 

นั้นนั่นเอง อันนี้ กลาวในทางฝายของกุศลกรรม ในประเภทของ
ทาน 
 ในฝายของอกุศลกรรมนั้น  ก็ใหถือเอาเจตนา กบัวัตถุที่ถูก
กระทํา ผูรับทั้ง ๒ อยางนี้  เปนสําคัญ เพราะในทางกุศล หรือ
อกุศล บางอยางก็ไมตองมีวัตถุที่ใชในการกระทํา  ฉะนั้น ในทาง
ฝายอกุศลกรรม จึงใหถือเอาแตเจตนากับผูกระทําเปนปจจัย
สําคัญในการใหสําเร็จผลนั้นๆ  

๒. อุปปชชเวทนียกรรม 
 อุปปชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลในชาติที่ ๒ คือ 
ชาติหนา หลังจากตายจากชาติที่ทํากรรมไปแลว กรรมอันนี้ใหผล
ไดทั้ง ๔ อยาง มีชนกกรรม เปนตน กรรมอยางนี้ โดยมากก็ไดแก 
ครุกรรมนั่นเอง อุปปชชเวทนียกรรมนี้  ถาหากไมมีโอกาสใหผลใน
ชาติที่ ๒ แลว ก็ไมมีโอกาสใหผลในชาติที่๓ หรือชาติตอไปอีก 
ยอมกลายเปนอโหสิกรรมไป ทานอุปมาเหมือนกับเนือ้ที่ถูก
นายพรานยิงพลาดไปแลว ก็วิ่งหนีไปเลยและจะไมกลบัมาให
นายพรานยิงอีกลูกศรที่ยิงไปคราวนั้น  ก็เปนอโหสิกรรม  เพราะ
เหตุวา ไมมีผลจากการยงิครั้งนั้นเลย 

๓. อปราปริยเวทนียกรรม 
 อปราปริยเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลตั้งแตชาติที่ 
๓ นับแตชาติที่กระทํากรรมนั้น เปนตนไป ตราบใดที่ยังไมเขาสู
นิพพาน เมือ่มีโอกาสเมื่อใด ก็จะใหผลเมื่อนัน้ และใหผลไดทัง้ ๔ 
อยาง มีชนกกรรม เปนตน แลวแตจะสบโอกาสอยางใด ก็จะใหผล
อยางนั้น ไมมีเปนอโหสิกรรม ทานอุปมาเหมอืนกับสุนัขปาที่ไล
เนื้อ เมื่อวิ่งไลไปทันเนื้อเมื่อใด ก็จะกัดกินเนื้อนัน้เมื่อนั้น เมือ่ยัง
ตามไมทันก็ยังไมสามารถจะกัดกินได เวนแตเนือ้นั้น จะหนีพ้นไป
ไดเทานั้น 

๔. อโหสิกรรม 
 อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่ไมใหผล หรือ กรรมที่ไดใหผล
ตามกาลเวลาไปเรียบรอยแลว  ก็ไมใหผลในกาลอื่นอีก  ซึ่งทาน
จําแนกไวเปน ๓ นัน้ คือ 
 นัยที ่๑ กรรมที่วิบากไมเกิดแลว หมายถึง พระอรหันตที่ไม
มีกิเลสเปนเหตุใหเกิดภพชาติแลว วิบากแหงอกุศลกรรมที่จะเปน
ปจจัยใหสรางกรรมนั้น จงึไมเกิดขึ้นในสันดานของทานอีก   



 

 นัยที่ ๒ กรรมที่มีวิบากไมเกิดขึ้น หมายความวา กรรมนั้น
ไดกระทําแลว แตวิบากไมเกิดขึ้น เชน บุคคลทํากรรมไวหลาย
อยาง เมื่ออยางใดอยางหนึ่งใหผลเปนชนกกรรมแลว กรรมที่เหลือ
ก็ใหผลเปนชนกกรรมอีกในภพเดียวกนัไมได หรือกรรมอยาง
เดียวกัน เมื่อกรรมที่หนักกวาใหผลแลว กรรมที่เหลือก็ไมใหผล 
เชน บุคคลทําอนันตรยิกรรม หรือเจริญสมาบัติ ๘ ในฝาย
อนันตริยกรรมนั้น เมื่อสงัฆเทภ ซึ่งถือวาหนักกวาอนันตริยกรรม
ขออื่น ใหผลเปนชนกกรรมแลว กรรมอื่น ๆ ก็ไมสามารถใหผลเปน
ชนกกรรมได ในฝายสมาบัติ ๘ เมือ่สมาบัติที่สงูกวา ใหผลแลว
สมาบัติที่รองลงมา กไ็มสามารถใหผลได  ตองกลายเปน
อโหสิกรรมไป 
 นัยที่ ๓ กรรมไมมีวิบาก  ไดแก กิริยาจิตของพระอรหันต  
ที่กระทํากุศลกรรมตาง ๆ การกระทําของทานนั้น ยอมเปน
อโหสิกรรม  เพราะไมสามารถจะใหเกิดเปนวิบากอีกตอไป เพราะ
เปนการกระทําที่ไมหวังผล เนื่องจากไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหหวัง
ภพหวังชาตอิีกตอไป 
 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๔ 
 ในจํานวนกรรมทั้ง ๑๒ อยาง ตามที่กลาวมาขางตนแลว
นั้น  เมื่อวาโดยประเภทแหงฐานะของเจตนากรรมแลว กม็ี ๔
อยาง คือ ๑) อกุศลกรรม ๒) กามาวจรกุศลกรรม ๓)รูปาวจรกุศล
กรรม  ๔) อรูปาวจรกุศลกรรม   

 ในกรรมทั้ง ๔ประเภทนี้ ยังตองจาํแนกออกไปตามทวาร 
ที่จะใหเกิดกรรมนั้น ๆ อีก ๓ ทวาร คือ กรรมที่เกิดทางกาย 
เรียกวา กายกรรม ๑ กรรมที่เกิดทางวาจาเรียกวา วจีกรรม ๑ และ
กรรมที่เกิดทางใจอยางเดียวเรียกวา มโนกรรม ๑ 
ในอกุศลกรรมทั้ง ๑๒ นั้น เกิดไดทั้ง ๓ ทวาร คือ 

      ๑. ปาณาติบาต  ฆาสัตว 
กายกรรม ๓ เรียก กายทจุริต ๓  ๒. อทินนาทาน  ลักทรัพย 
       ๓. กาเมสุมิจฉาจาร  
ประพฤติผิดในกาม 
    ๔. มุสาวาท  พูดปดมดเทจ็ 
    ๕. ปสุณวาจา  พูดสอเสียด 
วจีกรรม ๔ เรียก วจีทุจริต ๔  ๖ . ผรุสวาจา  พูดคําหยาบ 



 

    ๗. สัมผัปปลาปา พูดเพอเจอ ไร
สาระประโยชน 
     ๘. อภิชฌา  โลภอยากได
ของผูอื่น 
มโนกรรม ๓ เรียก มโนทุจริต ๓ ๙. พยาปาท  พยาบาทปอง
รายผูอื่น 
            ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม 
 รวมเปนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ที่เปนไปในทวารทั้ง 
๓ ในอกุศลกรรม ๑๐ นี ้เกิดมาจากอกุศลมูล ๓ คอื โลภมูล  ๘ โท
สมูล ๒ และโมหมูล ๒  
 ทางฝายกุศลก็มี ๑๐ เหมือนกัน ซึง่มีความหมายตรงกัน
ขามกับฝายอกุศลที่กลาวแลว เชน ปาณาติปาตา เวระมะณี  เวน
จากการฆาสัตว เปนตน  ซึ่งเกิดจากกุศลมูล ๓ คือ อโลภมูล ๘ 
อโทสมูล ๘ และอโมหมลู ๔ (มหากุศลจิต ๘)   

 ในกรรมทั้ง ๒๐ ประการ คือ อกุศลกรรม ๑๒ และมหา
กุศลกรรม ๘ นั้น นับเปนกรรมอยูในประเภทของกามาวจรกรรม  
ซึ่งเปนไปไดในทวารทั้ง ๓ 
 สวนกรรม คือ เจตนาที่สัมปยุตตดวยรูปาวจรกุศลจิต ๕ 
และอรูปาวจรกุศลจิต ๔ นั้น เปนไปเฉพาะทางมโนทวารอยาง
เดียว เพราะเหตุวา มหคัคตกุศลกรรมทั้ง ๙ อยางนี้ ตองอาศัย
เกิดขึ้นดวยอํานาจอัปปนาสมาธิ จึงจะเกิดขึ้นได 
 รูปาวจรกุศลกรรม ๕ นั้น ตางกันที่องคของฌาน คือ มีองค
ฌานไมเทากันหรือไมเหมือนกัน  สวนอรูปาวจรกุศลกรรม ๔ นั้น
ตางกันที่ประเภทของอารมณ 
 กรรมทั้ง ๒๙ อยาง คอื อกุศลกรรม ๑๒ กามาวจรกุศล
กรรม ๘ รูปาวจรกุศลกรรม ๕ และอรูปาวจรกุศลกรรม ๔ นี ้  เปน
โลกียกุศลทัง้สิ้น 
 และประเภทแหงกรรมทั้ง ๒๙ นี้  ยอมใหวิบาก ที่ตางกัน  
ทั้งในปฏิสนธิกาล และปวัตติกาล  ตามความสามารถหรือกําลัง
ของตน ๆ และตามภูมิตาง ๆ 



 

 อกุศลกรรม ๑๒ นัน้ ทําใหเกดิอกุศลวิปากจิต ๗ 
หมายความวา เปนผูใหผลเปนอกุศลวิปากจิต ๗ ดวงเกิดในทั้งใน
ปฏิสนธิกาล และปวัตติกาล  ในปฏสินธิกาลนัน้  อุเบกขาสันตีรณ
อกุศลวิบากจิต ๑ ดวง ใหผลเปนปฏิสนธจิิต และกัมมชรูป ใน
อบายภูมิ ๔ เปนทุคติบคุคล และทาํหนาที่ภวงัค สันตีรณะและต
ทาลัมพนะในปวัตติกาล และทําหนาจุติ ในจุติกาลอีกดวย ที่เหลือ
อีก ๖ ดวง ใหผลไดเฉพาะในปวัตติกาล เทานั้น ใหผลไดใน ๒๖ 
ภูมิ (เวนอสญัญีภูมิ ๑ และอรูปภูมิ ๔) ตามสมควรแกบุคคลและ
ภูมิ 
 อกุศลกรรม ๑๒ เวนอุทธัจจะสัมปยุตตจิต ๑ เหลือ ๑๑ 
ดวง ใหผลเปนปฏิสนธ ิ ในอบายภมูิ ๔ ได  เฉพาะอุทธัจจะ
สัมปยุตตจิต ๑ ใหผลไดเฉพาะในปวตัติกาลเทานัน้ 
 กามาวจรกุศลกรรม ๘ ทําใหกุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง 
เกิดขึ้น คือ มหาวิบากจิต ๘ และ อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ใน ๑๖ 
ดวงนี้  เปนไปไดทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  ใน ๒๖ ภูมิ 
(เวนอสัญญีภูมิ ๑ และอรูปภูมิ ๔) ตามสมควรแกบุคคลและภูมิ 

ใน กามสุคติภูมิ ๗ นั้น จิต ๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณ
กุศลวิบากจติ ๑ มหาวิบากจิต ๘ เปนไปไดทั้งในปฏิสนธิกาล
และปวัตติกาล ที่เหลืออีก ๗ ดวง เปนไปไดเฉพาะในปวัตติกาล
อยางเดียว รวมในกามสุคติภูมิ ๗ ไดกามาวจรกุศลวิบากจิต ๑๖ 
ดวง 

ในอบายภมูิ ๔ ไดจิตที่เปนกามาวจรกุศลวิบาก ๘ ดวง คือ 
อเหตุกกุศลวบิากจิต ๘  และไดเฉพาะในปวัตติกาลเทานัน้ 

ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสญัญสัตตภูมิ) ไดอเหตุกกุศลวิบาก
จิต ๕ ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต ๑ โสตวิญญาณจิต ๑ สัมปฏิ
จฉนจิต ๑ สนัตีรณจิต ๒  

ในมหัคคตกุศล ๙ นั้นใหผลไดทั้งปฏิสนธิกาลและปวัตติ
กาล ตามสมควรแกภูมิของตน ๆ ใน ๒๐ ภูมิ แตเจตนาในรูปาว
จรปญจมฌานนั้น ใหผลเปนวบิากได ๒ อยาง คือ ใหผลไปเกิด
ในปญจโวการภพในจตุตถฌานภูมิ ๑ และใหผลไปเกิดในเอก
โวการภพ ในอสัญญสัตตภูมิ ๑  

สวนในเรื่องวิบากของกุศลและอกุศล ทีจ่ะใหผลตางกัน
อยางไร และในบุคคลใด ยอมจะไดวิบากเทาไรนั้น  ในเรื่องนี้ ได



 

อธิบายไปแลวในปริจเฉทที่ ๑ ในเรือ่งของอเหตุกจิต และในกาม
โสภณจิต ๒๔  มหัคคตวิบากจิต ๙ ดวงนั้นแลว 

หมายเหต.ุ. คําวา ปวัตติกาล นั้น หมายถึง วิบากจิตที่
เกิดขึ้น ตอจากปฏิสนธจิิตนั้นเปนตนไป   จนถึงจิตดวงสุดทาย
กอนจุติจิต 

คําวา ปฏิสนธิกาล นั้น หมายถึง ขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น  
ขณะเดียวเทานั้น  แมในคําวาจุติกาลก็เหมือนกัน หมายถึง ขณะ
จุติจิตเกิดขึน้ ขณะเดียวเทานั้น 
 

๔. มรณจตุกกะ 
           คําวา มรณจตุกกะ นี ้ หมายถึง ความตายของสัตว
ทั้งหลาย มี ๔ อยางคือ 
๑) อายุกขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นอายุ 
๒) กัมมักขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นกรรม 
๓) อุภยักขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นอายุและกรรม 
ทั้ง ๒ 

๔) อุปจเฉทกัขยมรณะ  ไดแก ความตายเพราะกรรมเขาไปตัด
รอน  

หมายเหตุ..  
๑) คําวา สิน้อายุ ในที่นี ้หมายถึง ตายเพราะความแกชรา

โดยอํานาจความเสื่อมของรางกายสังขารจึงตองถึงการแตก
ทําลายไปตามอายุขัยในภพภูมินั้น 

๒) คําวา สิน้กรรม หมายถึง ความตายของสัตวที่ยังไมแก
ถึงวัยอันสมควรจะตาย เชน ตายเสยีแตยังเปนหนุมเปนสาว หรือ
แตเปนเด็ก ยังไมสมควรแกอายุขัยในภพภูมินั้น 

๓) คําวา สิ้นทั้งอายุและกรรมทั้ง ๒ อยางนั้น หมายถึง 
กรรมที่จะสงผลใหชวีิตดาํรงอยูในภพนั้นๆ กห็มดลงแลว พรอมกัน
กับอายุสังขารก็หมดสิ้นลงพอดี 

๔) ความตาย ที่เรียกวา อุปจเฉทกมรณะ นั้น หมายถึง 
ความตายที่เกิดขึ้นจากอบุัติเหตุที่ไมใชการตายธรรมดา เพราะถา
ยังไมมีเหตุเชนนั้นขึ้น สังขารก็อาจจะยังไมแตกทําลายไปก็ได 

มรณะทั้ง ๔ อยางนั้น ในกามสุคติภูมิ ๗ และเดรัจฉานภูมิ
อีก ๑ รวม ๘ภูมินี้ ยอมมีไดทั้ง ๔ อยาง ภูมิที่เหลืออีก ๒๑ ภูมินั้น 



 

มีแตอุภยักขยมรณะ เทานั้น เพราะสตัวเหลานัน้มีวิบาก ที่กรรมได
กําหนดอายุไวใหแลว สตัวเหลานัน้ จึงตองดํารงอยูตามกําหนด
อายุกรรมนั้น ๆ ดังเชน ปฐมฌานภมูิ มีกําหนดอายุ ๑ มหากัปป ก็
ตองดํารงอยูจนถึง ๑ มหากัปป ดังนี้เปนตน 

ในอารมณของจิตที่ถึงมรณะ ซึ่งไดแก จุตจิิตนั้น ยอมได
อารมณ ๓ อยาง มีกรรมอารมณ เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ดังที่
ไดอธิบายไปแลวในวิถีมุตตกะในปริจเฉทที่ ๔ นั้น เพราะอารมณ
ของจุติจิตนี ้ ยอมถือเอาตามปฏิสนธินั่นเอง เมื่อปฏิสนธจิิตได
อารมณอันใด ภวังคจิต และจุติจิต ก็ตองมีอารมณอยางนั้น
เหมือนกัน ตลอดภพชาตินั้น และอารมณของปฏิสนธจิิตนั้น ก็ได
รับมาจากชวนะ ๕ ขณะ ของมรณาสันนวิถี คือ ในวิถีของจุตจิิต ที่
เกิดขึ้นนั้นเอง  ฉะนั้น ในชวนะของมรณาสันนวิถีนั้น จึงมีอารมณ 
๓ อยาง มีกรรมอารมณ เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ในอารมณ ๓ 
อยางนี้  ถาจัดโดยกาลแลว  ก็ได ๓ กาล คือ เปนอดีตอารมณ ๑ 
เปนปจจุบันอารมณ ๑ และที่เปนบัญญัติอารมณ ซึ่งเปนกาล
วิมุตติ ๑ 

ในปฏิสนธจิติ ๑๙ ดวงนี ้กามาวจรปฏิสนธิ ๑๐ ดวงนั้น มี
อดีตหรือปจจุบันเปนอารมณ ปฏิสนธิของวญิญาณัญจายตน
วิบาก๑ และเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก ๑ รวม ๒ ดวงนี้  
มีปรมัตถะอดีตเปนอารมณ  ปฏสินธิของรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง  
กับอากาสานัญจายตนะวิบาก ๑ และอากิญจญัญายตนะวิบาก 
๑  รวม ๗ ดวงนี้  มีบัญญัติเปนอารมณ 

กรรมอารมณ เปนอดีตอยางเดียว กรรมนิมิตอารมณ 
เปนไดอดีต ปจจุบนั  และกาลวิมุตติ คตินิมิตอารมณ  เปน
ปจจุบนัอยางเดียว 

กรรมอารมณ เปนไดเฉพาะทางมโนทวาร กรรมนิมิต
อารมณ เปนไดทั้ง ๖ ทวาร คตินิมิตอารมณ  ก็เปนไดแตมโนทวาร
อยางเดียว 

แตในอารมณของจุติจิตนั้น ไมมีปจจุบันอารมณ มีแตอตีด
กับบัญญัติ ๒ อยางเทานั้น เพราะเหตุวาในจุติจิตนี้ รับอารมณมา
จากปฏิสนธจิิต และคําวา จุติจิต นี้ หมายถึง จิตดวงสุดทายของ
ภวังคจิต หรือเปนจิตดวงสุดทายของภพชาตินั้น ฉะนั้น จิตทีจุ่ติ
กับปฏิสนธินี ้ จึงเปนจิตที่เชื่อมทําใหเกิดระหวางภพใหมหรือขันธ



 

ใหม กับภพเกาหรือขันธเกา และใหติดตอกัน ทําใหสังสารวัฏฏ
เปนไปอยูตลอดไป จนหาที่สุดมิได ดวยอํานาจของกรรมและ
กิเลสเปนปจจัย ซึ่งเปนพลังผลักดันใหเปนไปอยูอยางนั้น   

ในจุติจิต ๑๙ ดวงนั้น อุเบกขาสันตีรณะ ๒ ดวง กับมหา
วิบากญาณวิปปยุตตจิต ๔ ดวง รวม ๖ ดวงนี้ จุติจิตทีจ่ะรับ
ปฏสินธิไดมี ๑๐ ดวง คอื อุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ มหาวิบากจติ ๘ 
ดวงมหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง จุตจิตที่รับปฏิสนธจิิตได
ทั้ง ๑๙ ดวง 

รูปาวจรวิบากจิต ๕ดวง จุติจิตรับปฏสินธิได ๑๗ ดวง (เวน
อุเบกขาสันตีรณะ ๒ ดวง) 

อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง จุตจิติที่รับปฏิสนธิได ๘ ดวงคือ 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔  มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 

ในอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ที่รับปฏสินธิไดนัน้ ใหเวนใน
สวนวิบากของจิตดวงลาง ๆ เชน อากาสานัญจายตนะจุตจิต รับ
ปฏิสนธิไดทัง้ ๔ วิญญาณัญจายตนะจุติจิต รับได ๓ ดวง (เวนอา
กาสานัญจายตนะ) อากญิจัญญายตนะจุติจิตรับได ๒ ดวง เนว

สัญญานาสัญญายตนะจิตจิต  รับได ๑ ดวง เวนปฏิสนธิจติชั้น
ลาง ๓ ดวง 
 
ปริจเฉทที่ ๖  รูปปรมัตถและนิพพาน

ปรมัตถ 
ในปริจเฉทที ่ ๖ นี้เปนการแสดงชื่อ ความหมาย จํานวน 

และการจําแนกรูปปรมัตถและ นิพพานปรมัตถ โดยประเภทตาง 
ๆ  

๑. รูปปรมัตถ 
 ในรูปปรมัตถนี้ ทานแสดงสงเคราะหรูป โดย ๕ นัย คือ 
 ๑. รูปสมุทเทสนัย เปนนัยที่แหงการแสดงสภาวะของ
รูปธรรมโดยสังเขป  เพือ่ใหรูคุณลักษณะของรูปแตอยาง  วามี
สภาวะลักษณะอยางไรบาง 
 ๒. รูปวิภาคนัย เปนนัยแหงการแสดงรูปธรรมโดยการ
จําแนกออกเปนสวน ๆ หรือเปนคู ๆ ซึ่งเปนการจําแนกรูปโดย
พิสดาร 



 

 ๓.รูปสมุฏฐานนัย เปนนัยแหงการแสดงสมุฏฐานคือเหตุที่
ทําใหรูปธรรมนั้นเกิดขึ้น 
 ๔. รูปกลาปนัย เปนนัยแหงการแสดงรูปธรรมที่เกิดขึ้น
รวมกันเปนกลุม ๆ 
 ๕.รูปปวัตติกมนัย เปนนัยแหงการแสดงความเกิดขึ้น 
พรอมทั้งความดับไปของรูปธรรมตามลําดับ  หรือแสดงความ
เปนไปของรปูธรรม นามธรรม 

๑. รูปสมทุเทสนัย 
 รูปสมุทเทสนัย หมายถึง การแสดงสภาวะของรูปธรรม
โดยสังเขป เพื่อใหรูคณุสมบัติพิเศษของรูปแตละรูป  ซึ่งไม
เหมือนกัน 

รูป มี   ๒๘   คือ 
  มหาภูตรูป   ๔  คือ   ปถว ี  อาโป    เตโช    วาโย 
 อุปาทายรูป  ๒๔ 
อุปาทายรูป ๒๔   แบงออกเปน  ๑๐  จําพวก คือ 
 ปสาทรูป  ๕  คือ   จกัขุ   โสตะ    ฆานะ   ชิวหา    กายะ 

วิสยรูป ๗ หรือ ๔ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ 
โผฎฐัพพารมณ 
 ภาวรูป     ๒   คือ  อิตถีภาวรูป    ปุริสภาวรูป 
 หทยรูป     ๑  คือ   หทยวตัถุ 
 ชีวิตรูป     ๑   คือ  ชีวิตินทรีย 
 อาหารรูป  ๑   คือ  กพฬกีาหาร 
 ปริจเฉทรูป ๑  คือ อากาสธาต ุ
 วิญญัติรูป  ๒   คือ   กายวิญญัติ    วจีวิญญัติ 
วิการรูป ๕ หรือ ๓ คือ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา (และหรือ กาย
วิญญัติ วจีวิญญัติ) 
 ลักขณรูป ๔   คือ   อุปจยะ   สันตต ิ  ชรตา   อนจิจตา 

ชื่อและความหมายของรูป  ๒๘ 
ปถวี       รูปที่แข็ง หรอื  ออน 
อาโป   รูปที่ไหล หรือ เกาะกุม 
เตโช   รูปที่รอน หรือ เย็น 
วาโย   รูปที่หยอน หรือ  ตึง 
จักขุปสาท   ความใสที่สามารถรับรูปารมณได 



 

โสตปสาท   ความใสที่สามารถรับสัททารมณได 
ฆานปสาท    ความใสที่สามารถรับคันธารมณได 
ชิวหาปสาท    ความใสที่สามารถรับรสารมณได 
กายปสาท    ความใสที่สามารถรับโผฎฐัพพารมณได                                                             
รูปารมณ    สีตาง ๆ 
สัททารมณ    เสียงตาง ๆ 
คันธารมณ         กลิ่นตาง ๆ 
รสารมณ       รสตาง ๆ 
โผฎฐัพพารมณ   เย็น   รอน   ออน   แข็ง   หยอน    ตึง 
อิตถีภาวะ      รูปที่เปนเหตแุหงความเปนหญิง 
ปุริสภาวะ      รูปที่เปนเหตแุหงความเปนชาย                                                                                                                                        
หทยะ      รูปที่เกิดอยูในหัวใจและเปนที่อาศัยเกิดของจิต
เจตสิกทั้งหลาย 
ชีวิตะ                รูปที่รักษากมัมชรูปทั้งหลาย 
อาหาระ                     รูปที่นําใหอาหารชรูปเกิด 
ปริจเฉทะ      อากาสรูป ที่คั่นระหวางรูปกลาปตอรูป
กลาป 

กายวิญญัติ        การเคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกาย 
วจีวิญญัติ    การเคลื่อนไหวตาง ๆ  ของวาจา 
ลหุตา     ความเบาของนิปผันนรูป 
มุทุตา     ความออนของนิปผันนรูป 
กัมมัญญตา     ความควรแกการงานของนิปผันนรูป 
อุปจยะ    ความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นครั้งหลัง ๆ จนครบ
รูปที่ควรเกิดขึ้น 

ไดของนิปผนันรูป 
สันตติ                        ความเกิดขึ้นสืบตอกันของนิปผันนรูป
จนถึงตาย 
ชรตา    ความแกของนิปผันนรูป 
อนิจจตา   ความดับของนิปผันนรูป 

๒. รูปวิภาคนัย 
รูปวิภาคนัย หมายถึง การจําแนกรูปโดยพิสดารออกไป 

เพื่อใหรูกวางขวางขึ้นวา รูปธรรมทั้ง ๒๘ นั้น  อาจจัดเปนสวน
เดียวหรือสองสวนก็ได 



 

รูป  ๒๘ จําแนกออกเปนคู ๆ ได  ๑๑  คู 
คูที่ ๑    อัชฌัตติกรูป  คือ รูปภายใน  มี ๕ ไดแก   ปสาทรูป  ๕ 
 พาหิรรูป  คอื  รูปภายนอก มี ๒๓  ไดแก  รูปทีเ่หลือ ๒๓ 
คูที่ ๒ วัตถุรูป คือรูปที่เปนที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกมี๖ ไดแก
ปสาทรปู๕ หทยรูป๑ 
           อวัตถุรูป คือรูปที่ไมเปนที่อาศยัเกิดของจิตเจตสิกมี๒๒ 
ไดแกรูปที่เหลือ ๒๒ 
คูที่ ๓  ทวารรูป คือ รูปที่เปนเหตแุหงการเกิดขึ้นของปญจทวารวิถี
จิตและกายกรรม  

วจีกรรม มี ๗  ไดแก  ปสาทรูป  ๕ วญิญัติรูป ๒ 
        อทวารรูป คือ รูปที่ไมเปนเหตแุหงการเกดิขึ้นของปญจ
ทวารวิถีจิตและกาย  

กรรมวจีกรรมมี ๒๑  ไดแก  รูปทีเ่หลอื ๒๑ 
คูที่ ๔  อินทริยรูป คือ รูปที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเห็นเปน
ตนมี ๘ ไดแก  

ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ ชวีิตรูป ๑ 

อนินทริยรูป คือ รูปที่ไมไดเปนใหญเปนผูปกครองในการ
เห็นเปนตน  มี  ๒๐ ไดแก รูปที่เหลือ ๒๐ 
คูที่ ๕  โอฬาริกรูป คือ รูปหยาบ หมายถึง รูปที่ปรากฎชัดมี ๑๒ 
ไดแก ปสาทรูป ๕  

วิสยรูป ๗ 
 สุขุมรูป คอืรูปละเอียด หมายถึงรูปที่ไมปรากฎชัดมี๑๖ 
ไดแก รูปที่เหลือ ๑๖ 
คูที่๖ สันติเกรูป คือ รูปใกล หมายถึง รูปที่รูไดงายมี๑๒ ไดแก 
ปสาทรูป๕ วสิยรูป๗ 
           ทูเรรูป  คือ รูปไกล  หมายถึง  รูปที่รูไดยาก  มี ๑๖ ไดแก 
รูปที่เหลือ  ๑๖ 
คูที่ ๗  สัปปฏิฆรูป คือ รูปที่กระทบซึ่งกันและกันไดมี ๑๒ ไดแก 
ปสาทรูป ๕ วิสย 

รูป ๗ 
 อัปปฏิฆรูป คือ รูปที่กระทบซึ่งกันและกันไมไดมี ๑๖ ไดแก 
รูปที่เหลือ  ๑๖ 



 

คูที่ ๘ อุปปาทินนรูป คอื รูปที่เกิดจากอกุศลกรรมและโลกียกุศล
กรรม มี ๑๘ ไดแก 

กัมมชรูป๑๘ 
    อนุปปาทินนรูป คือ รูปที่ไมไดเกิดจากอกุศลกรรมและ
โลกียกุศลกรรม มี  

๔๐ ไดแก   จิตตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ 
อาหารชรูป  ๑๒ 

คูที่ ๙ สนิทสัสนรูป คือ รูปที่เหน็ดวยตาได มี ๑ ไดแก รูปารมณ 
 อนิทัสสนรูป คือ รูปที่เหน็ดวยตาไมไดมี ๒๗ ไดแก รูปที่
เหลือ  ๒๗ 
คูที่ ๑๐ โคจรัคคาหกรูป คือ รูปที่รับปญจารมณได มี ๕ ไดแก  
ปสาทรูป  ๕ 
 อโคจรัคคาหกรูป คือ รูปที่รับปญจารมณไมไดมี ๒๓ไดแก
รูปที่เหลือ ๒๓ 
คูที่ ๑๑ อวินิพโภครูป คือ รูปทีแ่ยกจากกันไมได มี ๘ไดแก 
มหาภูตรูป ๔ รูปารมณ  

คันธารมณ  รสารมณ  อาหารรูป 

        วินิพโภครูป  คือ  รูปที่แยกจากกันไดมี ๒๐ ไดแก  รูปที่
เหลือ ๒๐ 
 

๓. รูปสมุฏฐานนัย 
รูปสมุฏฐานนัย หมายถงึ นัยแหงการแสดงธรรมที่เปนเหตุ

ใหรูปเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงการเกิดขึ้นของรูปธรรมทั้งปวงนั้น  ตอง
อาศัยเหตุปจจัยใหเกิด  

ธรรมที่เปนเหตุใหรูปทั้งหลายเกิดขึน้ เรียกวา สมุฏฐาน มี 
๔ อยางคือ กรรม จิต  อุตุ  และ อาหาร 
 ๑. กรรมสมุฏฐาน กรรมทั้งหมดมี ๓๓ คือ อกุศลกรรม ๑๒
กุศลกรรม ๒๐ แตในกรรม สมุฏฐานิกรูป หมายเอากรรม ๒๕ เว
นอรูปาวจรกุศลกรรม ๔และโลกุตตรกศุลกรรม ๔ 

๒. จิตตสมุฏฐาน จิตทั้งหมดมี ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง แตใน
จิตตสมุฏฐานนิกรูป นี้ หมายเอาเฉพาะจิต ๗๕ หรือ ๑๐๗ ดวง
เทานั้น เวน ๑๔ ดวง คือ ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐ อรูปวิปากจิต 
๔ และปฏิสนธิจิตของสตัวทั้งหลาย จุติจิตของพระอรหันต 



 

 ๓. อุตุสมุฏฐาน คือ ความรอน ไดแก อุณหเตโช  และ
ความเย็น ไดแก สีตเตโช ทีท่ําใหรูปตาง ๆ เกิดขึน้ ( ดังที่ไดอธิบาย
แจมแจงไปแลวในบทที ่๓)  
 ๔. อาหารสมุฏฐาน คือโอชาที่ทําใหอาหารชรูปเกิดขึ้น ซึ่ง
ไดแก โอชาที่อยูในอาหารตาง ๆ และยาบางชนดิ เชน วิตามินตาง 
ๆกม็ีโอชาอยูเหมือนกัน เมื่อรับประทานหรือ ทา หรือ ฉีดเขาไป
แลว  กท็ําใหอาหารชรูปเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน   
 ๕. นกุโตจสิมุฏฐานิกรูปคือ รูปที่ไมไดเกิดจากสมุฏฐาน
อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาสมุฏฐานทั้ง ๔ ขางตนนั้น  ซึ่งไดแก 
ลักขณรูป ๔ 
 

จําแนกรปูที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ 
 ๑. กัมมชรูป คือ รูปที่เกิดจากกรรม มี ๑๘ คือ ปสาทรูป ๕ 
ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑  ชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และ ปริจเฉทรูป 
๑     

รูปที่เกิดจากกรรมโดยแนนอน ที่เรียกวา เอกันตะ นั้นมี ๙ 
รูป คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรปู ๑  ชีวิตรูป ๑ 

รูปที่เกิดจากกรรมโดยไมแนนอน ที่เรียกวา อเนกนัตะ นั้น
มี ๙ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘  ปริจเฉทรูป ๑ 

หมายความวา ตา หู จมูก ลิน้ กาย ความเปนหญิง ความ
เปนชาย หัวใจ และชีวิต ทั้ง ๙ นี ้เกิดไดเฉพาะในรางกายของสัตว
ทั้งหลายเทานั้น เพราะรูปเหลานี ้ เกิดมาจากอกุศลกรรม และ
โลกียกุศลกรรมโดยสวนเดียว   สวนรูปที่เหลือ ๙ นั้น เกดิใน
รางกายของสัตวทั้งหลายก็ได  เกิดในสิ่งที่มีชีวติทั้งหลายก็ได ใน
สิ่งที่ไมมีชีวติทั้งหลายก็ได เพราะเปนรูปที่เกิดมาจากสมุฏฐานอื่น 
ๆ ก็มี 
 ๒. จิตตชรูป คือ รูปที่เกดิจากจิตเปนสมุฏฐาน มี ๑๕ คือ 
วิญญัติรูป ๒ สัททรูป ๑ วกิารรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑  
 รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานโดยแนนอน ทีเ่รียกวา เอกัน
ตะ นั้นมี๒ คอืวิญญัติรูป๒ 
 รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานโดยไมแนนอน ที่เรียกวา อเน
กันตะ นั้นม ี ๑๓ คือ สทัทรูป ๑ วกิารรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ 
ปริจเฉทรูป ๑ 



 

 ๓. อุตุชรูป คือ รูปที่เกิดจากอุตุ มี ๑๓ คือ สัททารมณ ๑ 
วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ ปริเฉทรูป ๑ 

ในจํานวนอตุุชรูป๑๓นี้รูปที่เกิดจากอุตุเปนสมุฏฐานอยาง
เดียวไมมี ฉะนั้น อุตุชรูปโดยแนนอน (เอกันตะ) จงึไมมี ทั้ง ๑๓ รูป
นี้ เปนอุตุชรูป โดยไมแนนอน (อเนกนัตะ) ทั้งสิ้น 

๔. อาหารชรูป คือ รูปที่เกิดจากอาหารเปนสมฏุฐาน มี 
๑๒ คือ วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ ปริเฉทรูป ๑  
       ในจํานวนอาหารชรูปทั้ง ๑๒ นี้ รูปที่เกิดจากอาหารเปน
สมุฏฐานอยางเดียวไมมี 
   ฉะนั้น อาหารชรูปโดยแนนอน (เอกันตะ) จึงไมมี มีแต
อาหารชรูปโดยไมแนนอน (อเนกันตะ) ทั้งสิน้ 
 

จําแนกรปู ๒๘  โดยสมุฏฐาน 
 ๑. เอกสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดจากสมุฏฐานอยางเดียว 
มี ๑๑ รูป คือปสาทรูป ๕  ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ รวม ๙ 
อยางนี้ เกิดจากกรรมเปนสมุฏฐานอยางเดียว  และวิญญัติรูป ๒  
เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว 

 ๒. ทวิสมุฏฐานิกรูป  คือ รูปที่เกิดไดจากสมุฏฐานทั้ง ๒ มี 
๑ รูป คือ สทัทารมณ เกิดจากจิต และ อุตุ เปนสมฏุฐาน 
 ๓. ติสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดไดจากสมุฏฐานทัง้ ๓ มี ๓ 
รูป คือ วิการรูป ๓ เกิดจากจิต อุตุ และอาหาร  เปนสมุฏฐาน 
 ๔. จตุสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดไดจากสมฏุฐานทั้ง ๔ มี 
๙ รูป คือ  มหาภูตรูป ๔   รูปารมณ คันธารมณ ระสารมณ  
อาหารรูป ปริจเฉทรูป เกดิจากกรรม จิต อุตุ อาหาร เปนสมุฏฐาน  
 ๕. นกุโตจสิมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่ไมไดเกิดจากสมุฏฐาน
อยางใดอยางหนึ่งเลย มี ๔ รูป คือ ลักขณรูป ๔ 

ความเปนไปของรูปทั้ง ๔ ในรางกาย 
 ในรางกายของมนุษยและสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ที่มี
รูปรางสัณฐานอวัยวะตาง ๆ ปรากฏขึ้นไดนั้น ยอมอาศัยกัมมชรูป
เปนพื้นกอนแลว รูปอื่น ๆ จึงชวยปรับปรุงใหรูปรางสัณฐานและ
อวัยวะปรากฏชัดเจนขึ้นได  ถาไมมีกัมมชรูปเปนพื้นรองรับอยู
แลว  รางกายของสัตวนั้น ๆ ก็ไมผดิอะไรกับตนไม  หรือทอนไม  
รูปที่เปนผูชวยปรับปรุงรูปรางสัณฐานอวัยวะใหปรากฏไดชัดเจน
นั้นไดแกอุตุชรูป๔และ อาหารรูป  



 

อุตุชรูป มี ๔ อยางไดแก 
 ๑. กัมมปจจยอุตุชรูป  ไดแก  รูปที่เกิดจากอุตุ ที่มีกรรม
เปนสมุฏฐาน 
 ๒. จิตตปจจยอุตุชรูป   ไดแก   รูปที่เกิดจากอุตุ  ที่มีจิตเปน
สมุฏฐาน 
 ๓. อุตุปจจยอุตุชรูป ไดแก รูปที่เกิดจากอุตุ  ที่มีอุตุเปน
สมุฏฐาน 
 ๓. อาหารปจจยอุตุชรูป ไดแก  รูปทีเ่กิดจากอตุุที่มีอาหาร
เปนสมุฏฐาน 
 ดวยเหตุนี ้ ในรางกายของมนุษยและสัตวเดรัจฉาน
ทั้งหลาย จงึมีอุตุชรูปปกคลุมอยูทั่วไปหมด ฉะนั้น เมื่อสัตวนั้น
ตายลงก็ตาม อุตุชรูปก็ยังปรากฏอยูตลอดไป สวนกัมมชรูปและ
อาหารชรูปนั้น ปรากฏอยูไดในระหวางที่สัตวนั้นยังมีชีวิตอยู
เทานั้น เมื่อสัตวนั้นตายลงแลว รูปทัง้ ๒ นี ้ก็ดับสิ้นไปหมด 
 สําหรับจิตตชรูปนั้นปรากฏขึ้นโดยลาํพังของตนเองไมได 
ตองอาศัยกัมมชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป ทั้ง ๓ นี้เปนที่ตัง้ จึง
เกิดขึ้นได หมายความวา จิตตชรปูนี้ตองอาศัยรางกายของสัตว 

(ซึ่งเปนกัมมชรูป) เกิดขึ้นนั่นเอง ถาไมมีรางกายของสตัวแลว  
จิตตชรูปก็เกดิไมได 

จิตตชรูป มี ๗ อยาง คือ 
๑. จิตตชรปูสามัญ คอื จิตตชรูปที่เปนไปอยางธรรมดา 

เชน การหายใจเขาออก ไดแก จิต ๗๕ ดวงทั้งหมด 
 ๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ  ไดแก การหัวเราะ  การ
ยิ้ม 
 ๓. จิตตชรปูที่เกี่ยวกับการรองไห ไดแก การรองไห การ
คร่ําครวญ  
 ๔.จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย ไดแก 
การคู เหยยีด กม เงย เหลียวซาย แลขวา  เดินหนา ถอยหลัง 
กระพริบตา อาปาก เคี้ยว เปนตน 
 ๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด ไดแก การพูด การอาน
หนังสือ รองเพลง 
 ๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ไดแก การเดิน 
ยืน นั่ง นอน 



 

 ๗. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตัง้มั่น ไดแก 
การเดิน ยืน นั่ง นอน ไดตามปกติ  (ในเวลาที่รางกายแข็งแรง
ปกติ) 
 ในจิตตชรูป ๗ อยาง ที่กลาวมานี้  เมือ่กลาวโดยองคธรรม
แลว ก็ไดแก จิตตชรูป ๑๕ นั่นเอง แตในจิตตชรูป ๑๕ นี้  รูปที่
ปรากฏใหสังเกตไดมี ๑๐ รูป คือ วัณณะ สัททะ โผฏฐัพพะ ๓ วิกา
ระ ๕ สวนรูปที่เหลืออีก ๕ คือ อาโป คันธะ รสะ อาหาระ  ปริจเฉ
ทะ เหลานี้ไมปรากฏ 

จําแนกจติ ๗๕ โดยจิตตชรูป ๗ อยาง 
 ๑. จิตที่ทําใหจิตตชรูปสามัญเกิดขึ้นไดนั้น ไดแก จิต ๗๕ 
ดวงทั้งหมด 
 ๒. จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะเกิดขึ้นไดนั้น 
ไดแก จิต ๑๓ ดวง คือ โลภโสมนสั ๔ หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศล
โสมนัส ๔ มหากริยาโสมนัส ๔ 
 ๓.จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกีย่วกบัการรองไหเกิดขึ้นไดนั้น
ไดแกโทสมูลจิต ๒ 

 ๔. จิตที่ทาํใหจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอยเกิดขึ้นไดนั้น มี ๓๒ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวน
จิต ๒๙   อภญิญาจิต ๒ 
 ๕.จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกีย่วกับการพูดเกิดไดนั้นม๓ี๒ดวง
เหมือนกับขอ๔ 
 ๖.จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกีย่วกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ เกิดขึ้น
ไดนั้นมี ๓๒เหมือนกัน 
 ๗.จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกีย่วกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมั่น
เกิดขึ้นไดนั้น มี ๕๘ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวนจิต 
๒๙ อภิญญาจิต ๒ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
จําแนกจติตชรูป ๗ อยาง ตามประเภทของจิต 

๑.จิตตชรูปที่เกิดจากโลภมูลโสมนสัสสหคตจิต ๔ ดวง เจตสิก 
๒๒ ดวง มี ๖ อยาง 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 



 

  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๒. จิตตชรปูที่เกิดจากโลภมูลอุเปกขาสหคตจิต ๔ ดวง เจตสิก 
๒๒ ดวง มี ๕ อยาง 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๓. จิตตชรูปที่เกิดจากโทสมูลจิต ๒ ดวง เจตสิก ๒๒ ดวง มี ๖ 
อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการรองไห 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 

  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๔. จิตตชรูปที่เกิดจากโมหมูลจิต ๒  เจตสิก ๑๖ ดวง มี ๕ อยาง 
คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๕. จิตตชรูปที่เกิดจากทวปิญจวิญญาณจิต ๑๐ เจตสิก ๗ ดวงไม
มี 
๖. จิตตชรูปที่เกิดจากมโนธาตุจิต ๓ สนัตีรณจิต ๓ เจตสิก ๑๑ 
ดวง มี ๑ อยาง คือ  

จิตตชรูปสามัญ 



 

๗. จิตตชรูปที่เกิดจากมโนทวาราวัชชนจิต ๑ เจตสิก ๑๑ ดวงมี ๕ 
อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๘. จิตตชรปูที่เกิดจากหสิตุปปาทจติ ๑ เจตสกิ ๑๒ ดวง มี ๖ 
อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 

๙. จิตตชรูปที่เกิดจากมหากุศลโสมนัสสสหคตจิต๔มหากิริยา
โสมนัสสสหคตจิต ๔  

เจตสิกที่ประกอบ ๓๘ ดวง มี ๖ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จติตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๑๐.จิตตชรูปที่เกิดจากมหากุศลอุเบกขาสหคตจิต ๔ มหากริยา
อุเบกขาสหคตจิต ๔  

เจตสิกที่ประกอบ ๓๗ ดวง มี ๕ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๓) จติตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 



 

  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
๑๑. จิตตชรูปที่เกิดจากมหาวิปากจิต ๘เจตสิก๓๓ดวงมี๑อยาง
คือจิตตชรูปสามัญ 
๑๒.จิตตชรปูที่เกิดจากอัปปนาชวนจิต๒๖(เวนอภิญญาจิต)
เจตสิก๓๘ม๒ีอยางคือ    

(๑) จิตตชรูปสามัญ 
 (๒) จิตตชรูปที่ใหอิริยาบถทั้ง ๓ (ยืน นั่ง นอน) ที่
เกิดจากมโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวนจิต ๒๙  
อภิญญาจิต ๒  ตั้งมั่นอยูไดนาน 

๑๓. จิตตชรปูที่เกิดจากรปูาวจรวิปากจิต ๕ เจตสกิ ๓๕ ดวง มี ๑ 
อยาง คือ จติตชรูปสามัญ 
๑๔. จิตตชรปูที่เกิดจากอรูปาวจรวิปากจิต ๔  เจตสิก ๓๐ ดวง ไม
มี 
๑๕. จิตตชรปูที่เกิดจากอภิญญาจิต ๒  เจตสิก ๓๐ ดวง มี ๕ 
อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 

  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวอิริยาบถ
นอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ตั้งมัน่ 
 

จําแนกโสมนัสกามชวนจิต ๑๓ 
ที่ทําใหการหัวเราะเกิดโดยบุคคล ๓ จําพวก 

๑. ปุถุชน   หัวเราะดวยจิต ๘ ดวง คอื โลภโสมนสั ๔  มหา
กุศลโสมนสั ๔ 

๒. ผลเสกขบุคคล ๓ หวัเราะดวยจิต ๖ ดวง ทิฏฐิคตวิปป
ยุตตโสมนัส ๒ มหากุศลโสมนัส ๔ 

๓.พระอรหันตหัวเราะดวยจิต ๕ ดวงคือหสิตุปปาทจิต๑
มหากริยาโสมนัส ๔ 
 

๔. รูปกลาปนัย 



 

รูปกลาปนัย หมายถึง การแสดงรูปที่เกิดขึ้นเปนหมวดหมู 
รูปกลาป มี ๒๓ กลาป คอื 
 กัมมชกลาป   ๙ 
 จิตตชกลาป  ๘ 
 อุตุชกลาป  ๔ 
 อาหารชกลาป  ๒ 

กัมมชกลาป ๙ ไดแก 
 ๑. จักขุทสกกลาป  หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีจักขุ
ปสาทรูปเปนประธาน ไดแก จักขุปสาทรูป ๑  ชีวิตรูป ๑  อวินิพ
โภครูป ๘  
 ๒. โสตทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีโสต
ปสาทรูป เปนประธาน ไดแก โสตปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวินพิ
โภครูป ๘ 
 ๓. ฆานทสกกลาป  หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีฆาน
ปสาทรูป เปนประธาน ไดแก ฆานปสาทรูป ๑ ชวีิตรูป ๑ อวินิพ
โภครูป ๘ 

 ๔. ชิวหาทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มี
ชิวหาปสาทรูปเปนประธาน ไดแก ชิวหาปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวิ
นิพโภครูป ๘ 
 ๕. กายทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีกาย
ปสาทรูป เปนประธาน ไดแก กายปสาทรูป ๑ ชวีิตรูป ๑ อวินิพ
โภครูป ๘ 
 ๖. อิตถีภาวทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มี
อิตถีภาวรูปเปนประธาน ไดแก อิตถีภาวรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวินิพ
โภครูป ๘ 
 ๗. ปุริสภาวทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีปุ
ริสภาวรูปเปนประธาน ไดแก ปุริสภาวรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวินิพโภค
รูป ๘ 
  ๘. วัตถุทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีหทย
วัตถุรูป เปนประธาน ไดแก หทยวตัถุรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวินิพโภค
รูป ๘ 
 ๙. ชีวิตนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป ที่มีชีวิตรูป
เปนประธาน ไดแก ชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘  



 

จําแนกกมัมชกลาป ๙ โดยกาย ๓ สวน 
ในรางกายของคนและสตัวนั้น  แบงออกเปน ๓ สวน คือ 
 ๑. อุปริมกาย  ไดแก รางกายเบื้องบน  นับตั้งแตคอขึ้นไป
ตลอดถึงศรีษะ มีกัมมชกลาปเกิดได ๗ กลาป คือ ๑) จักขทุสก
กลาป  ๒) โสตทสกกลาป  ๓) ฆาน ทสกกลาป  ๔) ชิวหาทสก
กลาป  ๕) กายทสกกลาป  ๖) ภาวทสกกลาป   ๗) ชีวิต นวกก
ลาป 
 ๒. มัชฌิมกาย ไดแกรางกายสวนกลาง นับตัง้แตคอลง
มาถึงสะดือ มีกัมมชกลาปเกิดได ๔ กลาป คือ ๑)กายทสกกลาป 
๒)ภาวทสกกลาป ๓)วัตถุทสกกลาป ๔)ชีวิตนวกกลาป 
 ๓. เหฏฐิมกาย ไดแก รางกายเบื้องลาง นับตั้งแตสะดือลง
มาถึงปลายเทา มีกัมมช กลาป เกิดได ๓ กลาป คือ  ๑) กายทส
กกลาป  ๒) ภาวทสกกลาป  ๓) ชีวิตนวกกลาป 

จิตตชกลาป ๘  
 ๑.สุทธัฏฐกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๘ รูปโดยเฉพาะ 
ไดแก อวินิพโภครูป ๘  

 ๒. สัททนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป มีสัททรูป
เปนประธาน ไดแก สทัทรปู ๑ อวินิพโภครูป ๘  
 ๓. กายวิญญัตินวกกลาป หมายถึงกองแหงรูป ๙ รูป มี
กายวิญญัติรูปเปนประธาน ไดแก กายวิญญัติรูป ๑ อวนิิพโภครูป 
๘ 
 ๔. วจีวิญญัติสัทททสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ 
รูป มีวจีวิญญัติและสัททรูปเปนประธาน ไดแก วจีวิญญัติรูป ๑ 
สัททรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ 
 ๕. ลหุตาทิเอกทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๑ รูป ที่
มีวิการรูป ๓ มีลหุตารูป เปนตนเปนประธาน ไดแก วิการรูป ๓ อวิ
นิพโภครูป ๘ 
 ๖. สัททลหตุาทิทวาทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๒ 
รูปที่มีสัททรปูที่เกิดพรอมดวยวิการูป ๓ เปนประธาน ไดแก 
สัททรูป๑ วิการรูป๓ อวินิพโภครูป ๘ 
 ๗. กายวิญญตัิลหุตาทิทวาทสกกลาป หมายถงึ กองแหง
รูป ๑๒ ที่มีกายวิญญัติที่เกิดพรอมดวยวิการรูป ๓ เปนประธาน 
ไดแก กายวิญญัติ ๑วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ 



 

 ๘. วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป หมายถึง กองแหง
รูป ๑๓ รูปที่วจีวิญญัติและสทัทรปูที่เกิดพรอมดวยวิการรูป ๓ 
เปนประธาน ไดแก วจีวิญญัติรูป ๑ สัททรูป ๑ วกิารรูป ๓ อวินิพ
โภครูป ๘ 
         จิตตชกลาปนี้ ยอมเกิดไดเฉพาะในสิ่งที่มีชวีิต (เวนอสญัญ
สตัตพรหม)เทานั้น 

จําแนกจติตชกลาป ๘ โดยกาย ๓ สวน 
ในปุริมกาย มีจิตตชกลาปเกิดไดทั้ง ๘ กลาป 

 ในมัชฌิมกาย และเหฏฐิมกาย มีจิตตชกลาปเกิดได ๔
กลาปคือ ๑)สุทธัฏฐกกลาป ๒)กายวิญญัตินวกกลาป ๓)ลหตุาทิ
เอกาทสกกลาป  ๔)กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสกกลาป 

อุตุชกลาป ๔ 
แยกเปนมูลกลาป ๒ มูลกีลาป ๒ คือ 

มูลกลาป ๒ ไดแก 
๑. สุทธัฏฐกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๘ รูป ที่มีเฉพาะอ

วินิพโภครูป ๘ เทานัน้ 

 ๒. สัททนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป ที่มีสัททรูป
เปนประธาน ไดแก สทัทรปู ๑  อวินิพโภครูป ๘ 

มูลีกลาป ๒ ไดแก 
 ๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป หมายถึง สุทธัฏฐกกลาปที่มี
วิการรูป ๓ เกิดรวมอยูดวย จึงมี ๑๑ รูป ไดแก วกิารรูป ๓ อวินิพ
โภครูป ๘ 
 ๔. สัททลหตุาทิทวาทสกกลาป หมายถึง สัททนวกกลาป 
ที่มีวิการรูป ๓ เกิดรวมอยูดวย  จึงม ี ๑๒ รูป ไดแก สทัทรปู ๑ 
วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ 

อุตุชกลาป ๒ ที่เกดิภายนอกรางกายสัตว 
 ๑. สุทธัฏฐกกลาป ไดแก วัตถุสิ่งของตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี ้ 
และภูเขา ตนไม แมน้ํา  ไฟ ลม  พระอาทิตย   พระจนัทร ดาว  
แสงสวาง  เงา  เปนตน 
 ๒. สัททนวกกลาป ไดแก เสียงลมพัด เสียงฟารอง  เสียง
น้ําไหล  เสียงรถ เสียงเรือ เสียงระฆัง  เหลานีเ้ปนตน 

จําแนกอตุุชกลาป ๔  โดยกาย ๓ สวน 



 

ในกาย ๓ สวนนั้น  อุตุชกลาปทั้ง ๔ ยอมเกิดได  สําหรับ
สุทธัฏฐกกลาป หรือลหตุาทิเอกาทสกกลาปนั้น  เกิดเปนประจํา
อยูแลว  สวนสัททนวกลาป หรือ สัททลหุตาททิวาทสกกลาป ทัง้ 
๒ นี้ เกิดเปนบางเวลา  ไมใชเปนประจํา 

อาหารชกลาป ๒ 
แยกเปนมูลกลาป ๑ มูลกีลาป ๑ คือ 

๑. มูลกลาป  =  สุทธัฏฐกกลาป หมายถึง กลาปที่มี
จํานวนรูป ๘ รูป ไดแก อวินิพโภครูป ๘ โดยเฉพาะ 

๒. มูลีกลาป = ลหตุาทิเอกาทสกกลาป  หมายถึง 
สุทธัฏฐกกลาปที่มีวิการรูป ๓ เกิดรวมดวย จึงม ี ๑๑ รูป ไดแก 
วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ 
 

๕. รูปปวัตติกกมนัย 
รูปปวัตติกมนัย หมายถึง การแสดงความเกิดขึ้นพรอม

ดวยความดับของรูปตามลําดับ  ความเปนไป หรือความเกิดดับ
ของรูปธรรมนั้น มีนัยแหงการแสดง ๓ ประการ คือ 

  ๑. ตามนัยแหงภูมิ 
  ๒. ตามนัยแหงกาล 
  ๓. ตามนัยแหงกําเหนิด 

๑. นัยแหงภูมิ 
แสดงรูปที่เกดิไดและเกิดไมไดใน ๓๑ ภูมิ 

 ๑. ในกามภูมิ ๑๑ นั้น รูปทั้ง ๒๘ ยอมเกิดไดโดยบริบูรณ
ในปวัตติกาล ไมยิ่งไมหยอนกวานี้ แตวาโดยบุคคลแลว ถาเปน
เพศหญิง ก็ตองเวนปุริสภาวรูปออกเสีย ถาเปนเพศชาย  ก็ตอง
เวนอิตถีภาวรูปออกเสีย  และถาผูใดมีอวัยวะ เชน ตา ห ูจมูก เพศ 
อยางใดอยางหนึ่ง บกพรองไป ก็ตองเวนรูปนั้น ๆ ออกตามสมควร  
แตอยางไรก็ตาม  เมื่อวา โดยสวนรวมแลว ในกามภูมิ ๑๑ รูปทั้ง 
๒๘ ยอมเกิดได 
 ๒. ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) อันเปนทีเ่กิดของ
รูปพรหมทั้งหลายนั้น ฆานะ  ชิวหา กายะ และภาวรูปทั้ง ๒ ยอม
เกิดไมได เพราะรูปทั้ง ๕ นี ้ เปนรูปที่สนบัสนุนในทางกามคุณ
อารมณโดยสวนเดียว สวนรูปพรหมนั้น เปนบคุคลที่เกิดขึน้ดวย
อํานาจของรูปฌาน ซึง่ปราศจากกามฉันทะ ฉะนัน้ รูปทั้ง ๕ นี้ จงึ



 

เกิดไมไดแกพวกรูปพรหม สําหรับจุกขุ และโสตะ ที่เกิดไดกับพวก
รูปพรหมนั้น  ก็เพราะรูปทั้ง ๒ นี ้มิไดมีแตโทษอยางเดียว  ยอมมี
คุณประโยชนไดเปนอยางมาก คือ ตา มีคุณประโยชนในการที่จะ
ไดแลเหน็ผูทีท่รงคุณอันประเสริฐ มีพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนตน 
เรียกวา ทัสสนานุตตริยคุณ หู มีคุณประโยชนในการที่จะไดฟง
พระสัทธรรมอันประเสริฐ เรียกวา สวนานุตตริยคุณ  ฉะนั้น รูปทัง้ 
๒ คือ จักขุกบัโสตะนี ้จึงเกิดไดแกพวกรูปพรหม และรูปทั้งหมด ที่
เกิดกับพวกรูปพรหมนั้น มีจํานวน ๒๓ รูปดวยกัน ในจํานวนรูป 
๒๓ นี้ รูปที่ขาดบกพรองแกพวกรูปพรหมนั้น  ไมมี 
 ๓. ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ยอมมีรูปเกิดไดเพียง ๑๗ เทานั้น 
คือ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ ชีวติรูป๑ วิการรูป ๓ ลักขณรูป 
๔ ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะวา พวกอสัญญสัตตพรหมทั้งหลายนี ้ เปน
พรหมที่ไมมีนามธรรม คือ จิต เจตสกิเกิดขึ้นเลย อันเนื่องจากการ
เจริญปญจมฌานที่ประกอบดวยสัญญาวิราคะภาวนาคือความ
เบื่อหนายในนามธรรม ในขณะสิ้นชวีติจากภพกอน ฉะนั้น พรหม
พวกนี้จึงไมมีนามธรรมเกิด ดวยเหตุนี้ รูปอันเปนที่อาศัยเกิดของ
จิตและเจตสกิ  จึงไมจําเปนตองเกิดขึ้นแกพรหมพวกนี้ สวน

ภาวรูป ๒ นั้น  แมวาจะไมใชเปนรปูที่เกิดจากจติและเจตสิก คือ 
ไมใชจิตตชรูปก็จริง แตสาํหรับพวกพรหมทั้งหลายนั้น  ปราศจาก
กามราคะอยูแลว และภาวรูป ๒ นี้ กเ็ปนรูปที่ทําใหเกิดกามราคะ
เปนสวนมาก จึงไมจาํเปนสําหรับพวกพรหมทั้งหลาย ฉะนัน้ 
อสัญญสัตตพรหมทั้งหลาย จึงมีรูปเกดิไดเพียง ๑๗ รูปเทานั้น 
 ๔.ในอรูปภูมิ ๔ อันเปนที่เกิดของพวกอรูปพรหมทั้งหลาย
ซึ่งเกิดดวยอํานาจการเจริญฌานที่เกี่ยวดวย รูปวิราคภาวนา คอื 
ความปราศจากความยินดีในรูป ฉะนั้น พวกอรูปพรหมทั้งหลาย 
จึงไมมีรูปเกิดขึ้นเลย  ตลอดจนกระทั่งในภูมิที่อยู  ก็ไมมีรูปอยาง
ใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เชนเดียวกัน 
 

จําแนกรปู ๒๘  ที่เกิดในกามภูมิ ๑๑ โดย
สมุฏฐานทั้ง ๔ 

 รูป ๒๘ ทีเ่กิดไดในกามภูมิทั้งหมดนั้น เมื่อจําแนกโดย
สมุฏฐานแลว ก็ไดครบทั้ง ๔ สมุฏฐาน ทั้งจํานวนรูปสมุฏฐานก็
เกิดไดครบ คือ กัมมชรูป ๑๘ จิตตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ อาหารช
รูป๑๒ รวมเปน ๕๘ และในจํานวนรูปสมุฏฐานทั้ง๔ สมุฏฐาน



 

เหลานี ้ แตละสมุฏฐาน ยอมมีลักขณรูปทั้ง ๔ อยูดวย ทกุ ๆ 
สมุฏฐาน คอื ในกัมมชรูป ๑๘ ก็มีลกัขณรูปทั้ง ๔ ไดแก อุปจจย
กัมมชรูป สนัตติกัมมชรูป  ชรตากัมมชรูป อนิจจตากัมมชรูป รวม
เปน ๔ 
 ในจิตตชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป ก็เปนไปในทํานอง
เดียวกันนี้ ฉะนั้น เมื่อรวมลักขณรูปทั้ง ๔ ที่อยูในรูปสมุฏฐานทั้ง 
๔ อยาง ดังกลาวแลว จงึเปน ๑๖ และเมื่อนับรวมเขากับจํานวน
รูป ๕๘ จึงเปนจํานวนรปูที่เกิดไดในกามภูมิ ๗๔ รูป ในจํานวนรูป 
๗๔ เหลานี้ ถานับอยางสามัญแลว  ก็คงมีจํานวนรูป ๒๘ นั้นเอง 
 

จําแนกรูป ๒๓ ที่เกิดในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญฯ) โดย
สมุฏฐานทั้ง ๔ 

รูป ๒๓ ที่เกิดไดในรูปภูมิ ๑๕ นั้น เมื่อจําแนกโดย
สมุฏฐานทั้ง ๔ แลว ยอมไดเพียง ๓ สมุฏฐาน (เวนอาหาร
สมุฏฐาน) เพราะบรรดารูปพรหมทั้งหลายไมไดกินอาหารอยางใน
กามภูมิ รูปพรหมทั้งหลายยอมอิ่มอยูไดดวยปติ (มีปติเปนภักษา) 

ฉะนั้น ปตจิงึเทากับเปนอาหารของพวกรูปพรหม  ดวยเหตนุี้ใน
จํานวนรูป ๒๓ นั้น จงึไมมีอาหารชรูปอยูดวยเลย 
 ในจํานวนรูปสมุฏฐานทั้ง๓นั้น กัมมชรูปยอมเกิดได ๑๓ 
(เวน ฆานะ ชิวหา กายะ ภาวรูป ๒) จิตตชรูปยอมเกิดไดทั้งหมด 
๑๕ อุตุชรูปยอมเกิดไดทั้ง ๑๓ รวมเปน ๔๑ และเมื่อรวมกับ
ลักขณรูป ๑๒ (สมุฏฐานละ ๔) แลว  คงเปนจํานวนรูปที่เกิดไดใน
รูปภูมิ ๕๓ รูป  ถานับอยางสามัญแลวก็คงไดจํานวนรูป ๒๓ 
นั้นเอง 
 

จําแนกรปู ๑๗ ที่เกิดในอสญัญสัตตภูมิโดย
สมุฏฐานทั้ง ๒ 

 รูป ๑๗ ทีเ่กิดไดในอสัญญสัตตภูมินั้น เมื่อจําแนกโดย
สมุฏฐานแลวยอมไดเพียง ๒ สมุฏฐาน คือ กัมมสมุฏฐานและอุตุ
สมุฏฐาน เพราะพวกอสัญญสัตตพรหม เปนพรหมที่ไมมีจิตและ
เจตสิก ฉะนัน้ รูปทีเ่กิดจากจิตเปนสมุฏฐานจึงไมมี สวนรูปที่เกิด
จากอาหารเปนสมุฏฐานนั้น ไมมีเปนธรรมดาสําหรับพวกพรหม
อยูแลว 



 

 

แสดงรูปที่เกิดไมไดในปฏิสนธิกาล  แตเกิดได
ในปวัตติกาล 

 ในอุปปาทักขณะของปฏิสนธจิิต เรียกวา ปฏิสนธิกาล ตั้ง
แตฐีติกขณะของปฏิสนธจิิตเปนตนไป จนถึงฐตีิกขณะของจุติจิต 
เรียกวา ปวัตติกาล  นี้เปนไปตามสภาวนัย แตถาวา โดยสามัญญ
นัยแลว ไดแกปฏิสนธิจติขณะเดียว เรียกวาปฏสินธิกาล จตุิจิต
ขณะเดียว เรียกวา จุติกาล ตั้งแตจิตดวงที่ ๒จากจุติจิตเปนตนมา
จนถึงจิตดวงสุดทายกอนจุติจิต เรียกวา ปวัตติกาล  
 รูปที่เกิดไมไดในปฏิสนธกิาล (ตามสภาวนัย) นั้น มี ๘ รูป 
คือ สัททรูป ๑ วิการรูป ๕   ชรตารูป ๑   อนจิจตารูป ๑ 
 กัมมชรูป ๑๙ ที่เกิดไดในปฏิสนธิกาลนั้น  ถาจัดเปนกลาป
แลว  ก็ไดแก กัมมชกลาป ๙ นั้นเอง และในกัมมชกลาป ๙ นั้น 
ไมไดเกิดขึ้นทั้งหมดแกสตัวทั้งหลายทั่วไปในปฏสินธิขณะ  ตอง
แลวแตกําเนดิของสัตว และภูมิตามสมควร 

๒. นัยแหงกําเหนดิ 
กําเนิด หรือ โยนิ  มี ๓ หรือ ๔ คือ 

๑. สังเสทชกาํเนิด หมายถึง  เกิดในทีท่ี่มียางเหนียว 
๒. โอปปาติกกําเนิด หมายถึง เกิดผดุขึ้นโตทันท ี  คลาย

กับวาตกลงมาจากที่สูง 
๓. คัพภเสยยกะกําเนิด  หมายถึง เกิดในครรภมารดา 

(สัตวผูนอนในครรภ) 
คัพภเสยยกะกําเนิด แบงออกเปน ๒ อยาง คือ 

๑. ชลาพุชะกําเนิด หมายถึง เกิดในมดลูก แลวคลอด
ออกมาเปนตัว 
 ๒. อัณฑชะกําเนิด หมายถึง เกิดในมดลูกเหมือนกัน แต
ออกมาเปนฟองไขกอนแลวจึงฟกเปนตัวในภายหลัง เรียกวา ทวิ
ชา แปลวา ผูเกิด ๒ หน 
 ฉะนั้น  เมื่อรวมแลวจึงไดกําเนิด ๔ คอื ๑) ชลาพชุะกําเนิด  
๒) อัณฑชะกําเนิด   ๓) สังเสทชะกําเนิด   ๔) โอปปาติกะกําเนิด 

อธิบายกาํเนิดทั้ง ๔ 
 ๑. ชลาพุชะกําเนิด  สัตวทั้งหลายทีป่ฏิสนธิดวยชลาพุชะ
กําเนิดนี้ ตองอาศัยเกิดในครรภมารดาและอวัยวะตาง ๆ คอย ๆ มี



 

และเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ  ไดแก พวกมนุษย สัตวเดรัจฉาน 
บางจําพวก 
 ๒. อัณฑชะกําเนิด สตัวทั้งหลายที่ปฏิสนธิดวยอัณฑชะ
กําเนิดนี้ ตองอาศัยครรภมารดาเกิดเชนเดียวกับชลาพุชะกําเนิด 
แตเมื่อปฏิสนธิทีแรกนั้น ตองอยูในฟองไขเสียกอน เมื่อมารดา
คลอดฟองไขออกมาแลว สัตวนั้น จึงฟกออกมาจากฟองไขอีกที
หนึ่ง (ตามกําหนดเวลาของสัตวแตละประเภท) การเกดิของสัตว
พวกนี้คอย ๆ เติบโตขึน้ตามลําดับ ไดแก เปด ไก นก  จิง้จก  
ตุกแก งู เตา เปนตน 
 ๓. สังเสทชะกําเนิด สัตวทั้งหลายทีป่ฏิสนธิดวยสังเสทชะ
กําเนิดนี้ไมตองอาศัยครรภมารดาเกิด แตอาจอาศัยครรภมารดา
เกิดได เชน เกิดในเม็ดเลอืด เชน ลูกของนางปทมุวดีตั้ง ๔๙๙ คน 
เปนตน และที่เกิดจากตนไม ผลไม ดอกไม น้ําโสโครก เปนตน 
เชน นางจิญจมานวิกา เกิดจากตนมะขาม นางเวฬุวดี เกิดจากตน
ไผ นางปทุมวดี เกิดจากดอกบัว พวกหนอนตาง ๆ ที่เกิดจากผลไม
หรือสิ่งโสโครกเหลานีเ้ปนตน แตสัตวที่เปนสังเสทชะกําเนิดนีไ้มได
เกิดโตขึ้นมาทันที  คอยๆ เติบโตคลายกับพวกคัพภเสยยกะ แต

ตางจากพวกคพัภเสยยกะ คือ ในขณะเกิดนั้น  มีอวัยวะครบบริบ
รูณแลว 
 ๔.โอปปาติกะกําเนิดสัตวที่ปฏิสนธิดวยโอปปาติกะกําเนิด
นี้ไมตองอาศัยมารดา บิดา และไมตองอาศัยอะไรทั้งหมด อาศัย
แตอดีตกรรมอยางเดียว และเมื่อเกดินั้น ก็เติบโตขึ้น (เทาตวัจริง)
ทันที เชนพวกสัตวนรกเปรตบางพวก เทวดาสวนมาก พรหม 
มนุษยในสมัยตนกัปป 

จําแนกภมูิโดยกําเนิด ๔ 
 ๑. ในนิรยภูมิ ๑ นิชฌามตัณหิกเปรต ๑ เทวภูมิ ๖ (เวน
พวกภุมมัฏฐเทวดา) พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น รวม ๒๘ ภูมินี้ ยอมได
กําเนิดอยางเดียว คือ โอปปาติกะกําเนิด 
 ๒. ในเดรัจฉาน เปรต (เวนนิชฌามตัณหิกเปรต) อสุรกาย 
มนุษย และภุมมัฏฐเทวดา รวม ๕ จําพวกนี้  ยอมไดกําเนิดครบ
ทั้ง ๔ 

จําแนกกาํเนิด ๔ โดยกัมมชกลาป ๙ 
 ๑. คัพภเสยยกะกําเนดิ (ชลาพชุะกําเนิดและอัณฑชะ
กําเนิด) ในขณปฏิสนธกิัมมชกลาปยอมเกิดไดมากที่สุด วาโดย



 

อุกกัฏฐนัย ๓ กลาป คอื กายทสกกลาป  ภาวทสกกลาป วัตถุท
สกกลาป แตเมื่อวาโดยโอมกนัย คือ เกิดไดอยางนอยที่สดุ ๒ 
กลาปไดแก กายทสกกลาป วัตถุทสกกลาป สวนภาวทสกกลาป
นั้น อาจบกพรองไปได  
 ๒. สังเสทชะกําเนิด และ โอปปาตกิะกําเนิด ทั้ง ๒ นี ้
ในขณะปฏิสนธิ กัมมชกลาปทั้ง ๗ กลาป คือ จกัขุทสกกลาป 
โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป กายทสกกลาป 
ภาวทสกกลาป วัตถุทสกกลาป ยอมเกิดไดดวยการกําหนดอยาง
มากที่สุด  
 ๓. พวกโอปปาติกะกําเนิด ทีเ่ปนรปูพรหมทั้งหลาย (เว
นอสัญญสัตตพรหม)ในขณะปฏิสนธ ิกัมมชกลาป ๔ คือ จักขทุสก
กลาป โสตทสกกลาป  วตัถุ ทสกกลาป  ชีวิตนวกกลาป  ยอมเกิด
ได  ไมมีขาดตกบกพรอง 
 ๔. พวกโอปปาติกะกําเนิด  ที่เปนอสัญญสตัตพรหม  
ในขณะปฏิสนธิกัมมชกลาป   ยอมเกิดไดกลาปเดยีว คือ ชีวิตนวก
ลาป 
 

แสดงกัมมชกลาปที่เกิดในปวัตติกาลโดยเฉพาะ
ตามกําเนิด 

 ๑. พวกคัภพเสยยกะกําเนิด ในปวตัติกาล กัมมชกลาป
เกิดไดอีก ๕ คือ จักขุทสกกลาป  โสตทสกกลาป  ฆานทสกกลาป  
ชิวหาทสกกลาป  ชีวิตนวกกลาป  ในจํานวน ๕ กลาปนี้ กลาปที่
ขาดบกพรองได มี ๓ กลาป คือ จักข ุ โสตะ ฆานะ 
 ๒. พวกสังเสทชะกําเนิด และ โอปปาติกะกําเนิด ทีเ่กิดอยู
ในกามภูมิ ในปวัตติกาล  กัมมชกลาปเกิดไดอีก ๑ คือ ชีวิตนวก
กลาป   
 ๓. พวกโอปปาติกะกําเนดิ ที่เกิดอยูในรูปภูมิ  ในปวัตติ
กาล ไมมีกัมมช กลาปที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอีก คงมแีตกัมมชกลาป 
๔ สําหรับอสญัญสัตตพรหมมี ๑ 

๓. นัยแหงกาล 
แสดงการเกดิขึ้นของกัมมชกลาปทั้ง ๕ 

มีจักขุทสกกลาป เปนตน ของพวกคัพภเสยยกะกําเนิด 



 

 ๑. จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาท
สกกลาป ทัง้ ๔ นี ้ยอมเกิดขึ้นแกสตัวที่คอย ๆ เจริญขึ้นแลวตาม
สมควรที่จะเปนได  ตั้งแตสัปดาหที่ ๑๐ -๑๑ คือ ระหวาง ๗๐ ถงึ 
๗๗ วัน แตไมไดจํากัดลงไปวา อะไรเกิดกอน อะไรเกิดทหีลัง 
เพราะพระพทุธองคทรงแสดงลําดับแหงกัมมชกลาปทั้ง ๙ นั้น 
ไมใชทรงแสดงโดยอุปปตติกกมนัย (ลําดับแหงการเกิดขึ้นของรูป) 
เปนการแสดงโดยเทสนากมนัย (ลําดับแหงการแสดงรูป
ตามลําดับ) เชนเดียวกับการแสดงขันธ ๕ และสจัจะ ๔ ในกถา
วัตถุ 
 ๒.ชีวิตนวกกลาป เกิดขึน้ในสัปดาหแรก หลังจากปฏิสนธิ
จิตเปนตนมา คือ ในระหวาง ๗ วัน 
 ๓.ชีวิตนวกกลาป ที่เกดิในปวัตตกิาลของพวกสังเสทชะ
กําเนิดและโอปปาติกะกําเนิด  ในกามภูมินั้น เกิดขึ้นตั้งแตฐีติ
ขณะของปฏิสนธจิิต เปนตนมา 
 

แสดงการเกิดขึ้นของจิตตชรูป  อุตุชรูป  
อาหารชรูป 

 ๑. จิตตชรปู ยอมเกิดขึ้น ตั้งแตอุปปาทักขณะของปฐม
ภวังค หลงัจากปฏิสนธจิติ และยอมเกิดขึ้นตอๆ ไปทุกๆ อุปปาทัก
ขณะของจิต สวนฐีติกขณะและภังคกัขณะของจตินั้น  จิตตชรูปไม
เกิด  เพราะธรรมดาจิตเจตสิกนั้น  ยอมมีกําลังอยูที่ตรงอุปปาทัก
ขณะเทานั้น และจะเกิดครั้งสุดทายที่อุปปาทกัขณะของจตุิจิต 
(เวนจุตจิิตของพระอรหันต) สําหรับพระอรหันตนั้น จิตตชรูปยอม
เกิดขึ้นครั้งสดุทายที่อุปปาทักขณะของจิตดวงที ่ ๒ นบัถอย
หลังจากจุตจิิตขึ้นไป (จติตชรูป มีอายุเทากับ ๑๗ ขณะใหญของ
จิต) 
 ๒. อุตุชรูป  ยอมเกิดขึ้น ตั้งแตฐตีิกขณะของปฏิสนธจิิต 
และยอมเกิดขึ้นตอไปทุก ๆ (อนุ)ขณะของจิต เพราะอุตชุรูปนี้
เกิดขึ้นโดยอาศัยอุตุเปนสมุฏฐาน มิใชเกิดจากจติ เจตสิก  เปน
สมุฏฐาน  ฉะนั้น จึงเกิดขึ้นไดทุก ๆ ขณะของจิต 
 ๓. อาหารชรูป สําหรบัสังเสทชะกาํเนิดและโอปปาติกะ
กําเนิดนั้น เมื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นแลว ตอจากนั้นกก็ินอาหารไดทันท ี
ฉะนั้น อาหารชรูปของบุคคล ๒ จําพวกนี้ จึงตัง้ตนเกิดขึ้นที่มโน
ทวารวิถี  ที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธจิิตและภวังคจิต  และยอม



 

เกิดขึ้นตอไปทุกๆ (อนุ)ขณะของจิต เพราะอาหารชรูปเกิดขึ้นโดย
อาศัยอาหารเปนสมุฏฐาน ไมใชเกิดจากจิต เจตสิก เปนสมฏุฐาน  
ฉะนั้น  จึงเกดิขึ้นไดทุก ๆ (อนุ) ขณะของจิตเชนเดยีวกับอุตุชรูป 
   
 

แสดงความดับของสมุฏฐานิกรูปทั้ง ๔ 
 ๑. กัมมชรูป นับตั้งแตฐีติกขณะของจิตดวงที่ ๑๗ ที่นบั
ถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไป  กมัมชรูปใหม ยอมไมเกิดอีก  
และกัมมชรูปที่เกิดขึ้นทีอุ่ปปาทักขณะของจิตดวงที่ ๑๗ นี ้ ยอม
ตั้งอยูไดจนถึงจุติจิต แลวดับลงพรอมกับจุติจิตนัน้ (กัมมชรูป ยอม
มีอายุเทากับ ๑๗ ขณะใหญ หรือ ๕๑ อนุขณะของจิต) 
 ๒. จิตตชรูป และอาหารชรูป  ยอมดบัลง หลังจากกัมมชรู
ปดับลงแลว (หลังจุติจติ ๑๖ ขณะใหญ สําหรับปุถุชนและพระ
เสกขบุคคล หรือ ๑๕ ขณะใหญ สําหรับพระอรหันต) 
 ๓. อุตุชรูป หลังจากติชรูป คือกัมมชรูป จิตตชรูปและ
อาหารชรูป ดับลงแลวยอมเกิดขึ้นติดตอกันไปจนถึงตายและเปน

ซากศพ เปนกระดูก และขี้เถา จนสลายเปนธาตุ ๔ หรือจนโลก
สลายไป 
 

๒. นิพพานปรมัตถ 
นิพพานวา โดยลักษณะ มี อยางเดียว คือ 

สันติลักขณะ หมายความวา ธรรมชาติที่สงบจากกิเลส
และขนัธ ๕ ทั้งหลาย 

นิพพานวา โดยปริยายแหงเหตุ (การเขาถึง) มี ๒ คือ 
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน หมายความวา นิพพานที่เปนไป

กับดวยขันธ ๕ คือวิบากและกัมมชรูป ที่เหลือจากกิเลสทั้งหลาย 
ไดแก นิพพานของพระอรหันตที่ยงัมีชีวิตอยูหรือ เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ทิฏฐธัมมนิพพาน 

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน หมายความวา นิพพานที่ไมมีขันธ 
๕ คือ วิบากและกัมมชรูปเหลืออยู ไดแก นิพพานของพระอรหันต
ที่ปรินิพพานแลว หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาสัมปรายิกนิพพาน 



 

นิพพานวา โดยสภาพความเปนอยู มี  ๓   คือ 
๑. สุญญตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของพระ

นิพพานนั้นสญูสิ้นจากกิเลสและขนัธ ๕ ไมมีอะไรเหลืออยูแลว   
๒. อนิมิตตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของพระ

นิพพานนั้น ไมมีนิมิต เครื่องหมาย  รูปรางสัณฐาน  สีสนั วรรณะ 
อยางใดเลย 

ธรรมดารูปขันธนั้น ยอมมีรูปกลาปเกดิรวมกันอยู ฉะนั้น
รูปรางสัณฐาน สสีันวรรณะจึงปรากฏได สวนนามขันธ ๔ แมวา
รูปรางสัณฐาน สีสันวรรณะ ปรากฏไมไดเหมือนรูปขันธก็จริง แต
ความเกิดสืบตอกันของนามขันธ ทัง้ ๔ นี้ พระสัมมาสัมพทุธเจา
และปรจิตตวิชานนอภิญญาลาภีบุคคลทั้งหลายยอมเห็นไดดวย
ปญญา คลายกับวา นามขันธ ๔ เหลานั้น มีรูปรางสัณฐาน สีสัน 
วรรณะ ฉะนั้น จึงมีนิมิตเครื่องหมาย สวนความเปนอยูของพระ
นิพพานนั้นไมเปนเชนนั้น  แมแตประการใดเลย  ฉะนั้น  จึงไดชื่อ
วา อนิมิตตนิพพาน 

๓. อัปปณิหิตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของ
พระนิพพานนั้น ไมมีอารมณที่นาปรารถนาดวยโลภะและไมมี

ตัณหาที่เปนตัวตองการอยูในนิพพานนั้น อธบิายวา สังขตธรรม
ทั้งหลายทีเ่ปนรูปก็ตามนามก็ตาม ตองมีสภาพปณิหิตะ คือ 
อารมณที่นาปรารถนาดวยโลภะ หรือมีตัณหา ทั้ง ๒ อยางนี้ หรือ
อยางใดอยางหนึ่ง แมวาโลกุตตรจิต เจตสิกเหลานี้ จะไมมี
อารมณที่นาปรารถนาดวยโลภะ และไมมีตัวตัณหาก็จริง แตกย็ัง
ไมพนจากความเปน  ปณิหิตธรรม เพราะตองเกิดอยูกับบคุคล 
สวนพระนิพพานนั้นไมไดเกิดอยูภายในบุคคล เปนธรรมภายนอก
โดยสวนเดียว  ฉะนั้น จึงชื่อวา อัปปณิหิตนิพพาน 

หมายเหต.ุ. คําวา อุปาทิเสส ไดแก วบิากและกัมมชรูป 
 
ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค 
ในปริจเฉทที ่ ๗ นี้ เปนการแสดงรวบรวมสภาวะปรมัตถ

ธรรม ๔ ประการคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ที่เรียกวา วัตถุธรรม 
๗๒ พรอมกัน  หรือปริจเฉทที่มีชื่อวา “ สมุจจยะ “ เพราะเปนเหตุ
ใหแสดงการรวบรวมปรมัตถธรรมที่มีสภาพเขากันไดใหอยูเปน
หมวดหมู โดยประ เภทแหงธรรมตาง ๆ ซึ่งวาโดยหมวดใหญ มี ๔ 



 

หมวด คือ อกุศลสังคหะ มิสสกสงัคหะ โพธิปกขิยสังคหะ และ
สัพพสังคหะ ตามที่จะสงเคราะหเขาได 
 คําวา วัตถุธรรม หมายความวา ธรรมที่มีองคธรรมปรมัตถ
ของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแกปญญาของบัณฑิตได ฉะนั้น 
บรรดาสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งหลาย ถานับเอาแตธรรมที่มี
สภาวลักษณะของตนแลว ยอมมี ๗๒ กลาวคือ 
 จิตทั้งหมดนบัเปน ๑ เพราะเมื่อวาโดยสภาวลักษณะแลว 
ยอมมีลักษณะอยางเดียวกัน คือ มีการรูอารมณเปนลักษณะ  ที่
เรียกวา อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ  ดวยเหตุนี้  จิตทั้งหมดจึงนบัแต
เพียง ๑ 
 เจตสิก เมื่อกลาวโดยพิสดาร มี ๓,๔๒๖ ดวง แตถานับ
ตามสภาวะลักษณะของตน ๆ แลว มี ๕๒ ดวง 
 ในจํานวน รูปทั้งหมด นั้น นับเอาแตเฉพาะนปิผันนรูป 
และนปิผันนรูปนี้ ก็มีอยูหลายประเภทดวยกัน คอื กัมมชนิปผันน
รูปก็มี จิตตชนิปผนันรูปก็มี อุตุชนิปผันนรูปก็มี อาหารชนิปผันน
รูปก็มี  แตเมื่อกลาวโดยสภาวลักษณะแลว ก็มีอยูเพียง ๑๘ 
เทานั้น ฉะนัน้ จึงนับเอานิปผันนรูป ๑๘  

 นิพพาน เมื่อจําแนกโดยปริยายแหงเหตุแลวมี ๒  เมื่อ
จําแนกโดยอาการเขาที่ถึงแลว มี ๓ แตเมื่อวาโดยสภาวลักษณะ
แลว มีเพียงอยางเดียว คือ สันตลิักษณะ ฉะนัน้ จึงนับนิพพาน
เปน ๑ 
 สวน อนิปผนันรูป ๑๐ นั้น ไมมีสภาวะลักษณะของตน
โดยเฉพาะ เปนการกําหนดรูปกลาปตอรูปกลาป และเปนอาการ
ของนิปผันนรูปนั้นเอง  ฉะนั้น  จึงไมนับเอาอนิปผันนรูปทั้ง ๑๐ นี้ 
เขาอยูในวัตถุธรรมใหเปนพิเศษขึน้ไปอีก  จึงคงมีวัตถุธรรมเพียง 
๗๒ ประการเทานั้น 
 ในปริจเฉทที ่ ๗ นี้ พระอนุรุทธาจารยแสดงการรวบรวม
ธรรมที่มีสภาพเขากันได ที่เรียกวา สมุจจยสงคหะ  นั้น เปนหมวด 
ๆ มี ๔ หมวดดวยกัน คือ 
 ๑. อกุศลสังคหะ การแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝาย 
อกุศล โดยสวนเดียว คือ โดยประเภทแหงอกุศลธรรม ๙ กอง คือ 
อาสวะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ นิวรณ ๖ อนุสัย 
๗ สังโยชน ๑๐ กิเลส ๑๐  



 

 ๒. มิสสกสงัคหะ การแสดงสงเคราะห ธรรมที่เปน กุศล 
อกุสล อัพยากตะทั้ง ๓ ปนกนั คือ การรวบรวมวัตถุธรรม ๗๒ 
ประการ โดยประเภทแหงหมวดธรรมที่เจือกัน ซึง่เปนไดทั้งกศุล
และอกุศล ไดแก เหต ุ๖ ฌานังคะ ๖ มัคคังคะ ๑๒ อินทรยี๒๒
พละ๙ อธบิดี ๔อาหาร๔   
 ๓.โพธิปกขิยสังคหะการแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝาย
มรรคญาณโดยประเภทแหงธรรมที่เปนฝกฝายแหงธรรมเปน
เครื่องตรัสรู มี ๗ หมวด ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิ
บาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕  โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ 
 ๔. สัพพะสงัคหะ  การรแสดงสงเคราะหจิต เจตสิก รูป 
นิพพาน ซึ่งเปนวัตถุธรรมทั้งหมด รวมกัน โดยประเภทแหงธรรม 
๔ หมวด ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจ ๔ (ขันธ 
อายตนะ ธาตุ  สจัจะ) 

๑. อกุศลสังคหะ 
๑. อาสวะ ๔ 

 อาสวะ แปลวา เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมักดอง
อยูในขันธสนัดาน ทําใหเกิดความหลงไหล มัวเมาอยูใน
สังสารวัฏฏไมสรางซามี ๔ อยาง คือ 
 ๑. กามาสวะ เครื่องหมักดองคือความยินดีพอใจใน
กามภพและในกามคุณทั้ง ๕ อันเปนวัตถุกาม และกิเลสกาม  
องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
 ๒. ภวาสวะ   เครื่องหมักดอง คือ ความยินดีพอใจในรูป
ภพ อรูปภพ คือความเกิดในรูปภูมิ อรูปภูมิ หรือ รูปฌาน อรูป
ฌาน  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
 ๓. ทิฏฐาสวะ  เครื่องหมักดอง คอื ความเหน็ผิดจาก
ทํานองคลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมลูทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
 ๔.อวิชชาสวะ เครื่องหมกัดองคือ ความหลง ความไมรู
สภาวะธรรมตามความเปนจริงหรือไมรูในธรรม ๘ ประการ มี
อริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๒. โอฆะ ๔ 



 

 โอฆะ แปลวา หวงน้ํา หมายถึง กิเลสที่เปรียบประดุจหวง
น้ํา ที่พัดพาเอาสัตวทั้งหลายไปสูอบายภูมิทั้ง ๔ และความเวียน
วายตายเกิดและจมอยูในสังสารวัฏฏ มี ๔ อยาง คือ 

๑. กาโมฆะ  หวงน้ําคือ ความยินดีติดในกามภพ และใน
กามคุณอารมณทั้ง ๕ องคธรรมไดแก โลภเจตสกิ ที่ในโลภมลูจิต 
๘ 

๒. ภโวฆะ  หวงน้ํา คือ ความยินดีพอใจในภพ คือ การเกิด
ในรูปภูมิ อรูปภูมิ และในรูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภ
เจตสิก ในที่โลภมูลจิต ๘ 

๓. ทิฏโฐฆะ  หวงน้ํา คอื ความเห็นผิดจากทํานองคลอง
ธรรม องคธรรมไดแก  ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมลูทิฏฐิคตสัมปยุตต
จิต ๔ 

๔. อวิชโชฆะ หวงน้าํ คือ ความหลง ความไมรู
สภาวะธรรมตามความเปนจริง  องคธรรม ไดแก โมหเจตสิก ทีใ่น
อกุศลจิต ๑๒ 

๓. โยคะ ๔ 

โยคะ แปลวา เครื่องผกู หรือเครื่องประกอบ  หมายถึง 
กิเลสที่เปนเครื่องประกอบหรือผูกสัตวไวในอบายภูมิ ๔ และใน
ความเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏ มี ๔ อยางคือ 

๑. กามโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความยินดีพอใจกามภพ
และในกามคุณทั้ง ๕ องคธรรมไดแก โลภเจตสกิ  ที่ในโลภมูลจิต 
๘ 

๒. ภวโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความยินดีพอใจในรูปภพ 
อรูปภพ หรือในรูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก  โลภเจตสกิ  ที่
ในโลภมูลจติ ๘ 

๓. ทิฏฐิโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๔. อวิชชาโยคะ เครื่องประกอบ คอื ความหลง ความไมรู
สภาวะธรรมตามความเปนจริง องคธรรมไดแก โมหเจตสิก ที่ใน
อกุศลจิต ๑๒ 

๔. คันถะ 



 

คันถะ แปลวา เครื่องผูกมัดหมายถึง กิเลสที่เปนเครื่อง
ผูกมัดสัตวทัง้หลายไวในอบายภูมิ ๔ และในความเวียนวายตาย
เกิดในสังสารวัฏฏ  มี ๔ อยาง คือ 

๑. อภิชฌากายคันถะ  เครื่องผูกมัดซึ่งนามกาย คือ ความ
ยินดีพอใจในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความยินดี องคธรรมไดแก 
โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒. พยาปาทกายคันถะ  เครื่องผกูมัดซึ่งนามกาย คือ 
ความพยาบาทปองราย ในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความคัดเคือง  
องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๓. สีลพัพตปรามาสกายคันถะ  เครื่องผูกมัดซึ่งนามกาย 
คือ ความยึดถือในสีลพรตอันเปนขอปฏิบัติที่ผดิจากมรรคาแหง
การตรัสรู  องคธรรมไดแก ทิฏฐเิจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔  

๔. อทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เครื่องผูกมดัซึ่งนามกาย 
คือ ความยึดถือในความคิดความเห็นของตนวา นี้เทานัน้จริง 
(ของคนอื่นไมจริง) องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมลูทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๕. อุปาทาน ๔ 
อุปาทาน แปลวา ความเขาไปยึดไว  หมายถึง กิเลสทีเ่ปน

เหตุเขาไปยดึถืออยางเหนียวแนนในสิ่งที่ผิด ที่ไมควร มี ๔ อยาง 
คือ 

๑. กามุปาทาน  ความยึดมั่น คือ ความยินดีพอใจใน
กามภพ หรือในกามคุณทั้ง ๕ องคธรรมไดแก  โลภเจตสิก   ที่ใน
โลภมูลจิต ๘ 

๒. ทิฏุปาทาน  ความยดึมั่น คือ ความเห็นผิดจากทํานอง
คลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ทีใ่นโลภมูลทฏิฐิคต
สัมปยุตตจิต ๔ 

๓. สีลัพพตปุาทาน ความยึดมั่น ในขอปฏิบัติทีผ่ิดจาก
มรรคาแหงพระนิพพาน องคธรรมไดแก ทิฏฐเิจตสิก ที่ในโลภ
มูลทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ๔ 

๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดในวาทะหรือ ความคิด
ความเห็นของตนวาถูกของผูอื่นผิดหมดองคธรรมไดแกทิฏฐิเจต
สิกที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ๔ 

๖. นิวรณ ๖ 



 

นิวรณ แปลวา เครื่องขัดขวาง หรือ เครื่องขวางกั้น 
หมายถึง กิเลสทีเ่ปนเครื่องขัดขวาง หรือ ขวางกัน้ ไมใหทําความดี 
มี ๖ อยาง คอื 

๑. กามฉันทนิวรณ เครื่องขวางกั้น คอื ความยินดีพอใจใน
กามภพหรือในกามคุณอารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ใน
โลภมูลจิต ๘ 

๒. พยาปาทนิวรณ  เครื่องขวางกั้น คือ ความพยาบาท
ปองราย ความขัดเคืองในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง  
องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๓. ถีนมิทธนิวรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความงวงเหงา
หาวนอน หรือความทอแทตอการทําดี องคธรรมไดแกถีนเจตสิก
และมิทธเจตสิกที่ในอกุศลสสังขาริกจติ  ๕ 

๔. อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ  เครื่องขวางกั้น คือ ความฟงซาน
รําคาญใจในอกุศลที่ไดทาํไปแลวและในกุศลที่ยังไมไดทํา องค
ธรรมไดแก อุทธัจจเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ และกุกกุจจเจตสิก  
ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๕.วิจิกิจฉานวิรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความลังเลสงสัย ใน
ธรรม ๘ ประการมีคุณพระพุทธ เปนตน องคธรรมไดแก วิจิกจิฉา
เจตสิก ที่ในโมหวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 

๖. อวิชชานวิรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความไมรูสภาพธรรม
ตามความเปนจริง มี อริยสัจ ๔ เปนตน  องคธรรมไดแก โมห
เจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๗. อนุสัย ๗ 
อนุสัย แปลวา ความนอนเนื่อง หมายถึง กิเลสทีน่อนเนื่อง

อยูในขันธสนัดาน ทําใหสัตวหลบัไหลอยูในสังสารวัฏฏอัน
ยาวนาน  มี ๗ อยาง คือ 

๑. กามราคานุสัย ความนอนเนื่อง คอื ความยินดีพอใจใน
กามภพและในกามคุณอารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ใน
โลภมูลจิต ๘ 

๒. ภวราคานุสัย  ความนอนเนื่อง คอื ความยินดีพอใจใน
รูปภพและอรปูภพ หรือในรูปฌาน และอรูปฌาน  องคธรรมไดแก 
โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 



 

๓. ปฏิฆานุสัย  ความนอนเนื่อง คือ ความกระทบกระทั้ง
ในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง องคธรรมไดแก โทสเจต
สิก  ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๔. มานานุสัย ความนอนเนื่อง คือความถือตัวถือตน องค
ธรรมไดแก มานเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 

๕. ทิฏฐานสุัย  ความนอนเนื่อง คือ ความเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมลูทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๖. วิจิกิจฉานุสัย ความนอนเนื่อง คอื ความลังเลสงสัยไม
แนใจในธรรม ๘ ประการ มีพุทธคุณ เปนตน องคธรรมไดแก 
วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในโมหมูลวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 

๗. อวิชชานุสัย  ความนอนเนื่อง คือ ความหลง ความไมรู
สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง  ไดแกไมรูในธรรม ๘ 
ประการ มี อริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก โมหเจตสิก   
ที่ในอกุศลจติ ๑๒ 

๘. สัญโญชน ๑๐ 

  สัญโญชน  แปลวา เครื่องรอยรัด  หมายถึง กิเลสทีเ่ปน
เครื่องรอยรัดสัตวทั้งหลายไว ไมใหออกไปจากสังสารวัฏฏได  มี 
๑๐ อยาง คอื 

๑. กามราคสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความยนิดีพอใจ
ในกามภพ หรือในกามคุณอารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่
ในโลภมูลจติ ๘ 

๒. ภวราคสัญโญชน   เครื่องรอยรัด คือ ความยินดีพอใจ
ในรูปภพ อรูปภพ หรือ ในรูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภ
เจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๓.ปฏิฆสัญโญชน เครื่องรอยรัด คือความกระทบกระทั่ง
ความขัดเคืองในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคืององคธรรม
ไดแกโทสเจตสิกที่ในโทสมูลจิต๒ 

๔. มานสัญโญชน  เครือ่งรอยรัด คือ ความถือตัวถือตน
ในทางที่ผิด องคธรรมไดแก มานเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตวิปป
ยุตตจิต ๔ 



 

๕. ทิฏฐิสัญโญชน  เครือ่งรอยรัด คือ ความเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๖. สีลัพพตปรามาสสัญโญชน  เครือ่งรอยรัด คือ ความ
ยึดถือในขอปฏิบัติที่ผิด องคธรรมไดแก ทิฏฐเิจตสิก  ที่ในโลภ
มูลทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ๔ 

๗. วิจิกจิฉาสัญโญชน เครื่องรอยรัด คือ ความลงัเลสงสัย
ในธรรม ๘ ประการ มีพุทธคุณ เปนตน องคธรรมไดแก วิจิกิจฉา
เจตสิก ที่ในโมหมูลวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 

๘. อิสสาสญัโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความริษยาไมพอใจ
ทรัพยสมบัตหิรือคุณความดีของบุคคลอื่น  องคธรรมไดแก อิสสา
เจตสิก  ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๙. มัจฉริยสญัโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความตระหนี่ใน
ทรัพยและคณุความดีของตน องคธรรมไดแก มัจฉริยเจตสิก  ที่ใน
โทสมูลจิต ๒ 

๑๐. อวิชชาสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความหลง ความ
ไมรู สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง ไดแก ความไมรูใน

ธรรม ๘ ประการมี อริยสัจ ๔ เปนตน  องคธรรมไดแก โมหเจตสิก 
ที่ในอกุศลจติ ๑๒ 

จําแนกสังโยชน ๑๐  ตามสุตตนัตนัย 
โดยโอรัมภาคิยะ และ อุทธัมภาคิยะ 

๑. โอรัมภาคิยสังโยชน  สังโยชนที่เปนไปในสวนเบื้องต่ํา ไดแก 
กามภูมิ มี ๕ คือ 
 ๑. กามราคสังโยชน  ๒. ปฏิฆสังโยชน 
 ๓. ทิฏฐิสังโยชน  ๔. สีลัพพตปรามาส
สังโยชน 
 ๕. วิจิกิจฉาสังโยชน 
๒. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนที่เปนไปในสวนเบื้องสูง ไดแก รูป
ภมูิ อรูปภูมิ มี ๕  
 ๑. รูปราคสังโยชน  ๒. อรูปราคสังโยชน 
 ๓. มานสังโยชน  ๔. สีลัพพตปรามาส
สังโยชน 
 ๕. อวิชชาสงัโยชน 

จําแนกสังโยชน ๑๐ ตามอภิธรรมนัย 



 

โดยโอรัมภาคิยะ และ อุทธัมภาคิยะ 
๑. โอรัมภาคิยสังโยชน  สงัโยชนทีเ่ปนไปในสวนเบือ้งต่ํา  มี ๗ คือ 
 ๑. กามราคสังโยชน  ๒. ปฏิฆสังโยชน 
 ๓. ทิฏฐิสังโยชน  ๔. สีลัพพตปรามาส
สังโยชน 
 ๕. วิจิกิจฉาสังโยชน  ๖. อิสสาสังโยชน 
 ๗. มัจฉริยสงัโยชน 
๒. อุทธัมภาคิยสังโยชน  สังโยชนที่เปนไปในสวนเบื้องสูง  มี ๓  
คือ 
๑.  ภวราคสังโยชน ๒. มานสังโยชน  ๓. อวิชชา
สังโยชน 

๙. กิเลส ๑๐ 
กิเลส แปลวา เครื่องเศราหมอง หมายถึง สภาวะที่ทําให

จิตใจเศราหมอง มี ๑๐ อยาง คือ 
๑. โลภกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความโลภ ความอยาก

ไดของผูอื่น และยึดถือของตนไวแนน  องคธรรมไดแก  โลภเจตสิก  
ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒.โทสกเิลส เครื่องเศราหมองคือความโกรธ ความ
ประทุษรายในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง องคธรรม
ไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๓. โมหกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความหลงความไมรู
สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง ไดแก ความไมรูในธรรม 
๘ ประการ มีอริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก   โมหเจตสิก  ที่ใน
อกุศลจิต ๑๒ 

๔. มานกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความถือตัวถือตน
ในทางที่ผิด องคธรรมไดแก มานเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตวิปป
ยุตตจิต ๔ 

๕. ทิฏฐิกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมลูทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๖. วิจิกิจฉากิเลส เครื่องเศราหมอง คือ ความลังเลสงสัย 
ไมตกลงใจเด็ดขาด ในธรรม ๘ประการมีพุทธคุณเปนตนองคธรรม
ไดแกวิจิกิจฉาเจตสิกที่ในโมหมูลวิจิกจิฉาสัมปยุตตจติ ๑ 



 

๗. ถีนกิเลส เครื่องเศราหมองคือความทอแทตอการทํา
คุณความดี  องคธรรมไดแก ถีนเจตสกิ ที่ในอกุศลสสังขาริกจิต ๕ 

๘. อุทธัจจกเิลส เครื่องเศราหมอง คือ ความฟุงซาน ซัด
สาย จบัอารมณไมมั่น  องคธรรมไดแก  อุทธจัจเจตสิก ที่ในอกศุล
จิต ๑๒ 

๙. อหิริกกิเลส เครื่องเศราหมองคือ ความไมละอายตอ
บาป ตอทุจริต ทุราชีพตาง ๆ  องคธรรมไดแก อหิริกเจตสิก ที่ใน
อกุศลจิต ๑๒ 

๑๐. อโนตตัปปกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความไมเกรง
กลัวตอบาป ตอทุจริต ทุราชีพตาง ๆ องคธรรมไดแก อโนตตัปป
เจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๒ . มิสสกสังคหะ 
การแสดงสงเคราะหธรรมที่เปน กุศล อกุศล อัพยากตะ ทั้ง 

๓ ปนกัน เรียกวา มิสสกสังคหะ ในมิสสกสังคหะนี้ ทานแสดง
ธรรมไว ๗ หมวด คือ 

๑. เหตุ ๖ 

เหตุ แปลวา สิ่งทีเ่ปนตนตอใหสิ่งอื่นเกิดขึ้น  หมายถึง 
ธรรมที่เปนตนตอทําใหผลธรรม คือ วิบากเกิดขึ้น  มี ๖ อยาง คอื 

๑. โลภเหต ุ ตนตอ คือ ความโลภ ความอยากได หรือ
ความทะยานอยาก  ในอารมณอันนาใครนาปรารถนา เปนเครื่อง
ทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้งมั่นและเจรญิขึ้นไดใน
อารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒.โทสเหตุ ตนตอ คือ ความโกรธความประทุษรายความ
ขุนเคืองในอา รมณอันไมเปนที่นาใคร ไมนาปรารถนา เปนเครื่อง
ทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้งมั่นและเจรญิขึ้นไดใน
อารมณองคธรรมไดแก โทสเจตสิกที่ในโทสมลูจิต ๒ 

๓. โมหเหต ุตนตอ คือ ความหลง ความไมรูสภาวะธรรม
ตามความเปนจริง ไดแก ไมรูในธรรม ๘ ประการ มีอริยสัจ ๔ เปน
ตน เปนเครื่องทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญ
ขึ้นไดในอารมณ องคธรรมไดแก โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๔. อโลภเหตุ ตนตอ คือ ความไมโลภ ความไมทะยาน
อยากได ในอารมณอันนาใครนาปรารถนา เปนเครื่องทําใหรูป



 

นามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นไดในอารมณ  องค
ธรรมไดแก  อโลภเจตสิก ที่ในโสภณจติ ๕๙ หรือ ๙๑ 

๕. อโทสเหตุ  ตนตอ คอื ความไมโกรธ ไมประทุษราย ใน
อารมณอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เปนเครื่องทําใหรูปนามที่
เกิดพรอมกันกับตนตั้งมัน่และเจริญขึ้นไดในอารมณ  องคธรรม
ไดแก อโทสเจตสิก ที่ในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 

๖. อโมหเหตุ ตนตอ คือ ความไมหลง ความรูสภาวะธรรม
ทั้งปวง ตามความเปนจริง ไดแก ความรูในธรรม ๘ ประการมี
อริยสัจ ๔ เปนตน เปนเครื่องทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้ง
มั่นและเจรญิขึ้นไดในอารมณ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ใน
ติเหตุกจิต ๔๗ หรือ ๗๙ ดวง 

๒. ฌานังคะ ๗ 
ฌานังคะแปลวา องคแหงฌาน หมายถึง ธรรมทีเ่ปนองค

แหงฌานในการเพงอารมณและเผาธรรมที่เปนปฏิปกษ มีนวิรณ
เปนตน ใหสงบลง  มี ๗ อยาง คือ 

๑. วิตก ธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสูอารมณ เปนเครื่องเพง
อารมณ องคธรรมไดแก วิตกเจตสกิ ที่ในกามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ 

๒. วิจาร ธรรมชาติที่เคลาคลงึอารมณ เปนเครื่องเพง
อารมณ องคธรรมไดแก วิจารเจตสกิ ที่ในกามจิต ๔๔ (เวน
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ ทุตยิฌานจิต ๑๑  

๓. ปติ ธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ เปน
เครื่องเพงอารมณ องคธรรมไดแก ปติเจตสิก ที่ในโสมนสัสสหคต
จิต ๕๑ ไดแก กามโสมนสัสสหคตจิต ๑๘ ปฐมฌานจติ ๑๑ ทตุิย
ฌานจิต ๑๑ ตติยฌานจติ ๑๑ 

๔. เอกัคคตา ธรรมชาติที่ตั้งมั่นในอารมณเดียว เปนเครื่อง
เพงอารมณ  องคธรรมไดแก เอกัคคตเจตสิก ที่ในจิต ๑๑๐ (เวน
โมหมูลอุทธจัจสัมปยุตตจิต ๑ และทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐)  

๕. โสมนัส ธรรมชาติที่เสวยอารมณเปนสขุใจ เปนเครื่อง
เพงอารมณ  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ในโสมนัสสสหคตจิต 
๖๒ 



 

๖. โทมนัส ธรรมชาติที่เสวยอารมณเปนทุกขใจ เปนเครื่อง
เพงอารมณ  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๗. อุเบกขา ธรรมชาติที่เสวยอารมณเปนกลาง เปนเครื่อง
เพงอารมณ  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก  ที่ในอเุบกขาสหคตจิต 
๕๕ 

 

ธรรมที่เปนปฏิปกษกับองคฌาน นั้น คือ 
 ถีนมิทธะ     เปนปฏิปกษ  กับ   วิตก 
 วจิกิจฉา     เปนปฏิปกษ  กับ  
 วิจาร 
 พยาบาท     เปนปฏิปกษ  กับ   ปติ 
 กามฉันทะ     เปนปฏิปกษ  กับ   
เอกัคคตา 

อุทธัจจะ  กกุกุจจะ  โทมนัส  เปนปฏิปกษ  กับ    
 โสมนัส  อุเบกขา 

ปติ  โสมนัสเวทนา    เปนปฏิปกษ  กับ     
 โทมนัสสเวทนา 

๓. มัคคังคะ ๑๒ 
มัคคังคะแปลวา องคแหงมรรคคือหนทาง หมายถึง ธรรม

ที่เปนขอปฏบิัติที่ใหดําเนนิไปสูสคติภูมิ ทุคติภูมิและพระนพิพาน 
เมื่อวาโดยองคธรรมปรมัตถแลวมี ๙ คือ ปญญา วิตก วิรตี ๓ 
วิริยะ สต ิ เอกัคคตา ทฏิฐิ  แตเมื่อวาโดยประเภทแลว มีจาํนวน 
๑๒ ประเภท  คือ  
 ๑. สัมมาทิฏฐ ิ ความเห็นชอบเปนหนทางใหถึงสุคติภูมิ
และพระนพิพาน องคธรรมไดแก  ปญญาเจตสิก  ที่ในญาณ
สัมปยุตตจิต  ๔๗ หรือ ๗๙ 
 ๒.สัมมาสังกปัปะ ความดําริชอบ เปนหนทางใหถึงสุคติ
ภูมิและพระนิพพาน องคธรรมไดแกวิตกเจตสิกที่ในกามาวจร
โสภณจิต ๒๔ ปฐมฌานจิต ๑๑ 
 ๓.สัมมาวาจา การกลาววาจาชอบเปนหนทางใหถึงสุคติ
ภูมิและพระนิพพาน องคธรรมไดแก สัมมาวาจาเจตสิก ที่ในมหา
กุศลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๔๐ 



 

 ๔.สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบเปนหนทางใหถึงสุคติ
ภูมิและพระนิพพาน องคธรรมไดแก สัมมากัมมันตเจตสิก ที่ใน
มหากุศลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๔๐ 
 ๕.สัมมาอาชีวะ การเลีย้งชีพชอบ หนทางใหถึงสุคติภูมิ
และพระนพิพาน  องคธรรมไดแก  สัมมาอาชีวเจตสิก  ที่ในมหา
กุศลจิต  ๘ โลกุตตรจิต ๔๐ 
 ๖.สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ เปนหนทางใหถึงสุคติ
ภูมิและพระนิพพาน องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในโสภณจิต  
๙๑ 
 ๗. สัมมาสติ  ความระลึกชอบ เปนหนทางใหถึงสุคติภูมิ
และพระนพิพาน  องคธรรมไดแก สติเจตสิก ที่ในโสภณจิต ๙๑ 
 ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นชอบ  เปนหนทางใหถึงสุคติ
ภูมิและพระนิพพาน องคธรรมไดแก  เอกัคคตาเจตสิก ที่ในโสภณ
จิต   ๙๑ 
 ๙. มิจฉาทฏิฐิ ความเห็นผิด เปนหนทางใหถึงทุคติภูมิ 
องคธรรมไดแก ทิฏฐเิจตสิก ที่ในทิฏฐคิตสัมปยุตตจิต ๔ 

 ๑๐. มิจฉาสังกัปปะ ความดําริผิด เปนหนทางใหถึงทุคติ
ภูมิ องคธรรมไดแก วิตกเจตสิก ที่ในอกุศลจิต  ๑๒ 
 ๑๑. มิจฉาวายามะ ความเพียรผิด เปนหนทางใหถึงทุคติ
ภูมิ องคธรรมไดแก  วิริยเจตสิก ที่ในอกุศลจิต  ๑๒ 
 ๑๒. มิจฉาสมาธิ ความตั้งใจมั่นผิด เปนหนทางใหถึงทุคติ
ภูมิ องคธรรมไดแก เอกัคคตเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๑  (เวน
วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑)   
 ในองคมรรคทั้ง ๑๒ นี ้ องคมรรคที่เปนเหตุหรือหนทางให
ถึงสุคติ และพระนิพพานนั้น  มีอยู ๘ คือ สัมมาทฏิฐิ สัมมาทฏิฐ ิ
สัมมาวาจา สัมมากัมนันตะ สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธ ิ   องคมรรคที่เปนเหตุหรือหนทางใหไปถึง
ทุคติภูมิ  มีอยู ๔ คือ มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกปัปะ  มิจฉาวายามะ  
มิจฉาสมาธ ิ

๔ .อินทรียังคะ ๒๒ 
 อินทรีย  เมื่อวาโดยองคธรรมปรมัตถแลว มี ๑๖ คอื ปสาท
รูป ๕ ภาวรูป ๒  ชีวิตรูป ๑ ชีวิตินทรียเจตสิก ๑  จิต ๑ เวทนา ๑ 



 

สัทธา ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑  เอกัคคตา ๑  ปญญา ๑   เมื่อวาโดย
ประเภทมี  ๒๒ คือ 

๑. จักขุนทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
เห็น องคธรรมไดแก  จักขุปสาท 

๒.โสตินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการได
ยิน องคธรรมไดแก  โสตปสาท 

๓.ฆานินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรู
กลิ่น องคธรรมไดแก ฆานปสาท 

๔. ชิวหินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรู
รส องคธรรมไดแก  ชิวหาปสาท 

๕. กายินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
สัมผัส องคธรรมไดแก  กายปสาท 

๖. อิตถินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในความ
เปนหญิงองคธรรมไดแกอิตถีภาวรูป 

๗.ปุริสินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในความ
เปนชาย องคธรรมไดแกปุริสภาวรูป 

๘. ชีวิตินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
รักษารูปและนาม  องคธรรมไดแก  ชิวติรูป และ ชีวติินทรียเจตสกิ 

๙.มนินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรับ
อารมณ องคธรรมไดแก จิตทั้งหมด 

๑๐.สุขินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
เสวยความสขุกาย องคธรรมไดแก  เวทนาเจตสิก    ที่ในสุขสหคต
กายวิญญาณจิต ๑ 

๑๑.ทุกขินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
เสวยความทกุขกาย  องคธรรมไดแก   เวทนาเจตสิก   ที่ใน
ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 

๑๒.โสมนสัสินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การเสวยความสุขใจ องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ใน
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ 

๑๓.โทมนัสสินทรีย  ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การเสวยความทุกขใจ องคธรรมไดแก  เวทนาเจตสิก ที่ในโทสมูล
จิต ๒ 



 

๑๔. อุเปกขินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การเสวยอารมณเปนกลาง องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก  ที่ใน
อุเบกขาสหคตจิต  ๕๕ 

๑๕. สัทธนิทรีย  ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
ความเชื่อตอสิ่งที่ควรเชื่อ องคธรรมไดแก สัทธาเจตสิก   ที่ใน
โสภณจิต  ๙๑ 

๑๖. วิริยินทรีย  ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
เพียร องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในวิริยสัมปยุตตจิต  ๑๐๕ 

๑๗.สตินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
ระลึกชอบ องคธรรมไดแก สติเจตสิก  ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 

๑๘.สมาธินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
ตั้งมั่นในอารมณเดียว องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิก ที่ในจิต 
๗๒ (เวนอวิริยจิต ๑๖วิจกิิจฉาสัมปยตุตจิต ๑) 

๑๙. ปญญินทรีย  ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การรูตามความเปนจริง  องคธรรมไดแก ปญญเจตสิก   ที่ใน
ญาณสัมปยุตตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ 

๒๐. อนัญญาตัญญัสสามิตินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญ
เปนผูปกครองในการรูแจงอริยสัจ ๔ ที่ตนไมเคยรู  องคธรรมไดแก  
ปญญาเจตสิก ที่ในโสดาปตติมรรคจิต ๑ 

๒๑.อัญญินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การรูแจงอริยสัจ ๔ ที่ตนเคยรูมาแลวองคธรรมไดแก ปญญา
เจตสิก ที่ในมรรคจิตเบื้องบน ๓ และผลจิตเบื้องต่าํ๓ 

๒๒.อัญญาตาวินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครอง
ในการรูแจงอริยสัจ ๔ สิน้สุดแลว องคธรรมไดแก  ปญญาเจตสิก  
ที่ในอรหัตตผลจิต ๑ 

๕ . พลังคะ 
 พลธรรม เมือ่วาโดยองคธรรมปรมัตถแลวมี ๙ คอื สัทธา 
วิริยะ สติ เอกัคคตา ปญญา หิริ โอตตัปปะ อหิริกะ อโนตตัปปะ  
เมื่อวาโดยประเภทแลวกม็ี ๙ เหมือนกัน คือ  

๑. สัทธาพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความเชื่อตอสิ่งที่
ควรเชื่อ องคธรรมไดแก  สัทธาเจตสิก  ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 

๒.วิริยพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความเพียร องค
ธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในวิริยสัมปยุตตจิต   ๑๐๕ 



 

๓.สติพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในการระลึกชอบ องค
ธรรมไดแก สติเจตสิก ทีใ่นโสภณจิต ๙๑  

๔. สมาธพิละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในการตั้งมั่นใน
อารมณอันเดียว องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสกิ ที่ในจิต๑๐๔ 
(เวนอวิริยจิต ๑๖ และวจิิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑) 

๕.ปญญาพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในการรูตามความ
เปนจริง องคธรรมไดแก ปญญาเจตสกิ   ที่ในญาณสัมปยุตตจิต  
๗๙ 

๖. หิริพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความละอายตอ
ทุจริต องคธรรมไดแก หิริเจตสิก ที่ในโสภณจิต ๙๑ 

๗. โอตตัปปพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความสะดุง
กลัวตอทุจริต องคธรรมไดแก โอตตัปปเจตสิก  ที่ในโสภณจิต ๙๑ 

๘. อหิริกพละ  ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความไมละอาย
ตอทุจริต องคธรรมไดแก อหิริกเจตสกิ  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๙. อโนตัปปพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความไมสะดุง
กลัวตอทุจริต องคธรรมไดแก อโนตตัปปเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต 
๑๒ 

    คําวา พละ แปลวา กาํลัง หมายความถึง ธรรมที่เปน
กําลัง ไมหวัน่ไหวตอธรรมที่เปนปฏิปกษกับตน คอื เปนธรรมที่มี
กําลังกดซึ่งปฏิปกขธรรมที่เกิดขึ้นแลว และมีความอดทนตอสู 
ทําลายซึ่งปฏิปกขธรรมเหลานั้น อุปมาเหมือนนายพลซึ่งมคีวาม
ไมหวั่นไหวในหนาที่ของตน คือความเปนผูปกครอง ผูที่อยูภายใต
บังคับบัญชาของตน และเมื่อไดประสบกับขาศกึศัตรู แลวก็ไม
หวั่นไหว  สามารถทําลายลางศัตรูนั้นได  ขอนี้ฉนัใด พลธรรมฝาย  
กุศล ก็ไมหวัน่ไหวในหนาที่ของตนและสามารถทําลายอกุศลธรรม
ที่เปนปฏปิกษกับตนนัน้ไหเสื่อมสิน้ไปได  เชน   
 ศรัทธา     เปนปฏิปกษกับ    ความไมศรัทธา
  

วิริยะ        เปนปฏิปกษกับ     ความเกียจคราน 
 สติ         เปนปฏิปกษกับ      ความประมาท  

สมาธิ     เปนปฏิปกษกับ      ความฟุงซาน 
 ปญญา   เปนปฏิปกษกับ ความไมรู 
  

หิริ         เปนปฏิปกษกับ ความไมละอาย 



 

 โอตตัปปะ   เปนปฏิปกษกับ    ความไมกลัว    
๖. อธิบดี มี  ๔ 

อธิบดี หมายถึง ธรรมที่เปนใหญยิ่งกวาธรรมที่เกี่ยว
เนื่องกันกับตน มี ๔ อยาง คือ 

๑. ฉันทาธปิติ ธรรมชาติที่เปนใหญในความพอใจ องค
ธรรมไดแก ฉันทเจตสิก ที่ใน ทวิเหตุกชวน ๑๘ ตเิหตุกชวนะ ๓๔ 

๒. วิริยาธิปติ ธรรมชาติที่เปนใหญในความเพียร องคธรรม
ไดแก วิริยเจตสิก ที่ใน ทวิเหตุกชวนะ ๑๘ ติเหตุกชวนะ ๓๔ 

๓. จิตตาธิปติ ธรรมชาตทิี่เปนใหญในการรับอารมณ องค
ธรรมไดแก  ทวิเหตุกชวนจิต ๑๘  ติเหตุกชวนจิต ๓๔ หรือ ๖๖ 

๔.วีมังสาธิปติ ธรรมชาติที่เปนใหญในการรูแจงตามความ
เปนจริง องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ใน ติเหตุกชวนจิต ๓๔ 

อธิบดี หมายถึง สภาวะธรรมที่เปนใหญกวา สมัปยุตต
ธรรมที่เกิดพรอมกันกับตน   

๗. อาหาร ๔ 
อาหาร หมายถึง ธรรมชาติที่เปนผูนํามาซึ่งผล หรือทํา

ใหผลของตนเกิดขึ้นมี ๔ อยาง คือ 

๑. กพฬีการาหาร ธรรมชาติที่เปนผูนําใหอาหารชรูปเกิด 
องคธรรมไดแก โอชา ที่อยูในอาหารตาง ๆ 

๒. ผัสสาหาร ธรรมชาติที่เปนผูนําใหเวทนาเกิดขึ้น องค
ธรรมไดแก ผัสสะเจตสิก ที่ในจิตทั้งหมด 

๓. มโนสญัเจตนาการ ธรรมชาติที่เปนผูนาํใหวิปาก
วิญญาณมีปฏิสนธิวิญญาณเปนตนเหตุใหเกิดขึ้น  องคธรรม
ไดแก เจตนาเจตสิก  ที่ในจิตทั้งหมด 

๔. วิญญาณาหาร ธรรมชาติที่เปนผูนาํใหเจตสิก
และกัมมชรูปเกิดขึ้น องคธรรมไดแก จิตทั้งหมด 

คําวา อาหาร ที่หมายความวา เปนสภาพธรรมที่นํามาซึ่ง
ธรรมที่เปนผลของตน ๆ นั้นหมายถึงนํามาซึ่งผลตาง ๆ ดังนี ้

๑.กพฬีการาหารนํามาซึ่งอาหารสุทธฏัฐกกลาปใหเกิดใน
สันดานของสัตวทั้งหลาย 
 ๒. ผัสสาหาร นํามาซึ่งเวทนา คือการเสวยอารมณเปนสุข
บาง ทุกขบาง เฉยๆ บาง 



 

 ๓.มโนสัญเจตนาหาร นาํมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณคือ การ
เกิดเปนมนษุย เทวดา พรหม อบายสัตว และปวัตติวิญญาณ คือ 
การเห็น การไดยิน เปนตน 
 ๔. วิญญาณาหาร  นํามาซึ่ง เจตสิก และ กัมมชรูป 
 

๓. โพธิปกขิยสังคหะ 
โพธิปกขิยสงัคหะ เปนการแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝาย

แหงการตรัสรูดวยอํานาจแหงมรรคญาณ แบงเปน ๗ หมวด  คือ 
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔  อิทธบิาท ๔ อินทรีย ๕  พละ ๕ 
โพชฌงค ๗  มัคคังคะ ๘  รวมเรยีกวา โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  
ประการ 

๑. สติปฏฐาน ๔ 
สติปฏฐาน  หมายความวา สติ  นั่นแหละเปนประธานใน

สัมปยุตตธรรม แลว ตั้งมั่นในอารมณ มีกาย เปนตน อยางไมขาด
สาย ดวยอํานาจของกิจ มีการกําหนดวา ไมงาม  เปนตน และ

กาย เปนตน นั้นเอง เปนฐานใหสตเิขาไปตั้งมั่น  ฉะนัน้ จึงชือ่วา 
สติปฏฐาน  

๑. กายานุปสสนาสตปิฏฐาน สติที่ตั้งมั่นอยูในการ
พิจารณาเนืองๆ ซึ่ง กาย คือ รูปขันธ มีลมกายใจเขาออก อิริยาบถ
ใหญ อิริยาบถนอย เปนตน  องคธรรมไดแก สติเจตสิก  ที่ในมหา
กุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘ อัปปนาชวนะ ๒๖ 

๒. เวทนานปุสสนาสติปฏฐาน สติทีต่ั้งมั่นในการพิจารณา
เนืองๆ ซึ่งเวทนา คือ สขุ ทุกข เฉยๆ องคธรรมไดแกสติเจตสิก ที่
ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนะ๒๖ 

๓. จิตตานปุสสนาสติปฏฐาน สติทีต่ั้งมั่นในการพิจารณา
เนือง ๆ ซึ่ง จติ มี โลภจิต อโลภจิต โทสจิต อโทสจติ โมหจิต อโมห
จิต เปนตน องคธรรมไดแก สตเิจตสกิ ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหา
กิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนะ  ๒๖ 

๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติทีต่ั้งมั่นในการพิจารณา
เนือง ๆ ซึ่งสภาพธรรม ที่เปนอยูโดยอาการที่ปราศจากตัวตน มี 
สภาพของ โลภะ โทสะ โมหะ เปนตน องคธรรมไดแก สติเจตสกิ ที่
ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนะ  ๒๖ 



 

๒. สัมมัปปธาน ๔ 
คําวา สัมมัปปธาน หมายถึง ธรรมที่เปนเหตุแหงความ

พยายามอันไดแกวิริยเจตสิก  มีอาการ ๔ ประการ คือ 
 ๑.อุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ ปหานาย วายาโม =ปหาน
ปธาน ความพยายามเพื่อละอกศุลธรรมที่เกดิขึ้นแลวองคธรรม
ไดแกวิริยเจตสิกที่ในกุศลจิต ๒๑   

๒.  อนุปฺปนฺนานํ  ปาปกานํ  อนุปฺปาทาย  วายาโม = 
สังวรปธาน ความพยายามเพื่อใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดนั้นไมให
เกิดขึ้น องคะรรมไดแก วิริยเจตสิก ทีใ่นกุศลจิต ๒๑ 

๓.  อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ อุปฺปาทาย วายาโม = 
ภาวนาปธาน ความพยายามเพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ทีใ่นกุศลจิต ๒๑ 

๔.   อุปฺปนฺนานํ  กุสลานํ ภียฺโยภาวาย วายาโม = อนุ
รักขนาปธาน ความพยายามเพื่อใหกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวให
เจริญยิ่ง ๆ ขึน้ไป องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในกศุลจิต ๒๑  

๓. อิทธิบาท ๔ 

อิทธิบาท  ไดแก ธรรมที่เปนเหตุใหถึงความสําเร็จ ฌาน 
อภิญญา มรรค  ผล ไดแก 

๑. ฉันททิธิบาท ความพอใจอยางแรงกลา เปนบาท
เบื้องตนแหงความสําเร็จ  ฌาน  มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  
ฉันทะเจตสกิ ที่ในกุศลจติ  ๒๑ 

๒. วิริยิทธบิาท ความพยายามอยางแรงกลา เปนบาท
เบื้องตนแหงความสําเร็จ ฌาน  มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  วิริย
เจตสิก  ที่ในกุศลจิต  ๒๑ 

๓. จิตติทธิบาท ความตั้งใจอยางแรงกลา เปนบาท
เบื้องตนแหงความสําเร็จ ฌาน   มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  กุศล
จิต  ๒๑ 

๔. วีมังสิทธิบาทปญญาอยางแรงกลา เปนบาทเบื้องตน
แหงความสาํเร็จ ฌาน มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  ปญญาเจสกิ 
ที่ในกศุลญาณสัมปยุตตจิต ๑๗ 

๔-๕. อินทรีย ๕ และพละ ๕ 



 

อินทรีย หมายถึง ธรรมใหญเปนผูปกครองในหนาที่ของ
ตน พละ หมายถึง ธรรมที่เปนกําลังมสีภาพไมหวัน่ไหวตอปฏิปกข
ธรรมและเปนผูนําสัมปยตุตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกบัตน 

๑. สัทธินทรยี ศรัทธาเปนผูปกครองในความเลื่อมใสตอสิ่ง
ที่ควร สัทธาพละ ศรัทธาเปนผูไมหวั่นไหวในความเลื่อมใสตอสิง่ที่
ควร องคธรรมไดแก  สัทธาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยา
จิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๒.วิริยินทรีย วิริยะเปนผูปกครองในความพยายามตอสิ่งที่
ควร วีริยพละ  วีริยะเปนผูไมหวั่นไหวในความพยายามตอสิ่งที่
ควร องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในมหากุศลจติ ๘  มหากิริยา
จิต ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๓. สตินทรีย  สตเิปนผูปกครองในการระลึกถึงสิ่งที่ควร สติ
พละ สติเปนผูไมหวั่นไหวในการระลึกถึงสิ่งที่ควร  องคธรรมไดแก 
สติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘  อัปปนาชวนจิต 
๒๖ 

๔.สมาธินทรยี สมาธิเปนผูปกครองในการตั้งมั่นใน
อารมณที่ควร สมาธิพละ สมาธิเปนผูไมหวั่นไหวในการตั้งมั่นใน

อารมณที่ควร องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิก ทีใ่นมหากุศลจจิต 
๘ มหากิริยาจิต  ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๕.ปญญินทรีย ปญญาเปนผูปกครองในการรูตามความ
เปนจริง ปญญาพละ  ปญญาเปนผูไมหวั่นไหวในการรูตามความ
เปนจริง องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๔ มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อัปปนาชวนจิต 
๒๖ 

๖. โพชฌงค ๗ 
สัมโพชฌงค หมายถึง ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู

อริยสัจจะ ๔ โดยชอบมี ๗ ประการ คือ 
 ๑. สติสัมโพชฌงค ความระลึกได เปนองคแหงการตรัสรู
อริยสัจจะ ๔ องคธรรมไดแก สติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหา
กิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค การพิจารณาคนควาในธรรมทั้ง
ภายในภายนอกเปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรม
ไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหา
กิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 



 

 ๓. วิริยสัมโพชฌงค  ความเพียรพยายาม เปนองคแหง
การตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรมไดแก วิริยเจตสกิ ที่ใน มหากุศล
จิต ๘ มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจติ ๒๖ 
 ๔. ปติสัมโพชฌงค ความเอิบอิ่มใจ เปนองคแหงการตรัสรู
อริยสัจจะ ๔ องคธรรมไดแก ปติเจตสกิ ที่ในมหากุศล
โสมนัสสสหคตจิต ๔ มหากิริยาโสมนัสสสหคตจิต ๔ สปัปติกอปัป
นาชวนจิต ๓๐ หรือ รูปกศุลจิต ๓ รูปกิริยาจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕. ปสสัทธสิัมโพชฌงค  ความสงบกายสงบใจ เปนองค
แหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔  องคธรรมไดแก กายปสสทัธิเจตสิก 
จิตตปสสทัธเิจตสิก ที่ใน มหากุศลจติ ๘ มหากิริยาจิต ๘  อัปป
นาชวนจิต ๒๖ 
 ๖. สมาธิสัมโพชฌงค ความตั้งมั่นในอารมณ เปนองคแหง
การตรัสรูอริยสัจจะ ๔  องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิก ที่ใน 
มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค การทําใหสมัปยุตตธรรมมีความ
สม่ําเสมอกนัในหนาที่ของตน ๆ เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ 

๔ องคธรรมไดแก ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่ใน มหากุศลจติ ๘ 
มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

คําวา  โพชฌงค หมายถึง ธรรมอันเปนเครื่องประกอบของ
หมวดธรรมที่เปนเหตุใหรูอริยสัจ ๔ ไดแก องคแหงโพชฌงค ๗ 
โดยเฉพาะ ๆ    

๗. มรรคมีองค ๘ 
มรรค หมายถึงธรรมที่เปนหนทางใหถึงสุคติภูมิและพระ

นิพพาน องคมรรค หมายถึง ธรรมที่เปนองคแหงมรรค นําใหถึง
มรรค ผล นพิพาน มี ๘ ประการ คือ 

๑. สัมมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค ผล 
นิพพาน องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๔ มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ อัปปนาชวนจิต 
๒๖ 

๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ  เปนหนทางใหถึงมรรค 
ผล นิพพาน  องคธรรมไดแก  วิตกเจตสิก  ที่ในมหากุศลจติ ๘ 
มหากิริยาจิต ๘ ปฐมฌานชวนจิต ๑๐ หรือ รูปกุศลจิต ๑ รูป
กิริยาจิต ๑  โลกุตตรจิต ๘ 



 

 ๓.สัมมาวาจา การกลาววาจาชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค 
ผล นิพพาน องคธรรมไดแก  สัมมาวาจาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต  
๘  โลกุตตรจิต ๘  
 ๔.สัมมากัมมันตะ การกระทําการงานชอบ เปนหนทางให
ถึงมรรค ผล นิพพาน องคธรรมไดแก สัมมากัมมันตเจตสิก ที่ใน
มหากุศลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕.สัมมาอาชีวะ การเลีย้งชีพชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค 
ผล นิพพาน องคธรรมไดแก  สัมมาอาชีวเจตสิก  ที่ในมหากุศลจิต  
๘ โลกุตตรจิต  ๘ 
 ๖.สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค 
ผล นิพพาน  องคธรรมไดแก วิริยเจตสิกที่ในมหากุศลจิต ๘ มหา
กิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๗.  สัมมาสติ  ความระลึกชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค ผล 
นิพพาน องคธรรมไดแก  สติเจตสิก   ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหา
กิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๘. สัมมาสมาธิ  ความตั้งมั่นใจชอบ  เปนหนทางใหถึง
มรรค ผล นพิพาน  องคธรรมไดแก  เอกัคคตาเจตสิก ที่ในมหา
กุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๔. สัพพสังคหะ 
สัพพะสังคหะ หมายความวา การสงเคราะหจติ เจตสิก 

รูป นิพพาน ซึ่งเปนวัตถุธรรมทั้งหมดรวมกัน  ในสัพพสังคหะนี้ มี
ธรรมอยู ๕ หมวดคือ ขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ
๑๘ อริสัจ ๔  

๑. ขันธ ๕ 
คําวา ขันธ หมายความวา เปนกลุม เปนกอง ตรงกับบาลี

ที่กลาววา  ราสฏเฐน (ราสิฏเฐน) ขนฺโธ แปลวาชื่อวาขันธ เพราะ
อรรถวา เปนกลุม เปนกอง   มี ๕ กอง คือ 

๑. รูปขันธ   กองแหงรูป  องคธรรมไดแก รูปทั้งหมด ๒๘ 
๒. เวทนาขนัธ กองแหงเวทนา องคธรรมไดแก เวทนา

เจตสิก (เวทนา๓/๕) ที่ในจิตทั้งหมด 



 

๓. สัญญาขันธ กองแหงสัญญา องคธรรมไดแก สัญญา
เจตสิก (สัญญา) ที่ในจิตทั้งหมด 

๔. สังขารขนัธ  กองแหงสังขาร  องคธรรมไดแก เจตสิก 
๕๐ ดวง (เวนเวทนา และสัญญาเจตสิก) ที่ในจติทั้งหมด  ตาม
สมควร 

๕. วิญญาณขันธ  กองแหงวิญญาณ คือจิต องคธรรม
ไดแก จิตทั้งหมด 

๒. อุปาทานขันธ ๕ 
       อุปาทานขันธ หมายถึง กองแหงธรรมทีเ่ปนอารมณของ
อุปาทาน มี ๕ กอง คือ 

๑. รูปูปาทานขันธ กองรปูที่เปนอารมณของอุปาทาน องค
ธรรมไดแก รูป ๒๘ 

๒. เวทนูปาทานขันธ กองเวทนา ที่เปนอารมณของ
อุปาทาน องคธรรมไดแก  เวทนาเจตสิก  ที่ในโลกียจิต ๘๑ 

๓. สัญูปาทานขันธ  กองสัญญา ที่เปนอารมณของ
อุปาทาน องคธรรมไดแก  สัญญาเจตสิก ที่ในโลกยีจิต ๘๑ 

๔. สังขารปูาทานขันธ กองสังขาร ที่เปนอารมณของ
อุปาทาน องคธรรมไดแก  เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนเวทนา สัญญา) 
ที่ในโลกียจิต ๘๑  

๕. วิญญาณูปาทานขันธ กองวิญญาณ ที่เปนอารมณของ
อุปาทาน องคธรรมไดแก   โลกียจิต ๘๑ 

อุปาทานขันธ หมายถึง ขันธทั้ง ๕ นั้นเอง ทีเ่ปนอารมณ
ของอุปาทาน  ซึง่เปนธรรมที่เกิดอยูในภูมิทั้ง ๓ (ตามสมควร) 
เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ (องคธรรมเหมือนขันธ๕) 

๓. อายตนะ ๑๒ 
อายตนะ หมายความวา เครื่องเชื่อม หรือเครื่องตอ 

ระหวางจิต เจตสิก กับอารมณทั้ง ๖ ทําใหเกดิธรรมตาง ๆ มี
วิญญาณ เปนตน ตามมา มี ๑๒ คือ 

๑. จักขายตนะ จักขุ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต 
เจตสิก เกิด องคไดแก จกัขุปสาทรูป 

๒. รูปายตนะ รูปารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุให
จิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก  สีตาง ๆ 



 

๓. โสตายตนะ  โสตะ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต 
เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก โสตปสาทรูป 

๔. สัททายตนะ  สทัทารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปน
เหตุใหจิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก เสียงตาง ๆ 

๕. ฆานายตนะ  ฆานะ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุให
จิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก ฆานปสาทรูป 

๖. คันธายตนะ คนัธารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุ
ใหจิต เจตสกิ เกิด องคธรรมไดแก กลิ่นตาง ๆ 

๗. ชิวหายตนะ  ชิวหา ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุให
จิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก ชิวหาปสาทรูป 

๘. รสายตนะ รสารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุให
จิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก รสตาง ๆ 

๙. กายายตนะ กายะ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต 
เจตสิก เกิด   องคธรรมไดแก กายปสาทรูป 

๑๐. โผฏฐพัพายตนะ โผฏฐัพพารมณ ชื่อวา อายตนะ 
เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด  องคธรรมไดแก เย็น – รอน, 
ออน – แข็ง, หยอน – ตึง 

๑๑. มนายตนะ จิต ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต 
เจตสิก เกิด  องคธรรมไดแก จิตทั้งหมด 

๑๒. ธัมมายตนะ สภาพธรรมตาง ๆ ชื่อวา อายตนะ 
เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด องคธรรมไดแก เจตสิก ๕๒  
สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน บัญญัติ 

๔. ธาตุ  ๑๘ 
ธาตุ หมายถึง ธรรมที่ทรงไวซึ่งสภาวะของตนๆ ไม

เปลี่ยนแปลง แมโลกและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม  
แตสภาวะของธรรมเหลานั้น ก็ยังทรงอยู ฉะนั้น จึงชื่อวา ธาตุ  มี 
๑๘ อยาง คอื 

๑. จักขุธาตุ จักขุ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่รู
ปารมณมากระทบได  องคธรรมไดแก  จักขปุสาทรูป 

๒. โสตธาต ุ โสตะ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใส
ที่สัททารมณมากระทบได  องคธรรมไดแก โสตปสาท 

๓. ฆานธาตุ  ฆานะ ชื่อวา ธาต ุเพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่
คันธารมณมากระทบได  องคธรรมไดแก  ฆานปสาท 



 

๔. ชิวหาธาตุ ชิวหา ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใส
ที่รสารมณมากระทบได  องคธรรมไดแก  ชิวหาปสาท 

๕. กายธาตุ กาย  ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่
โผฏฐัพพารมณมากระทบได  องคธรรมไดแก  กายปสาท 

๖. รูปธาตุ  รูปารมณ ชื่อวา ธาต ุ เพราะทรงไวซึ่ง การ
กระทบกับจกัขุปสาทได  องคธรรมไดแก สีตาง ๆ 

๗. สัททธาตุ  สัททารมณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การ
กระทบกับโสตปสาทได  องคธรรมไดแก  เสียงตาง ๆ 

๘. คันธธาต ุ  คันธารมณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การ
กระทบกับฆานปสาทได  องคธรรมไดแก  กลิ่นตาง ๆ 

๙. รสธาตุ  รสารมณ ชื่อวา ธาตุ  เพราะทรงไวซึ่ง การ
กระทบกับชวิหาปสาทได  องคธรรมไดแก รสตาง ๆ 

๑๐. โผฏฐัพพธาตุ  โผฏฐพัพารมณ ชื่อวา ธาต ุเพราะทรง
ไวซึ่ง การกระทบกับกายปสาทได  องคธรรมไดแก  สัมผัสตาง ๆ  

๑๑. จักขุวิญญาณธาตุ จักขุวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ 
เพราะทรงไวซึ่ง การเหน็ องคธรรมไดแก จักขุวิญญาณจิต ๒ 

๑๒. โสตวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ 
เพราะทรงไวซึ่ง การไดยิน องคธรรมไดแก  โสตวิญญาณจิต ๒ 

๑๓. ฆานวญิญาณธาตุ ฆานวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะ
ทรงไวซึ่ง การรูกลิ่น  องคธรรมไดแก ฆานวิญญาณจิต ๒ 

๑๔. ชิวหาวิญญาณธาตุ  ชิวหาวญิญาณ ชื่อวา ธาตุ 
เพราะทรงไวซึ่ง การรูรส องคธรรมไดแก ชิวหาวญิญาณจิต ๒ 

๑๕. กายวิญญาณธาตุ  กายวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะ
ทรงไวซึ่ง การรูสัมผัส  องคธรรมไดแก  กายวิญญาณจิต ๒ 

๑๖. มโนธาตุ จิต ๓ ดวง ชื่อวา มโนธาตุ  เพราะทรงไวซึ่ง 
การรูปญจารมณอยางสามัญ  องคธรรมไดแก ปญจทวาราวัชชน
จิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๒ 

๑๗. มโนวญิญาณธาตุ จิต ๗๖ ดวงชื่อวา มโนวิญญาณ
ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การรูอารมณเปนพิเศษ องคธรรมไดแก จิต 
๗๖ ดวง (เวนทวิปญจวญิญาณจิต๑๐ และมโนธาตุ๓) 

๑๘. ธัมมธาตุ สภาวธรรม ๖๙ ชื่อวา ธัมมธาตุ เพราะทรง
ไวซึ่ง สภาวะลักษณะของตน ๆ  องคธรรมไดแก เจตสิก ๕๒  สขุุม
รูป ๑๖ นิพพาน  



 

๕. อริยสจัจะ ๔ 
๑. ทุกขสัจจะ ธรรมที่เปน ทุกข  เปนความจริงของพระอริย

เจาทั้งหลาย  องคธรรมไดแก โลกียจติ ๘๑  เจตสิก ๕๑  (เวน
โลภะ) รูป ๒๘ 

๒. สมุทยสจัจะ ธรรมที่เปน เหตุใหเกิดทุกข  เปนความจริง
ของพระอริยเจาทั้งหลาย องคธรรมไดแก  โลภเจตสิก 

๓. นิโรธสัจจะ ธรรมที่เปน เครื่องดับทุกข  เปนความจริง
ของพระอริยเจาทั้งหลาย องคธรรมไดแก  นิพพาน 

๔. มรรคสัจจะ ธรรมที่เปน เหตุใหถงึความดับทุกข  เปน
ความจริงของพระอริยเจาทั้งหลาย  องคธรรมไดแก  มัคคังค
เจตสิก ๘ ดวงมี ปญญาเจตสิก เปนตน ที่ในมรรคจิต ๔ 

 
ปริจเฉทที่ ๘ ปจจยสังคหวิภาค 

  

ในปริจเฉทที ่๘ นี้ เปนการแสดงรวบรวมสงเคราะหจิตและ
เจตสิก รูป เขาในปฏิจจสมุปบาท องค ๑๒ และ ปฏฐานปจจยั 
๒๔ โดยสังเขป 

 
สรุปปฏิจจสมุปบาทธรรม ตามนัยอภธิัมมัตถ

สังคหะ 
นัยที่๑ นัยที่ ๒ นัยที3่ นัยที่ ๔ นัยที่ ๕ นัยที่ ๖ นัยที่ ๗ 
กาล องค  อาการ

20 
เงื่อน  หมวด วัฏฏะ

๓ ๑๒ อดีต
เหตุ ๕ 

ปจจุบั
นผล ๕ 

ปจจุบัน 
เหตุ ๕ 

อนาค
ตผล ๕ 

๓ ๔ 

อดีต อวิชชา อดีต
เหต ุ

 ปจจุบัน
เหต ุ

  หมว
ด ๑ 

กิ

อดีต สังขาร อดีต
เหต ุ

 ปจจุบัน
เหต ุ

  หมว
ด ๑ 

กั

 #     เงื่อน ๑  
ปจจุบัน วิญญา

ณ 
 ปจจุบั

นผล 
 อนาค

ตผล 
 หมว

ด ๒ 
วิ
ป
ฏ

ปจจุบัน นามรูป  ปจจุบั
นผล 

 อนาค
ตผล 

 หมว
ด ๒ 

วิ
ป



 

ฏ 
ปจจุบัน สฬายต

นะ 
 ปจจุบั

นผล 
 อนาค

ตผล 
 หมว

ด ๒ 
วิ
ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน ผัสสะ  ปจจุบั
นผล 

 อนาค
ตผล 

 หมว
ด ๒ 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน เวทนา  ปจจุบั
นผล 

 อนาค
ตผล 

 หมว
ด 2 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

 #     เงื่อน ๑    
ปจจุบัน ตัณหา อดีต

เหต ุ
         ปจจุบัน

เหต ุ
  หมว

ด ๓ 
กิเลส
วัฏ 

มูล 

ปจจุบัน อุปาทาน อดีต
เหต ุ

 ปจจุบัน
เหต ุ

  หมว
ด ๓ 

กิเลส
วัฏ 

- 

ปจจุบัน ภวะ อดีต
เหต ุ

 ปจจุบัน
เหต ุ

  หมว
ด ๓ 

กัมม 
วิปาก 

- 

 #     เงื่อน ๑    
อนาคต ชาติ      หมว วิ - 

ด ๔ ป
ฏ

อนาคต ชรา -
มรณะ 

     หมว
ด ๔ 

วิ
ป
ฏ

 
คําปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย 

เยสํ  สงฺขตธมฺมานํ       เย  ธมฺมา  ปจฺจยา  
ยถา 

        ตํ  วิภาคมิเหทานิ       ปวกฺขามิ  ยถารหํ  ฯ 
แปลวา ธรรมทั้งหลายเหลาใด คือ สังขตธรรม อสังขต

ธรรม และบญัญัติธรรม เปนปจจัย ชวยอุปการะแก ปจจยุปบนัน
ธรรมเหลาใด คือสังขตธรรม โดยอาการตาง ๆ มี เหตุสัตต ิ
อารัมมณสัตติ เปนตน บัดนี้ในปจจยสังคหะ นี ้ ขาพเจาจะแสดง
ซึ่งประเภทตาง ๆ กัน แหงอํานาจการอุปการะของปจจัย และปจจ
ยุปบันเหลานั้นตามสมควร 



 

ในคาถานี้ แสดงถึงการกลาวอารัมภบท, คําปฏิญญา, 
ธรรมที่เปนปจจัย, ธรรมที่เปนปจจยุปบัน, อํานาจการอุปการะ
ของธรรมที่เปนปจจัย 

คําวา ธรรมทั้งหลายเหลาใด ฯลฯ อารัมมณสัตติ เปนตน 
เปนการกลาวคําอารัมภบท  (เยสํ สงขฺตธมฺมานํ  เย ธมฺมา ปจจฺยา 
ยถา) 

คําวา  บัดนี ้ในปจจัยสงัคหะนี้  ฯลฯ  และปจจยุปบนัธรรม
เหลานัน้ตามสมควร  เปน คําปฏิญญา  ( ตํ วิภาคมิเหทานิ  ปวกฺ
ขามิ ยถารหํ ) 
H ธรรมที่เปนปจจยุปบนันั้น ไดแก สังขตธรรม เทานั้น ที่

รูไดเชนนี้ กเ็พราะทานแสดงศัพทวา ธมฺมานํ ใหเปนพิเศษออกไป 
โดยเอาคําวา สงขฺต เขาไปประกอบอยูดวย เปน เยส ํ สงฺขตธมฺ
มานํ และสังขตธรรมนั้นก็ไดแก จิต เจตสิก รูป ที่ถูกปรุงแตงดวย
เหตุตาง ๆ มี กรรม จิต อุตุ อาหาร และอารมณ 

Hธรรมที่เปนปจจัยนั้นไดแก สังขตธรรม อสังขตธรรม 
บัญญัติธรรม ทั้งหมด ที่รูไดเชนนี ้ก็เพราะทานแสดงวา เย ธมฺมา 
เฉย ๆ ไมมีคําพิเศษอื่น ๆ มาประกอบ 
 Hอํานาจพเิศษตาง ๆ ในการชวยอุปการะแกปจจยุปบนั
ธรรม ของปจจัย ๒๔ มี เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย เปนตนนัน้ มี  
๒  อยาง คือ  ( ปจฺจยา ยถา )  

๑. ชนกสัตติ ชวยอุปการะแกปจจยปุบันนธรรม ที่ยังไม
เกิดใหเกิดขึน้  อุปมาเหมือน ผูใหญชวยอุปการะผูนอย ที่ยังไมมี
หลักฐาน     

๒.อุปตถัมภกสัตติ ชวยอุปการะแกปจจุปบันนธรรมที่
เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่นและเจริญขึ้น อุปมาเหมือนผูใหญที่ชวย
อุปการะแกผูนอยที่มีฐานะอยูแลว ใหตั้งมั่นและเจริญยิ่งๆ ขึ้น 
Hปริจเฉทที่ ๘ ทีช่ื่อวา ปจจยสังคหะ นัน้ เพราะพระอนุ

รุทธาจารย ไดแสดงรวบรวมธรรมที่เปน ปจจัยและปจจยุปบัน 
ตามนัยแหง ปฏิจจสมุปบาท และ นัยแหงปฏฐาน ทั้งหมดไวใน
ปริจเฉทนี้ ฉะนั้นปริจเฉทที่๘ นี้จึงชื่อวา ปจจยสังคหะ 



 

อนึ่ง ธรรมทีเ่ปนปจจัย ที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทนั้น เปน
ปรมัตถลวน ๆ ไมมีบัญญัติเขาเจือปนดวยเลย  สวนธรรมที่เปน 
ปจจัย ที่แสดงในปฏฐานนั้น มีทั้งปรมัตถและบญัญัติ ดวยเหตุนี้
พระอนุรุทธาจารย  จึงไดแสดงบัญญัติตาง ๆ ไวในสุดทายแหง
ปริจเฉทนี้ดวยยกหลักฐานขึ้น สําหรับธรรมที่เปนปจจยปุบันนั้น 
เปนปรมัตถโดยสวนเดียวทั้ง  ๒  นัย 

คําวาปจจัย หมายความวาเปนเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่อง
ดวยเหตุนั้น ๆ(เหตุ) 

คําวา ปจจยุปบัน หมายความวา เปนผลทีเ่กิดขึ้นโดย
อาศัยเหตุนัน้ ๆ(ผล) 

 
แสดงความหมายและความตางกันระหวางนัยทั้ง 

๒ 
 ปฏิจฺจสมุปปาทนโย ปฏฐานนโย เจติ ปจฺจยสงคฺโห ทุวิโธ 
เวทิตพฺโพฯ  ตตฺถ  ตพฺภาวภาวีภาวาการมตฺโต ปลกฺขิโต 
ปฏิจฺจสมุปปาทนโยฯ ปฏฐานนโย ปน อาหจฺจ ปจฺจยฐิติมารพฺภ 
ปวุจฺจติ ฯ อุภยํ ปน  โวมสิฺสิตฺวา  ปปฺเจนฺติ   อาจริยา  ฯ 

นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบวา ปจจยสังคหะนี้มีนัย๒ 
ประการ คือ ปฏิจจสมุปปาทนัย ๑ ปฏฐานนัย ๑ ฯ ในนัยทัง้ ๒ 
ประการนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดเพียงโดยอาการ
เปนไปของปจจยุปบนันธรรม (มีสังขารเปนตน) ที่มีสภาพเกดิขึ้น
เปนธรรมดาเพราะอาศัยการเกิดขึ้นแหงปจจัยธรรมนั้น ๆ (มี
อวิชชาเปนตน) ชื่อวา ปฏิจจสมุปปาทนัย ฯ แตวา ปฏฐานนยั นั้น 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภซึ่งอํานาจปจจัยที่เปนพิเศษ
ออกไป ฯ สวนทานพระอรรถกถาจารย ไดรวบรวมนัยทั้ง ๒ เขา
ดวยกันแลวแสดงโดยพสิดาร 
v การแสดงเหตุผล ตามนัยแหงปฏจิจสมุปปาทนัน้ แสดง

เพียงใหรูวาสัตวทั้งหลายที่ปรากฏอยูในโลกนี ้ ลวนแตเปนผลที่
เกิดมาจากธรรมที่เปนเหตุทั้งสิ้น ทีจ่ะเกิดขึ้นเอง หรือมีผูสรางให
เกิด โดยไมอาศัยธรรมที่เปนเหตุ ยอมไมมีเลย หมายความวา เมื่อ
มีเหตุมีปจจยัครบบริบูรณแลว ผลก็ยอมปรากฏขึ้นเปนธรรมดา 
แตไมไดแสดงถึงอํานาจปจจัยนั้น ๆ วาการชวยอุปการะของปจจัย
นั้น เปนไปโดยความเปน เหตุบาง อารมณบาง (แสดงเหตอุยาง
เดียว ที่ใหผลเกิดขึ้น) ดังมีวจนัตถะวา ปจฺจยสามคฺคึ ปฏิจฺจ สมํ 



 

สห จ ปจฺจยปฺุบนฺนธมเฺม อุปฺปาเทตีติ =ปฏิจฺจสมุปปฺาโท แปลเปน
ใจความวา หมูแหงเหตอุันใด (มีอวิชชาเปนตน จนถึงชาต)ิ ยอม
ทําใหผลธรรม(มีสังขารเปนตนจนถงึอุปายาสะ)เกิดขึ้นสม่ําเสมอ
พรอมกัน โดยอาศัยความพรอมเพียงแหงปจจัยทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
เหตุนั้นๆ ฉะนั้นหมูแหงเหตุอันนั้นจึงชื่อวาปฏิจจสมุปบาท 
v การแสดงเหตุผลตามนัยแหง ปฏฐาน นั้น แสดงใหรูวา

สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งหลายทีป่รากฏอยูในโลกนี้ลวนแตเปน
เหตุเปนผลทีเ่กี่ยวเนื่องกนัตามสมควร ที่ปรากฏขึ้นโดยไม
เกี่ยวเนื่องกบัเหตุผลนั้นไมมีเลย และแสดงถึงอํานาจปจจัยนัน้ ๆ 
ดวยวา การอุปการะของปจจัยนัน้ ๆ เปนไปโดยอํานาจแหงเหตุ
บาง อารมณบาง เปนตน (แสดงเหตุหลาย ๆ รวมกัน แลวจึงทํา
ใหผลเกิดขึน้) 
v สวนการแสดง ปฏจิจสมุปบาท ของทานอรรถกถาจารย 

ที่แสดงในสมัโมหวิโนทนีอรรถกถานั้น ไดแสดงเอาอํานาจปจจัย
นั้น ๆ มาแสดงรวมอยูดวย เชน แสดงวา ในการที่ อวิชชา เปนเหตุ

ใหเกิด ปุญญาภิสังขาร นั้น มีอํานาจแหงปจจยั ๒ ปจจัย คือ 
อารัมมณปจจยั  ปกตปูนสิสยปจจัย เปนตน 
  v ธรรมที่เปนเหตุ ไดแก อวิชชา เปนตน จนถึง ชาติ รวม 
๑๑ เหลานี้ เรียกวา ปฏิจจสมุปปาทธรรม 
v ธรรมที่เปนผล ไดแก สังขาร เปนตน  จนถึง ชรามรณะ 

รวม ๑๑ เหลานี้ เรียกวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม 
v ประโยชนที่ไดรับจากการรูรูปนามตามเหตุผล โดยนัย

แหงปฏิจจสมุปบาท และปฏฐาน เมื่อมีความรูความเขาใจใน
เหตุผล ในความเปนอยูของตัวเองวา รูปนาม ที่สมมุติกันวา เรา 
เขา ทีป่รากฏอยูนี้ ไมมีผูใดผูหนึ่งเปนผูสรางขึน้ มีแต เหต ุกบั ผล 
ที่เกี่ยวเนื่องกันตามสภาวะเทานั้น  ไมมีตัวตนเราเขาแตอยางใด
เลย ความรูความเขาใจในรูปนาม ตามเหตุผลเชนนี้ เปนสิ่งสําคัญ
ที่จะนําผูนั้นใหพนไปจากทุกขทั้งปวง เพราะสามารถละ
สักกายทิฏฐแิละวิจิกจิฉา พรอมทั้งสสัสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐ ิ และ 
นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐ ิ อกิริยทิฏฐิ ไดตามสมควรแกความรูของ



 

ตน ซึ่งสําเรจ็มาจาก สตุมัย จินตมัย ภาวนามัย อันสามารถ
ละทิฏฐิเหลานี้ไดโดย ตทงัคะ วิกขัมภนะ และสมุจเฉทปหาน 
v ความรูความเขาใจในรูปนามตามเหตุผลที่เปน สุตมัย 

จินตมัย ภาวนามัย ทั้ง ๓ นี ้ ถาจะสงเคราะหเขาใน วิปสสนา
ญาณ และ วิสุทธิ แลวไดอยางละ ๒ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ  
ปจจยปริคคหญาณ และ ทิฏฐิวสิุทธ ิ กังขาวิตรณวิสุทธ ิ
 
แสดงการอุปการะระหวาง ปจจัยธรรม และ ปจจ

ยุปบันธรรม 
ตามนัยแหงปฏิจจสมุปบาท 

    เหตุ                  ผล              เหตุ                         
ผล 
อวิชฺชาปจฺจยา     สงฺขารา สังขารปรากฏเกิดขึ้น 
 เพราะอวิชชาเปนเหตุ 
สงฺขารปจฺจยา    วิฺญาณํ  วิญญาณ ปรากฏเกิดขึ้น
 เพราะสังขารเปนเหต ุ

วิฺญาณปจฺจยา    นามรปู นามรูป ปรากฏเกิดขึ้น      เพราะ
วิญญาณ เปนเหต ุ
นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ  สฬายตนะปรากฏเกิดขึ้น เพราะ
นามรูปเปนเหตุ 
สฬายตนปจจฺยา  ผสฺโส ผัสสะปรากฏเกิดขึ้น  
 เพราะสฬายตนะเปนเหต ุ
ผสสฺปจจฺยา    เวทนา    เวทนา  ปรากฏเกิดขึ้น เพราะผัสสะ
เปนเหต ุ
เวทนาปจจฺยา    ตณฺหา  ตัณหา  ปรากฏเกิดขึ้น เพราะ 
เวทนาเปนเหตุ 
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน ํ อุปาทาน  ปรากฏเกิดขึ้น
 เพราะตัณหาเปนเหตุ 
อุปาทานปจจฺยา    ภโว ภพ  ปรากฏเกิดขึ้น       เพราะ
อุปาทานเปนเหต ุ
ภวปจฺจยา    ชาต ิ  ชาติ ปรากฏเกิดขึ้น เพราะภพ
เปนเหต ุ



 

ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสปุายาสา ชรา 
มรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะ โทมนสัสะอุปายาสะ  รวม ๗ นี ้
ปรากฏเกิดขึ้น    เพราะ ชาติเปนเหต ุ
 

การแสดงปจจยสงัคหะ   ๗   อยาง คือ 
๑.นัยแหงสภาวะ  เชน 

อวิชชา     องคธรรมไดแก  โมหะเจตสิก ที่ในอกุศลจิต 
๑๒ 
สังขาร  “         เจตนาเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
โลกียกุศลจติ ๑๗ 
วิญญาณ “  โลกียวิปากจติ  ๓๒ 
นามรูป         “      นาม = เจตสิก ๓๕ ที่ประกอบ
กับโลกียวิปากจิต ๓๒ 
     รูป = ปฏิสนธิกัมมชรูป ปวัต
ติกัมมชรูป จติตชรูป 
สฬายตนะ “  ปสาทรูป ๕  โลกยีวิปากจติ ๓๒ 

ผัสสะ  “  ผัสสะเจตสิก ที่ประกอบกับโลกียวิ
ปาก ๓๒ 
เวทนา  “  เวทนาเจตสกิ ที่ประกอบกับโลกียวิ
ปาก ๓๒ 
ตัณหา  “  โลภะเจตสิก ที่ประกอบกับโลภมูล
จิต  ๘ 
อุปาทาน “  โลภะเจตสิก  ที่ประกอบกับโลภมูล
จิต  ๘ 
    ทิฏฐิเจตสิก ที่ประกอบกับทิฏฐิคต
สัมปยุต ๔ 
ภพ ( ๒ อยาง) “  กัมมภวะ = เจตนากรรม ๒๙ 
                   อุปปตติภวะ=โลกียวิปากจิต ๓๒ 
เจตสิก ๓๕กัมมชรูป๒๐ 
ชาติ            ,,   ปฏิสนธจิิต ๑๙ เจตสิก ๓๕ กัมม
ชกกลาป  ๓, ๗, ๔, 
ชรามรณะ “        อาการที่กําลังแกและกําลงัดับของโลกยี
วิบากและกมัมชรูป 



 

โสกะ  ,,   โทมนัสเวทนาที่ประกอบกับโทสมลูจิต ๒ 
ปริเทวะ “  จิตตชวิปลาสสัททะ (เสียงที่เกิดจากจิตที่
วิปลาส) 
ทุกขะ  “   กายิกทุกขเวทนา (ทุกขสหคตกาย
วิญญาณจิต ๑) 
โทมนัสสะ “  เจตสิกทุกข (เวทนาเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต 
๒) 
อุปายาสะ  “     โทสะเจตสิกที่เกิดขึ้นโดยอาศัยพยสนะ ๕ 
อยางใดอยางหนึ่ง 

๒.นัยแหงการแสดง มี ๔ นัย คือ 
 ๑. แสดงจากตนไปหาปลาย  คือ แสดงตั้งแต อวิชชา ไป
ตามลําดับจนถึง ชรามรณะเปนทีสุ่ดเรียกวา อาทิปริโยสาน
อนุโลมเทศนา นัยแหงการแสดงนี้เหมาะสําหรับผูที่เกิดในฟองไข
และในครรภ (คัพภเสยยกะและอัณฑชะกําเนิด) อุปมาเหมือน
บุรุษผูแสวงหาเถาวัลย เมื่อเห็นโคนเถาวัลยกอน จึงตัดโคน
เถาวัลยนั้นแลวจึงดึงเอาเถาวัลยทั้งหมดไปใชในการงาน เปน
เทศนาที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเพื่อจะชีแ้จงความเปนไป

ตามเหตอุันควรแกตนและเพื่อจะทรงชี้แจงถึงลําดับแหงการ
เกิดขึ้น แกเวไนยสัตวผูลุมหลง 

๒. แสดงจากกลางไปหาปลาย คือแสดงตั้งแต เวทนา  ไป
ตามลําดับจนถึง ชรามรณะ เรียกวา มัชฌิมปริโยสานอนโุลม
เทศนา นัยแหงการแสดงนี้ เหมาะสาํหรับผูที่เกิดเปนโอปปาตกิะ
กําเนิด อุปมาเหมือน บุรุษผูแสวงหาเถาวัลยเมื่อไดเห็นลําตนของ
เถาวัลยกอน จึงตัดสวนกลางของเถาวัลย ดงึเอาทอนบนเทานั้น
ไปใชงาน เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเพื่อจะชีแ้จง
อนาคตกาล จําเดิมแตสมุฏฐานแหงเหตุของอนาคตกาลที่เปนให
เกิดผลขึ้นในปจจุบนักาล 

๓. แสดงจากปลายไปหาตน  คือ แสดงตั้งแต ชรามรณะ 
ถอยหลังไปตามลําดับจนถึงอวิชชา เรียกวาปริโยสานาทิปฏิโลม
เทศนา นัยแหงการแสดงนี้เหมาะสําหรับผูที่เปนสสัสตทิฏฐิ อุปมา
เหมือน บุรุษผูแสวงหาเถาวัลย เมื่อไดเห็นปลายของเถาวัลยกอน 
จึงจับปลายสาวเขาไปหาโคน ตามแนวของปลายแลวนําไปใชงาน 
เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเพือ่จะชี้แจงถึงเหตุ
แหงทุกขมีชรามรณะเปนตนนั้น ๆ ที่พระองคทรงบรรลุแลว โดย



 

ทํานองแหงการแทงตลอดในสวนเบื้องตน แกเวไนยสัตวที่ถึง
ความลําบาก โดยนัยมีอาทิวา โลกนี้ถึงความลําบากหนอ ยอม
เกิด ยอมแก และยอมตาย เปนตน 

๔.แสดงจากกลางไปถึงตน คือ แสดงตั้งแตตัณหา ถอย
หลังไปตามลําดับจนถึง อวิชชา  เรียกวา มัชฌิมาทิปฏิโลมเทศนา 
นัยแหงการแสดงนี้เหมาะสําหรับผูทีเ่ปนอุจเฉททิฏฐิ อุปมาเหมอืน 
บุรุษผูแสวงหาเถาวัลย เมื่อไดเห็นทามกลางเถาวัลยกอน จึงตัด
ตรงกลางแลว จับสาวลงมาขางลางจนถึงโคน แลวนําไปใชงาน  
เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเพื่อจะทรงนําอดีตกาล
มาแสดงโดยลําดับแหงเหตุและผล จําเดิมแตอดีตกาลอีก 

เทศนาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแสดงโดยอนุโลมตั้งแต
ตนเพื่อชี้แจงความเปนไปแหงเหตุของตน แกเวไนยสัตวผูลุมหลง
ในเหตุแหงความเปนไป และเพื่อทรงชี้แจงลําดับแหงความเกดิขึ้น
นั้นเทศนานัน้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวใน 
ปฏิจจสมุปบาทวิภังค (นัยที่ ๑  อวิชชา - ชรามรณะ) 

๓.นัยแหงอรรถ  เชน 

อวิชชา คอื ธรรมชาติ ที่เปนไปตรงกันขามกับปญญา (วิชฺ
ชาปฏิปกฺขาติ อวิชฺชา) 
  “  ”      ที่ยอมใหไดทุจริตธรรมที่ไมควรได (อวินฺทิยํ 
วินฺทตีติ อวิชชฺา) 
  “  “     ที่ยอมไมใหไดสุจริตธรรมที่ควรได (วินฺทิย ํน 
วินฺทตีติ อวิชชฺา) 
  “  “      ที่เปนผูใหรูผิดในบญัญัติธรรม  มี ชาย หญงิ  
เปนตน ที่ไมมี 
          ปรากฏโดยสภาวะ (อวิชฺชมาเน ชวาเปตีต ิ
อวิชฺชา) 
   “  “      ที่เปนผูไมใหรูปรมัตถธรรม มี ขันธ ๕ เปนตน 
ที่มีปรากฏ  
          โดยสภาวะ (วิชฺชมาเน น ชวาเปตีต ิ อวิชฺ
ชา)  
“  “      ที่ไมใหรูธรรมที่ควรรู มีอริยสัจจ ๔ เปนตน 
(วิทิตพฺพํ อวิทิตํ  
           กโรตีติอวิชฺชา)  



 

สรุปความวา การไมรูตามความเปนจริงในสิ่งที่ควรรู รูแต
สิ่งที่ไมเปนไปตามความเปนจริงที่ไมควรรู นั้นแหละ  ชือ่วา  
อวิชชา 

๔.นัยแหงลักษณะ เชน 
อวิชชา  มีความไมรูเปนลักษณะ  (อญาณลกฺขณา) 
มีความหลง หรือความมืดมนเปนกิจ  (สมฺโมหนรสา) 

     มีความปกปดสภาวะที่มีอยูในอารมณนั้น ๆ เปนอาการ
ปรากฏ (ฉาทนปจจฺุปฏฐานา) 
 มีอาสวะ ๓ (เวนตัวเอง) เปนเหตุใกล ( อาสวปทฏฐานา) 

๕. นัยแหงรส ( กิจรส ) เชน 
 สังขาร มีหนาที่จัดแจงปรุงแตงและเปนปจจัยแกวิญญาณ 
เปนตน 

๖. นัยแหงการละ เชน 
รูวา  อวิชชา      - สังขาร   ละทิฏฐิ วา โลกมีผูสราง 
“   สังขาร      - วิญญาณ       ละทิฏฐิวาขนัธวาเปนตัว
เปนตน 

“   วิญญาณ    -  นามรูป        ละทิฏฐิวาขนัธเปนธรรมที่มี
แกนสาร 
“ นามรูป      - สฬายตนะ ละทิฏฐิวาเราเปนผูเห็นเปน
ผูไดยิน 
“ สฬายตนะ - ผัสสะ  ละทิฏฐิวามีผูเขาไปกระทบ
อารมณ 
“ ผสัสะ      -   เวทนา       ละทิฏฐิวามีผูเขาไปเสวย
ความสุขความทุกข 
“ เวทนา      - ตัณหา  หามความทะยานอยากใน
การเกิดได 
“ ตัณหา      - อุปาทาน  ละทิฏฐิวาขนัธเปนของเรา
อยางมั่นคง 
“ อุปาทาน   - ภวะ            ละทิฏฐิวาขนัธนี้สูญโดย
ปราศจากเหตุ 
“ ภพ     - ชาติ  ละสขุสัญญาวิปลาส 
,, ชาติ     - ชรามรณะ ละนจิจสัญญา และสุภ
สัญญา 



 

 
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ๔  นัย เพื่อละ 

ทิฏฐิ  ๗  อยาง 
v เมื่อพิจารณาแลวรูวา รูปนามขันธ ๕ ของสัตวทั้งหลาย

นั้น มีการเกดิ การดับ ติดตอกันไมขาดสาย ในภพหนึ่งๆ ก็ด ี ใน
ภพตอๆ ไปก็ดี การพิจารณารูอยางนี้ เรียกวาเอกัตตนัย สามารถ
ละ อุจเฉททฏิฐิ และนัตถกิทิฏฐิ ได 
       v เมื่อพิจารณาแลวรูวา การเกิดสืบตอกันของรูปนามขันธ 
๕ นี้ แมวาจะเปนไปโดยไมขาดสายก็จริง แตสภาวะ
ของปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้มีสภาพตางกัน มีเหตผุลตางกัน  การ
พิจารณารูอยางนี้ เรียกวา นานัตตนัย สามารถละสัสสตทิฏฐิได 
v เมื่อพิจารณาแลวรูวาเหตุตางๆ มี อวิชชา เปนตน ที่ให

ผลตางๆ มี สังขารเปนตนเกิดขึ้นนัน้ ไมมีความขวนขวายพยายาม
ใหผลเกิดขึน้ ธรรมที่เปนเหตุและเปนผลที่เกิดขึน้นั้น ก็เกดิขึ้น
เปนไปตามสภาวะเทานั้น ไมมิสิ่งหนึง่สิ่งใดมาจัดแจงใหเปนไปได 

การพิจารณารูอยางนี้ เรียกวา อัพยาปารนัย สามารถละอิสสร
นิมมานวาททิฏฐิ  อัตตทิฏฐิ ได  
v เมื่อพิจารณาแลวรูวา การเกิดขึ้นของผลธรรมตาง ๆ นั้น

มีเหตุของตนโดยเฉพาะ ไมกาวกายกัน เชน สังขารเกิดขึ้นก็มี
อวิชชาเปนเหตุ นอกจากอวิชชาแลวธรรมอื่น ๆ จะเปนเหตุให
สังขารเกิดขึน้ไมได การพิจารณารูอยางนี้เรียกวา เอวังธัมมตานัย 
สามารถละ อเหตุกทิฏฐ ิอกิริยทิฏฐิ ได 

๗.นัยแหงปจจัย  เชน 
v อวิชชา  เปนปจจัยใหเกิด ปุญญาภิสังขาร นั้น  มี

อํานาจ ๒ ปจจัย คือ อารัมมณปจจัย  ปกตูปนสิสยปจจัย 
v อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดอปุญญาภิสังขารนั้นมีอํานาจ

๑๕ปจจัยคือเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย  อนนัตร
ปจจัย  สมนนัตรปจจัย อาหารปจจัย   อัญญมัญญปจจัย นิสสย
ปจจัย อุปนสิสยปจจัย  อาเสวนปจจัย สัมปยุตตปจจัย  อัตถิ
ปจจัย  นัตถปิจจัย วิคตปจจัย  อวิคตปจจัย 
 



 

  ความหมายของปจจัย  ๒๔ 
๑.เหตุปจจฺยโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนเหต ุ
๒.อารมฺมณปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ 
๓.ธิปติปจจฺโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอธิบดี 
๔.อนนฺตรปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอกันไม
มีระหวางคั่น 
๕.สมนนฺตรปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอกันไมมี
ระหวางคั่นทเีดียว 
๖.สหชาตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดพรอมกัน 
๗.อฺญมฺญปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความแกกันและ
กัน 
๘.นิสสฺยปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย 
๙.อุปนิสสฺยปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยที่
มีกําลังมาก 
๑๐.ปุเรชาตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดกอน 
๑๑.ปจฺฉาชาตปจฺจโย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดทีหลงั 
๑๒.อาเสวนปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเสพบอย   ๆ 

๑๓.กมฺมปจจฺโย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความปรุงแตงเพือ่ให
กิจตางๆ สําเร็จลง 
๑๔.วิปากปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนวิบากคือ
เขาถึงความสุก 

และหมดกําลังลง 
๑๕.อาหารปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูนํา 
๑๖.อินฺทฺริยปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปน
ผูปกครอง 
๑๗.ฌานปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพง
อารมณ 
๑๘.มคฺคปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนหนทาง 
๑๙.สมฺปยุตตฺปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ประกอบ 
๒๐.วิปฺปยุตตฺปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไม
ประกอบ 
๒๑.อตฺถิปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยังมีอยู 
๒๒.นตฺถิปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมมี 



 

๒๓.วิคตปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ปราศจากไป 
๒๔.อวิคตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยังไม
ปราศจากไป 
 

จําแนกปจจัย  ๒๔  ออกเปน  ๖  จําพวกคือ 
๑.นาม เปนปจจัยชวยอปุการะแก นาม มี ๖ ปจจัย คือ 

อนันตรปจจยั สมนันตรปจจัย นัตถปิจจัย  วิคตปจจัย  อาเสวน
ปจจัย  สัมปยุตตปจจัย 
 v จิตและเจตสิกธรรม ที่เกิดขึ้นและดบัไปโดยไมมีระหวาง
คั่น เหลานีเ้ปนปจจัยชวยอุปการะแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกดิขึ้น
ใหมติดตอกันดวยอํานาจแหง อนนัตรปจจัย สมนันตรปจจัย   
นัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย 
 v ชวนะทีเ่กดิกอน ๆ เหลานี้ เปนปจจัยชวยอุปการะแกชว
นะที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ อาเสวนปจจัย 
 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดพรอมกันเหลานี้ เปนปจจัย
ชวยอุปการะแกกันและกนั ดวยอํานาสัมปยุตตปจจัย 

           ๒.นามเปนปจจยัชวยอุปการะแก นามรปู มี ๕  ปจจัย คือ  
เหตุปจจัยฌานปจจัย  มัคคปจจัย  กมัมปจจัย  วปิากปจจัย 
 v เหตุ ๖,องคฌาน ๕, องคมรรค ๙, เหลานีเ้ปนปจจัย
ชวยอุปการะแกนามรูปที่เกิดพรอมกันกับตน ดวยอํานาจแหง  
เหตุปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจยั 
v เจตนา ทีเ่กิดพรอมกัน เปนปจจัยชวยอุปการะแก นาม

รูป ที่เกิดพรอมกันอยางหนึ่ง และเจตนาที่เกิดตางขณะกัน คอื ดับ
ไปแลวนั้น เปนปจจยัชวยอุปการะแกนามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
กรรมที่ดับไปแลวอยางหนึ่ง ดวยอาํนาจแหงกมัมปจจัย อันไดแก  
สหชาตกัมมปจจัย และ นานักขณิกกัมมปจจัย 
v วิบากนามขันธ ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั 

และเปนปจจัยชวยอุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกัน  ดวยอาํนาจ
อํานาจแหง วิปากปจจัย 

๓.นาม เปนปจจัยชวยอปุการะแกรูป มี ๑  ปจจัย คือ  
ปจฉาชาตปจจัย 



 

 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ เหลานี ้ เปนปจจัยชวย
อุปการะแก กาย ที่เกิดกอน ๆ ดวยอาํนาจแหง  ปจฉาชาตปจจัย 

๔. รูป  เปนปจจัยชวยอปุการะแก  นาม  มี ๑  ปจจัย คอื 
ปุเรชาตปจจยั 
 v วัตถุทั้ง ๖ เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิญญาณธาต ุ ๗ 
ในปวัตติกาลอยางหนึ่งอารมณทั้ง ๕ เปนปจจัยชวยอุปการะ
แกปญจวิญญาณวิถีอยางหนึ่งดวยอํานาจแหงปเุรชาตปจจัยอัน
ไดแกวัตถุปุเรชาตปจจัย และ อารัมมณปุเรชาตปจจัย 

๕.บัญญัติ นาม รูป ทั้ง ๓ เปนปจจยัชวยอุปการะแกนาม  
มี ๒ ปจจัย คือ อารัมมณปจจัย  อุปนิสสยปจจยั 
 vอารัมมณปจจัยมี๖อยาง โดยประเภทแหงอารมณ มี รู
ปารมณ เปนตน 
 v อุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยปจจัย 
อนันตรูปนิสสยปจจัย  ปกตูปนิสสยปจจัย 
 vอารมณที่พึงกระทําใหเอาใจใสเปนพิเศษชื่อวา
อารัมมณูปนิสสยปจจัย 

 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไมมีระหวาง
คั่นนั่นเอง ชือ่วา อนันตรูปนิสสยปจจยั 
 v อกุศล มีราคะ เปนตน กุศลมีศรัทธาเปนตน ความสุข
กาย ทุกขกาย บุคคล อาหาร อากาศ ที่อยูเหลานี ้ เปนปจจัยชวย
อุปการะแกธรรมทั้งหลาย มี กุศลธรรมเปนตน ซึ่งเกิดอยูทั้ง
ภายในภายนอกตามสมควรก็ดี และกรรมที่มีกําลังแรงกลา เปน
ปจจัยชวยอปุการะแกวิบากนามขันธก็ดี ชื่อวา ปกตูปนิสสยปจจัย 
ทั้งสิ้น ซึ่งมีหลายประเภท 

๖.นามรูป เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูป มี ๙ ปจจัย 
คือ อธิปติปจจัย  สหชาตปจจัย อัญญมัญณปจจัย นิสสยปจจัย  
อาหารปจจยั  อินทริยปจจัย  วิปปยตุตปจจัย  อัตถิปจจัย  อวิคต
ปจจัย   ตามสมควร 
 vอธิปติปจจยั มี ๒ปจจยั คือ อารัมมณาธิปติปจจัย  สห
ชาตาธิปติปจจัย 
 vอารมณที่พึงกระทําใหเอาใจใสเปนพิเศษเปนปจจัยชวย
อุปการะแกนามดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจยั 



 

 v องคอธิบดีทั้ง ๔ มีฉนัทะ เปนตน ที่เกิดพรอมกัน เปน
ปจจัยชวยอปุการะแกนามรูป ที่เกิดพรอมกัน ดวยอํานาจ สห
ชาตาธิปติปจจัย 
สหชาตปจจัย มี  ๓  อยาง คือ 
 v จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและ
กัน, และเปนปจจัยชวยอปุการะแกรูปที่เกิดพรอมกนั 
 v มหาภูตรูปทั้ง๔เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั, 
และเปนปจจัยชวยอุปการะแกอุปาทายรูป 
 vในปฏิสนธขิณะหทยวัตถุและวิบากนามขันธ๔เปนปจจัย
ชวยอุปการะแกกันแลกนั 
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ อยาง คือ 
 v  จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและ
กันอยางหนึง่ 
 u มหาภูตรูปทั้ง ๔  เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั
อยางหนึ่ง 

 v ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุและวิบากนามขันธ ๔ เปน
ปจจัยชวยอปุการะแกกันและกนัอยางหนึ่ง 
นิสสยปจจัย มี  ๓  อยาง คือ 
 v จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและ
กัน และเปนปจจัยชวยอปุการะแกรูปที่เกิดพรอมกันอยางหนึง่ 
 v มหาภูตรูปทั้ง ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั 
และชวยอุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกันอยางหนึ่ง 
 v วัตถุรูป  ๖  เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิญญาณธาตุ  ๗  
อยางหนึ่ง 
อาหารปจจัย มี   ๒   อยาง คือ 
        v  อาหารที่พึงกระทําใหเปนคาํ เปนปจจัยชวยอุปการะแก
กายอยางหนึ่ง 
        v นามอาหารทั้ง ๓ มี ผัสสะ เปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะ
แกนามรูปที่เกิดพรอมกันอยางหนึ่ง 
อินทริยปจจัย มี   ๓  อยาง  คือ 



 

 v  นามชีวิตินทรีย เปนปจจยัชวยอุปการะแกปญจ
วิญญาณอยางหนึ่ง 
 v  รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยชวยอปุการะแกอุปาทินนรูป
อยางหนึ่ง 
 v นามอินทรียองคธรรม ๘ มีชีวิตินทรียเจตสิก เปนตน 
เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปที่เกดิพรอมกันอยางหนึ่ง 
วิปปยุตตปจจัย ม ี๓ อยาง คือ 
 v ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยชวยอุปการะแก
วิบากนามขันธ๔, และจิตเจตสิกธรรมเปนปจจยัชวยอุปการะแก
รูปที่เกิดพรอมกันดวยอํานาจแหงสหชาตวิปปยุตตปจจัยอยาง
หนึ่ง 
 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดหลงั ๆ  เปนปจจัยชวย
อุปการะแกกายที่เกิดกอน ๆ ดวยอํานาจแหง  ปจฉาชาตวิปปยุตต
ปจจัย 
v ในปวัตติกาล วัตถุรูป ๖ เปนปจจัยชวยอปุการะแก

วิญญาณธาตุ ๗ ดวยอํานาจแหงปเุรชาตปจจัย อยางหนึ่ง 

อัตถิปจจัย และ อวิคตปจจัย มีอยางละ  ๕ 
คือ โดยความเปน สหชาตชาติ ปุเรชาตชาติ ปจฉาชาตชาติ กพฬี
การาหาร รูปชีวิตินทรีย 
 v ถาจะแสดงปจจัยโดยยอแลว ปจจัยทั้งหมดเหลานี้ ยอม
รวมลงในอารัมมณปจจัย อุปนิสสยปจจัย  กัมมปจจัย  อัตถิปจจัย  
ทั้งสิ้น 
        v ในปฏฐานนัยนี้ ทีว่าสหชาตรปูในสหชาตชาติทั่วไป
ทั้งหมดนั้น  แบงออกเปน ๒ อยางคือโดยประเภทแหงจิตตชรูปที่
เกิดในปวัตติกาล และ กมัมชรูปที่เกดิในปฏิสนธกิาล 
 โดยนัยดังทีก่ลาวมาแลวนี้ธรรมทั้งหลายที่เกิดในกาลทั้ง๓
และทีเ่ปนกาลวิมุตที่ในอัชฌัตตะและพหิทธะที่เปนสังขตะ
และอสังขตะ หรือที่มี ๓โดยประเภทแหง บัญญัตินามรูปเหลานี้ 
ชื่อวาปจจัย ๒๔ในปฏฐานปกรณโดยประการทั้งปวง ตามสมควร
ที่จะเปนได 
 

ปจจยัโดยพิสดาร ๔๗ ปจจยั พิสดารอยูที่ ๑๐ 
ปจจยั คือ 



 

๑. อธิปตปิจจัยม ี ๒ปจจัย คือ สหชาตาธิปติปจจัย 
อารัมมณาธิปติปจจัย 

๒. นิสสยปจจัย มี ๓ ปจจัย คือ สหชาตนิสสยปจจัย วัตถุ
ปุเรชาตนิสสยปจจัย  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 

๓. อุปนิสสยปจจัย มี ๓ ปจจัย คอื อารัมมณูปนิสสย
ปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย   ปกตปูนิสสยปจจยั 

๔.ปุเรชาตปจจัย มี ๒ ปจจัย คือ วัตถุปุเรชาตปจจัย 
อารัมมณปุเรชาตปจจัย 

๕. กัมมปจจัยมี ๒ ปจจัย คือสหชาตกัมมปจจัย  นา
นักขณิกกัมมปจจัย 

๖. อาหารปจจัย มี  ๒ ปจจัย คือ นามอาหารปจจัย  รูป
อาหารปจจยั 

๗.อินทริยปจจัยมี ๓ ปจจัยคือ สหชาตินทริยปจจัย ปเุร
ชาตินทริยปจจัย รูปชีวิตินทริยปจจัย 

๘. วิปปยุตตปจจัย มี ๔ ปจจัย คอื  สหชาตวิปปยุตต
ปจจัย  ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตต
ปจจัย  วัตถปุุเรชาตวิปปยตุตปจจัย 

๙. อัตถิปจจัย มี ๖ ปจจัย คือ สหชาตัตถิปจจัย ปจฉา
ชาตัตถิปจจยั วัตถุปุเรชาตัตถิปจจัย   อาหารัตถิปจจัย อารัมมณ
ปุเรชาตัตถิปจจัย  อินทรยิัตถิปจจัย 

๑๐. อวิคตปจจัย มี ๖ ปจจัย คือ สหชาตอวิคตปจจัย  
ปจฉาชาตอวคิตปจจัย วัตถุปุเรชาต อวิคตปจจยั อาหารอวิคต
ปจจัย อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย อินทริยอวิคตปจจัย 
วิธีสังเกตชาติ ๙ ชาติ ของปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ 

ปจจัย  ๒๔ หรือ ๔๗  มีชาติ ๙ อยาง คือ สหชาตชาต ิ
อารัมมณชาติ  อนันตรชาติ  วัตถปุุเรชาตชาต ิ  ปจฉาชาตชาติ  
อาหารชาติ  รูปชีวิตินทริยชาติ ปกตูปนิสสยชาต ิ นานักขณิกกัมม
ชาติ 

๑. สหชาตชาติ ปจจัยธรรมกับ ปจจยปุบันนธรรม (เหตุกับ
ผล) เกิดพรอมกันมี ๑๕ ปจจัย คือ สหชาตปจจยั สหชาตนสิสย
ปจจัย  สหชาตัตถิปจจัย  สหชาตอวิคตปจจัย อัญญมัญญปจจัย  
วิปากปจจัย  สัมปยุตตปจจัย  สหชาตวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย 
สหชาตาธิปติปจจัย สหชาตกัมมปจจัย นามอาหารปจจัย  
สหชาตินทริยปจจัย ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 



 

  ๒.อารัมมณชาติ ปจจัยธรรม เปนอารมณของ ปจจยุป
ปนนธรรม (เหตุ เปนอารมณของผล) มี ๘ ปจจยั คือ อารัมมณ
ปจจัย  อารัมมณาธิปติปจจัย  อารัมมณูปนิสสยปจจัย  วัต
ถารัมมณปุเรชาตินิสสยปจจัย  อารัมมณปุเรชาติปจจัย วัต
ถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย  อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย  
อารัมมณปุเรชาตวปิปยุตตปจจัย 

๓.อนันนตรชาติปจจัยธรรมเปนนามเกิดกอนปจจยุปปนน
ธรรมก็เปนนาม แตเกดิทีหลังชนิดติดตอกันไมมีระหวางคั่นมี๗
ปจจัยคืออนนัตรปจจัยสมนัน ตรปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัยนัตถิ
ปจจัย วิคตปจจัย อาเสวนปจจัย ปกตูปนิสสยนานักขณิกกัมม
ปจจัย(หมายเอาเฉพาะมรรคเจตนาที่เปนผูอุปการะแกผลจิต) 

๔.วัตถุปุเรชาตชาติ  ปจจัยธรรมเปนวัตถุรูป ๖ มี จักขุ โส
ตะ เปนตนที่เกิดกอนและยังไมดับไป เปนปจจัยชวยอุปการะ
แกปจจยุปปนนธรรมที่เปนนาม คือ จิต และเจตสิก ที่เกิดหลงั มี 
๖ ปจจัย คอื  วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย  วัตถุปเุรชาตปจจัย วัตถุ
ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย  วัตถุปเุรชาตัตถิปจจัย  วัตถุปุเรชาตอ
วิคตปจจัย  วัตถุปุเรชาตินทริยปจจัย 

๕.ปจฉาชาตชาติ ปจจัยธรรมเปนนามเกิดทีหลัง ปจจยุป
ปนนธรรมเปนรูปเกิดกอน มี  ๔ ปจจัย คือ ปจฉาชาตปจจยั  
ปจฉาชาตวปิปยุตตปจจยั  ปจฉาชาตัตถิปจจัย  ปจฉาชาตอวิคต
ปจจัย 

๖.อาหารชาติ  ปจจัยธรรมเปนรูป คอื โอชา ชวยอุปการะ
แกปจจยุปปนนธรรมซึ่งเปนรูปที่ตั้งอยูในกลาปอันเดียวกันกบั
ปจจัยธรรม และรูปกลาปอื่น ๆ มี ๓ คือ รูปอาหารปจจัย  อาหา
รัตถิปจจัย  อาหารอวิคตปจจัย 

๗.รูปชีวิตินทริยชาติ ปจจัยธรรมเปนรูป คือ รูปชีวิตินทรีย 
ชวยอุปการะแกปจจยุปปนนธรรมคือ กัมมชรูป ที่อยูในกลาปอัน
เดียวกันกับปจจัยธรรม 

๘.ปกตูปนิสสยชาติ ปจจัยธรรมเปน จิต เจตสิก รูป 
บัญญัติ ที่มีกําลังมาก ชวยอุปการะแกปจจยุปธรรมคือ จิต เจตสิก 
ที่เกิดทีหลัง 

๙.นานักขณกิกัมมชาติ ปจจัยธรรมเปนนาม คือ เจตนา
กรรม ๒๙ หรือ เจตนากรรม ๓๓ ที่เปนอยางเดียวชวยอุปการะ
แกปจจยุปปนนธรรมที่เปน นามรูป นามคือ โลกียวิปากจิต ๓๒ 



 

เจตสิก ๓๕หรือวิปากจิต ๓๖ เจตสกิ ๓๘ รูป คือ กัมมชรูป ๒๐ ที่
เปนผลของกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ ๆ 

ประโยชนของการจําแนกปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ 
ออกเปน ๙ ชาต ิ

 ในปจจัย ๒๔ นั้น ปจจยัใดเปนได  ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ชาต ิ
และชาตเิหลานั้นไดแกชาติอะไรบาง มีขอควรสังเกตดังนี ้ คือ 
ปจจัยใดมีหนึ่งหรือมีหนึง่ปจจัย ก็เปนไดหนึ่งชาติ  ปจจัยใดมี ๒ – 
๓ หรือแบงเปน ๒ -๓ ปจจัย ก็เปนได  ๒ – ๓ ชาติดังนี้เปนตน แต
มีขอแมวา กัมมปจจัย มี ๒ หรือแบงเปน  ๒ ปจจัย แตหาไดเปน  
๒  ชาติไม แตเปนไดถึง  ๔  ชาต ิ

ประโยชนของชาติทั้ง   ๙ 
v การแบงปจจัยออกเปนชาติทั้ง ๙ นั้น กเ็พือ่ประโยชน 

ในการหาปจจัยสงเคราะหไดสะดวกและรวดเร็ว ไมตองไปหาจาก
ปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ เพราะจะทําใหการหาปจจัยสงเคราะห ได
ยากและชามาก หมายความวาปจจัยธรรมที่ยกขึ้นมาแสดงนั้นอยู
ในชาติใดเราก็พิจารณาปจจัยสงเคราะหในชาตินัน้ก็จะไดอํานาจ
ปจจัยสงเคราะหตามความประสงคเชนสังขารเปนปจจัยชวย

อุปการะแกวิญญาณหรือ โลกียวิปากจิต ๓๒ เจตสกิ๓๕ ที่ปรากฏ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร๓ เปนเหต ุ สังขาร ไดแก เจตนากรรม 
๒๙ เมื่อวาโดยชาติ ก็เปน นานักขณิกกัมมชาติ และ ปกตูปนิสส
ยชาติ ดังนัน้ สังขาร จงึเปนปจจัยแก โลกียวิปากวิญญาณ ๓๒ 
เจตสิก ๓๕ นี้ จึงไดปจจัยสงเคราะห ๒ ปจจยั คือ นานกัขณิ
กกมัมปจจัย ปกตูปนสิสยปจจัย 
 องคปฏิจจสมุปบาท องคใดองคหนึ่ง จะเปนปจจัย
อะไรบาง ในปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ นั้น มีวิธีสังเกตดงันี้  
v อวิชชา องคธรรมไดแก โมหะเจตสิก แลวพิจารณา

ตอไปอีกวา โมหะเจตสกินี้ เปนเหตไุดไหม ถาเปนได ก็เปนเหตุ
ปจจัย เปนอารมณไดไหม ถาเปนได ก็เปน อารัมมณปจจัยได เปน
อนันตระคือเกิดติดตอกันไดไหม ถาเปนได ก็เปน อนันตรปจจัย  
ในทางตรงกันขาม ถาเปนไมไดก็เปนปจจัยนัน้ ๆ ไมได 
 v มีปญหาถามวา จะทราบไดอยางไรวาโมหเจตสิก เปน
เหตุปจจัยไดเปนตน นีแ้หละคือปญหาที่จะตองสนใจเปนพเิศษ 
จึงจะทราบได หมายความวา เบื้องตน กจ็ะตองทราบกอนวา เหตุ



 

ปจจัย องคธรรมไดแกอะไรเสียกอน ตอไปก็เอาองคธรรมของ 
ปฏิจจสมุปบาทนั้น ๆ ไปเทียบกับองคธรรมนั้น ๆ  ถาองคธรรมทั้ง
สองเหมือนกนั ก็ทราบไดทันทีวา องคธรรมขององคปฎิจจสมุป
บาทนี้เปนปจจัยนั้น ๆ ได 
 วิธีหาอํานาจปจจัยที่ถูกตองที่สุด ตองพิจารณาองค
ปฏิจจสมุปบาทที่เปนปจจัย ควบคูกนักับองคปฏจิจสมุปบาท  ที่
เปนปจจยุปบัน ทุกครั้งไปแลวจะไดอํานาจปจจัยที่ถูกตองที่สดุ 
 v สําหรับองคปฏิจจสมุปบาทนั้น และองคธรรมปจจัย 
๒๔ หวังวานักศึกษาคงจะกําหนดไดไมยาก โดยอาศัยความรู
เกาๆ เชนธรรมที่เปนเหตไุดก็เปนเหตุปจจัยได ธรรมที่เปนอารมณ
ได ก็เปน อารัมมณปจจัยได เปนตน  อีกอยางพึงสังเกตเอาจาก
ปฏฐานโดยยอ ที่อยูตอจากปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็พอจะเจาใจได 
 v การสงเคราะหปจจัยที่เปนสหชาตชาติเล็ก 
ในปฏิจจสมุปบาทนี้มีขอสังเกตเปนพเิศษ ที่มีความแตกตางไป
จาก มหาปฏฐาน คือ 

 ถาองคธรรมปรมัตถนั้น มีเพียงอยางเดียว เชน เจตนา
เจตสิก ดังนี้เปนตน อยางนี้ไมมีปญหา 
 ถาองคธรรมปรมัตถนั้น ๆ มีรวมกันตั้งแต ๒ ขึ้นไปแลว มี
ปญหาที่จะตองคิดบาง คือใหคือรวมกัน เทาทีจ่ะเปนไดพรอมกัน 
ไมใหคิดแยกออกไปทีละอยาง เชน ผัสสะ และ เวทนา เปน นาม
อาหารปจจยัรวมกันได แตเจตนา นอกจากจะเปน นามอาหาร
ปจจัยไดแลว ยังเปนสหชาตกัมมปจจัยไดอีกดวย สวน ผัสสะ เปน 
นามอาหารปจจัย ไดอยางเดียว เปน สหชาตกัมมปจจัยไมได 
ดังนั้นความเปนสหชาตกมัมปจจัย จึงไมตองแสดง เพราะเปน
ความกันทั้งหมดไมไดนั่นเอง หรือ เชน สต ิวิริยะ ปญญา ทั้ง ๓ นี ้
เปน สหชาตนิทริยปจจัย และ มัคคปจจัย รวมกันไดทั้งหมด แต 
ปญญา ยังเปน เหตุปจจยั ไดอีกดวย สวน สติวิริยะ เปนเหตปุจจัย 
ไมได ดังนั้น ความเปนเหตุปจจัยจึงไมตองแสดง เพราะเกิดเปน
รวมกันไมไดทั้งหมดนั่นเอง ถามวา เพราะเหตใุดจึงเปนเชนนั้น  
ตอบวา เพราะเหตุวา ในปฏิจจสมุปบาทนี้ ไมไดยกปจจัยใดปจจัย
หนึ่งขึ้นเปนประธาน เพียงแตยกองคธรรมปรมัตถ ที่จะเปนองค
ธรรมของปจจัยใดปจจยัหนึ่งหรือหลายปจจัยไดตามสมควร



 

เทานั้นขึน้แสดง ฉะนั้นการคิดหาปจจัยสงเคราะห จึงพิเศษ
แตกตางไปจากการคิดหาปจจัยสงเคราะห ตามนัยของมหาปฏ
ฐานเล็กนอย สวนใหญแลวจะเปนไปในทํานองเดยีวกัน 
 
อธิบายความหมายพิเศษขององคปฏิจจสมุป

บาท 
๑.อวิชชา 

ความไมรูตามความเปนจริงของ อวิชชา นี้ มีอยู  ๘ 
ประการ คือ 

 ๑.ทุกฺเข อญาณํ  ความไมรูในทุกข  คือ ความเกิด แก 
เจ็บ ตาย  ความเศราโศกเสียใจ ร่ําไหรําพัน ความพลัดพรากจาก
สิ่งอันเปนที่รัก  ความประสบกับสิ่งอนัไมเปนที่รัก ความไมสําเร็จ
ตามความประสงค ความคับแคนใจ ลวนแตเปนความทุกขทั้งสิน้ 
ยากที่ผูใดจะหลีกเลี่ยงได ไดรับมากบางนอยบางตามสมควรแก
ฐานะและภาวะที่เปนอยู 

๒.ทุกฺขสมุทเย  อญาณํ  ไมรูเหตุที่ทาํใหเกิดทุกข คือ เมื่อ
สาวเขาไปหาตัวตนเหตทุี่ใหเกิดทุกขมี เกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

เหลานีแ้ลว ก็จะทราบไดวาโลภะคือความอยาก ความยินดี 
นั้นเองเปนตวัตนเหตุ ในการขวนขวายพยายามทํากิจการตางๆ 
ทั้งที่ดีและไมดี ในขณะกระทํา กต็องเหนื่อยยาก ลําบากกาย 
ลําบากใจ เมื่อตายไปก็ตองไป เกิด แก เจบ็ ตายอีก 

๓. ทุกฺขนิโรเธ อญาณํ  ไมรูธรรมอันเปนที่ดับทกุข  คือผู
ที่ไมรูวา พระนิพพาน นัน้สามารถ ทาํลายความทุกขมี ความเกิด 
เปนตนใหสิน้สุดลงได เพราะวาไมวาเราจะเกิดเปนอะไรก็ตาม ก็
ยอมมีภัยติดตามมาดวยตามสมควร คือ นานาสัตถุอุลโลกนภัย 
ภัยจากการนับถือศาสดาตางๆ วินิปาตภัย ภัยจากการไปเกิดใน
สถานที่ๆ ไมแนนอน  อปายภัย ภัยจากการไปเกิดในอบาย ทุจริต
ภัย  ภัยคือยงัไมพนจากการกระทําทุจริตตาง ๆ 
 ๔. ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย อญาณํ ความไมรูหนทาง
ที่ใหเขาถึงความดับทุกข  ความทุกขนีจ้ัดเปน ๒ ประเภท คือ ทกุข
สามัญ (เกิด แก เจ็บ ตาย) ทุกขพิเศษ (ญาติพยสนะ โภคพยสนะ 
โรคพยสนะ สลีพยสนะ ทิฏฐิพยสนะ) การปฏิบัติเพื่อไหพนจาก
ทุกขเหลานีม้ี ๒ อยาง คือ การปฏิบัติทางโลก ไดแก การทํามาหา
กินตาง ๆ และการปฏบิัติทางธรรม ไดแก การใหทาน รักษาศีล 



 

เจริญสมถะ เปนตน ซึ่งการปฏิบัติทั้งสองนี้อาจจะพนจากทุกขได
ชั่วขณะเทานั้น สวนขอปฏิบัติที่เปนหนทางใหเขาถึงความดับทุกข
ไดนั้น ก็คือการเจริญองคมรรค ๘ ที่เกี่ยวกับสติปฏฐาน ๔ เทานั้น 
นอกจากนั้นแลวก็ไมใชหนทางที่จะชาํระกิเลสใหหมดสิ้นไป 
 ๕.ปุพฺพนฺเต อญาณํ ความไมรูใน ขันธ อายตนะ ธาตุ ที่
เปนอดีต กลาวโดยธรรมาธิษฐาน เมือ่วาโดยปุคคลาธิษฐานแลวก็
ไดแกสัตวทั้งหลายที่เคยเกิด และตายไปแลวนั้นเอง ฉะนัน้ในขอ
ที่วา ปุพฺพนเฺต อญาณํ นี้ ก็หมายถึงไมรูวาตัวเองก็ดี หรือคนอื่นก็
ดี เคยเกิดเปนมนุษยบาง เทวดาบาง พรหมบาง อบายสัตวบาง 
นั้นเองแตสําหรับในชาติตอไปนั้น รูวาจะตองเกดิอีก ดังเชนที่มี
ความเห็นวา สัตวทั้งหลายมีพระเจาเปนผูสราง ฉะนั้น เมื่อสัตว
เหลานัน้ตายลงแลว ก็ไปเกิดตามคําสั่งของพระเจาอีก 

๖.อปรนฺเต อญาณํ  ความไมรูใน ขันธอายตนะ ธาต ุที่
เปนอนาคต ไดแกความเปนมนุษย เทวดา พรหม อบายสัตวที่ตอ
จากภพนี้ ฉะนั้นในขอทีว่า อปรนฺเต อญาณํ นี้  ก็หมายถึงผูที่มี
ความเห็นวา ตัวเองก็ด ีคนอื่นก็ดี เมือ่ตายจากชาตินี้ไปแลวก็ไมมี
การเกิดตอไปอีก แตมีความเชื่อวาสัตวทั้งหลายยอมเคยเกิด

มาแลวในชาติกอน บุคคลจําพวกทีม่ีความเห็นเชนนี้มีกลายลัทธิ
ดวยกัน แมคนที่ถือลัทธิพทุธที่มีความเห็นเชนนี้ก็ยงัมีบุคคล
เหลานี้ไมเชือ่วาเมื่อตายแลวจะเกิดอีกตอไป แตเชื่อวาเคยเกิด
มาแลวในชาติกอน เพราะอาศัยที่เคยไดพบเหน็ผูที่ระลึกชาติได
นั่นเอง 
 ๗.ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อญาณํ  ความไมรูใน ขันธ 
อายตนะ  ธาตุ ที่เปนอดีตและอนาคต คือ ความเปนมนุษย 
เทวดา พรหม และอบายสัตวที่เคยเกิดมาแลวในอดีต และที่จะ
เกิดตอไปขางหนานั้นเอง ฉะนั้นในขอที่วา ปุพฺพนฺตาปรนฺเต 
อญาณํ  นี ้ ก็หมายถึง ผูที่ไมรูวา ตัวเราก็ดี คนอื่นก็ดี เคยเกิด
มาแลวและจะเกิดตอไปขางหนา บุคคลจําพวกทีม่ีความเห็นเชนนี ้
ก็มีกลายลัทธิเชนเดียวกนั เปนเพราะวาพวกนี้ไมเคยไดรับ
การศึกษาในพระสูตรพระอภิธรรมและไมเคยปฏิบตัิวิปสสนา 

๘.อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อญาณํ  
ความไมรูใน รูป นามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมีเหตุใหเกิดตาม
ในปฏิจจสมุปบาท หมายความวารางกายของสัตวทั้งหลาย มี ตา 
หู เปนตน และ การเห็น การไดยิน เปนตน เปนผลทีเ่กิดมาจากอ



 

ดีดเหตุ คือการกระทําดวย กาย วาจา ใจ ทั้งดีและไมดี ซึ่งเปนเหตุ
เกา มี อวิชชา ตัณหา เปนมูล โดยอาศัยมี ตา ห ูการเห็น การได
ยิน เปนตนแลว ก็มีการกระทําดวย กาย วาจา ใจ ทั้งดีและไมดขีึ้น
อีก ซึ่งเปนเหตุใหม มีตัณหา อวิชชา เปนมูล ทาํใหรางกาย และ 
การเห็น การไดยิน เปนตนที่เรียกกันวา คนนั้น คนนี้ ซึ่งเปนผลเกิด
ตอไปอีก   
 ความเปนไปของสัตวทั้งหลายดังที่ไดกลาวมานี้ เมื่อ
พิจารณาแลวก็แสดงใหเห็นไดวา ไมมีอะไรอื่นนอกจากธรรมที่เปน
เหตุเปนผล อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึน้เทานัน้  
อวิชชาที่มีสภาพปดกั้นความจริงไมใหเกิดความรูนั้น 

แบงเปน  ๓ ประเภท คือ 
 ๑. อวิชชาชนิดหนามาก ไดแกอวิชชาของบุคคล ที่ไมรู
วาการกระทําอยางนี้ดีเปนกุศล การกระทําอยางนี้ไมดีเปนอกศุล 
ดวยอํานาจแหงอวิชชาทีป่กปดไวไมใหรู ฉะนัน้บุคคลพวกนี้จึง
กลาทําในทจุริตตาง ๆ อยางไมรูสึกเกรงกลัวและอายใจ 
 ๒.อวิชชาชนิดบางมากแลว ไดแก อวิชชาของบคุคล ที่รู
วาการกระทําอยางนี้ดีเปนกุศลการกระทําอยางนี้ไมดีเปนอกุศล 

ฉะนั้น บุคคลจําพวกนีเ้มื่อขณะที่อกุศลเกิดขึ้น กส็ามารถระงับได 
ไมปลอยใหลวงถึง กาย วาจา แลวเปลี่ยนจิตใจและการกระทาํนั้น
ใหเปนกุศลเกิดขึ้น 
 ๓.อวิชชาชนิดบางที่สุด ไดแก อวิชชาของผูทีส่ําเร็จเปน 
พระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี เพราะทานเหลานี้เหน็แจง
อริยะสัจ๔แลวแตยังไมไดทําลายอวชิชาใหหมดสิ้นไป 

๒. สังขาร 
 คําวา สังขาร นี้ หมายความวา ธรรมที่ปรุงแตงใหผลธรรม
เกิดขึ้น ดังแสดง วจนัตถะวา สงฺขต ํสงฺขโรนฺติ  อภิสงฺขโรนฺตตีิ = 
สงฺขารา ธรรมเหลาใดยอมปรุงแตงสังขตธรรมที่เปนผลโดยตรง 
ฉะนั้น ธรรมเหลานัน้ชือ่วาสังขาร ไดแก เจตนาที่ในอกุศล และ
โลกียกุศล  หรืออีกนัยหนึ่ง สงฺขตํ  กายวจีมโนกมฺมํ อภิสงฺขโรนฺต ิ 
เอเตหตีิ = สงฺขารา  สัตวทั้งหลายยอมปรุงแตง กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ทีเ่ปนสงัขตธรรมโดย เจตนา เหลานัน้ ฉะนั้น เจตนาที่
เปนเหตุแหงการปรุงแตงเหลานัน้ ชื่อวา สังขาร ไดแก เจตนาที่ใน
อกุศล และโลกียกุศล 



 

สังขาร  ที่เปนผลของอวิชชา มี  ๖  อยาง  คือ 
 ๑.ปุญญาภิสังขาร กุศลเจตนา  เปนผูปรุงแตงโลกียกุศล
วิบากและกศุลกัมมชรูปโดยตรง  ไดแก มหากุศลเจตนา  ๘  รูปาว
จรกุศลเจตนา ๕ 
 ๒.อปุญญาภิสังขาร อกุศลเจตนา เปนผูปรุงแตงอกุศล
วิบาก และอกุศลกัมมชรูปโดยตรง ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ 

๓. อาเนญชาภิสังขาร กุศลเจตนา ที่ตั้งมั่นไมหวั่นไหว  
เปนผูปรุงแตงอรูปวิบาก   ไดแก อรูปาวจรกุศลเจตนา ๔ 
 ๔.กายสังขาร เจตนาที่เปนผูปรุงแตงกายทุจริตและกาย
สุจริตใหสําเร็จลง ไดแกอกุศลเจตนา ๑๒  มหากศุลเจตนา ๘  ที่
เกี่ยวกับทางกาย                

๕.วจีสังขาร เจตนาทีเ่ปนผูปรุงแตงวจีทุจริตและวจีสุจริต
ใหสําเร็จลง ไดแก  อกุศล เจตนา ๑๒  มหากุศลเจตนา ๘   ที่
เกี่ยวกับทางวาจา 
 ๖.จติตสังขาร เจตนาที่เปนผูปรุงแตงมโนทุจริตและมโน
สุจริตใหสําเร็จลง ไดแกอกุศลเจตนา ๑๒ โลกียกศุลเจตนา ๑๗ ที่
เกี่ยวกับทางใจ 

 v สําหรับโลกุตตรเจตนา นั้น ไดชื่อวาเปนบุญก็จริง แตไม
ชื่อวา ปุญญาภิสังขาร เพราะไมมีหนาที่ทําใหเกิดภพชาติ ที่เปน
วัฏฏสงสาร มีหนาที่ทําลายภพ ชาติเทานั้น 
 v ปุญญาภิสังขาร ทีเ่กี่ยวกับกามาวจรกุศลเปน กายกรรม 
วจีกรรม  มโนกรรม สําเร็จดวยสุจริต ๑๐ และ ทาน  ศลี ภาวนา 
 vปุญญาภิสังขารที่เกี่ยวกับรูปาวจรกุศลเปนมโนกรรม
สําเร็จดวยภาวนา 
 vอปุญญาภิสังขารเปนกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมสําเร็จ
ดวยทุจริต๑๐ 
 v อาเนญชาภิสังขาร  เปน  มโนกรรม  สําเร็จดวย  
ภาวนา    
 
ธรรมที่ชื่อวา  สังขาร  ที่มิใชเปนผลของอวิชชา มี ๗ 

อยาง คือ 
 ๑. สังขตสังขาร ธรรมที่ถูกปจจัย ๔ปรุงแตงไดแก จิต 
เจตสิก รูปทัง้หมด เชน     อนิจจฺา วต สงฺขารา 



 

 ๒. อภิสังขตสังขาร  รูปนามที่ถูกกรรมเปนผูปรุงแตง
โดยตรง ไดแก โลกียวิบากและกัมมชรูป และอภิสงัขตสังขาร นี้ ก็
สงเคราะหเขาในสังขตสังขาร ดวย 
  ๓. อภิสังขรณกสังขาร   ธรรมเปนผูปรุงแตงโลกียวิบาก 
และกัมมชรูป โดยตรง ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒  โลกียกุศลเจตนา 
๑๗ 
  ๔. ปโยคาภิสังขาร ความพยายามปรุงแตงทางกาย และ
ทางใจ ไดแก วิริยะเจตสิก ทีเ่กี่ยวกบักายกรรม  มโนกรรม (ไมเอา
วิริยะที่เกี่ยวกับวจีกรรม เพราะทางวาจา นั้น วิริยะเจตสิกไมได
เปนประธาน เกี่ยวกับ วิตก วิจาร เทานั้น) 
 ๕. กายสังขาร   ธรรมชาติที่ปรุงแตง รางกาย ไดแก ลม
หายใจเขาออก 
  ๖. วจีสังขาร   ธรรมชาติที่ปรุงแตง วาจา  ไดแก  วิตก 
วิจาร 
  ๗.จิตตสังขาร ธรรมชาติที่ปรุงแตงจิต ไดแก สัญญา 
เวทนา หรือ เจตสิก ๕๐ (เวน วิตก วจิาร) 

 v ปุญญาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัย อวิชชา 
เปนเหตุคือผูที่มีความเลื่อมใสพอใจในการทําบุญตางๆ มีการ
บําเพ็ญทาน รักษาศีล  เจริญภาวนา โดยมีความปรารถนา
ความสุขความสบายอันเปนผลแหงการกระทํานั้น ๆ  
 บางพวกมีความเห็นวา ความสุขของพวกรูปพรหมมีความ
ประณีต ยิ่งกวา ความสุขของพวกเทวดา และมนุษย จึงไปทํารูป
ฌาน 
      v อปุญญาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัย อวิชชา 
เปนเหตุ คือ บางคนไมเชื่อวาการกระดีนั้นเปนบุญการกระทําชั่ว
เปนบาป ฉะนั้นคนจําพวกนี้จึงมีความพอใจในการกระทําทุจริต
ตาง ๆ มีการฆาสัตว ลักทรัพย เปนตน หรือบางพวกก็รูวาการ
กระทําชั่วตาง ๆ นั้นไมดีเปนบาป แตตนก็หาละเวนไม หรือบาง
พวกมีความเขาใจวา ถาฆาสัตวแลวนําไปบูชาเทพเจาหรือผสีาง
เชนนีแ้ลว เทพเจาหรือผีสางนัน้จะบนัดาลใหสําเร็จตามความ
ประสงคของตนได 



 

 การกระทําทุจริตตาง ๆ ของบุคคลดังกลาวมาแลว ก็
เพราะมองไมเห็นโทษของทุกข สมุทัย และนกึไปไมถึงคุณของ
นิโรธและมรรค ดวยอํานาจแหงโมหะปกปดไวนั้นเอง 
 v อาเนญชาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชา
เปนเหตุ คือผูที่เห็นวา ความทุกขความเดือดรอนตาง ๆ เกดิมา
จากรูปธรรมเปนเหตุ จึงหาหนทางที่จะไมใหมีรูปเกิดขึ้น โดย
พยายามทําฌานไปตามลําดับ จนถงึอรูปฌานหรือบางพวกรูป
พรหมมีความเห็นวาความสุขที่เกิดจากอรูปฌานนั้นประณีตกวา
ความสุขที่เกดิจากรูปฌาน จึงไดทําอรูปฌาน 
 
แสดง ลักษณะ รส ปจจปุฏฐาน ปทัฏฐาน ของ 

สังขาร 
อภิสงฺขรณลกฺขณา   มีการปรุงแตง    เปนลักษณะ 
อายูหนรสา  มีความพยายามใหปฏิสนธิวญิญาณเกิด 

หรือ พยายามทําใหธรรมที่เปนผล ซึ่งไดแก รูป นาม ที่เปนหมวด
เปนกองเกิด เปนกิจ  

  เจตนาปจจปุฏฐานา เปนธรรมชาติที่ชักนํากระตุนเตือน 
เปนอาการปรากฏในปญญาของบัณฑิตทั้งหลาย   

อวิชฺชาปทฏฐานา มี อวชิชา เปนเหตุใกล 
 

ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค 
  

ในปริจเฉทที ่๙ ซึ่งเปนปริจเฉทสุดทายนี้ เปนการแสดงจิต 
เจตสิก รูป นิพพาน ทีเ่รียกวาปรมัตถธรรม ๔ นี ้ โดยกรรมฐาน ๒ 
อยาง คือ สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน  โดยความเปน
ผูรูอารมณ และโดยความเปนอารมณ (ที่ถูกรู) และแสดงถึงหลัก
ของการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวปิสสนากรรมฐานโดยละเอียด 
เปนการสรุปหลักและจุดมุงหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ลงในการปฏิบัติกรรมฐานสังคหะนี ้
  สมถวิปสฺสนานํ  ภาวนานมิโต   ปรํ 
  กมฺมฏฐานํ  วกฺขามิ  ทุวิธมฺป  ยถากฺกมํ 
ฯ 



 

 แปลความวา ภายหลังที่ไดแสดงปรจิเฉทที ่ ๘ จบแลว  
ขาพเจา (พระอนุรุทธาจารย) จักแสดงกัมมัฏฐาน ๒ ประเภท ของ
สมถกัมมัฏฐาน และ วิปสสนากัมมัฏฐาน   โดยลาํดับ 

สมถกรรมฐาน 
แสดงสมถกัมมัฏฐาน ตามคาถาสังคหะ 

 ตตฺถ  สมถสงฺคเห ตาว ทส กสิณานิ ทส อสุภา ทส  อนสฺุ
สติโย  จตสโฺส  อปฺปมฺญาโย  เอกา  สฺญา เอกํ ววตฺถานํ จตฺ
ตาโร  อารุปฺปาเจติ  สตฺตวิเธน   สมถกมฺมฏฐานสงฺคโห ฯ 
 แปลความวา ในสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน 
ทั้ง ๒ ประเภทนั้น  อันดับแรกในสมถสังคหะ  ยอมมีการรวบรวม
สมถกัมมัฏฐาน ๗ ประเภท คือ กสณิ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนสุสติ ๑๐  
อัปปมัญญา ๔ สัญญา ๑ ววัตถาน ๑ อรูป ๔ ฯ 
 ราคจริตา  โทสจริตา  โมหจริตา  สทฺธาจริตา  พุทฺธิจริตา  
วิตกฺกจริตา  เจติ  ฉพฺพเิธน  จริตสงฺคโหฯ 
 จริตสังคหะ คือ การรวบรวมจิตเจตสิก รูป โดยประเภท
แหงจริต ๖ อยาง คือ ราคจริต ๑  โทสจริต ๑  โมหจริต ๑  ศรัทธา
จริต ๑  พทุธจิริต ๑  วิตกจริต ๑ 

ปริกมฺมภาวนา  อุปจารภาวนา อปฺปนาภาวนา เจติ  ติสฺโส  
ภาวนา ฯ 

ภาวนายอมมี ๓ ประเภท คือ บริกรรมภาวนา๑ อุปจาร
ภาวนา๑อัปปนาภาวนา๑ 

ปริกมฺมนิมิตฺตํ  อุคฺคหนิมิตฺตํ  ปฏิภาคนิมิตฺตฺเจติ  ตีณิ นิ
มิตฺตานิ จ เวทิตพฺพาน ิ
 นิมิตยอมมี ๓ ประเภท คือ บริกรรมนิมิต ๑  อุคคหนิมิต ๑ 
ปฏิภาคนิมิต ๑ ฯ ดังกลาว 
ทั้งหมดนี้  นกัศึกษาพระอภิธรรมทั้งหลายควรทราบไว ฯ 

อธิบาย สมถกัมมัฏฐานสังคหะ 
 คําวา สมถะ ตามบทวิเคราะหวา “กิเลเส สเมตีติ  สมโถ “ 
แปลวา คณุธรรมใด ยอมยังกิเลสทั้งหลายใหสงบลง ฉะนั้น 
คุณธรรมนั้น  จึงชื่อวา สมถะ ไดแก สมถกัมมัฏฐาน ๗ หมวด คือ 
กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนสุสติ ๑๐  อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา๑ จตุธาตุววัตถาน๑ อรูปกัมมัฏฐาน๔รวมสมถกมัมัฏฐาน 
๔๐ องคนี้ มีคุณที่ทําใหกิเลสทั้งหลายสงบระงับไป เพราะฉะนั้น  
จึงเรียกวา  สมถกัมมัฏฐาน 



 

 ภาวนา หมายถึง การเจริญ หรือธรรมที่ควรเอาใจใสให
มาก มีวิเคราะหวา ภาเวตพฺพาติ ภาวนา แปลวา คุณชาติที่ควร
เจริญ คือ เอาใจใสใหมาก  ชื่อวา ภาวนา  ไดแก บริกรรมภาวนา 
๑ อุปจารภาวนา ๑  อัปปนาภาวนา ๑ 
       บริกรรมภาวนา ไดแก เบื้องตนแหงกรรมฐานคือ บริกรรม
นิมิตและอุคคหนิมิต 

อุปจารภาวนา ไดแก ทานกลางแหงภาวนาคือปฎิภาค
นิมิตตลอดถึงโคตรภู 

อัปปนาภาวนา ไดแก ที่สุดของภาวนาคือฌาน ตลอดถึง
อริยมรรค อริยผล 

นิมิต ไดแก เครื่องหมายใหจิต เจตสิก เขาไปรับ หรือยึด
เกาะไว คือ อารมณ  ซึ่งไดแก  บริกรรมนิมิต  อุคคหนิมิต และ
ปฏิภาคนิมิต 

 

อารมณสมถกรรมฐาน ๔๐  อยาง มี ๗ หมวด 
คือ 

๑) กสิณ ๑๐   ๒) อสภะ ๑๐   ๓) 
อนุสสติ ๑๐ 

๔) อัปปมัญญา ๔   ๕) อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑ 

๖) จตุธาตุววัตถาน ๑   ๗) อรูปกรรมฐาน ๔ 
๑.  กสิณ ๑๐ 

 กสิณ หมายถึง แบบที่ทาํขึ้น หรือ สิง่ที่เปนนิมิตหมายใน
การเพงทําสมาธิเพื่อใหจติสงบ  มี ๑๐ อยาง คือ 
๑) ปฐวีกสณิ แบบแหงดินที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๒) อาโปกสิณ ขนาดแหงน้าํที่ทําขึ้นเพือ่เพงทําจิตใหสงบ    
 ภูตกสิณ ๔ 
๓) เตโชกสณิ ขนาดแหงไฟ ที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๔) วาโยกสิณ แบบแหงลมที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๕) นีลกสิณ   ขนาดของสีเขียวที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 



 

๖) ปตกสิณ ขนาดของสีเหลืองที่ทําขึน้เพื่อเพงทําจิตใหสงบ  
 วัณณกสิน๔ 
๗) โลหิตกสณิ ขนาดของสแีดงที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๘) โอทาตกสิณ ขนาดของสีขาวที่ทําขึ้นเพื่อเพงทาํจิตใหสงบ 
๙) อากาสกสิณ ขนาดของอากาศที่ทําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๑๐) อาโลกกสิณ  ขนาดของแสงสวางที่ทําขึน้เพื่อเพงทําจิตให
สงบ 
หมายเหต.ุ.กสิณมณฑลหมายความวาวงรอบหรอืขนาดแหงกสิณ
ที่ทําขึ้น 

๒. อสุภะ ๑๐ 
 อสุภะ หมายถึง สิ่งที่ไมสวยไมงาม หรือสิ่งที่นารังเกียจ 
(นตฺถิ สุภ ํ  เอตฺถาติ สุภํ )ในที่นี้หมายเอาซากศพ สําหรับเพงเพื่อ
ทําลายกามราคะ มี ๑๐ อยาง คือ 
 ๑) อุทธุมาตกอสุภะ   ซากศพที่พองขึ้นอืด  โดยเปนสิ่งที่
นารังเกียจ 
 ๒) วินีลกอสภุะ ซากศพที่มีสเีขียวปะปนกนั โดย
เปนสิง่ที่นารงัเกียจ 

 ๓) วิปุพพกอสุภะ ซากศพที่มีน้าํเหลืองน้ําหนองไหล
ออกมา ฯลฯ 
 ๔) วิจฉิททกอสุกะ ซากศพที่ถูกสับขาดเปนทอน ๆ  
ฯลฯ 
 ๕) วิกขายิตกอสุภะ ซากศพที่ถูกสัตวกัดกิน   ฯลฯ 
 ๖) วิกขิตตกอสุภะ ซากศพที่ขาดเปนทอน ๆแลวทิง้
เรี่ยราด ฯลฯ 
 ๗) หตวิกขิตตกอสุภะ  ซากศพที่ถูกสับฟนขาดเปนทอนๆ
ทิ้งไวทีละอนั ฯลฯ 
 ๘) โลหิตกอสุภะ ซากศพที่มีโลหิตไหลเต็มไปหมด 
ฯลฯ 

๙) ปุฬุวกอสุภะ ซากศพที่เตม็ไปดวยหมูหนอนชอน
ไช ฯลฯ 

๑๐) อัฏฐิกอสุภะ ซากศพที่เหลือแตกระดูกขาว
เกลื่อน ฯลฯ 

๓. อนุสสติ ๑๐ 



 

 อนุสสต ิหมายถึง การระลึกถึงเสมอ ๆ หรือ สิ่งทีค่วรระลึก
ถึงเนือง ๆ (อนุปฺปนฺนานํ   สติ = อนุสฺสติ) มี ๑๐ อยาง คือ 
 ๑) พุทธานสุสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งคุณของ
พระพุทธเจา 
 ๒) ธัมมานุสสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งคณุของพระ
ธรรม 
 ๓) สังฆานุสสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งคุณของ
พระสงฆ 
 ๔) จาคานุสสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งการบริจาค
ของตน 
 ๕) สีลานุสสติ       การระลึกถึงเนืองๆซึ่งศีลที่ตนไดรักษา
อยางบริสุทธิด์ีแลว 
 ๖) เทวตานสุสต ิ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึง่ธรรมที่ทํา
บุคคลใหเปนเทวดา 
 ๗) อุปสมานุสสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งพระนิพพาน อัน
เปนทีส่งบระงับ 

แหงกิเลสทั้งปวง 

 ๘) มรณานุสสติ การระลึกถึงเนือง ๆ ซึง่ความตาย
อันจะมีแกตน 
 ๙) กายคตาสติ การระลึกไปทั่วรางกาย โดยความ
เปนของไมงาม 
 ๑๐) อานาปานสติ  การระลึกทั่วถึงซึ่งลมหายใจเขา
ออก 

๔. อัปปมญัญา ๔ 
 อัปปมัญญา หมายถึง ธรรมที่ตองแผไปหรือสิ่งที่ตองระลึก
รูโดยไมมีประมาณ (อปฺปมาเณน  ชานาตีติ  อปฺปมฺญา)  มี ๔ 
อยาง คือ 
 ๑) เมตตา ความรักใคร ความปรารถนาดีใหสัตวทุก
จําพวกเปนสุข (ในขณะที่เห็นบุคคลผูเปนที่รักอยูในอาการปกติ ที่
เรียกวา ปยมนาปสัตว)   
 ๒) กรุณา ความสงสาร ความเห็นใจอยากชวยเหลือใหพน
ทุกข (ในขณะที่เห็นบุคคลกําลังไดรับความทุกขยาก ที่เรียกวา 
ทุกขิตสัตว) 



 

 ๓) มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอื่นไดดี (ในขณะที่เห็น
บุคคลกําลังประสบกับความสุขสบาย หรือประสบผลสําเร็จในสิ่ง
ที่หมาย ที่เรียกวา สุขิตสตัว) 
 ๔) อุเบกขา ความวางเฉยตออารมณนั้น ๆ (ในเมื่อไดผาน
พนอารมณ ๓ อยาง ขางตนมาแลว หรือ ตนเองหมดภาระที่
จะตองขวนขวายในอาการ ๓ อยางนั้นแลว กว็างใจเปนกลาง  
พิจารณาเปนเรื่องของกรรม ที่เรียกวา มัชฌัตตสตัว) 

๕. อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ 
๑) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความสําคัญในอาหารวาเปนของนา
เกลียด ไมนายินดี 

๖. ววัตถาน ๑ 
 ๑) จตุธาตุววัตถาน  การกําหนดพิจารณาสังขารทั้งปวง
โดยความเปนธาตุ ทั้ง ๔  คือ  ดิน น้าํ ลม ไฟ  ไมใชเรา ไมใชของ
เรา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา 

๗. อรูปกรรมฐาน ๔ 

อรูปกรรมฐาน หมายถึง กรรมฐานที่มีอารมณไมมีรูปราง
สัณฐานเปนอารมณมี ๔ อยาง คือ 
 ๑) อากาสานัญจายตนะ  อารมณที่สืบเนื่องจากอากาศ 
คือ ไดเพิงอากาศออกไปแลว ถือเอาความวางเปลาเปนอารมณ  
 ๒) วิญญาณัญจายตนะ  อารมณที่สืบเนื่องจากวิญญาณ 
คือ ถือเอาฌานจิตดวงกอน ในฌานจิตที่ไดในภพกอน ซึ่งดับไป
แลวเปนอารมณ 
 ๓)อากิญจัญญายตนะ อารมณที่สืบเนื่องจากความไมมี
อะไรเหลืออยูเลย  คือ ถือเอาความวางเปลาไมมีอะไรเลย เปน
อารมณ 
 ๔) เนวสญัญานาสัญญายตนะ  การถือเอาจิตที่
ละเอียดออน เปนอารมณคือ แทบไมรูสึกอะไรเลย  จะวามี
ความรูสึกก็ไมใช จะวาไมมีก็ไมเชิง  
 

แสดงกรรมฐานที่เหมาะแกจริต ๖ อยาง 
๑. อสุภกรรมฐาน ๑๐ กายคตาสติ ๑ รวม ๑๐ อยางนี้ 

ยอมเหมาะแกคนราคจริต 



 

๒.อัปปมัญญา ๔ วรรณกสิณ ๔ รวม ๘ อยางนี้ ยอม
เหมาะแกคนโทสจริต 

๓. อานาปานสติ   ยอมเหมาะแกคนโมหจรติ  และ
วิตกจริต 

๔. อนุสสต ิ๖ เบื้องตน มีพุทธานุสสติ เปนตนยอมเหมาะ
แกคนศรัทธาจริต 

๕. มรณานุสสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
๑ จตุธาตุววตัถาน ๑ รวม ๔ อยางนี้  ยอมเหมาะแกคนพุทธจิริต 
 สวนอารมณกรรมฐานที่เหลือ ๑๐ คอื ภูตกสิณ ๔ อากา
สกสิณ ๑ อาโลกกสิณ ๑ อรูป ๔   ยอมเหมาะแกจริตทั้งหมด 
เรียกวา สัพพัตถจริตกรรมฐาน 

วิธีการเพงกสิณ 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดจัดการทําองคกสิณเสร็จเรียบรอย
แลว แตนั้นก็พึงแสวงหาสถานที่หางจากหมูคณะและเสียงตาง ๆ 
อันเปนสถานที่เงียบสงัด สะดวกแกการที่จะเขาไปพักอาศัย แลว
เริ่มตนลงมือปฏิบัติตอไป การลงมือปฏิบัติเพง ปถวีกสิณนี้ตองตั้ง
องคปถวีกสิณไวในที่จําเพาะหนา โดยไมใหสูงไปหรือต่ําไปจาก

สายตาของตนนัก เพราะวาถาตั้งสูงไปก็จะตองแหงนหนาเพงดู 
ถาต่ําไปก็จะตองกมหนาเพงดู ซึ่งจะทําใหตนไดรับความลําบาก
ในการเพงดูอยูนั้น  ครั้นเมื่อจะเขาไปนั่งขัดสมาธทิําการเพงอยู  ก็
จงนั่งลงภายในหัตถบาส (๒ ศอกกับ ๑ คืบ) ซึ่งไมใกลไมไกลจาก
องคกสิณเพราะวา ถาหากนั่งไกลเกินไปจะทําใหการเห็น
ปริมณฑลขององคกสิณไมไดชัด ถาหากนั่งใกลเกินไปก็จะทาํให
แลเหน็รอยนิว้มือ รอยไมเปนตนไดอยางแจงชัด เมื่อเปนเชนนี ้ ก็
จะเปนอุปสรรคแกสมาธิ คือทําใหสมาธิหยอนไปในขณะทีก่ําลัง
เพงอยู และเมื่อเวลาที่อุคคหนิมิปรากฏเกิดขึ้น 
 ภายหลังที่ไดนั่งลงเรียบรอยแลวตอแตนั้นก็จงเริ่มปรารภ
ความพอใจที่จะไดมาซึ่งฌาน ทีจ่ะทําตนใหพนออกไปจากกาม
คุณอารมณตาง ๆ อันเปนตัวฉนัทะที่ประกอบดวยเนกขมัมะ
สังกัปปะ ดวยการพิจารณาเห็นโทษของกามคุณ  แลวจงพิจารณา
ในคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไปจนกวาจิตใจจะบังเกิด
ความแชมชื่นอิ่มเอิบปราโมทยในพระคุณนั้นๆ จากนั้นจังทําการ
แผเมตตาไปในสัตวทั้งหลาย มีเทวดาและมนุษยเปนตน
พอสมควร เสร็จแลวจึงคอยนอมใจมาพิจารณาถึงตนเองวาตนนี้มี



 

ความตายเปนธรรมดา ไมมีสิ่งใดที่จะชวยตนใหพนไปจากความ
ตายได ฉะนั้น กอนทีค่วามตายจะมาถึงตน ตนจําเปนจะตอง
พยายามขวนขวายหาสรณะที่พึ่ง ไหกับตนเองใหจงได พรอมกับมี
ความคิดวาเห็นวา การปฏิบัติโดยการเพงกสิณนี้ เปนวิธีปฏิบัติ
ของบัณฑิตทั้งหลาย มีพระสัมมาสมัพุทธะเจา พระปจเจกพุทธ
เจา ตลอดจนพระอริยะสาวก เปนตน และทานเหลานี้ไดพน
ออกไปจากวัฏฏะทกุข มีการ เกิด แก เจ็บ ตาย ไดนั้นก็เพราะ
อาศัยการเพงกสิณนี้เอง  ดังนั้นการทีต่นจะพนไปจากสังสารวฏัได 
ก็โดยอาศัยการเพงกสณินี้เชนเดียวกัน เมื่อคิดเห็นเชนนีแ้ลว ก็จง
ยกมือขึ้นทําการอัญชลีกรรมแตองคกสิณนั้น แลวทําการเพงดู
พรอมแผใจไปตลอดทั่วไป ภายในขอบเขตแหงองคกสณินั้น 
อยาไดใชสายตาเพงดู หรือ ใหใจไปจดจอแตเพียงสวนใดสวนหนึ่ง
ขององคกสิณเปนอันขาด 
 เมื่อทําการเพงแผใจโดยทั่วๆ ไปอยูนั้น กจ็งอยาไปสนใจ
อยูในสีของปถวีที่เปนองคกสิณ และสภาวะลกัษณะปถว ี ที่มี
ความแข็ง ออน แตอยางใด ๆ ทั้งสิน้ ทั้งนี้ก็เพราะวามิไดทําเพง 
วัณณะกสิณ แตกําลังเพง ปถวีกสิณ อยูทั้งไมตองไปทําการ

พิจารณาถึงปรมัตถปถวีแตประการใดอกีดวยหากแตตองตั้งใจ
เพงดูอยูเฉพาะแตในบัญญัติปถวีอยางเดียวเทานัน้ ดวยเหตุนี้
แหละพระโยคีบุคคลจึงไมควรไปสนใจในสีของปถวี และสภาวะ
ปถวีแตอยางใด ๆ 
 ฝายภายในดานจิตใจนัน้ ก็จงทําความพอใจ อิ่มใจ ตั้งมั่น
อยูอยางจริงใจในองคกสิณใหเหมือนกันกับเสือทีก่ําลังกัดดึงเอา
แตเฉพาะเนือ้เตาออกมาจากกระดองเตาฉันนัน้ เมื่อกําลงัเพงดู
อยูก็จงลืมตาดูอยูอยางธรรมดาอยาลืมตาใหโตหรือหรี่ตาใหเล็ก
ลงไปแตอยางใดนัก พรอมกันนั้นก็จงใชปากบริกกรมวา ปถวี ๆ 
หรือดิน ๆ เปนระยะไป ไมจําเปนจะตองบริกรรมโดยไมหยุดหยอน 
ซึ่งจะทําใหกลายเปนการเสกคาถาไป และจงพยายามลืมตา
บริกรรม ใหมากที่สุดที่จะมากได  สวนการหลับตาบริกรรมนั้น ก็
จงใชเปนบางครั้งบางคราว แตอยาใชใหบอยนัก ทําอยูเชนนีเ้รื่อย 
ๆ ไปจนกวา อุคคหะนิมิต จะมาปรากฏขึ้น 
 หมายเหต ุ  การงานที่จะพึงปฏิบัตใินการเพงองคกสิณที่
เหลืออีก ๙ นั้น ก็คงเปนไปในทํานองเดียวกันนี้ทกุประการ 



 

วิธีปองกันอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากใจในระหวางที่อุคคหนิมิต
ยังไมปรากฏ 

ในระหวางที่กําลังเพงดสูสัมภาระปถวี หรืออุตุชปถวีองค
กสิณ พรอมกับใชปากบริกรรมวา ปถวี ๆ อยูนัน้ พระโยคีบคุคล
นั้น ยอมมีความตองการใหอุคคหนิมิตปรากฏเกิดขึ้นโดยเรว็ที่สุด
ที่จะเร็วได แตอุคคหนิมิตนั้นก็มิปรากฏไดโดยเร็วตามความ
ประสงคของพระโยคี ฉะนั้น จติใจของพระโยคจีึงรูสึกเหน็ด
เหนื่อย เมือ่จิตใจรูสึกเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาแลว รางกายก็พลอย
ออนเพลียและเหน็ดเหนือ่ยตามไปดวย เมื่อเปนเชนนี ้ ถนีมิทธ
นิวรณ ก็ไดโอกาสเกิดขึ้นครอบงํา โดยทําใหอยากหยุดพัก หรือไป
ทํากิจอยางอื่น ๆ มีการปดกวาด ทาํความสะอาด สวดมนตไหว
พระ เปนตน ที่เปนปลโิพธเครื่องกังวลตาง ๆ ดังนั้น ถาอาการ
ดังกลาวนี้บงัเกิดขึ้นแกพระโยคีบุคคลแลวไซร ก็จงเตือนตนเองวา 
มิวันใดก็วันหนึ่งความตายก็จะบังเกดิมีแกเราอยางแนแท ทั้ง
อุคคหนิมิตก็ยังมิไดเกิดขึ้นเลย ถาตนขืนหยุดพัก หรือ มัวไปกงัวล
อยูกับงานอื่น ๆ แลว สมาธิของตนก็จะเสียไป ทั้งการงานเหลานี้
ตนก็เคยกระทํามาแลวหลายภพหลายชาติ จนกระทั่งภพนี้ก็ยัง

กระทําอยู ฉะนั้นในขณะที่ตนกําลังเพงปถวีกสิณอยูนี้ ไมควรไป
ทํากิจอยางอื่นเลย แลวจงมีความพยายามเพงดูอยูตอไปใหมาก  
และอยากระพริบตาบอยนัก ประมาณ ๒– ๓ นาที จึงคอยใชปาก
บริกรรมวา ปถวี ๆ หรอืดิน ๆ เสียครั้งหนึ่ง เปนระยะหางกนัไป
ตามสมควร จนกวาอุคคหนิมิตจะปรากฏ     

เมื่ออุคคหนิมิตปรากฏขึ้นแลว เมื่อพระโยคีกําลงัเพงปถวี
องคกสิณ ทีย่ังเปนบริกรมนิมิตอยูนั้น บางทานก็ไดอุคคหนิมิตชา 
บางทานก็ไดอุคคหนิมิตเร็ว คือตองพยายามอดทนตอสูอยูนาน
กับนิวรณซึ่งเปนตัวอุปสรรคคอยขัดขวางอยางยิ่ง อุคคหนิมิตจึง
ปรากฏขึ้นได เมื่ออุคคหนิมิตปรากฏขึ้นทางใจแลว ก็ไม
จําเปนตองเพงปถวีองคกสิณที่เปนบริกรรมนิมิตซึ่งเปนอารมณ
ภายนอกอีก แตกลับเพงอุคคหนิมิต อันเปนอารมณที่ปรากฏขึ้น
ทางใจ และในเวลานัน้ ความเปนไปของปถวีองคกสิณที่เปน
อุคคหนิมิตกับจิตใจของพระโยคีบุคคลนั้น เสมือนแมเหล็กที่มี
กําลังดึงดูดเอาสิ่งของ ที่เปนเหล็กดวยกันใหมาตินอยูไดฉันใด  
จิตใจของพระโยคีบุคคลก็ดึงดูดเดาปถวีองคกสิณ ที่เปนอคุคห
นิมิตใหติดแนบอยูกับใจไดฉันนั้น  ฉะนั้นการเหน็สิ่งของอื่น ๆ ไดก็



 

เฉพาะแตในเวลาที่พระโยคีลืมตาดูอยูเทานั้น ครั้นหลับตาลงก็ก็
คงเห็นแตเพยีงภาพปถวีองคกสิณอยูอยางเดียว แมที่สุดจะลมืตา
อยูในที่มืด จักขุทวารวิถีก็ไมเกิด คงเห็นแตภาพปถวีองคกสิณที่
เปนอุคคหนมิิตเทานั้น ความงวงเหงาหาวนอนและเกียจคราน 
ออนแอทอแท ซึ่งเปนตัวถีนมิทธนิวรณก็คอย ๆ ถอยหางออกไป 
พรอมดวยนิวรณที่เหลื่อนอกนั้นก็คอย ๆ ทเุลาเบาบางลงไปดวย 

เมื่อปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นแลว พระโยคีบุคคลที่ทําการ
เพงปถวีองคกสิณ จนถึงอุคคหนิมิตปรากฏขึ้นทางใจแลวนั้น พระ
โยคีบุคคลก็ไมตองนั่งเพงปถวีองคกสิณนั้นอีก แตตองยายที่ไป
เสียที่อื่น สุดแตจะเห็นวาที่ใดจะสะดวกสบายและสมควร ก็จงพัก
อาศัยอยู ณ ที่แหงนัน้แลวตั้งตนเพงอุคคหนิมิตที่ไดมาแลวนั้น
ตอไป ถาอุคคหนิมิตที่กําลังเพงบรกิรรมอยูนั้นเกิดเลือนหายไป 
เนื่องมาจากปลิโพธ เครื่องกังวลอยางใดอยางหนึ่งแลว จงรีบ
กลับไปยังทีเ่กา เริ่มตนเพงปถวีองคกสิณเสียใหม ตอเมื่อไดอุคคห
นิมิตแลว จงึกลับไปยังที่ใหมตามเดิม แลวเริ่มเพงอุคคหนิมิตนั้น
ตอไป ทั้งนี้กเ็พราะวา ถายังเพงปถวีองคกสิณเดิมอยูอีก จะทําให
ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นไดโดยยาก ครั้นพยายามเพงอุคคหนิมิต

อยูตอไปอยางไมขาดสายแลว อุคคหนิมิต ที่ถกูเพงอยูนั้นก็จะมี
สภาพสะอาดปราศจากริ้วรอย ดางพรอย ดวยมลทินตาง ๆ มี
ความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นมามากกวา  อุคหนนมิิตที่ปรากฏเมื่อ
ขณะแรก คอื คอย ๆ ใสขึ้นมาเปนลําดับเหมือนหนึ่งเนื้อกระจก 
จิตใจในขณะนั้นก็แตความชุมชื่นเอบิอิ่มอยูโดยไมรูเบื่อในการนั้น
เลย อุคคหนิมิตที่มีคุณภาพเชนนีแ้หละ จึงกลบัเปลี่ยนชื่อเรียกวา 
ปฏิภาคนิมิต กามาวจรสมาธิของพระโยคีบุคคล นับจําเดิมแต
ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นจะถูกเปลี่ยนชื่อเรียกวา อุปจารภาวนา
และดวยอํานาจแหอุปจารภาวนานี้แหละ นิวรณธรรมตางๆ ยอง
สงบลงเปนอยางดี ไมมีโอกาสเกิดเปน ปริยุฏฐานะได 

วิธีการรักษาปฏิภาคนิมิต 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดปฏภิาคนิมิตแลว ถาพระโยคีนั้นเปน
ติกขบุคคล ในไมชาก็จะบรรลุปฐมฌานที่ชื่อวา อัปปนาภาวนา
หรืออัปปนาสมาธิ  แตถาหากเปนมนัทบุคคลกจ็ะบรรลุปฐมฌาน
ชา ฉะนั้นในระหวางที่รูปาวจรปฐมฌานยังไมเกิดนั้น พระโยคี
บุคคลจําเปนจะตองมีการรักษาปฏิภาคนิมิตไวเปนอยางดี เสมือน
หนึ่งพระราชนีีที่กําลังทรงพระครรภ อันพราหมณปุโรหิตทั้งหลาย



 

ทํานายวา พระกุมารในพระครรภนี้เปนพระโอรส และจะไดเปน
พระเจาจักรพรรติ์ ฉะนัน้ จึงทะนุถนอมบํารุงรักษา พระครรภนั้น
เปนอยางดี มิใหมีอันตรายใด ๆ มาพองพานกล้ํากลายไดฉนัใด 
พระโยคีบุคคลก็ตองรักษาปฏิภาคนมิิตไวใหจงดีฉันนั้น ถาหากไม
ระวังรักไวใหดีแลวปฏิภาคนิมิตนั้นก็จะเลือนหายไป เมื่อเปนเชนนี้ 
ภาวนาจิตของพระโยคีบุคคลนั้นก็จะลดต่ําลงไปอยูในขั้น บริกรรม
ภาวนา ตามไปดวย 
 ฉะนั้น พระโยคีบุคคล เมือมี่ความประสงคที่จะรักษา
ปฏิภาคนิมิตไวไหเปนอยางดีนั้นพึงเวนจากอสัปปายะ อันเปนสิ่ง
ที่ไมสมควรแกการภาวนาสมาธิ ๗ อยาง คือ อาวาส ที่อยูที่อาศัย
หลับนอน โคจระ หมูบานที่จะตองเขาไปบิณฑบาต  ภัสสะ 
ถอยคํา โภชนะ อาหาร  อุตุ ฤดู อิริยาบถ การยืน เดิน นั่ง นอน  
แลวพึงเสพแต สัปปายะ อันเปนสิง่สมควรแกภาวนาสมาธิ ๗ 
อยางเชนเดยีวกัน เมือ่พระโยคีบุคคลไดปฏิบตัิตามดังที่ไดกลาว
มาแลวนี้ บางทานก็ได อัปปนาฌาน ในกาลไมนานนัก 

อสัปปายะและ สัปปายะ ๗ อยาง 
 ๑. อาวาส มี ๒ ประเภท 

  ๑) อาวาสอสัปปายะ หมายถึง เมื่อพระโยคีบุคคลเขาไป
พักอาศัยอยูในสถานที่ใด นิมิตที่ยงัไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกดิขึ้น
แลวก็สูญหายไป สติที่ยงัไมปรากฏก็ไมปรากฏขึ้น จิตใจที่ยงัไม
สงบยังไมตั้งมั่น ก็คงเปนไปอยูอยางเดิม ฉะนั้นสถานที่นัน้จงึเปน 
อาวาสอสัปปายะ แกพระโยคีนั้น 
 ๒) อาวาสสัปปายะ หมายถึง สถานที่ใด ที่พระโยคีบุคคล
เขาไปพักอาศัยอยูแลว นิมิตที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้แลว ก็
ตั้งมั่นอยูไดไมหายไป สติที่ไมปรากฏ ก็ปรากฏขึ้น จิตใจทีย่ังไม
สงบไมตั้งมั่น ก็มีความสงบตั้งมั่นได ฉะนัน้ สถานที่นั้น จงึเปน 
อาวาสสัปปายะแกพระโยคีนั้น 
 ดังนั้น ถาสํานักใด บานใด มีกฏิมีเรือนอยูหลายหลัง หรือ
ทองถิ่นใด ตําบลใด มีที่พักอยูหลายแหงพระโยคีบุคคลก็จงไปทํา
การปฏิบัติอยูในกุฏินั้น เรือนนั้น สถานที่นั้น ๆ แหงละ ๓  วัน ๆ  
เพื่อเปนการทดลองดูวา แหงใดเปนที่สัปปายะแกตนได ถาที่นั้น
เปนอสัปปายะแกตนแลว ก็จงเวนเสยีจากที่นั้นแหงนั้น 
  ๒. โคจระ มี ๒ ปรเภท 

๑) โคจรอสัปปายะ มี  ๓  ประเภท 



 

(๑)หมูบานหรือทองถิ่น ที่มีอยูจากเสนาสนะไปทางดาน
ทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันตก ทีม่ีแสงอาทิตยขึ้นสองหนา ใน
เวลาไป หรือ กลับจากบณิฑบาต 

(๒)หมูบาน หรือทองถิ่น ที่มีอยูหางไกลออกไปจาก
เสนาสนะเกนิกวา  หนึ่งโกสะครึ่ง เทากับมากกวา๓ ไมลหรอื ๕ 
กิโลเมตร ทีม่ีการคมนาคมไปมาไมสะดวก 

(๓)หมูบาน หรือ ทองถิ่นที่เขาไปรับบิณฑบาตนั้นได
อาหารมาไมพอฉัน 
 ๒) โคจรสัปปายะ มี  ๓ ประเภท 
 (๑)หมูบาน หรือทองถิ่น ที่มีอยูหางจากเสนาสนะไป
ทางดานทิศเหนือ หรือ ทางทิศใต ที่พนจากแสงอาทิตยขึน้สอง
หนาในเวลาไป หรือกลับจากบิณฑบาต 
 (๒) หมูบานหรือทองถิ่น ที่มีอยูใกลกันกับเสนาสนะ 
ประมาณหนึ่งโกสะครึ่ง เทากับ ๓ ไมล หรือ ๕ กิโลเมตร ที่มีการ
คมนาคมไปมาสะดวกสบาย 
 (๓) หมูบานหรือทองถิ่นใด ที่เขาไปรับบิณฑบาตนั้น ได
อาหารเพียงพออยาง บริบูรณแกการฉัน 

 ๓. ภัสสะ มี ๒ ประเภท 
 ๑) ภัสสอสัปปายะ หมายถึง ถอยคําที่ไมสมควร ไดแก
ถอยคําที่นับเนื่องอยูในติรัจฉานกถา  ๓๒  และ วิคคาหกิวัตถุ  
๑๔ 
 ๒) ภัสสสัปปายะ  หมายถึง ถอยคําที่สมควร ไดแก 
ถอยคําที่นับเนื่องอยูในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ  

๑) อัปฺปจฺฉตากถา  ถอยคําที่กลาวเกีย่วกับเรื่องให
เกิดความมักนอย 

๒) สันฺตุฏฐกิถา    ถอยคําที่กลาวเกี่ยวกับเรื่องให
เกิดความสันโดษ 

๓) ปวิเวกกถา  ถอยคําที่กลาวชักนาํใหยินดคีวาม
สงัด 

๔) อสังสัคคฺกถา  ถอยคําที่กลาวชักนําไมใหคลุก
คลีดวยหมูคณะ 

๕) วิริยารัมฺภกถา  ถอยคําที่กลาวชกันําใหปรารภ
ความเพียร 

๖) สีลกถา   ถอยคําที่กลาวชักนําใหตั้งอยูในศีล 



 

๗) สมาธิกถา   ถอยคําที่ชักนําใหเกิดความยินดีใน
การเจริญสมาธิ 

๘)ปฺญากถา ถอยคําที่ชักนําใหเกิดปญญารูยิ่ง
ใหจริงรูชอบเห็นถูก 

๙) วิมุตฺติกถา   ถอยคําที่ชักนําใหยินดีใน
ความหลุดพน 

๑๐) วิมุตฺติญาณทัสฺสนกถา  ถอยคําที่กลาวชักนํา
ใหเกิดปญญาเห็นแจงความหลุดพนดวยปญญา
ญาณ 

กถาวัตถุ๑๐ ประการดังกลาวมาแลวนี้ แมจะเปนถอยคําที่
ไมขัดกับมรรคผล นิพพาน แตประการใดก็จริง สําหรับผูปฏิบตัิไม
ควรจะพูดมาก ควรพูดแตพอประมาณ 

๔. ปุคคละ มี ๒ ประเภท 
 ๑)ปุคคลอสัปปายะ หมายถึงบุคคลที่ไมสมควรที่จะเขา
ไปสนทนาปราศรัย ในขณะที่กําลังปฏิบัติอยูนั้น มี  ๒ จําพวก คือ  
๑) กายทัฬฺหีพหุโล  ผูทีม่ีปกติชอบบาํรุงตกแตงรางกาย   ๒)ติรจฺ
ฉานกถิโก ผูที่มีปกติชอบพูดแตในติรัจฉานกถา ๓๒ 

 ๒)ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่สมควรแกการเขาไป
สนทนาปราศรัยในขณะที่กําลังปฏิบตัิอยูนั้น มี ๒ จําพวกดวยกัน 
คือ ๑) อติรัจฺฉานกถิโก ผูที่มีปกติไมใครคุย ไมใครพูดในติรัจฉาน
กถา  ๒) สีลาทิคุณสัมฺปนฺโน  ผูที่ถงึพรอมดวย ศีลคุณ สมาธิคุณ 
ปญญาคุณ 

๕.โภชนอสัปปายะกับโภชนสัปปายะ หมายถึง อาหาร
ที่ไมสมควร และอาหารที่สมควร ใหสังเกตหลังจากเมื่อทาน
อาหารเขาไปแลว จิตไมชุมชื่น อาหารนั้นก็เปน อสปัปายะ  ถา
จิตใจชุมชื่น อาหารนั้นก็เปน สปัปายะ 
 โภชนะ มี ๒ ประเภท 
 ๑) โภชนสัปปายะ  หมายถึง อาหารที่รับประทาน (ฉัน) 
เขาไปแลว ทําใหรางกายกระปรี้กระเปรา ควรแกการงาน  และ
จิตใจเบาสบาย  ไมมีกิเลสครอบงําเพราะอาหารเปนปจจัย  
อาหารเชนนัน้  ชื่อวา โภชนสัปปายะ 
 ๒) โภชนอสัปปายะ หมายถึง อาหารที่รับประทาน (ฉัน) 
เขาไปแลว ทําใหรางกายอึดอัด ไมกระปรี้เปรา ไมควรแกการงาน 



 

ถูกกิเลสเขาครอบงํา เพราะอาหารนั้น เปนปจจยั อาหารเชนนั้น 
เรียกวา โภชนอสัปปายะ 
 ๖. อุตุ มี ๒ ประเภท 
 ๑) อุตุอสัปปายะ หมายถึง อากาศที่ไมสบาย ใหสังเกต
จากการที่ไดรับอากาศนั้น ๆ แลว จิตไจไมแจมใส อากาศนั้นก็เปน 
อสัปปายะ 
  ๒) อุตุสัปปายะ หมายถึง อากาศเปนที่สบาย ใหสังเกต
จากการที่ไดรับอากาศนั้น ๆ แลว ถาจิตใจสบาย อากาศนั้นก็เปน 
สัปปายะ 
 ๗.อิริยาปถะ (อิริยาบถ) มี ๒ ประเภท 
 ๑) อิริยาปถอสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถไมเปนที่สบาย 
ใหสังเกตจากการใชอิริยาบถนั้น ๆ แลว ถารูสักงวงเหงาหาวนอน 
อิริยาบถนั้น ก็เปน อิริยาปถอสัปปายะ 
  ๒) อิริยาปถสัปปายะ หมายถึง อิริยาบถเปนทีส่บาย ให
สังเกตจากการที่ใชอิริยาบถนั้น ๆ ถารูสึกสบายใจ การปฏิบัติ
ไดรับผลดี   อิริยาบถนั้น ก็ เปนอิริยาปถสัปปายะ 

 H พระโยคีบุคคลที่กําลังเพงปฏิภาคนิมิตอยู โดยมีการ
เวนจากอสัปปายะ  ๗ อยาง แลวเสพสัปปายะ ๗ อยาง ตามที่ได
พรรณนามาแลวนี ้ ตอจากนี้ไมนานนักบางทานก็จะบรรลุ
ปฐมฌานได แตถาหากไมบรรลุแลวไซร พระโยคีบุคคลนัน้พึง
บําเพ็ญ อัปปนาโกศล ๑๐ประการ ใหเกิดขึ้นในสันดานของตน
อยางบริบูรณ 

อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ คือ 
 ๑. วัตฺถุวิสทกริยตา  จงชําระรางกายและเครื่องนุงหมให
สะอาด 
 ๒. อินฺทฺริยสมัตฺตปฏิปาทนตา ปรับอินทรียทั้ง ๕ (ศรัทธา
กับปญญา,วิริยะ กับสมาธิ, สติตองกระทําใหมาก เพื่อปองกัน
รักษาจิตไมใหตกไปสูนิวรณ) 
 ๓. นิมิตฺตกุสลตา   มีความฉลาดในการรักษานิมิต
กรรมฐาน 
 ๔. จิตฺตปคคฺโห   เมื่อจติทอถอยอันเนื่องมาจาก ปสสทัธ ิ
สมาธิ อุเบกขา ในขณะนั้น  ควรยกจิตขึ้น ดวยการเจริญ  ธัมมวิจ
ยะ วิริยะ ปตสิัมโพชฌงค 



 

 ๕. จิตฺตนิคฺคโห เมื่อจิตใจฟุงซานอนัเนื่องมาจาก ธัมมวิจ
ยะ วิริยะ ปติ  ในขณะนั้นควรขมจิตไวดวยการเจริญ ปสสัทธิ 
สมาธิ อุเบกขา 
 ๖.จิตฺตสัมฺปหังโส เมือ่จิตใจเบื่อหนายในการเจริญ
กรรมฐาน ควรปลูกความเชื่อ เพื่อยงัจิตใหราเริง ดวยการนึกถึงสัง
เวควัตถุ๘ และคุณของพระรัตนตรัย 
 ๗.จิตฺตอัชชฺเุปกฺโข เมื่อจติใจไมทอถอยฟุงซาน เบือ่หนาย 
เวลานั้นควรเพงเฉยอยู 
 ๘. อสมาหิตปุคฺคลปริวัชฺชนัง เวนจากบุคคลที่มีจิตไมสงบ 
(ผูที่ไมไดฌาน) 
 ๙. สมาหิตปุคฺคลเสวนัง  คบบุคคลที่มี่จิตสงบ (ผูที่ได
ฌาน) 

๑๐. ตทธิมุตฺติ  นอมใจอยูแตในเรื่องของฌานสมาธิ ในทุก 
ๆ อิริยาบถ 

การเกิดขึน้แหงปฐมฌาน 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดปฏบิัติถูกตองดังที่ไดกลาวมาแลวนี้รู
ปาวจรปฐม ฌาน ที่มีองคฌาน ๕ ก็เกิดขึ้นแกพระโยคีเปนไปดังนี ้

คือ มโนทวาราวัชชนะ ที่มีปถวีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ เกิดขึ้น
ตัดกระแสภวังคขาด ในลําดับนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตตชวนะ
ดวงใดดวงหนึ่ง เกิดขึน้๔ ขณะ แกมันทบุคคล หรือ ๓ ขณะแก
ติกขบุคคล ซึ่งมปีฏภิาคนิมิตเปนอารมณในฐานที่เปนบริกรรม 
อุปจาร อนุโลม โคตรภู หรือ อุปจาร อนุโลม โคตรภู เรียกวา 
อุปจารสมาธิชวนะ ในฌานวิถีแลวก็ดับไป ตอจากนั้นปฐมฌาน
กุศล ที่เปน อัปปนาสมาธิ ที่มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ เกิดขึ้น๑ 
ขณะแลวก็ดบัลง จากนัน้ภวังคก็เกิดตอไป หลังจากภวังคจิตปจจ
เวกขณวิถี ทีม่ีมโนทวาราวัชชนจิต ๑ขณะ มหากศุลชวนะ๗ ขณะ 
ก็เกิดขึ้นหลาย ๆ รอบทําการพิจารณาองคฌานทั้ง ๕ โดยเฉพาะๆ 
วาเปนวิตก วิจาร ปติสุข เอกัคคตา เสมือนผูที่ตืน่จากหลบั แลว
พิจารณาถึงความฝนของตนวาฝนเรือ่งอะไรบาง 
 ติกขบุคคล    ภ  น  ท  ม  อุ  น ุ โค ฌ ภ  ภ  น  ท  ม  ช   ช  
ช  ช   ช  ช  ช 
 มันทบุคคล  ภ  น  ท  ม ปริ อุ  นุ โค  ฌ ภ  ภ  น  ท  ม  ช  
ช  ช  ช  ช  ช  ช            
มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ               พิจารณาองคฌานทั้ง ๕ 



 

 
เหตุที่ทําใหรูไดวา เปนอัปปนาฌานหลังจากฌานวิถี

ไดดับลงแลว 
 ในฌานวิถีนี้อารมณของบริกรรม อุปจาร อนุโลม โคตรภู 
ที่เปนกามชวนะกับอารมณของอัปปนาฌานที่เปนอัปปนาชวนะ
นั้น แมวาจะมีปถวีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณเหมือนกันก็จริง แต
ขณะที่กามชวนะเกิดอยูนัน้ อํานาจของกามตัณหา หาไดสงบราบ
คาบไม จิตใจก็ยังไมมีกําลังเต็มที่ ตอเมื่อ ปฐมฌานเกิดขึ้นนั้น
แมวาเกิดเพยีงขณะจิตเดียวก็จริง แตสามารถขมกามตัณหาให
สงบลงไดอยางราบคาบเปนพิเศษ จิตใจก็มีกําลังกลาแขง็เต็มที่ 
องคฌานทั้ง ๕ ก็ปรากฏขึ้นมาอยางเดนชัด อุปมาเหมือนกับการ
ตอกตะปูลงไปบนแผนกระดานจนแนน ฉนัใด การเขาสูอารมณ
ของปฐมฌานก็ไมหวั่นไหวคลอนแคลน ฉนันั้น ฉะนั้นจึงทําใหรูได
วา ฌานเกิดขึ้นแลวแกตน สวนจะพูดไดหรอืไมนั้น เกีย่วกับ
ความรูในดานพระอภิธรรมโดยตรง ถาไดรับการศึกษาดีพอก็พูด
ได ถาไมไดรับการศึกษาดีพอก็พูดไมถูก 

 ปฐมฌาน ที่ไดชื่อวารูปาวจรจิตเพราะเจตนาที่อยูใน
ปฐมฌานกศุลนี้ไมมี กามตัณหา คือ ความพอใจในกามคุณทั้ง ๕  
ฉะนั้นจึงไมมีการสงผลให ปฐมฌาน ลาภีบุคคลไดบังเกิดในกาม
ภูมิอีก แตกลับสงผลใหไปเกิดในรูปภูมิ ฉะนั้น ปฐมฌานกุศลนี้ จึง
ไดชื่อวา รูปาวจรจิต 
 

การปฏิบตัิตอไปเพื่อให ทุติยฌาน เปนตน
เกิดขึ้น 

 สําหรับการปฏิบัติเพื่อให ทุติยฌาน เปนตนเกิดขึ้น ในขั้น
แรก ฌานลาภีบุคคลพึงกระทํา ปฐมฌานกุศลใหเกิดติดตอกันอยู
ตลอด ๑ วนั ถึง ๗ วนั เสียกอนเพื่อจะไดอบรมจิตใจใหมีสมาธิ
กลาแข็งขึ้น เพื่อเปนบาทแหงการฝกวสีทั้ง ๕ ประการตอไป 
 การที่จะให ปฐมฌานกศุลชวนะ เกดิขึ้นเสมอ ๆ นั้น กต็อง
เพงปฏิภาคนิมิตเสียกอน ทัง้นี้ก็เพราะวา เมือ่เพงปฏิภาคนิมิต
เวลาใด เวลานั้นฌานจติก็ตองเกิดขึ้นเปนธรรมดา แตทวาในวิถี
หนึ่ง ๆ นั้น คงมีแตปฐมฌานกุศลชวนะเกิดขึ้นเพยีง ๑ ขณะ ๒ - 
๓ ขณะ แลวภวังคจิตก็เกิดตอไป เปนไปอยูดังนี้ ฉะนั้น ขณะใดที่



 

รูสึกวา ฌานจิตที่เกิดขึน้นั้นไดดับไปแลว ขณะนั้นตองรีบเพง
ปฏิภาคนิมิตอีก เพื่อจะไดกลับเขาปฐมฌานอีก อยานิ่งนอนใจ 
และอยาสนใจในเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น จงพยายามเขาปฐมฌานไว
เสมอ ๆ อยาใหขาดสาย เพื่อเปนการอบรมจิตใจใหสมาธิมีกําลัง
กลาแข็งขึ้น ในระหวางที่กําลังพยายามเขาปฐมฌานอยู ยังเขา
ไมไดตลอด ๑ วัน ๒ วัน เปนตนนัน้ ในเวลานั้นอยาสนใจในการ
พิจารณาองคฌาน ๕  มีวิตก เปนตน ใหมากนัก ควรสนใจแตใน
การเพงปฏิภาคนิมิต เพือ่จะไดเขาปฐมฌานประการเดียว 
เพราะวา ถาพิจารณาองคฌานมากไปในขณะนั้น องคฌาน
เหลานัน้ กจ็ะปรากฏขึน้เปนของหยาบและมีกาํลังนอย เมื่อเปน
เชนนี้กจ็ะทําใหปฐมฌานที่ไดมาแลวเสื่อมไป ทุติยฌานที่จะ
เกิดขึ้นใหมกเ็กิดไมได  เมื่อพยายามเขาปฐมฌานไดเสมอ ๆ 
ตลอด ๑ วันถึง ๗ วัน ดังนี้แลว ตอจากนั้นก็ควรฝกหัดในดานการ
กระทําวสีภาวะทั้ง ๕ ใหชาํนาญตอไป 

วสี  ๕  อยาง คือ 

๑. อาวัชชนวสี  สามารถในการพิจารณาองคฌานของมโน
ทวาราวัชชนะ คือเมื่อฌานจิตดับลงแลว มีภวังคคั่นเพียง ๔-๕ 
ขณะ ในระหวางวิถีตอวิถีที่มีการพิจารณาองคฌานโดยเฉพาะ ๆ 
 ๒. สมาปชชนวสี  สามารถในการเขาฌาน คือเมื่อประสงค
จะเขาฌานก็เขาไดก็เขาไดทันที โดยมีการเพงปฏิภาคนิมิตเพียง
เล็กนอยและมีภวังคคั่นเพียง ๔–๕ ขณะฌานวิถีก็เกิดขึ้น 
 ๓. อธิษฐานวสี สามารถในการกําหนดเวลาเขา คอือยูใน
ฌานไดตามกําหนดเวลา 
 ๔. วุฏฐานวสี สามารถในการกําหนดเวลาออก คือออก
จากฌานไดตามกําหนดเวลา 
 ๕.ปจจเวกขณวสี สามารถในการพิจารณาองคฌาน
ของชวนะ  คือ เมื่อมโนทวาราวัชชนะเกิดขึ้นแลวดับไป ชวนะจิตที่
ทําหนาที่พจิารณาองคฌานนั้น ๆ เกิดเพียง ๔-๕ ขณะเทานั้น 
หมายความวา เมื่อไดอาวัชชนวสแีลว ปจจเวกขณวสีก็สําเรจ็ไป
ในขณะเดียวกันนั่นเอง 
 

การปฏิบตัิเพื่อใหไดทุติยฌาน เปนตน 



 

 ปฐมฌานลาภีบุคคลฝกวสี ๕ อยาง คือ อาวัชชนวส ี
สมาปชชนวสี อธิษฐานวสี วุฏฐานวส ีปจจเวกขณวสี  จนชํานาญ
แลว จากนั้นจงเขาปฐมฌานกอน ออกจากปฐมฌานแลว 
พิจารณาเห็นโทษของวติก องคฌานวา “ยังมีสภาพที่หยาบกวา
องคฌานที่เหลือ อันเปนสาเหตทุําใหสมาธิไมมั่นคง นิวรณที่สงบ
ลงไปแลว อาจกําเริบขึ้นมาไดอีก” จากนั้นก็นอมใจพิจารณาองค
ฌานที่เหลือมี วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา วามีสภาพละเอียดสขุุม ทั้ง
ทุติยฌานก็หางไกลจากนิวรณ ทั้งสมาธิก็มั่นคงกวาปฐมฌาน 
 จากนั้นก็กลบัไปเพงปฏภิาคนิมิต ดวยวิตักกวิราคภาวนา 
เมื่ออยากทราบวาในขณะนั้นจิตเปนไปอยางไร ใหเขาปฐมฌาน
กอน ออกจากปฐมฌานแลว เหน็วิตกเปนสภาพที่หยาบกวาองค
ฌานที่เหลือ และในเวลาใด จิตปราศจากนิกันติตัณหาใน
ปฐมฌาน ในเวลานัน้จิตลงสูภวังค  ตอจากนั้นปจจเวกขณวิถีก็
เกิดขึ้นพิจารณาองคฌานทั้ง ๔ มี วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 

หมายเหตุ …   
ตติยฌาน พิจารณาเห็นโทษของวิจารแลวเพงปฏิภาค

นิมิต ดวยวิจารวิราคภาวนา 

จตุตถฌาน พิจารณาเห็นโทษปต ิ แลวจึงเพงปฏภิาคนิมิต 
ดวยวิราคภาวนา 

ปญจมฌาน พิจารณาเห็นโทษสุข  แลวจึงเพงปฏิภาค
นิมิต ดวยสุขวิราคภาวนา 

กรรมฐานที่ใหสําเร็จ อัปปนาฌาน มี ๓๐ คือ กสิณ ๑๐ 
อสุภะ ๑๐ อานาปานัสสติ ๑  กายคตาสติ ๑ อัปปมัญญา ๔ อรูป 
๔ ถาไดรูปปญจมฌานแลว  ถามีวาสนาเกี่ยวกับอภิญญา คือเคย
ไดอภิญญา ในชาติที่ใกล ๆ กันกับชาตินี้ ก็สามารถที่จะฝก
อภิญญาได  ถาไมมี  ตองไดฌานถึงอรูปฌาน ๔ จึงจะสามารถ
ฝกอภญิญาไดสําเร็จ และอภิญญาจิต จะเกิดขึ้นไดนั้น จะเกดิผูที่
ทําฌานไดมา จากการเจริญกสิณทั้ง ๑๐ เทานั้น ฌานนั้นมี
อานิสงสมาก เชน ทําใหอยูเปนสุขในปจจุบนั เปนบาทฐานในการ
เจริญวิปสสนา ถาฌานไมเสื่อม  ตายแลวก็ไปเกิดบนพรหมโลก  
ความปรารถนาของผูที่ไดฌาน ยอมสาํเร็จเร็วพลัน 

การเจรญิอรูปฌาน 
          ผูที่ไดปญจมฌานแลวเปนผูทีม่ีสติสมบูรณ จึงไดมี
ความคิดความเห็นตางกนัเปนสองฝายคือ  ในเวลาที่วางจาก



 

พระพุทธศาสนา ปญจมฌานลาภีบุคคล มีความเห็นวา การ
ประหัตประหารกันก็ดี  โรคตาง ๆ กด็ี  ความกําหนัดรักใครกันก็ดี  
เหลานีล้วนเนื่องมาจากรางกายนั่นเองเปนตนเหตแุละรางกายนี้ก็
เกิดมาจากโลหิตของพอแม อันเปนของไมสะอาดอีกดวย สวนใน
อรูปภูมินั้นปราศจากรางกาย มีแตจติใจอยางเดียว  ฉะนั้น เรื่อง
เดือดรอนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกายนี้ จึงไดถูกระงบัไปสิ้น  เปน
ความสุขอยางยิ่ง  เมือ่ไดมีความคิดเห็นเชนนี ้ ก็เกิดความเบื่อ
หนายในรางกาย มีแตความอยากจะไปเกิดในอรูปภูมิ พรอมกัน
นั้น ก็มีความหวาดกลัวในปฏิภาคนิมิต ที่เปนอารมณของปญจม
ฌานที่เนื่องตอกันมาจากรูปที่เปนองคกสิณอีกดวย  เหมือนหนึ่งผู
ที่กลัวผีในเวลากลางคืน เหน็ตอไมเขา ก็เขาใจวาผีหลอกมคีวาม
สะดุงกลัวฉนัใด  ปญจมฌานลาภีบุคคลทีม่ีการเห็นโทษใน
รางกายก็ฉันนั้น 
 สวนความเหน็ในสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว 
ปญจมฌานลาภีบุคคล หาไดพิจารณาเห็นโทษในรางกายแต
ประการใดไม เพียงแตมีความเห็นวาสมาธิที่เกิดจากอรูปฌานนั้น
มีกําลังมั่นคง และประณีตมากกวาสมาธิที่เกิดจากรูปฌาน ฉะนั้น 

จึงอาจทําอภิญญาได หรือถาเปนพระอนาคามี พระอรหันตเวลา
ใด ก็สามารถเขานิโรธสมาบัติไดอีกดวย  จากนั้นจงปฏบิตัใิน
รูปปญจมฌาน จนชํานาญในวสีภาวะทั้ง ๕ แลว  เมื่อออก
จากปญจมฌานแลวก็เพงปฏิภาคนมิิตตอไปอยางไมสนใจ มีแต
ความพยายามที่จะพรากใจออกจากปฏิภาคนิมิตนั้นแลวกลับ
พยายามยึดหนวงเอาอากาศบัญญัติมาปรากฎแทนที่ โดยคิดวา
ปถวีปฏิภาคนิมิตไมมี  มีแตอากาศวางเหลาอยูเทานั้น  พรอมกับ
บริกรรมภายในใจวา อากาโส อนันฺโต ๆ ๆ ๆ ๆ  
 เมื่อปญจมฌานลาภีบคุคลพยายามเจริญเชนนีเ้สมอไป 
ในเวลาใด จติปราศจากนิกันติตัณหาในรูปปญจมฌาน  เวลานั้น
จิตขึ้นสูอุปจารภาวนา  ตอไปไมชานัก ปฏิภาคนิมิตที่เปนนิมิต
กรรมฐานก็จะสูญหายไปจากใจ คงเหลือแตอากาศวางเปลาที่
เปนภายในบริเวณของปฏิภาคนิมิตแผไป อุปมาดังบุคคลที่เพงดู
ผามานที่ติดอยูที่ชองหนาตางอยางไมสนใจ ในขณะนั้น  ผามานก็
หลุดลงไป  ดวยอํานาจลมที่พัดมาแรง  จึงมองเห็นแตอากาศที่
วาง ๆ  อยูเทานั้น ฉนัใด  พระโยคีบุคคล ก็เพกิปฏิภาคนิมิตก็ฉัน
นั้น 



 

 เมื่อเพิกปฏภิาคนิมิตที่ติดอยูกับใจไดเสียในเวลาใด เวลา
นั้นอากาศบัญญัติ ก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่ พรอมดวย อากาสานัญ
จายตนฌาน ที่มีองคฌาน ๒ ก็เกดิขึ้นเปนไปดังนี้คือภวังคภวัง
คจลนะภวังคุปจเฉทะมโนทวาราวัชชนะปริกรรม อุปจาร อนุโลม 
โคตรภู อากาสานัญจายตนฌาน ๑ ขณะ แลวดับไป จากนั้น
ภวังคเกิดเลก็นอย แลวปจจเวกขณะวิถีที่พิจารณาอุเบกขา 
เอกัคคตา ก็เกิดขึ้นตามสมควร 
ภ  ภ  น   ท ม  ปริ อุ  นุ โค ฌ  ภ  ภ  ภ  ภ  ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช   ช  
ช  ช  ช 
  ปฏิภาคนิมิต    กสิณุคฆาฏิมากาศ           ปจจเวกขณ
วิถี 
 

อากาสานัญจายตนฌานมชีื่อ ๓ อยางคือ 
 ๑. อรูปฌาน   เพราะฌานนี้ปราศจากรูปเปนอารมณ 
 ๒. อากาสานัญจายตนฌาน  เพราะฌานนี้มีความมั่นคง
ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหว เกิดขึ้นโดยอาศัอากาศบัญญัติที่ไมปรากฏ

วา เบื้องตนคือความเกิด และเบื้องปลาย คือ ความดับ อยูที่
ตรงไหน 
        ๓.ปฐมารุปปฌานเพราะฌานนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
บรรดาอรูปฌานทั้ง ๔ 
 

การปฏิบตัิเพื่อใหไดวิญญานัญจายตนฌาน 
 ขั้นแรกตองปฏิบัติในอากาสานัญจายตนฌาน ใหชํานาญ
ในวสีภาวะทัง้ ๕ กอน จากนั้น จงเขาอากาสานัญจายตนฌาน
กอน ออกแลวก็พิจารณาเห็นโทษของอากาสานัญจายตนฌานวา 
“ยังเปนฌานที่ใกลกับปญจมฌาน  ที่เปนขาศึกกันอยู  ถาไมหมั่น
เขา  สมาธกิ็อาจจะตกไปอยูในปญจมฌานอีกได  ทั้งสมาธิทีเ่กิด
จากฌานนี้กย็ังหยาบกวาสมาธิที่เกิดจากวิญญานัญจายตนฌาน
ดวย เมื่อพิจารณาเห็นโทษเชนนี้ ก็เกดิความฝกใฝในอากาสานัญ
จายตนที่ดับไปแลวจากจติสันดานของตน โดยพยายามพรากใจ
ออกจากอากาสบัญญัตินั้นเสีย แลวกลับพยายามยึดหนวงเอา
กาสานัญจายตนฌานมาปรากฏ โดยบริกรรมวา วิญญาณัง อนันฺ
ตัง  หรือ วิญญาณัง  อยูดังนี้เรื่อย ๆ 



 

 ในเวลาใด จิตปราศจากนิกันติตัณหาในอากาสานัญจาย
ตนฌาน  เวลานั้น จิตขึน้สูอุปจารภาวนา การเจริญภาวนาตอไป 
ไมชาอากาสบัญญัติที่เปนนิมิตกรรมฐานก็จักสูญหายไปจากใจ 
การพยายามกาวลวงอากาสบัญญัติที่เปนกรรม ฐานที่ตดิใจได
เวลาใด เวลานั้น อากาสานัญจายตนฌานก็ปรากฏเขามาแทนที ่ 
พรอมดวยวิญญานัญจายตนฌานทีอ่งคฌาน ๒ ก็ปรากฏเกิดขึ้น
ตามลําดับดังนี้ 
  ภ     น    ท    ม    ปริ   อุ    นุ   โค    ฌ    ภ    ภ 
    อากาสานญัา-กสิณุคฆาฏิมากาส         อากาสานัญ
จายตน 

หมายเหตุ…การที่พระโยคีบุคคลเหน็โทษของอา
กาสานัญจายตนะฌานแลวเหตุไฉนเมื่อจะเจริญฌานเบื้องบน
ตอไป ทําไมจึงตองใฝใจสนใจในอากาสานัญจายตนฌานอีกเลา 
ขอนี้เปนเพราะวิญญานัญจายตนจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยอา
กาสานัญจายตนเปนเหต ุ อุปมาเหมือนมหาดเล็กที่แลเหน็โทษ
ของพระราชาดวยประการตาง ๆ ก็ตองมีใจเคารพรักและคอย

ปฏิบัติรับใชตอพระองคอยูนั่นเอง  เพื่อเปนที่พกัพิงอาศัย  และ
ความเจริญกาวหนาตอไป 

การปฏิบตัิเพื่อใหไดอากิญจญัญายตนฌาน 
 ขั้นแรกตองปฏิบัติในวิญญานัญจายตนฌานใหชาํนาญใน
วสีภาวะทั้ง ๕ เสียกอน จากนัน้ จึงเขาวิญญานัญจายตนฌาน 
ออกแลวพิจารณาเห็นโทษของวิญญานัญจายตนฌานวา 
วิญญานัญจายตนฌานนีย้ังใกลตออากาสานัญจายตนฌานที่
เปนปฏิปกษกันอยู เมื่อไมหมั่นเขา อาจเลือนหายไปได  กลับทํา
ใหสมาธิลดระดับลงในอากาสานัญจายตนฌานก็ได ทั้งสมาธิของ
วิญญานัญจายตนฌานนี ้ ยังหยาบกวาสมาธิที่ในอา
กิญจัญญายตนฌาน ดังนี้แลว กฝ็กใฝสนใจในอากาสานัญจาย
ตนฌานที่ดบัไปแลว แมเพียงภังคักขณะของอากาสานัญจายตน
ฌานนั้นก็หาไดมีอยูไมโดยการพยายามพรากใจออกจาก อา
กาสานัญจายตนฌานเสยี แลวกลับทาํการยึดหนวงเอา  นัตถภิาว
บัญญัติมาปรากฎแทนที่  โดยบริกรรมวา นัตถิ  กญิจิ  นัตถิ กญิจิ 
 ในเวลาใด จิตปราศจากนิกันติตณัหาในวิญญานัญจาย
ตนฌาน ในขณะนั้นจิตขึน้สู อุปจารภาวนา  ในไมชา อากาสานัญ



 

จายตนฌานที่เปนนิมิตติดใจก็สูญหายไป  การพยายามพรากใจ
ออกจากอากาสานัญจายตนฌานไดในเวลาใดเวลานั้นนัตถิภาว
บัญญัติก็มาปรากฎแทนที่ พรอมดวยการเกิดขึ้นของอา
กิญจัญญายตนฌานที่มีองคฌาน ๒ ตามลําดับดังนี้ 
  ภ     น    ท    ม   ปริ    อุ    นุ    โค   ฌ   ภ    ภ 
  อากาสานัญจายตน      นัตถิภาวบัญญัติ  

(ความไมมีของอากาสานัญจายตนฌาน) 
การปฏิบตัิเพื่อใหไดเนวสัญญานาสญัญายตน

ฌาน 
 ฝกอากิญจัญญายตนฌาน จนถึงวสีภาวะแลว จงเขาอา
กิญจัญญายตนฌานกอน ออกแลว  ก็พิจารณาเห็นโทษของอา
กิญจัญญายตนฌาน  คลายกับที่กลาวมาแลว ก็สนใจนึกถึงอา
กิญจัญญายตนฌาน และพยายามพรากใจออกจากนตัถิภาว
บัญญัติ แลวพยายามหนวงเอาอากิญจัญญายตนฌานมาปรากฎ
แทนที ่  โดยบริกรรมวา สันตเมตัง ปณีตเมตัง หรือ สันตัง ๆ ปณี
ตัง ๆ 

 ในเวลาที่จิตปราศจากนิกันติตัณหาในอากิญจัญญายตน
ฌานในเวลานั้น จิตขึ้นสูอุปจารภาวนา ไมชานตัถิภาวบัญญัต
หายไป  เวลานั้น  อากิญจัญญายตนฌานปรากฏขึ้นมาแทนที ่
พรอมดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็เกิดขึน้  ตามลาํดับ
ดังนี้คือ   
  ภ     น     ท     ม    ปริ    อุ     นุ     โค    ฌ     ภ     
ภ 
อากิญจัญญายตน-นัตถิภาวบัญญัติ       อากิญจญัญายตน 
 
 

-  -  - 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ ๓ 
การศึกษาพระอภิธรรมใน

ประเทศไทย 
 

ในสมัยกอนก็เคยมีการเรียนการสอนพระอภิธรรมกันอยู
บาง แตก็สอนกันเพียงอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท เชน สมัย
เมื่อพระอมราภิรักขิต วัดบรมนิวาสไดเคยแปลไว  หรือของพวก
เปรียญธรรมก็ไดเคยแปลไว  อีกฉบบัหนึ่งของพระโยธาธรรมนิเทศ
ก็เคยแปลไว  และก็มีการสอนกันบาง แตไมกวางขวางพิสดาร
เทาไรนัก เพราะไมไดยกเอาเนื้อหาสาระในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร
มาเรียนกันโดยตรง แมในวงการคณะสงฆไทยเราเอง  ก็ไดยกเอา
อภิธัมมัตถสังคหบาล ี ๙ ปริจเฉท และฏีกาวิภาวินีแก อธบิาย

สังคหบาลทีัง้ ๙ ปริจเฉท ไปวางไวเปนหลักสูตรของประโยคป.ธ.
๙ ก็จริง แตทวา ก็เปนแตเพียงเรยีนแปลจากภาษาบาลีออกมา
เปนภาษาไทยเทานั้น ในสวนความเกี่ยวโยงดานสภาวะ กม็ิได
เนนสอนกันเปนกิจลักษณะอะไรเลย  ครั้นตอมาประมาณป พ.ศ.
๒๔๘๙ ถึง ๒๔๙๐ กไ็ดมีการสอนพระอภิธรรมและวิปสสนากัน
ขึ้นที่สํานักวัดปรก ยานนาวา  บานทวาย ตรอกจันทร  สมัยนัน้ ก็
มี อาจารยแนบ มหานีรานนท  เปนประธานไดศึกษาเลาเรียนจาก
พระอาจารยภัททันตะ วลิาสเถระ ซึง่เปนพระสงฆที่นิมนตมาจาก
ประเทศพมา  ตอจากนั้นก็มีอาจารย ส. สายเกษม มาสอนตออีก  
แตก็สอนกันอยูในอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉทเทานัน้เอง 
ผลงานของทานอาจารย ส. เทาที่ปรากฏก็คืออภิธรรมพิสดาร เลม 
๑ - ๒  
 ครั้นตอมา เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๙๕ เจาประคณุสมเด็จ
พระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ) ครั้นเมื่อดํารงสมณศักดิ์ ที่ 
พระพิมลธรรม มีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ โดยเปนสงัฆ
มนตรีวาการปกครอง ไดมีความเลื่อมใสในพระอภิธรรม และได
ปรารภถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวา ยังไม

  



 

สมบูรณเทาที่ควร คือ มีเฉพาะพระวินัย กับพระสูตร  สวนพระ
อภิธรรมนั้น ยังมีไมสมบูรณเทาที่ควร มีความประสงคที่จะใหมี
การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอยางครบถวน จึงได
ติดตอกับทานเซอรอูตวน ประธานสภาพระพุทธศาสนาแหง
สหภาพพมาในครั้นนั้นโดยขอใหทางการแหงสหภาพพมาได
จัดสงพระอาจารยผูแตกฉานในพระไตรปฏกและอรรถกถา ฎีกา 
อนุฎีกา มาสอนยังประเทศไทย   เมื่อทางการแหงสหภาพพมา
ไดรับการทาบทามติดตอเชนนัน้ก็มีความยินดีสนองเจตนารมณ
ของพระเดชพระคุณหลวงพอพระพิมลธรรมเปนอยางดี  เพราะ
สมัยนั้น  ทางการสหภาพพมาทราบเกียรติประวัติและมคีวาม
เคารพเลื่อมใสในศีลาจารวัตรของพระเดชพระคณุหลวงพอพระ
พิมลธรรมเปนพิเศษ จึงไดสงพระอาจารยพระอภิธรรมมาใหตาม
ความประสงค ๒ รูป คือ  
    ๑. พระอาจารยภัททันตะโชติกะธรรมาจริยะ หรือ 
พระสัทธัมมโชติกะ ธรรมาจริยะ 
    ๒. พระอาจารยเตชินทะ  ธรรมาจริยะ 

 เมื่อพระอาจารยทั้ง ๒ไดเดินทางมาถึงประเทศไทยแลว  ก็
ไดทําการสอนพระอภิธรรมกันขึ้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอก
นอย กรุงเทพฯ เปนแหงแรก  สวนพระอาจารยเตชินทะนั้น ก็ไดทํา
การสอนอยูที่สํานักวัดสามพระยา โดยมีคุณพิชิต มณไทยวงศ 
เปนลามแปลเปนไทยให สวนทางสายวัดระฆังโฆสิตารามนั้น ก็มี
คุณพระทิพยปริญญา ผูพิพากษาศาลอุทธรณ  และศิษยอีกหลาย
คน ไดชวยกันแปลเปนภาษาไทยให  เพราะขณะนั้นพระอาจารย
ทั้ง ๒ ยังมีความเขาใจในภาษาไทยไมดีพอ ทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขยีน แตก็ไดอาศัยความอนุเคราะหจากผูทีส่นใจหลายฝาย
ไดชวยกันถายทอดความรูจากพระอาจารยตลอดมา เมื่อพระ
อาจารยพระสัทธัมมโชตกิะ ธัมมาจริยะ มีความรูความเขาใจใน
ภาษาไทยดพีอแลว ก็ไดอาศัยศิษยผูใกลชิดหลายคนมี คุณโยม 
วรรณี  โกเมศ  และ คุณโยมถวิล  อภัยภูมินารถ เปนตน  ได
ชวยกันแปล เกลาสํานวน ทําเปนคัมภีรออกสูภาษาไทยหลาย
คัมภีร แลวใชเปนหลักสตูรในการเรียนการสอนกนัมาจนทุกวนันี ้



 

โดยพระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดจัดเรียบ
เรียงหลักสูตรการเรียนการสอนเปนชัน้ ๆ  ซึ่งมีคมัภีรที่เปนผลงาน
ของทานเทาที่ทราบ คือ 

๑. พระอภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท แปลเปนไทย ขยาย
ความตามแนวของอภิธัมมมหาฏีกาของพระอาจารยเลดีมหาเถระ 
และ จากพระไตรปฏก – อรรถกถา – ฎีกา เปนตน  ที่กําลังใชเปน
หลักสูตรการศึกษาชั้น จฬูตรี – จูฬโท – มัชฌิมตรี – มัชฌิมโท – 
มัชฌิมเอก พรอมปญหาเฉลย 

๒. ติกมาติกาและทุกมาติกาพรอมทั้งปญหา – เฉลย ที่ใช
เปนหลักสูตรการศึกษาชั้นจูฬเอก 

๓. คัมภีรยมก ๕ คัมภีรตน พรอมทั้งปญหา – เฉลย ที่ใช
เปนหลักสูตรการศึกษาชั้นมหาอาภิธรรมิกะตรี และมหาอาภธิรรมิ
กะโท (ชั้นที่ ๗ - ๘) 
 ๔. คัมภีรมหาปฏฐานพรอมทั้งปญหา–เฉลยที่ใชเปน
หลักสูตรการศึกษาชั้นมหาอาภิธรรมิกเอก (ชั้นที ่๙) 
 ๕. คัมภีรตาง ๆ อีกหลายเลม  เทาทีไ่ดเคยจัดพิมพไวแลว 

 นับวา อาจารยพระสัทธมัมโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดมีสวน
ฟนฟู เติมเต็ม และฝงรากการเรียนการสอนพระอภิธรรมไวใน
ประเทศไทย ชวยใหพุทธบริษัทชาวไทยไดเรียนรูและเกิดความ
แตกฉานในเนื้อหาสาระของพระอภิธรรมขึ้นเปนอยางมาก แตเปน
ที่นาเสียดายที่พระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ มีบญุได
ชวยเหลือพวกเราชาวไทยนอยเกินไป  ยังมิทันทีจ่ะสมความตั้งใจ
ของทานพระอาจารยที่จะชวยเหลือประเทศไทยทานก็มาดวนจาก
ไปเสียกอนอยางนาเสียดายเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ แมวาพระคุณทาน
พระอาจารยจะไดจากไปแลว  ตามคติธรรมดาของสังขารที่ใคร ๆ 
เกิดมาแลว จะหลีกเหลี่ยงไมไดก็ตาม  แตทานก็ยงัไดทิ้งผลงานไว
เปนอนสุรณใหศิษยานุศษิยผูสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมใน
ภายหลังไดระลึกนึกถึงพระคุณของทานอยางไมมีวันลืมและได
อาศัยศึกษาคนควาเปนการสรางบารมี ตอไปตลอดกาลนาน ๑ 

                                                           
๑ หนังสอือาจารยพระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ ผูปรารถนาพระปญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจา  ผู
วางรากฐานหลักสูตรการเรียนการสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย  : โรงพมิพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ ทานพระจันทร  กรุงเทพฯ  พ.ศ. ๒๕๓๗ 



 

หลักสูตรพระปริยตัิธรรม  ๑๕ ชั้น 
ของพระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ 

หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมที่อาจารยพระสทัธัมม
โชติกะ ธัมมาจริยะ ไดวางโครงรางไว เริ่มแรกมี ๑๕ ชั้น กําหนด
วิชา ขอบขายการศึกษา ปกรณที่กําหนดเกี่ยวกับไวยากรณบาลี  
พระอภิธรรม  พระสูตร  พระวินัย และวิชาพเิศษ  ตามลําดับชั้น
นั้น  เนื้อหาสาระและขอบขายที่จะตองศึกษา  มีความละเอียด 
ลึกซึ้งกวางขวาง เหมาะสมที่จะทําใหผูสอบผานแตชั้นเปนผูทรง
ความรูความสามารถสมฐานะที่ไดรับเปนอยางยิ่ง 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกบัหลักสูตรในปจจบุัน (ซึง่เหลืออยู
เฉพาะหลักสูตรนักศึกษา๙ ชั้น) ที่ความสามารถของผูศึกษา
เขาถึงได  จะเหน็ไดวา ถาผูศึกษาในปจจุบันไมพยายามศึกษา
หรือคนควาเพิ่มเติมใหมากขึ้นกวาที่ไดในหลักสูตรที่มีอยูใน
ปจจุบนันี้  จะทําใหหางไกลจากพระสัทธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาออกไปทุกที จะปวยกลาวไปใยกับผูที่มิไดมี
โอกาสศึกษาตามหลักสตูรในปจจุบนัเลา 

 หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของอาจารย
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ๑๕ ชั้นนั้น  ไดรวบรวมจากสมุด
บันทึกของอาจารยวรรณี โกเมศ  ศิษยรุนแรกของพระอาจารย
สัทธัมมโชตกิะ ธัมมาจริยะ ที่ไดชวยบันทึกสาํนวนคําสอนเปน
ภาษาไทย สมัยที่เริ่มมีการศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย ซึ่ง
พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก ไดรับจากอาจารยวรรณี โกเมศ
กอนที่ทานจะเสียชีวิต 

หลักสูตรปริยัติธรรม ๑๕ ชั้นนั้น คือ 
  ๑. ชั้นมูล    ๙. ชั้นอัฏฐมะ 
  ๒. ชั้นปฐม  ๑๐. ชั้นธัมมาจริยะ  เอ
กปฏกธร 
  ๓. ชั้นทุติยะ  ๑๑. ชั้นธัมมาจริยะ  ทวิปฏ
กธร 
  ๔. ชั้นตติยะ  ๑๒. ชั้นธัมมาจริยะ  ตปิฏ
กธร 
  ๕. ชั้นจตุตถะ  ๑๓. ชั้นอคัรมหาบัณฑิตติ
นิกายปารคู 



 

  ๖. ชั้นปญจมะ  ๑๔. ชั้นอัครมหาบัณฑิตจตุ
นิกายปารคู 
  ๗. ชั้นฉัฏฐะ  ๑๕.ชั้นอัครมหาบัณฑิต
ปญจนิกายปารคู 
  ๘. ชั้นสัตตมะ 
กําหนดวิชาในหลักสูตร ๑๕ ชั้น คือ 
 ๑. ไวยากรณ  ๒. พระวินัย  ๓. พระสูตร
  

๔. พระอภิธรรม ๕. วิชาพิเศษ 
ปกรณที่เกี่ยวแกไวยากรณบาลี คือ 
 ๑. กัจจายนะ  ๒. รูปสิทธ ิ  ๓. สัททนีต ิ
(ธาตุมาลา) 
ปกรณที่เกี่ยวกับพระวินัย คือ 
 ๑. ภิกขุปาติโมกข ๒. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา 
 ๓. สมันตปาสาทิกาอฏัฐกถา พรอมดวยวินัยบาลี ๕ 
คัมภีร 
ปกรณที่เกี่ยวกับพระสูตร คือ 

 ๑. ธัมมปทัฏฐกถา 
 ๒. สุมังคลวิลาสินีอัฏฐกถาพรอมดวยพระบาล ี ๓ วรรค 
คือ สีลขนัธวรรค, มหาวรรค,ปาฏิกวรรค 

๓. ปณณาสอัฏฐกถา ๓ และพระบาลี ๓ คัมภีร 
๔. สังยุตตอัฏฐกถา  ๕  และพระบาลี ๕ คัมภีร 
๕. อังคุตตรอัฏฐกถา  ๑๑  และพระบาลี ๑๑ คัมภีร 

ปกรณที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม คือ 
 ๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒. ฎีกา ๓. ธัมมสังคณี
มาติกา  

๔. ธาตุกถา  ๕. ยมก 
 ๖. ปฏฐาน  ๗. อัฏฐสาลนิีอัฏฐกถา 
 ๘. สัมโมหวิโนทนีอัฏฐกถา  พรอมดวยวิภังคพระบาล ี
 ๙. ปญจปกรณอัฏฐกถา พรอมดวยปุคคลบญัญัติและ
กถาวัตถุพระบาล ี
ปกรณที่เกี่ยวกับวิชาพิเศษนั้น คือ 
 ๑. วิสุทธิมรรคอัฏฐกถา  ๒. วุตโตทยฉันท 
 ๓. สุโพธาลังการ 



 

 ปกรณตาง ๆ ที่กําหนดไวใน ๑๕ ชั้นนัน้ ผูศึกษาตองศึกษา
ใหรูถึงการอธิบาย องคธรรมปรมัตถ การแปลจุณณิยบาลีและ
คาถาบาลีเปนไทย  แปลไทยเปนจุณณิยบาลีและคาถาบาลี การ
สัมพันธ การจําแนกวากยะ การจําแนกสังวรรณนา การวินิจฉัย 
การแสดงอาคมบาลี ตามสมควรแกปกรณ และชั้นดังตอไปนี้ 

ปญหาที่เกี่ยวกับไวยากรณ จะตองมีการอธิบาย แปลบาลี
เปนไทย  อาคมบาลี 

ปญหาที่เกี่ยว กับภิกขปุาติโมกข จะตองมีการอธิบาย 
แปลบาลีเปนไทย แสดงอาคมบาลี 

ปญหาที่เกี่ยวกับกังขาวิตรณีอัฏฐกถา จะตองมีการ
อธิบาย  แปลบาลเีปนไทย  การสัมพนัธการจําแนกวากยะ ตองรู
วินิจฉัย 

ปญหาที่เกี่ยวกับอภิธัมมัตถสังคหะ จะตองมกีารอธิบาย 
องคธรรมปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย แสดงอาคมบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับธัมมสังคณีมาติกา จะตองมีการอธิบาย 
องคธรรมปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย  แสดงอาคมบาล ี

 ปญหาที่เกี่ยวกับธาตุกถา จะตองมีการอธิบาย  องคธรรม
ปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับ ยมก จะตองมีการอธิบาย องคธรรม
ปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย  แปลไทยเปนบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับมหาปฏฐาน  จะตองมีการอธิบาย องค
ธรรมปรมัตถ  แปลบาลเีปนไทย แปลไทยเปนบาล ี
 
ปญหาที่เกี่ยวกับธรรมปทัฏฐกถา  สําหรับบาลีจุณณิยะ  

แปลเปนไทย 
สําหรับคาถา แปลเปนไทย และแปลไทยเปนคาถาบาลี 

คําอธิบาย  การสัมพันธ  แสดงอาคมคาถาบาลี 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ วิสุทธมิรรค  จะตองมีคําอธิบาย  และ
วินิจฉัย  การจําแนกวากยะ  การสัมพันธ   แปลบาลีเปนไทย 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ วุตโตทยฉันท   แปลบาลีเปนไทย  
จําแนกคาถา 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ สุโพธาลังการ แปลบาลีเปนไทย  
จําแนกคาถา 



 

 ปญหาที่เกี่ยวกับ พระอัฏฐกถาและพระบาล ี ที่กําหนด
ไวยากรณในชั้น ธัมมาจริยะ  และชัน้อัครมหาบัณฑิต นั้น แปล
เปนไทย การสัมพันธ  การจําแนกวากยะ  การจําแนกวากยะ  การ
จําแนกสังวรรณนา คําอธิบายและวินจิฉันท 
 

ปกรณทีก่ําหนดไวใน ๑๕ ชั้นโดยลําดับดังนี ้
ชั้นมูล 

๑. ไวยากรณกัจจายนะ  (อธิบายและอาคมคือทองจํา) 
๒. ธรรมบท ภาค ๑ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท  อาคม คือทองจําเทานั้น 

ชั้นปฐม 
๑. ภิกขุปาติโมกข  ตั้งแตนิทานนุทเทส  ถงึ นสิสัคคียปา

จิตติยะ 
๒. ธรรมบท ภาค ๒ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ และฎีกา  ปริจเฉทที ่๑  - ๒  - ๓ 
๔. รูปสิทธิ  สนธิกัณฑ  นามกัณฑ 

ชั้นทุติยะ 

๑. ภิกขุปาติโมกข  ตั้งแตสุทธปาจติติย ถึง สตัตาธิกรณ
สมถะ 

๒. ธรรมบท ภาค ๓ 
๓. อภิธัมมัตถสังหคะ และฎีกา   ปริจเฉทที่ ๕ - ๖ - ๗ 
๔. รูปสิทธิการกกัณฑ  สมาสกัณฑ 

ชั้นตติยะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถาตั้งแตนิทานุทเทส ปาราชิกุท

เทสสังฆาทิเสสุทเทส 
๒. ธรรมบท  ภาค ๔ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ  และฎีกา  ปริจเฉทที่ ๔ - ๘ - ๙ 
๔. รูปสิทธิตทัธิตกัณฑ  อาขยาตกัณฑ 

ชั้นจตุตถะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา  ตั้งแตอนิยตุทเทส  นสิสัคคียปา

จิตติยะ 
๒. ธรรมบท  ภาค ๕ 
๓. ธัมมสังคณีมาติกา 
๔. รูปสิทธิกพิพิธานกัณฑ 



 

ชั้นปญจมะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา ตั้งแตสทุธปาจิตติยะปาฏิเทสนี

ยะเสขิยะ สตัตาธิกรณสมถะ 
๒. ธรรมบท ภาค ๖ 
๓. ธาตุกถา 
๔. สัททนีติ  ปริจเฉทที่ ๑๕  คือ  สรวัคคปญจกันติกะ 

ชั้นฉัฏฐะ 
๑. วิสุทธิมัคค  สลีนิทเทส 
๒. ธรรมบท  ภาค ๗   
๓. ยมกปกรณ  ภาคแรก ๕ 
๔. สัททนีต ิ ปริจเฉทที ่๑๖ - ๑๗ คือ ภูวาทิคณิกะ  สุธาทิ

ฉักกะ 
ชั้นสัตตมะ 

๑. วิสุทธิมัคค  สมาธนิิทเทส 
๒. ธรรมบท  ภาค ๘ 
๓. ยมกปกรณ ภาคหลัง ๕ 

๔. สัททนีติ  ปริจเฉทที่ ๑๘ - ๑๙ คือ จุราทิคณปริทีปนะ 
และ สัพพคณวินิจฉยะ 
ชั้นอัฏฐมะ 

๑. วิสุทธิมัคค  ปญญาภมูินิทเทส 
๒. วุตโตทยฉันท 
๓. สุโพธาลังการ 
๔. แตงไทยเปนคาถาบาลี  แตง จณุณิยบาลีเปนคาถา

บาล ี
๕. มหาปฏฐาน 

ปกรณที่กําหนดในชั้นธัมมาจริยะทั้ง ๓ นั้น คือ 
 ๑. สมันตปาสาทิกอัฏฐกถา  พรอมดวยพระวินัยบาลี ๕ 
ปกรณ 
 ๒. สุมังคลวลิาสินีอัฏฐกถา พรอมดวยพระบาล ี ๓ วรรค
คือ สีลขนัธวรรค, มหาวรรค, ปาฏิกวรรค 
 ๓. อัฏฐสาลินีอัฏฐกถา  สัมโมหวิโนทนีอัฏฐกถา  ปญจ
ปกรณอัฏฐกถา พรอมดวยวิภังคบาลี  ปุคคลบัญญัติพระบาล ี 
กถาวัตถุพระบาล ี



 

 ในปฏกทั้ง ๓ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น  ถาผูใดสอบไดปฏก
เดียว อยางใดอยางหนึ่ง ก็เรียกวา ธมัมาจริยะ  เอกปฏกธร  ถา
สอบได ๒ ปฏก เรียกวา ธัมมาจริยะ ทวิปฏกธร  ถาสอบไดทั้ง ๓ 
ปฏก  ก็เรียกวา  ธัมมาจริยะ  ติปฏกธร 
ปกรณที่กําหนดในชั้นอัคคมหาบัณฑิตทั้ง ๓ นั้น คือ 

๑. มัชฌิมนิกายอัฏฐกถา ๓ ปกรณ คือ มูลปณณาสก 
มัชฌิมปณณาสก อุปริปณณาสก  พรอมดวยพระบาลี ๓ ปกรณ 

๒. สังยุตตนกิายอัฏฐกถา ๕ ปกรณ คือ สคาถวัคคสังยุตต  
นิทานวัคคสงัยุตต  ขนัธวัคคสังยุตต  สฬายตนวคัคสังยุตต   มหา
วัคคสังยุตต  พรอมดวยพระบาลี ๕ ปกรณ 

๓. อังคุตตรนิกายอัฏฐกถา  ๑๑ ปกรณ คือ ตั้งแต เอกังคุต
ตระ ถึง เอกาทสังคุตตระ  พรอมดวยพระบาลีในนิกายทั้ง ๓  ที่ได
กลาวมาแลวนี้  ถาผูใดสอบไดหนึ่งนิกาย  อยางใดอยางหนึ่ง  
เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตตินิกายปารคู 

ถาผูใดสอบไดสองนิกาย  เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตจตุ
นิกายปารคู 

ถาผูใดสอบไดทั้ง ๓ นิกาย เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตปญจ
นิกายปารคู 

สําหรับการสอนและการสอบในอภิธรรมมหาวิทยาลัย  วัด
ระฆังโฆสิตาราม  บางกอกนอย ธนบุรี  มีชั้นนักศึกษา ๙ ชั้น  และ
ชั้นอาจารย ๙ ชั้น 

ชั้นนักศึกษา ๙  ชั้น  คือ 
๑. จูฬอาภิธรรมมิกะตรี  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๑ - ๒ -๖ 
๒. จูฬอาภิธรรมมิกะโท  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๓ - ๗ 
๓. จูฬอาภิธรรมมิกะเอก  กําหนดปกรณ คือ ธัมมสังคณีสรู
ปตถนิสสยะ 
๔. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะตรี กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๔ - ๕ 
๕. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะโท กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๘ - ๙ 



 

๖. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก กําหนดปกรณ คือ ธาตุกถาสรูปตถ
นิสสยะ 
๗. มหาอาภิธรรมมิกะตรี  กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนิสสยะ  
ภาค ๑ 
๘. มหาอาภิธรรมมิกะโท กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนิสสยะ
ภาค๒-๓ 
๙. มหาอาภิธรรมมิกะเอก กําหนดปกรณ คือมหาปฏฐานสรปูตถ
นิสสยะ 
จบ ๙ ชั้น ไดวุฒิการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 
 

ชั้นอาจารย มี ๖ ชั้น  คือ 
 ๑. อภิธรรมิกะตรี  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๑ - ๒ - ๓ พรอมทั้งคําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 
 ๒. อภิธรรมิกะโท กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๓ - ๗ พรอมทั้งคําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 
 ๓. อภิธรรมิกะเอก  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ ๔ - ๘ - ๙  พรอมทั้งคําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 

 ๔. อภิธรรมาจริยะตรี กาํหนดปกรณ คือ ธัมมสงัคณีและ
ธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ 
 ๕. อภิธรรมาจริยะโท กาํหนดปกรณ คือยมกสรูปตถนิสส
ยะภาค ๑-๒ -๓ 
 ๖. อภิธรรมาจริยะเอก กําหนดปกรณ คือ มหาปฏฐานส
รูปตถนิสสยะ  และบาลีไวยากรณ แปลธรรมบท  อรรถกถา 
ผูที่สอบผาน ๖ ชัน้นี้  ไดวุฒิการศึกษา  อภิธรรมมหาบัณฑิต   
(ชั้นอาจารย ๖ ชัน้นี้ มีเรียนและสอบเฉพาะในอภธิรรม
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  วัดระฆังโฆ
สิตาราม บางกอกนอย) 

- -- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๔ 
พระอภิธรรมเปนพุทธพจน

หรือไม? 
 
หลักฐานอางอิงพระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท 

การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังดํารงอยูตราบใด  พระปริยัติ
ศาสนานี้ก็ยอมเปนปจจยัเกื้อกูลแกการปฏิบัติและปฏิเวธคือผล
แหงการปฏิบัติอยูตราบนั้นจุดมุงหมายและอุดมการณของ
การศึกษาพระปริยัติธรรมนี้ ก็เพื่อเปนพื้นฐานหรือเปนแนวทางใน
การที่จะดําเนินชีวิตของบุคคลผูศึกษาใหเขาสูหนทางปฏิบัติ มิใช
อยางอื่น  แทจริงก็เพื่อออกจากทุกข  เพื่อไมสะสมกองกิเลส  เพื่อ
คลายความโลภ โกรธ หลง เพื่อขัดเกลาความชั่วของตัวใหเบาบาง 
เพื่อมักนอยสันโดษ เพื่อสงบจากบาปอกุศลทัง้ปวง เพื่อกําจัด

ความเกียจคราน เพื่อเพิ่มพูนความขยันหมั่นเพยีรสรางคุณงาม
ความดี  เพื่อความเปนอยูแบบเรียบงาย สะดวกและประหยัด 
การศึกษาพระปริยัติศาสนาก็เพื่อจะใหมีความรูความเขาใจอยาง
ถูกตองตามหลักพุทธวิธ ี ถาการเรียนการสอนธรรมออกนอกจาก
แนวทางเหลานี้ ก็เรียกวา ผิดเปาหมาย ออกนอกทาง ผูศกึษา
ธรรมจึงควรพิจารณาใหดี พระพุทธวจนะทั้ง ๓ ปฏก  ควรศึกษา
ใหครบถวนดวยความเคารพในพระปญญาตรัสรูขององคสมเด็จ
พระสัมมาสมัพุทธเจา ทานจะไดรับอรรถรสและธรรมรสอยาง
ซาบซึ้งในรสพระธรรม  รูเหตุผลตามหลักสัจธรรมความเปนจริง 
 จากการที่ไดยินไดฟงพุทธบริษัทบางพวกทั้งพระภิกษุ 
อุบาสกอุบาสิกา โดยเฉพาะที่เปนคณาจารย และนสิิตนักศกึษา 
พูดกันตอ ๆ มาหลายตอหลายทานวา “ พระอภิธรรมมิใชพุทธ
พจน “ แลวพากันละเลยไมสนใจในการศึกษา ซ้ําบางคนบางทาน
ยงัตอตานมิใหศึกษา เลาเรียน  โดยอางวา เปนเรื่องที่พระเถระ
บางรูปแตงขึน้ทีหลงั  มิใชคําสอนของพระพุทธเจา หรือบางทาน
พูดวา “ พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมะที่พระพุทธเจาแสดงใหเทวดา
ฟง  พวกมนุษยฟงไมรูเรื่องหรอก “ ก็เลยไมยอมศึกษาเชนกัน  



 

หรือบางพวกก็พูดวา “ พระอภิธรรมที่เปนพทุธพจนนั้น มีนิดเดียว  
นอกนั้นแตงเติมขึ้นทีหลัง “  ดังนี้ เปนตน 
 ดวยเหตุดังกลาวมานี้จึงมีทานพุทธบริษัทที่ได
ทําการศึกษาพระอภิธรรมมีความรูมีความเขาใจดีพอสมควรแลว 
ไดออกมาแกตางๆ และใหขอเปรียบเทียบ จึงขอเสนอขอวิเคราะห 
เรื่อง “พระอภิธรรมเปนพุทธพจนแท “เพื่อเปนขอวินิจฉัยในการ
ใครครวญ ถือเอาหลักอนัเปนสาระ  เปนประโยชนในการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่ถูกตองตอไป 
 อาจารยทอง หงสลดารมภ ศิษยวัดมหาธาตุฯ  ไดกลาวไว
ในปาฐกถาเรื่อง “ พระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท “ วาในปจจุบนันี้
ไดมีพุทธบริษัทบางพวกยังไมมีความรูความเขาใจในคัมภีรพระ
อภิธรรม ซึ่งเปนพุทธพจนอันแทจริงก็เลยปฏิเสธวา “ พระอภิธรรม 
มิใชเปนพุทธพจน “แลวก็พากันละเลยตอพระสัทธรรมสวนนี้ไป
เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกันตอคัมภีรพระอภิธรรมและ
เพื่อรักษาพระปริยัติธรรมสวนนี้ไวใหดาํรงอยู เปนประโยชน
เกื้อกูลแกพทุธบริษัทตลอดไป 

 อนึ่ง ในหนังสือ ธ.จ. ๔ มีนาคม ๒๔๙๙ 
กลาววา 
 (ขอ ๑) หนังสือ ธ.จ. ไดอางปฐมสงัคีติ วินัยปฏก จลุล
วรรควา  ธมฺมวินยสงคฺีตึ  แปลวา “ ในสังคายนาครั้งที่ ๑ 
สังคายนาแตธรรมะกับวินัยเทานัน้  ไมมีคําวา พระอภิธรรม และ
เสริมตอไปวาปราชญทางยุโรปสวนมากยืนยันวา อภิธรรมปฏก
เปนของเพิ่มเติมเขามาภายหลังปฐมสังคายนา,แตนักปราชญฝาย
ตะวันออกโดยเฉพาะนักปราชญชาวพมา โตแยงวา อภิธรรมปฏก
มีมาแลวแตปฐมสังคายนา 
 ขอนี้ขาพเจามีความเห็นวา “ พระอภิธรรมปฏกสังคายนา
กันมาแลว พูดกันมาแลวแตปฐมสังคายนา จะถอืวา “ธรรม“ กับ 
“วินัย“ ๒ คํานี้ไมรวมพระอภิธรรมดวย หาไดไม เพราะในธัมม
สังคณี ซึ่งเปนคัมภีรตนในอภิธรรมปฏกนั้นเองกม็ีอาปตติกุสลตา
ซึ่งแสดงวา รวมวินัยเขาไวดวยและในพระสูตรกม็ีขอความตรงกับ
พระอภิธรรมทั้งนั้น  และคําวา “ ธรรม “ นั้นตรงกับคําวา “ 
อภิธรรม “  มากกวาตรงกับคําวา “ พระสูตร “  ยิ่งกวานั้น  สําหรับ
พระสูตรจะถอืวาเอามาจากพระอภิธรรมทั้งหมด หรอืพระ



 

อภิธรรมเอาจากพระสูตรทั้งหมด ก็ถกูทั้ง ๒ ทาง  เพราะขอความ
ตรงกัน ไมขัดแยงกัน แตพระสูตรแสดงโดยเอกเทศ คือ บางสวน
หมายความวา เทศนาตามเนื้อผา พูดตามเหตุเชนมีคนมาถาม 
สวนพระอภธิรรมแสดงโดยนิปเทศ คอื โดยสิ้นเชิง  ความขอนี้อัฏฐ
สาลีน ีอัฏฐกถาธัมมสังคณี  ยืนยันไวหนา ๓ และหนา ๔ 
 หากจะถือวา “พระอภิธรรมปฏกเอาจากพระสูตร “ก็เมื่อ
รับแลววา “ พระสูตรเปนพุทธพจน เหตุใดจึงจะมาวา  พระ
อภิธรรมไมใชพุทธพจนดวยเลา “ แมจะถือวา “ พระอภิธรรมปฏก
เปนพุทธพจนสวนรวม และพระสูตรตางหากเอามาจากพระ
อภิธรรม  ก็เหตุไฉนจะไปปฏเิสธพระอภิธรรมวาไมใชพุทธพจน
เลา! เปนเรื่องที่ควรสนใจ  ความจริงพระอภิธรรมก็มาจาก
พระพุทธเจา พระสูตร  พระวินัย ทั้ง ๓ ปฏกเปนพุทธพจนทัง้นั้น  
นอกจากสัทธรรมปฏริูปที่ปลอมอยู การที่จะรูวาใชพุทธพจน
หรือไมนั้น มีลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ ซึ่งพระพทุธเจา
ใหไวแลว ไมใชมาสันนิษฐานกันโดยสักแตวา “ คํา “ 

 ๑ปญหาที่วาในมหาปรินิพพานสูตรแสดงไววาพระพุทธเจา
ตรัสแกพระอานนทในทีป่ระชุมสงฆวา ถาใครเอาขอธรรมอันใดมา
อางวาเปนคําของพระศาสดาก็ใหสอบเทียบกับพระสูตรและพระ
วินัยกอนไมมีวาใหสอบเทียบกับพระอภิธรรมเลยเพราะเหตุใด 
 แกวา  สําหรับปญหานี้  เมื่อไดกลาวแลววา คําวา ธมฺโม 
ไดแก พระสูตรและพระอภิธรรมแลวก็ไมมีอะไรจะกลาวอีก แต
เพื่อใหเห็นลกัษณะที่พระพุทธองคทรงวางไวสําหรับการสอบ
                                                           
๑ หนังสือ” อภิธรรมเปนพุทธพจนแท “ รวบรวมคําถามคําตอบ โดย พระชาญ
บรรณกิจ เปนผูตอบปญหา  จากนักศึกษา  พิมพที่โรงพิมพรัชดารมภการพิมพ 
กันยายน  ๒๕๐๔ (พระชาญบรรณกิจ เปนอาจารยสอนพระอภิธรรมที่สํานักเรียน
พระอภิธรรมวัดสามพระยา  สํานักเรียนวัดพระอภิธรรมวัดมหาธาตุ  สํานักเรียนพระ
อภิธรรมวัดกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ  เปนบรรณาธิการวิปสสนาสาร และเปน
ผูบรรยายพระอภิธรรม  ที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  เปน
เลขานุการของอาจารยพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  ในชวงเวลาหนึ่ง  ทานเปนผู
มีความรูแตกฉาน และแมนยําในพระไตรปฏก  อรรถกถา  และฎีกา อยางยิ่ง  การ
ตอบคําถามของทานมีความชัดเจนตรงประเด็น  มีองคธรรมรองรับ  มีหลักฐาน
อางอิง  เปนที่นาเลื่อมใสศรัทธามาก  ทุกคําถามคําตอบที่นํามาเสนอนี้ นาสนใจ  
เหมาะสมกับปญญาของผูสนใจคนควา  เพื่อเพิ่มพูนสตปิญญาใหกับตนเองและ
ผูอื่นไดตอไป)  



 

เทียบวาธรรมใดที่เปนพระพุทธพจนหรือไม อันเปนสวนใหญ ๘ 
ประการ ไดแก 

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ 
 ๑. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ ธรรม
เหลานัน้ไมใชพุทธพจน   สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อคลาย
ความกําหนัด  ธรรมเหลานั้น  เปนพทุธพจนแท 
 ๒. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อประกอบกับทุกข  ธรรม
เหลานัน้ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อออกจาก
ทุกข  ธรรมเหลานั้น เปนพุทธพจนแท 
 ๓. ธรรมเหลาใด ทีเ่ปนไปเพื่อสะสมกองกิเลสมลทิน  
ธรรมเหลานัน้ไมใชพุทธพจน สวนธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อไม
สะสมกองกิเลสมลทิน ธรรมเหลานั้นเปนพุทธพจนแท 
 ๔. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความทะยานอยาก ธรรม
เหลานัน้ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อขดัเกลา
ความทะยานอยาก ธรรมเหลานัน้ เปนพุทธพจนแท 

 ๕. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความไมสันโดษ  ธรรม
เหลานัน้ ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด  เปนไปเพื่อความ
สันโดษ  ธรรมเหลานัน้ เปนพุทธพจนแท 
 ๖. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ 
(จนเสียผล)  ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด 
เปนไปเพื่อความไมสงัดจากหมู  ธรรมเหลานัน้ เปนพุทธพจนแท 
 ๗. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเกียจคราน  ธรรม
เหลานัน้ ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด  เปนไปเพื่อความขยัน 
ไมเกียจคราน  ธรรมเหลานั้น เปนพุทธพจนแท 
 ๘. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก ธรรม
เหลานัน้ ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อความเลี้ยง
งายธรรมเหลานั้น เปนพทุธพจนแท 
 

มหาปเทศ (ขออางอิงใหญ) ๔ ประการ 
 นอกจากนั้นสําหรับพระวนิัยซึ่งมีขอบงัคับไวโดยเฉพาะ
แลว ยังไดทรงกําหนดลกัษณะสําหรบัตัดสินไวเปนสวนจํากัด ซึ่ง
เรียกวา มหาปเทศ (ขออางอิงใหญ) ๔ ประการ คือ 



 

 ๑. สิ่งใดที่พระศาสดาไมไดทรงหามไววา เปนอกปัปยะ แต
เขากันไดกับสิ่งที่เปนอกปัปยะ  ขัดตอสิ่งที่เปนกปัปยะ  สิ่งนัน้  ไม
ควร 
 ๒. สิ่งใดทีพ่ระศาสดาไมไดทรงหามไววา เปนอกัปปยะ  
แตเขากันไดกับสิ่งทีเ่ปน กัปปยะ  ขัดตอสิ่งที่เปน อกัปปยะ  สิง่นั้น  
ควร 
 ๓. สิ่งใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนุญาตไววา เปนกัปปยะ 
แตเขากันไดกับสิ่งทีเ่ปนอกัปปยะ  ขดัตอสิ่งที่เปนกัปปยะ  สิ่งนั้น 
ไมควร 
 ๔. สิ่งใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนุญาตไววา เปนกัปปยะ 
แตเขากันไดกับสิ่งทีเ่ปนกัปปยะ  ขดัตอสิ่งที่เปนอกัปปยะ  สิ่งนัน้ 
ควร 
 หมายความวา สําหรับพระวินัยนั้น นอกจากจะตองพิสูจน
ตามลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการแลว  ยังตองพิสูจนตาม
มหาปเทสอกี ๔ ประการดวย 
 ปญหาที่พึงพิจารณาก็มีวา พระอภิธรรมปฏกนี้ มีขอใดคํา
ใดขัดแยงกับลักษณะสาํหรับตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการนี้บาง  

ถาไมมี การขัดแยงก็เปนพุทธพจนแท โดยไมตองสงสัย  แมใน
สมัยพุทธกาลพระพุทธเจายังทรงรับรอง  มธุปณฑิกสูตรของพระ
มหาโมคคัลลานะวา เปนพระพุทธพจน เปนตัวอยางมีอยู 
 ปญหาที่ถามวา พระสมัมาสัมพุทธเจาเทศนพระอภิธรรม 
๗ คัมภีรโปรดพระพุทธมารดา แตเทศนขอธรรมอันเนื่องดวย
อริยสัจ ๔ โปรดพระพุทธบิดา  เพราะพระอภิธรรมสงวนไวสําหรับ
พระพุทธมารดาโดยเฉพาะ สวนผลที่ได พระพทุธบิดาสําเรจ็พระ
อรหันต  พระพทุธมารดาไมไดอะไรเลย และพระอภิธรรม ๗ 
คัมภีรนี้  พระพุทธองคไมไดแสดงแกพระอานนทเลย  จริงหรือ ? 
 แกวา การเทศนาโปรดเวไนยสัตวนัน้ พระสัมมาสัมพุทธ
เจายอมเทศนใหเหมาะสมแกอุปนิสัยของผูฟงแตละบุคคล หรือ
แกสวนใหญแหงสังคมนัน้ โดยเพงประโยชนเปนสําคัญ ไมไดเพง
ฐานะของบคุคลเปนสําคัญ การเทศนาโปรดพระพุทธมารดาและ
พระพุทธบิดาดวยคัมภีรตางกันนั้น  ก็เพื่อใหเหมาะสมแกอุปนิสัย
ดังกลาวแลว แทจริงเมื่อสรุปองคธรรมลงแลวก็เปนอยางเดียว 
และที่วาพระพุทธมารดาไมไดอะไรเลยนั้น ยังคลาดเคลื่อนอยู  ที่
จริงปรากฏตามสังคีติกถาสํานวนเกา  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณ



 

เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงชําระเมือ่รัตนโกสินทรศก 
๑๒๕ และปฐมสมโพธิกถา  พระนิพนธของสมเดจ็พระมหาสมณ
เจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ  ชาํระเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ ทั้ง ๒ ฉบับนี ้ 
รับรองตองกันวา  ในการที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงเทศนา
พระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาครั้งนั้น  นอกจากเทพยาดาและ
พรหมทั้งหลายไดมรรคผลกันเปนอันมากแลว พระพุทธมารดาก็
ไดบรรลุโสดาปตติผลดวย ไมใชไมไดอะไรเลย สวนที่วาพระ
อภิธรรมเปนของสงวนสําหรับพระพุทธมารดานั้น  ไมปรากฏวา
ใครกลาว  แตความจริงปรากฏอยูวาไดทรงแสดงแกพระสารบีุตร 
และโปรดใหพระสารีบุตรสอนแกเวไนยนิกรทั่วไป  การที่ไมได
แสดงแกพระอานนท  เพราะไมใชโอกาส กลาวคือ ขณะที่ทรง
แสดงพระอภิธรรมในดาวดึงสเทวโลกนั้น เมื่อถงึเวลาทีจ่ะตองฉัน
ภัตตาหารตามวิสัยของมนุษย พระพุทธองคก็ไดเสด็จลงมาฉันที่
ปาไมฉันทนใกลสระอโนตดาตในปาหิมพานต ซึ่งพระสารบีตุรไป
คอยถวายการอุปฏฐากอยู ณ ที่นั้น และพระพุทธองคก็ไดทรง
แสดงแกพะอภิธรรมแกพระสารีบุตรในขณะนั้น  แตเปนการแสดง

โดยยอ เรียกวา สังเขปนัย  ตางกบัทรงแสดงในดาวดึงสเทวโลก  
ซึ่งทรงแสดงอยางพิสดารมาก เรียกวา วิถารนัย  สวนที่พระสารี
บุตรแสดงแกศิษยานุศิษยนั้น แสดงอยางกลาง ๆ ชื่อวา นาติ
วิตถารนาติสังเขปนัย  ไมมีโอกาสที่พระพุทธองค จะทรงแสดงแก
พระอานนทได เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงแกพระสารีบุตรแลว  
พระสารีบุตรก็แสดงแกศษิยานุศิษยซกัถามกันจนเปนทีเ่ขาใจแลว 
จึงแสดงแกพระสาวกทั่วๆ ไปมีพระอานนท เปนตน และเมื่อพระ
อานนทไดทราบอยูแลวก็ไมมีความจําเปนอันใดที่พระพุทธองค 
จะตองแสดงแกพระอานนทซ้ําอีก 
 ปญหาที่ถามวา พระอภิธรรมปฏก เปนเรื่องที่มีผูแตง
ปลอมแปลงเขามาในพระพุทธศาสนา ภายหลังพระพุทธ
ปรินิพพาน จริงหรือ ? 
 แกวา ตามพระพุทธปรวิัต๑ิปรากฏวา เมื่อพระสมัมาสัม
พุทธเจา ไดทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไดเสวย

                                                           
๑ พุทธประวัติ พระสูตรมหาวารบาลีในขุททกนิกาย พุทธวังสะ พระบาลี ในพระวินัย 
มหาวารพระบาลีพรอมทั้งอรรถกถา 



 

วิมุตติสุขอยูในบริเวณที่ตรัสรูนั้น๗สปัดาห คือ ประทับนั่งบนรัตน
บัลลังกที่ตรัสรูนั้นตลอดสัปดาหที ่๑ แลวเสดจ็ไปประทับยืนอยูใน
ทิศอิสาณแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ จองพระเนตรดูตนพระมหาโพธิ์
นั้นตลอดสัปดาหที่ ๒ สถานที่นั้นเรียกวา อนิมิสเจดีย แลวเสด็จ
จงกรมในทิศอุดรแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดสปัดาหที่ ๓ แลว
เสด็จประทับนั่งยังรัตน ฆระเจดีย เรือนแกว ในทิศปจฉิม หรือทิศ
พายัพแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาพระอภิธรรม ตลอด
สัปดาหที่ ๔ แลวเสด็จไปประทับยังรมไมไทร ซึ่งเปนที่อาศัยพกัรม
ของคนเลี้ยงแพะอันมีนามวา อชปาลนิโครธ ตลอดสัปดาหที่ ๕ ได
ทรงขับธิดามารที่มาเลาโลม ตอมาไดทรงตอบปญหาของ
พราหมณผูหนึ่ง ผูมีปกติตวาดคนอื่น วา หึ หึ แลวเสดจ็ไปประทบั
นั่งขัดสมาธยิังรมไมจิกอันมีนามวา มุจลินท ซึ่งอยูในทิศบูรพาหรือ
ทิศอาคเนยแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ตลอดสัปดาหที ่ ๖ในกาลนั้น 
ฝนตกพรําๆตลอด ๗ วัน พญานาคมีนามวามุจลนิท ไดมาขดกาย
และแผพังพานใหญปองกันฝนและลมถวาย แลวเสด็จไปยังรมไม
เกตุอันมีนามวา ราชายตนะ  ซึ่งอยูในทิศทักษณิแหงตนพระศรี

มหาโพธิ์ตลอดสัปดาหที ่ ๗ ในกาลนั้น ทาวสักกะอมรินทราธิราช  
นอมผลสมออันเปนทิพยโอสถเขาไปถวาย   

ดังนี้จะเห็นไดวา พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ไมใชมีผูแตงปลอมแปลงเขามา 
นอกจากนั้นยังปรากฏตอไปอีกวา พระอภิธรรมนี้เปนวิสัยของพระ
สัพพัญูพุทธเจาโดยเฉพาะหาเปนวสิัยของพระสาวก หรือบุคคล
เหลาอื่นไม ๑ 

ตอมา เมื่อพระบรมศาสดาทรงตรัสรูครบ ๗ พรรษา  ในวัน
เพ็ญเดือน ๘ ภายหลังที่ไดทรงแสดงยมกปาฏิหาริยแลวเสดจ็ไปสู
ดาวดึงสเทวโลก ทรงเทศนาโปรดพุทธมารดาพรอมดวยเทวดา
และพรหมตลอด ๓ เดือนเต็มบริบูรณ  สวนในมนุษยโลก  นับแต
แรมค่ําหนึ่งเดือนนั้น เปนตนไป  พระพุทธองคไดเสด็จไปกลบัมา
ทรงแสดงพระอภิธรรมใหพระสารีบุตรผูเปนพระอัครสาวกเบื้อง

                                                           
๑ อภิธัมมัตถวิภาวินี  อัฏฐสาลินี  อัฏฐกถากัณฑวัณณาปริวาร  พระบาลีวินัยปฏก 



 

ขวาฟง ที่สระอโนดาตในปาหิมพานต และมีกระแสรับสัง่ใหพระ
สารีบุตรแสดงแกชาวมนุษยนิกรทั่วไป๑ 

ตั้งแตวันเริ่มสอนพระอภธิรรมแกมนุษยนิกรเปนตนมา 
พระอภิธรรมปฏกก็แพรหลายทั่วไปในหมูพระสาวกทั้งหลาย ดังที่
มีกลาวอยูในคัมภีรตาง ๆ เชน ในพระสุตตันตปฏก อังคุตตรนิกาย 
มีขอความวาพระภิกษุประชุมสนทนาพระอภิธรรมกันอยู  ในพระ
สุตตันตปฏก มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก มหาโคสิงคาลสูตร 
พระมหาโมคคัลลานะแสดงมติของทานวา ปาโคสิงคาละนี ้
เหมาะสมทีจ่ะวิสชัชนาพระอภิธรรม ในพระสุตตันตปฏก ขุททก
นิกาย เถรีปทานวา  นางเขมาเถรีรูนัยแหงพระอภธิรรม ในวินัยปฏ
กมหาวิภังค ทัพพมัลลปุตตเถรวัตถุมีวา ทานมีหนาที่จัดแจง
เสนาสนะถวายแกสงฆผูมาจากทิศทัง้ ๔ ทานเปนผูฉลาดยอม
จัดแจงเสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผูทรงพระวินัยไวรวมกัน ดวยคิด
วา ภิกษุเหลานั้น จักไดสาธยายพระวินัยรวมกันยอมจัดแจง
เสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผูทรงพระสตูรไวรวมกัน ดวยคิดวา

                                                           
๑ อรรถกถาธรรมบทและปรมัตถทีปนี 

ภิกษุเหลานัน้ จักไดสาธยายพระสูตรรวมกัน ยอมจัดแจง
เสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผูทรงพระอภิธรรมไวรวมกัน ดวยคิดวา 
ภิกษุเหลานัน้ จักไดสาธยายพระอภิธรรมรวมกัน ในวินัยปฏก 
ภิกขุณีวิภังคมีความวา นางภิกษุณีทําปุจฉาแกพระภิกษุนั้น ขอ
โอกาสอันใดตองถามอันนั้นคือ ถาขอโอกาสพระวินัย ตองถาม
พระวินัย ถาขอโอกาสพระสูตร ตองถามพระสูตร ถาขอโอกาส
พระอภิธรรม ตองถามพระอภิธรรม แตถาขอโอกาสพระวินัย แลว
ถามพระสูตรก็ดี พระอภิธรรมก็ดี หรือขอโอกาสพระสูตร แลวถาม
พระวินัยก็ดี พระอภิธรรมก็ดี อนึ่ง ถาขอโอกาสพระอภิธรรมแลว
ถามพระวินัยก็ดี พระสูตรก็ดี เธอตองอาบัติปาจิตตีย ดังนี้เปนตน  
  จะเหน็ไดวา ในสมัยพุทธกาลนัน้ มีพระเถรานุเถระ
ตลอดจนภิกษุภิกษุณี ศกึษาพระอภิธรรมกนัอยูเปนอันมาก  แม
ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ซึ่งทานพระมหากัสสปะ เปนประมุข มี 
พระอุบาลี พระอานนท พรอมดวยพระอรหันตสาวก รวม ๕๐๐ 
รูปลวนเปนปฏิสัมภิทาปตตะ ฉฬภิญญา เตวิชชา ก็ไดยกยองพระ
อภิธรรมวา โดยปฏก พระอภิธรรมเปน อภิธรรมปฏก  โดยนิกาย 
พระอภิธรรมเปน ขุททกนิกาย โดยองค คือนวงคสัตถุศาสน พระ



 

อภิธรรมเปน เวยยากรณะ และในการทําสังคายนาครั้งหลงั ๆ 
ตอมาพระอภิธรรมก็ไดรับการยกยองวาเปนปฏกที่สําคัญตลอด
มา ยิ่งในสมัยการทาํสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งกระทําเมื่อ
พระพุทธศาสนาลวงแลว ๒๐๐ ปเศษ โดยพระโมคคัลลีบุตรติสส
เถระเปนประธาน พรอมดวยพระอรหันต รวม ๑,๐๐๐ รูป ยิ่ง
แสดงวา สมัยนั้น มีผูนิยมศึกษาพระอภิธรรมกันมาก  ถึงกับคณะ
สังคายนาตองวินิจฉัยปญหาพระอภิธรรมตั้ง ๑,๐๐๐ ขอ ไวใน
พระกถาวัตถุพระบาลี เพื่อระงับขอโตเถียงกันในนานาประเทศ ให
ยุติลงดวยคัมภีรพระอภิธรรม เปนบรรทัดฐาน 

ในที่สุดปรากฏในบาลีอัฏฐานสูตร เอกนบิาต อังคุตตร
นิกาย กลาวถึงปญจอันตรธาน ๕  ประการ วา ปริยัติอันตรธาน
กอน  แลวปฏิบัติ ปฏเิวธ ลิงคะ ธาต ุ จงึอันตรธานตามลําดับกัน  
เมื่อพระปริยัติธรรมเสื่อมนั้น พระอภิธรรมเสื่อมกอน เมื่อพระ
อภิธรรมเสื่อมนั้น  เสื่อมตั้งแตปลายลงมา คือ มหาปฏฐาน เสื่อม
กอนแลว  ยมก กถาวัตถุ ปุคคลบญัญัติ ธาตุกถา วิภังค ธัมม
สังคณี ก็เสื่อมตาม ๆ กัน ตามลําดับ  นี้ก็เปนหลักฐานอีกประการ

หนึ่งที่วา พระอภิธรรมนี้มีกลาวอางถึงตั้งแตเริ่มปรากฏขึ้นจนถึง
ที่สุดอันตรธานไป  

โดยหลักฐานตาง ๆ ดงักลาวนี ้  ซึ่งไดมาจากทั้งพระสุต
ตันตปฏกและพระวินัยปฏก ไมใชมาเฉพาะพระอภิธรรมปฏก
เทานั้น เชนนี้ จะเหน็ไดวา พระอภิธรรมเปนพุทธพจนแท ๆ และ
เปนวิสัยของพระสัพพัญูพุทธเจาโดยเฉพาะ มิใชวิสัยที่บุคคล
อื่นจะกลาวได ผูที่กลากลาววาพระอภิธรรมไมใชพุทธพจน ก็
เพราะไมเคยรูไมเคยเรยีนพระอภิธรรม และไมไดสนใจที่จะศึกษา
ใหรูจริงดวย ถาไดสนใจศึกษาพระอภิธรรมใหเกิดความเขาใจบาง
แลว จะเห็นความวิจิตรพิสดารในพระอภิธรรม จะเห็นพระปญญา
คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ประเสริฐทีสุ่ด ไมมีสิ่งใดหรือผูใด
จะเทียบเทียมได  และจะเห็นวา พระอภิธรรมปฏกนี้  นอกจาก
พระสัมมาสมัพุทธเจาแลว  บุคคลอื่นใดไมสามารถจะกลาวได
โดยลําพังเลย 
 



 

วรรณกรรมอางอิงวาพระอภิธรรมเปนพุทธพจน 
๑. อาจารยวรรณี โกเมศ (๒๕๑๔) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ประวัติพระอภิธรรม  มีเนือ้ความโดยสรุป ดังนี ้
พระอภิธรรมนี้มีอยู ๗ คัมภีรดวยกัน คือ 
๑. ธัมมสังคณี  ๒. วิภังค ๓. ธาตุกถา ๔. 

ปุคคลบัญญัติ 
๕. กถาวัตถุ  ๖. ยมก ๗. ปฏฐาน 
และกลาววา ที่ชื่อวา พระอภิธรรม เพราะ 

     ๑. เนื้อความที่อยูในหลักธรรม ๗ คัมภีรนี ้ เปนสิ่งที่รูไดยาก
หนึ่ง 
     ๒. เปนธรรมมีเนื้อความละเอียดมากอยางหนึ่ง 
    ๓.เปนธรรมมีเนื้อความลึกซึ้งคัมภรีภาพมากอยางหนึ่ง 
   ๔. เปนธรรมที่ไมสามารถจะคิดนึกเอาเองไดอยางหนึ่ง 
   ๕. เปนธรรมที่มีถอยคําในการแสดงวิจิตรพิสดารมากอยางหนึ่ง 
 ๖. เปนธรรมที่มีเนื้อความอันสูงสุดอยางหนึ่ง 
 ๗. เปนธรรมที่มีเนื้อความอันพิเศษมากอยางหนึ่ง 

 เนื้อความในพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงไวนั้น เมื่อวาโดยองคธรรมปรมัตถแลว  มี ๕ ประการคือ จิต 
เจตสิก รูป นพิพาน และบัญญัติ ทั้ง ๕ อยางนี้แหละ  เรียกวา พระ
อภิธัมมัตถะ 
 พระอภิธรรม ที่ปรากฏขึน้ในหมูสัตวโลกได ก็โดยอาศัย
อํานาจแหงพระสัพพัญุตญาณของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา
เทานั้น  นอกจากนี้แลว  ถึงแมวา จะเปนพระปจเจกพุทธเจาก็
ตาม  ก็ไมสามารถที่จะทาํใหปรากฏขึ้นในโลกไดเลย 

๒. อาจารยถวิล อภัยภูมินารถ (๒๕๑๓) หนังสือ 
ประมวลปกณิณกธรรม ปุจฉา– วิสัชชนา ปฐมภาค (หนา ๗ - ๑๓ 
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๓) ลาวถงึเรื่อง 
ปรินิพพานสามประการของพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
ความสําคัญของปริยัติศาสนามีขอความโดยสรุปดังนี้ 

ปรินิพพาน ๓ ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น คือ  
๑) กิเลสปรินิพพาน ๒) ขันธปรินิพพาน  ๓) ธาตปุรินพพาน กิเลส
ปรินิพพานนัน้ ไดมีแลวบนรัตนบัลลังกภายใตรมไมพระศรีมหา
โพธิ์ ขณะเมื่อตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสเปน



 

สมุจเฉทปหานดวยอรหันตมรรคญาณขันธปรินิพพาน ไดมีแลว
เหนือพระแทน ระหวางนางรังทั้งคู แถบใกลเมืองกุสินาราราชธาน ี
ธาตุปรินิพพาน จะมีในโอกาสขางหนาที่โพธิบัลลังกอันเปน
สถานที่ๆ กิเลสปรินิพพาน อนึ่งสัตวทั้งหลาย ทีเ่กิดเปนมนุษยนั้น 
ซึ่งไมมีโอกาสที่จะไดพบเห็นธาตุปรินพิพาน และจะไปในสถานที่
นั้นไมได มวลสัตวที่จะไดพบเห็นจะมีแตเทพยดาทั้งหลายเทานั้น 
ที่มีโอกาสไดพบเห็นพระบรมธาตุทรงถือเพศเปนองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาประกอบดวยทวัตติงสะมหาปุริสะลักษณะ และ
อสีติยานุพยญัชนะ ประกอบดวยพระฉัพพัณณรังสี บังเกิดความ
ชื่นชมโสมนสัอยางแรงกลาสามารถไดมรรคผลในขณะนั้นโดยแน
แท 

๓. พระชาญบรรณกิจ หนังสือ “ พระอภิธรรมเปนพุทธ
พจนแท “ (๒๕๐๔) เปนหนังสือที่รวบรวมคําถามคําตอบ โดยพระ
ชาญบรรณกิจ  เปนผูตอบคําถาม พิมพที่โรงพิมพรัชดารมภการ
พิมพ  กันยายน ๒๕๐๔  

๔. อาจารยทอง หงสลดารมภ ศิษยวัดมหาธาตุฯ ได
กลาวไวในปาฐกถาเรื่อง “พระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท“วาใน

ปจจุบนันี้ไดมีพุทธบริษัทบางพวกยังไมมีความรูความเขาใจใน
คัมภีรพระอภิธรรม ซึ่งเปนพุทธพจนอันแทจริงก็เลยปฏิเสธวา 
“พระอภิธรรมมิใชเปนพทุธพจน“ แลวก็พากันละเลยตอพระ
สัทธรรมสวนนี้ไปเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกันตอคัมภีร
พระอภิธรรมและเพื่อรักษาพระปริยัติธรรมสวนนี้ไวใหดํารงอยู 
เปนประโยชนเกื้อกูลแกพุทธบริษัทตลอดไป 

ผลการวิจัยพบวา บคุคลเหลานี ้ เปนผูทีม่ีการศึกษา
ทางดานฝายโลก ก็สูงพอสมควร  และทางดานฝายธรรม ก็มี
ความรูดีพอ ทั้งทางดานปริยัติ และปฏิบัติ  จึงเปนบุคคลทีเ่ชื่อถือ
ได  (ถาพิจารณาโดยแยบคายและวางใจเปนกลาง) จงึทําให
สามารถใชเปนตัวอยาง ในการวนิิจฉยัได 

--- 
                                                           
 


