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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

องคประกอบของพระพุทธศาสนา 
 
พระพทุธศาสนา มีองคประกอบสําคัญ ๔ อยาง คือ  
 ๑. ศาศนธรรม  ไดแก หลักธรรมคําสอนในพระพทุธศาสนา คือ พระไตรปฎกเปน
หลักใหญ  และมีคัมภีรอรรถกถา  ฎีกา อนฎีุกา และคาํอธิบายของเกจอิาจารยบางทาน ที่พอ
เชื่อถือได  อันเปนหลกัศาสนธรรมที่มีความสําคัญตามลําดับกันลงมา 
 ๒. ศาสนวัตถุ  ไดแก ศาสนสถานตาง ๆ คือ วัดวา อาราม โบสถ วหิาร เจดีย 
ตลอดจนทรัพยสมบัติของพระพุทธศาสนาตาง ๆ  
 ๓. ศาสนพธิ ี  ไดแก พิธีกรรมที่พึงประพฤติปฏิบัติ ใหถูกตองกับกาละ เทสะ และ
บุคคล  เพื่อความเปนระเบยีบ และความดีงาม  นาํมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของบุคคลผูพบ
เห็น เปนการรักษา และเผยแผ ซึง่หลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนาอีกทางหนึง่ดวย   
ฉะนั้น พิธีกรรมใด  ที่ไมเปนไปเพื่อการรักษาและเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนา 
หรือเปนไปเพือ่บิดเบือนคําสอนทางพระพุทธศาสนา พิธกีรรมนัน้ แมจะอางวา ทําเพื่อ
ประโยชนแกวดั แกศาสนากต็าม  กถ็ือวา เปนพิธกีรรมนอกพระพทุธศาสนา  คือ ไมถูกตอง
ตามหลกัคําสอนของพระพทุธเจา ซึ่งพทุธบริษทัที่มีความรักษาความศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาอยางแทจริง ไมควรทํา ไมควรประพฤติ 
 ๔. ศาสนบุคคล  ไดแก พทุธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  ซึง่เปน
องคประกอบอันเปนจักรสําคัญ ในการขับเคลื่อนองคกรพระพทุธศาสนา อันเปรียบเสมือน
นาวาใหญใหแลนไปได หรือหยุดนิง่ หรือจมลง  ก็อยูทีพุ่ทธบรษิัท  ซ่ึงจะตองเปนผูเรียนรูและ
เขาใจลึกซึ้งถึงเหตุผลของหลกัธรรมคําสอน และพิธีกรรมตาง ๆ ตลอดจนเหน็คุณคาของศา
สนวัตถุสถาน  อันเปนสมบัติของพระพทุธศาสนา  จึงจะเปนผูรักษาสืบทอดที่ดีได  ถามิ
เชนนัน้แลว กจ็ะเปนแตเพยีงผูเฝาดูอยูเฉย ๆ  หรือเปนผูบอนทําลาย  องคประกอบทั้ง ๓ 
ขางตนนั้นเสียเอง    
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การรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ๑. ศาสนธรรม  พุทธบริษัททั้งหลาย ตองรักษาและสืบทอด  ดวยการเอาใจใสใน
การศึกษาเลาเรียนหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง 
และลึกซึ้งถงึแกนแทของหลกัธรรม  และตองศึกษาใหมคีวามรอบรูทัว่ ทุกแงมุมของหลักธรรม  
จึงจะเปนผูที่สามารถรักษาสบืทอดหลักธรรม  อันเปนองคประกอบสําคัญที่สุดไวได 
 ๒. ศาสนวัตถุ  พุทธบริษัททั้งหลาย  ตองรักษาและสบืทอด  ดวยการหมั่นดูแลรักษา 
บูรณะซอมแซม  ศาสนสถานที่ชํารุดทรุดโทรม  หรือส่ิงใดที่มีความจาํเปนยังไมม ี ก็รวมดวย
ชวยกนัจัดตั้งจัดสรางใหมีข้ึน  เพื่อเปนสมบัติ ใชเปนประโยชนในทางพระพทุธศาสนาตอไป 
 ๓. ศาสนพธิ ี  พุทธบริษัททั้งหลาย  ตองรักษาสืบทอด ดวยการเรียนรูใหมีความ
เขาใจและประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  กับเวลา  สถานที ่ บุคคล  หรือจุดประสงคของพิธกีรรม
นั้น ๆ 
 ๔. ศาสนบุคคล พุทธบริษทัทัง้หลาย  ตองชวยกันรักษาสืบทอด  ดวยการชวยยก
ยองเชิดชู สนบัสนุน และปกปองบุคคลทีม่ีความรูความเขาใจ และเอาใจใสในภาระธุระทาง
พระพทุธศาสนาคือคันถธุระ การศึกษาเลาเรียนพระพทุธพจน และวปิสสนาธุระ การประพฤติ
ปฏิบัติตามหลกัธรรมคําสอนอยางเครงครดั  ไมวา จะเปนพระภิกษุ  สามเณร หรือ อุบาสิก 
อุบาสิกา ก็ตาม ไมมวัไปหลงยกยองเชิดชู หรือปกปอง บุคคลทีท่ําธุระนอกพระพทุธศาสนา  
หรือ ใชศาสนาเปนเครื่องมอืในการแสวงหาลาภ  ยศ ชือ่เสียง เกียรตยิศ อยางเดียว 
 เมื่อพุทธศาสนิกชนทัง้หลาย  รวมมือกันเอาใจใส ในการบาํรุงรักษาและสืบทอด
องคประกอบของพระพทุธศาสนาทัง้ ๔ อยาง  อยางดีแลว  ก็ไดชือ่วา เปนการรักษาสืบทอด
พระพทุธศาสนาไวได   

ศาสนธรรม ๓ ประการ 
พระพทุธศาสนานั้น ประกอบดวยหลกัศาสนธรรมที่สําคญั ๓ ประการคือ 

๑.ปริยัติศาสนา ไดแก การศึกษาเลาเรยีนพระพุทธพจนและอรรถกถาพรอมทั้งฎีกา 
อนุฎีกาใหมีความรูความเขาใจ อยางแจมแจง และลึกซึง้ถึงแกนแท ของหลักธรรมเหลานั้น 

๒.ปฏิบัติศาสนา ไดแก การปฏิบัติตามหลกัธรรม ที่ไดทาํการศึกษาเลาเรียนมาอยาง
ดีแลวนั้น คือ การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗  ตามควรแกภาวะของตน และการ
เจริญสมถกรรมฐาน และวปิสสนากรรมฐาน 
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๓.ปฏิเวธศาสนาไดแก การไดบรรลุคุณวิเศษ คือ มรรค ผล  นพิพาน  ฌานอภิญญา 
อันเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกตอง ตามสมควรแกการปฏิบัติ ของแตละบุคคล 

ในบรรดาศาสนา ทัง้ ๓ ประการนัน้ ปริยติัศาสนา ยอมมีความสําคญัเปนอันดับแรก  
เพราะเปรียบเสมือนแผนที่สําหรับเดินทาง  ถาไมมีปริยติัศาสนาเสยีแลว ปฏิบัติศาสนา และ
ปฏิเวธศาสนา ยอมมีข้ึนไมได 

ฉะนั้น จงึควรใหความสาํคญัแกปริยัติศาสนาใหมาก ในการที่จะเปนบันไดไปสูการ
ประพฤติปฏิบัติ ใหบรรลุถงึซึ่งปฏิเวธ อันเปรียบเสมือนการเดินทางไปสูจุดหมายใดจุดหมาย
หนึง่ ปริยัติศาสนา เปรียบเหมือนการเรียนแผนที่ปฏิบัติศาสนาเปรียบเหมือนการเดินทาง  
และปฏิเวธศาสนา เปรียบเหมือนการบรรลุถึงจุดหมายแหงการเดินทางนัน้    

ถาเรียนผิด กท็ําใหปฏิบัติผิด ผลคือ ปฏิเวธที่แทจริง   ยอมไมสามารถเกิดขึ้นได (เกดิ
ไดแตผลเทียม) เปรียบเหมอืนการเรียนหรือการดูแผนทีผิ่ด ก็ทาํใหเดนิผิดทาง ผลก็คือ ไม
สามารถไปถงึจุดหมายปลายทางได ฉะนัน้ 

อนึ่ง ผูที่ดําเนินไปผิดจากแผนทีท่างทีท่านกาํหนดไว ยอมจะเดินไปประสบอุปสรรค
อันตรายตาง ๆ มากมาย เชน มีขวากหนาม มีแมน้ํา มีภูเขา เปนตน ขวางกั้น ตองเดินออม ทาํ
ใหเสียเวลาในการเดินทาง หรือหลงเดินเขาไปปาทึบไมสามารถหาทางออกมาได หรือตองเสีย
เวลานาน หรือหลงเดนิเขาไปในสถานที่ๆมีอันตรายตางๆ เชน อันตรายจากโจรผูราย อันตราย
จากสัตวรายตาง ๆ หรือ เดนิไปสะดุดกอนหนิ ตนไม โดดหนามเกี่ยว หกลม เปนตนบาง หรือ
เดินพลัดตกเขา ตกเหว ตกหลุม ตกบอ เปนตนบาง ตองประสบความลําบาก ความบาดเจ็บ
หรืออันตรายถงึตาย หรือ อาการสาหัสปางตาย อันเนื่องมาจากการเดินผิดทาง ซึ่งมีการเรียน
ผิดหรือดูแผนที่ผิดนัน้เปนเหตุ ฉันใด  คนที่เรียนธรรมผิด และปฏิบัติผิดธรรม ก็ยอมไดรับโทษ 
มีความติเตียนจากบัณฑิตบาง  ตองทะเลาะเบาะแวงกับผูอ่ืนบาง  เกิดความเดือดรอนใจเอง 
เมื่อหวนระลึกถึงบาง หรือถงึความวิบัติทางความคิด วบัิติทางความประพฤติ เปนมิจฉาทิฏฐิ
บาง  ตองไดรับความทกุขยากลาํบากทัง้ทางกายและทางใจ อาจถึงตายหรือถงึอาการสาหัส
ปางตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิด ซึ่งมีการเรียนผิดนั้นเปนเหตุ กฉั็นนัน้ เหมือนกัน  

ฉะนั้น พระพทุธองค จงึทรงจาํแนกปริยัติ คือการศึกษาเลาเรียนไวเปน ๓ ประเภท คือ   
๑.อลคัททูปมาปริยัติ  ไดแก  การศึกษาเลาเรียนธรรม ที่เปรียบ เสมือนการจับงพูิษ

ราย ซึง่ผูที่จบัไมดีนั้น อาจถกูงูพษิแวงกัดเอา ทาํใหไดรับความเจบ็ปวดแสนสาหัส ถงึตายหรือ
ถึงอาการปางตายได อันมีการจับไมดีของบุคคลนั้น เปนเหตุ ฉันใด  การที่โมฆะบรุุษบางคน
ในพระศาสนานี้ เรียนธรรม เพื่อหวังอวดโอ หวงัลาภสักการะ ยศ ตําแหนง  ชื่อเสยีง หรือเรียน
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เพื่อไวโตแยง หักลางกับผูอ่ืน ดวยอํานาจมานะ ทิฏฐิ เปนตน  เขายอมไดประสบกับส่ิงที่ไมดี 
เปนเครื่องตอบแทน เชน การตําหนิติเตียนจากบัณฑิตทั้งหลายบาง ความเดือดรอนใจตนเอง
ที่ตองระลึกถึงดวยความรังเกียจบาง หรือตองไดรับทุกขเวทนาแสนสาหัส ถงึตายหรือถงึ
อาการปางตายบาง อันมีการถือผิด ปฏิบัติผิดนั้น เปนเหตุ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน  

๒. นิสสรณตัถปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรียนธรรมะ เพื่อเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะนาํตนเองใหขามพนจากวัฏฏะสงสาร อันยาวไกลนี้ใหได ซึ่งเปน
การศึกษาที่ดีที่ถูกตอง อํานวยตอการประพฤติปฏิบัติ สําหรับผูทีเ่ปนปุถุชนและพระเสขะ
บุคคล เปรียบเหมือนการเรียนรูแผนที่สําหรับเดินทางทีถ่กูตองทําใหสามารถเดนิไปไดถูกทาง
และบรรลุถึงจดุหมาย โดยความสวัสดีในทีสุ่ด เปนการศึกษาของเหลาบัณฑิต ผูมีปญญา ที่
ศึกษาเพื่อการประพฤติปฏิบัติ พัฒนาสตปิญญาของตนใหแกกลา และพาตนใหขามพนทาง
กันดารทั้งหลาย มทีางกนัดารคือ ความเกดิ ความแก ความเจบ็ และความตาย เปนตน เสียได 

๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ ไดแก การศึกษาเลาเรียนธรรม ที่เปรียบประดุจดังทานผูเปน
ขุนคลัง   คือเรียนรูเพื่อเก็บรักษาและสืบทอดตอไป แกชนรุนหลัง ไมใหเลือนหายหรือขาดสาย
ไป  ไดแก  การศึกษาเลาเรียนของทานที่สามารถปฏบัิติพัฒนาตนเอง จนสามารถนําตนให
ไปสูจุดสูงสุด คือ เปนพระอรหันต  สามารถกาํจัดกิเลสไดหมดสิ้นโดยไมมีเหลืออยู แมแต
นอย มีตนเปนผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแลวไมตองปฏิบัติเพื่อการละกิเลสอกีตอไปแลว 
เรียกวาอยูจบพรหมจรรยแลว ทานจึงศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจนไวเพื่อรักษาและสืบทอด
ตอไป 

ฉะนั้น  การศึกษาเลาเรยีนหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ของเราเหลา
พุทธศาสนกิชน ที่ยงัเปนปถุชุนอยู จึงควรเปนแบบ นสิสรณัตถปริยติั คือ การศึกษาเพื่อมุง
กําจัดขัดเกลากิเลสใหหมดไปจากจติใจใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความสะอาด สวาง สงบ และ
เปนบาทดําเนนิไปสูจุดหมายสูงสุดคือ พระนพิพาน ตอไป ทัง้เปนการชวยสืบทอดอายุ
พระพทุธศาสนาและหลักธรรมคําสอนใหอยูยืนยาว ตอไปอีกทางหนึง่ 

แตถามีผูศึกษาแบบ อลคทปูมาปริยัติ มาก (ดังเชนทุกวันนี้ ) พระพทุธศาสนาของ
เรา  ก็จะยิง่เสือ่มสูญเร็วมากขึ้น 

อนึ่ง พระพทุธศาสนา คือ ศาสนธรรมทั้ง ๓ ประการนั้น จะเสื่อมไปหรือ เจริญรุงเรือง
มากขึ้นนัน้   กด็วยเหตุปจจัยตาง ๆ ไดแก 

 



 

 

                                                                                                                               ๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

เหตุที่ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองนั้นมี ๕ ประการ คือ 
๑. สักกัจจัง  ธัมมัง  สุณนัติ   พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย คือ ภิกษุสามเณร อุบาสก

อุบาสิกา มีความใสใจในการสดับรับฟงพระสัทธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา โดยความ
เคารพ อยางจริงจังและจริงใจ  

๒.สักกัจจัง ธัมมัง ปริยาปุณันติ คือพุทธศาสนกิชนทัง้หลาย มีความใสใจใน
การศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ทัง้ในพระไตรปฏก บาลี อรรถ
กถา ฎีกาและอนุฎีกา โดยความเคารพ  

๓. สักกจัจัง ธัมมัง ธาเรนติ คือ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มีความสนใจและใสใจ
ขวนขวายในการทองจาํหลักธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาที่สําคัญๆในพระไตรปฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา และทรงจําไวไดอยางแมนยํา ไมใหเลือนหาย และถายทอดตอ ๆ กนัไป 
ไมใหขาดสาย 

๔. สักกัจจัง ธาตานงั ธมัมานงั อัตถัง อุปะปะริกขันติ คือ  พุทธศาสนกิชน
ทั้งหลาย มีความสนใจในการพิจารณาอรรถคือเนื้อความของหลักธรรมคําสอนทาง
พระพทุธศาสนา ที่ตนเองไดทรงจาํไวแลวนัน้วามคีวามหมายอยางไรโดยถกูตองเพื่อใหมี
ความเขาใจทีลึ่กซึ้งยิง่ ๆ ข้ึนไปเปนลําดับ 
 ๕. สักกัจจัง ธัมมะมัญญายะ อัตถะมัญญายะ ธัมมานุธัมมัง ปฏิปชชนัติ  คือ 
พุทธศาสนกิชนทัง้หลาย สนใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ตาม
สมควรแกธรรมนั้นๆ เชนการใหทาน รักษาศีล การเจรญิสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
เพื่อใหไดประสบอรรถรสและธรรมรสคือไดบรรลุมรรคผลนิพพาน ฌานอภิญญาตอไป 
 เมื่อพุทธศาสนิกชนทัง้หลาย มีความสนใจและใสใจในการปฏิบัติตามหลกั ทั้ง ๕ 
ประการนี้ใหบริบูรณแลว  พระพุทธศาสนา ก็สามารถทีจ่ะเจริญรุงเรืองและดํารงมัน่อยูไดนาน 
เปนมรดก ตกทอดตอไปโดยไมขาดสาย  

แตถาพทุธศาสนิกชนทัง้หลาย ไมมีความสนใจในการปฏิบัติตามหลักทั้ง ๕ ประการ
นั้น หรือบกพรองไปขอใดขอหนึง่  พระพุทธศาสนากไ็มสามารถจะเจริญรุงเรืองและดํารงมัน่
อยูไดมีแตจะพลอยเสื่อมสูญเลือนหายไปเปนลําดับ 

 
เหตุที่ทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปนั้นก็มี ๕ ประการ 

อันตรงกันขามกับเหตุแหงความเจริญนั้น คือ 
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๑. นะ สกักจัจัง ธัมมงั สณุันติ  คือ พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย ไมมีความสนใจในการ
สดับรับฟงหลกัธรรม คําสอนทางพระพทุธศาสนา  แตกลับหนัไปใหความสนใจแตการสดับรับ
ฟงวิชาการทางโลก  เพื่อจะนําไปประกอบอาชีพหรือ เพือ่จะอวดโก  โตวาทะกนั  หรือ 

๒. นะ สักกจัจัง ธัมมัง ปริยาปณุันติ คือ พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย ถึงจะมีความ
สนใจในการสดับรับฟงหลกัธรรมคําสอนในทางพระพทุธศาสนาก็จริง แตไมมีความสนใจใน
การศึกษาเลาเรียนหลกัธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาในพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา อยางจริงจัง เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งยิง่ขึ้นไป มีแตความสนใจใน
การศึกษาเลาเรียนวิชาการทางโลก เพื่อนาํไปประกอบอาชีพ หรือเพื่อนาํใบปริญญามา
ประดับตน เพือ่เทียบยศ เทยีบตําแหนง หรือเพื่ออวดโอใหผูอ่ืนเกรงขาม เปนตน  หรือ 

๓.นะสักกัจจงั  ธัมมัง  ธาเรนต ิ  คือ พุทธศาสนกิชนทัง้หลาย  แมจะมีความสนใจ
ในการสดับรับฟง หลกัธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ทัง้มีความใสใจใน
การศึกษาเลาเรียนโดยเคารพก็จริง แตไมมีความสนใจในการที่จะทรงจําหลักธรรมที่สําคัญๆ
ไว  มีแตสนใจในการทรงจาํหลักวชิาการทางโลกในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ  หรือ อวดโอ 
โตตอบกัน เปนตน  หรือ 
 ๔. นะ สกักัจจัง ธาตานัง ธัมมานงั อัตถัง อุปะปะรกิขันติ  คือ พทุธศาสนิกชน 
ทั้งหลาย ถึงแมจะมีความสนใจในการสดับรับฟงและศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอนทาง
พระพทุธศาสนาเปนอยางด ี  ทัง้มีความสนใจในการทรงจําหลักธรรมที่สําคัญๆไวไดอยาง
แมนยํา แตไมมีความใสใจในการพิจารณาใครครวญอรรถ คือ เนื้อความอันลึกซึง้ของ
หลักธรรมนั้น ๆ ที่ตนทรงจําไวไดวา มคีวามหมายอยางไร เปนตน  เพื่อใหมคีวามเขาใจที่
ลึกซึ้งยิง่ขึ้นไปอีก มีแตการสนใจในการพจิารณาเนื้อความของหลักวชิาการทางโลก เพื่อจะ
นําไปประกอบอาชีพ หรืออวดโอ โตตอบกนั เปนตน หรือ 

๕. นะ สักกจัจัง ธมัมะมญัญายะ อัตถะมัญญายะ ธัมมานธุัมมัง ปฏิปชชนัติ 
คือ พทุธศาสนิกชนทัง้หลาย  แมจะมีความสนใจในการสดับรับฟงและศึกษาเลาเรียนใน
หลักธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาเปนอยางด ี ทั้งมีความสนใจในการทรงจาํหลักธรรมที่
สําคัญ ๆ ไวได และมีความสนใจในการพิจารณาเนื้อความของหัวขอธรรมนั้น ๆ เปนอยางด ี
แตไมมีความสนใจในการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหไดประสบธรรมรสและอรรถรส ชอบแตสอนให
ผูอ่ืนปฏิบัติ  สวนตนเองนั้น ชอบแตปฏิบัติตามหลักวิชาการทางโลก เพื่อหาประสบการณ 
นําไปประกอบอาชีพ หรืออวดโอ โตตอบกนั เปนตน ใหผูอ่ืนยกยองสรรเสริญ หรือ เพื่อลาภ
สักการะ  
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ดวยเหตุดังกลาวมาทัง้ ๕ ประการนี ้ ถามีขอใดขอหนึง่ กย็อมจะบ่ันทอนความ
เจริญรุงเรืองมัน่คงของพระพทุธศาสนา ถามีหมดทุกขอ พระพทุธศาสนา กย็อมถงึความเสื่อม
สูญลง หรือ เลอืนหายไปโดยลําดับ 
  ฉะนั้น  พทุธศาสนิกชน  ผูหวังความเจรญิรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา จึงควรใหความ
สนใจ  ในการประพฤติปฏิบัติตามเหตุแหงความเจริญ ของพระพทุธศาสนาใหมาก และควร
หลีกเวน เหตุแหงความเสือ่มนั้น เสยีใหหางไกล  เพื่อใหพระพุทธศาสนาของเรา ได
เจริญรุงเรืองมัน่คงสืบไป  

อนึ่ง บุคคลทั้งหลายในโลกนี ้ ยอมจะมีทั้งผูที่รูและไมรูในเหตุแหงความเจริญและ
ความเสื่อมแหงพระพุทธศาสนาทั้ง ๕ ประการนัน้ ในบรรดาผูที่รูและไมรูนั้น แบงออกเปนฝาย
ละ ๔  พวก คือ 

ผูที่ไมรู  ๔  จําพวกคือ 
๑.บางคนมีกาํลังกายและกาํลังทรัพยดีพอที่จะปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหงความ

เจริญ ๕ ประการนัน้ได   แตก็ไมมีศรัทธาและเมื่อมีผูมาแนะนาํใหก็ไมสนใจจะรับฟง 
๒.บางคนมีความเลื่อมใสในธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญทั้ง ๕ ประการนัน้เปน

อยางด ี แตกําลังกาย และกาํลังทรัพยไมดีพอ ที่จะทําการปฏิบัติตามได 
๓.บางคนมกีาํลังกายดี กาํลงัทรัพยดี พอที่จะทําการปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหง

ความเจริญทั้ง ๕ประการนั้นได  แตขาดผูทีจ่ะแนะนําสัง่สอนให 
๔. บางคนมกีําลังกายดี มีกําลงัทรพัยดี  พอที่จะทาํการปฏิบัติตามเหตุแหงความ

เจริญทั้ง ๕ ประการนัน้ได  และทัง้มีผูที่แนะนําสัง่สอนให  จึงทําการปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๕ 
ประการนัน้ไดเปนอยางด ี

เพราะฉะนัน้ ทานทีก่ําลังทําการแนะนาํสัง่สอน ในหลักธรรมคําสอนทาง
พระพทุธศาสนาอยูนัน้ กค็วรที่จะใหการเหลียวแลดูบุคคลจําพวกที ่ ๓ และใหการสงเสรมิ
บุคคลจําพวกที่ ๔ ใหไดมีโอกาสปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญของ
พระพทุธศาสนาทั้ง ๕ ประการนัน้ ใหครบบริบูรณ  เพือ่ความเจริญรุงเรืองแหงพระสัทธรรมใน
พระพทุธศาสนาตอไป 

ผูที่รู  ๔  จาํพวก 
๑. บางคนมีกาํลังกายด ี  มกีําลังทรัพยดี พอที่จะทาํการปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุ

แหงความเจรญิของพระพทุธศาสนาทัง้ ๕ ประการนัน้ได  แตไมมีความเลื่อมใสในการที่จะทาํ
การปฏิบัติตาม 
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๒. บางคนมคีวามเลื่อมใสในธรรมทัง้๕ ประการนัน้ เปนอยางดี  แตกําลังกายและ 
กําลังทรัพยไมดี พอทีจ่ะทาํการปฏิบัติตามได 

๓. บางคนมกีําลังกายดี  มีกําลงัทรพัยดี  แตตนเองไมมีการปฏิบัติ  ชอบแตทีจ่ะ
แนะนาํใหผูอ่ืนปฏิบัติตามธรรมอันเปนเหตุแหงความเจริญแหงพระพทุธศาสนาทั้ง ๕ ประการ
นั้น เทานั้น 

๔.บางคนมกีําลังกายดี มีกาํลังทรัพยดี ทั้งตนเองก็มีการปฏิบัติอยูแลว ทั้งไดชวย
แนะนาํใหผูอ่ืนปฏิบัติในธรรมอันเปนเหตแุหงความเจรญิแหงพระพุทธศาสนาทัง้๕ประการนัน้
ดวย  
        ดังนัน้ ทานทีม่หีนาที่รักษาพระพุทธศาสนาทัง้หลาย จงชวยกนัสงเสริมบุคคลจําพวก 
ที่ ๔ นี้ ใหดีและใหมีมากขึน้ และจงชวยกันสงเคราะหบุคคลจําพวกที่ ๒ นัน้ใหไดปฏิบัติตาม
เหตุแหงความเจริญแหงพระพุทธศาสนา เพื่อความเจรญิรุงเรืองและมั่นคงแหงพระสัทธรรมใน 
พระพทุธศาสนาตอไป 

ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนา อันประกอบดวยหลกัสําคัญ ๓ ประการคือ 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น จะเจริญรุงเรืองและตั้งมั่นคงอยูไดนั้น ก็
เพราะพทุธศาสนิกชน คือ ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสกิาทัง้หลายไดชวยกนัศึกษาและปฏิบัติ 
สืบทอดกันมาโดยไมขาดสายซึ่งเปนการทาํธุระที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ    

๑.คันถะธุระ คือ การศึกษาเลาเรียนในหลักธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนา อัน
ไดแก  พระพทุธพจน คือพระไตรปฏก และอรรถกถา พรอมทัง้ฎีกาและอนุฎีกา อยางถูกตอง
บริบูรณ  เปนประโยชนแกการปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรมนัน้ๆ และการปฏิบัติสมถะและ
วิปสสนาตอไป 

๒. วิปสสนาธุระ คือ การปฏิบัติตามหลกัธรรมคําสอน  ที่ไดทําการศึกษาเลาเรียน 
จนมีความรูความเขาใจมาอยางถูกตองดแีลวนั้น ไดแก การใหทาน รักษาศีล การปฏิบัติสม
ถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน  เพื่อใหไดบรรลุ มรรค ผล นพิพาน ฌาน อภิญญา  ตอไป ตาม
สมควรแกการปฏิบัติ 

ธุระทั้ง ๒ ประการนี้  เปนธุระหลัก หรือ ธุระที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ที่สมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญไว ซึง่ผูที่เปนพทุธศาสนิกชนทัง้หลายควรตระหนกั และคํานงึ ใส
ใจอยูเสมอ 



 

 

                                                                                                                               ๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ถาพทุธศาสนกิชนทั้งหลาย พากนัหนัมาสนใจในการทาํธุระที่สําคัญทั้ง ๒ อยางนี้ 
อยางจรงิจังและจริงใจ  ใหบริสุทธิ์บริบูรณอยูตราบใดแลว ก็เปนอนัหวงัไดวา พระพุทธศาสนา 
จะมีทางเจริญรุงเรือง ไมเสื่อมสูญ ไมเลือนหายไป  ตราบนั้น   

แตพุทธศาสนกิชนโดยมาก ในปจจุบันนี ้  โดยเฉพาะผูทีเ่ปนพระภิกษสุามเณร ซึง่ถอื
วา เปนหลกัเปนแนวหนาในการศกึษาปฏิบัติ เพื่อสืบทอดหลักธรรมคําสอนทาง
พระพทุธศาสนา กพ็ากันหางเหนิ หนัหลังใหกับการศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม อยาง
จริงจัง กลับหนัไปใหความสาํคัญและมุงมัน่ในการศึกษาทางโลก และปฏิบัติกิจกรรมทางโลก 
แขงขันกับฆราวาส กลายเปนผูหลงทาง เวียนไปเพื่อความคลุกคลีและหมกมุน อยูในลาภ ยศ 
สุข สรรเสริญ เสียเอง เปนไปในทาํนองถอยหลังลงคลอง หรือบางทบีางครั้ง ก็ไรประสิทธิภาพ 
กลับเปนผูใหฆราวาส ซึ่งถอืวาเปนแนวหลังนัน้ เปนผูชักนาํ คอยเตอืน คอยปลุก ชี้ทางให     
แตก็กลับหลับไหลไปอยางเดิม ดวยอาํนาจกิเลส คือตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนตน  ซึง่เปน
เครื่องหมายบงบอกถงึความเสื่อมถอยไรสมถภาพแหงภาวะความเปนแนวหนาเสีย  เปนผูตก
ไปจากภาวะความเปนพุทธสาวกที่แทจริง เหลืออยูกเ็พียงแตสัญลักษณเปลือกนอกเทานัน้ 
(หรือบางรูปบางทาน โดยพฤติกรรมแลว กก็ลายเปนนกับวชนอกพระพทุธศาสนา มหีนาที่
เพียงรับจางประกอบพิธกีรรม และจําหนายเครื่องลางของขลังเทานั้น)  เปนสถานการณ ที่บง
บอกใหเหลาบณัฑิต ผูมีความรูชอบ ประพฤติชอบ ตามกรอบแหงพระธรรมวินัย เปน
สัมมาทิฏฐิ ไดรูวา ถึงจุดเสื่อมถอยลงเรื่อย แหงพระสทัธรรมในพระพทุธศาสนา  โดยยากที่จะ
กูสถานการณใหกลับคืนได    ซึ่งก็คาดการณไมไดวา  จะมพีระเอกขี่มาขาวมาชวยกูคืนให  
เหมือนสมัยทีผ่านมา ที่มพีระเถระที่เปนนกัปราชญ มีบุญญาธกิารมาก  มาชวยกอบกู
พระพทุธศาสนา ในคราวทีเ่กิดภาวะวิกฤติการณ  ชวยชําระสะสาง ขยะและเสี้ยนหนามแหง
พระพทุธศาสนา รวบรวมพระสงฆผูมีความรูดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระพทุธเจา  
เปนพระอริยสาวก รวมกันชาํระพระธรรมวินัย ใหบริสุทธิ์ สังคายนาเรยีบเรียง รอยกรอง ต้ังไว
เปนแบบแผน เปนแนวแหงการศึกษา และการประพฤติปฏิบัติสืบตอมาเปนคราวๆ จนถงึ
ปจจุบันนี้   หรือไม ก็ไมทราบได       จงึเปนสถานการณที่นาเปนหวงอยูอยางมาก 

กลาวโดยเฉพาะอยางยิง่  การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยเรานัน้   เร่ิมมีความ
จืดจางลงอยางมาก  ทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพ   พุทธศาสนกิชน  โดยเฉพาะพระภิกษ ุ 
ซึ่งถือวาเปนทพัแนวหนา  ไมคอยเหน็คุณคา และความสําคัญของพระอภิธรรม  เพราะไปเนน
ในเรื่องการศึกษา  ที่เปนไปตามกระแสโลก  ในยคุโลกานวุัฒน   ทีว่า การเรียนแบบไหน ที่โลก
ยอมรับ รัฐบาลสนับสนนุ คณะสงฆสวนใหญมีความเหน็ดีเหน็งามดวย  เรียนแลวเทียบโอน



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๐                                                                                         

วุฒิการศึกษาทางโลกได  กจ็ะมุงเรียนเฉพาะแบบนั้น   ทําใหความรูความเขาใจถงึสภาวธรรม  
ที่มีอยูในเนื้อหาของพระอภิธรรมนั้น  ถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย   เพราะพระอภิธรรมนัน้  
พระพทุธองคทรงแสดงไวโดยปรมัตถเทศนา คือ ทรงเทศนาโดยอรรถาธิบายถงึสภาวะธรรม
อันเปนปรมัตถธรรมแท  มีเหตุมีผล มีสภาวะรองรับ  มอีรรถอยางลึกซึ้งพิสดาร 

 
 

บทที่ ๒ 
ประวัติความเปนมาของพระอภิธรรม 

  
คัมภีรพระไตรปฏก เปนคมัภีรที่บรรจุหลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนาทัง้ ๓ 

ประเภท คือ พระวนิัย พระสูตร และพระอภิธรรม จึงรวมเรียกวา พระไตรปฏก แปลวา หลัก
พุทธธรรม ๓ คัมภีร ซึ่งเปนที่รูจักกนัโดยมากของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แตโดยมากก็รูจักกนั
แตเพียงชื่อเทานัน้ ที่รูจักลึกซึ้งดีพอ ก็มีเฉพาะผูทีท่ําการศึกษาเทานั้น แตในบรรดาผูที่
ทําการศึกษาในประเทศไทยนั้น ก็ศึกษากนัเฉพาะบางสวน หรือหลายทานไมไดศึกษาถงึพระ
ไตรปฏก ศึกษาเฉพาะชัน้อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตามกําหนดกฎกติกาของคณะสงฆ หรือที่
มหาเถรสมาคมกําหนดเทานั้น ทัง้นี้ เพราะปจจัยหลายอยาง เชน ทางดานคานิยม, แรงจูงใจ
ในการศึกษา,ความเชื่อความศรัทธา,และขอกฎกติกาของสํานัก เปนตน ทาํใหการศึกษาพระ
ไตรปฏกของพุทธบริษทัไทย  ไมทั่วถึงเทาทีค่วร 
    โดยเฉพาะพระอภิธรรมปฏก ซึ่งเปนคัมภีรที่บรรจุเนื้อหาของหลกัธรรม ที่เปน
สภาวธรรมละเอียดลึกซึ้ง ที่เรียกวา ปรมัตถสัจจะ ซึง่เมือ่สรุปแลว ก็ไดแก เนื้อความแหงธรรม 
๔ อยาง คือ จิต เจตสิก รูป นพิพาน ที่เรียกวา ปรมัตถธรรม ๔ พระพุทธองคทรงแสดงโดย
ธรรมาธิษฐาน ยกเอาธรรมขึน้แสดงลวน ๆ ไมเกีย่วกับบัญญัติ สัตว บุคคล เรียกวา ปรมัตถ
เทศนา ซึง่มีประวัติความเปนมาของพระอภิธรรมปฏกโดยสังเขปตอไปนี ้

 



 

 

                                                                                                                               ๑๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

เมื่อพระพทุธองคทรงแสดงยมกปาฏิหาริยทรมานนิครนนาฏบุตรอยูนัน้ ทรงพจิารณา
วา พระพทุธเจาทัง้หลายทีผ่านมานัน้ เมือ่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว เสด็จจาํพรรษาที่
ไหน กท็รงทราบดวยพระพทุธญาณวา เปนพทุธประเพณีของพระพทุธเจาทกุพระองค เมื่อ
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว ก็จะเสดจ็ไปพรรษา ณ สวรรคชั้นดาวดึงส เพื่อแสดงธรรม
โปรดพุทธมารดา ซึง่ในขณะนั้น พระนางสิริมหามายาที่เปนพทุธมารดานั้น หลังจากเจาชาย
สิทธัตถะ ประสูติไดเพียง ๗ วัน เสด็จสวรรคตจุติจากมนษุยโลก ไปบังเกิดเปนเทพบตุร ชื่อ สัน
ตุสิตเทพบุตร ณ สวรรคชั้นดุสิต ซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๔ ในบรรดาสวรรค ๖ ชั้น ซึ่งเปนสวรรค
สําหรับเปนที่อยูของผูบําเพญ็บารมีเปนพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระปจเจกโพธิญาณ อัคร
สาวกโพธิญาณ มหาสาวกโพธิญาณ ปกติสาวกโพธญิาณ  และ พุทธบิดาพุทธมารดา  
เรียกวา “ เปนสวรรคชั้นปญญาชน “ 
 แตการที่พระพุทธองค ทรงเสด็จไปแคสวรรคชั้นดาวดงึสซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๒ นั้น 
พระอรรถกถาจารยสันนิษฐานวา “เพื่อทรงตองการที่จะใหเทวดาทั้งหลาย และเทพบุตรผูเคย
เปนพระพทุธมารดานัน้ เกดิความอุตสาหะในการลงมาฟงธรรม และจะไดต้ังใจฟงธรรมโดย
เคารพ สมกบัความลาํบากที่ตองลงมา และเพื่อจะทรงอนเุคราะหเทวดาที่อยูชัน้ต่ํากวาดวย 
เทวดาและพรหมชัน้ที่อยูสูงกวา ยอมสามารถลงมาสูภพภูมิชั้นที่ตํ่ากวาได  ดวยอํานาจแหง
บุญฤทธิ ์ สวนเทวดาหรือพรหมที่อยูชัน้ต่ํากวา ยอมไมสามารถขึน้ไปสูภพภูมิที่สูงกวาได ดวย
ความจาํกัดแหงขอบเขตแหงบุญฤทธิ์เชนกัน จึงทรงเสด็จไปแคสวรรคชั้นดาวดงึสเทานั้น โดย
ทรงยางพระบาทขางหนึง่เหยียบบนยอดภูเขายุคนธร และยางพระบาทอีกขางหนึ่ง เหยียบบน
ยอดภูเขาสิเนรุ  และยางพระบาทกาวที่ ๓ ถึงภพดาวดึงส เมื่อทาวสักกเทวราช หรือ พระ
อินทร ผูเปนเจาแหงสวรรคชั้นดาวดึงส ทรงทราบวา พระพทุธเจาเสด็จมา ก็เสดจ็เขาไปเฝา
ถวายบังคมทลู ตอนรับ  เมื่อทรงทราบวา พระพุทธองคทรงเสด็จมาจําพรรษา ณ ภพภูมิของ
พระองค  กท็รงพจิารณาวา จะทูลอัญเชิญพระพทุธเจาใหทรงจาํพรรษา ณ ทีไ่หนจงึจะ
สมควร ก ็ทรงเหน็วา ปณฑุกัมพลสิลาอาสน ที่ประทบัของพระองคเองนัน้ เปนสิง่สูงคา และ
สมควรกวาที่อ่ืน จงึทรงปูอาสนะถวาย  และทูลเชิญพระพุทธองคใหทรงจาํพรรษา ณ ปณฑุ
กัมพลสิลาอาสนนัน้ แลวใหโฆษกเทพบตุรไปเที่ยวปาวประกาศใหเทพบุตร เทพธิดาทัง้หลาย 
บอกตอ ๆ กนัไปวา พระพทุธองคเสด็จมาจําพรรษา ณ ปณฑุกัมพลสลิาอาสน ของทาวสักก
เทวราช ณ ภพดาวดงึส เพือ่แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเทวดา พรหมทั้งหลาย  ถา
เทวดาและพรหมตนใด ตองการฟงธรรม  ก็ขอเชิญ มาประชุมพรอมกัน ณทีน่ี ้ เหลาเทวดา 
มาร พรหมทัง้หลายก็ปาวประกาศตอ ๆ กันไปใหรูทั่วกนั ในหมืน่โลกธาตุ ผูที่ตองการฟงธรรม 
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ตางก็ละวิมานของตน พากนัมาสูพทุธสํานัก ในขณะนัน้ พระพทุธองคทรงพิจารณาวา ธรรม
อะไรหนอ จงึสมควรแกอุปนิสัยของเทวดาและพรหมเหลานี ้ และคูควรแกคาน้าํนมของพระ
พุทธมารดาได ก็ทรงเหน็วา พระอภิธรรม เปนธรรมะที่มีเนื้อความลกึซึ้ง เปนปรมัตถสัจจะ 
เปนธรรมาธิษฐาน เหมาะสมแกอุปนิสัยของเหลาเทวดาและพรหม และคูควรแกคาน้าํนมของ
พระพทุธมารดา จงึไดทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเหลาเทวดา พรหมทั้งหลาย
ในสมาคมนัน้ ตลอดไตรมาส แตทรงแสดงเพียงโดยยอ เรียกวา สังเขปนยั พอเหมาะแก
อุปนิสัยของเหลาเทวดาและพรหม ทีม่ีอุปนิสัยรูไดเร็ว แตขาดอุตสาหะ เบื่อหนายเรว็  

โดยปกติแลว กาลเวลาในสวรรคนั้น ยาวนานกวาในมนุษยโลกมาก ซึ่งเปรียบเทยีบ 
หนึง่วนัหนึง่คืนในเทวโลกนัน้ เทากับ ๑๐๐ ปในมนษุยโลก ฉะนั้น กาลเวลาเพยีง ไตรมาส 
หรือ ๓ เดือน ก็ไมถงึวนัหนึง่คืนหนึง่ของในเทวโลก แตในฐานะที่พระองคทรงเปนมนุษย และ
เปนพระพทุธเจาผูเปนแบบอยางที่ดีของพระสาวก และเหลาเทวดา มาร พรหม และมนุษย
ทั้งหลาย พระองคจึงทรงกระทําพทุธกิจ ในชีวิตประจาํวนัตามปกติ คือ เมื่อถงึเวลาตอนเชาใน
มนุษยโลก พระองคก็จะทรงเสด็จไปบิณฑบาต ณ อุตตรกุรุทวีป   แตเพื่อมิใหการแสดงธรรม
ตองขาดตอนไป  จงึแสดงเนรมิตพระพทุธนิมิต ใหทรงแสดงธรรมแทนพระองค  โดยกอนหนา
นั้นทรงพิจารณาหาผูที่จะทรงแสดงธรรมแทนพระองคใหทัดเทียมกับพระองคนัน้ ก็ไมทรงเหน็
ใครมีความสามารถเทา แมแตพระสารบุีตรผูมีปญญารองจากพระพุทธองค  ก็ไมสามารถ
กระทํากิจนั้นได จึงทรงเนรมติพุทธนิมิตดังกลาวแลว โดยพระพทุธนิมตินั้น สามารถที่จะแสดง
ธรรมและตอบปญหาที่พระองคถามไดอยางอัศจรรย ดวยอํานาจพุทธฤทธิ์ พระสารบุีตรอัคร
สาวกเบื้องขวา ก็ไดข้ึนไปอปุฏฐากพระพทุธองคทุกวัน โดยคอยปูอาสนะ ตักน้าํฉันน้าํใชมา
ถวาย มิไดบกพรอง พระพุทธองคทรงตรัสถามความเปนไปในมนุษยโลกแลว ทรงแสดงพระ
อภิธรรมที่พระองคทรงแสดงแกเหลาเทวดาและพรหมนัน้ แตทรงแสดงโดยพิสดาร ที่เรียกวา 
วิตถารนยั เพือ่ใหเหมาะสมแกปญญาของพระสารีบุตร ผูเปนยอดแหงคนมีปญญา หลงัจาก
นั้น พระสารีบุตร ก็ไดแสดงอภิธรรมเหลานี้  แกลูกศษิยของทาน ๕๐๐ รูป ซึ่งลกูศษิยของทาน
เหลานี ้  เมื่อสมัยพระพุทธเจาองคกอน เคยเกิดเปนคางคาว อาศัยอยูในถ้ําแหงหนึง่ ซึง่เปนที่
อยูของพระภกิษุผูบําเพ็ญสมณธรรม ภิกษุผูอยูในถ้ํานั้น เปนผูศึกษาเลาเรียนพระอภิธรรม 
และทองบนสาธยายอภิธรรมอยูเสมอ ในค่ําวันหนึ่ง พระภิกษุเหลานัน้ ตางกเ็ดินจงกรมและ
สาธยายพจิารณาพระอภิธรรมไปดวย  พวกคางคาวไดยินเสียงพระภิกษุสาธยายพระอภิธรรม 
ก็เกิดความเลือ่มใสศรัทธาในเสียง แตไมสามารถจับใจ ความที่เปนเนื้อหาของธรรมะนั้นได 
เพราะขอบเขตจํากัดของการเปนสัตวเดรจัฉานทั่วไปจงึยึดเอาเสียงเปนอารมณเกิดความ
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เคลิบเคลิ้มปติปราโมทย ดวยความศรทัธาในเสียง  จนลืมยึดเกาะฝาถ้ํา พากนัตกลงมาตาย
ทั้งหมด และดวยอํานาจแหงบุญนั้น จงึไปเกิดเปนเทพบตุรในสวรรคชั้นดุสิต และทองเทีย่วไป
ในเทวดาและมนุษยทัง้หลาย จนถงึสมัยพระพทุธเจาของเรา  จงึไดมาบังเกิดเปนกุลบุตรใน
เมืองสาวัตถี  และเกิดความเลื่อมใสในพระอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดง จึงพากันออกบวช
เปนภิกษทุั้ง ๕๐๐ คน และไดบรรลุพระอรหัตผล ไดทรงจําพระอภิธรรมไวเปนรุนแรก และสืบ
ทอดรุนหลงัตอมา โดยพระอภิธรรมทีพ่ระพทุธองคและพระสาวกแสดงตอมาภายหลงันั้น 
แสดงแบบกึ่งยอกึ่งพิสดาร ที่เรียกวา นาติวิตถารนาติสังเขปนัย และพระอานนททรงจํานําสืบ
มา จนถงึสงัคายนาครั้งที่ ๑ ไดยกสูปฐมสังคีติ สาธยายแกพระอรหนัตปฏิสัมภิทา ๕๐๐ รูป ที่
ประชุมทาํปฐมสังคายนา และนําสืบกันมาจนถึงปจจบัุนนี ้

ฉะนั้นการแสดงพระอภิธรรมที่ผานมา จาํแนกไดเปน๓ประเภทใหญ ๆ คือ 
๑. สังเขปนยั เปนนัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกเทวดาและพรหมที่มาประชุมกนั ณ 

เทวะสมาคม ในภพดาวดึงส  เมื่อคร้ังเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา 
๒.วิตถารนยั เปนนัยทีพ่ระพุทธเจาทรงแสดงแกพระสารีบุตร เมื่อคร้ังขึ้นไปเฝาและ

อุปฏฐาก ณ ภพดาวดงึส 
๓. นาติวิตถารนาตสิังเขปนัย เปนนัยที่พระพุทธองคแสดงแกพระสาวกในภายหลัง 

และพระสาวกแสดงสืบตอ ๆ กันมา 
สรุปความแลว บรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่มโีอกาสไดเรียนไดฟงพระอภิธรรมใน

มัชฌิมประเทศเปนครั้งแรกนั้น  ก็ไดแก พระภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่ไดเรียนจากพระสารีบุตรนี้เอง  
ดังมีสาธกพระบาลีที่มาในสาลินีอรรถกถากลาววา 
 ๑.  อโนตตฺตทเห   กตฺวา  อุปฏฐานํ  มเหสิโน 
      ตฺจ  สุตฺวาน  โส  เถโร อาหริตฺวา   มหีตล ํ
      ภิกฺขูน ํ ปยริทุาหาส ิ  อิติ  ภิกฺขหูิ   ธารโิต ฯ 
 ๒.  สารีปุตฺตตฺเถโร  สตฺถารา     เทสิตํ ธมฺมํ อาหริตฺวา อตฺตโน   
       สทฺธวิิหาริกานํ    ปฺจนนฺํ    ภิกฺขสุตาน ํ  เทเสสิ ฯลฯ 
แปลความวา 
 ๑.พระสารีบุตรเถระไดกระทาํการอุปฏฐากแดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ  ณ ปาไมจันทนใกลสระอโนตาด  และไดสดับพระอภิธรรมนัน้แลว  ไดนาํไปสอนใน
มัชฌิมประเทศ ใหภิกษุ ๕๐๐ รูป  ผูเปนสทัธิวหิารกิของตน ภิกษทุั้ง ๕๐๐ รูปนั้น ไดเลาเรียน
และทรงจาํพระอภิธรรมไวโดยลําดับดวยประการฉะนี ้
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 ๒. ฝายพระสารีบุตรเถระ กน็ําเอาพระธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว  มาแสดงแก
พระภิกษุ ๕๐๐ รูป  ผูเปนสทัธิวหิารกิของตนตอไป 

จากขอความที่กลาวมาขางตนนัน้ แสดงใหเหน็วา พระอภิธรรมปรากฏขึ้นในเทวโลก
เปนอันดับแรก ซึ่งอาจจะมีปญหาสอดถามขึ้นมาวา ทําไมพระอภิธรรมจึงไปปรากฏขึ้นที่เท
วโลกกอนที่อ่ืน พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงแสดงในมนุษยโลกไมไดหรือ? ปญหานี้มีขอที่จะ
วิสัชชนาดังนี ้

๑.เปนพทุธประเพณีของพระพุทธเจาทั้งหลายจะตองแสดงกตัญูกตเวทีตอพระ
มารดา โดยการเสด็จข้ึนไปเทศนาพระอภธิรรมโปรดทุกๆ พระองคไป เรียกวา พุทธนิยาม 

๒. ในกาลนัน้ บรรดาสัตวทัง้หลายในมนษุยโลก ยงัไมมีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนา
เปนสวนมาก เพราะพระพทุธศาสนาพึง่จะเริ่มอุบัติข้ึนในมนุษยโลกไมนาน  เปนเวลาเพียง ๖ 
ปเศษเทานัน้  ซึ่งนบัวา ยงัไมเปนที่แพรหลาย ตอการทีจ่ะยังความเลือ่มใสศรัทธาของหมูชน
ใหมีข้ึนไดโดยเต็มที่และทัว่ถงึกันได 

๓.พระอภิธรรมเปนธรรมที่ละเอียดลึกซึง้ สุขุมคัมภีรภาพมาก ซึง่เนื้อความในพระ
อภิธรรมนั้น เกี่ยวดวยสภาวะทัง้หมดไมมีส่ิงสนกุสนานเจือปน บุคคลที่สามารถจะรองรับรส
ของพระอภิธรรมไดนั้น ตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยศรทัธาอนัมัน่คง มีโลภะ โทสะโมหะ ใน
สันดานนอยและเคยไดสรางบารมีอันเกี่ยวกับปญญาที่รูในสภาวะมาแลวแตกาลกอน ฉะนั้น 
พระพทุธองคทรงเห็นวา ชนในสมยันัน้ยงัประกอบดวยโลภะ โทสะ โมหะมากในสันดานยงั
หนาแนนไปดวยกิเลสตัณหา หมายความวา คนบางพวกก็มีจิตใจมุงอยูกบัความสนุกสนาน 
ยังหมกมุนอยูในกามคุณอารมณโดยมาก บางพวกก็เปนคนขี้โกรธชอบทะเลาะววิาท และมี
จิตใจพยาบาทมาดราย ซึ่งกนัและกนับางพวกก็ยงัเปนคนโงเขลาเบาปญญา มองไมเหน็
ประโยชนอันควรที่จะไดรับจากการประพฤติปฏิบัติธรรม สวนผูที่มีกิเลสเบาบาง มีปญญาแก
ที่จะตรัสตามนั้นก็มีนอย เมือ่เทียบกบัในเทวโลก  เพราะฉะนัน้ ความศรัทธาของชนในสมัยนั้น 
จึงยงัไมเพยีงพอที่จะเชื่อมัน่ในพระอภิธรรมได พระองคจึงไมทรงแสดงพระอภิธรรมในมนุษย
โลกกอน เพราะถาทรงแสดงไปแลว ความสงสัยไมเขาใจยอมเกิดขึ้นแกชนเหลานั้น เมื่อมี
ความสงสัยลังเลใจแลว อาจจะเปนเครื่องกอใหเกิดการดูหมิ่น ดูแคลนตอพระพระอภิธรรมนั้น
ได ซึ่งจะเปนเครื่องกีดกัน้ไมใหบรรลุผลดี ที่จะไดรับจากการเลื่อมใสศรัทธาและประพฤติ
ปฏิบัติตาม กลับจะทาํใหเกดิผลรายตามมามากกวา ซึง่พระพุทธองคทรงใครครวญพิจารณา
อยางดีแลว  จงึไมทรงแสดงพระอภิธรรมในมนษุยกอน 



 

 

                                                                                                                               ๑๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๔. การแสดงพระอภิธรรม จําเปนตองใชเวลาในการแสดงนานมาก เพราะตองแสดง
โดยพิสดารไมมีขอความใดขาดตกบกพรอง และการแสดง ก็ตองแสดงติดตอกันเปนลําดับไป
โดยไมตองหยดุพักในระหวางเลย (ซึ่งไดกลาวแตตนแลววา พระองคทรงใชเวลาแสดง
ติดตอกันตลอด ๓ เดือนไมมีขาดตอน ในเวลาจะทาํกิจวัตรประจาํวนั หรือภาระกิจสวน
พระองค ก็ทรงเนรมิตพุทธนมิิตใหแสดงตอ  เมื่อพระองคทรงทํากิจเสร็จเรียบรอยแลว ก็ทรง
แสดงตอจากที่พทุธนิมิตแสดงมาถงึ)นี่เปนกฎของการแสดงพระอภิธรรมครั้งแรก ของ
พระพทุธเจาทัง้หลาย ถาหากวาพระองคทรงแสดงใหมสีวนเหลืออยูแลวก็จะไมมบุีคคลอื่นที่
จะสามารถแสดงตอไปได ทั้งนี้เนื่องดวยพระอภิธรรมนัน้ไมใชเปนวิสัยของคนเหลาอื่น เปน
พุทธวิสัยโดยแท เมื่อจําเปนตองใชเวลาในการแสดงนานเชนนี ้ จงึไมเหมาะในการที่จะแสดง
ในมนษุยโลก เพราะคนในมนษุยโลกยอมตองมีภารกิจเครื่องกังวลแวดลอมอยูมาก ไม
สามารถที่จะนัง่ฟงอยูไดเปนเวลานาน ๆ อีกประการหนึง่เวลาในเทวโลกกับเวลาในมนุษยโลก 
ก็ตางกนัมากกับเวลาในเทวโลกชั้นดาวดึงสนี้กับเวลาในมนุษยโลกแลว ๑๐๐ ปในมนุษยโลก 
เทากับวนัหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงสเทวโลก เมื่อเปนเชนนี้ยอมเปนโอกาสเหมาะสําหรับเท
วโลกมากกวา ยิ่งกวานัน้ บรรดาเทวดาพรหมทัง้หลาย เปนผูที่ไมตองวิตกกังวลในเรื่องธุระใด 
ๆ ทั้งสิน้ เพราะทานเหลานี ้ ลวนแตเสวยผลแหงบุญกุศลของทานดวยกันทั้งนัน้ ประกอบทัง้
รายกายก็แข็งแรงปราศจากโรคาพาธทัง้ปวง ทัง้ปญญาก็หลักแหลมมากกวามนุษย สามารถ
ที่จะเขาใจไดดีกวาพวกมนษุยอนึง่ พระพุทธองคทรงใชเวลาบนสวรรคชั้นดาวดึงสก็เปนเวลา
ไมถึงครึ่งชัว่โมงฉะนั้นการฟงพระอภิธรรมของทานเหลานัน้ก็ไมเปนการขัดของดวยประการใด 
ๆ ตามเหตุผลเหลานี้แหละ พระพุทธองคจึงทรงเสด็จไปเทศนาในเทวโลกกอน 1 

เนื้อหาพระอภิธรรม 
คัมภีรพระอภิธรรมมี ๗ คัมภีร คือ 

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

เรียกชื่อยอวา  สัง   วิ   ธา   ปุ  กะ  ยะ  ปะ 

                                                           
1 หนังสืออาจารยพระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ  ผูปรารถนาพระปญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจา   ผู
วางรากฐานหลักสูตรการเรียนการสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย อัมภา  พิชิตการคา  รวบรวม   พิมพที่
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ  ,   มีนาคม  ๒๕๓๗ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๖                                                                                         

คัมภีรที่ ๑ ธัมมสังคิณ ี  วาดวยธรรมะทีร่วมเปนหมวดหมู แลวแยกแสดงเปนกลุม 
เชน ธรรมที่เปนกุศล, ธรรมที่เปนอกุศล, และธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนตน 

คัมภีรที่ ๒  วิภังค วาดวยธรรมะที่แยกเปนขอ ๆ  เชน ขันธ ๕ แยกเปน รูปขันธ 
เวทนาขนัธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  และวิญญาณขันธ  เปนตน 

คัมภีรที่ ๓ ธาตุกถา วาดวยธรรมะจัดระเบียบความสัมพันธโดยถือธาตุเปนหลัก  
เชน ธรรมที่สงเคราะหเปนหมวดหมูกันไดและไมได เปนตน 

คัมภีรที่ ๔ ปุคคลบัญญติั วาดวยบัญญัติ ๖ ชนิด และแสดงรายละเอียดเฉพาะ
บัญญัติอันเกีย่วกับบุคคล 

คัมภีรที่ ๕ กถาวัตถ ุ วาดวยคําถามคําตอบในหลักธรรมประมาณ ๒๑๙ หวัขอ เพื่อ
ถือเปนหลักในการตัดสินพระธรรม 

คัมภีรที่ ๖ ยมก วาดวยธรรมะที่รวบรวมแสดงเปนคู ๆ เชน ธรรมเหลาใดเปนกศุล  
ธรรมเหลานั้น  มีเหตุเปนอนัเดียวกนักับกุศลใชไหม ? เปนตน 

คัมภีรที่ ๗ ปฏฐาน วาดวยปจจยั คือ ส่ิงที่เกื้อกูลสนบัสนุนใหธรรมอื่นเกิดขึ้น ๒๔ 
ประการ2 

แตละคัมภีรมีเนื้อหาและวิธีการจัดรูปแบบ ดังนี้  3 
 

๑. ธัมมสังคณี 
คัมภีร ธัมมสังคณี  แบงเนื้อหาเปน ๕ ตอน คือ มาติกา จิตตุปปาทกณัฑ รูปกัณฑ  

นิกเขปกัณฑ  และอัตถุทธารกัณฑ 
มาติกา เปนสวนที่รวมหัวขอธรรมะหลักโดยแบงหวัขอธรรมะเปน ๒ประเภท คือ 

  อภิธรรมมาตกิา ไดแก หัวขอธรรมตามแบบอภิธรรม มีทัง้หมด ๑๒๒ ขอ    
สุตตันตมาตกิา ไดแก หัวขอธรรมตามแบบพระสูตร มทีั้งหมด ๔๒ ขอ  การทีม่ีการ

แบงหัวขอธรรมเปนแบบอภธิรรมและสุตตันตะ อาจเปนเพราะผูรวบรวมตองการใหเห็นเสยีแต
ในตอนตนถึงความตางกนัในการพิจารณาธรรมะระหวางแนวอภิธรรมและแนวพระสูตร

                                                           
2 พระไตรปฏก ฉบับสําหรับประชาชน รวมเลมเดียวจบ ของอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ  พมิพจําหนายโดย มหามกุฏราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชุปถัมภ   
3 หนังสือพระอภิธรรมปฏก  หลักสูตรปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

                                                                                                                               ๑๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

กลาวคือ นักอภิธรรมบรรยายอธิบายธรรมะดวยวิธทีี่ส่ือลักษณะ คุณสมบัติ ความเปนไปของ
สภาวะธรรมตรงตามความเปนจริงมากทีสุ่ด 
 ฉะนั้น เมื่อเหน็วา สภาวะทีแ่ทจริงของธรรมทั้งหลายนัน้ ไมมีตัวตน ไมมีบุคคล เปน
แตเพียงองคประกอบของจิต เจตสิก รูปเทานัน้ และสวนที่ไมใชส่ิงเหลานัน้ คือ นิพพาน (ซึ่ง
เปนอารมณภายนอกจากสตัวบุคคล) ดังนั้นนักอภิธรรมก็มุงไปที่การวิเคราะหเร่ือง จิต เจตสิก 
รูป และนิพพาน เทานัน้โดยตรงอยางละเอียด ทัง้นี้ไดเลือกสรรภาษาที่ตรงกับสภาวะธรรม
ดวย จงึไมปรากฏการใชคําเรียกชื่อ คน สัตว หรือส่ิงอืน่ ๆ อยางที่ใชกนัทัว่ไปในชวีิตประจําวนั  
เพราะเหน็วาเปนทางที่จะทาํใหเกิดการเขาใจผิดถือเอาสิ่งนัน้เปนตัวตนได ดังเชนแทนที่จะ
บอกวา จะพูดเรื่องของตน นกัอภิธรรมจะไมพูดเชนนัน้ เพราะถือวา โดยความเปนจริงแลวนัน้ 
คนหรือสัตวไมมี มีแตจิต เจตสิก รูปเทานัน้ การศึกษาวิเคราะหแบบนี้เปรียบเทยีบไดกับ
การศึกษาของวิทยาศาสตรซึง่พยายามแจกแจงลักษณะสสารพลังงานตามลักษณะที่เปนจริง
ดังเชนแจกแจงเปน อณู เปนอะตอม เปนตน สวนวิธกีารเขาถงึธรรมและการเสนอธรรมตาม
แนวพระสูตรนัน้เปนการศึกษาและการสอนธรรมดวยภาษาและลีลาของการอธิบายตาม
สํานวนภาษาอยางที่คนทั่วไปใชในชีวิตประจําวนั ที่จริงแลว ทัง้อภิธรรมและพระสัตตันตะ ก็
พูดถึงสภาพความเปนไปของธรรมชาติเหมือนกนั จะตางกนัก็ตรงรายละเอยีดของวิธกีารใช
ภาษาและการวิเคราะห บางอยางบางประการเทานั้น ตัวอยางเชน ในคัมภีรธมัมสังคณีนี้  
อภิธรรมมาติกา  แบงหวัขอธรรมออกเปนกลุม ๆ ละ ๓ อยาง เชน  
กลุมกุสลติกะ  ประกอบดวยธรรม ๓ อยาง คือ  
  กุสล  ธัมมา  ธรรมที่เปนกุศล 
  อกุสลา ธัมมา  ธรรมที่เปนอกศุล 
  อัพยากตา  ธมัมา ธรรมที่เปนอพัยากฤต 
กลุมสนิทัสสนติกะ  ประกอบดวย 
  สนิทัสสนสัปปฏิฆา  ธัมมา ธรรมที่เหน็ไดและกระทบได 
  อนิทัสสนสัปปฏิฆา  ธัมมา ธรรมที่เหน็ไมไดแตกระทบได 
  อนิทัสสนาปปฏิฆา  ธัมมา  ธรรมที่เหน็ไมไดและกระทบไมได เปนตน 
สุตตันตมาติกา  ก็จัดธรรมเปนคู  เชน  

ธรรมอันอุปมาดวยสายฟาแลบ   -  ธรรมอันอุปมาดังเพชร    
ธรรมดํา    -   ธรรมขาว   
ธรรม คือ ภาษาพูด   -     ธรรม คือ ทางแหงภาษาพูด  เปนตน 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๘                                                                                         

 นอกจากมาติกาแลว สวนที่เหลืออีก ๔ ตอน เปนการอธิบายหัวขอธรรมในทาํนอง
คลายกับอรรถกถา  กลาวคือ 
 จิตตุปปาทกณัฑ  อธิบายเรื่องการเกิดของจิตอยางละเอียด 
 รูปกัณฑ อธิบายเรื่องรูปอยางละเอียด 
 นิกเขปกัณฑ   อธิบายหัวขอธรรมในมาติกาดวยคําอธิบายขนาดยาวปานกลาง 
 อัตถุธารกณัฑ  อธิบายหัวขอธรรมในมาติกาอยางยอ เปนทาํนองคลายกับบทสรุป
ของคัมภีรนี้ทัง้หมด 
 การอธิบายในธัมมสังคณ ี  เปนแบบการแจกแจงรายละเอียด  ตัวอยางเชน ในจิตตุป
ปาทกัณฑ  อธิบายเรื่องลักษณะของปญญา วา 
 “ ปญญินทรีย  มีในสมัยนัน้  เปนไฉน 

ปญญา กิริยาที่รูชัด การวิจยั การเลือกสรร การวิจัยธรรม ความกาํหนดหมาย  ความ
เขาไปกําหนด ความเขาไปกาํหนดเฉพาะภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจม
แจง ความคนคิด ความใครครวญ ………..ในสมัยนั้น นีช้ื่อวา ปญญินทรีย มีในสมยันั้น “ 
 

๒. วิภังค 
คําวา วิภังค  แปลวา การวิเคราะห  การแยกแยะ  การแจกแจง  คัมภีรวิภังค  จงึเปน

หนงัสือทีว่ิเคราะหธรรมอยางละเอียด ๑๘ เร่ือง คือ 
 ๑. ขันธวิภังค  วิเคราะหเร่ืองขันธ ๕ 
 ๒. ธาตุวิภังค  วิเคราะหเร่ืองธาตุ ๖ และธาตุ ๑๘ 
 ๓. อายตนวิภังค  วิเคราะหเร่ืองอายตนะ ๑๒ 
 ๔. สัจจวิภังค  วิเคราะหเร่ืองอริยสัจจะ ๔ 
 ๕. อินทริยวิภังค  วิเคราะหเร่ืองอินทรีย ๒๒ 
 ๖. ปจจยาการวิภังค วิเคราะหเร่ืองปจจยาการ ๑๒ หรือเร่ืองความสัมพนัธอัน
เนื่องดวยเหตุปจจัย กลาวอกีนัยหนึ่งคือการวิเคราะหเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
 ๗. สติปฏฐานวิภังค วิเคราะหเร่ืองสติปฏฐาน ๔ 
 ๘. สัมมัปปธานวิภังค วิเคราะหเร่ืองสัมมัปปธาน ๔ 
 ๙. อิทธิปาทวภัิงค วิเคราะหเร่ืองอิทธิบาท ๔ 

๑๐. โพชฌงควิภังค วิเคราะหเร่ืองโพชฌงค ๗ 



 

 

                                                                                                                               ๑๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑๑. มัคควิภังค  วิเคราะหเร่ืองมรรคมีองค ๘ 
๑๒. ฌานวิภังค  วิเคราะหเร่ืองรูปฌานและอรูปฌาน 
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค วิเคราะหเร่ืองอัปปมัญญา๔หรือ พรหมวหิาร ๔ 
๑๔. สิกขาปทวิภังค วิเคราะหเร่ืองสิกขาบท หรือ ศีล ๕ 
๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค วิเคราะหเร่ืองปฏิสัมภิทา ๔ 
๑๖. ญาณวิภังค  วิเคราะหเร่ืองญาณ–ความรู ๒๐ หมวด 
๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค วิเคราะหเร่ืองที่แยกตางจากหัวขอธรรมขางตนมีเร่ืองทิฏฐิ 

๖๒ เปนตน 
๑๘. ธัมมหทยวิภังค วิเคราะหเร่ืองหัวใจแหงธรรมแตละขอ 

 ลักษณะการวเิคราะหในคัมภีรวิภังคคือ ม ี๑๒ วิภังคที่ในแตละวิภังค ทําการวิเคราะห
เนื้อหาเดียว เปน ๓ แบบ คือ แบบสุตตันตภาชนียะ แบบอภิธรรมภาชนยีะ  และแบบปญหา
ปุจฉกะ สวนอกี ๒ วิภังคคือ อินทรยีวิภังค สิกขาปทวิภังค วิเคราะหเฉพาะแบบสุตตนัตภาชนี
ยะและแบบอภิธรรมภาชนียะ  และอีก ๔ วิภังค คือปจจยาการวิภังค ญาณวิภังค ขุททกวัตถุ
วิภังค ธัมมหทยวิภังค วิเคราะหตามแนวองัคุตตรนิกายคือจัดเรียงลําดับเนื้อหาตามจํานวน
เลยของหวัขอยอย 

การวิเคราะหแบบสุตตันตะภาชนียะ 
  เปนการวิเคราะหตามแบบการวิเคราะหหลักธรรมในพระสุตตันตปฏก สวนใหญแลว
นําขอความการอธิบายมาจากพระสุตตันตปฏกทั้งหมด จะตางกันก็ตรงที่วาในการเลือก
คําอธิบายจากพระสูตรนัน้ คัมภีรวิภังคพยายามเลือกเฉพาะสวนที่เปนการอธบิายธรรมะแทๆ 
แลวตัดสวนที่เปนบทอุปมาอปุมัย และเรื่องตัวอยางออก ตัวอยางเชน คําอธิบายแบบสุตตันต
ภาชนียะ เร่ืองอริยสัจจ ๔ ในสัจจวภงัค มีขอความเปนอยางเดียวกนักับการอธิบายเรื่อง
เดียวกนันี ้ ในมหาสติปฏฐานสูตรในทฆีนิกาย และคลายคลึงกนัสัจจวิภังคสูตรในมัชฌิม
นิกาย การอธบิายแบบสุตตันตวิภังคเร่ือง ธาตุ ๖ คือ ปฐว ี อาโป เตโช วาโย อากาโส และ
วิญญาณํ ธาตุในธาตุวิภังคเปนเพยีงการคัดลอกคําอธิบายทั้งหมดจากธาตุวิภังคสูตร ใน
มัชฌิมนิกาย แลวเพิ่มเติมการวิเคราะหเร่ืองธาตุสุข ทกุข โสมนัส โทมนัสอุเบกขา  อวิชชา กา
มะ พยาปาทะ วิหงิสา เนกขมัมะ อพยาปาทะ และอวิหงิสา การวิเคราะหเร่ืองปฏิจจสมุปบาท
ในปจจยาการวิภังคก็ข้ึนตนเหมือนคาํอธิบายในมหานทิานสูตร คําอธบิายในอทิธิปาทวิภังค ก็
ตรงกับคําอธบิายเรื่องนี้ในพระสูตรที ่ ๑๓ ของอิทธิปาทสงัยุตต  และคําอธิบายในโพชฌงค
วิภังค  ก็คลายกับคําอธิบายในเรื่องที่ ๕๒ ของโพชฌงคสังยุตต 
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การวิเคราะหแบบอภิธัมมภาชนียะ 
 การวิเคราะหในสวนนี ้ สวนใหญ นําหลกัการและความคิดมาจากคัมภีรธัมมสังคณี  
คัมภีรเลมแรกของพระอภิธรรมปฏก 
 การที่ผูรวบรวมคัมภีรวิภังคไดเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหอธิบายธรรม ในเรื่อง
เดียวกนัระหวางแนวพระสูตร กับแนวพระอภิธรรมก็คงเปนเพราะตองการแสดงใหเหน็อยาง
ชัดเจนวา แนววิธีทัง้สองนี ้ มีความแตกตางในการเขาถึงและพจิารณาธรรมอยางไร ซึ่งเมื่อ
ศึกษาแลวก็จะเหน็วาแกนธรรมของทุกเรือ่งนัน้  เปนเรื่องเดียวกนั ตางกนัที่รายละเอียด 
วิธีการจัดแบงหัวขอยอย และวิธีการใชสํานวนภาษาในการอธิบาย 
 ลักษณะการอธิบายธรรมที่แตกตางตามแนวอภิธรรมและตามแนวพระสูตร อยางที่
เปรียบเทียบใหเหน็ชัดเจนในคัมภีรวิภังคนี้ มีอิทธพิลตอการเขียนอรรถกถาในสมัยหลงัมาก
เพราะเกิดความแตกตางในการตีความหมายระหวางวิธทีัง้ ๒  เรียกวา เปนแบบสุตตนัตนยะ 
กับอภิธรรมนยะ  แบบปริยายนยะ กับนิปปริยายนยะหรือแบบสมมุตินยะ กับแบบปรมัตถ
นยะ ซึ่งก็ลวนอยูในความหมายถงึความแตกตางกนัของการวิเคราะหและอธิบายธรรมตาม
แนวทางพระสตูรและพระอภิธรรม 
 เพื่อความเขาใจถึงความแตกตางของการวิเคราะหธรรมตามแนวทางทั้ง ๒ จะได
ยกตัวอยาง จากคัมภีรวิภังคนี้ใหพจิารณาพอสังเขป ในสติปฏฐานวภัิงค สวนสุตตันตภาชนีย
นยะ  ยกขอความจากสติปฏฐานสูตรมาเปนคําอธิบาย  ดังนี ้
 “ ก็ ภิกษ ุ  พิจารณาเหน็กายในกายภายในเนือง ๆ อยู  เปนอยางไร ภิกษุในศาสนานี้ 
พิจารณาเหน็กายภายใน แตพื้นเทาขึน้ไปถึงเบื้องบน แตปลายผมลงมาเบื้องต่าํ มหีนงัหุมอยู
โดยรอบ  เต็มไปดวยของไมสะอาด  มีประการตาง ๆ วา ในกายนี ้มผีม ขน เล็บ ฟน หนงั เอ็น 
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ  ตับ พงัพืด  ไต ปอด เหงื่อ มนัขน น้ําตา  เปลวมนั  น้ําลาย  
น้ํามกู  ไขขอ  น้ํามูตร “ 

และมีสวนเพิม่เขามาวา 
“ ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซึง่นิมิตนั้น ภิกษุนัน้  คร้ันเสพ 

เจริญ ทําใหมาก กาํหนดดวยดีซึ่งนมิิตนัน้แลว ยอมนอมจิตเขาไปในกายภายนอก“  
สวนอภิธรรมภาชนียะ  อธบิายวา 

 “ ก็ภิกษุ  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู เปนอยางไร“ ภิกษุในศาสนานี้ เจริญโล
กุตตรญาณ อันเปนเครื่องนาํออกไปจากโลก ใหเขาสูนพิพานเพื่อประหารทิฏฐิ เพือ่บรรลุปฐม
ภูมิอันสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลวบรรลุปฐมฌาน อันประกอบดวย วิตก 
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วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู  เปนทกุขาปฏิปทาทันธาภิญญา พิจารณาเห็นกายใน
การเนืองๆ อยูในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลกึ ความทรงจํา 
ความไมเลื่อนลอย สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสต ิ  สติสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค 
นับเนื่องในมรรค  ในสมัยนัน้ อันใดนี้ เรียกวา สติปฏฐาน ธรรมทัง้หลายทีเ่หลือ เรียกวา ธรรม
ที่สัมปยุตตดวยสติปฏฐาน “ 

๓. ธาตุกถา 
เปนคัมภีรอธบิาย เร่ืองความสัมพนัธ คือ ความเขากันได และความเขากันไมได ของ

ขันธ  อายตนะ และธาตุตาง ๆ  แบงเนื้อหาเปน ๒ ตอนใหญ คือ ตอนแรกเปนมาติกา  กําหนด
หัวขอทีจ่ะพิจารณาตอไปไวเปนหลกั เชน 

สังคโห  อสังคโห   การสงเคราะหเขากันได และการสงเคราะหเขากันไมได 
สังคหิเตนะ  อสังคหตัิง ธรรมที่สงเคราะหไมไดดวยธรรมที่สงเคราะหได 
อสังคหิเตน  สังคหิตัง ธรรมที่สงเคราะหไดดวยธรรมที่สงเคราะหไมได 
สัมปโยโค  วิปปโยโค การประกอบได และการประกอบไมได 
สัมปยุตเตนะ  วิปปยุตตงั ธรรมที่ประกอบไมไดดวยธรรมที่ประกอบได 
วิปปยุตเตนะ สัมปยุตตัง ธรรมที่ประกอบไดดวยธรรมที่ประกอบไมไดฯลฯ 

 อีกตอนหนึ่งเปนนทิเทสคือ การอธิบายขยายความมาติกาใหชัดเจน การอธิบายธรรม
ในคัมภีรธาตุกถา คอนขางมลัีกษณะ เฉพาะมากคือ ใชสํานวนภาษา  และวิธีการสรุปความ
คิดเห็นที่เขาใจยาก แตละเรื่อง ถาตองการศึกษาใหเขาใจ ตองมีพืน้ฐานความรูในเร่ือง ขันธ  
อายตนะ และธาตุ มาแลวอยางมากทีเดยีว ไมเชนนั้นแลว ขอความที่ปรากฏก็จะเปนเพียง
ขอเสนอตามแนวตักกะ หรือการรวมกลุมแบบคณิตศาสตร แตถาอุตสาหะพยายามที่จะเขาใจ
แลว ก็เห็นถึงความละเอยีดละออของผูศึกษาธรรมในยคุอภิธรรมมาก  ตัวอยางเชน  
 “ รูปขันธ  สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร ? 
  รูปขันธ  สงเคราะหไดดวยขนัธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑  

สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาต ุเทาไร ? 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗  

เวทนาขนัธสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาต ุเทาไร? 
 เวทนาขนัธสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑  
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ  ธาตุ เทาไร? 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๒                                                                                         

สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ “  เปนตน 
 การอธิบายแบบนี ้ เปนการอธิบายซึง่คนสวนใหญไมสามารถเขาใจไดทันที  (ขอนี้
ไมใชการวิจารณวา คัมภีรนี้ถูกตองหรือไมถูกตอง) เปนสาเหตุสําคัญที่ใหมีผูสนใจศึกษา
ธรรมะตามแนวอภิธรรมมีนอย เพราะเหน็วา เปนเรื่องยากเปนเรื่องของชาววัดหรือของคนที่
สนใจเรื่องนี้เปนพิเศษจริงๆไมเหน็วาจะเปนประโยชนอยางไรในชวีิตประจําวนั  จึงเปนเรื่องที่
ควรพิจารณาวา ควรจะมกีารสื่อและการสอนธรรมอยางไร  จงึจะไดผล ทําใหคนทัง้หลาย  
เขาใจไดวา แทจริงธรรมะ เปนเรื่องของวธิีการดําเนินชวีิตที่สมดุลยในชีวิตประจาํวนั  ไมใช
เร่ืองที่ดูไกลตวัจนอานไมรูเร่ือง 
 

๔. ปุคคลบัญญัติ 
คัมภีรปุคคลบัญญัติเปนคัมภีรที่อธิบายถงึเรื่องของการกาํหนด – บัญญัติธรรมชาติ

ของบุคคลในทัศนะตาง ๆ สรุปวา คําอธบิาย เร่ืองคนในพทุธศาสนา มี ๖ แบบ คือ 
 ๑) ขันธบัญญัติ  กาํหนดลักษณะของคนวา เปนที่รวมของขันธ ๕ 
 ๒) อายตนบญัญัติ กําหนดวาคน คือ ที่รวมของอายตนะ ๑๒ 
 ๓) ธาตุบัญญติั  กาํหนดวา คนคือ ที่รวมของธาต ุ๑๘ 
 ๔) สัจจบัญญติั  อธิบายธรรมชาติของคนในแงของอริยสจัจ ๔ 
 ๕) อินทริยบญัญัติ  กําหนดวาคนคือที่รวมของอนิทรีย ๒๒ 
 ๖) บุคคลบัญญัติ  กําหนดประเภทของบุคคลตามระดับสภาพจิตเปนพระพทุธเจา 
พระปจเจกพทุธเจา พระอรยิบุคคล ปุถุชน  นิราสะ – ผูไมมีความหวงั  อาสังสะ – ผูมี
ความหวงั  ปาปมิตตะ – ผูคบคนชั่วเปนมติร เปนตน 
 

ขอควรสังเกต คือ 
 ๑. คัมภีรนี้ มลัีกษณะแตกตางจากคัมภีรอภิธรรมเลมอ่ืน ๆ คือมกีารกลาวถึงบุคคล
ประเภทตาง ๆ ขางตน คัมภีรอภิธรรมอื่นจะไมกลาวถงึคนหรือบุคคลโดยตรง เพราะถือวา 
เปนสิ่งที่ไมมีตัวตนจริง นอกจากชื่อ จะกลาวเฉพาะสิง่ที่เปนธรรมชาติแทของคน คือ จิต 
เจตสิก รูป และนิพพาน 
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 ๒. ในการอธบิาย คัมภีรนี ้ ใชภาษาและสํานวนบรรยายโวหาร จงึเปนสวนทีน่าอาน
สําหรับคนทั่วๆ ไป ไมแหงแลง  เต็มไปดวยศัพทเฉพาะและขอเท็จจริงตรง ๆ ส้ัน ๆ ซึ่งแหงแลง 
ซับซอนเหมือนอยางใน ๒ อภิธรรมแรก 
 ๓.วิธีการจัดจาํแนกบุคคลและความคิดหลายอยางนํามาจากองัคุตตรนิกาย นั่นคอื
เร่ิมจากบุคคลที่เปนหนึ่งแยกประเภทไมได บุคคลที่มี ๒ จําพวก  เร่ือยไปจนถึงบคุคล ๑๐ 
จําพวก เชน กลาวถึงบุคคล ๓ จําพวกวา มีบุคคลผูมวีาจาเหมือนคถู บุคคลผูมีวาจาเหมือน
ดอกไม  บุคคลผูมีวาจาเหมอืนน้าํผึ้ง หรือบุคคลผูมีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง บุคคลผูมีจติเหมือน
ฟาแลบ บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาผา  เหมือนอยางในองัคตุตรนิกาย 
 

๕. กถาวัตถุ 
อรรถกถาของคัมภีรกถาวัตถุอธิบายวาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เปนผูเรียบเรียง

คัมภีรในชวงการสังคายนาครั้งที่ ๓ สมัยพระเจาอโศกมหาราช นบัวา เปนคัมภีรเลมเดียวใน
พระอภิธรรมปฏกซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาวอยางแนชัดวา เปนผลงานในสมยัหลงั  ทั้งนี้คง
อาจเปนเพราะวา เนื้อหาของคัมภีรแสดงอยางชัดเจนถึงสมัยที่แตงวาตองเปนการแตงภาย
หลังจากที่คณะสงฆไดแตกแยกเปนนิกายตางๆ เนื่องจากมีความขัดแยงในการวิเคราะหสาระ
ธรรมบางเรื่องและคัมภีรนี้แสดงถึงความพยายามของพระสงฆฝายเถรวาทในการที่จะอธิบาย
วิจารณความคิดเห็นของนิกายอื่นในเวลานั้นวาไมถกูตองอยางไร และที่ถูกควรจะพิจารณา
ปญหาดังกลาวอยางไร จํานวนถงึ ๒๑๙ปญหาดวยกนั 
 วิธีการวิจารณ ใชรูปแบบการตั้งปญหาถามตอบ ชกันําไปสูความเขาใจที่ถกูตอง 
ระหวางฝายสกวาท ีคือ ฝายตน หมายถึง ฝายเถรวาท  กับฝายปรวาที คือ ฝายสงฆนิกายอื่น 
ตัวอยาง เชน เมื่อฝายเถรวาทตองการจะโตแยงความคิดเห็นของฝายบุพพเสลยิะในเรื่องการ
ตีความหมายของคําวารู ของพระอรหนัตผิดไปจากหลกัพุทธธรรม ก็ต้ังเปนบทสนทนาถาม
ตอบ  ดังนี ้
  “ สกวาท ี ถามวา “ ความไมรูของพระอรหันต  มีอยูหรือ “ 
    ปรวาท ี ตอบวา “ มีอยู “ 
 สกวาทียอนถามวา “พระพทุธเจาไดตรัสวา ดูกรภิกษทุั้งหลาย เรากลาวถึงความสิ้น
อาสวะ  สําหรับผูที่รูอยู เหน็อยู ไมกลาวสําหรับผูไมรูอยู ไมเหน็อยู ก็บุคคลรูอยูอยางไร เห็น
อยูอยางไร ความสิน้ไปแหงอาสวะจงึมีได บุคคลรูอยู เห็นอยูวา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป 
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อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา ฯลฯ อยางนี้สัญญา ฯลฯ อยางนี้สังขาร ฯลฯ อยางนี้
วิญญาณ ฯลฯ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดูกรภิกษุทัง้หลาย บุคคลรูอยูอยางนี้ เหน็อยู
อยางนี้  ความสิ้นไปแหงอาสวะจึงมีได ดังนี้ เปนพระสูตรที่มีอยูจริงไมใชหรือ “ 
 ปรวาท ี ตอบวา “ ถูกแลว “ 
 สกวาทีสรุปวา“ถาอยางนั้นกไ็มถึงกลาววาความไมรูของพระอรหันตมอียู“หัวขอธรรม
ที่ฝายเถรวาทยกขึ้นพิจารณาและคัดคานความคิดของฝายอื่นวาเหน็ผิดอยางไรทัง้ ๒๑๙ เร่ือง
นี้ มเีนื้อหาที่นาสนใจควรแกการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดเพราะเปนหลกัฐานสาํคัญ 
เกี่ยวกับความแตกตางของพทุธศาสนิกนิกายตาง ๆ ในเวลานัน้ ในหนังสือ Points of 
controversy  ซึ่ง เปนหนงัสือแปลกถาวตัถุเปนภาษาอังกฤษ Mrs. Rhys Davids ผูแปลได
สรุปไวในคํานาํวา ปญหาที่โตแยงกันในคมัภีรกถาวัตถ ุปญหาใดเปนของนิกายฝายใด  นับวา
เปนงานคนควาทางวิชาการที่มีคุณคามาก เปนงานทีท่ําไดยาก ตองอาศัยการศึกษาหา
ความรูจากขอมูลอ่ืนๆมาประกอบการพิจารณามาก เพราะในคัมภีรกลาวถึงแตเปนความคิด
โตแยงระหวางฝายสกวาท ี กับฝายปรวาทีโดยไมไดบงถึงชื่อของนิกายใดอยางแนชดั  ในที่นี้
จะไดนําขอสรุป มาเสนอในที่นี้ดวย เพื่อ 
 ๑) ใหผูที่สนใจเร่ืองนิกายตาง ๆ ในพทุธศาสนา ไดเห็นหนทางวาจะขยายขอบเขต 
ของการศึกษา อยางไร 
 ๒) ใหไดเห็นถึงคุณคา และเนื้อหาสาระของคัมภีรกถาวัตถุอยางชัดเจน เนื้อหาใน
คัมภีรกถาวัตถุ อาจสรุปไดเปน ๓ แบบ คือ 
  (๑) เนื้อหาตามที่จัดเรียงลําดับในคัมภีร 
  (๒) เนื้อหาจัดกลุมตามสาระทางธรรม 
  (๓) เนื้อหาจัดกลุมตามกลุมนิกาย 
 

เนื้อหาที่จัดเรียงตามลําดับของคัมภีร 
 คัมภีรกถาวัตถุแบงเนื้อหาออกเปน ๒๓ วรรค คือ  
วรรคที่ ๑ มี ๑๐ หัวขอ  คือ 
 ๑. ปุคคลกถา     เร่ืองการมหีรือไมมีของบุคคล 
 ๒. ปริหานิกถา  เร่ืองความเสื่อมของพระอรหนัต 
 ๓. พรหมจริยกถา  เร่ืองพรหมจรรยของเทพทัง้หลาย 
 ๔. โอธิโสกถา  เร่ืองพระอริยบุคคลละกิเลสไดเพียงบางสวน 
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 ๕. ชหติกถา  เร่ืองปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได 
 ๖. สัพพมัตตถกิถา  เร่ืองการมีอยูส่ิงทัง้ปวง 
 ๗. อตีตขันธาติกถา เร่ืองขันธที่เปนอดีต 
 ๘. เอกัจจมัตถติกถา เร่ืองการมีอยูของสิ่งบางสิ่ง 
 ๙. สติปฏฐานกถา เร่ืองธรรมทัง้ปวงเปนที่ต้ังของสติ 
 ๑๐. เหวัตถกิถา   เร่ืองการมีอยูของอดีต  ปจจุบัน และอนาคต 
วรรคที่ ๒ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ปรูปหารกถา  เร่ืองพระอรหนัตยังมีกามราคะ เชน มกีารปลอยน้ําอสจุ ิ
 ๒. อัญญาณกถา   เร่ืองความไมรูของพระอรหนัต 
 ๓. กังขากถา  เร่ืองความสงสัยของพระอรหันต 
 ๔.ปรวิตารณกถา        เร่ืองพระอรหนัตยังตองการการบอกการสอนจากคนอื่น 
 ๕. วจีเภทกถา  เร่ืองการเปลงวาจาของผูเขาฌาน 
 ๖.ทุกขาหารกถา           เร่ืองการพิสูจนวาผูใดเจริญมรรคเมื่อผูนั้นกลาวคาํวา “ทุกข” 
 ๗. จิตตฐิติกถา  เร่ืองการตั้งอยูตอเนื่องของจติหนึง่ดวง 
 ๘. กุกกฬุกถา  เร่ืองสังขารทัง้ปวงรอนเหมือนถานไฟที่รอน 
 ๙. อนุปุพพาภสิมยกถา เร่ืองการตรัสรูตามลําดับ 
 ๑๐. โวหารกถา  เร่ืองโวหารของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระ 
 ๑๑. นิโรธกถา  เร่ืองความดับ ๒ ประเภท 
วรรคที่ ๓ มี ๑๒ หัวขอ คือ 
 ๑. พลกถา  เร่ืองพละของพระพทุธเจาและพระสาวก 
 ๒. อริยันติกถา  เร่ืองญาณทัง้หมดเปนอริยะ 
 ๓. วิมุจจติกถา  เร่ืองการหลุดพนของจิตที่มรีาคะ 
 ๔. วิมุจจมานกถา เร่ืองลําดับของการหลุดพน 
 ๕. อัฏฐมานกถา  เร่ืองบุคคลที่ ๘ 
 ๖. อัฏฐมทัสสอินทริยกถา เร่ืองบุคคลที่ ๘ มีศรัทธา – อินทรีย หรือไม 
 ๗. ทิพพจักขุกถา       เร่ืองตาเนื้อ(มังสจักษ)ุ ที่เปลี่ยนเปนตาทพิย (ทิพพจักษุ) 
 ๘. ทิพพโสตกถา  เร่ืองหูเนื้อ (มังสโสต) ที่เปลีย่นเปนหทูิพย (ทิพพโสต) 
 ๙. ยถากัมมูปคตญาณกถา เร่ืองญาณที่รูถึงเรื่องสัตวที่เกิดตามกรรม 
 ๑๐. สังวรกถา  เร่ืองความสาํรวมของเทพทั้งหลาย 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๖                                                                                         

 ๑๑. อสัญญกถา    เร่ืองการมีสัญญาของอสัญญีสัตว 
 ๑๒.เนวสัญญานาสัญญายตนกถา เร่ืองการไมมีสัญญาของเนวสญัญานาสัญญาย
ตนพรหม 
วรรคที่ ๔ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. คิหิสสอรหาติกถา    เร่ืองพระอรหนัตดํารงเพศเปนคฤหัสถได 
 ๒. อุปปตติกถา         เร่ืองความเปนไปไดของการเปนพระอรหันตพรอมกับการเกิด 
 ๓. อนาสวกถา  เร่ืองธรรมทัง้ปวงของพระอรหันตไมมีอาสวะ 
 ๔. สมันนาคตกถา    เร่ืองพระอรหนัตประกอบดวยผล ๔ 
 ๕. อุเบกขาสมันนาคตกถา เร่ืองพระอรหนัตประกอบดวยอุเบกขา๖ อยาง 
 ๖. โพธยิาพุทโธติกถา เร่ืองบุคคลเปนพระพทุธเจาไดเพราะโพธ ิ
 ๗. ลักขณกถา  เร่ืองลักษณะของพระโพธิสัตว 
 ๘. นิยาโมกกนัติกถา เร่ืองการกาํหนดการเกิดของพระโพธิสัตว 
 ๙. อปราปสมนันาคตกถา เร่ืองผูต้ังอยูในอรหัตมรรคประกอบดวยผล ๓ 
 ๑๐.สัพพสัญโญชนปหานกถา เร่ืองการละสัญโญชนทั้งปวงคือความเปนพระอรหันต 
วรรคที่ ๕ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. วิมุตติกถา  เร่ืองวิมุตติญาณ คือ ตัวหลุดพน 
 ๒. อเสกขกถา  เร่ืองพระเสขะมีอเสขญาณได 
 ๓. วิปริตกกถา  เร่ืองการรูผิดของผูเขาสมาบติัมีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
 ๔. นิยามกถา  เร่ืองปุถุชนก็มญีาณที่จะบรรลุมรรค 
 ๕. ปฏิสัมภิทากถา   เร่ืองญาณทกุชนิด เปนปฏิสัมภิทา 
 ๖. สัมมติญาณกถา    เร่ืองความสมมต ิ
 ๗.จิตตารัมมณกถา  เร่ืองญาณที่รูจิตใจของผูอ่ืนมีจิตเปนอารมณอยางเดียว 
 ๘. อนาคตญาณกถา เร่ืองความรูเร่ืองอนาคต 
 ๙. ปจจุบันญาณกถา เร่ืองความรูเร่ืองปจจุบัน 
 ๑๐.ผลญาณกถา เร่ืองพระสาวกมีญาณซึ่งมีผล 
วรรคที่ ๖ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. นิยามกถา  เร่ืองนิยามที่เปนอสังขตะ  ไมมีปจจัยปรุงแตง 
 ๒. ปฏิจจสมุปบาทกถา เร่ืองปฏิจจสมปุบาทเปนอสงัขตะ 
 ๓. สัจจกถา  เร่ืองอริยสัจจเปนอสังขตะ 
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 ๔. อารุปปกถา  เร่ืองอากาสานัญจายตนะ  เปนอสังขตะ 
 ๕. นิโรธสมาบติักถา เร่ืองนิโรธสมาบัติ  เปนอสังขตะ 
 ๖. อากาสกถา  เร่ืองอากาสเปนอสังขตะ 
 ๗. อากาโสสนทิัสสโนตกิถา  เร่ืองอากาสเปนของเห็นได 
 ๘. ปฐวีธาตุสนิทัสสนายตนาทิกถา  เร่ืองธาตุดินเปนของเหน็ได 
 ๙. จักขุนทรียสนิทัสสนันตกิถา   เร่ืองอินทรียคือตาเปนของเห็นได 
 ๑๐.กายกัมมัง สนทิัสสนนัตกิถา  เร่ืองการกระทาํทางกายเปนของที่เห็นได 
วรรคที่ ๗ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. สังคหิตกถา  เร่ืองธรรมที่สงเคราะหเขากันได 
 ๒. สัมปยุตตกถา เร่ืองธรรมที่ประกอบกนัได 
 ๓. เจตสิกกถา  เร่ืองธรรมที่เปนเจตสิก 
 ๔. ทานกถา  เร่ืองเจตสิกธรรม คือ ทาน 
 ๕.ปริโภคมยปุญญกถา เร่ืองความเจริญของบุญที่สําเร็จไดดวยการใชสอย 
 ๖. อิโตทนินกถา      เร่ืองผูลวงลับไปแลว ไดรับส่ิงที่ผูอ่ืนในโลกใหเชนอาหาร 
 ๗. ปฐวีกัมมวปิาโกติกถา   เร่ืองแผนดินเปนผลของกรรม 
 ๘. ชรามรณียกัมมวิปาโกตกิถา  เร่ืองความแกความตายเปนผลของกรรม 
 ๙. อริยธัมมวปิากกถา  เร่ืองผลของอริยธรรม คือ การละกิเลสเทานั้น 
 ๑๐. วิปาโกวปิากธัมมธัมโมติกถา  เร่ืองผลเปนปจจยัใหเกิดผล 
วรรคที่ ๘ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ฉคติกถา  เร่ืองคติ ๖ 
 ๒. อันตราภวกถา เร่ืองการมีอยูของภพที่ค่ันในระหวาง 
 ๓. กามคุณกถา  เร่ืองกามคุณ ๕ เทานัน้ เปนกามธาต ุ
 ๔. กามกถา  เร่ืองอายตนะ  เทานัน้เปนกาม 
 ๕. รูปธาตุกถา  เร่ืองรูปธรรมเทานั้น เปนรูปธาต ุ
 ๖. อรูปธาตุกถา  เร่ืองอรูปธรรมเทานั้นเปนอรูปธาต ุ
 ๗. รูปธาตุยา อายตนกถา เร่ืองการมีอยูของรูปธาตทุี่มีอายตนะ ๖ 
 ๘. อรูเปรูปกถา  เร่ืองการมีรูปของสิ่งที่เปนรูป 
 ๙. รูปงกัมมนัติกถา เร่ืองการกระทาํทางกาย 
 ๑๐. ชีวิตินทรียกถา เร่ืองชีวิตินทรยี คือ ธรรมที่ไมเปนรูป 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๘                                                                                         

 ๑๑. กัมมเหตุกถา   เร่ืองพระอรหันตเสื่อมจากความเปนพระอรหันตไดเพราะกรรม 
วรรคที่ ๙ มี ๑๒ หัวขอ คือ 
 ๑.อานิสังสกถา  เร่ืองผูเหน็อานิสงสของพระนิพพานเทานัน้ เปนผูละสญัโยชนได 
 ๒. อมตารัมมณกถา   เร่ืองสัญโยชนมีอมตะคือพระนิพพานเปนอารมณ 
 ๓. รูปงสารัมมณันติกถา   เร่ืองรูปไมมีอารมณ 
 ๔. อนุสยาอนารัมมณาติกถา   เร่ืองอนุสัยไมมีอารมณ 
 ๕. ญาณังอนารัมมณาติกถา   เร่ืองญาณไมมีอารมณ 
 ๖. อตีตารัมมณกถา  เร่ืองจิตที่มีอดีตเปนอารมณ  ไมมีอารมณ 
 ๗. อนาคตารมัมณกถา    เร่ืองจิตที่มีอนาคตญาณเปนอารมณไมมีอารมณ 
 ๘. วิตักกานุปติตกถา  เร่ืองจิตทุกอยางถกูความตรึกติดตาม 
 ๙. วิตักกาวิปผารกถา  เร่ืองเสียงคือการแผออกแหงความตรึก 
 ๑๐. น ยถาจติตัสสกายกัมมันติกถา  เร่ืองวาจาไมเปนไปตามจิต 
 ๑๑.น ยถาจิตตัสสกายกมัมนัติกถา เร่ืองการกระทาํทางกายไมเปนไปตามจิต 
           ๑๒.อตีตานาคตปจจุบันกถา เร่ืองบุคคลประกอบดวยอดตีปจจุบัน อนาคต 
วรรคที่ ๑๐ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
         ๑.นิโรธกถา เร่ืองขณะที่ขันธ๕ซึ่งแสวงหาความเกิดยังไมดับขันธ๕ที่เปนกิริยาก็เกิดขึ้น 

๒. รูปงมัคโคติกถา   เร่ืองรูป คือ มรรค 
๓. ปญจวิญญาณสมังคิสสะ มัคคภาวนากถา เร่ืองผูประกอบดวยวญิญาณ ๕ ชือ่วา 

เปนผูมีการเจริญมรรค 
 ๔. ปญจวิญญาณากุสลาปตติกถา  เร่ืองวิญญาณ ๕ เปนกุศลและอกุศล 
 ๕. ปญจวิญญาณาสาโภคาติกถา เร่ืองวิญญาณ ๕ คิดได 
 ๖. ทวีหิสีเลหสิมันนาคโตตกิถา เร่ืองผูประกอบพรอมดวยมรรคตองประกอบพรอม
ดวยศีล ๒ อยาง 
 ๗. สีลัง อเจตสิกันติกถา เร่ืองศีลไมเปนเจตสิก 
 ๘. สีลัง  น จิตตานุปริวัตตีติกถา เร่ืองศีลไมเปนไปตามจติ 
 ๙. สมาทานเหตุกถา  เร่ืองศีลที่มีการสมาทานยอมเจรญิ 
 ๑๐.วิญญัติสีลันติกถา เร่ืองการกระทําใหผูอ่ืนรูความหมายดวยกายหรือวาจาเปนศีล 
 ๑๑. อวิญญัติกุสสีลยันติกถา เร่ืองการไมทําใหคนอืน่รูความหมายดวยกาย หรือ 
วาจา เปนการทุศีล 



 

 

                                                                                                                               ๒๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

วรรคที่ ๑๑ มี ๘ หัวขอ คือ 
 ๑. ติสโสติ อนสุยกถา เร่ืองอนุสัยเปนอัพยากฤต (เปนกลางไมดีไมชั่ว) เปนอเหตุ
กะ (ไมมีเหต)ุ และเปนจิตตวปิปยุตต (ไมเกีย่วของกับจิต) 
 ๒. ญาณกถา เร่ืองขณะที่จิตไมประกอบดวยญาณบุคคลนั้นไมมีญาณ 
 ๓.ญาณัง  จิตตวิปปยุตตันตกิถา เร่ืองญาณไมเกิดดับพรอมกบัจิต 
 ๔.อทัง ทุกขันต ิ เร่ืองการกลาววานี้คือทุกขเปนเหตุใหเกิดความเขาใจเรื่องทุกข 
 ๕. อิทธิพลกถา เร่ืองบุคคลผูมีฤทธิ ์ สามารถดํารงอยูไดตลอดกัปป 
 ๖. สมาธิกถา เร่ืองสมาธิคืออาการตอเนื่องของจิต 
 ๗. ธัมมัฏฐิตตากถา  เร่ืองความตั้งอยูแหงธรรมเปนของสาํเร็จรูปแลว 
 ๘. อนิจจตากถา   เร่ืองความเปนของไมเที่ยง เปนของสําเร็จรูปแลว 
วรรคที่ ๑๒ มี ๙ หัวขอ คือ 
 ๑. สังวโรกัมมนัติกถา เร่ืองความสาํรวมคือการกระทํา 
 ๒. กัมมกถา  เร่ืองกรรมทุกอยางตองมีผล 
 ๓. สัทโทวิปาโกติกถา เร่ืองเสียงเปนวิบาก 
 ๔. สฬายตนกถา  เร่ืองอายตนะ  ๖ เปนวิบาก 
 ๕. สัตตักขัตตุปรมกถา เร่ืองพระโสดาบันผูเกิดอีก ๗ คร้ัง เปนผูเทีย่งแท 
 ๖. โกลังโกลเอกพีชกถา เร่ืองผูจะไปเกิดอกีสองสามครั้งกับผูที่เกิดอีกครั้งเดียว ไม
เปนผูเที่ยงแท 
 ๗. ชีวิตาโวโรปนกถา เร่ืองบุคคลผูถึงพรอมดวยทฎิฐิหรือพระโสดาบัน อาจจะทํา
การฆาสัตวได 
 ๘. ทุคคติกถา  เร่ืองผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ละทุคติไดแลว 
 ๙. สัตตมาวิกกถา เร่ืองบุคคลผูเกิดในภพที ่๗ ละคติที่ชั่วไดแลว 
วรรคที่ ๑๓ มี ๑๐ หัวขอ คือ 
 ๑. กัปปฏฐกถา เร่ืองผูทําความชั่วอยางรนุแรงมีการทําลายคณะสงฆเปนตน  
สามารถดาํรงอยูตลอดกัปปได 
 ๒. กุสลจิตตปฏิลาภกถา  เร่ืองผูต้ังอยูตลอดกัปป  ไมพึงไดกุศลจิต 
 ๓. อนันตราปยุตตกถา เร่ืองผูทีท่ําอนนัตริยกรรมพงึบรรลุธรรมได 
 ๔.นิยตัสสนิยามกถา  เร่ืองบุคคลผูแนนอนยอมกาวลงสูทํานองคลองธรรม 
 ๕. นีวุตกถา  เร่ืองผูถูกนิวรณหอหุมยอมละนิวรณได 
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๓๐                                                                                         

 ๖. สัมมุขีภูตกถา    เร่ืองผูพรอมหนาหรือผูมีกิเลสยอมละกิเลสได 
 ๗. สมาปนโนอัสสาเทติกถา  เร่ืองผูถึงพรอมดวยญาณยอมพอใจมีญาณเปนอารมณ 
 ๘. อสาตราคกถา    เร่ืองความยินดีในสิ่งที่ไมนาพอใจ 
 ๙. ธัมมตัณหา  อัพยากตาติกถา  เร่ืองความอยากในธรรม ไมดี ไมชั่ว 
 ๑๐.ธัมมตัณหานทุกขสมทุโยติกถา เร่ืองความอยากในธรรมไมเปนเหตุใหเกดิทกุข 
วรรคที่ ๑๔ มี ๙  หัวขอ คือ 
 ๑. กุสลากุสลปฏิสันทหนกถา  เร่ืองความตอเนื่องระหวางกุศลกับอกศุล 
 ๒. สฬายตนุปปตติกถา เร่ืองอายตนะ๖เกิดขึ้นในครรภมารดาพรอมกับการปฏิสนธ ิ
 ๓.อนันตรปจจยกถา  เร่ืองโสตวิญญาณเกิดขึ้นตอเนื่องทันทีจากจักขุวิญญาณ 
 ๔. อริยูปกถา  เร่ืองรูปของพระอริยะตองอาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ 
 ๕. อัญโญ อนสุโยติกถา  เร่ืองอนุสัยเปนอยางหนึ่ง กิเลสเปนอยางหนึง่ 
 ๖.ปริยุฏฐานงั จิตตวิปปยุตตันติกถา เร่ืองกิเลสเปนเครื่องรัดรึงไมประกอบกับจิต 
 ๗. ปริยาปนนกถา  เร่ืองรูปราคะ เปนสิ่งที่เกีย่วเนื่องกับรูปธาตุเทานั้น 
 ๘. อัพยากตกถา  เร่ืองความเหน็เปนสิ่งไมดี ไมชั่ว 
 ๙. อปริยาปนนกถา    เร่ืองความเปนเปนโลกุตตระ 
วรรคที่ ๑๕ มี ๑๑ หัวขอ คือ 
 ๑. ปจจยตากถา     เร่ืองความเปนปจจัย เปนสิง่ที่กําหนดไวแนนอน 
 ๒. อัญญมัญญปจจยตากถา เร่ืองการกลาวไดแตวาสังขารมีอวิชชาเปนปจจัย ไมใช
อวิชชามีสังขาร  เปนปจจัย 
 ๓. อัทธากถา  เร่ืองเวลาอนันาน เปนของสาํเร็จรูป 
 ๔. ขณลยมุหตุตกถา เร่ืองเวลาตอนตนเปนของสาํเร็จรูป 
 ๕. อาสวกถา  เร่ืองอาสวะ ๔ ไมใชอาสวะ 
 ๖. ชรามรณกถา   เร่ืองความแกความตายของธรรมที่เปนโลกุตตระ ก็จัก
เปนโลกุตตระดวย 
 ๗. สัญญาเวทยิตกถา เร่ืองสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติเปนโลกุตตระ 
 ๘. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา  เร่ืองสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติเปนโลกยีะ 
 ๙.ตติยสัญญาสัตตูปกากกถา  เร่ืองผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอาจทําใหถึงตายได 
 ๑๐.อสัญญาสัตตูปกากกถา เร่ืองการเขาสัญญาเวทยตินิโรธ จะทาํใหเขาถงึอสัญญ
สัตตภูมิ 



 

 

                                                                                                                               ๓๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๑๑. กัมมูปจยกถา    เร่ืองกรรมและการสั่งสมกรรม เปนคนละเรือ่ง 
วรรคที่ ๑๖ มี ๑๐ หวัขอ คือ 
 ๑. นิคคหกถา  เร่ืองผูอ่ืนสามารถขมจิตของผูอ่ืนได 
 ๒. ปคคหกถา  เร่ืองผูอ่ืนสามารถประคองจติของผูอ่ืนได 
 ๓. สุขานูปปทานกถา เร่ืองผูอ่ืนสามารถเพิม่ความสุขใหแกผูอ่ืนได 
 ๔. อธิคคัยหมนสกิารกถา เร่ืองบุคคลสามารถรวบรวมสังขารทั้งหมดมาพิจารณา
รวมกันได 
 ๕. รูปงเหตูติกถา เร่ืองรูปเปนเหตุ 
 ๖. รูปงสเหตุกนัติกถา เร่ืองรูปมีเหต ุ
 ๗. รูปงกุสลากุสลันติกถา เร่ืองรูปเปนกศุลและอกุศล 
 ๘. รูปงวิปาโกติกถา เร่ืองรูปเปนผล 
 ๙. รูปง รูปาวจรารูปวจรันตกิถา เร่ืองรูปเปนรูปาวจรและอรูปาวจร 
        ๑๐.รูปราโครูปธาตุปริยาปนโนติกถา เร่ืองความกาํหนัดในรูปเกดิขึ้นเพราะรูปเปนเหตุ 
วรรคที่ ๑๗  มี ๑๑ หัวขอ 
 ๑. อัตถิ  อรหโต  ปุญญปจจโยติกถา เร่ืองพระอรหันตยังมีการสั่งสมบญุ 
 ๒. นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา  เร่ืองพระอรหนัตไมตายเมื่อยังไมถงึคราว 
 ๓. สัพพมทิงักมัมโตติกถา    เร่ืองทุกอยางมาจากกรรม 
 ๔. อินทริยพัทธุกถ   เร่ืองสิ่งที่เนื่องดวยอินทรียเทานัน้เปนทุกข 
 ๕.ฐเปตวาอริยมัคคนัติกถา  เร่ืองสังขารทัง้หลายเวนแตอริยมรรคเปนทกุข 
 ๖. น วัตตัพพังสงัโฆ ทกัขิณัง ปฏิคคัณหาติติกถา เร่ืองการไมควรกลาววาสงฆ รับ
ทักษิณา 
 ๗.น วัตตัพพงั สังโฆ ทกัขิณัง วิโสเรตีติกถา เร่ืองการไมควรกลาววา สงฆทาํทกัษณิา
ใหบริสุทธิ ์
 ๘. น วัตตัพพงั สังโฆ ภุญชตีติกถา เร่ืองการไมควรกลาววา สงฆฉันอาหาร 
 ๙.น วัตตัพพัง สังฆัสสะ ทินนัง มหัปผลันติกถา  เร่ืองไมควรกลาววา ทานที่ถวายแก
สงฆมีผลมาก 
 ๑๐. น วัตตัพพัง  พทุธัสสะ ทินนัง  มหัปผลันติกถา  เร่ืองไมควรกลาววา ทานที่ถวาย
แดพระพุทธเจา มีผลมาก 
 ๑๑.ทักขิณาวสุิทธิกถา  เร่ืองทานยอมบริสุทธิ์ ฝายผูใหมิใชทางฝายผูรับ 
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วรรคที่ ๑๘  มี ๙ หัวขอ คือ 
 ๑. มนุสสโลกกถา   เร่ืองการไมควรกลาววาพระพุทธเจาประทบัอยูในโลก 
 ๒. ธัมมเทสนากถา   เร่ืองการไมควรกลาววาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม 
 ๓. กรุณากถา  เร่ืองพระพทุธเจาไมมีพระกรุณา 
 ๔.คันธชาติกถา       เร่ืองอุจจาระปสสาวะของพระพุทธเจามีกลิ่นหอมกวากลิ่นอืน่ ๆ  
 ๕.เอกมัคคกถา        เร่ืองพระอริยบุคคลทําใหแจงซึ่งผลทัง้๔ดวยมรรคอันเดียว 
 ๖. ญาณสังกนัติกถา   เร่ืองบคุคลกาวขามจากญาณหนึง่ สูอีกญาณหนึ่ง 
 ๗. ญาณันตริกกถา   เร่ืองการมีชองวางของญาณ 
 ๘. สมาปนโน  สัททัง  สุณาตีติกถา เร่ืองผูเขาฌานไดยนิเสียง 
 ๙. จักขุนา  รูปง  ปสสตีติกถา  เร่ืองการเห็นรูปดวยตา 
วรรคที่ ๑๙ มี ๘ หัวขอ คือ 
 ๑. กิเลสชหนกถา เร่ืองการละกิเลสที่เปนอดีต 
 ๒. สุญญตากถา  เร่ืองความสูญเกิดขึ้นเนื่องดวยสังขารและขันธ 
 ๓. สามัญญผลกถา เร่ืองผลแหงความเปนสมณะและอสมณะ 
 ๔. ปตติกถา  เร่ืองการบรรลุเปนอสังขตะ 
 ๕. ตถากถา  เร่ืองความเปนเชนนัน้อยางทีเ่ปน อสังขตะ 
 ๖. กุสลกถา  เร่ืองนิพพานธาตุ  เปนกุศล 
 ๗. อัจจันตนยิามกถา เร่ืองปุถุชนมีขอกําหนดเด็ดขาด 
 ๘. อินทริยกถา  เร่ืองการไมมีอินทรียแหงศรัทธาที่เปนโลกียะ 
วรรคที่ ๒๐ มี ๖ หัวขอ คือ 
 ๑. อสัญจิจนกถา เร่ืองบุคคลแมไมมีเจตนาทําใหแมของตนเสียชวีิต ก็ถือวาทํา
อนันตริยกรรม 
 ๒. อญาณกถา  เร่ืองปุถุชนไมมีความรู 
 ๓. นิรยปาลกถา  เร่ืองไมมีผูปกครองนรก 
 ๔. ติรัจฉานกถา  เร่ืองการมีสัตวดิรัจฉานในหมูเทพ 
 ๕. มัคคกถา  เร่ืองพระผูมพีระภาคเจาไดตรัสรูมรรคมีองค ๘ 
 ๖. ญาณกถา  เร่ืองญาณโลกตุตระ มีวัตถุ ๑๒ อยาง คือ โลกุตตรญาณ 
วรรคที่ ๒๑ มี ๙ หัวขอ คือ 
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 ๑. สาสนกถา  เร่ืองศาสนาไดแปลงใหม 
 ๒. อวิตักกกถา  เร่ืองปุถุชนไมสงัดแลวจากธรรมมีธาต ุ
 ๓.สัญโญชนกถา   เร่ืองการที่พระโยคียังไมละสัญโญชนบางอยางแลวบรรลุอรหัตผล 
 ๔.อิทธิกถา เร่ืองฤทธิ์เปนเหตุสําเร็จความประสงคของพระพุทธเจาหรอืของพระสาวก 
 ๕.พุทธกถา  เร่ืองพระพทุธเจากับพระพทุธเจาดวยกนัยงัมียิง่หยอนกวากนั 
 ๖. สัพพทิสากถา   เร่ืองพระพทุธเจาสถิตอยูในทิศทั้งหลาย 
 ๗. ธรรมกถา  เร่ืองทัง้ปวงเปนนยิตะ (แนนอน) 
 ๘. กรรมกถา  เร่ืองกรรมทัง้ปวงเปนนยิตะ 
วรรคที่ ๒๒ มี ๘ หัวขอ คือ 
 ๑.ปรินิพพานกถา เร่ืองการที่พระอรหนัตยังไมละสัญโญชนบางอยางแลวปรินพิพาน 
 ๒. กุสลจิตตกถา   เร่ืองพระอรหนัตมีจิตเปนกศุลปรินิพพาน 
 ๓.อาเนญชากถา  เร่ืองพระอรหันตต้ังอยูในความเปนผูมจีิตเปนปกติปรินิพพาน 
 ๔. ธัมมาภิสมยกถา  เร่ืองการตรัสรูธรรมมีแกสัตวผูอยูในครรภ 
 ๕. กถาทั้ง ๓   เร่ืองการบรรลุอรหัตผลมีแกสัตวผูอยูในครรภ 
 ๖. อัพยากตกถา  เร่ืองจิตของบคุคลผูฝนทุกอยางเปนอพัยากตะ 
 ๗. อาเสวนปจจยตา เร่ืองความเปนอาเสวนปจจัย 
 ๘. ขณิกกถา  เร่ืองกรรมทัง้ปวงเปนนยิตะ 
วรรคที่ ๒๓ มี ๕ หัวขอ คือ 
 ๑.เอกาธิปปายกถา     เร่ืองบุคคลพึงเสพเมถุนธรรมดวยความประสงคอยางเดยีวกนั 
 ๒.อรหันตวัณณกถา เร่ืองอมนษุยทั้งหลายเสพเมถนุธรรมโดยเพศแหงพระอรหันต
ทั้งหลาย 
 ๓.อิสสริยกามการิกากถา เร่ืองพระโพธิสัตวไปสูวินิบาต เหตุกระทาํความใครในความ
เปนใหญ 
 ๔. ราคปฏิรูปกาทกิกถา เร่ืองราคะเทยีม 
 ๕. อปรินิปผันนกถา เร่ืองรูปเปนสิง่ที่ไมสําเรจ็รูป 

เนื้อหาที่จัดกลุมตามสาระทางธรรม 
เพื่อไมใหยืดเยื้อ จะกลาวเฉพาะหัวขอ และบอกเลขวรรคและลําดับหวัขอในวรรคนัน้ 
เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
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 ๑. เร่ืองโวหารของพระพทุธเจาเปนโลกุตตระ 
 ๒. เร่ืองพละของพระพุทธเจา 
 ๓. เร่ืองการเปนพระพุทธเจาดวยการอาศัยโพธ ิ
 ๔. เร่ืองลักษณะของพระโพธิสัตว 
 ๕. เร่ืองการกาํหนดการเกิดของพระโพธิสัตว 
 ๖. เร่ืองผลของการถวายทานแกพระพุทธเจา 
 ๗. เร่ืองพระพทุธเจาประทับในโลกหรือไม 
 ๘. เร่ืองการแสดงธรรมของพระพทุธเจา 
 ๙. เร่ืองพระพทุธเจามีพระกรุณาหรอืไม 
 ๑๐. เร่ืองอุจจาระ ปสสาวะของพระพทุธเจามีกลิน่หอมที่สุด 
 ๑๑. เร่ืองอิทธขิองพระพทุธเจา 
 ๑๒. เร่ืองพระพุทธเจาทั้งหลายมีคุณสมบติัตางกนั 
 ๑๓. เร่ืองพระพุทธเจาดํารงอยูทั่วทุกทิศ 
 ๑๔. เรื่องพระโพธิสัตวถึงความเสื่อม เพราะการบันดาลตามความปรารถนาของผูเปนใหญ 

เร่ืองเกี่ยวกับพระอริยบุคคล 
เรื่องพระอรหันต 
 ๑. เร่ืองพระอรหันตมีความเสื่อมไดหรือไม 
 ๒. เร่ืองความไมรูของพระอรหันต 
 ๓. เร่ืองความสงสัยของพระอรหันต 
 ๔. เร่ืองพระอรหันตดํารงเพศเปนคฤหัสถได 
 ๕.เร่ืองความเปนไปไดของการบรรลุพระอรหัตตพรอมกบัการเกิด 
 ๖. เร่ืองธรรมทั้งปวงของพระอรหันตปราศจากอาสวะ 
 ๗. เร่ืองพระอรหันตประกอบดวยผล ๔ อยาง 
 ๘. เร่ืองพระอรหันตประกอบดวยอุเบกขาเวทนา ๖ อยาง 
 ๙. เร่ืองความเปนพระอรหันตเกิดขึ้นจากการละสัญโญชนทัง้ปวง 
 ๑๐. เร่ืองพระอรหันตมีอเสขญาณได 

๑๑. เร่ืองพระอรหันตเสื่อมจากความเปนพระอรหันตเพราะกรรมได 
 ๑๒. เร่ืองพระอรหันตยงัมีการสั่งสมบุญ 
 ๑๓. เร่ืองพระอรหันตไมตาย  เมื่อยังไมถงึคราว 
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 ๑๔. เร่ืองวิญญาณของพระอรหันตในขณะที่ตาย 
 ๑๕. เร่ืองพระอรหันตเมื่อมีจติอยูในอรูปฌานปรนิิพพานได 
 ๑๖. เร่ืองอมนษุยปลอมเพศเปนพระอรหันต เสพเมถุนธรรมได 
เรื่องพระอริยบุคคลอื่นนอกจากพระอรหันต 
 ๑. เร่ืองพระอริยบุคคลละกิเลสไดบางสวน 
 ๒. เร่ืองพระบคุคลที่ ๘ 
 ๓. เร่ืองพระโสดาบันผูเกิด ๗ คร้ัง 
 ๔. เร่ืองผูเกิดอีกสองสามครั้งและผูเกิดครั้งเดียว 
 ๕. เร่ืองพระโสดาบันอาจฆาสัตวได 
 ๖. เร่ืองพระโสดาบันละคติทีช่ั่วไดแลว 
เรื่องลักษณะและแนวทางการปฏิบัติธรรมของพระอริยะ 
 ๑. เร่ืองความรูทั้งหมดเปนอริยะ 
 ๒. เร่ืองอเสขญาณ 
 ๓. เร่ืองผลของอริยธรรมคือการละกิเลสเทานั้น 
 ๔. เร่ืองรูป คือ มรรค 
 ๕. เร่ืองผูประกอบดวยวิญญาณทั้ง ๕ ชือ่วา เปนผูเจริญมรรค 
 ๖. เร่ืองสังขารทั้งหลายเวนแตอริยมรรคเปนทกุข 
 ๗. เร่ืองการเปลงวาจาของผูเจริญมรรค 
 ๘. เร่ืองพระอริยบุคคลทําใหแจงผลทั้ง ๔ ดวยมรรคอันเดียวได 
 ๙. เร่ืองมรรคมีองค ๕ 
เรื่องเกี่ยวกับปุถุชน 
 ๑. เร่ืองปุถุชนละกามราคะและความพยาบาทได 
 ๒. เร่ืองปุถุชนมีญาณที่จะบรรลุมรรคได 
 ๓. เร่ืองปุถุชนมีขอกําหนด เด็ดขาด 
 ๔. เร่ืองความไมรูของปุถุชน 
 ๕. เร่ืองปุถุชนไมสงัดจากธรรมที่มีธาตุ 
เรื่องเกี่ยวกับเทวดา 
 ๑. เร่ืองพรหมจรรยของเทพ 
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 ๒. เร่ืองความสํารวมของเทพ 
 ๓. เร่ืองการมสัีญญาของอสัญญีสัตว 
เรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ 
 ๑. เร่ืองการไมควรกลาววาสงฆรับทักษิณาทาน 
 ๒. เร่ืองการไมควรกลาววาสงฆทาํทกัษิณาใหบริสุทธิ ์
 ๓. เร่ืองการไมควรกลาววาสงฆฉันอาหาร 
 ๔. เร่ืองการไมควรกลาววาทานที่ถวายแกสงฆมีผลมาก 
เรื่องเกี่ยวกับคําสอน 
 ๑. เร่ืองคําสอนเปนเรื่องทีท่าํขึ้นใหม 
เรื่องเกี่ยวกับสภาวธรรม 
 ๑. เร่ืองการมหีรือไมมีของบคุคล 
 ๒. เร่ืองการมอียูของสิ่งทั้งปวง 
 ๓. เร่ืองการมอียูของบางสิ่งบางอยาง 
 ๔. เร่ืองอดีต  ปจจุบัน อนาคต 
 ๕. เร่ืองการตัง้อยูตอเนื่องของจิตดวงหนึง่ 
 ๖. เร่ืองจิตทีม่อีดีตเปนอารมณ 
 ๗. เร่ืองจิตที่มอีนาคตเปนอารมณ 
 ๘. เร่ืองจิตทุกอยางถูกความตรึกติดตาม 
 ๙. เร่ืองวิญญาณ ๕ คิดได 
 ๑๐. เร่ืองโสตวิญญาณเกิดขึ้นตอเนื่องจากจักขุวิญญาณ 
 ๑๑. เร่ืองธรรมทั้งปวงเปนของเทีย่งแท 
เรื่องเกี่ยวกับอภิญญา 
 ๑. เร่ืองทพิพจกัขุ 
 ๒. เร่ืองทพิพโสตะ 
 ๓. เร่ืองบุคคลผูมีอิทธพิละสามารถดาํรงอยูไดตลอดกัปป 
 ๔. เร่ืองพระพทุธเจาและพระสาวกมีฤทธิ์ไดตามความปรารถนา 
เรื่องการตรัสรู 
 ๑. เร่ืองการตรัสรูตามลําดับ 
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 ๒. เร่ืองการหลุดพนของจิตที่มีราคะ 
 ๓. เร่ืองลําดับของการหลุดพน 
 ๔. เร่ืองการละสัญโญชนทั้งปวง 
 ๕. เร่ืองวิมุตตญิาณ คือ ตัวหลุดพน 
 ๖. เร่ืองผูมีกเิลสยอมละกิเลสได 
เรื่องสังขตธรรม คือ นิพพาน 
 ๑. เร่ืองความดับ ๒ ประเภท 
 ๒. เร่ืองผูเหน็อานิสงสของพระนพิพานเทานั้น เปนผูละสัญโญชนได 
 ๓. เร่ืองผลแหงความเปนสมณะ เปนสงัขตะ 
 ๔. เร่ืองความเปนจริงเปนอสงัขตะ 
 ๕. เร่ืองนิยามเปนอสังขตะ 
 ๖. เร่ืองปฏิจจสมุปบาทเปนอสังขตะ 
 ๗. เร่ืองอริยสัจจ ๔ เปนอสงัขตะ 
 ๘. เร่ืองอากาสานัญจายตนะ เปนอสังขตะ 
 ๙. เร่ืองนิโรธสมาบัติเปนอสงัขตะ 
 ๑๐. เร่ืองอากาสเปนอสงัขตะ 
 ๑๑. เร่ืองนพิพานธาตุเปนกุศล 
 ๑๒. เร่ืองการบรรลุธรรมไดโดยไมตองละกเิลสบางอยาง 
 ๑๓. เร่ืองพระอรหันตเมื่อมีจติเปนกุศลยอมปรินิพพาน 
 ๑๔. เร่ืองการตรัสรูธรรมของสัตวที่อยูในครรภ 
 ๑๕. เร่ืองสัตวผูอยูในครรภ ผูที่กําลงัฝน ตรัสรูธรรมได 
 ๑๖. เร่ืองสัญโญชนทีม่ีนพิพานเปนอารมณ 
 ๑๗. เร่ืองผูทําอนันตริยกรรมบรรลุธรรมได 
เรื่องเกี่ยวกับราคะ 
 ๑. เร่ืองราคะเทียม 
เรื่องเกี่ยวกับญาณ 
 ๑. เร่ืองการเปลงวาจาของผูเขาฌาน 
 ๒. เร่ืองการรูผิดของผูเขาสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ 
 ๓. เร่ืองสมาธคืิออาการตอเนื่องของจิต 
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 ๔. เร่ืองผูถึงพรอมดวยฌานยอมมีฌานเปนอารมณ 
 ๕. เร่ืองการขามจากฌานหนึง่ไปสูอีกฌานหนึง่ 
 ๖. เร่ืองชองวางระหวางฌาน 
 ๗. เร่ืองการไดยินเสียงของผูเขาฌาน 
เรื่องเกี่ยวกับโลกและจักรวาล 
 ๑. เร่ืองคติ 
 ๒. เร่ืองภพที่ค่ันในระหวาง 
 ๓. เร่ืองการไมมีผูปกครองนรก 
 ๔. เร่ืองอากาศเปนของเห็นได 
เรื่องกรรม 
 ๑. เร่ืองกรรมเปนเรื่องเที่ยงแท 
 ๒. เร่ืองแผนดนิเปนเรื่องของกรรม 
 ๓. เร่ืองความแกความตายเปนผลของกรรม 
 ๔. เร่ืองกรรมทุกอยางตองมีผล 
 ๕. เร่ืองทุกอยางมาจากกรรม 
 ๖. เร่ืองผูลวงลับไปแลว ไดรับส่ิงที่ผูอ่ืนในโลกตั้งใจให 
 ๗.เร่ืองบุคคลแมไมมีเจตนาทําใหมารดาเสียชีวิตก็ชื่อวาทําอนันตริยกรรม 
เรื่องทุกข 
 ๑. เร่ืองสิ่งที่ตอเนื่องอนิทรียเทานั้นเปนทุกข 
 ๒. เร่ืองสังขารทั้งหลายเวนแตอริยมรรค เปนทกุข 
เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม 
 ๑. เร่ืองเจตสกิธรรม คือ ทาน 
 ๒. เร่ืองการเจริญของบุญที่สําเร็จดวยการใชสอย 
 ๓. เร่ืองผูประกอบพรอมดวยมรรคตองประกอบดวยศีล ๒ อยาง 
 ๔. เร่ืองศีลไมเปนเจตสิก 
 ๕. เร่ืองศีลที่มกีารสมาทานยอมเจริญ 
 ๖. เร่ืองวิญญาณ ๕ เปนกุศลและอกุศล 
 ๗. เร่ืองการทาํใหผูอ่ืนรูความหมายดวยกายวาจา เปนศีล 



 

 

                                                                                                                               ๓๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๘. เร่ืองการไมทําใหผูอ่ืนรูความหมายดวยกาย วาจา เปนทุศีล 
 ๙. เร่ืองอนุสัยเปนอัพยากฤต 
 ๑๐. เร่ืองอนุสัยกับกิเลสเปนคนละอยาง 
 ๑๑. เร่ืองกิเลสไมประกอบกับจิต 
 ๑๒. เร่ืองอาสวะ ๔ มิใชอาสวะ 
 ๑๓. เร่ืองการสํารวมคือการกระทํา 
 ๑๔. เร่ืองผูทําความชัว่อยางรุนแรงสามารถดํารงอยูตลอดกัปปได 
 ๑๕. เร่ืองผูดํารงอยูตลอดกัปปไมพึงไดกศุลจิต 
 ๑๖. เร่ืองความตอเนื่องระหวางกุศลกับอกุศล 
 ๑๗. เร่ืองการละกิเลสทีเ่ปนอดีต 
 ๑๘. เร่ืองการไมมีศรัทธาอนิทรียที่เปนโลกยีะ 

เนื้อหาจัดกลุมตามกลุมนิกาย 
 ๑. นิกายวัชชปุีตตกะ มีความเหน็ผิด เหมือนนกิายสมติิยะ  เหมือนกับนิกายสมิติยะ  
สัพพัตถกิวาทะ  และมหาสังฆิกะ 
 ๒. นิกายสมาติยะ มีความเห็นผิด  เหมอืนกับนิกายวชัชีปุตตกะ  เหมือนกับนกิาย
มหาสงัฆิกะ เหมือนกับนกิายอันธกะ เหมอืนกับนิกายปพุพเสลยิะ เหมือนกับนิกายราชคิริกะ
และสิทธัตถกิะ เหมือนกับนิกายมหิงสงัสาสกะและมหาสงัฆิกะ เหมือนกับนิกายวัชชีปุตตกะ
และสัพพัตถวิาทนิ 
 ๓. นิกายสพัพัตถิวาทนิ มคีวามเห็นผิด เหมือนกับนกิายอุตตราปถกะ  เหมือนกับ
นิกายวัชชีปุตตกะ  สัมมิติยะ  และมหาสังฆิกะ 
 ๔. นิกายมหาสังฆิกะ  มคีวามเห็นผิด  เหมือนกับนิกายสัมมิติยะและมหงิสาสกะ  
เหมือนกับนิกายวชัชปุตตกะ  สัมมิติยะ  และสัพพัตถวิาทนิ 
 ๕. นิกายอนัธกะ มีความเหน็ผิด  เหมือนกับนิกายอุตตราปถกะ  เหมือนกับนิกายเว
ตุลยกะ    เหมอืนกับนิกายสพัพัตถวิาทิน  สัมมิติยะ  และภัทรยานิกะ 
 ๖. นิกายโคกลิุกะ      มีความเหน็ผิด เหมอืนกับนิกายสมัมิติยะ สัพพนัถิวาทินะ   
 ๗. นิกายภัทรยานกิะ   อันธกะ 
 ๘. นิกายมหิงสาสกะ   มีความเหน็ผิด  เหมือนกับนกิายอันธกะ เหมอืนกับนิกายปพุ
พเสลิยะ   เหมือนกับนิกายอุตตราปถกะ 
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๖.  ยมก 
ยมก เปนคัมภีรที่รวบรวมธรรมะไวเปนคู ๆ เชน กุศล - กุศลมูล , อกุศล – อกุศลมลู, 

รูป–รูปขันธ, เวทนา – เวทนาขันธ เปนตน โดยแบงเนื้อหาเปน ๑๐ คู คือ 
 ๑. มูลยมก   ๒. ขันธยมก ๓. อายตนยมก ๔. ธาตุยมก   ๕. สัจจยมก 
 ๖. สังขารยมก ๗. อนุสยยมก ๘. จิตตยมก  ๙. ธรรมยมก๑๐.อินทริยยมก 
 การอธิบายธรรมในคัมภีรยมก  สวนใหญใชวิธีต้ังคําถาม  โดยคําตอบมักเปนการ 
ยอมรับ หรือปฏิเสธ  วา ใช หรือ ไมใช  ถูก หรือ ไมถูก  ตัวอยางเชน 

- รูป  คือ รูปขันธ หรือ ? 
-  ปยรูปสาตรูปเรียกวารูป แตไมเรียกวา รูปขันธ รูปขันธเปนรูปดวยเปนรูปขันธดวย 
- รูปขันธ  คือ รูป หรือ 
- ใช  (ถูกแลว)  
- เวทนา  คือ เวทนาขันธ หรือ ? 
- ใช  (ถูกแลว) 
- สัญญา คือ สัญญาขันธ หรือ? 
- ทิฏฐิ เปนสัญญา แตไมเปนสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปนสัญญาดวย  เปน

สัญญาขันธดวยอีกตัวอยางหนึง่ 
- จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นยังไมดับจิตของบุคคลนั้นจักดับจักไมเกิดหรือ? 
- ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้น ยังไมดับ  จัก

ดับ  จักไมเกิด  จักดับดวยนัน่เทยีว  จกัเกดิขึ้นดวย 
- หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้น เกิดขึ้นไมดับไป? 
- ใช  (ถูกแลว) 
- จิตของบุคคลใดไมเกิดดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับจักเกิดขึ้นหรือ ? 
- จากตัวอยางทีก่ลาวมานี้ จะเหน็วา คัมภีรยมกมีลักษณะคลายคัมภีรธาตุ

กถา คือ มีวธิีการอธิบายธรรม ซึ่งยากสาํหรับคนทั่วไปจะเขาใจได  ทัง้ในดานความคิดและ
ศัพทภาษาที่ใช 

๖.๑ มูลยมก 
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 ๑) กุสลบท  ธรรมเหลาหนึง่เหลาใดเปนกุศล  ธรรมเหลานัน้ทัง้หมด เปนกุศล ธรรม
เหลาใดเหลาหนึง่มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทัง้หมดมีมูลอาศัยกันและ
กันเปนกุศล 
 ๒) อกุศลบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึง่เปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศลมูล  
ธรรมเหลานั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกนัและกนัโดยเปนอกุศลมูล เปนเหตุ ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล 
 ๓) อัพยากตบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนอพัยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปน
อัพยากตะ ธรรมเหลาใดมีมลูอาศัยกนัและกันโดยเปนอพัยากฤต ธรรมเหลานัน้ทัง้หมด เปน
อัพยากตะ 
 ๔) นามบท ธรรมเหลาใดเหลาหนึง่เปนนาม ธรรมเหลานั้นทัง้หมดมีนามเปนมูล 
ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนนาม  ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมมีูลอยางเดียวกนัโดยมนีามเปนมูล  
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอาศัยกนัและกันโดยมีนามเปนมูล 
 มูลเหลาใดเปนกุศลมูลเกิดรวมกนั มูลเหลานัน้ เปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกนั เปนมูล
ดวย  เปนมลูที่เรียกวา เปนมูลที่อาศัยกันและกนัดวย  ธรรมที่เกิดรวมกนักับกุศลที่เหลือ
นอกนัน้  เปนธรรมที่มีมูลอยางเดยีวกนัโดยเปนกุศลมลู 
 มูลเหลาใดที่เปนอกุศลเกิดรวมกนั มูลเหลานัน้เปนมูลอยางเดยีวกนั เปนมูลดวย เปน
มูลที่เรียกวา มูลอาศัยกนัและกันดวย  ธรรมที่เกิดรวมกนักับอกุศลที่เหลานอกนั้น  เปนธรรมที่
มีมูลอยางเดียวกันโดยมอีกศุลเปนมูล 
 มูลเหลาใดที่เปนอัพยากฤต เกิดรวมกนั มูลเหลานัน้ชือ่วามีมูลอยางเดียวกนั เปนมูล
ดวย ธรรมที่เกิดรวมกนักับอัพยากฤตมูลที่เหลือนอกนัน้  มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยาก
ฤตมูล  แตไมใชมีมูลอาศัยกนัและกนัเปนมูล 
 มูลเหลาใดที่เปนนามมูลเกดิรวมกัน  มูลเหลานัน้ชือ่วามีมูลอยางเดียวกนั เปนมูล
ดวย มีมูลอาศัยกันและกนัเปนมูลดวย  ธรรมที่เกิดรวมกันกับนามมลูที่เหลือนอกนั้น  มีมูล
อยางเดยีวกนัโดยเปนนามมลูเปนมูล 

๖.๒ ขันธยมก 
๖.๒.๑ รูปขันธ 
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          รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นรูปขันธยอมเกดิขึ้นแก
สัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลงัเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขนัธยอมไมเกิดแกสัตวเหลานัน้ รูปขันธ
ยอมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานัน้ 

๑) รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งกาํลังเขาถงึอรูปภูมิ  แตเวทนา
ขันธจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ในภูมนิั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึน้และเวทนาขนัธกย็อม
ไมเกิดขึ้นในภมูินั้นแกสัตวเหลานั้นทั้งปวงที่กาํลงัจุติอยู 

๒)  เวทนาขนัธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ในภมูินั้น  ซึ่งเปนอสัญญีสัตว  แต
รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินัน้กห็าไม  เวทนาขันธไมเคยเกิดขึน้แลว และ
รูปขันธก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินัน้แกสัตวเหลานัน้ซึง่เกิดอยูในสทุธาวาส 

๓) เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนัน้ สัตวเหลาใดเขาถงึ
อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน  เวทนาขนัธกาํลังเกิดขันธแกสัตวเหลานัน้  แตรูปขันธจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้ เวทนาขนัธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็จักเกดิขึ้นแกสัตวเหลานอกนี ้

๔) เวทนาขนัธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ทีก่ําลงัจติุอยูทั้งหมดทีก่ําลังเขาถงึอรูป
ภูมิ แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม  เวทนาขันธเคยเกดิขึ้นแลว และรูปขันธก็
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลงัเขาถึงปญจโวการภูมิ (และ)กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 

๕) รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงกาํลังเขาถึงปญจโวการภูมิที่ในภพครั้ง
สุดทาย แตเวทนาขันธจกัเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม รูปขันธยอมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่งกําลังเขาถงึปญจโวการภูมิ(และ)กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 
เวทนาขนัธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึง่กําลังจุติอยูทัง้หมด (และ) กําลังเขาถึงอรูปภูมิ  แต
รูปขันธยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม  เวทนาขนัธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็จกัเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานัน้  ซึ่งกําลงัเขาถึงปญจโวการภูมิ (และ) กําลงัเขาถงึอสัญญสัตตภูมิ 

๖) รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ซึ่งจะปรนิิพพานอยู แตเวทนาขันธของสตัว
เหลานั้นจักดบัไปก็หาไม รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานอกนี ้ และเวทนาขนัธจักดับไป  
เวทนาขนัธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ 

๖.๒.๒ อายตนยมก 
 อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ  
มนายตนะ รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐพัพายตนะ ธมัมายตนะ 
 ทิพยจักษุ  ปญญาจักษุ เรียกวา จักขุ แตไมเรียกวา จกัขายตนะ จักขายตนะ  เปน
จักขุดวย  เปนจักขายตนะดวย 



 

 

                                                                                                                               ๔๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๑) จักขายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตจักขุไมมีโสตะที่กําลงัเกิดอยู  
แตโสตายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้นและโสตายตนะกย็อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งมจีักษุ และโสตะกําลงัเกิดอยู 
 ๒) โสตายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีแตโสตะไมมีจักษทุี่กาํลังเกิดอยู  แต
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสตายตนะยอมเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งมโีสตะและจักษทุี่กําลงัเกิดอยู 
 ๓) ฆานายตนะ ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจกัษ ุ ที่กาํลงัเกิดอยู 
แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานายตนะยอมเกดิขึ้น และจักขายตนะก็
ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้  ซึง่มีฆานะ และจักษทุี่กาํลงัเกิดอยู 
 ๔) รูปายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่ไมมีรูปทีก่ําลงัเกิดอยู  แต มนายตนะ
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม  รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะกย็อมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้  ซึ่งกําลงัจุติอยูทั้งหมด 
 ๕) มนายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่ไมมีจติที่กําลงัเกิดอยู  แตธัมมายต
นะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม  มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ  ก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่กาํลังจุติอยูทั้งหมด 
 ๖) ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิั้น ซึ่งเปนอสญัญีสัตว ที่เปน
อรูปสัตว แตจักขายตนะ จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมนิัน้กห็าไม  ธัมมายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลว  และจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานัน้ในภมูินั้น  ซึ่งมีขันธ ๕ 

๖.๒.๓ ธาตุยมก 
 ธาตุ ๑๘ ไดแก ๑) จักขุธาตุ  ๒) รูปธาตุ ๓) จักขุวญิญาณธาตุ ๔) โสตธาตุ ๕) 
สัททธาตุ ๖) โสตวิญญาณธาตุ ๗) ฆานธาตุ ๘) คันธธาตุ  ๙) ฆานวญิญาณธาตุ ๑๐) ชิวหา
ธาตุ  ๑๑) รสธาตุ  ๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑๓) กายธาตุ  ๑๔) โผฏฐัพพธาตุ  ๑๕) กาย
วิญญาณธาต ุ ๑๖) มโนธาต ุ ๑๗) ธัมมธาตุ  ๑๘) มโนวญิญาณธาต ุ
 ๑) จักขุธาต ุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีจักษุไมมีโสตะที่กาํลังเกิดขึ้นอยู แตโสต
ธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จกัขุธาตุยอมเกดิขึ้นและโสตธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น  ซึ่งมจีักษุและโสตะที่กําลงัเกิดขึน้อยู 
 ๒) โสตธาตุ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้  ซึ่งมีโสตะไมมีจักษทุี่กาํลังเกิดขึ้นอยู  แต
จักษุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตธาตุยอมเกิดขึ้นและจกัขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานัน้  ซึ่งมีโสตะและจักษุทีก่ําลงัเกดิขึ้นอยู 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๔๔                                                                                         

 ๓) ฆานธาต ุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ไมมีจักษทุี่กาํลังเกิดขึ้นอยู  แต
จักษุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานธาตยุอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุกย็อมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้  ซึ่งมีฆานะและจักษุทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 ๔) รูปธาตุ ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีรูปไมมีจักษุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  แตจักขุ
ธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปธาตุยอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึน้แกสัตว
เหลานั้น  ซึ่งมรูีปและจักษุทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 ๕) มโนวิญญาณธาต ุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจติ ไมมีจักษทุีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
แตจักษุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม มโนวญิญาณธาตุยอมเกิดขึ้นและจักขุธาตุก็
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจิตและจกัษุทีก่ําลงัเกิดขึ้นอยู 
 ๖) ธัมมธาต ุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้  ซึง่ไมมจีักษุทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู  แตจักขุธาตุ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึน้แกสัตว
เหลานั้น  ซึ่งมจีักษุทีก่ําลงัเกดิขึ้นอยู 

๖.๒.๔ สัจจยมก 
 สัจจยมกมีดังนี้ ๑.ทุกขสัจจะ ๒. สมุทยสจัจะ ๓.นิโรธสัจจะ ๔.มรรคสัจจะ 
 ๑. ทุกขสัจจะ ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งกาํลังเกิดขึ้นอยูทัง้หมด ในอุปปาทขณะ
แหงตัณหาวิปยุตตจิตในปวตัติกาล แตสมุทยสัจจะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ทกุข
สัจจะ ยอมเกดิขึ้นและสมุทยสัจจะ ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอปุปาทกัขณะแหงตัณหา
สัมปยุตตจิต  
 ๒. สมุทยสัจจะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่กาํลังเกิดขึ้นอยูทัง้หมดในอุปปาทกั
ขณะแหงตัณหาวิปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจจะ ยอมไมเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้นก็หาไม 
สมุทยสัจจะ ยอมไมเกิดขึ้น และทกุขสัจจะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งกาํลังจุติ
ทั้งหมด ในภังคักขณะแหงจิตในปวัตติกาล  ในอุปปาทักขณะแหงมรรคจิตและผลจิตในอรูป
ภูมิ 
 ๓. นิโรธสัจจะ ของสัตวเหลานั้นในอุปปาทกัขณะแหงอรหัตตมรรค สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหตัตมรรค ในลําดับแหงจิตของสัตวเหลานัน้ในอุปปาทกัขณะแหงจิตนัน้ และของ
สัตวเหลาอื่น ซึ่งจกัไดเฉพาะซึ่งมรรคในอุปปาทกัขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวปิปยุตตจิต
เปนไปอยู ของผูที่เขานิโรธสมาบัติของอสญัญสัตว ยอมไมใชดับไป แตมรรคสัจจะของสัตว
เหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม สมทุยสัจจะของสัตวเหลานัน้ในภังคกัขณะแหงอรหตัตมรรคของ
พระอรหันตทั้งหลาย และของเหลาปุถุชนซึ่งจกัไมไดเฉพาะซึง่มรรค ในอุปปาทกัขณะแหง



 

 

                                                                                                                               ๔๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ตัณหา  ในเมือ่ตัณหาวิปปยตุตจิตเปนไปอยู ของผูซึง่เขานิโรธสมาบัติ  และของอสญัญสัตว  
ยอมไมดับไปและมรรคสัจจะ ก็จกัไมดับไป 
 ๔. มรรคสัจจะ ของสัตวเหลานัน้ ในภงัคักขณะแหงอรหัตตมรรค ของพระอรหนัต
ทั้งหลายในภังคักขณะแหงจติ และเหลาปุถุชนซึง่จักไมไดเฉพาะซึง่มรรคที่กําลังจุติอยู ในภัง
คักขณะแหงจติ ในปวัตติกาล จักไมดับไป แตทุกขสัจจะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม  
มรรคสัจจะของสัตวเหลานั้น  คือ ของพระอรหันตทัง้หลายในอุปปาทกัขณะแหงจิต  และของ
เหลาปถุุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึง่มรรคทีก่ําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทักขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ในภังคักขณะแหงอรหัตตมรรคจิตในอรูปภูมิจักไมดับไป  และทุกขสัจจะก็ยอมไมดับไป 

๖.๒.๕ สังขารยมก 
 สังขาร ๓ คือ กายสงัขาร วจสัีงขาร   จิตสังขาร 
 ลมอัสสาสะและปสสาสะ ชือ่วา“กายสงัขาร“ วิตกและวจิาร ชื่อวา“วจสัีงขาร“ สัญญา
และเวทนา ชือ่วา “ จิตสังขาร “ ธรรมที่สัมปยุตตดวยจติแมทั้งหมด เวนวิตกและวิจารชื่อวา “ 
จิตสังขาร“ 
 ๑. กายสงัขาร ยอมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอมเกดิขึ้นในภูมินัน้ คือ ทุติยฌาน 
ตติยฌาน แตวจีสังขาร ยอมเกิดขึ้นในภมูินั้นก็หาไม  กายสงัขารยอมเกิดขึ้นและวจีสังขารก็
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในปฐมฌาน ซึ่งเกิดแลว ในกามาวจรภูม ิ
 ๒. วจีสังขาร  ยอมเกิดขึ้นในภูมนิั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ  แตกาย
สังขารยอมเกดิขึ้นในภูมินัน้ก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดขึน้ และกายสงัขารก็ยอมเกดิขึ้นในภูมิ
นั้น คือ ในปฐมฌาน  ซึ่งเกดิขึ้นแลว  ในกามาวจรภูม ิ
 ๓. จิตสังขาร ยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินัน้ คือ ในจตุตถฌาน
ในรูปาวจรภูมแิตกายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม จิตสังขารยอมเกิดขึ้นและกายสงัขาร
ก็ยอมเกิดขึน้ในภูมินัน้ คือ ในปฐมฌาน  ในทุติยฌาน  ในตติยฌาน ในกามวาจารภมูิ 

๖.๒.๖ อนุสยยมก 
 อนุสัย คือ กิเลสที่นอนเนื่องอยูในขันธสนัดาน  มีอยู ๗ อยาง คือ  
 ๑.กามราคานสัุย หมายถึง ความกาํหนัดยินดี ความพอใจในรูปเสียงกลิ่น รส สัมผัส 
 ๒.ปฏิฆานุสัย หมายถงึความไมพอใจความกระทบกระทั่ง ขัดเคืองใจตออนิฏฐารมณ 
 ๓. มานานุสัย หมายถึง การถือตัวการยึดถอืตนการใหความสําคัญวาตน 
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 ๔. ทิฏฐานุสัย หมายถงึ  ความคิดเหน็  ความเขาใจของตนเอง  ความรูสึกวาตนเปน
อยางนัน้อยางนี้  เปนตน 
 ๕. วิจิกิจฉานสัุย  หมายถงึ  ความลังเลใจ  ความสงสยั  ความไมทาํในใจถงึกุศล
กรรม  ซึง่เปนเครื่องกีดกันความดี  หรือปดกั้นความสําเร็จ 
 ๖. ภวราคานสัุย  หมายถงึ ความยนิดีติดใจในภพ คือ การเกิด การเปนอยู ภูมิตาง ๆ 
ความกระสัน่อยากเปนอยางนั้นอยากเปนอยางนี ้
 ๗. อวิชชานุสัย  หมายถึง ความไมรู  ความโงเขลา  ความมืดมนหาทางออกที่ดี ที่
ถูกตองกับชีวติไมได ไมรูวาจะแกปญหาอยางไร ไมรูวาจะปลดเปลื้องความทุกขออกไดดวยวิธี
ใด เปนตน 
 กามราคานุสัย  ยอมนอนเนือ่งในที่ไหน?  กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี ้คือ ใน
เวทนา ๒ และในกามธาต ุ
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ไหน? ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องในที่นีคื้อ ทุกขเวทนา 
 มานานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ? มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในทีน่ี้ คือ ในเวทนา 
๒ ในรูปธาตุ  ในอรูปธาต ุ
 ทิฏฐานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ?  ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี ้คือ ในธรรมที่
นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด 
 วิจิกิจฉานุสัย  ยอมนอนเนื่องในที่ไหน ? วิจิกิจฉานุสัย  ยอมนอนเนื่องในทีน่ี้ คือ ใน
ธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทัง้หมด 
 ภวราคานุสัย  ยอมนอนเนือ่งในที่ไหน ? ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องในทีน่ี้ คือ ใน
รูปธาต  ในอรูปธาต ุ
 กามราคานุสัย  ยอมนอนเนือ่งแกาบุคคลใด  ปฏิฆานุสัยก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลนัน้ 
 ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยยอมนอนก็จะนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น 

มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกพระ
อนาคามีกห็าไม  มานานุสัยยอมนอนเนือ่ง และกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓  
จําพวก (ปุถุชน, โสดาบัน , สกทาคาม)ี 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
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 กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานัน้กห็าไม   และทิฏฐานุสัย กย็อมนอนเนื่องแกปุถุชน 
 ทิฏฐานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด วจิิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก  แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานัน้กห็าไม กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องและวจิิกิจฉานุสัยกย็อมนอนเนื่องแก
ปุถุชน 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยยอนนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด  กามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกพระ
อนาคามีกห็าไม ภวราคานสัุยยอมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ 
จําพวก 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานสัุยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด  กามราคานสัุยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น 
 อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกพระ
อนาคามีกห็าไม อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ง และกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ 
จําพวก 

๖.๒.๗ จติยมก 
 จิตของบุคคลใดกําลังเกิด ไมใชกําลังดับ จิตของบุคคลนั้น ชื่อวาจกัดับไมใชจักเกิด 
จิตของบุคคลใดจักดับ ไมใชจักเกิด จิตของบุคคลนั้น ชือ่วากาํลังเกิดไมใชกําลงัดับ 
 จิตของบุคคลใด ไมใชกําลงัเกิด กาํลังดบั จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา จักไมดับ จักเกิด  
จิตของบุคคลใด ไมใชจักดับ จักเกิด จิตของบุคคลนั้น ชือ่วา ไมใชกําลงัเกิด  กาํลังดบั 
 จิตของบุคคลใดกําลังเกิด จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา เกดิแลว จิตของบุคคลใดเกิดแลว  
จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา กําลังเกิด 
 จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด  จิตของบคุคลนั้น ชื่อวา ไมเกิดแลว จติของบุคคลใด
ไมเกิดแลว   จติของบุคคลนั้น  ชื่อวา  ไมใชกําลังเกิด 
 จิตของบุคคลใด กําลงัดับ จิตของบุคคลนั้น ชื่อวา เคยเกิดแลว จิตของบุคคลใดเคย
เกิดแลว  จิตของบุคคลนั้น ชือ่วา กําลงัดับ 
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 จิตของบุคคลใดไมใชกําลังเกิด จิตของบคุคลนั้น ชื่อวา ไมใชเคยเกดิแลว จิตของ
บุคคลใดไมใชเคยเกิดแลว   จิตของบุคคลนั้น  ชื่อวา  ไมใชกําลังเกิด 
 ในอุปปาทักขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น กาํลังเกิด ไมใชกําลังดับ   จกั
ดับไมใชจักเกดิ  ในอปุปาทกัขณะแหงจิตของบุคคลเหลานอกนี ้จิตของบุคคลเหลานั้น กาํลัง
เกิด ไมใชกาํลงัดับ  จกัดับดวยนัน่เทียว  จกัเกิดดวย 
 จิตของบุคคลใดเกิดแลว จิตของบุคคลนั้น ชื่อวากาํลังเกิดในภังคักขณะแหงจิต จติ
ของบุคคลเหลานัน้ เกิดแลว  แตจิตของบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดกห็าไม ในอุปปาทักขณะแหง
จิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิแลวดวยนัน่เทียวกําลงัเกิดดวย 
 จิตของบุคคลใด ไมใชกําลงัเกิด จิตของบคุคลนั้น ชื่อวา ไมใชเกิดแลว ในภังคกัขณะ
แหงจิต จิตของบุคคลเหลานัน้ไมใชกําลงัเกิด แตจิตของบุคคลเหลานัน้เกิดแลว  จิตของบุคคล
เหลานั้น คือ ผูเขานิโรธสมาบติั และผูเปนอสัญญสัตว  ไมใชกําลงัเกิดดวยนัน่เทยีว  ไมเกิด
แลวดวย 

๖.๒.๘ ธัมมยมก 
 กุศล  เปนกุศลธรรม   หรือ    กุศลธรรม     เปนกุศล 
 อกุศล  เปนอกุศลธรรม หรือ อกุศลธรรม  เปนอกุศล 
 อัพยากตะ  เปนอัพยากตธรรมหรือ  อัพยากตธรรม     เปนอัพยากตะ 
 สภาวะที่ไมใชกุศล  ไมใชเปนกุศลธรรม   หรือ 
 สภาวะที่ไมใชกุศลธรรม  ไมใชเปนกุศล  หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอกุศล  ไมใชเปนอกุศลธรรม  หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอกุศลธรรม  ไมใชเปนอกุศล  หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอัพยากตะ  ไมใชเปนอัพยากตธรรม  หรือ 
 สภาวะที่ไมใชอัพยากตธรรม ไมใชเปนอัพยากตะ 
  

กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึน
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
 กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิั้นในอุปปาทกัขณะแหงอกศุลจิต แตอกุศล
ธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิั้นกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมก็ยอมไม
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เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภมูินั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภงัคักขณะแหงจติ ในอุปปาทักขณะแหง
กุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวิปปยุตตจิต  และอสัญญสัตว 
 อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอปุปาทกัขณะแหงจิต แตกุศล
ธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิั้น อกุศลธรรมไมเกิดขึ้น และกศุลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวทั้งหมด ในภังคักขณะแหงจิตในอุปปาทกัขณะแหงอกุศล
วิปปยุตตจิตและกุศลวิปปยตุตจิต และอสัญญสัตว 

กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิั้น  คือสัตวทัง้หมดที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมนิั้น คือ สัตวทัง้หมดที่กาํลังเกิดขึ้นอยูในอปุ
ปาทักขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นและอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ในภูมินัน้คือ 
สัตวที่กาํลังจติุอยู ในภังคักขณะแหงจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอปุปาทกัขณะแหงกุศลจิต 

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น  ในภูมินั้น   

อัพยากตธรรม ไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมกย็อมไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในภูมนิั้น 
คือ สัตวทัง้หมดที่กําลงัจุติอยูในภังคักขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทักขณะ 
แหงอกุศลจิต 

อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมใิด อัพยากตธรรมไม
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น   

อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวในภูมินัน้ คือสัตวทั้งหมดทีก่ําลังเกิดอยูในอุปปาทักขณะ
แหงอกุศลวปิปยุตตจิตในปวัตติกาลแตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ 
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น  และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ในภมูินั้น  คือ 
สัตวทั้งหมดทีก่ําลังเกิดอยู  ในภังคักขณะแหงจิตในปวัตตกิาล  ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทักขณะ
แหงกุศลจิต 

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น  ในภูมินั้น   

อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้  ในภูมินัน้  คือ ในอรูปภูมิ  ในอุปปาทกัขณะ
แหงอกุศลจิต แตอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ อัพยากตธรรมยอมไมเกิดขึ้น 
และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมนิัน้  คือ สัตวทัง้หมดทีก่ําลงัจติุอยูในภัง
คักขณะแหงจติ  ในปวัตติกาล ในภูมนิัน้  ในอุปปาทักขณะแหงกุศลจติ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๕๐                                                                                         

๖.๒.๙ อินทริยยมก 
๑. จักขุนทรีย  ๒. โสตินทรีย  ๓. ฆานนิทรีย ๔. ชิวหนิทรีย 
๕. กายนิทรยี  ๖. มนนิทรีย  ๗. อิตถินทรีย ๘. ปุริสินทรีย 
๙. ชีวิตินทรีย  ๑๐. สุขินทรีย  ๑๑. ทุกขินทรยี ๑๒. โสมนัสสินทรีย 
๑๓. โทมนัสสินทรีย  ๑๔. อุเปกขินทรีย   ๑๕. สัทธินทรีย   ๑๖. วิริยินทรยี 
๑๗. สตินทรีย  ๑๘. สมาธินทรีย     ๑๙. ปญญินทรีย   
๒๐. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย   ๒๑. อัญญินทรีย    ๒๒. อัญญาตาวนิทรยี 
 จักขุนทรยี เกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีโสตะ ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  แตโสติ
นทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกิดขึ้น และโสตินทรียกย็อมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานัน้  ซึ่งมีจักข ุและมีโสตะ ที่กําลงัเกิดอยู 
 โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซึ่งมีแตโสตะ ไมมีจักขทุี่กํา ลังเกิดขึ้น 
อยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสตินทรียยอมเกิดขึ้น และจกัขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งมโีสตะและมีจักขุ ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 ฆานนิทรยียอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจักขุทีก่าํลังเกิดขึน้อยูแต
จักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไมฆานนิทรียยอมเกิดขึ้นและจักขุนทรยีก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้  ซึ่งมีฆานะ และมีจักขุ  ทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 ชิวหนิทรยียอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีแตชิวหาไมมีจักขุทีก่ําลงัเกิดขึ้นอยู แต
จักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชิวหนิทรยียอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้น แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีทั้งชิวหาและมีจักขุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 กายนิทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีกาย กายินทรยียอมเกิดขึน้แกสัตว
เหลานั้น ซึง่มแีตกายกาํลังเกิดขึ้นอยู 
 มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่มแีตมนะ ไมมจีกัขุ ที่กาํลงัเกดิขึ้นอยู แตจักขุ
นทรีย จะเกดิขึ้นแตสัตวเหลานัน้กห็าไม มนนิทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่งมีแตมนะที่
กําลังเกิดขึ้นอยู 
 อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนอิตถี  ไมมีจักข ุ ทีก่ําลังเกิดขึ้นอยูแต
จักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแตสัตวเหลานั้นก็หาไม  อิตถนิทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแตสัตวเหลานั้น  ซึ่งเปนอิตถี และมีจักขุ ที่กําลงัเกิดขึ้นอยู 



 

 

                                                                                                                               ๕๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแตสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุริสะ  ไมมีจักษุทีก่าํลังเกิดขึน้อยูแต
จักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแตสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นและจักขุนทรยีก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานัน้  ซึ่งเปนปุริสะ และมีจกัษุ  ที่กําลงัเกิดขึน้อยู 
 ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่ไมมีจักษุ ทีก่าํลังเกิดขึน้อยู แตจักขุนทรียจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชวีิตินทรียยอมเกิดขึ้นและจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้แกสัตว
เหลานั้น  ซึ่งมแีตจักษุ  ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 สุขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น  ซึ่งเปนสุข  ไมมีจักษุทีก่ําลงัเกิดขึ้นอยู  แตจักขุ
นทรียจะเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้นก็หาไม  สุขินทรียยอมเกดิขึ้น 
 ทุกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่เปนทุกข ไมมีจักษทุี่กาํลังเกิดขึ้นอยู แตจกัขุ
นทรีย  จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม   ทุกขินทรียยอมเกิดขึ้น 
 โสมนัสสินทรยียอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสมนัสสะที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  โสมนัสสิ
นทรียก็ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่งมีจักษุ มีโสมนัสสะ ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 โทมนัสสินทรยียอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโทมนัสสะที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  โทมนัสสิ
นทรียก็ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึ่งมีจักษุ  มีโทมนัสสะที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 อุเปกขินทรยียอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่มีอุเบกขา ไมมีจักขุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  แต
จักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม  อุเปกขินทรีย และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น  ซึ่งมอุีเบกขา  มีจักษุ  ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 สิทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตวไมมีจกัขุที่กาํลังเกิดขึ้นอยู  
แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธนิทรียยอมเกิดขึ้น และจักขนุทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่เปนสเหตกุสัตวที่มีจักษุ ที่กาํลังเกิดขึ้นอยู 
 วิริยินทรีย อินทรียคือความเพียร ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึง่เปนสัตวไมมีจกัขุที่
กําลังเกิดขึ้นอยูแตจักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไมความเพยีรยอมเกิดขึ้น และจักขุ
นทรียก็ยอมเกดิขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่เปนสัตวที่มีจกัษุ ที่กําลงัเกิดขึน้อยู 
 สตินทรีย ความระลึกไดยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสัตวไมมีจักขุที่กาํลังเกิด
ข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ความระลึกไดยอมเกิดขึ้น และจักขุนท
รียก็ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสัตวที่มีจกัษ ุทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 สมาธนิทรีย อินทรียคือสมาธิ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึง่เปนสัตวไมมีจักขุที่กาํลัง
เกิดขึ้นอยู  แตจักขุนทรยีจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม  สมาธิยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนสัตวทีม่จีักษุ  ทีก่ําลงัเกิดขึ้นอยู 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๕๒                                                                                         

 ปญญินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ซึง่สัมปยุตดวยญาณ ไมมีจกัขุที่กาํลังเกิด
ข้ึนอยู แตจักขนุทรียจะเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้นก็หาไมปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และจกัขุนทรียก็
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ผูมีจักษุสัมปยตุดวยญาณ ทีก่ําลังเกิดขึ้นอยู 
 บุคคลผูถึงพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัสสามีตินทรีย  แต
จะไมกําหนดรูจักขุนทรยีก็หาไม เวนบุคคลผูที่มีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จาํพวกเสีย 
บุคคลที่เหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัสสามีตินทรีย  และยอมไมกาํหนดรูจักขุนทรีย 
 ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรยี ผูนัน้ยอมไมเจริญอญัญินทรีย  บุคคล ๑ จําพวก ยอม
ไมละโทมนัสสินทรีย แตไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๓ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมละโทมนัสสินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย 
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตตมรรค  ผูนั้นยอมไมละโทมนสัสินทรีย  แตจะไมกระทาํใหแจงซึง่
อนัญญาตัสสามีตินทรียกห็าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคและพระ
อรหันตเสียบคุคลที่เหลือยอมไมละโทมนสัสินทรียและยอมไมทาํใหแจงซึ่งอัญญาตาวนิทรีย 
 

๗. ปฏฐาน 
คัมภีรปฏฐาน  เปนคัมภีรอภิธรรมที่มีขนาดยาวมากที่สุด  ฉบับพมิพตัวอักษรพมิพ

ไทย คือ ฉบับสยามรัฐ ไดพมิพแยกกันถึง ๕ เลมใหญ  คือ ต้ังแตเลมที ่๔๐ ถงึเลมที ่๔๕  
 คําวา ปฏฐาน  แปลวา ที่ต้ัง (เฉพาะ หรือที่ต้ังใหญ)  ที่ต้ังชื่อคัมภีรเชนนี ้ ก็เพราะ
สาระสําคัญทีก่ลาวถึง ก็คือ เร่ืองที่ต้ัง หรือปจจัยทีก่อใหเกิดความเปนไปตาง ๆ ในชีวติ  กลาว
อีกนัยหนึง่ เปนการอธิบายขยายความเรื่องที่กลาวอธบิายอยางละเอียดพิสดาร ลักษณะ
อาการของปจจัย หรือที่เรียกวา ปจจยาการ ที่กลาวอธิบายอยางละเอียดในคัมภีรนี้ซึ่งมี
ทั้งหมด ๒๔ ปจจัย คือ 
 ๑. เหตุปจจยั  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนเหต ุ
 ๒. อารัมมณปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ 
 ๓. อธิปติปจจยั       ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนใหญ 
 ๔. อนันตรปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิดขึ้นพรอมกับ
ประสบการณนั้น ๆ โดยไมมชีองวางระหวาง 
 ๕. สมนนัตรปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิดขึ้นพรอมกับ
ประสบการณนั้น ๆ โดยไมมรีะหวางคัน่ทีเดียว 



 

 

                                                                                                                               ๕๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๖.สหชาตปจจยั       ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิดพรอมกัน 
 ๗. อัญญมัญญปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกนัและกัน 
 ๘. นิสสยปจจยั  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยโดยตรง 
 ๙.อุปนิสสยปจจัย       ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอาศัยสบืตอเนื่องกนั 
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิดกอน 
 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเกิดทหีลัง 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความสองเสพ หรือสัมพันธติดตอ 
 ๑๓.กัมมปจจยั  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูกระทาํ 
 ๑๔. วิปากปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผลของการกระทาํ 
 ๑๕. อาหารปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูนํามา 
 ๑๖. อินทรียปจจัย        ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอนิทรีย (ผูปกครอง) 
 ๑๗. ฌานปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพงอารมณ 
 ๑๘. มัคคปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนหนทาง 
 ๑๙. สัมปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูประกอบ 
 ๒๐. วิปปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมประกอบ 
 ๒๑. อัตถิปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนของมีอยู 
 ๒๒. นัตถิปจจยั  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนของไมมอียู 
 ๒๓. วิคตปจจยั           ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูปราศจากไป 
 ๒๔. อวิคตปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมปราศจากไป 
 

มหาปฏฐานปกรณ 
มาติกานิกเขปวาร 

(๑) ปจจัย ๒๔ 
 ๑. เหตุปจจยั   ๑๓. กัมมปจจยั 
 ๒. อารัมมณปจจัย  ๑๔. วิปากปจจัย 
 ๓. อธิปติปจจยั   ๑๕. อาหารปจจัย 
 ๔. อนันตรปจจัย   ๑๖. อินทรียปจจัย 
 ๕.สมนันตรปจจัย  ๑๗. ฌานปจจัย 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๕๔                                                                                         

 ๖. สหชาตปจจัย   ๑๘. มัคคปจจัย 
 ๗. อัญญมัญญปจจัย  ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
 ๘. นิสสยปจจยั   ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 
 ๙. อุปนิสสยปจจัย  ๒๑. อัตถิปจจัย 
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย  ๒๒. นัตถิปจจยั 
 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย  ๒๓. วิคตปจจยั 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย  ๒๔. อวิคตปจจัย 
 

(๒) ปจจยวิภังควาร 
 ๑) เหตุปจจยั  คือ เหตุ เปนปจจัย  แกธรรมอันสัมปยุตดวยเหตุ และรูป ซึ่งมีธรรมอนั
สัมปยุตดวยเหตุนัน้ เปนสมฏุฐาน  โดยเหตุปจจัย 
 ๒) อารัมมณปจจัย คือ รูปายตนะ  เปนปจจัย แกจกัขุวิญญาณธาตุ  และธรรมอัน
สัมปยุตดวยจกัขุวิญญาณธาตุนั้น  โดยอารัมมณปจจัย 
 ธรรมทั้งปวง เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมอันสัมปยุตดวยมโนวิญญาณ
ธาตุนัน้  โดยอารัมมณปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ ปรารภธรรมใด ๆ เกิดขึ้น ธรรมนั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม 
(คือจิตและเจตสิก) นัน้ ๆ  โดยอารัมมณปจจัย 
 ๓) อธิปติปจจัย คือ ฉันทาธปิติ  เปนปจจยัแกธรรมอันสมัปยุตดวยฉนัทะ  และรูปซึง่
มีธรรมอันสัมปยุตดวยฉันทะนั้น  เปนสมฏุฐาน  โดยอธปิติปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ กระทาํธรรมใด ๆ ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนเกิดขึ้น 
ธรรมนั้นๆ เปนปจจัยแกธรรม(คือจิตและเจตสิก)นั้นๆ โดยอธิปติปจจยั 
 ๔)อนันตรปจจัย คือจกัขุวญิญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตดวยจักขวุิญญาณธาตนุั้น 
เปนปจจยัแกมโนธาตุ และธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น โดยอนนัตรปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมใด ๆ ธรรมนัน้ ๆ เปนปจจัยแก
ธรรม (คือจิตและเจตสิก) นั้น ๆ  โดยอนนัตรปจจัย 
 ๕) สมนันตรปจจัย  คือ จกัขุวิญญาณธาตุ  และธรรมอันสัมปยุตดวยจักขวุิญญาณ
ธาตุนัน้  เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนัน้  โดยสมนนัตรปจจัย 
 ธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมใด ๆ ธรรมนัน้ ๆ เปนปจจัยแก
ธรรม (คือจิตและเจตสิก) นั้น ๆ  โดยสมนนัตรปจจัย 



 

 

                                                                                                                               ๕๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๖) สหชาตปจจัย  คือ นามธรรม ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน  โดยสหชาตปจจัย 
 มหาภูตรูป ๔เปนปจจัยแกกนัและกนั โดยสหชาตปจจยั ในขณะปฏิสนธิ นามรูปเปน
ปจจัยแกกนัและกัน  โดยสหชาตปจจยั 
 จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยแกรูปอันมจีิตเปนสมุฏฐาน โดยสหชาตปจจัย  มหาภูต
รูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป โดยสหชาตปจจัย รูปธรรม บางคราวเปนปจจัยแกนามธรรม  
โดยสหชาตปจจัย  บางคราวเปนปจจัย  โดยมิใชสหชาตปจจัย 

๗) อัญญมัญญปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกันและกันโดยอญัญมัญญปจจัย 
   มหาภูตรูป ๔  เปนปจจยัแกกันและกนั  โดยอัญญมญัญปจจัย 
  ในปฏิสนธิขณะ  นามรูป  เปนปจจยัแกกันและกนั  โดยอัญญมัญญปจจัย 

๘) นิสสยปจจยั คือ นามขนัธ ๔เปนปจจัยแกกันและกนั โดยนิสสยปจจัย 
       มหาภูตรูป ๔ เปนปจจยัแกกันและกนั    โดยนิสสยปจจัย 
      ในขณะแหงปฏิสนธ ิ นามรูป  เปนปจจยัแกกันและกนั  โดยนิสสยปจจัย 

๙) อุปนิสสยปจจัย  คือ กศุลธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิดหลงั ๆ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
 กุศลธรรมที่เกดิกอน ๆ เปนปจจัยแกอกศุลธรรมที่เกิดหลัง ๆ  ยางอยาง  โดยอปุ
นิสสยปจจยั แมบุคคลก็จัดเปนปจจยั โดยเปนอุปนิสสยปจจัยแมเสนาสนะ ก็จัดเปนปจจยั   
โดยอุปนิสสยปจจัย 
 ๑๐) ปุเรชาตปจจัย คือ จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  และธรรมอัน
สัมปยุตดวยจกัขุวิญญาณธาตุนั้น  โดยปุเรชาตปจจัย 
 ๑๑) ปจฉาชาตปจจัย คือ จติและเจตสิกธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายนี ้ที่
เกิดกอน  โดยปจฉาชาตปจจัย 
 ๑๒) อาเสวนปจจัย  คือ กุศลธรรมที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิดหลงั ๆ 
โดยอาเสวนปจจัย 
 ๑๓) กัมมปจจัย คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม  เปนปจจัยแกวิบากขนัธ  และกฏัตตา
รูป โดยกมัมปจจัย  และเปนปจจัยแกธรรมอันสัมปยุตดวยเจตนา และรูปซึ่งมีธรรมอนัสัมปยุต
ดวยเจตนานัน้  เปนสมุฏฐาน  โดยกมัมปจจัย 
 ๑๔)วิปากปจจัย คือนามขันธ ๔อันเปนวิบากเปนปจจัยแกกันและกันโดยวิปากปจจยั 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๕๖                                                                                         

 ๑๕) อาหารปจจัย คือ กพฬิการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย อาหารที่
เปนนาม เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต และรูปอันมีธรรมที่สัมปยุตนั้นเปนสมุฏฐาน โดยอาหาร
ปจจัย 
 ๑๖) อินทรียปจจัย  คือ จกัขุนทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ  และธรรมอัน
สัมปยุตดวยจกัขุวิญญาณธาตุนั้น  โดยอนิทริยปจจัย 
 (๑๗) ฌานปจจัย คือ องคแหงฌานทัง้หลาย เปนปจจยัแกธรรมที่สัมปยุตดวยฌาน 
และรูปอันมีธรรมที่สัมปยุตดวยฌานนัน้ เปนสมุฏฐาน โดยฌานปจจัย 
 ๑๘) มัคคปจจัย คือ องคแหงมรรคทัง้หลาย  เปนปจจยัแกธรรมที่สัมปยุตดวยมรรค
และรูปอันมีธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคนัน้เปนสมฏุฐาน  โดยมัคคปจจัย 
 ๑๙) สัมปยุตตปจจัย คือนามขันธ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ๒๐) วิปปยุตตปจจัย คือ รูปธรรม เปนปจจัยแกนามธรรมโดยวปิปยุตตปจจัย , 
นามธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรมโดยวิปปยตุตปจจัย 
 ๒๑) อัตถิปจจัย  คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน  โดยอัตถิปจจัย,  มหาภูต
รูป ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน  โดยอัตถปิจจัย 
 ๒๒) นัตถิปจจัย  คือ จิตและเจตสิกธรรม  ที่ดับไปแลว โดยไมมธีรรมอื่นคั่น  เปน
ปจจัยแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดขึน้ติดตอกัน  โดยนตัถิปจจัย 
 ๒๓) วิคตปจจัย คือ จิตและเจตสิกธรรมที่ไปปราศแลวโดยไมมีธรรมอ่ืนคั่น  เปน
ปจจัยแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดขึน้ติดตอกัน  โดยวิคตปจจัย 
 ๒๔) อวิคตปจจัย คือ นามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน โดยอวิคตปจจัย 
         มหาภูตรูป ๔  เปนปจจยัแกกันและกนั  โดยอวิคตปจจัย 
     ในปฏิสนธขิณะ  นามและรูปเปนปจจยัแกกันและกนั  โดยอวิคตปจจยั 
     รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโน
ธาตุ และธรรมอันสัมปยุตดวยมโนธาตุนัน้ โดยอวิคตปจจัย มโนธาต ุ และมโนวิญญาณธาต ุ
อาศัยรูปใดเปนไป รูปนัน้  เปนปจจัยแกมโนธาตุ มโนวญิญาณธาตุ และธรรมอันสมัปยุตดวย
ธาตุคูนัน้  โดยอวิคตปจจัย 

 (๓) มหาปฏฐาน 
 ๑.เหตุปจจัย คือ สภาวธรรมที่เปนเหต ุ เปนปจจัยแกสภาวธรรมอันประกอบดวยเหตุ
และรูปซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน โดยเหตปุจจัย 



 

 

                                                                                                                               ๕๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๒. อารัมมณปจจัย คือ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญิญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนัน้ โดยอารัมมณปจจัย สัททายตนะเปนปจจัยแกโสต
วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตนุั้น โดยอารัมมณปจจยั 
คันธายตนะเปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณ
ธาตนุัน้ โดยอารัมมณปจจัย  รสายตนะ เปนปจจยัแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอนั
ประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตุนัน้ โดยอารัมมณปจจัย   โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกาย
วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้ โดยอารัมมณปจจัย รู
ปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ  รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะะ  เปนปจจัยแกมโนธาตุ  และ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยอารัมมณปจจัย 
 สภาวธรรมทัง้ปวงเปนปจจยัแกมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอนัประกอบดวย
วิญญาณธาตนุั้น   โดยอารมัมณปจจัย 
 สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกใด ๆ  เกดิขึ้น  สภาวธรรมนั้น ๆ   เปนปจจัยแก
สภาวธรรม (คือจิตและเจตสิก) นั้น ๆ  โดยอารัมมณปจจยั 
 ๓. อธิปติปจจัย คือฉันทาธิปติ เปนปจจัยแกสภาวธรรมอนัประกอบดวยฉันทะและรปู
ซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยฉันทะนั้นเปนสมุฏฐานโดยอธิปติปจจยั วิริยาธิปติ เปนปจจยั
แกสภาวธรรมอันประกอบดวยวิริยะ และรูปซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยวิริยะนัน้เปน
สมุฏฐาน โดยอธิปติปจจัย จติตาธิปติ เปนปจจัยแกสภาวธรรมอันประกอบดวยจิตและรูปซึ่งมี
สภาวธรรมอันประกอบดวยจิตนั้นเปนสมฏุฐานโดยอธปิติปจจัย วิมงัสาธปิติเปนปจจัยแก
สภาวธรรมอันประกอบดวยวิมังสา และรูปซึ่งมีสภาวธรรมอันประกอบดวยวมิังสานัน้เปน
สมุฏฐาน  โดยอธิปติปจจัย 
 ๔. อนนัตรปจจัย คือจักขวุญิญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยจักขวุิญญาณ
ธาตุนัน้ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้น  โดยอนนัตรปจจัย  
มโนธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตนุั้น เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุ โดยอนันตรปจจัย โสตวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและสภาวธรรมอนั
ประกอบดวยมโนธาตุนัน้  โดยอนนัตรปจจัย มโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโน
ธาตุนัน้ เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณธาตนุั้น 
โดยอนนัตรปจจัย ฆานวญิญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตนุั้น
เปนปจจยัแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอนัประกอบดวยมโนธาตนุั้นโดยอนันตรปจจัย ชิวหา



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๕๘                                                                                         

วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประ กอบดวยชิวหาวญิญาณธาตุนัน้ เปนปจจัยแกมโนธาต ุ
และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตนุัน้ โดยอนนัตรปจจัย กายวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้ เปนปจจัยแกมโนธาตุและสภาวธรรมอนั
ประกอบดวยมโนธาตุนัน้โดย อนันตรปจจยั มโนธาต ุและสภาวธรรมอนัประกอบดวยมโนธาตุ
นั้น เปนปจจยัแกมโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอนัประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุนัน้ โด
ยอนันตรปจจยั 
 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลงั 
ๆ โดยอนนัตรปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิต  ที่เปนอพัยากฤต ซึง่เกิด
หลัง ๆ โดยอนนัตรปจจัย 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิกใดๆเกิดขึ้นในลําดับแหงสภาวจิตใด ๆ สภาวะแหงจิตนั้น 
ๆ  เปนปจจัยแกสภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกนั้น ๆ  โดยอนันตรปจจยั 
 ๕. สมนนัตรปจจัย คือ จักขุวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบดวยจกัขุ
วิญญาณธาตนุั้น เปนปจจยัแกมโนธาต ุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนั้น โดย
สมนันตรปจจยั มโนธาตุและสภาวธรรมอนัประกอบดวยมโนธาตนุั้นเปนปจจัยแกมโน
วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุโดยสมนันตรปจจยั โสต
วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตนุั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยสมนนัตรปจจัย มโนธาตุและสภาวธรรมอนั
ประกอบดวยมโนธาตุนัน้ เปนปจจยัแกมโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอนัประกอบดวย
มโนวิญญาณธาตุนัน้ โดยสมนันตรปจจยั ฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอนัประกอบดวย
ฆานวิญญาณธาตนัน้ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตนุั้น โดย
สมนันตรปจจยั ชิวหาวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตนุั้น 
เปนปจจยัแกมโนธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตุนัน้ โดยสมนนัตรปจจัย กาย
วิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้ เปนปจจยัแกมโนธาต ุ
และสภาวธรรมอันประกอบดวยมโนธาตนุัน้  โดยสมนนัตรปจจัย  มโนธาต ุ  และสภาวธรรม
อันประกอบดวยมโนธาตุนัน้  เปนปจจยัแกมโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวย
มโนวิญญาณธาตุนัน้ โดยสมนันตรปจจยั 
 สภาวจิตที่เปนกุศล ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลงั 
ๆ โดยสมนันตรปจจัย สภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นกอนๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอัพยาก



 

 

                                                                                                                               ๕๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ฤต ซึ่งเกิดหลงั ๆ โดยสมนนัตรปจจัย สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจยัแกสภาว
จิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดหลังๆ โดยสมนนัตรปจจัย สภาวจติที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ  เปนปจจยั
แกสภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึ่งเกิดหลัง ๆ โดยสมนนัตรปจจัย  สภาวจิตที่เปนอพัยากฤตซึง่
เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ  โดยสมนันตรปจจัย สภาวจิตที่เปน
อัพยากฤตซึ่งเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอกศุลซึ่งเกิดหลงั ๆ  โดยสมนนัตรปจจัย 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิกใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงสภาวจิตใด ๆ สภาวะแหงจติ
นั้น ๆเปนปจจยัแกสภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกนัน้ ๆ  โดยสมนนัตรปจจัย 
 ๖. สหชาตปจจัย คือนามขนัธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกันโดยสหชาตปจจัย มหาภูต
รูป ๔ เปนปจจัยแกกนัและกันโดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจยัแกกันและ
กันโดยสหชาตปจจัย สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิก เปนปจจยัแกจิตสมุฏฐานกิรูป โดย
สหชาตปจจยั มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยแกอุปาทายรปู ๒๔โดยสหชาตปจจัย บางคราวก็เปน
ปจจัยโดยปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย 
 ๗. อัญญมัญญปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยโดยอญัญมัญญปจจัย   มหาภูตรูป 
๔ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามรูป เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย 
 ๘. นิสสยปจจัย คือนามขนัธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกันโดยนิสสยปจจัย ในปฏสินธิ
ขณะ นามรูป เปนปจจัยแกกันและกันโดยนิสสยปจจยั มหาภูตรูปเปนปจจยัแกอุปาทายรูป
ทั้งหลายโดยนสิสยปจจัย จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่
ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนัน้โดยนสิสยปจจัยโสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ
ธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบดวยโสตวญิญาณธาตุนัน้ โดยนิสสยปจจัย  ฆานายตนะ เปน
ปจจัยแกฆานวิญญาณธาต ุและสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนัน้ โดยนิสสย
ปจจัย ชวิหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวญิญาณธาตุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหา
วิญญาณธาตนุั้น โดยนสิสยปจจัย กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้โดยนสิสยปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณ
ธาตุ  อาศัยรูปใดเปนไป  รูปนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตแุละมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
อันประกอบดวยธาตุทัง้๒ นัน้โดยนิสสยปจจัย 
 ๙. อุปนิสสยปจจัย คือสภาวธรรมที่เปนกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจติที่
เปนกุศลซึง่เกดิหลัง ๆ  บางเหลา  โดยอุปนิสสยปจจยั 
 สภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจติที่เปนอพัยากฤตซึ่งเกิดหลงั ๆ 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
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 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอกศุลซึ่งเกิดหลงั ๆ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดหลัง ๆ 
บางเหลา  โดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอพัยากฤตซึง่เกิดหลัง 
ๆ บางเหลาโดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึง่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอพัยากฤตซึง่เกดิ
หลัง ๆ โดยอุปนิสสยปจจยั 
 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึง่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนกุศลซึ่งเกิดหลงั ๆ 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
 สภาวจิตที่เปนอัพยากฤตซึง่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวจิตที่เปนอกุศลซึ่งเกิดหลงั 
ๆ โดยอุปนิสสยปจจัย แมอุตุและโภชนะ ก็จัดเปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย แมบุคคล ก็
จัดเปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย แมเสนาสนะ ก็จัดเปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจยั   
 ๑๐. ปุเรชาตปจจัย คือจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรม
อันประกอบดวยจักขวุิญญาณธาตุนัน้ โดยปุเรชาตปจจัย โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสต
วิญญาณธาต ุ และสภาวธรรมที่ประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนัน้โดยปุเรชาตปจจัย ฆา
นายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาต ุ และสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุ
นั้น โดยปุเรชาตปจจัย ชวิหายตนะ เปนปจจัยแกชวิหาวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอนั
ประกอบดวยชิวหาวิญญาณธาตุนัน้ โดยปุเรชาตปจจัย กายายตนะ เปนปจจัยแกกาย
วิญญาณธาต ุและสภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้  โดยปุเรชาตปจจัย     
 รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขวุิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยจักขุ
วิญญาณธาตนุั้น โดยปุเรชาตปจจัย สัททายตนะ เปนปจจยัแกโสตวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวิญญาณธาตุนั้น โดยปุเรชาตปจจัย คันธายตนะ เปนปจจัย
แกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปจจัย 
รสายตนะ เปนปจจัยแกชวิหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหาวิญญาณ
ธาตุนัน้โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะเปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอัน
สัมปยุตดวยกายวิญญาณธาตุนั้น  โดยปุเรชาตปจจัย  รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบดวยมโนธาตนุัน้ 
โดยปุเรชาตปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไปรูปนั้นเปนปจจัยแกมโน
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ธาตุ และสภาวธรรมอนัสัมปยุตดวยมโนธาตุนัน้ โดยปุเรชาตปจจัย บางคราวเปนปจจัยแก
มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอนัประกอบดวยธาตุนั้น โดยนิสสยปจจัย  บางคราวเปน
ปจจัยโดยปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 
 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย  คือ สภาวธรรม (จิตและเจตสิก)  ซึ่งเกิดขึ้นภายหลงั  เปน
ปจจยัแกกายนี้  ซึ่งเกิดกอน  โดยปจฉาชาตปจจัย 
 ๑๒. อาเสวนปจจัย คือ สภาวธรรม ที่เปนกุศล ที่เกดิขึ้นกอน ๆ   เปนปจจยัแก
สภาวธรรมที่เปนกุศลซึง่เกิดขึ้นหลงั ๆ โดยอาเสวนปจจัย 
 สภาวธรรม ทีเ่ปนกุศลซึง่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่เปนกุศลซึ่งเกิดขึ้นหลัง 
ๆ โดยอาเสวนปจจัย 
 สภาวธรรมที่เปนอัพยากฤตกิริยาซึง่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่เปนอพัยาก
ฤตกิริยาซึง่เกดิหลัง ๆ  โดยอาเสวนปจจัย 
 ๑๓. กัมมปจจัย คือ กุสลกรรมและอกุศลกรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธและรูปที่
กรรมสรางขึ้นโดยกัมมปจจยั เจตนา เปนปจจัยแกสภาวธรรมที่ประกอบและรูปที่มสีภาวธรรม
ที่ประกอบนั้น  เปนสมุฏฐาน  โดยกัมมปจจัย 
 ๑๔. วิปากปจจัย คือ นามขันธ ๔ ซึง่เปนวิบาก  เปนปจจัยแกกนัและกันโดยวิปาก
ปจจัย 
 ๑๕. อาหารปจจัย คือ กพฬกีาราหาร (คําขาว) เปนปจจยัแกกายนี้  โดยอาหารปจจัย 
อาหารที่เปนนาม เปนปจจยัแกสภาวธรรมที่ประกอบ และรูปที่มีสภาวธรรมที่ประกอบนั้นเปน
สมุฏฐาน  โดยอาหารปจจัย 
 ๑๖. อินทรียปจจัย คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอัน
ประกอบดวยจักขุวิญญาณธาตุนัน้โดยอนิทรียปจจัย โสตินทรีย  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ
ธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยโสตวญิญาณธาตุนัน้ โดยอินทริยปจจัย ฆานนิทรีย  เปน
ปจจัยแกฆานวิญญาณธาตแุละสภาวธรรมอันประกอบดวยฆานวิญญาณธาตุนัน้ โดยอินทริย
ปจจัย ชวิหนิทรีย เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมอันประกอบดวยชิวหา
วิญญาณธาตนุั้น โดยอนิทริยปจจัย กายินทรยี เปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมอันประกอบดวยกายวิญญาณธาตุนัน้ โดยอนิทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจยั
แกรูปที่กรรมสรางขึ้นโดยอนิทริยปจจัย อินทรียที่เปนนาม เปนปจจยัแกสภาวธรรมที่ประกอบ
และรูปที่มสีภาวธรรมที่ประกอบนัน้เปนสมุฏฐานโดยอินทริยปจจัย 
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 ๑๗.ฌานปจจยั คือ องคฌานเปนปจจัยแกสภาวธรรมทีป่ระกอบพรอมดวยฌาน และ
รูปที่มีสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยฌานนัน้เปนสมุฏฐาน โดยฌานปจจัย 
 ๑๘. มัคคปจจัย คือ องคมรรคเปนปจจยัแกสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยมรรค 
และรูปที่มีสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยมรรคนั้นเปนสมุฏฐาน โดยมัคคปจจัย 
 ๑๙. สัมปยุตตปจจัย คือนามขันธ ๔ เปนปจจัยแกกนัและกันโดยสัมปยุตตปจจัย 
 ๒๐.วิปปยุตตปจจัย คือ รูปธรรมเปนปจจัยแกนามธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั  
นามธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
 ๒๑.อัตถิปจจยั คือนามขันธ ๔ เปนปจจยัแกกันและกนั โดยอัตถิปจจยั มหาภูตรูป ๔ 
เปนปจจยัแกกันและกนัโดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจยัแกกันและกนั 
โดยอัตถิปจจยั 
 สภาวธรรมคือจิตและเจตสิก เปนปจจยัแกจิตสมุฏฐานกิรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจยั 
มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูปทัง้หลายโดยอัตถปิจจัย จกัขายตนะเปนปจจัยแกจักขุ
วิญญาณธาต ุ และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยจกัขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถปิจจัย โส
ตายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยโสตวิญญาณ
ธาตุนัน้โดยอตัถิปจจัย ฆานายตนะเปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตแุละสภาวธรรมที่ประกอบ
พรอมดวยฆานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถปิจจัย  ชวิหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวญิญาณธาตุ
และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหาวิญญาณธาตนุั้น  โดยอัตถปิจจัย กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณธาต ุ และสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณธาตุนัน้ 
โดยอัตถิปจจยั รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอม
ดวยจักขุวิญญาณธาตุนัน้ โดยอัตถิปจจัย สัททายตนะ เปนปจจยัแกโสตวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตนุั้นโดยอัตถิปจจัย คันธายตนะ เปนปจจัย
แกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยฆานวิญญาณธาตนุั้น โดยอัตถิ
ปจจัย รสายตนะเปนปจจยัแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหา
วิญญาณธาตนุั้นโดยอัตถิปจจัย โผฏฐพัพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณธาตุนัน้โดยอัตถิปจจัย รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธา ยตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และสภาวธรรมทีป่ระกอบ
พรอมดวยมโนธาตนุั้นโดยอัตถิปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตอุาศัยรูปใดเปนไป รูปนัน้
เปนปจจยัแกมโนธาตุ มโนวญิญาณธาตุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยธาตุทัง้ ๒ นั้น 
โดยอัตถิปจจยั  
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 ๒๒. นัตถิปจจัย คือ สภาวธรรม ไดแก จิตและเจตสิก ที่ดับไปแลวเปนลําดับๆ เปน
ปจจัยแกสภาวธรรม คือ จิตและเจตสิก  ทีเ่ปนปจจุบัน โดยนัตถิปจจยั 
 ๒๓. วิคตปจจัย คือ สภาวธรรม ไดแก จิตและเจตสิก ทีป่ราศจากไปแลวเปนลาํดับ ๆ 
เปนปจจยัแกสภาวธรรม คือ จิต เจตสิก ที่เปนปจจุบัน โดยวิคตปจจยั 
 ๒๔. อวิคตปจจัย คือ นามขนัธ ๔  เปนปจจัยแกกนัและกันโดยอวิคตปจจัย  มหาภูต
รูป ๔ เปนปจจัยแกกนัและกัน โดยอวิคตปจจัย  ในปฏสินธิขณะ  นามและรูปเปนปจจัยแกกัน
และกัน โดย อวิคตปจจัย 

สภาวธรรม คือ จิตและเจตสิกเปนปจจัยแกจิตตสมฏุฐานิกรูป  โดยอวิคตปจจัย 
มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป โดยอวิคตปจจัย จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยจกัขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอวคิตปจจัย โสตายตนะ 
เปนปจจยัแกโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประ กอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตุนัน้โด
ยอวิคตปจจัย  ฆานายตนะ เปนปจจยัแกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอม
ดวยฆานวิญญาณธาตุนัน้ โดยอวิคตปจจัย ชิวหายตนะเปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหาวิญญาณธาตุนัน้ โดยอวิคตปจจัย กายายตนะเปน
ปจจัยแกกายวิญญาณธาตแุละสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวญิญาณธาตุนัน้ โดยอ
วิคตปจจัย รูปายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวย
จักขุ วิญญาณธาตุนัน้ โดยอวิคตปจจยั สัททายตนะเปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุและ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยโสตวิญญาณธาตนุั้นโดยอวิคตปจจัย คันธายตนะเปนปจจยั
แกฆานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยฆานวิญญาณธาตนุั้นโดยอวิคต
ปจจัย รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยชิวหา
วิญญาณธาตนุั้น โดยอวิคตปจจัย โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณธาตุ และ
สภาวธรรมที่ประกอบพรอมดวยกายวิญญาณธาตุนัน้โดยอวคิตปจจยั รูปายตนะสัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกมโนธาตุ และสภาวธรรมที่ประกอบ
พรอมดวยมโนธาตนุั้น โดยอวิคตปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป   รูป
นั้นเปนปจจยัแกมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมอันสัมปยุตดวยธาตุทัง้ ๒ นัน้ โดย 
อวิคตปจจัย  

อรรถของพระอภิธรรม 
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ที่ช่ือวา พระอภิธรรม  เพราะอรรถ  ๗ ประการ คือ 4 
๑)สุทุทฺทสสตฺถํ เนื้อความที่อยูในพระอภิธรรม ๗ คัมภีรนี้ เปนสิง่ทีรู่ไดยากอยางหนึง่ 

 ๒) สุนิปุณตฺถํ   มีเนื้อความละเอียดละอออยางหนึง่ 
 ๓) สุคมฺภีรปุณตฺถํ  มีเนื้อความลกึซึ้งคัมภีรภาพมากอยางหนึ่ง 
 ๔) อตกฺกาวจรํ  ไมสามารถจะคิดนึกเอาเองไดอยางหนึง่ 
 ๕)อภิวิจิตฺตรกถา เปนคัมภีรที่มีถอยคาํในการแสดงวิจิตรพิสดารมาก อยางหนึ่ง 
 ๖) อภิอติเรกตฺถํ  เปนคัมภีรที่มีเนื้อความละเอียดละอออยางยิ่งหนึง่ 
 ๗) อภิวิสฏิฐตฺถํ  เปนคมัภีรที่มีเนื้อความพิเศษ (กวาพระวนิัยปฏก และพระสตุ
ตันตปฏก) อยางหนึง่ 
 เนื้อความในคมัภีรพระอภิธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจาทรงแสดงไวนัน้ เมื่อวา
โดยองคธรรมแลว มี ๕ ประการ คือ จิต เจตสิก  รูป  นิพพาน  และบัญญัติ  ทั้ง ๕ อยางนี้
แหละ เรียกวา พระอภิธัมมัตถะ   
 

ความปรากฏ แหงพระอภิธรรม 
พระอภิธรรมทีป่รากฏขึ้นในโลกไดก็โดยอาศัยพระสัพพญัุตญาณของพระสัมมาสัม

พุทธเจาเทานัน้  นอกจากนีแ้ลว  ถึงแมวา จะเปนพระปจเจกพทุธเจาก็ตาม  ก็ไมสามารถที่จะ
ทําใหปรากฏขึน้ในโลกไดเลย 

ในกาลลวงมาไดประมาณ ๙๐๐ ปเศษ หลังพระพทุธเจาปรินพิพาน มีพระเถระรูป
หนึง่ ชื่อวา พระอนุรุทธาจารย เปนผูมคีวามรูความสามารถแตกฉานในพระไตรปฏก เปน
ชาวเมืองกาวลิกัญจิ แขวงเมืองมทัราช ทางทิศใตของประเทศอินเดยี ทานไดมาศึกษาพระ
อภิธรรมอยูที่เมืองอนุราธบุรี สํานักวัดตุมลูโสมาราม  ประเทศศรีลังกา จนมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีความสนัทัดจัดเจนแตกฉานมาก  นามของทานปรากฏทัว่ไปในชมพูทวปี ทานได
อาศัยพระบาลี อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา อันเปนหลกัฐานสําคัญ แลวรวบรวมรอยกรองยอ
ความมาจากพระอภิธรรมปฏก ซึ่งเปนพระคัมภีรที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา มเีนื้อหา
ที่วาดวยเรื่องของชีวิตอันลกึซึ้งละเอยีดละออพิสดารเปนอยางยิง่ ทั้งยากแกการที่จะศึกษา
และยากที่จะอธิบายใหบังเกิดความเขาใจ ทานไดอุตสาหะพยายามเรียบเรียงเนื้อความใน
พระคัมภีรอันแสนที่จะลุมลึกนี้โดยแยกแยะเรียบเรียงเรือ่งออกมาใหงายตอการศึกษาจดจํา 

                                                           
4  สมันตปาสาทิกา  ปฐมภาค (เลม ๑) 
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ใหชื่อวาคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ซึ่งนกัปราชญในภายหลงัใหการยกยองวา“เปนอรรถกถา
นิ้วกอย“เพื่อหวังประโยชน ไพศาลที่ประชาชนจะไดรับจากวทิยาการอันหาคามิไดนี้ดวยดวง
จิตที่เต็มไปดวยความกรุณา 5   

 

จากอภิธรรมปฏกสูอภิธัมมัตถสังคหะ 
(จากพุทธพจนสูอรรถกถา) 

ซึ่งคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนี้ ทานพระอนุรุทธาจารยไดรวบรวมเรียบเรียงจัดเปน
หมวดหมู และจัดแบงเปนปริจเฉท  ม ี๙ ปริจเฉทดวยกัน คือ 

ปริจเฉทที่ ๑  จิตตปรมัตถ  วาดวยเรื่องจติประเภทตาง ๆ  
ปริจเฉทที่ ๒ เจตสกิปรมตัถ  วาดวยเรือ่งเจตสิกจาํนวน ๕๒ ดวง 
ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหะ วาดวยเรื่องการรวบรวมจิตเจตสิก แลวสงเคราะห

โดยธรรม ๖ หมวด คือ เวทนา เหตุ กิจ ทวาร อารมณ และวัตถ ุ
 ปริจเฉทที ่ ๔ วิถีสังหควิภาค วาดวยเรื่องการแสดงจําแนกจิตเจตสิกโดยประเภท
แหงวถิ ี
 ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตกสังหควิภาค วาดวยเรื่องการแสดงจําแนกจติเจตสิกที่พนวิถ ี
 ปริจเฉทที่ ๖ รูปปรมัตถ ๒๘ และนิพพานปรมัตถ  วาดวยเรื่องรูป และนพิพาน 
 ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค  วาดวยการรวบรวมธรรมเปนหมวดหมู เปน ๔ 
สังหคะ มีอกุศลสังคหะ เปนตน 
 ปริจเฉทที่ ๘ปจจยสังคหวิภาค วาดวยเรื่องปจจัย ๒๔ โดยยอและปฏิจจ สมุปบาท 

ปริจเฉทที่ ๙ กัมมฏัฐานสังคหวิภาค วาดวยหลกัการปฏิบัติสมถกรรมฐานและ
วิปสสนากรรมฐาน6 

                                                           
     5 หนังสืออภิธัมมัตถสังคหบาลี ฉบับแปลเปนไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ พิมพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖ , หนังสือเรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป  
พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ฉบับพิมพครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

    6 หนังสือคูมือการศึกษาพระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท รวบรวบโดย พระศรีคัมภีรญาณ (ถวัลย 
ญาณจารี ป.ธ.๙ อภิธรรมมหาบัณฑิต) อดีตผูอํานวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วัด
ระฆังโฆสิตาราม  บางกอกนอย กรุงเทพฯ    พิมพที่ ร.พ. วัฒนกิจพานิชย  ; ๒๕๔๐ 
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ซึ่งบางทานอาจมีความเหน็วา อภิธัมมัตถสังคหะ ที่ศึกษากนัอยูทุกวนันี้ เปนของที่
พระอนุรุทธาจารยแตงขึ้นในภายหลงั มิใชพระอภิธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดง  ฉะนั้น จงึ
มิใชพุทธพจน  การมีความเห็นเชนนั้น มเิปนการถูกตองเลย  เพราะชื่อก็บงบอกความหมาย
แลววา  อภิธรรม + อัตถะ + สังคหะ 
 อภิธรรม หมายถงึ ธรรมอันยิ่ง (คือ ยิ่งกวาพระวนิัย และพระสูตร) เพราะมีเนื้อความ 
อันลึกซึง้และวจิิตรพิสดาร ยากที่คนปญญานอย จะหยัง่รูทั่วถงึได  ไดแก พระอภิธรรมทั้ง ๗ 
คัมภีร ที่พระพทุธองคทรงแสดงไว 
 อัตถะ หมายถึง เนื้อความ ไดแก เนื้อความแหงพระอภิธรรมทั้ง  ๗ คัมภีร ทีพ่ระพทุธ
องคทรงแสดงไว 
 สังคหะ หมายถึง การรวบรวม และเรียบเรียง ไดแก การรวบรวมเนื้อความแหงพระ
อภิธรรมที่กระจัดกระจายกันอยูในพระอภิธรรมทั้งคัมภีรทัง้ ๗ นั้น มาเรียบเรียงจดัใหเปน
หมวดหมู เพือ่สะดวกแกการศึกษาของผูศึกษาในภายหลัง  ซึ่งเปนผูมีปญญาบารมีนอย มี
กุศลสมภารอันไดส่ังสมมายังออนอยูไมอาจกําหนดรู และประมวลมาซึ่งอรรถและพยัญชนะ
ในพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรนั้นใหเขาใจและรูทั่วถงึได ตองอาศัยการศกึษาอภิธัมมตัถสังคหะ 
กอนแลวจงึจะสามารถอานพระอภิธรรมทัง้ ๗ คัมภีรนั้นเขาใจได  เหมือนการศึกษาบาลี
ไวยากรณกอน เพื่อใหสามารถศึกษาแปลบาลีธรรมบทได และเหมอืนการศึกษานักธรรมและ
คัมภีรอรรถกถา ฎีกาทีอ่ธิบายความกอน เพือ่ใหสามารถอานพระวนิัยปฏกและพระ
สุตตันตปฎกได ก็ฉันเดียวกนั  ฉะนั้น อภิธัมมัตถสงัคหะปกรณนี้  ทานจึงเรยีกวา “ เปนอรรถ
กถานิ้วกอย “ ของพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรนั้น 
 เมื่อทําความเขาใจ เกีย่วกับความหมายของศัพทวา อภิธัมมัตถสงัคหะ อยางนี้แลว ก็
จะทําใหยอมรับไดวา อภิธมัมัตถสังคหะ เปนหลักธรรมที่มาจากพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรที่
พระพทุธองคแสดงไว  เปนพุทธพจนโดยแท  มิตองสงสัย  แตถายังยอมรับไมได  ก็ขอแนะนาํ
ใหมาทําการศกึษาพระอภิธรรมใหจริงจัง ทั้งอภิธัมมัตถสังคหะ และพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร  
แลวพิจารณาโดยแยบคาย เปรียบเทียบกนัดู  วามีเนือ้ความผิดแผกแตกตางกนัตรงไหน ก็
สามารถที่จะยอมรับวา อภิธมัมัตถสังคหะ นัน้ มีเนื้อความไมแตกตางกันจากพระอภิธรรมทั้ง 
๗ คัมภีรนั้นเลย  อาจจะตางกันก็เพียงแตพยัญชนะ  เทานัน้ เพราะทานตองแตงอธบิายขยาย
ความใหเขาใจทั้งทางดานภาษา และความหมาย เพื่อใหเหมาะสมกับอุปนิสสัย และ
สติปญญาของสาธุชนในสมยัหลัง ๆ เหมอืนกับการแตงตําราบาลีไวยากรณ  เพื่อใหนกัศึกษา
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รุนหลัง ๆ ไดศึกษามีความรูเปนพืน้ฐาน จึงจะสามารถแปลธรรมบทและพระไตรปฏก อรรถ
กถาได ฉะนัน้ 

- - - 
 
 
 
 

 
 

บทที่ ๓ 
เนื้อหาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ 

 

ปริจเฉทที่ ๑ จิตตปรมัตถ 
  
ในจิตตปรมัตถ นี ้  เปนการแสดงเรื่องของจิต  ซึง่แยกเปน 

๑) ความหมายของจิต 
๒) จํานวนและชื่อของจิต 
๓) การจาํแนกจิตโดยประเภทตาง ๆมีภูมชิั้นของจิต เปนตน เรียกวา เภทนัยทั้ง ๙ 
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๑. ความหมายของจิต 

จิต หมายถึง เปนธรรมชาตทิี่รูอารมณ (อารัมมณวิชานนลักขะณัง) คือไดรับอารมณ 
อยูเสมอนัน่เอง   จงึเรียกวา  รูอารมณ  

โดยธรรมชาตหิรือสภาวะแลวจิตมีอยางเดยีวคือสภาวะที่รูอารมณเทานั้น แตที่จติ
สามารถรูอารมณไดตางๆ และมีสภาพเปนไปตางๆ ได ก็เพราะอาศัยเจตสิก เปนตัวเขาไป
ปรุงแตงทาํใหจิต มีความวิจติรพิสดารตางๆ คือ มีสภาพมากมายถึง ๘๙ หรือ๑๒๑ ดวง  

กามาวจรจิต หมายถงึ   จิตที่ทองเทีย่วเกิดอยูในกามภูมิ ๑๑ คือ ภูมิอันเปนที่เกดิ
แหงวัตถุกามและกิเลสกาม เปนสวนมาก 
  รูปาวจรจิต หมายถงึ จิตทัง้ ๑๕ ดวงนี ้ทองเที่ยวเกิดอยูในภูมิอันเปนที่เกิดแหงวตัถุ
รูปและกิเลสรูป เปนสวนมาก 

อรูปาวจรจิต หมายถงึ จติทั้ง ๑๒ ดวงนี้ ทองเทีย่วเกิดอยูในภูมิอันเปนที่เกิดแหง
วัตถุอรูป และกิเลสอรูป เปนสวนมาก 

โลกยีจิต หมายถงึ จิตเหลานี้ยอมเกิดอยูในโลกทั้ง ๓ คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
โลกุตตรจิต หมายถงึ จิตเหลานี้พนจากโลกทัง้๓คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
มหัคคตจิต หมายถงึ  จิตทีเ่ขาถึงความเปนใหญและ ประเสริฐ 
ฌานจิต หมายถึง จิตที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ ม ีวติก  เปนตน 
อฌานจิต หมายถงึจิตที่ไมไดเกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ มีวิตกเปนตน 
อกุศลจิต หมายถงึ จิตที่เปนอกุศล หรือจิตที่มีโทษ และใหผลตรงกันขามกับกุศล

หรือเปนจิตที่เกิดพรอมกับอกุศลเจตสิก 
โลภมลูจิต หมายถงึจิตที่เกดิขึ้นโดยมีโลภเจตสิกเปนมูลเปนประธาน 
โทสมลูจิต หมายถงึ จิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสเจตสิกเปนมลูเปนประธาน 
โมหมูลจิต หมายถงึ จิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมหเจตสิกเปนมลูเปนประธาน 
อเหตุกจิตหมายถงึ จิตที่ไมมีเหตุ ๖ อยางใดอยางหนึง่มโีลภเหตุเปนตนประกอบ 

  สเหตุกจิต หมายถงึ จิตที่มเีหตุ ๖ มีโลภเหตุ เปนตน หนึ่งเหตุบาง สองเหตุบาง  สาม
เหตุบาง  ประกอบดวย 

อกุศลวิบากจิต หมายถึง วิบากที่เกิดจากอกุศลธรรม ๑๒  มกีารเหน็  การไดยินการ
ไดกลิ่น เปนตน ที่ไมดี     
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อเหตุกกุศลวบิากจิต หมายถึง วิบากที่เกิดจากมหากศุลธรรม ๘ มกีารเหน็ การได
ยิน ไดกลิน่ เปนตน ที่ดี    แตเปนอเหตกุะ 

อเหตุกกริยาจิต หมายถึง จิตที่เกิดขึ้นโดยลําพงั ไมไดอาศัยกรรมแตอยางใดและไม
เปนบุญไมเปนบาป แตเปนอเหตุกะ 

อโสภณจิต   หมายถงึ จิตทีน่อกจากโสภณจิต ที่เปนจติสวยงาม หรือ เปนจิตที่ไมได
เกิดพรอมกับโสภณเจตสิก 
         โสภณจิต หมายถงึ จิตที่เกดิพรอมกันกับโสภณเจตสิกหรือเปนจิตที่สวยงาม 

โสภณจิต หมายถงึ จิตที่สวยงามและเปนจิตที่เกิดพรอมกันกับโสภณเจตสิก แตเปน
จิตที่ยังทองเทีย่วเกิดอยูในกามภูมิเปนสวนมาก 

มหากศุลจิต หมายถงึ จิตที่ไมมีโทษ และใหผลเปนความสุข ทั้งสามารถใหผล
เกิดขึ้นมากกวาตน ทัง้เปนเบื้องตน ของฌาน อภิญญา มรรค ผล 

มหาวิบากจิต หมายถึง จิตที่เปนผลของมหากุศล เพราะเมื่อวาโดยเวทนาสัมปโยคะ 
และ สังขารแลว ก็เหมือนกนักับมหากุศลทุกประการ 

มหากรยิาจิต หมายถงึ จติที่เปนมหากศุลนั้นแหละ แตเกิดขึ้นในสนัดานของพระ
อรหันต ซึง่เปนสิ้นอาสวะกิเลสแลว ไมมีเหตุใหเกิดอีก 

รูปาวจรกศุลจิต หมายถึง จิตที่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานมกีสณิ เปนตนเปน
อารมณจนฌานจิตเกิดพรอมดวยองคฌานหรือเกิดดวยอํานาจบารมีของทานที่เคยไดบําเพ็ญ
ฌานมาในชาติปางกอนอันใกล 

รูปาวจรวิบากจิต หมายถงึ จิตที่เปนผลของรูปาวจรกุศล  เพราะเมื่อวา โดยองค
ฌานแลวเหมอืนกันทุกประการ 
   รูปาวจรกรยิาจิต หมายถึง จิตที่เปนรูปาวจรกุศลนัน้เอง แตเปนจิตของพระอรหนัตที่
ไดรูปฌาน จึงเปนรูปาวจรกริยาจิต 

อรูปาวจรกุศลจิต หมายถงึ จิตที่เกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานโดยมีอรูป
กรรมฐาน มีกสิณุฆาฏิมากาสบัญญัติ เปนตน เปนอารมณ หรือเปนจิตที่เกิดแกทานที่เคยได
บําเพ็ญอรูปฌานมาแลวในภพกอน อันใกล 

อรูปาวจรวิบากจิต หมายถึง จิตทีเ่ปนผลของอรูปาวจรกุศลจิต เพราะเมื่อวาโดย
อารมณและองคฌานแลวเหมือนกันทุกประการ 

อรูปาวจรกรยิาจิต หมายถึง จิตที่เปนอรูปาวจรกุศลนั้นเอง แตเปนจิตของพระ
อรหันตที่ไดอรูปฌาน  จงึเปนอรูปาวจรกริยาจิต 
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อากาสานัญจายตนจิต หมายถงึ จิตที่อาศัยที่ต้ัง คือ อากาศทีไ่มมีที่ส้ินสุด เปน
อารมณอยู ไดแก กสิณุคฆาฎิมากาสบัญญัติ หมายถงึ อากาศที่เพิกกสิณทั้ง ๙ (เวนอากาส 
กสิณ) ออกแลว (อากาโส  อนันโต) 

วิญญาณัญจายตนจิต หมายถงึ จิตที่อาศัยที่ต้ัง คือ วิญญาณที่ไมมีที่ส้ินสุด เปน
อารมณอยูไดแก ถือเอาอากาสานัญจายตนกุศลหรือกริยาจิตที่ดับไปแลว เปนอารมณ 
(วิญญาณัง อนันตงั) 

อากิญจัญญายตนจิต หมายถงึ จิตทีอ่าศัยที่ต้ัง คือ ความไมมอียูแหงวิญญาณ
แมแตนอยเปนอารมณอยูไดแกถือเอาความวางเปลาในอารมณที่ไมมีวิญญาณเหลืออยูแมแต
นอยแลว  (นัตถิ กิญจ)ิ 

เนวสญัญานาสัญญายตนจิต หมายถงึ จิตที่อาศัยทีต้ั่ง คือ ความไมมีอยูแหง
สัญญาที่หยาบมีแตสัญญาที่ละเอียดเปนอารมณอยู ไดแก ถือเอาความละเอียดออนแหง
สัญญาเปนอารมณอยู (เอตัง สันตัง,  เอตัง  ปณีตัง) 

มรรคจิต หมายถงึ เปนกุศลจิตที่มีกาํลังมาก ที่เกิดตอจากมหากุศลจิต ซึ่งเกิดจาก
การเจริญวิปสสนากรรมฐานมีรูปนามเปนอารมณ จนองคมรรคเกิดพรอมกันเปนมัคคสมังคี
ทําการประหานอนุสัยกิเลสโดยเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหานพรอมกับการรับนิพพานเปน
อารมณ 

ผลจิต หมายถึง เปนวิบากจิตที่เกิดขึ้นตดิตอกันหลงัจากมรรคจิตดับลง โดยไมมจีิต
อ่ืนมาเกิดคั่นระหวางได เปนอกาลกิธรรม เพื่อเสวยผลจากการที่มรรคจิตไดทําการประหาน
อนุสัยกิเลสสงบลงแลวและรบันิพพานเปนอารมณเหมือนกับมรรคจิต 
          โสดาปตติมรรคจิต  หมายถึง จิตที่เขาถึงกระแสแหงพระนิพพานเปนครั้งแรก 
         สกิทาคามิมรรคจิต หมายถึง จิตที่จะเวียนมาสูกามภูมอีิกเพียงครั้งเดยีว 
         อนาคามิมรรคจิต  หมายถงึ จิตที่จะไมเวยีนกลับมาสูกามภูมิอีกแลว 
         อรหัตตมรรคจิต  หมายถงึ จิตที่เขาถงึความเปนผูควรบูชาอยางยิง่ 
 

๒. จํานวนและชื่อของจิต 
 จิตมี  ๘๙  หรือ   ๑๒๑    ดวง คือ 
          อกุศลจิต                    ๑๒          
          อเหตุกจิต                   ๑๘     
          กามาวจรโสภณจิต    ๒๔ 
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          รูปาวจรจิต                 ๑๕ 
          อรูปาวจรจิต              ๑๒ 
          โลกุตตรจิต      ๘ หรือ ๔๐ 
อกุศลจิตมี ๑๒ ดวง คือ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒  โมหมูลจิต ๒ 
อเหตุกจิตม ี๑๘ ดวง คือ อกศุลวิปากจิต ๗ อเหตุกกุศลวปิากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓ 
กามาวจรโสภณจิตมี  ๒๔ ดวง คือ  มหากศุลจิต  ๘ มหาวิปากจิต  ๘ มหากิริยาจิต ๘ 
รูปาวจรจิตมี ๑๕ ดวง คือ รูปาวจรกุศลจติ ๕ รูปาวจรวปิากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 
อรูปาวจรจิตม ี๑๒ ดวง คือ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิปากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔  
โลกุตตรจิตมี ๘ หรือ ๔๐ ดวง คือ มรรคจิต ๔ หรือ ๒๐ ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ 

๑.อกุศลจิต  ๑๒ 
โลภมูลจติมี  ๘  ดวงคือ 

๑. โสมนัสสะสะหะคะตัง ทิฏฐิคะตะสมัปะยุตตัง อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวนพรอมดวยความดีใจประกอบดวยความเห็นผิด 
๒. โสมนัสสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะสมัปะยุตตัง สะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความดีใจประกอบดวยความเหน็ผิด 
๓. โสมนสัสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวนพรอมดวยความดีใจ ไมประกอบดวยความเห็นผดิ 
๔. โสมนสัสะสะหะคะตัง ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง สะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวนพรอมดวยความดีใจไมประกอบดวยความเห็นผิด 
๕. อุเปกขาสะหะคะตัง ทฎิฐิคะตะสัมปะยุตตัง  อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉยๆ ประกอบดวยความเหน็ผิด 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง  ทฎิฐิคะตะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกงั  
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยความเห็นผิด 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   ทิฎฐิคะตะวปิปะยุตตัง   อะสังขาริกัง 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวนพรอมดวยความเฉยๆไมประกอบดวยความเห็นผดิ     
๘. อุเปกขาสะหะคะตัง  ทฎิฐิคะตะวิปปะยุตตัง  สะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยความเหน็ผิด 

โทสมูลจติ มี   ๒    ดวง คือ 
๑. โทมนสัสะสะหะคะตัง   ปฎิฆะสัมปะยุตตัง  อะสงัขารกิัง 
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     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวนพรอมดวยความเสียใจ  ประกอบดวยความโกรธ 
๒. โทมนสัสะสะหะคะตัง ปฎิฆะสัมปะยุตตัง สะสงัขารกิัง 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความเสียใจ  ประกอบดวยความโกรธ 

โมหมูลจิตมี  ๒    ดวง คือ 
๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     วิจิกจิฉาสมัปะยุตตัง 
     จิตที่เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย ๆ   ประกอบดวยความสงสยั 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง    อุทธัจจะสัมปะยุตตัง 
      จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ    ประกอบดวยความฟุงซาน 

๒.อเหตุกจิต   ๑๘ 
อกุศลวิบากจิตมี   ๗   ดวงคือ 

๑. อุเปกขาสะหะคะตัง  จกัขุวญิญาณัง 
     จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เหน็รูปารมณที่ไมดี  เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง     โสตะวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยโสตวัตถุ ไดยนิเสียงที่ไมดี  เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
 ๓. อุเปกขาสะหะคะตัง     ฆานะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศยัฆานวัตถ ุดมกลิ่นที่ไมดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๔. อุเปกขาสะหะคะตัง    ชิวหาวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยชิวหาวัตถ ุล้ิมรสที่ไมดี   เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๕. ทุกขะสะหะคะตัง    กายะวิญญาณงั 
     จิตที่อาศัยกายวัตถุ ถูกตองโผฎฐัพพารมณที่ไมดี เกิดขึ้นพรอมดวยทุกขเวทนา 
๖.  อุเปกขาสะหะคะตัง    สัมปฎิจฉันนะจิตตัง 
     จิตที่รับปญจารมณที่ไมดี   เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   สันตีระณะจติตัง 
      จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ไมดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 

อเหตุกกศุลวิบากจิต มี  ๘   ดวง คือ 
๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     จักขวุิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เหน็รูปารมณที่ดี เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง   โสตะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศยัโสตวัตถุ ไดยินเสียงที่ดี  เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
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๓. อุเปกขาสะหะคะตัง   ฆานะวิญญาณัง 
     จิตที่อาศัยฆานวัตถุ ดมกลิ่นที่ดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๔.  อุเปกขาสะหะคะตัง   ชิวหาวิญญาณัง 
       จิตที่อาศยัชิวหาวัตถุ ล้ิมรสที่ดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๕. สุขะสะหะคะตัง   กายะวิญญาณัง 
      จิตที่อาศยักายวัตถ ุถูกตองโผฎฐัพพารมณที่ดี เกิดขึ้นพรอมดวยสุขเวทนา 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง   สัมปฎิจฉันนะจิตตัง 
     จิตที่รับปญจารมณที่ดี   เกิดขึน้พรอมดวยความเฉย ๆ 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   สันตีระณะจติตัง 
     จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๘. โสมนัสสะสะหะคะตัง    สันตีระณะจิตตัง 
      จิตที่ไตสวนปญจารมณที่ดี    เกิดขึ้นพรอมดวยความดีใจ 

อเหตุกกริิยาจิต  มี  ๓   ดวง คือ 
๑. อุเปกขาสะหะคะตัง     ปญจะทวาราวัชชะนะจิตตัง 
     จิตที่พจิารณาอารมณทางปญจทวารทีดี่และไมดีเกิดขึ้นพรอมดวยความเฉยๆ 
๒. อุเปกขาสะหะคะตัง    มะโนทวาราวัชชะนะจิตตัง 
     จิตที่พจิารณาอารมณทางมโนทวารที่ดีและไมดีเกิดขึ้นพรอมดวยความเฉย ๆ 
๓. โสมนสัสะสะหะคะตัง   หะสิตุปปาทะจิตตัง 
      จิตที่ทําใหเกิดการยิ้มแยมของพระอรหนัต เกิดขึน้พรอมดวยความดีใจ 
 

๓. กามาวจรโสภณจิต   ๒๔ 
มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘ ดวง 

(มีบาลีและคาํแปลเหมือนกัน) 
๑. โสมนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง      อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวน พรอมดวยความดีใจ  ประกอบดวยปญญา 
๒. โสมนัสสะสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง     สะสังขาริกงั 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยมกีารชักชวน  พรอมดวยความดีใจ  ประกอบดวยปญญา 
๓. โสมนสัสะสะหะคะตัง ญาณะวิปปะยุตตัง     อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวนพรอมดวยความดีใจ  ไมประกอบดวยปญญา 
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๔. โสมนสัสะสะหะคะตัง  ญาณะวิปปะยุตตัง   สะสงัขารกิัง 
      จิตที่เกิดขึ้นโดยมกีารชักชวน  พรอมดวยความดีใจ  ไมประกอบดวยปญญา 
๕. อุเปกขาสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง     อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยปญญา 
๖. อุเปกขาสะหะคะตัง  ญาณะสัมปะยุตตัง  สะสังขาริกัง 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ   ประกอบดวยปญญา 
๗. อุเปกขาสะหะคะตัง   ญาญะวิปปะยุตตัง    อะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยไมมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา 
๘. อุเปกขาสะหะคะตัง    ญาณะวิปปะยุตตัง     สะสังขาริกงั 
     จิตที่เกิดขึน้โดยมกีารชักชวน พรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา 
 

๔.รูปาวจรจิต  ๑๕ 
รูปาวจรกุศลจิต ๕ รปูาวจรวิบากจิต ๕ รปูาวจรกริยาจิต ๕ ดวง 

(มีบาลีและคาํแปลรวมกันดังนี)้ 
วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง, ปะฐะมัชฌานะกสุะละจิตตัง,วิปากะ

จิตตัง,  กริยะจิตตัง   
ปฐมฌานกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจติ ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ คือ วิตก 

วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
วิจาระปติสขุะเอกัคคะตาสะหิตัง, ทุติยัชฌานะกสุะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง,   

กริยะจิตตัง  
ทุติยฌานกุศลจิต ๑ วิบากจิต๑ กิริยาจิต๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๔ คือ วิจาร ปติ 

สุข เอกัคคตา 
      ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะกสุะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง, กรยิะจิตตัง 
    ตติยะฌานกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจติ ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๓ คือ ปติ  
สุข  เอกัคคตา 
     สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง,จะตุตถัชฌานะกุสะละจิตตัง,วิปากะจิตตัง,กริยะจิตตัง 
     จตุตถฌานกุศลจิต๑ วิบากจิต๑ กิริยาจติ ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ สุข 
เอกัคคตา    
  อุเปกขาเอกัคคะตาสะหตัิง,ปญจะมัชฌานะกสุะละจิตตัง,วิปากะจิตตัง,กรยิะจิตตัง 



 

 

                                                                                                                               ๗๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

    ปญจมฌานกศุลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกดิพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ
อุเบกขา เอกัคคตา 
 

๕. อรูปาวจรจิต  ๑๒ 
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ 

( มีบาลีและคําแปลรวมกันดังนี)้ 
  อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง, อากาสานัญจายะตะนะกุสะละจิตตัง, วิปากะจิต
ตัง, กริยะจิตตัง 
  อากาสานัญจายตนกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒
คือ อุเบาขา เอกัคคตา 

อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง, วิญญาณญัจายะตะนะกุสะละจิตตัง, วิปากะจติ
ตัง, กริยะจิตตัง 

วิญญาณัญจายตนกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ทีเ่กิดพรอมดวยองคฌาน ๒ 
คือ อุเบกขา  เอกัคคตา 
  อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง,อากิญจัญญายะตะนะกุสะละจิตตัง, วิปากะจิตตัง,  
กริยะจิตตัง 

อากิญจัญญายตนกุศลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน  ๒  
คือ  อุเบกขา เอกัคคตา 
  อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง, เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะกสุะละจิตตัง, วปิา
กะจิตตัง,  กริยะจิตตัง 

เนวสัญญานาสัญญายตนกศุลจิต ๑ วิบากจิต ๑ กิริยาจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองค
ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
 

๖.โลกุตตรจิต  ๘ หรือ ๔๐ 
๖. ๑ โลกุตตรจิตโดยยอ ๘  (จําแนกตามองคมรรค) 

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

ผลจิต ๔ 
โสตาปตติผะละจิตตัง  โสดาปตติผลจิต ๑ 
สกิทาคามิผะละจิตตัง  สกิทาคามิผลจิต ๑ 
อนาคามิผะละจิตตัง  อนาคามิผลจติ ๑ 
อะระหัตตะผะละจิตตัง  อรหัตตผลจิต ๑ 

 
๖.๒   โลกุตตรจิตโดยพิสดาร  ๔๐  (จําแนกโดยองคฌาน) 

มรรคจิต ๒๐ 
วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง, ปะฐะมชัฌานะโสตาปตติมัคคะจิต

ตัง, สะกิทาคามิมัคคะจิตตัง, อะนาคามิมัคคะจิตตัง, อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 
ปฐมฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกิทาคามิมรรคจิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑ 

อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ  สุข เอกัคคตา 
           วิจาระปติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง, ทุติยัชฌานะโสตาปตติมัคคะจิตตัง, สกิทา
คามิมัคคะจิตตัง,อนาคามิมัคคะจิตตัง,อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 

ทุติยฌานโสดาปตติมรรคจิต๑ สกิทาคามิมรรคจิต๑ อนาคามิมรรคจิต๑ อรหัตมรรค
จิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๔  คือ  วิจาร ปติ  สุข  เอกัคคตา 

ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะโสตาปตติมัคคะจิตตัง, สกทิาคามิ
มัคคะจิตตัง,  อนาคามิมัคคะจิตตัง,  อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 
        ตติยฌานโสดาปตติมรรคจิต๑ สกทิาคามิมรรคจิต๑ อนาคามิมรรคจิต ๑ อรหัตมรรค
จิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 

สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, จะตุตถัชฌานะโสตาปตติมัคคะจิตตัง, สกิทาคามิ
มัคคะจิตตัง,  อนาคามิมัคคะจิตตัง,  อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 
 จตุตถฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกทิาคามิมรรคจิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑  
อรหัตมรรคจิต ๑  ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒  คือ สุข เอกัคคตา 
 อุเปกขาเอกคัคะตาสะหิตัง, ปญจะมัชฌานะโสตาปตติมัคคะจิตตัง, สกิทาคา
มิมัคคะจิตตัง, อนาคามิมคัคะจิตตัง, อะระหัตตะมัคคะจิตตัง 



 

 

                                                                                                                               ๗๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ปญจมฌานโสดาปตติมรรคจิต ๑ สกทิาคามิมรรคจิต ๑ อนาคามิมรรคจิต ๑  
อรหัตมรรคจิต ๑ ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ อุเบกขา  เอกัคคตา 

ผลจิต ๒๐ 
      วิตักกะวิจาระปติสุขะเอกคัคะตาสะหิตัง, ปะฐะมชัฌานะโสตาปตติผะละจติ
ตัง, สกิทาคามิผะละจิตตัง,อนาคามิผะละจิตตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 

ปฐมฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกิทาคามผิลจิต ๑ อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑ ที่
เกิดพรอมดวยองคฌาน ๕ คือ  วิตก  วิจาร  ปติ สุข  เอกคัคตา 

วิจาระปติสขุะเอกัคคะตาสะหิตัง, ทุติยัชฌานะโสตาปตติผะละจิตตัง, สกิทา
คามิผะละจิตตัง, อนาคามิผะละจิตตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 

ทุติยฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกทิาคามผิลจิต ๑ อนาคามิผลจิต ๑  อรหัตผลจิต ๑  
ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๔ คือ วิจาร ปติ สุข  เอกัคคตา 

ปติสุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, ตะติยัชฌานะโสตาปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามิผะ
ละจิตตัง, อนาคามิผะละจติตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 
 ตติยฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกิทาคามผิลจิต ๑อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑ ที่
เกิดพรอมดวยองคฌาน  ๓ คือ ปติ  สุข  เอกัคคตา 
 สุขะเอกัคคะตาสะหิตัง, จะตุตถัชฌานะโสตาปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามผิะ
ละจิตตัง,  อนาคามิผะละจิตตัง,  อะระหัตตะผะละจิตตัง 

จตุตถฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกิทาคามผิลจิต๑ อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจิต ๑  
ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน  ๒  คือ   สุข  เอกัคคตา 
          อุเปกขาเอกัคคะตาสะหิตัง, ปญจะมัชฌานะโสตาปตติผะละจิตตัง, สกิทาคามิ
ผะละจิตตัง, อนาคามิผะละจิตตัง, อะระหัตตะผะละจิตตัง 
 ปญจมฌานโสดาปตติผลจิต ๑ สกทิาคามิผลจิต ๑ อนาคามิผลจิต ๑ อรหัตผลจติ๑ 
ที่เกิดพรอมดวยองคฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
 

๓. การจําแนกจิตโดยประเภทตาง ๆ 
เรียกวา จิตเภทนัย มี ๙ นยัคือ 
 ๑. ชาติเภทนยั  การจําแนกประเภทของจติโดยชาติ มี ๔ ชาติ คือ อกุสลชาติ   กุสล
ชาติ   วิปากชาติ   กิริยาชาติ 
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 ๒. ภูมิเภทนยั   การจําแนกประเภทของจิตโดยภูมิ  มี ๔ ภูม ิ คือ กามภูม ิ  รูปภูมิ    
อรูปภูมิ   โลกตุตรภูมิ  (อวัตถาภูมิ ๔) 
 ๓. โสภณเภทนัย  การจําแนกประเภทของจิตโดย อโสภณะ และโสภณะ 
 ๔. โลกเภทนยั   การจําแนกประเภทของจิตโดยโลกียะ และโลกุตตระ 
 ๕. เหตุเภทนยั  การจําแนกประเภทของจติโดย อเหตุกะ  และสเหตุกะ 
 ๖. ฌานเภทนัย   การจําแนกประเภทของจิตโดย อฌานะ  และฌานะ 
 ๗. เวทนาเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดยเวทนา ๕คือสุขเวทนา  ทุกขเวทนา   
โสมนัสเวทนา   โทมนัสเวทนา  อุเบกขาเวทนา 
 ๘.สัมปโยคเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดย สัมปยุตตะและวปิปยุตตะ 
          ๙.สังขารเภทนัย การจําแนกประเภทของจิตโดยอสังขาริกและสสังขาริก 
 

จําแนกจติ ๑๒๑  โดยชาติเภทนัย 
 ๑) อกุศลชาต  จิตที่เปน อกุศลชาติ หรือ อกุศลจิต ม ี๑๒ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ 
 ๒) กุศลชาต ิ  จิตที่เปนกุศลชาติ หรือ กศุลจิต   ม ี๓๗ ดวง  คือ มหากุศลจิต ๘ 
มหัคตกุศลจิต ๙  โลกุตตรกศุลจิต หรือ มรรคจิต ๒๐ 
 ๓) วิปากชาติ  จิตที่เปนวปิากชาต ิหรือ วิปากจิต มี ๕๒ ดวง คือ อเหตุกวิปากจติ 
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) รูปาวจรภมูิ  จิตที่เปนรูปาวจร  หรือ รูปาวจรจิต ม ี๑๕ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ 
 ๓) อรูปาวจรภูมิ จิตที่เปนอรูปาวจรหรืออรูปาวจรจิต ม๑ี๒ ดวงคือ อรูปาวจรจิต ๑๕ 
 ๔) โลกุตตรภมูิ จิตที่เปนโลกุตตระ หรือ โลกตุตรจิต มี ๔๐ ดวง คือ โลกตุตรจิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยโสภณเภทนัย 
 ๑) อโสภณจติ จิตที่เปนอโสภณะมี ๓๐ ดวงคืออกุสลจิต ๑๒ อเหตกุจิต ๑๘ 
 ๒) โสภณจิต จิตที่เปนโสภณะ ม ี๙๑ ดวง คือ กามาวจรโสภณจิต ๒๔ รูปา วจรจิต 
๑๕   อรูปาวจรจิต ๑๒  โลกตุตรจิต  ๔๐ 
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จําแนกจติ ๑๒๑ โดยโลกเภทนัย 
 ๑) โลกียจิต จิตที่เปนโลกียะมี ๘๑ ดวงคอื กามาวจรจติ ๕๔ อเหตุกจิต ๑๘  มหัคคต
จิต  ๒๗ 
 ๒) โลกุตตรจติ จิตที่เปนโลกุตตระ มี ๔๐ ดวง คือ โลกุตตรจิต ๔๐ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยเหตุเภทนัย 
 ๑) อเหตุกจิต จิตที่เปนอเหตุกะ ม ี๑๘ ดวง คือ อเหตกุจิต ๑๘ 
 ๒) สเหตุกจติ จิตที่เปนสเหตุกะ ม ี๑๐๓ ดวง คือ อกศุลจิต ๑๒  กามาวจรโสภณจิต 
๒๔  มหัคคตจติ ๒๗  โลกุตตรจิต ๔๐ 

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

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยเวทนาเภทนัย 
 ๑)สุขสหคตจิต จิตที่เกิดพรอมดวยสุขเวทนาม๑ีดวงคือสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
 ๒)ทุกขสหคตจิต จิตที่เกิดพรอมดวยทุกขเวทนาม ี ๑ ดวงคือ ทุกขสหคตกาย
วิญญาณจิต ๑ 
 ๓)โสมนัสสสหคตจิต จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสเวทนา มี ๖๒ ดวง คือ กามโสม 
นัสสสหคตจิต๑๘ ปฐมฌานจิต๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑ ตตยิฌานจิต ๑๑ จตุตถฌานจติ ๑๑ 
 ๔) โทมนสัสสหคตจิต จิตที่เกิดพรอมดวยโทมนัสเวทนา ม ี๒ ดวง คือ โทสมลูจิต ๒ 
 ๕) อุเปกขาสหคตจิต จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา มี ๕๕ ดวง คือ กาม
อุเบกขาสหคตจิต ๓๒   ปญจมฌานจิต ๒๓ 

จําแนกจติ ๑๒๑ โดยสัมปโยคเภทนยั 
 ๑) สัมปยุตตจิต จิตที่ประกอบดวยธรรม ๕ อยาง คือ ทฏิฐิ ปฏิฆะ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ 
ญาณะ อยางใดอยางหนึง่ มี ๘๗ ดวง คือ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ ปฏิฆสัมปยตุตจิต ๒ 
วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ อุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑ญาณสมัปยุตตจิต ๗๙ 
 ๒) วิปปยุตตจิต จิตที่ไมประกอบดวยธรรม ๕ อยางนัน้ อยางใดอยางหนึ่ง  ม ี๓๔ 
ดวง คือ ทิฏฐคิตวิปปยุตตจิต ๔ อเหตุกจติ ๑๘ญาณวปิปยุตตจิต๑๒ 
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จําแนกจติ ๑๒๑ โดยสังขารเภทนัย 
 ๑) อสังขารกิจิต จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมกีารชักชวน  มี ๓๗ ดวง คือ อกุศล อสังขารกิ
จิต ๗  อเหตุกจิต ๑๘  กามาวจรโสภณอสังขาริกจิต ๑๒   
 ๒) สสังขาริกจิต จิตที่เกิดขึ้นโดยมกีารชักชวน มี ๘๔ ดวง คือ อกุศลสสังขาริกจิต ๕  
กามวจรโสภณสสังขาริกจติ ๑๒  ฌานจติ ๖๗ 
 
 หมายเหตุ… 

- อเหตุกจิต ๑๘ สงเคราะหเขาในวิปปยุตตจิตทั้งหมด 
- ฌานจิต ๖๗  สงเคราะหเขาในญาณสัมปยุตตจิตทั้งหมด 
- โมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘ สงเคราะหเขาในอสงัขาริกจิตทัง้หมด 
- ฌานจิต ๖๗  สงเคราะหเขาในสสงัขาริกจิตทั้งหมด 
- สุขสหคตฌานจิต ๔๔ ดวงสงเคราะหเขาในโสมนัสสสหคตจิตทั้งหมด 
ในจิตแตละดวงนัน้  สามารถสงเคราะหเขาในเภทนัยทั้ง ๙ นี้ ไดทัง้ ๙ นัย แลวแตจะ

เขาอยูในฝายใดฝายหนึ่ง ตามสภาวะของจิตดวงนัน้ ๆ  เชน   
ยกโลภมูลจิตดวงที ่๑  แสดงจําแนกโดยเภทนัยทั้ง ๙ เปนตัวอยาง ดังนี ้

วาโดยชาติเภทนยั   เปน  อกุศลชาต ิ
วาโดยภูมิเภทนัย    เปน   กามภูม ิ
วาโดยโสภณเภทนัย เปน อโสภณจิต 
วาโดยโลกเภทนยั เปน โลกียจิต 
วาโดยเหตุเภทนยั เปน สเหตุกจิต 
วาโดยฌานเภทนยั เปน อฌานจิต 
วาโดยเวทนาเภทนัย เปน โสมนัสสเวทนา 
วาโดยสมัปโยคเภทนัย เปน สัมปยุตตจิต 
วาโดยสงัขารเภทนัย เปน อสังขาริกจิต 

จิตดวงอื่น ๆ ก็พึงสงเคราะหเขาโดยนัยนี ้  
      เพราะอาศัยการจําแนกจิต โดยประเภทตาง ๆ ดังกลาวนี้ จิตจึงมีจาํนวนถงึ ๘๙ หรือ 
๑๒๑ ดวง 
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ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกปรมัตถ 
เจตสิกปรมัตถนี้ เปนการแสดงถึงความหมายของเจตสิก จาํนวนและชื่อของเจตสกิ 

และความเปนไปของเจตสิกที่ประกอบกับจิต ที่เรียกวา สัปโยคนยั  สังคหนัย และทตุภย
มิสสกนยั ดังแสดงโดยสังเขป ตอไปนี้  

๑. ความหมายของเจตสิก 
เจตสิกหมายถึง ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดเปนนิตย ที่เรียกวา จิตตนิสสิตลักษณะ โดย

ลักษณะ๔ อยาง คือ เกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับจติ มีอารมณเดียวกับจิต และมีที่อาศัย 
(เฉพาะในปญจโวการภูมิ ๒๖) อันเดียวกนักับจิต เมื่อครบลักษณะ ๔ อยางนี ้เรียกวา เจตสิก 

อัญญสมานาเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่เหมือนกนักับธรรมอืน่ ทั้ง อโสภณจิต
และโสภณจิต คือ เปนเจตสิกที่ประกอบไดในจิตทุกประเภท ทั้งกุศลจิต  อกุศลจิต วิปากจิต 
และกริยาจิต 

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบไดกับจิตทั้งหมดทัว่ไป 
คือประกอบไดกับจิตทุกประเภทและทุกดวงไมมียกเวน เปนเจตสิกที่เปนพืน้ฐานใหจติกระทบ
กับอารมณ 

ปกิณณกเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบเรี่ยรายทัว่ไปทัง้ในฝายโลกยีะ 
โลกุตตระ โสภณะ อโสภณะ กุศล อกุศล วบิาก กิริยา แตประกอบไมไดทั้งหมดทกุดวง 

อกุศลเจตสกิ หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบไดในอกุศลจิต ๑๒ ทัง้หมด ตาม
สมควรที่จะประกอบได 

สัพพากสุลสาธารณเจตสกิ หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบในอกุศลจิต ๑๒ ได
ทั่วไปทัง้หมด 

โมจตุกเจตสกิ  หมายถงึ เจตสิก ๔ ดวง ที่มีโมหเจตสิกเปนประธาน 
โลติกเจตสิก หมายถงึ เจตสิก ๓ ดวง ทีม่โีลภเจตสิกเปนประธาน 
โทจตุกเจตสกิ หมายถึง เจตสิก ๔ ดวง ทีม่ีโทสเจตสกิเปนประธาน 
ถิทุกเจตสกิ หมายถึง เจตสิก ๒ ดวง ทีม่ีถนีเจตสิกเปนประธาน เปนเจตสกิที่

ประกอบไดในอกุศลสสังขารกิจิต ๕  ดวง เทานั้น 
โสภณเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบไดในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑  ดวง 

ตามสมควรทีจ่ะประกอบได เทานัน้ 
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  โสภณสาธารณเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบไดทั่วไปทั้งหมด ในโสภณจิต 
๕๙ หรือ ๙๑ ซึ่งเปนจิตที่สวยงาม และไมมีโทษ 

วีรตีเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่มีเจตนางดเวนจากทจุริตเปนประธาน 
อัปปมัญญาเจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่เกิดขึน้โดยอาศัยทกุขิตสัตว หรือ สุขิต

สัตวทั่วไปไมจาํกัด เปนอารมณ 
ปญญินทรียเจตสิก หมายถึง เปนเจตสกิที่มหีนาที่ปกครองในการรูสภาพธรรมโดย

ทั่ว ๆ ไปตามความเปนจริง 
๒. จํานวนและชื่อของเจตสกิ 

เจตสิก ๕๒ ดวงนี้ แบงออกเปน ๓ พวก เรียกวา ราส ีแปลวา หมวด, หมู  คือ  
อัญญสมานราส ีพวกหนึง่ มีจํานวน ๑๓ ดวง (อัญญสมานาเจตสิก ๑๓) 
อกุศลราส ี  พวกหนึ่ง   มีจาํนวน ๑๔ ดวง  (อกุศลเจตสิก ๑๔) 
โสภณราส ี  พวกหนึ่ง   มีจาํนวน ๒๕ ดวง  (โสภณเจตสิก ๒๕) 

เจตสิกมี   ๕๒    ดวง  คือ 
   อัญญสมานาเจตสิก        ๑๓ 
   อกุศลเจตสิก                  ๑๔ 
   โสภณเจตสิก                  ๒๕ 
อัญญสมานาเจตสิก   ๑๓  แบงเปน  ๒   จําพวกคือ 
   สัพพจิตตสาธารณเจตสิก   ๗ 
      ปกิณณกเจตสิก                ๖ 
อกุศลเจตสิก  ๑๔  แบงเปน   ๕  จาํพวกคอื 
   โมจตุกเจตสิก         ๔ 
   โลติกเจตสิก           ๓ 
   โทจตุกเจตสกิ         ๔ 
      ถทิุกเจตสิก             ๒ 
   วิจิกิจฉาเจตสกิ        ๑ 
โสภณเจตสิก   ๒๕    แบงเปน  ๔   จาํพวกคือ 
   โสภณสาธารณเจตสิก      ๑๙ 
   วิรตีเจตสิก                        ๓ 
    อัปปมัญญาเจตสิก            ๒ 
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ปญญินทรียเจตสิก             ๑ 
 

๑. อัญญสมานาเจตสิก มี  ๑๓ ดวง คือ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิกมี  ๗   ดวง คอื 

ผัสสะ  ธรรมชาติที่กระทบอารมณ 
เวทนา  ธรรมชาติที่เสวยอารมณ 
สัญญา  ธรรมชาติที่จาํอารมณ 
เจตนา   ธรรมชาติที่กระตุนเตือนและชักชวนสัมปยตุตธรรมในอารมณ เพื่อใหทาํหนา 

ที่ของตน ๆ 
เอกัคคตา  ธรรมชาติที่สงบและใหสัมปยุตตธรรมตั้งอยูในอารมณเดยีว  
ชีวิตินทรีย   ธรรมชาติที่รักษาสัมปยุตตธรรม 
มนสิการ  ธรรมชาติที่มุงและนําสัมปยตุตธรรมสูอารมณ 

ปกิณณกเจตสิก  มี  ๖   ดวง คือ 
วิตก  ธรรมชาติที่ยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสูอารมณ คือ คิดอารมณ 
วิจาร  ธรรมชาติที่มกีารเคลาคลึงอารมณ 
อธิโมกข  ธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ 
วิริยะ  ธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ 
ปติ  ธรรมชาติที่มีความชืน่ชมยินดีในอารมณ 
ฉันทะ  ธรรมชาติที่ปรารถนาอารมณ 

๒. อกุศลเจตสิก ม ี๑๔ ดวงคือ 
โมจตุกเจตสิก มี  ๔   ดวง คือ 

โมหะ        ธรรมชาติที่บังสภาพตามความเปนจริงของอารมณไวคือ หลง 
อหิริกะ     ธรรมชาติที่ไมมีความละอายตอทุจริต 
อโนตตัปปะ  ธรรมชาติที่ไมมีความเกรงกลัวตอทุจริต 
อุทธัจจะ ธรรมชาติทีฟุ่งซาน  คือ รับอารมณไมมั่น 

โลติกเจตสิก มี  ๓  ดวง คือ 
โลภะ     ธรรมชาติที่มีความตองการ  และติดใจในกามคุณอารมณ 
ทิฎฐิ     ธรรมชาติที่มีความเหน็ผิดในอารมณ 
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มานะ     ธรรมชาติที่มีความเยอหยิ่ง ถือตัว 
โทจตุกเจตสิก มี  ๔  ดวง คือ 

โทสะ    ธรรมชาติที่ประทุษรายในอารมณ 
อิสสา             ธรรมชาตทิี่มคีวามไมพอใจในทรัพยสมบัติหรือคุณความดีของผูอ่ืน 
มัจฉริยะ        ธรรมชาติที่มีความหวงแหนในทรัพยสมบัติ หรือ คุณความดีของตน 
กุกกุจจะ       ธรรมชาติที่มีความรําคาญใจในทุจริตที่ไดทาํไปแลวและในสุจริตที่ยงัไมไดทํา 

ถิทุกเจตสิก  มี  ๒  ดวง คือ 
ถีนะ  ธรรมชาติทีท่ําใหจิตเซื่องซมึทอถอยจากอารมณ 
มิทธะ  ธรรมชาติทีท่ําใหเจตสิกเซื่องซึมทอถอยจากอารมณ 

วิจิกิจฉาเจตสิก มี ๑  ดวง คือ 
วิจิกิจฉา   ธรรมชาติที่มีความสงสัย ไมตกลงใจ คือ วพิากษวิจารณในคุณพระพทุธ พระ 

ธรรม  พระสงฆ  เปนตน 
 

๓.   โสภณเจตสิก มี ๒๕ ดวง 
โสภณสาธารณเจตสิก มี  ๑๙   ดวง คือ 

ศรัทธา    ธรรมชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ตาม 
ความเปนจริง  เชื่อในกรรมและผลของกรรม 

สติ        ธรรมชาติที่มีความระลกึในอารมณที่เกีย่วดวยกุศลธรรมมีคุณของพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ   เปนตน 

หิริ    ธรรมชาติที่มีความเกลียด และละอายตอการงานอนัเปนทุจริต 
โอตตัปปะ ธรรมชาติที่สะดุงกลัวตอการงานอันเปนทุจริต 
อโลภะ      ธรรมชาติที่ไมอยากไดและไมติดใจในกามคุณอารมณ 
อโทสะ  ธรรมชาติที่ไมประทุษรายในอารมณ 
ตัตตรมัชฌัตตตา ธรรมชาตทิี่ทาํใหสัมปยตุตธรรมสม่ําเสมอในกิจของตนๆไมใหมีการยิ่งหรือ 

หยอนกวากนั 
กายปสสัทธ ิ   ธรรมชาติที่เปนความสงบของเจตสิกขันธ๓ในการงานอนัเปนกุศล 
จิตตปสสัทธิ  ธรรมชาติที่เปนความสงบของจิตในการงานอนัเปนกุศล 
กายลหุตา       ธรรมชาติที่เปนความเบาของเจตสิกขันธ ๓ ในการงานอันเปนกุศล 
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จิตตลหุตา ธรรมชาติที่เปนความเบาของจิต ในการงานอันเปนกุศล 
กายมทุุตา       ธรรมชาติที่เปนความออนของเจตสิกขันธ ๓ในการงานอันเปนกุศล 
 จิตตมุทุตา ธรรมชาติที่เปนความออนของจิต  ในการงานอันเปนกุศล 
กายกมัมัญญตา ธรรมชาตทิี่เปนความควรของเจตสิกขันธ๓ในการงานเปน กุศล 
จิตตกัมมัญญตา   ธรรมชาตทิี่เปนความควรของจิตในการงานอนัเปนกุศล 
กายปาคุญญตา   ธรรมชาติที่เปนความคลองแคลวของเจตสิกขันธ ๓ ในการงานอันเปนกุศล 
จิตตปาคุญญตา ธรรมชาตทิี่เปนความคลองแคลวของจิตในการงานอันเปนกุศล 
กายุชกุตา     ธรรมชาติที่เปนความซื่อตรงของเจตสิกขันธ๓ในการงานอันเปนกุศล 
จิตตุชุกตา ธรรมชาติที่เปนความซื่อตรงของจิตในการงานอันเปนกุศล 

วิรตีเจตสกิ  มี   ๓   ดวง คือ 
สัมมาวาจา  การกลาววาจาที่เวนจากวจทีุจริต ๔ ซึ่งไมเกี่ยวกับการงานอนัเปนอาชพี 
สัมมากมัมนัตะ  การกระทําที่เวนจากกายทจุริต ๓ ซึ่งไมเกี่ยวกบัการงานอันเปนอาชพี 
สัมมาอาชีวะ  การประกอบอาชีพที่เวนจากวจีทุจริต ๔  กายทจุริต  ๓ 

อัปปมัญญาเจตสิก   มี  ๒   ดวงคือ 
กรุณา   ธรรมชาติที่มีความสงสารตอทุกขิตสัตว คือ ผูที่กาํลังไดรับความลาํบากอยู หรือ จะได 

รับความลําบากในกาลขางหนา 
มุทิตา   ธรรมชาติที่มีความยินดีตอสุขิตสัตว คือ ผูทีกําลงัไดรับความสุขหรือจะไดรับความสุข 

ในกาลขางหนา 
ปญญินทรียเจตสิก  มี ๑  ดวง คือ 

ปญญา  ธรรมชาติที่รูสภาพธรรมโดยทัง่ๆ ไปตามความเปนจริง  
๓. สัมปโยคนัย และสังคหนัย 

สัมปโยคนยั หมายถึง การยกเจตสิกขึน้มากลาวเปนประธาน และหาจาํนวนจติที่
เจตสิกนัน้ ๆ ประกอบได เชน ผัสสเจตสกิ ประกอบในจติได ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง ดังนี้เปนตน 

สังคหนัย หมายถงึ การยกจิตขึน้มากลาวเปนประธานแลวหาจํานวนเจตสิกที่
ประกอบกับจติดวงนัน้ๆ ได เชน โลภมูลจติดวงที ่๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๙ ดวง ดังนี้เปนตน 

ตทุภยมิสสกนัย หมายถงึ การยกเจตสกิขึ้นมากลาวเปนประธาน แลวหาจาํนวน
เจตสิกที่ประกอบกับเจตสิกนั้น ๆ ไดตามหลักสัมปโยคนัยและสงัคหนัยรวมกัน 
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เจตสิกที่ประกอบกับจิตนั้น แบงเปน ๒ จําพวก คือ 
๑. อนิยตโยคเีจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบกับจิตไดไมแนนอน มี ๑๑  ดวง

คือ มานะ  อิสสา  มัจฉริยะ กกุกุจจะ  ถิทุกะ ๒  วิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒  ซึ่งจําแนกเปน ๓ 
จําพวก คือ 
 ๑.๑ นานากทาจิเจตสิก หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบไดเปนบางครั้งบางคราว 
และไมประกอบพรอมกนั ม ี๘ ดวง คือ อิสสา มัจฉริยะ กกุกุจจะ วีรตี ๓ อัปปมัญญา ๒ 
    ๑.๒ กทาจเิจตสิก หมายถึง เปนเจตสกิที่ประกอบไดเปนบางครั้งบางคราว ม ี ๑  
ดวง คือ   มานะ 

๑.๓ สหกทาจิเจตสกิ หมายถงึ เปนเจตสิกที่ประกอบไดเปนบางครั้งบางคราว แต
ประกอบพรอมกัน มี  ๒  ดวง คือ ถนีะ   มิทธะ 

๒. นิยตโยคเีจตสิก หมายถึง เปนเจตสิกที่ประกอบกับจิตไดแนนอนคือถาระบวุา
ประกอบกับจติดวงใด เมื่อจิตดวงนัน้เกิดขึ้นจะตองมีเจตสิกที่ระบุไวนัน้เกิดพรอมดวยเสมอ ม ี
๔๑ ดวง ไดแก เจตสิก ๔๑ ดวง ที่เหลือจากอนยิตโยคีเจตสิก นัน่เอง 
 

๑. หลักสมัปโยคนัย 
สัมปโยคนยั  มี  ๑๖  นัย คือ 

อัญญสมานาเจตสิก   ๑๓   มีสัมปโยคนัย    ๗    นัย 
อกุศลเจตสิก           ๑๔   มสัีมปโยคนยั      ๕    นัย 
โสภณเจตสิก           ๒๔  มสัีมปโยคนยั      ๔     นัย 

 
๑.อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  มีสัมปโยคนัย  ๗  นัย คือ 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ แตละดวงประกอบไดในจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑  ดวงทั้งหมด  

นับเปน ๑ นัย 
วิตกเจตสิก  ประกอบไดในจิต ๕๕  ดวง คือ กามาวจรจติ ๔๔ (เวนทวปิญจวิญญาณ

จิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ นับเปน  ๑  นยั 
วิจารเจตสิก ประกอบไดในจิต ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ

จิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ และ ทุติยฌานจิต ๑๑  นับเปน  ๑  นัย 
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อธิโมกขเจตสกิประกอบไดในจิต ๑๑๐ ดวงคือ กามาวจรจิต ๔๓ (เวนทวิปญจ
วิญญาณจิต ๑๐ โมหมูลวจิกิิจฉาสัมปยุตตจิต๑) มหัคคตจิต ๒๗ โลกตุตรจิต ๔๐นบัเปน๑นัย 

วิริยเจตสิก ประกอบไดในจิต ๑๐๕ ดวงคือกามาวจรจิต๓๘ (เวนอเหตกุวิบากจิต ๑๕ 
ปญจทวาราวชัชนจิต ๑ เรียกวาอวิริยจิต๑๖) มหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๔๐ นับเปน๑ นยั 

 ปติเจตสิก ประกอบไดในจิต๕๑ ดวงคือกามาวจรโสมสนสัสสหคตจิต ๑๘ ปฐมฌาน
จิต ๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑  ตติยฌานจิต ๑๑ นับเปน ๑ นัย   

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

๒. อกุศลเจตสิก ๑๔  มีสัมปโยคนัย ๕  นัยคือ 
        โมจตุกเจตสิก ๔ แตละดวงประกอบไดในอกุศลจิต๑๒ทัง้หมด นับเปน ๑ นัย 
        โลติกเจตสิก๓ คือ โลภเจตสิกประกอบไดในโลภมูลจิต ๘ ทิฎฐิเจตสิก ประกอบไดใน
โลภทิฎฐิคตสัมปยุตตจิต๔มานเจตสกิประกอบไดในโลภทิฎฐิคตวิปปยตุตจิต ๔ ดวงนับเปน 
๑ นัย 
      โทจตุกเจตสิก ๔ แตละดวงประกอบไดในโทสมูลจติ ๒ ดวง  นับเปน ๑ นยั 
      ถิทุกเจตสกิ ๒ แตละดวง ประกอบไดในอกุศลสสังขาริกจิต ๕ ดวง นับเปน ๑ นัย  
      วิจกิจฉาเจตสิก๑ประกอบไดในโมหวจิิกิจฉาสัมปยตุตจิต๑ดวง นับเปน ๑ นัย 

๓. โสภณเจตสิก  ๒๕   มีสัมปโยคนัย   ๔   นัย คือ 
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ แตละดวง ประกอบไดในโสภณจิต ๕๙  หรือ ๙๑ ดวง 

นับเปน  ๑  นยั 
     วิรตีเจตสิก  ๓ แตละดวง  ประกอบไดในโสภณจิต ๑๖ หรือ ๔๘ ดวง คือ มหากุศลจติ 
๘ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ นบัเปน ๑ นัย 
    อัปปมัญญาเจตสิก ๒ แตละดวง ประกอบไดในโสภณจติ ๒๘ดวงคือมหากุศลจติ ๘ 
มหากริยาจิต ๘ รูปาวจรจิต ๑๒ (เวนรูปาวจรปญจมฌานจิต๓)นับเปน ๑ นัย  

ปญญินทรียเจตสิก ๑ประกอบไดในจิต ๔๗หรือ๗๙ ดวงคอื กามาวจรญาณสัมปยุตต
จิต ๑๒  มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐  นับเปน ๑ นัย 

 
ยอหลักสมัปโยคนัย ๑๖  นัย เพื่อสะดวกแกการจํา 
๑. อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ มีสัมปโยคนัย  ๗  นัยคือ 
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สัพพฯ๗ ประกอบกับจิตได ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง ประกอบไมได  ไมมี นับเปน ๑ นัย 
วิตก   ประกอบกับจิตได  ๕๕ ประกอบไมได  ๖๖   นับเปน ๑ นัย    
วิจาร  ประกอบกับจิตได ๖๖ ประกอบไมได   ๕๕    นับเปน ๑ นัย 
อธิโมกข  ประกอบกับจิตได ๑๑๐  ประกอบไมได    ๑๑    นับเปน ๑ นัย 
วิริยะประกอบกับจิตได ๑๐๕ ประกอบไมได    ๑๖    นับเปน ๑ นัย 
  ปติ  ประกอบกับจิตได  ๕๑  ประกอบไมได   ๗๐    นับเปน ๑ นัย 
ฉันทะ  ประกอบกับจิตได ๑๐๑ ประกอบไมได    ๒๐    นับเปน ๑ นัย 

๒.อกุศลเจตสิก ๑๔  มีสัมปโยคนัย  ๕  นัย คือ 
 เจตสิก        ประกอบได      และ    ประกอบไมได    นับเปน ๑  นัย 
โมจตุกะ ๔       ๑๒      ๑๐๙        นับเปน ๑ นัย 
 โลติกะ  ๓  ๘,๔,๔        ๑๑๓,๑๑๗,๑๑๗   นับเปน ๑ นัย 
 โทจตกุะ ๔      ๒          ๑๑๙  นับเปน ๑ นัย 
 ถิทกุะ ๒    ๕             ๑๑๖  นับเปน ๑ นัย 
 วิจิกจิฉา ๑    ๑   ๑๒๐       นับเปน ๑ นัย 

๓.โสภณเจตสิก ๒๕  มีสัมปโยคนัย  ๔  นัยคือ 
เจตสิก                 ประกอบได และประกอบไมได  นับเปน ๑ นัย 
โสภณสาธารณะ ๑๙  ๕๙ หรือ ๙๑     ๓๐      นับเปน ๑ นัย 
วิรตี ๓             ๑๖  หรือ ๔๘       ๗๓          นับเปน ๑ นัย 
อัปปมัญญา ๒            ๒๘           ๖๑ หรือ ๙๓     นับเปน ๑ นัย 
ปญญินทรีย ๑            ๔๗ หรือ ๗๙      ๔๒        นับเปน ๑ นัย 

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 
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๑. อกุศลจิต  ๑๒  มีสังคหนัย  ๗  นัย คือ 
จํานวนเจตสิก ๑๙ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมและทุติยอสงัขาริกจิต   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก๑๘ ดวง ที่ประกอบไดในตติยะและจตุตถอสังขาริกจิต  นับเปน๑นัย 
จํานวนเจตสิก ๒๐ดวง ที่ประกอบไดในปญจมอสังขารกิจิต   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๒๑ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมและทุติยสสงัขาริกจิต   นับเปน ๑ นัย 
จาํนวนเจตสิก ๒๐ ดวงที่ประกอบไดในตติยะและจตุตถสสังขาริกจิต  นับเปน ๑ นัย 
 จํานวนเจตสกิ ๒๒ ดวงที่ประกอบไดในปญจมสสังขารกิจิต   นับเปน๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๑๕ ดวงที่ประกอบไดในโมหมูลจิต ๒ ดวง    นับเปน ๑ นัย 

๒. อเหตุกจิต  ๑๘ มีสังคหนัย  ๔  นัย คือ 
จํานวนเจตสิก ๑๒ ดวงที่ประกอบไดในหสตุิปปาทจิต ๑    นับเปน ๑  นัย 
 จํานวนเจตสิก ๑๑ ดวง ที่ประกอบไดในโสมนัสสันตีรณจิต ๑ กับมโนทวาราวัชชนจิต ๑  นับเปน ๑  นัย 
จํานวนเจตสิก๑๐ดวง ที่ประกอบไดในมโนธาตุ ๓ กับอุเบกขาสันตีรณจิต ๒ นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก๗ดวงที่ประกอบไดในทวิปญจวิญญาณจิต๑๐  นับเปน ๑นัย 

๓. กามาวจรโสภณจิต  ๒๔  มีสังคหนัย   ๑๒  นัยคือ 
จํานวนเจตสิก ๓๘ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๑ กับดวงที่ ๒   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก๓๗ ทัง้คูที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๓,๔ กับดวงที่ ๕,๖   นับเปน ๒ นยั 
จํานวนเจตสิก ๓๖ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๗ กับดวงที่ ๘   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๓ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๑ กับดวงที่๒  นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๒ ทั้งคู ที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๓,๔ กับดวงที่ ๕,๖ นับเปน ๒นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๑ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๗ กับดวงที่ ๘   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๕ ที่ประกอบไดในจิตดวงที่ ๑ กับดวงที่ ๒    นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๔ ทั้งคูที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๓,๔ กับดวงที่ ๕,๖  นับเปน ๒นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๓ ดวงที่ประกอบไดในจิตดวงที ่๗ กับดวงที่ ๘   นับเปน ๑นัย 

๔. มหัคคตจิต  ๒๗   มีสังคหนัย  ๕    นัย คือ 
จํานวนเจตสิก   ๓๕   ดวงทีป่ระกอบไดในปฐมฌานจิต ๓    นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก  ๓๔  ดวงที่ประกอบไดในทติุยฌานจิต ๓    นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๓  ดวงที่ประกอบไดในตติยฌานจิต ๓   นับเปน  ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๒   ดวงที่ประกอบไดในจตุตถฌานจิต ๓    นับเปน  ๑นัย 
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จํานวนเจตสิก ๓๐  ดวงที่ประกอบไดในปญจมฌานจิต ๑๕   นับเปน  ๑ นัย 
๕. โลกุตตรจิต ๔๐  มีสังคหนัย  ๕ นัย คือ 

จํานวนเจตสิก ๓๖ ดวง ที่ประกอบไดในปฐมฌานจิต ๘    นับเปน ๑นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๕ ดวง ที่ประกอบไดในทุติยฌานจิต ๘   นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๔ ดวง ที่ประกอบไดในตติยฌานจิต ๘    นับเปน ๑ นัย 
จํานวนเจตสิก ๓๓ ทั้งคู ที่ประกอบไดในจตุตถฌานจิต ๘ กับปญจมฌานจิต ๘ นบัเปน ๒นัย  
 

หมายเหต.ุการนับจาํนวนสังคหนัยนั้น ใหนับจิตที่มีจาํนวนเจตสกิเทากนัเปนนยัหนึง่  
มีบางดวงที่มีเจตสิกประกอบไดเทากนัแตนับเปน ๒ นยั เชน มหากศุลจิตดวงที ่๓ ดวงที ่๔, 
กับดวงที่ ๕ ดวงที่ ๖, มหาวบิากจิตดวงที ่๓ ดวงที ่๔, กับดวงที่ ๕  ดวงที ่๖ และมหากริยาจิต
ดวงที ่๓ ดวงที่ ๔ , กับดวงที่ ๕ กับดวงที ่๖  จิตเหลานี ้ มีเจตสิกประกอบไดเทากนั แตนับเปน 
๒ นยั  ที่เปนเชนนี้เพราะตางกัน 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 โมจตกุะ ๔  

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

โลภะ  มานะ   
  โลภมูลจิตดวงที่ ๔ มีเจตสกิประกอบได ๒๑ดวงคือ อัญญสมานา๑๓ โมจตุกะ ๔ 
โลภะ  มานะ   ถิทกุะ  ๒ 

โลภมูลจิตดวงที่ ๕ มีเจตสิกประกอบได ๑๘ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ)โม
จตุกะ ๔  โลภะ   ทิฏฐ ิ

โลภมูลจิตดวงที่ ๖ มเีจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ  อัญญสมานา๑๒ (เวนปติ) โม
จตุกะ  ๔ โลภะ  ทิฏฐิ  ถทิุกะ ๒  
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โลภมูลจิตดวงที่ ๗ มเีจตสิกประกอบได ๑๘ ดวง คือ อัญญสมานา๑๒ (เวนปติ)โมจตุ
กะ ๔ โลภะ   มานะ 

โลภมูลจิตดวงที่ ๘ มีเจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ  อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โม
จตุกะ ๔ โลภะ  มานะ   ถิทกุะ ๒ 

โทสมูลจิตดวงที่ ๑ มีเจตสิกประกอบได ๒๐ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โม
จตุกะ ๔โทจตกุะ ๔ 
  โทสมูลจิตดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๒๒ ดวง คือ  อัญญสมานา ๑๒ (เวนปติ) โม
จตุกะ ๔ โทจตุกะ ๔ ถิทกุะ ๒ 

โมหมูลจิตดวงที่ ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๕ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๐ (เวนอธิโมกข 
ปติ ฉันทะ) โมจตุกะ ๔ วิจกิจิฉา  ๑ 

โมหมูลจิตดวงที่ ๒ มีเจตสกิประกอบได ๑๕ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๑ (เวนปติ 
ฉันทะ ) โมจตกุะ ๔ 

จําแนกเจตสิก  ๑๒  โดยอเหตุกจิต  ๑๘ 
ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มีเจตสิกประกอบได ๗ ดวงคอื สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  
มโนธาตุ ๓ และอุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ รวม ๕ ดวงนี้  มีเจตสิกประกอบได ๑๐ ดวง 

คือ อัญญสมานา ๑๐ (เวนวริิยะ ปติ ฉันทะ ) 
   โสมนัสสันตีรณจิต ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๑ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๑ (เวนวิริยะ ฉันทะ) 
     มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มีเจตสิกประกอบได ๑๑ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๑ (เวนปติ ฉันทะ) 
   หสิตุปปาทจิต ๑ มีเจตสิกประกอบได๑๒ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒  (เวนฉนัทะ) 
 

จําแนกเจตสิก  ๓๘  โดยกามาวจรโสภณจิต  ๒๔ 
มหากุศลจิตดวงที่ ๑ กับดวงที ่๒ มีเจตสกิประกอบได ๓๘ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓  

โสภณะ  ๒๕ 
มหากุศลจิตดวงที่ ๓ กับดวงที่ ๔ มีเจตสิกประกอบได ๓๗ ดวง คือ อัญญสมานา  

๑๓  โสภณะ  ๒๔  (เวนปญญา) 
    มหากุศลจิตดวงที่ ๕ กบัดวงที่ ๖มีเจตสกิประกอบได ๓๗ ดวง คือ  อัญญสมานา  
๑๒ (เวนปติ )  โสภณะ  ๒๕ 

มหากุศลจิตดวงที่ ๗ กบัดวงที่ ๘ มเีจตสิกประกอบได ๓๖ ดวง คือ อัญญสมานา  
๑๒  (เวนปติ) โสภณะ  ๒๔ (เวนปญญา) 
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      มหาวิบากจิตดวงที่ ๑ กับดวงที่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๓๓ ดวงคอื อัญญสมานา  
๑๓โสภณสาธารณะ  ๑๙  ปญญา ๑ 
 มหาวิปากจิตดวงที ่๓ ดวงที่ ๔ มีเจตสิกประกอบได ๓๒  ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ 
โสภณสาธารณะ  ๑๙   
 มหาวิปากจิต ดวงที่ ๕ กับดวงที่ ๖ มเีจตสิกประกอบได ๓๒ ดวง คือ อัญญสมานา 
๑๒  (เวนปติ)   โสภณสาธารณะ ๑๙  ปญญา ๑ 

มหาวิปากจิตดวงที ่๗ กบัดวงที ่๘ มเีจตสิกประกอบได ๓๑ ดวง คือ อัญญสมานา 
๑๒  (เวนปติ) โสภณสาธารณะ ๑๙ 

มหากริยาจิตดวงที ่ ๑ กับดวงที ่ ๒ มีเจตสิกประกอบได ๓๕ ดวงคอื อัญญสมานา  
๑๓  โสภณะ  ๒๒  (เวนวิรตี ๓ ) 

มหากริยาจิตดวงที ่๓ กับดวงที่๔ มีเจตสกิประกอบได ๓๔ ดวง คืออัญญสมานา ๑๓   
โสภณะ  ๒๑ (เวนวิรตี ๓ ปญญา)  

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

จําแนกเจตสิก  ๓๕  โดยมหัคคตจิต  ๒๗ 
ปฐมฌานจิต ๓ มีเจตสิกประกอบได ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ โสภณะ ๒๒  

(เวนวิรตี ๓ ) 
ทุติยฌานจิต ๓ มีเจตสิกประกอบได ๓๔ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒ (เวนวิตก)  

โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี ๓ ) 
ตติยฌานจิต  ๓ มีเจตสิกประกอบได ๓๓ ดวงคือ อัญญสมานา ๑๑ (เวนวิตก  วจิาร)  

โสภณะ ๒๒   (เวนวิรตี ๓ ) 
  จตุตถฌานจิต ๓ มีเจตสิกประกอบได ๓๒ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๐ (เวนวิตก วิจาร  
ปติ)  โสภณะ ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 

ปญจมฌานจติ ๑๕ มีเจตสกิประกอบได ๓๐ ดวง คือ  อัญญสมานา ๑๐ (เวนวิตก 
วิจาร ปติ)  โสภณะ  ๒๐   (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒ ) 
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จําแนกเจตสิก  ๓๖  โดยโลกุตตรจิต  ๔๐ 
ปฐมฌานจิต ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๖ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ โสภณะ  ๒๓

(เวนอัปปมัญญา ๒)  
ทุติยฌานจิต ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๒ (เวนวิตก) 

โสภณะ  ๒๓  (เวนอัปปมัญญา ๒) 
ตติยฌานจิต ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๔ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๑ (เวนวิตกวิจาร)

โสภณ ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
จตุตถฌานจิต ๘ มีเจตสิกประกอบได ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๐ (เวนวิตกวิจาร 

ปติ) โสภณะ  ๒๓  (เวนอัปปมัญญา๒) 
ปญจมฌานจติ ๘ มีเจตสกิประกอบได ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานา  ๑๐ (เวนวิตก

วิจาร ปติ) โสภณะ  ๒๓  (เวนอัปปมัญญา๒) 
๓. ตทุภยมิสสกนัย 

ตทุภยมิสสกนัย หมายถึง การแสดงหลักสัมปโยคนยัและสังคหนยัทั้ง ๒ รวมกนั 
โดยยกเจตสิกขึ้นมากลาวแลว หาจาํนวนเจตสิกที่สามารถเกิดรวมกับเจตสิกดวงนั้น ๆ ตาม
นัยทั้ง ๒ คือ ตามสังคหนัย เจตสิกดวงนัน้ ประกอบกบัจิตไดเทาไร  และในจํานวนจิตเหลานี ้
มีเจตสิกอะไรเกิดรวมไดบาง กน็ับเอาเจตสิกที่สามารถเกิดรวมดวยไดเหลานั้น โดยลกัษณะ
นับในจิตดวงหนึง่แลว ไมนบัในจิตดวงอืน่อีก ดังแสดงโดยสังเขป เปนตารางดังนี ้

ตารางแสดงตทุภยมิสสกนัย 
เจตสิก ๕๒ สังคหะ สัมโยคะ รวมเจตสิกที่ประกอบได 
สัพพฯ ๗ แตละดวง ๑๒๑ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง) 
วิติกเจตสิก ๕๕ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง)              
วิจารเจตสิก ๖๖ ๕๒ ๕๑  (เวนตัวเอง) 
อธิโมกขเจตสกิ ๑๑๐ ๕๑ ๕๐  (เวนวิจกิจิฉาและตัวเอง) 
วิริยเจตสิก  ๑๐๕ ๕๒ ๕๑  (เวน ตัวเอง ) 
ปติเจตสิก  ๕๑ ๔๗ ๔๖ (เวนโทจตกุ ๔ วิจิกจิฉา ๑ และตัวเอง) 
ฉันทเจตสกิ  ๑๐๑ ๕๑ ๕๐ (เวนวิจิกจิฉาและตัวเอง) 
โมจตุก๔ แตละดวง ๑๒ ๒๗ ๒๖  (เวน ตัวเอง ) 
โลภเจตสิก  ๘ ๒๒ ๒๑  (เวน ตัวเอง ) 
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ทิฏฐิเจตสิก  ๔ ๒๑ ๒๐  (เวนมานะและตัวเอง) 
มานเจตสิก ๔ ๒๑ ๒๐ (เวนทิฏฐแิละตัวเอง) 
โทสเจตสิก ๒ ๒๒ ๒๑   (เวน ตัวเอง ) 
อิสสาเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙ (เวนมัจฉริยกุกกุจจะวิจิกิจฉาและตัวเอง) 

มัจฉริยเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙ (เวนอิสสากุกกจุจะวิจิกจิฉา และตัวเอง) 
กุกกุจจเจตสิก ๒ ๒๒ ๑๙ (เวนอิสสา, มัจฉริยะ,วิจกิจฉา,ตัวเอง) 
ถิทุกเจตสิก ๒  แตละดวง ๕ ๒๖ ๒๕ (เวนวิจกิจิฉาและตัวเอง) 
วิจิกิจฉาเจตสกิ   ๑ ๑๕ ๑๔ (เวนตวัเอง ) 
โสภณสาธารณ ๑๙ แต
ละดวง 

๕๙/๙๑ ๓๘ ๓๗ (เวนตัวเอง) 

วิรตีเจตสิก ๓  แตละดวง
  

๑๖/๔๘ ๓๔ / 
๓๖ 

๓๓ ที่เปนโลกยิะ(เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา๒) 
๓๕  ที่เปนโลกุตตระ(เวนตวัเอง) 

อัปปมัญญา๒แตละดวง ๒๘ ๓๔ ๓๓ (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา๒ ) 
ปญญาเจตสิก ๔๗/๗๙ ๓๘ ๓๗ (เวนตัวเอง ) 

 
ยกตัวอยาง เพ่ือความเขาใจ 

 สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง แตละดวง ประกอบกับจิตได ๑๒๑  และมีเจตสิก
อ่ืนเกิดรวมดวย ๕๑ (เวนตัวเอง หมายถงึ ยกดวงไหนเปนประธาน ก็เวนดวงนัน้) 
       วิตกเจตสิก ประกอบกบัจิตได ๕๕ ดวง มีเจตสิกเจตสิกเกิดรวมดวย ๕๑ ดวง (เวนตัวเอง) 

ฯลฯ 
แสดงเจตสิกโดยพิสดาร  ๓,๔๒๖ 

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก   ๗ x  ๑๒๑    =   ๘๔๗     
วิตกเจตสิก         ๑ x ๕๕     =  ๕๕ 
วิจารเจตสิก         ๑ x ๖๖    =  ๖๖ 
อธิโมกขเจตสกิ         ๑ x ๑๑๐     =   ๑๑๐ 
วิริยเจตสิก         ๑ x ๑๐๕     =   ๑๐๕ 
ปติเจตสิก         ๑ x ๕๑     =  ๕๑ 
ฉันทเจตสกิ         ๑ x ๑๐๑     =   ๑๐๑ 
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 รวมเปนอัญญสมานาเจตสิกโดยพิสดาร  ๑,๓๓๕  ดวง 
โมจตุกเจตสิก 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 
วจิิกิจฉาเจตสกิ   ๑ x ๑     =    ๑ 
 รวมเปนอกุศลเจตสิกโดยพิสดาร มี ๘๔  ดวง 
โสภณสาธารณเจตสิก  ๑๙ x ๙๑ =     ๑,๗๒๙ 
วิรตีเจตสิก    ๓ x ๔๘ = ๑๔๔ 
อัปปมัญญาเจตสิก  ๒ x ๒๘ =   ๕๖ 
ปญญาเจตสิก   ๑ x ๗๙ =   ๗๙ 
 รวมเปนโสภณเจตสิกโดยพิสดาร   ม ี ๒,๐๐๘   ดวง 
  รวมเปนเจตสิกโดยพิสดารทัง้หมด  ม ี๓,๔๒๖  ดวง 
 หมายเหต…ุ เจตสิกที่แสดงโดยพิสดาร๓,๔๒๖ดวงนี ้ เปนการนับจาํนวนเจตสิกตาม
จํานวนจิต ที่เจตสิกแตละดวงประกอบได ถาเจตสิกดวงใดประกอบกับจิตไดกี่ดวง กน็ับ
จํานวนเจตสิกดวงนัน้  จํานวนเทานัน้ เชน ผัสสเจตสิก ประกอบกับจิตได ๑๒๑ ดวง ก็นับผัสส
เจตสิก ๑๒๑ ดวง  เจตสิกดวงอืน่ ๆ ก็นับโดยทํานองนี้ เหมือนกัน 
 

ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหะ 
 
ในปกิณณกสงัคหะนี้  เปนการสงเคราะห จิตเจตสิก โดยประเภทแหงธรรม ๖ หมวด 

คือ เวทนา ๓ หรือ ๕ เหตุ ๖ กิจ ๑๔  ทวาร ๖ อารมณ  ๖ และวัตถุ ๖ ดังแสดงโดยสงัเขป ดังนี ้

๑. เวทนาสังคหะ 
 ในเวทนาสังคหะนี ้จาํแนกเวทนา เปน ๒ นัย คือ 

๑.อารัมมณานุภวนลักขณะนัย คือ นัยที่วาโดยลักษณะแหงการเสวยอารมณของ
เวทนาแลวมี ๓ ประเภท คือ 
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 ๑) ในขณะทีเ่สวยอารมณอยูนัน้ บางครั้งก็รูสึกสบาย เรียกวา สุขเวทนา องคธรรม
ไดแก เวทนาเจตสิก ทีป่ระกอบในสุขสหคตจิต๖๓ดวงคือสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
โสมนัสสสหคตจิต ๖๒ คือโลภโสมนัสสสหคตจิต ๔ โสมนัสสันตีรณจิต ๑ หสิตุปาทจิต ๑  
กามาวจรโสมนัสสสหคตจิต ๑๒ ปฐมฌานจิต ๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑ ตติยฌานจิต ๑๑  จตุตถ
ฌานจิต ๑๑ และสุขสหคตจิต ๑ ดวง คือ สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ ดวง 
 ๒) ในขณะที่เสวยอารมณอยูนัน้บางครั้งกรู็สึกไมเปนทกุขเรียกวา ทุกขเวทนา  องค
ธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ประกอบในทกุขสหคตจิต ๓ ดวง คือ โทสมูลจิต ๒ ทุกขสหคตกาย
วิญญาณจิต ๑ ดวง 
 ๓)ในขณะที่เสวยอารมณอยูนั้น บางครั้งกรู็สึกเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข เรียกวา อุเบกขา
เวทนา  องคธรรมไดแก เวทนาเจตสกิ  ทีป่ระกอบในอุเบกขาสหคตจติ ๕๕ ดวง ไดแก กาม
อุเบกขาสหคตจิต ๓๒ และ ปญจมฌานจติ ๒๓ ดวง 

๒. อินทริยเภทนัย คือ นัยทีว่าโดยประเภทแหงอนิทรีย คือความเปนใหญเปน
ผูปกครองในหนาที่ของตนแลว การเสวยอารมณของสัตวทั้งหลาย เกีย่วเนื่องดวยกายบาง 
และเกี่ยวเนื่องดวยใจบาง รวมแลวมี ๕ ประเภท คือ 

๑) ความรูสึกสบายทีเ่กี่ยวดวยกายนั้น เวทนาเจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครองในการ
เสวยอารมณที่เปนสุข (อิฏฐมัชฌัตตารมณ) ทางกายในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ ดวง 
เรียกวาสุขเวทนา องคธรรมไดแกเวทนาเจตสิก ที่ประกอบในสุขสหคตกายวิญญาณจิต๑ ดวง 

๒)ความรูสึกไมสบายที่เกีย่วเนื่องดวยกายนั้น เวทนาเจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครอง
ในการเสวยอารมณที่เปนทกุข (อนิฏฐารมณ) ทางกายอยูในทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
ดวงนัน้เรียกวาทุกขเวทนาองคธรรมไดแกเวทนาเจตสกิ ที่ประกอบในทุกขสหคตกายวิญญาณ
จิต ๑ ดวง 

๓) ความรูสึกสบายทีเ่กี่ยวเนื่องดวยใจนัน้ เวทนาเจตสกิที่เปนใหญเปนผูปกครองใน
การเสวยอารมณที่เปนสุขใจ (อติอิฏฐารมณ) อยูในโสมนัสสสหคตจิต ๖๒ ดวงนั้นเรียกวา
โสมนัสสเวทนา องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิกที่ประกอบในโสมนัสสสหคตจิต ๖๒ ดวง 

๔) ความรูสึกไมสบายทีเ่กี่ยวเนื่องดวยใจนั้น เวทนาเจตสิกที่เปนใหญเปนผูปกครอง 
ในการเสวยอารมณที่เปนทกุขใจ(อติอนิฏฐารมณ)อยูในโทสมูลจิต๒ดวงนั้น เรียกวา โทมนัสส 
เวทนา องคธรรมไดแกเวทนาเจตสิกที่ประกอบในโทสมลูจิต๒ ดวง 

๕) ความรูสึกเฉย ๆ นัน้ ที่เกี่ยวเนื่องดวยใจนัน้  เวทนาเจตสกิที่เปนใหญเปน
ผูปกครองในการเสวยอารมณปานกลาง (มัชฌัตตารมณ) ทางใจอยูใน อุเบกขาสหคตจิต ๕๕
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ดวงนัน้เรียกวาอุเบกขาเวทนา องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ในอุเบกขาสหคตจติ ๕๕ ดวง 
คือ กามอุเบกขาสหคตจิต ๒๒ไดแก โลภอุเบกขาสหคตจิต ๔ โมหมลูจิต ๒ อเหตกุอุเบกขา
สหคตจิต ๑๔ กามาวจรอุเบกขาสหคตจิต ๑๒ ปญจมฌานจิต ๒๓ 

จําแนกเจตสิกโดยเวทนา ๕ 
๑. เจตสิกที่เกดิพรอมดวย สุขเวทนา อยางเดียว มี ๖ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณ

เจตสิก๖ (เวนเวทนา)ในขณะที่ประกอบกบัสุขสหคตกายวิญญาณจิต๑ 
๒. เจตสิกที่เกดิพรอมดวย ทุกขเวทนาอยางเดียว มี ๖ ดวง ไดแก สัพพจิตตสาธารณ

เจตสิก๖(เวนเวทนา) ในขณะที่ประกอบกบัสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
๓. เจตสิกที่เกดิพรอมดวย โสมนสัเวทนา อยางเดยีว มี ๔๖ ดวง ไดแก อัญญสมานา

เจตสิก ๑๒ (เวนเวทนา) โมจตุกกเจตสิก ๔ โลติกเจตสกิ ๓ ถทิุกเจตสิก ๒ โสภณเจตสิก ๒๕    
๔. เจตสิกทีเ่กดิพรอมดวย โทมนัสเวทนา อยางเดยีวม ี๒๑ ดวง ไดแก อัญญสมานา

เจตสิก๑๑ (เวนเวทนา, ปติ) โมจตุกเจตสกิ ๔ โทจตุกเจตสิก ๔ ถทิุกเจตสิก ๒ ที่ประกอบกับ
โทสมูลจิต ๒ ตามสมควร 

๕. เจตสิกที่เกดิพรอมดวยอุเบกขาเวทนาอยางเดยีว มี ๔๗ ดวง ไดแก อัญญสมานา
เจตสิก ๑๑ (เวนเวทนา,ปติ) โมจตุกกเจตสิก ๔ โลติกเจตสิก ๓ ถทิกุเจตสิก ๒ วจิิกิจฉา ๑ 
โสภณเจตสิก ๒๕   

๒. เหตุสังคหะ 
ในเหตุสังคหะนี้  เปนการแสดงรวบรวมสงเคราะหจิตและเจตสิกโดยเหตุ ๖ อยาง ซึ่ง

เหตุ ๖ อยางนี้ เปนตัวเจตสิก ๖ ดวง ทีท่ําหนาทีเ่ปนเหตุ   ดังแสดงพรอมดวยองคธรรมของ
เหตุ ๖ คือ 

๑. โลภเหต ุ  องคธรรมไดแก  โลภเจตสกิ ที่ในโลภมูลจติ ๘ 
๒. โทสเหต ุ องคธรรมไดแก   โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจติ ๒ 
๓. โมหเหต ุ องคธรรมไดแก  โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
๔. อโลภเหต ุ องคธรรมไดแก  อโลภเจตสิก ที่ในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑  
๕. อโทสเหต ุ องคธรรมไดแก อโทสเจตสิกที่ในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
๖.อโมหเหตุ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิกที่ในญาณสัมปยุตตจิต๔๗หรือ๗๙ 

จําแนกจติโดยเหตุ ๖ 
จิตเมื่อจําแนกโดยเหตุ  ม ี๒ ประเภท คือ 
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๑. อเหตุกจิต    คือ จิตที่ไมมีเหตุ   มี ๑๘ ดวง  ไดแก อเหตุกจิต ๑๘ 
๒. สเหตกุจิต คือ จิตทีม่ีเหตุเกิดรวมดวย มี ๗๑ จําแนกเปน ๓ ประเภท คือ 

๑) เอกเหตุกจิต   คือ จิตที่มีเหตุหนึง่  มี   ๒ ดวง ไดแก  
โมหมูลจิต ๒ มี ๑ เหต ุคือ โมหเหตุ 

๒) ทวิเหตุกจติ  คือ จิตที่มีเหตุสอง  ม ี๒๒ ดวง ไดแก  
โลภมูลจิต ๘  มี ๒ เหตุ ไดแก โลภเหต ุ  โมหเหตุ 
โทสมูลจิต ๒  มี ๒ เหตุ ไดแก โทสเหต ุ โมหเหต ุ
กามาวจรโสภณญาณวิปปยตุตจิต ๑๒  มี ๒ เหต ุ ไดแก  อโลภเหตุ  กบั อโทสเหต ุ

๓) ติเหตุกจิต คือ จิตที่มเีหตุสาม  ม ี๔๗ หรือ ๗๙ ดวงไดแก   
กามาวจรโสภณญาณสัมปยุตตจิต ๑๒ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจติ ๘ หรือ ๔๐  มี 

๓ เหต ุไดแก  อโลภเหตุ  อโทสเหต ุ อโมหเหต ุ
สําหรับจิตทีม่ีเหตุ ๔,๕,๖ นัน้ไมมี เพราะโลภะ โทสะ โมหะ ที่เปนฝายอโสภณเหตุ 

และอโลภะ อโทสะอโมหะ ทีเ่ปนฝายโสภณเหตุเหลานีป้ระกอบกับจติรวมกันไมได 
จําแนกเจตสิกโดยเหตุ ๖ 

 ๑. เจตสิกที่ประกอบดวย โลภเหตุ มี ๒๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โมจตกุก
เจตสิก ๔  มานะ ทิฏฐิ   ถิทกุเจตสิก ๒ 
 ๒. เจตสิกที่ประกอบดวย โทสเหต ุม ี๒๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนปติ) 
โมจตุกกเจตสกิ ๔  อิสสา มจัฉริยะ กกุกุจจะ ถทิุกเจตสกิ ๒ 
 ๓. เจตสิกที่ประกอบกับ โมหเหต ุ ม ี ๒๖ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกศุล
เจตสิก ๑๓ (เวนโมหะ) 
 ๔. เจตสิกทีป่ระกอบกับ อโลภเหตุ ม ี๓๗ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ
เจตสิก ๒๔ (เวนอโลภะ) 
 ๕. เจตสิกที่ประกอบกับ อโทสเหต ุมี ๓๗ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ
เจตสิก ๒๔ (เวนอโทสะ) 
 ๖. เจตสิกที่ประกอบกับ อโมหเหตุ ม ี๓๗ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ
เจตสิก ๒๔ (เวนปญญา) 
 

๓. กิจจสังคหะ 



 

 

                                                                                                                               ๙๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ในกิจจสังคหะนี้ เปนการแสดงการรวบรวมจิตและเจตสิกสงเคราะหโดยกิจ ๑๔ และ
ฐาน ๑๐ อยาง 

กิจ หมายถงึ หนาทีก่ารงานของจิตและเจตสิก  สวน ฐาน หมายถึง สถานทีท่ําการ
งาน ของจิตและเจตสิก 

กิจ มี ๑๔ อยาง คือ 
๑. ปฏสินธิกจิ   หนาที่สืบตอภพชาติใหม  
๒. ภวงัคกิจ   หนาที่รักษาภพชาตทิี่เกิดอยู 
๓. อาวัชชนกจิ   หนาทีพ่ิจารณาอารมณใหม  
๔. ทัสสนกิจ  หนาที่ในการเห็นรูป (รูปารมณ) 
๕. สวนกิจ  หนาที่ไดยนิเสยีง (สัททารมณ) 
๖. ฆายนกิจ  หนาที่รับรูกลิน่  (คันธารมณ) 
๗. สายนกิจ  หนาที่รูรส  (รสารมณ) 
๘. ผุสนกจิ  หนาที่รูการกระทบถกูตอง (โผฏฐัพพารมณ) 
๙. สัมปฏิจฉนกิจ   หนาที่รับอารมณทางทวารทั้ง ๕ (ตาหู จมูก ล้ิน กาย) 
๑๐. สันตีรณกิจ        หนาที่ไตสวนอารมณทางทวารทัง้ ๕ 
๑๑.โวฏฐัพพนกิจ  หนาที่ตัดสนิอารมณทางทวารทั้ง ๕   
๑๒. ชวนกิจ    หนาที่เสพอารมณ ทางทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
๑๓. ตทารัมมณกิจ  ทําหนาที่รับอารมณตอจากชวนจิต 
๑๔. จุติกิจ   ทําหนาที่ส้ินจากภพเกา (ตาย) 

แสดงจิตโดยกิจ ๑๔ 
๑. จิตที่ทําหนาที ่ปฏิสนธิกจิ มี ๑๙ ดวง คือ อุเปกขาสนัตีรณจิต ๒ มหาวิปากจิต ๘ 

มหัคคตวิปากจิต ๙ 
๒. จิตที่ทําหนาที่ ภวังคกจิ มี ๑๙ ดวง คือ อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ มหาวิปากจิต ๘ 

มหัคคตวิปากจิต ๙ 
๓.จิตที่ทําหนาที ่อาวชัชกจิมี๒ ดวงคือปญจทวาราวชัชนจิต๑ มโนทวาราวัชชนจติ๑ 
๔. จิตที่ทาํหนาที ่ทัสสนกิจ มี ๒ ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต ๒ 
๕. จิตที่ทาํหนาที ่สวนกจิ มี ๒ ดวง คือ โสตวิญญาณจิต ๒ 
๖. จิตทีท่ําหนาที ่ฆายนกจิ มี ๒ ดวง คือ ฆานวิญญาณจิต ๒ 
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๑๐๐                                                                                         

๗. จิตที่ทาํหนาที ่สายนกิจ มี ๒ ดวง คือ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ 
๘. จิตที่ทาํหนาที ่ผุสสนกิจ มี ๒ ดวง คือ กายวิญญาณจิต ๒ 
๙. จิตที่ทาํหนาที ่สัมปฏิจฉนกิจ มี ๒ ดวง คือ สัมปฏิจฉนจิต ๒ 
๑๐.จิตที่ทําหนาที่ สันตีรณกิจ มี ๓ ดวง คือ สันตีรณจิต ๓ 
๑๑.จิตที่ทําหนาที่ โวฏฐัพพนกิจ มี ๑ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ 
๑๒. จิตทีท่ําหนาที่ ชวนกจิ มี ๕๕ หรือ ๘๗ ดวง คือ อกศุลจิต ๑๒ หสตุิปปาทจิต ๑ 

มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจติ ๘ มหัคคตกศุลจิต ๙ มหัคคตกิริยาจิต ๙ โลกุตตรจิต ๘หรือ ๔๐ 
๑๓.จิตที่ทาํหนาที่ ตทาลัมพนกิจ มี ๑๑ ดวงคือสันตีรณจิต๓ มหาวบิากจิต ๘ 
๑๔.จิตที่ทาํหนาที่ จุติกิจ มี ๑๙ ดวง คือ อุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต ๘  

มหัคคตวิบากจิต ๙ 
จําแนกเจตสิกโดยกิจ ๑๔ 

๑. เจตสิกที่ทาํหนาที ่ ปฏสินธิกิจ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  โสภ
เจตสิก ๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓) 

๒. เจตสิกทีท่าํหนาที่ ภวังคกิจ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  โสภเจตสิก 
๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓)  

๓.เจตสิกที่ทาํหนาที่อาวัชชนกิจม๑ี๑ดวงคืออัญญสมานาเจตสกิ๑๑(เวนปติ,ฉันทะ) 
๔. เจตสิกทีท่าํหนาที่ ทสัสนกิจม ี๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ 
๕. เจตสิกทีท่าํหนาที่ สวนกิจ มี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ 
๖. เจตสิกที่ทาํหนาที ่ฆายนกิจมี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
๗. เจตสิกทีท่าํหนาที่ สายนกิจ มี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
๘. เจตสิกทีท่าํหนาที่ ผุสสนกิจม ี๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๗ 
๙. เจตสิกที่ทาํหนาที ่สัมปฏิจฉนกิจ ม ี๑๐ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ (เวน

วิริยะ, ปติ, ฉันทะ) 
๑๐.เจตสิกที่ทําหนาที่ สันตีรณกิจ มี๑๐ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก๑๑ (เวนวิริยะ,ฉันทะ) 
๑๑.เจตสิกที่ทําหนาที่ โวฏฐัพพนกิจ มี ๑๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ (ปติ, ฉันทะ) 
๑๒. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ชวนกิจ มี ๕๒ ดวง ทัง้หมด 
๑๓. เจตสิกทีท่ําหนาที ่ ตทาลัมพนกิจ มี ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 

โสภณเจตสิก ๒๐ (เวนวีรตี ๓  อัปปมัญญา ๒) 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑๔. เจตสิกทีท่ําหนาที ่จุติกิจ มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  โสภเจตสิก 
๒๒ (เวน วีรตีเจตสิก ๓) 

แสดงฐาน ๑๐ 
 ๑.ปฏิสนธิฐาน    สถานทีท่ํางานสืบตอภพใหม 
 ๒. ภวังคฐาน    สถานทีท่ํางานรักษาภพ  
 ๓. อาวัชชนฐาน    สถานทีท่ํางานพิจารณาอารมณใหม  
 ๔. ปญจวิญญาณฐาน  สถานทีท่ํางาน เห็น ไดยิน รูกลิ่น รูรส รูถูกตอง 
 ๕. สัมปฏิจฉนฐาน   สถานทีท่ํางานรับอารมณ  
 ๖. สันตีรณฐาน   สถานทีท่ํางานไตสวนอารมณ  
 ๗. โวฎฐัพพนฐาน  สถานทีท่ํางานตัดสินอารมณ 
 ๘.  ชวนฐาน     สถานทีท่ํางานเสพอารมณ  
 ๙. ตทารัมมณฐาน  สถานทีท่ํางานรับอารมณตอจากชวนะ 
๑๐. จุติฐาน     สถานทีท่ํางานสิ้นจากภพเกา  

จําแนกจติโดยฐาน ๑๐ 
๑. จิตทีท่ําหนาทีท่ี่ ปฏิสนธฐิาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขาสันตีรณจติ ๒ มหาวิบาก

จิต ๘ มหัคคตวิบากจิต ๙ 
๒. จิตที่ทาํหนาทีท่ี่ ภวังคฐาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต 

๘   มหัคคตวบิากจิต ๙ 
๓.จิตที่ทําหนาทีท่ี่ อาวัชชนฐาน มี ๒ ดวง ไดแก ปญจทวาราวชัชนจิต ๑ มโนทวารา

วัชชนจิต ๑ 
๔. จิตที่ทาํหนาทีท่ี่ ปญจวญิญาณฐาน มี ๑๐ ดวง ไดแก ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐ 
๕. จิตที่ทาํหนาทีท่ี่ สัมปฏิจฉนฐาน  มี ๒ ดวง ไดแก  สัมปฏิจฉนจิต ๒ 
๖. จิตทีท่ําหนาทีท่ี่ สันตีรณฐาน  มี ๓ ดวง ไดแก สันตีรณจิต ๓ 
๗. จิตที่ทาํหนาที่ที ่ โวฏฐพัพนฐาน ม ี ๑ ดวง ไดแก มโนทวาราวัชชนจิตขณะทํา

หนาทีท่างปญจทวาร 
๘. จิตที่ทาํหนาทีท่ี่ ชวนฐาน มี ๕๕ หรือ ๘๗ ดวง ไดแก กามชวนจติ ๒๙  อัปปนา

ชวนจิต ๒๖  หรือ ๕๘ ดวง 
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๙. จิตที่ทําหนาทีท่ี่ ตทาลัมพนฐาน มี ๑๑ ดวง ไดแก อุเบกขาสันตีรณจิต ๓ มหา
วิบากจิต ๑๐ 

๑๐. จิตที่ทําหนาที่ที่ จุติฐาน มี ๑๙ ดวง ไดแก อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต 
๘ มหัคคตวิบากจิต ๙ 

แสดงเจตสิกโดยฐาน ๑๐ 
๑. เจตสิกทีท่าํหนาที่ที่ ปฏสินธฐิาน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ

เจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 
๒.เจตสิกที่ทาํหนาทีท่ี่ ภวังคฐาน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ

เจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 
๓. เจตสิกที่ทําหาที่ที่ อาวัชชนฐาน มี๑๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก๑๑ (เวนปติ,ฉันทะ) 
๔. เจตสิกทีท่าํหนาที่ที ่ปญจวิญญาณฐาน มี ๗ ดวง คือสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
๕. เจตสิกทีท่าํหนาที่ที ่ สัมปฏิจฉนฐาน มี ๑๐ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ 

(เวนวิริยะ,ปตี, ฉันทะ) 
๖. เจตสิกที่ทาํหนาที่ที ่สันตีรณฐาน มี ๑๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสกิ ๑๑ (เวน

วิริยะ,ฉันทะ) 
๗. เจตสิกทีท่าํหนาที่ที ่ โวฏฐพัพนฐาน มี ๑๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ 

(เวนปติ,ฉันทะ) 
๘. เจตสิกทีท่าํหนาที่ที ่ชวนฐาน มี ๕๒ ดวง ทั้งหมด 
๙. เจตสิกที่ทาํหนาที่ที่ ตทาลัมพนฐาน มี ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานเจตสิก ๑๓ 

โสภณเจตสิก ๒๐  (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒) 
๑๐. เจตสิกทีท่ําหนาทีท่ี ่ จติุฐาน มี ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณ

เจตสิก ๒๒  (เวนวิรตี ๓) 
 

๔ .ทวารสังคหะ 
 ในทวารสังคหะนี ้ เปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะห จิตและเจตสิก ตามที่เกิดได

ในทวารทัง้ ๖  ดังแสดงทวาร ๖ พรอมดวยองคธรรม ดังนี ้  
๑. จักขุทวาร  องคธรรมไดแก  จักขุปสาท 

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

คําวา ทวาร แปลวา ประตู หรือ ชองทางสําหรับเปนที่เขาออกของชนทัง้หลาย จกัขุ
ทวาร เปนตน ชื่อวา ทวาร เพราะเสมือนหนึง่ประตู หรือชองทางเปนทีเ่ขาออกของวิถีจิต
ทั้งหลายในการรับอารมณ ทางทวารทั้ง๖ ธรรมดาสัตวทั้งหลายถาไมมีปสาทรูปทั้ง ๕ และ
ภวังคจิตแลว วิถีจิตก็เกิดขึ้นไมได เมื่อวิถีจติเกิดขึ้นไมไดแลว ก็เปนอนัวา การกระทาํ การพูด 
การคิด ที่ดีก็ตาม ไมดีก็ตาม ก็มีไมไดเชนเดียวกนั 

จําแนกจติโดยทวาร ๖ 
๑. จักขุทวารกิจิต หมายถงึ จิตที่เกิดไดทางจักขทุวาร มี ๔๖ ดวง คือ   

จักขุทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต ๒ 
จักขุทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี๔๔ ดวงคอืกามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวญิญาณ๑๐) 

๒. โสตทวารกิจิต หมายถงึ จิตที่เกดิไดทางโสตทวาร ม ี๔๖ ดวง คือ 
โสตทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ โสตวิญญาณจติ ๒ 
โสตทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี๔๔ ดวงคอื กามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ๑๐) 

๓. ฆานทวารกิจิต หมายถงึ จิตที่เกิดไดทางฆานทวาร มี ๔๖ ดวง คือ 
ฆานทวาริกจติ โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ ฆานวิญญาณจิต ๒ 
ฆานทวาริกจติ โดยไมแนนอน มี๔๔ดวงคือกามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ๑๐) 

๔. ชิวหาทวาริกจิต หมายถึง  จิตทีเ่กิดไดทางชิวหาทวาร มี ๔๖ ดวง คือ  
ชิวหวทวาริกจติ โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ 
ชิวหาทวาริกจติ โดยไมแนนอน มี๔๔ดวงคือกามจิต๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ๑๐) 

๕. กายทวารกิจิต  หมายถงึ  จิตที่เกิดไดทางกายทวาร มี ๔๖ ดวง คือ   
กายทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒ ดวง คือ กายวิญญาณจิต ๒ 
กายทวาริกจิต โดยไมแนนอนมี๔๔ ดวงคอื กามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ๑๐) 

๖. มโนทวารกิจิต  หมายถงึ จติที่เกิดไดทางมโนทวาร  มี ๖๗ หรือ ๙๙ ดวง คือ 
มโนทวาริกจิต โดยแนนอน มี ๒๖หรือ ๕๘ ดวงคือ อัปปมนาชวนจิต ๒๖หรือ๕๘ ดวง 
มโนทวาริกจิต โดยไมแนนอน มี ๔๑ ดวง คือ กามจิต ๔๑ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต 

๑๐ มโนธาต ุ๓)  
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จําแนกเจตสิกโดยทวาร ๖ มี ๕ ประเภท คือ 
๑. เอกทวารกิเจตสกิ หมายถงึ เจตสกิที่เกิดโดยทวารเดียว ม ี๕๒ ดวง คือ 

เอกทวาริกเจตสิก โดยเอกนัตะ (แนนอน) มี ๒ ดวง คือ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ เกิดได
มโนทวารอยางเดียว 

(เพราะอัปปมญัญาเจตสิก ๒ ดวงนี้ เกิดขึ้นรับอารมณที่เปนสัตวบัญญัติ วิถีจิตที่จะ
รับบัญญัติอารมณไดนั้น ตองเปนวิถทีี่เกดิทางมโนทวารอยางเดียว ฉะนั้น อัปปมัญญาเจตสิก 
๒ ดวงนี ้ จึงเกิดไดในทางมโนทวารอยางเอียว (ที่กลาวเชนนี ้ มุงหมายเอกาเฉพาะแตอัปป
มัญญาเจตสิกที่ประกอบกับ กุศลและกิริยา เทานัน้ ถาอปัปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงนี ้ประกอบ
กับรูปาวจรวิบากจิต ๔ แลว ก็เปนทวารวิมตุตเจตสิก) 

เอกทวาริกเจตสิก โดยอเนกนัตะ (ไมแนนอน) มี๕๐ ดวง คือ ที่เหลือ ๕๐ 
๒. ปญจทวาริกเจตสิก  หมายถงึ เจตสกิที่เกิดในทวาร ๕  มี ๕๐ ดวง คือ 

ปญจทวาริกเจตสิก โดยเอกันตะ เจตสิกที่เกิดไดในทวาร ๕ โดยแนนอน  ไมม ี เพราะ
เจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เปนมโนธาต ุ๓ โดยเฉพาะนัน้ ไมมี 

ปญจทวาริกเจตสิก โดยอเนกนัตะ เจตสกิที่เกิดในทวาร ๕ โดยไมแนนอน มี ๕๐ ดวง 
คือ เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนอปัปมัญญา ๒) 
๓.ฉทวาริกเจตสิก หมายถงึ เจตสิกที่เกิดไดในทวาร ๖ ทวารใดทวารหนึง่เสมอม ี๕๐ ดวง คือ 

ฉทวาริกเจตสกิ โดยเอกันตะ  เจตสิกที่เกดิไดในทวาร ๖ โดยแนนอน ม ี๑๗ ดวง คือ 
อกุศลเจตสิก ๑๔ วิรตีเจตสกิ ๓ 

(เพราะอกุศลเจตสิก๑๔ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ (ตามสมควร) ซึ่งเกิดในทวาร ๖ 
ทวารใดทวารหนึง่เสมอ (เกดิโดยตองอาศยัทวารเสมอ)  และวิรตีเจตสิก ๒ ก็ประกอบกับมหา
กุศลจิต โลกุตตรจิต ซึ่งเกิดในทวารใดทวารหนึ่งเสมอเชนเดียวกัน  ฉะนั้น เจตสิก ๑๗ ดวงนี ้ 
จึงเกิดในทวาร ๖ โดยแนนอน) 

ฉทวาริกเจตสกิ โดยอเนกนัตะ เจตสิกที่เกดิไดในทวาร๖ โดไมแนนอน มี ๓๓ ดวง คือ 
อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๐ (เวนวิรตี ๒ อัปปมัญญา ๒) 

(เพราะเจตสิก ๓๓ ดวงนี้ ประกอบกับจติที่เกิดในทวารทั้ง ๖ ก็ได ประกอบกับจติที่
เกิดพนทวาร๖ก็ได ฉะนัน้ เจตสิก ๓๓ ดวงเหลานี้ จงึเปนฉทวาริกเจตสกิ โดยไมแนนอน) 
๔. ทวารกิเจตสิก  หมายถงึ เจตสิกที่เกิดโดยตองอาศัยทวาร ม ี๕๒ ดวง คือ 

ทวาริกเจตสิก โดยเอกนัตะ  เจตสิกที่เกดิโดยตองอาศยัทวาร โดยแนนอน ม ี ๑๗  
ดวง คือ อกุศลเจตสิก ๑๔  วิรตีเจตสิก ๓ 
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(เพราะเจตสิกทั้ง ๑๗ ดวงนี ้เกิดขึ้นโดยตองอาศัยทวารอยางใดอยางหนึง่เสมอ) 
ข.ทวาริกเจตสกิ โดยอเนกันตะ เจตสิกที่เกิดโดยอาศัยทวาร โดยไมแนนอน มี ๓๕ 

ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เวนวิรตี ๓) 
(เพราะเจตสิก ๓๕ ดวงเหลานี้ประกอบกบัจิตที่เกิดในทวารก็ได  ประ กอบกบัจิตที่

เกิดพนทวารกไ็ด ฉะนั้น เจตสิก ๓๕ ดวงเหลานี้ จงึเกิดในทวาร โดยไมแนนอน) 
๕. ทวารวมิตุตเจตสิก หมายถงึ เจตสกิที่เกิดพนจากทวาร (เกิดโดยไมตองอาศยั

ทวารอยางใด อยางหนึ่ง  ม ี๓๕ ดวง คือ 
ทวารวิมุตตเจตสิก เอกนัตะ เจตสิกที่เกดิพนจากทวาร โดยแนนอนไมมี (เพราะ

เจตสิกที่ประกอบ กับมหัคคตวิบากจิต โดยเฉพาะไมม)ี 
ทวารวิมุตตเจตสิก  อเนกันตะ  เจตสิกที่เกิดพนจากทวาร  โดยไมแนนอน มี ๓๕ ดวง 

คือ อัญญสมานาเจตสกิ ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เวนวิรตี ๓) 
 

๕ . อารัมมณสังคหะ 
ในอารัมมณสงัคหะนี้เปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะหจิตและเจตสิก โดยประเภท

ที่สามารถรับอารมณตาง 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 เจตสิกปสาทรูป๕สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน บัญญัติ 

อารมณ หมายความวา เปนที่มายนิดี  เหมือนหนึ่งสวนดอกไมเปนที่มายินดีของพวก
คนทัง้หลาย ฉันใด อารมณทัง้๖ มี รูปารมณ เปนตน กย็อมเปนที่ยนิดีแกจิตและเจตสิก ฉันนัน้ 

จําแนกจติโดยอารมณ ๖ 
 ๑. จักขุวิญญาณจิต ๒ มี รูปารมณ ที่เปนปจจุบัน อยางเดยีว 
 ๒. โสตวิญญาณจิต ๒ มี สัททารมณ ที่เปนปจจุบัน อยางเดยีว 
 ๓. ฆานวิญญาณจิต ๒ มี คันธารมณ ที่เปนปจจุบัน อยางเดยีว 
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 ๔. ชิวหาวิญญาณจิต ๒ มี รสารมณ ที่เปนปจจุบัน อยางเดยีว 
 ๕. กายวิญญาณจิต ๒ มี โผฏฐัพพารมณ ที่เปนปจจุบัน อยางเดยีว 
 ๖. มโนทวารกิจิต ๖๗ หรอื ๙๙ มี อารมณ ๖ ที่เปนปจจุบัน อดีต อนาคต และ
กาลวมิุตต ตามสมควรแกอารมณ 
 ๗. ทวารวิมุตตจิต ๑๙  ที่เกิดขึ้นทําหนาที่ ปฏิสนธ ิ ภวังค จุติ ทัง้ ๑๙ ดวงนัน้ มี
อารมณอยางใดอยางหนึง่ ในบรรดาอารมณทั้ง ๖ทีเ่รียกวา กรรม, กรรมนิมิต, คตินิมิต  ซึง่
เปนปจจุบัน  อดีต และบัญญัติที่ฉทวาริกมรณาสันนชวนะ  รับเอามาจากภพกอน เมื่อใกลจะ
ตาย เปนสวนมาก   

อารมณโดยพิสดาร ๒๑ 
๑. กามอารมณ   องคธรรมไดแก กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ไดอารมณ ๖ 
๒. มหัคคตอารมณ องคธรรมไดแก มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิก๓๕ ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 
๓. นิพพานอารมณ  องคธรรมไดแก  นิพพาน  ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 
๔. นามอารมณ   องคธรรมไดแก จิต เจตสิก นพิพาน ไดอารมณ ๑ คือ ธรรมารมณ 
๕. รูปอารมณ  องคธรรมไดแก   รูป ๒๘  ได อารมณ ๖ 
๖. ปจจุบันอารมณ   องคธรรมไดแก  จิต เจตสิก รูป ที่กาํลังเกิดอยู ไดอารมณ ๖ 
๗. อดีตอารมณ     องคธรรมไดแก   จิต เจตสิก รูป ที่ดับไปแลว  ได อารมณ ๖ 
๘. อนาคตอารมณ  องคธรรมไดแก  จิต เจตสิกรูปที่จะเกิดขางหนาไดอารมณ ๖ 
๙.กาลวิมุตตอารมณ องคธรรมไดแก นิพพานบัญญติัไดอารมณ๑คือ ธรรมารมณ 
๑๐. บัญญัติอารมณ  องคธรรมไดแกอัตถบัญญัติสัททบัญญัติไดอารมณ๑คือ ธรรมารมณ 
๑๑. ปรมัตถอารมณ   องคธรรมไดแก  จิต เจตสิก รูป นิพพาน  ไดอารมณ ๖ 
๑๒. อัชฌัตตอารมณ   องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูปที่เกิดขึ้นภายในตนเองไดอารมณ ๖ 
๑๓. พหิทธอารมณ องคธรรมไดแก จิต เจตสิก รูป ที่เกิดขึน้แกผูอ่ืน และ รูป ที่ไมมชีีวิต   

นิพพาน บัญญัติ  ไดอารมณ ๖ 
๑๔. อัชฌัตตพหิทธอารมณ องคธรรมไดแก จิต เจตสกิ รูป ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก  

ไดอารมณ ๖ 
๑๕. ปญจารมณ องคธรรมไดแก  วิสยรูป ๗  ไดอารมณ ๕ 
๑๖. รูปารมณ  องคธรรมไดแก  สีตาง ๆ 
๑๗. สัททารมณ องคธรรมไดแก  เสยีงตาง ๆ 
๑๘. คันธารมณองคธรรมไดแก  กลิ่นตาง ๆ 
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๑๙. รสารมณ  องคธรรมไดแก  รสตาง  ๆ 
๒๐. โผฏฐพัพารมณ องคธรรมไดแก  สัมผัสตาง ๆ 
๒๑. ธรรมารมณ  องคธรรมไดแก  จิต เจตสิก ปสาทรูป สุขุมรูป นิพพาน บัญญัติ 

จําแนกจติโดยอารมณ ๒๑ 
 ๑. จิตที่รับ กามอารมณ อยางเดียว มี ๒๕ คือ ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐  มโนธาตุ ๓ 
สันตีรณจิต ๓ มหาวิบากจิต ๘  หสิตุปปาทจิต ๑   
 ๒. จิตที่รับ มหัคคตอารมณ อยางเดียว มี ๖ ดวง คือ วิญญาณัญจายตนจิต ๓  เนว
สัญญานาสัญญายตนจิต ๓ 
 ๓. จิตที่รับ นพิพานอารมณ  อยางเดียว มี ๘ ดวง คือ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๔. จิตที่รับ นามอารมณ  อยางเดยีว มี ๑๔ ดวง คือวญิญาณัญจายตนจิต ๓  เนว
สัญญานาสัญญายตนจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕. จิตที่รับรูปอารมณ อยางเดียวมี ๑๓ ดวงคือทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาตุ ๓ 
 ๖. จิตที่รับ ปจจุบันอารมณ อยางเดียวมี ๑๓ ดวงคือทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ มโน
ธาตุ ๓ 
 ๗. จิตที่รับ อดีตอารมณ อยางเดยีว ม ี๖ ดวง คือวญิญาณัญจายตนจิต ๓  เนว
สัญญานาสัญญายตนจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๘. จิตที่รับ อนาคตอารมณ อยางเดียว ไมมี 
 ๙. จิตที่รับ กาลวิมุตตอารมณ อยางเดียว ม ี ๒๙ ดวง คือรูปาวจรจิต ๑๕ (เวน
อภิญญาจิต ๒) อากาสานญัจายตนจิต ๓ อากิญจัญญายตนจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๐. จิตที่รับ บัญญัติอารมณ อยางเดียว ม ี ๒๑ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ (เวน
อภิญญาจิต ๒) อากาสานญัจายตนจิต ๓ อากิญจัญญายตนจิต ๓ 
 ๑๑. จิตที่รับ ปรมัตถอารมณ อยางเดียว ม ี๓๙ ดวง คือ ทวิปญจวญิญาณจิต ๑๐  
มโนธาตุ ๓ สันตีรณจิต ๓ มหาวิบากจิต ๘ หสิตุปปาทจิต ๑ วิญญาณัญจายตนจิต ๓ เนว
สัญญานาสัญญายตนจิต ๓  โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๒. จิตที่รับ อัชฌัตตอารมณ อยางเดียว  มี ๖ ดวง คือ วิญญาณญัจายตนจิต ๓  
เนวสัญญานาสัญญายตนจติ ๓  
 ๑๓. จิตที่รับ พหิทธอารมณ  อยางเดียว ม ี ๒๖ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ (เวน
อภิญญาจิต ๒) อากาสานญัจายตนจิต ๓  โลกุตตรจิต ๘ 
 ๑๔. จิตที่รับ อัชฌัตตพหิทธอารมณ อยางเดยีว ไมม ี



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๐๘                                                                                         

 ๑๕. จิตที่รับ ปญจารมณ อยางเดยีว มี ๓ ดวง คือ มโนธาต ุ๓ 
 ๑๖. จิตที่รับ รปูารมณ  อยางเดียว ม ี๒ ดวง คือ จักขุวญิญาณจิต ๒ 
 ๑๗. จิตที่รับ สัททารมณ อยางเดยีว มี ๒ ดวง คือ โสตวิญญาณจิต ๒ 
 ๑๘. จิตที่รับ คันธารมณ อยางเดยีว มี ๒ ดวง คือ ฆานวิญญาณจิต ๒ 
 ๑๙. จิตที่รับ รสารมณ อยางเดียว ม ี๒ ดวง คือ ชิวหาวญิญาณจิต ๒ 
 ๒๐. จิตที่รับ โผฏฐัพพารมณ อยางเดียวมี๒ ดวงคือ กายวิญญาณจติ ๒ 
 ๒๑. จิตที่รับ ธรรมารมณ อยางเดยีวมี๓๕ ดวง คือ มหัคคตจิต ๒๗ (เวนอภิญญา
จิต ๒)  โลกุตตรจิต ๘ 

การจําแนกเจตสกิโดยอารมณ ๒๑ 
๑.เจตสิกที่รับ กามอารมณ แนนอน ไมม ี 
๒.เจตสิกที่รับ กามอารมณ  ไมแนนอน ม ี๕๐ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๓.เจตสิกที่รับ มหัคคตอารมณ แนนอน ไมมี 
๔.เจตสิกที่รับ มหัคคตอารมณ ไมแนนอน มี ๔๗ (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒) 
๕. เจตสิกที่รับ นพิพานอารมณ แนนอนไมมี 
๖.เจตสิกที่รับ นิพพานอารมณ ไมแนนอน มี ๓๖ดวง คือ อัญญสมานเจตสิก๑๓  
   โสภณเจตสิก ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๗.เจตสิกที่รับ นามอารมณ แนนอน ไมม ี
๘.เจตสิกที่รับ นามอารมณ ไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (เวนอปัปมัญญา ๒) 
๙. เจตสิกที่รับ รูปอารมณ   แนนอน ไมม ี
๑๐.เจตสิกที่รับ  รูปอารมณ ไมแนนอน ม ี๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๑.เจตสิกที่รับ ปจจุบันอารมณ แนนอน ไมม ี
๑๒.เจตสิกที่รับ ปจจุบันอารมณ ไมแนนอน ม ี๕๐ ดวง(เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๓.เจตสิกที่รับ อดีตอารมณ แนนอน ไมมี  
๑๔.เจตสิกที่รับ อดีตอารมณ ไมแนนอน มี ๔๗ ดวง (เวนวิรตี ๓ อัปปมัญญา ๒)  
๑๕.เจตสิกที่รับ อนาคตอารมณ แนนอน ไมม ี
๑๖.เจตสิกที่รับ อนาคตอารมณไมแนนอน มี ๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๑๗.เจตสิกที่รับ กาลวิมุตตอารมณ แนนอน ม ี๒ ดวง คือ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ 
๑๘.เจตสิกที่รับ กาลวิมุตตอารมณ ไมแนนอน ม ี๕๐ ดวง  (เวนอัปปมญัญา ๒) 
๑๙.เจตสิกที่รับ บัญญัติอารมณ แนนอน มี ๒ ดวง คือ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ 



 

 

                                                                                                                               ๑๐๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๒๐.เจตสิกที่รับ บัญญัติอารมณ ไมแนนอนมี ๔๗ ดวง (เวนวิรตี ๓อัปปมัญญา๒)  
๒๑.เจตสิกที่รับ ปรมัตถอารมณ แนนอน มี ๓ ดวง คือ วิรตีเจตสิก ๓ 
๒๒.เจตสิกที่รับ ปรมัตถอารมณ ไมแนนอนมี ๔๗ ดวง(เวนวิรตี ๓อัปปมัญญา๒)  
๒๓.เจตสิกที่รับ อัชฌัตตอารมณ แนนอน ไมมี  
๒๔.เจตสิกที่รับ อัชฌัตตอารมณ ไมแนนอนมี ๔๙ดวง(เวนอิสสา๑อัปปมัญญา๒) 
๒๕.เจตสิกที่รับ พหิทธอารมณ แนนอนม ี๓ ดวงคืออิสสา ๑ อัปปมัญญา ๒       
๒๖.เจตสิกที่รับ พหิทธอารมณ ไมแนนอนมี ๔๙ ดวง(เวนอสิสา๑อัปปมัญญา๒) 
๒๗.เจตสิกที่รับ อัชฌัตตพหทิธอารมณ แนนอน  ไมมี (คือมีไมได) 
๒๘.เจตสิกที่รับอัชฌัตตพหทิธอารมณไมแนนอนมี๔๙ดวง(เวนอิสสา๑ อัปปมัญญา ๒) 
๒๙.เจตสิกที่รับ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ แนนอน ไมม ี
๓๐.เจตสิกที่รับ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ไมแนนอน ม ี๕๐  

ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
๓๑.เจตสิกที่รับ 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 
ใน วัตถุสังคหะ นี ้ เปนการแสดงการรวบรวมสงเคราะห จิต เจตสิก โดยประเภทแหง

วัตถุ ๖ ที่จิตและเจตสิกอาศยัเกิดได  
วัตถุ มี ๖ คือ  
๑. จักขวุัตถ ุ ไดแก จักขุปสาท 

 ๒. โสตวัตถ ุ   ,, โสตปสาท 
 ๓. ฆานวัตถ ุ    ,, ฆานปสาท 
 ๔. ชิวหาวัตถ ุ    ,, ชิวหาปสาท 
 ๕. กายวัตถ ุ    ,, กายปสาท 
 ๖. หทยวัตถ ุ    ,, หทยัรูป 

วัตถุรูปทัง้ ๖ นี้ เปนที่อาศัยของจิตเจตสิกทั้งหลาย หมายความวา จิตเจตสิกทัง้หลาย
ปรากฏขึ้นไดและเกิดไดเร่ือย ๆ จะตองอาศัยวัตถุรูปทัง้ ๖ นัน่เอง คือเมื่อครบเหตุปจจัย จิต 
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เจตสิก จึงอาศัยวัตถุรูปเกิด ในปญจโวการภูมิมีเหตุ ๓ คืออดีตกรรมวัตถุ อารมณ ในจตุโวการ
ภูมิไมมีวัตถุ การเกิดขึ้นของ จิต เจตสิก จงึมีเหตุ ๒ คือ อดีตกรรม อารมณ ไดแก หทยัรูป 

จําแนกจติโดยวัตถุ ๖ 
๑.  จักขุวิญญาณจิต  ๒ อาศัยจักขุวัตถุเกิด 

  ๒.  โสตวิญญาณจิต   ๒ อาศัยโสตวัตถเุกิด 
  ๓.  ฆานวิญญาณจิต ๒ อาศัยฆานวัตถุเกิด 
  ๔.  ชิวหาวิญาณจิต ๒ อาศัยชิวหาวัตถุเกิด 
  ๕.  กายวิญญาณจิต ๒ อาศัยกานวัตถุเกิด 
  ๖.  มโนธาตุจติ  ๓  อาศัยหทัยวัตถุเกิด 

๗.  มโนวิญญาณธาตุจิต ๖๗ ไดแก กามจิต ๔๒ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต 
๑๐ มโนธาตุ ๓) และมหัคคตกุศล ๙ มหคัคตกริยา ๙ โลกุตตรจิต ๘ อาศัย
หทยัวัตถุเกิด 
๘. มหัคคตวิบากจิต ๙ ไมอาศัยวัตถุอยางใดอยางหนึง่เกดิเลย 

 หมายเหต…ุ อุเบกขาสันตีรณจิต ๒ ในขณะที่ทาํหนาทีสั่นตีรณกิจ และ ตทาลมัพนะ
กิจ มหาวบิากจิต ๘  ในขณะที่ทาํหนาทีต่ทาลัมพนกิจ  ก็ตองอาศยัวัตถุเกิด  แตจิตทั้ง ๑๐ 
ดวงนี ้ในขณะที่ทาํนหนาที่ปฏิสนธิ  ภวังค จุติ ก็ไมตองอาศัยวัตถุเกิด 
 

จําแนกเจตสิก ๕๒ โดยวัตถุรูป ๖ 
๑. เจตสิกที่อาศัยจักขุวัตถุเกดิโดยแนนอน ไมมี 
๒. เจตสิกที่อาศัยจักขุวัตถเุกิดโดยไมแนนอน  ม ี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณ

เจตสิก ๗ ที่ประกอบกับจกัขุวิญญาณจิต ๒ 
๓.เจตสิกที่อาศัย โสตวัตถ ุฆานวัตถุ ชวิหาวัตถ ุกายวัตถุ เกิดโดยแนนอนไมม ี
๔. เจตสิกที่อาศัย โสตวตัถ ุฆานวัตถ ุ ชิวหาวัตถุ กายวตัถุ เกิดโดยไมแนนอน ม ี๗ 

ดวง คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ที่ประกอบกับโสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ 
ชิวหาวิญญาณจิต ๒ กายวญิญาณจิต ๒ 

๕. เจตสิกที่อาศัยหทัยวัตถุเกิดโดยแนนอนม ี ๖ ดวง คือ โทจตุกเจตสิก ๔  อัปป
มัญญาเจตสิก ๒  เพราะโทจตุกเจตสิก ๔ ดวงยอมเกดิในกามภูมิเทานัน้ และอัปปมัญญา
เจตสิก ๒ ก็เกดิไดในปญจโวการภูมิ เทานัน้ 
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๖. เจตสิกที่อาศัยหทัยวัตถุเกิดโดยไมแนนอน มี ๔๖ คืออัญญสมานเจตสิก ๑๓ 
อกุศลเจตสิก ๑๐ (เวนโทจตุกะ ๔) โสภณเจตสิก ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒)  

๗. เจตสิกที่อาศัยวัตถุรูปเกดิโดยแนนอน มี ๖ คือ โทจตุกเจตสิก ๔ อัปปมัญญา
เจตสิก ๒ 

๘.เจตสิกที่อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยไมแนนอนมี ๔๖ คือเจตสิก ๔๖ (เวน โทจตุกเจตสกิ 
๔ อัปปมัญญาเจตสิก ๒)หมายความวา เจตสิก ๔๖ ดวงเหลานี้ ถาเกิดในปญจโวการภูมิ ก็
อาศัยวัตถุรูปเกิด ถาเกิดในจตุโวการภูม ิก็ไมอาศัยวัตถรูุปเกิด 
 

ปริจเฉทที่ ๔ วิถีสังคหวิภาค 
ในปริจเฉทที่ ๔ นี ้ เปนการแสดงการรวบรวมความเปนไปของจิตเจตสิกที่เกิดขึน้กอน

และหลังตามลําดับอันเกีย่วเหนื่องกับธรรม ๖ หมวด ซึง่ในธรรม ๖ หมวดนัน้ หมวดหนึง่ ๆ ม ี
๖ ขอธรรม จึงเรียกวา ฉักกะ  รวมธรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกับวถิีสังคหะนี ้จงึมี ๖ ฉักกะ  ดังพระอนุ
รุทธาจารยแสดงคาถาเบื้องตนวา 
  จิตฺตุปฺปาทานมิจฺเจว  กตฺวา   สงฺคหมุตฺตรํ 
  ภูมิปุคฺคลเภเทน  ปุพฺพาปรนิยามิตํ 
  ปวตฺติสงฺคหํ   นาม  ปฏิสนฺธิปวตฺติยํ 
  ปวกขฺามิ    สมาเสน  ยถาสมภฺวโต   กถ.ํ 
 แปความวา  ตามนยัที่กลาวแลวนัน้  ไดแสดงไวในปกณิณกสังคหะ (ปริจเฉทที่ ๓)  ที่
เกี่ยวเนื่องดวยจิตและเจตสิกแลว  ตอไปนี้ จะแสดงปวตัติสังคหะ  เพื่อใหเขาใจในเรื่องจิตที่
เกิดกอนและหลัง ทั้งปฏิสนธกิาลและปวัตติกาล  พรอมดวยประเภทของบุคคลและภูมิดวย 
 ในวิถีสังคหะนี ้ ไดรวบรวมไวดวยธรรม ๖ หมวดดวยกนั ในธรรม ๖ หมวดนัน้ หมวด
หนึง่ ๆ มี ๖ เรียกวา ฉักกะ รวมเปน ๖ ฉักกะ คือ วัตถุฉักกะ, ทวารฉักกะ, อารัมมณฉักกะ, 
วิญญาณฉักกะ, วิถีฉักกะ, และวิสยัปปวตัติฉักกะ สวนจิตที่ไมเกี่ยวเนื่องดวยอารมณ ทวาร 
และวิถี เรียกวา วถิีวมิุตตจิต ไดแก จิต ๑๙ ดวง ที่มีกรรม, กรรมนิมติ, หรือ คตินมิิต อยางใด
อยางหนึ่งเปนอารมณ 
 ในธรรม ๖ หมวดนี้  ฉักกะ ๓ อยาง 

วัตถุฉักกะ คือ วัตถ ุ๖ ไดแก จักขุวัตถ,ุ โสตวัตถุ, ฆานวัตถ,ุ ชิวหาวัตถ,ุ กายวตัถุ
,หทยวัตถ ุ



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๑๒                                                                                         

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

อารัมมณฉักกะ คือ อารมณ ๖ ไดแก รูปารมณ, สัททารมณ, คันธารมณ, รสารมณ, 
โผฏฐัพพารมณ, ธรรมารมณ 

ทั้ง ๓ ฉักกะนี้ ไดแสดงไปแลวในปริจเฉทที๓่ที่ผานมา จะไมแสดงในทีน่ีอี้ก 
สวน วิญญาณฉักกะ คือ วิญญาณ ๖ ไดแก จักขุวญิญาณ, โสตวิญญาณ, ฆาน

วิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ, มโนวิญญาณ ไดแสดงไปแลวในปริจเฉทที ่๑ ที่วา
ดวยเรื่องจิต  จึงไมจําตองแสดงไวในที่นี้อีก จะเปนการซ้าํ ๆ ซาก ๆ ไมไพเราะห ู

ฉะนั้น ในปริจเฉทที ่๔ นี ้ จะแสดงเพียง ๒ ฉักกะ หรือ ๒ หมวดคือ วถิีฉักกะ และ
วิสยัปปวัตติฉักกะ  เทานัน้ แตที่ยกเอา วตัถุ ๖, ทวาร ๖, อารมณ ๖, วิญญาณ ๖ มากลาวไว
ในทีน่ี้ดวยนัน้ ก็เพราะเหตวุาในหมวดธรรมเหลานั้น จะตองเปนธรรมที่เกี่ยวเนื่องอยูดวยกับ
ธรรมอีก ๒ หมวด คือ วิถ ี๖ และ วิสยัปปวัตติ ๖ ที่จะกลาวในปริจเฉทนี ้นัน่เอง 

วิถีฉักกะ = วิถีจิต ๖ 
๑. จักขุทวารวิถี   ความเปนไปของจิตทีป่รากฏทางจักขุทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวงคอื 

กามาวจรจิต ๔๖ (เวนโสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชิวหาวิญญาณจติ ๒ กาย
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 

๒. โสตทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางโสตทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือ
กามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขวุญิญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชวิหาวิญญาณจติ ๒ กาย
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 

๓. ฆานทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางฆานทวาร ไดแก จติ ๔๖ ดวง คือ
กามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขวุิญญาณจิต ๒ โสตวิญญาณจิต ๒ ชิวหาวิญญาณจิต ๒ กาย
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 

๔. ชิวหาทวารวิถ ี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางชวิหาทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง 
คือ กามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขุวิญญาณจิต ๒ โสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ กาย
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 

๕. กายทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางกายทวาร ไดแก จิต ๔๖ ดวง คือ 
กามาวจรจิต ๔๖ (เวนจักขวุญิญาณจิต ๒ โสตวิญญาณจิต ๒ ฆานวิญญาณจิต ๒ ชิวหา
วิญญาณจิต ๒ รวม ๘ ดวง) 



 

 

                                                                                                                               ๑๑๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๖. มโนทวารวิถี ความเปนไปของจิตที่ปรากฏทางมโนทวาร ไดแก จิต ๖๗ หรือ ๙๙ 
ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๑ (เวนทวปิญจวิญญาณจิต ๑๐ มโนธาต ุ ๓) มหัคคตกุศลจิต ๙ 
มหัคคตกิริยาจิต ๙ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐  

คําวา ทวารวถิี หมายถงึ จติที่ปรากฏขึ้นโดยความเปนไปในทางทวารทั้ง ๖ คือ จักขุ
ทวาร โสตทวาร เปนตน ทีไ่ดแสดงไวแลวในปริจเฉทที ่ ๓ ความปรากฏขึ้นของจติโดยอาศัย
ความเปนไปทางทวารทั้ง ๖ เหลานั้น จงึมีชื่อเรียกตามทวารนัน้ ๆ ดวยวา จักขุทวารวิถ ี เปน
ตน ดังกลาวแลว 
 

วิสยัปปวตัติฉักกะ  = ความเปนไปของจิตในอารมณ ๖ 
ทางปญจทวาร มีวิสยัปปวัตติ ๔ อยาง คือ 

๑.อติมหันตารมณ  อารมณที่มีกําลังแรงกลา หมายถึง อารมณที่มีวิถีจิตเกิดไดมากที่สุด 
๒. มหันตารมณ  อารมณที่มีกาํลังปานกลาง หมายึง อารมณที่มวีิถจีิตเกิดตามปกติ 
๓. ปริตตารมณ อารมณที่มกีําลังนอย หมายถึง อารมณทีม่ีวิถีจิตเกิดไดนอย 
๔. อติปริตตารมณ อารมณที่มีกาํลังนอยมาก หมายถงึ อารมณที่ไมมีวิถีจิตเกิดเลย 

ทาง มโนทวาร มีวิสยัปปวัตติ ๒ อยาง คือ 
๕. วิภูตารมณ อารมณที่ปรากฏชัดทางใจ หมายถงึ อารมณที่มวีิถีจิตเกิดไดมาก 
๖. อวิภูตารมณ อารมณที่ปรากฏไมชัดทางใจ หมายถึง อารมณที่มีวถิีจิตเกิดไดนอย 

 คําวา วสิยัปปวัตติ นั้น หมายถงึ ความเปนไปของจิตที่ปรากฏเกดิขึ้นทางทวารใด
ทวารหนึ่ง ทั้ง ๖ ทวารนั้น  และที่เปนไปในอารมณทั้ง ๖ มีรูปารมณ เปนตน  โดยประเภท ๔ 
อยาง ม ีอติมหันตารมณ เปนตน ทางปญจทวาร และโดยประเภท ๒ ม ี วิภูตารมณ เปนตน 
ทางมโนทวาร เรียกวา วิสยัปปวัตติ  
 ฉะนั้น ทวารวถิี กบั วิสยัปปวัตติ ธรรมทัง้ ๒ หมวดนี้  จงึเปนธรรมที่เกีย่วเนื่องถงึกนั  
คําวา วิสยัปปวัตติ กับวิญญาณวิถนีั้น  มีความหมายเปนอยางเดยีวกนั คือ หมายความวา วถิี
วิญญาณที่เปนไปกับอารมณทั้ง๖ โดยประเภทแหงอารมณ มี อติมหนัตารมณ เปนตน นัน่เอง 
 สวน อารมณของวิถวีิมุตตจติ ๑๙ ดวง คือ อุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต ๘ 
มหัคคตวิบากจิต ๙ ทีท่ําหนาที ่ปฏิสนธิ ภวังค จุติ นัน้ มอีารมณอยางใดอยางหนึง่ใน ๓ อยาง
นี้ คือกรรมอารมณ กรรมนมิิตอารมณ หรือ คตินิมิตอารมณ  ซึง่เปนอารมณที่รับมาจากภพ
กอนเมื่อใกลจะตาย (ปฏิสนธิจิตในภพนี้รับมา ภวงัคจิตก็รับตอและรักษาไว จนถงึจติุจิต เปน
อันสิ้นสุดอารมณเหลานี้ ในชาตหินึง่ ๆ เปนอยางนี้ เร่ือยไป จนกวาจะไดบรรลุพระอรหันต 
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เวลาพระอรหนัตจะปรินพิพานจะไมมีอารมณเหลานี้มาปรากฏ เหมอืนบุคคลเหลาอื่น  
เพราะฉะนัน้ อารมณทั้ง ๓ นี ้จึงเรยีกวา เปนนิมิตหมายแหงความเกิด เพราะบุคคลที่จะเกิด
อีกเทานัน้อารมณเหลานี้จงึปรากฏใหเห็น สวนพระอรหันตเปนผูไมเกิดอีกตอไป  อารมณ
เหลานี้ จงึไมมาปรากฏ) ในขณะที่จิต ๑๙ ดวงนี้ ทําหนาที่ปฏิสนธ ิภวังค จุติ อยางใดอยาง
หนึง่นัน้ ไมตองอาศัยทวารอยางใดอยางหนึ่งเกิดเลย  ทัง้ไมเปนวิถีจิต  และไมรับอารมณใหม  
ฉะนั้น จึงเรยีกจิต๑๙ดวงนีว้าวถิีวมิุตตจิตหรือทวารวิมตุตจิต แปลวา จิตที่พนวถิี หรือจิตที่พน
จากทวาร 
 ในปริจเฉทที่ ๔ นี ้เปนการแสดงถึงลําดบัการเกิดขึ้นของจิต ที่เปนไปกับอารมณทัง้ ๖ 
คราวหนึ่ง ๆ หรือ วารหนึ่ง ๆ เรียกวา วิถีสังคหะ และในวิถีสังคหะนี้ หมายรวมถึงการรวบรวม
วิถีจิตตาง ๆ เขาไวในปริจเฉทนี้ดวย   ฉะนั้น ในปริจเฉทที่ ๔ นี ้ทานจึงรวบรวมแสดงถึงลาํดับ
การเกิดขึ้นของจิต ที่เปนไปกับอารมณทัง้ ๖ และแสดงไปตามลําดับประเภทของจิต คือ 
กามาวจรจิต ที่เรียกวา กามวิถ ี  รูปาวจรจิต และ อรูปาวจรจิต รวมเรียกวา มหัคคตจิต 
เรียกวา มหัคคตวิถี หรืออัปปนาวิถ ี  และโลกุตตรจิต ก็เรียกวา โลกตุตรวิถี หรือ อัปปนาวิถ ี
เชนกนั 
ปริจเฉทที ่๔ มีชื่อเรียกได  ๒ อยาง คือ 
 ๑.วิถีสงัคหะ หมายความวา การแสดงสงเคราะห การเกิดขึ้นโดยลําดับติดตอกันไป
เปนลําดับของจิต เจตสิก รูป 
 ๒.ปวัตติสังคหะ หมายความวา การแสดงสงเคราะหความเปนไปของจิต เจตสกิ รูป 
ใน ปวัตติกาล 
 กาล คือ ความเปนไปของจติ เจตสิก รูป มี ๒ คือ  

๑) ปฏิสนธิกาล หมายเอาขณะที่ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกดิขึ้น ขณะเดียว
เทานั้น  

๒) ปวัตติกาล หมายเอา ต้ังแตภวังคจติดวงหลงัจากปฏิสนธิขณะ เปนตนมา จนถึง
จิตดวงสุดทาย กอนถงึจุติจติ 

ภูมิ คือ ที่เกิดของสัตวทัง้หลายม ี๓๑ ภูมิ คือ กามภูม ิ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ 
บุคคล ๑๒ คือ ปุถุชน ๔  อริยบุคคล ๘ 
หมายเหต ุ สําหรับภูมิอันเปนที่ต้ังทัง้ ๓๑ ภูมินัน้ เปนการแสดงรวมทั้งรูปวิถี และ

นามวิถ ีถาจะแสดงโดยเฉพาะแลว ตองเวนอสัญญสัตตภูมิ ๑ คงเหลอื ๓๐ ภูม ิ
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

อธิบายวสิยัปปวัตติฉักกะ 
๑. อติมหันตารมณ หมายถึง ปญจารมณคือ รูป, เสียง,กลิ่น,รส ,โผฏฐัพพะ ทีม่ี

กําลังแรง หรือ ปรากฏชัดเจนมาก 
๒. มหันตารมณ หมายถงึ ปญจารมณ ทีม่ีกําลงัปานกลาง หรือปรากฏชัดเจน

พอประมาณ 
๓. ปริตตารมณ หมายถงึ ปญจารมณ ทีม่กีําลังนอย หรือ ปรากฏไมคอยชัด 
๔. อติปริตตารมณ  หมายถึง ปญจารมณที่มีกาํลังนอยมาก ปรากฏไมชัดเลย ชวนะ

ไมสามารถแลนไปได 
๕. วิภูตารมณ หมายถงึ ธรรมารมณที่ปรากฏชัดเจน 
๖. อวิภูตารมณ หมายถงึ  ธรรมารมณทีป่รากฏไมชัดเจน 

แสดงองคธรรมของธรรม ๑๖ ประเภท 
๑  วิญญาณธาตุ 
๒  วิญญาณขันธ 
๓  วิญญาณ  องคธรรมไดแก จิต  ๘๙ หรือ ๑๒๑ 
๔  มนายตนะ 
๕  มโนวิญญาณ   องคธรรมไดแก จิต ๗๙  (เวนทวิปญจวญิญาณจิต๑๐) 
๖ มโนวิญญาณธาตุ องคธรรมไดแก จิต๗๖ (เวนทวิปญจฯ๑๐มโนธาตุ๓) 
๗  มโนธาตุ   องคธรรมไดแก  ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๒ 
๘  มโนวิญญาณวิถ ี   
๙  มโนทวารวถิี   องคธรรมไดแก จิต ๖๗ คือ กามจิต ๔๑(เวนทวิปญจฯ ๑๐ 
๑๐ มโนทวารกิจิต มโนธาตุ๓) อัปปนาชวนะ  ๒๖ 
๑๑  มโนทวาร  องคธรรมไดแก   ภวังคจิต  ๑๙ 
๑๒  ทวารวมิตุตจิต  องคธรรมไดแก  ภวงัคจิต  ๑๙ ( วิถมีุตตจิต ) 
๑๓  ทวาริกจติ  องคธรรมไดแก จิต  ๘๐ ( มหคัคตวิบาก ๙ )  
๑๔  ธรรมารมณ     องคธรรมไดแก   จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ปสาทรูป ๕  สุขุมรูป ๑๖ 
๑๕  ธัมมายตนะ                  นิพพาน  บัญญัติ 
๑๖  ธมัมธาตุ   องคธรรมไดแก เจตสิก  ๕๒ สุขุมรูป  ๑๖  นิพพาน 
แสดงองคธรรมของวิสยัปปวัตติทางปญจทวารและมโนทวาร 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๑๖                                                                                         

วิสยปัปวัตติ  ๘  องคธรรม  ไดอารมณ 
๑  อติมหนัตารมณ  วิสยรูป ๗    ๕ 
๒  มหนัตารมณ        ,,      ๕ 

ปญจทวาร ๓   ปริตตารมณ        ,,     ๕ 
๔  อติปริตตารมณ       ,,     ๕ 

            ๑ อติวิภูตารมณ จิต๘๙ เจตสิก๕๒ รูป ๒๘ นพิพาน บัญญัติ  ๖ 
๒  วิภูตารมณ       ,,   ๖ 

มโนทวาร         ๓  อวิภูตารมณ       ,,   ๖ 
             ๔  อติอวิภูตารมณ   ,,   ๖ 
 
แสดงองคธรรมและอารมณของวิสยัปปวัตติในวิถีมุตตจิต  ๑๙ 
๑  กรรมอารมณ     องคธรรมไดแก  อารมณ  ๑ คือ ธรรมารมณ 
๒  กรรมนิมิตอารมณ           ,,       ,,   อารมณ ๖ 
๓  คตินมิิตอารมณ           ,,       ,,     ๖ 
 

จัดวิสยปัปวัตติทั้ง ๘ เขาในวาระทั้ง ๔ 
วิสยัปปวัตตทิางปญจทวาร   วิสยัปปวัตตทิางมโนทวาร วาระทั้ง ๔ 
อติมหันตารมณ     อติวิภูตารมณ       ตทาลัมพนวาระ   ชวนวาระ 
มหันตารมณ  วิภูตารมณ  - ชวนวาระ 
ปริตตารมณ  อวิภูตารมณ  -        โวฏฐัพพนวาระ 
อติปริตตารมณ  อติอวิภูตารมณ  -  โมฆวาระ 
 

เหตุผลที่ตทาลัมพนะเกิด ๒ ขณะนั้น มีอยู  ๒ อยางคือ 
 ๑.  เกี่ยวกับกาํลังของชวนะ  ๒.  เกี่ยวกับความเรว็ของจติ 

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

มูลภวังคแบงออกเปน ๓ อยางคือ 



 

 

                                                                                                                               ๑๑๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑.อตีตภวังค คือ ภวังคที่ผานไป ในขณะทีป่ญจารมณมาปรากฎทางปญจทวารแลว 
๒.ภวังคจลนะ คือ ภวังคที่ไหวตัวขึน้ ดวยอํานาจของปญจารมณ ที่มากระทบ

ทางปญจทวาร คร้ังแรก 
๓.ภวังคุปจเฉทะ คือ ภวังคที่ตัดกระแสภวังคขาด เพื่อใหปญจทวาราวัชชนจิตรับ

อารมณทางปญจทวาร หรือ มโนทวาราวัชชนจิตรับอารมณทางมโนทวาร 
 
แสดงองคธรรม และ อารมณ ของ ภวังค ๕ อยาง 
๑.  มูลภวงัค ไดแก  ภวังคจติ  ๑๙ 
๒.อตีตภวังค ไดแก ภวังคจิต ๑๕ (เวนอรูปวิบาก๔) มีอารมณ ๖ ที่เปนกรรม กรรม

นิมิต คตินมิิต 
๓.  ภวังคจลนะ  ไดแก  ภวงัคจิต  ๑๙ 
๔.  ภวังคุปจเฉท   ไดแก  ภวังคจิต  ๑๙ 
๕.  อาคันตุกภวังค ไดแก อุเบกขาสนัต ี๒มหาวิบากอุเบกขา ๔ มอีารมณ ๖ ที่เปน

กามชวนะ ที่มคีวามชาํนาญในภพนี ้
 

อารมณมี ๒ อยางคือ 
๑.  อิฏฐารมณ  มี ๔ อยาง   คือ  ๑) สภาวะอิฏฐารมณ   ๒) ปริกัปปะอิฏฐารมณ 
           ๓) อติอิฏฐารมณ    ๔) อิฏฐมัชฌัตตารมณ  
๒. อนิฏฐารมณ มี ๔ อยางคือ  ๑) สภาวะอนิฏฐารมณ   ๒) ปริกัปปอนิฏฐารมณ 
                              ๓) อติอนิฎฐารมณ      ๔) อนิฏฐมัชฌัตตารมณ 
 

ความหมายของอารมณฝายอิฏฐารมณ 
 ๑.  อิฏฐารมณ คือ อารมณที่ดี หรือ อารมณที่นาใครนาปรารถนา 
 ๒.  สภาวะอิฏฐารมณ  คือ อารมณที่ดีตามสภาวะจริง ๆ 
 ๓.  ปริกัปปะอิฏฐารมณ  คือ อารมณทีดี่เฉพาะสวนตวั 
 ๔.  อติอิฏฐารมณ  คือ อารมณที่ดียิ่ง 
 ๕.  อิฏฐมชัฌัตตารมณ  คือ อารมณทีดี่ปานกลาง 
      (สวนอนิฏฐารมณ กม็ีความหมายตรงกันขาม) 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๑๘                                                                                         

 
เครื่องจําแนกอารมณ (วา เปนสภาวะอารมณ) มี ๕ อยาง 

๑.มัชฌัตตบคุคล คือ บุคคลปานกลาง  
๒.วิบากจิต ไดแก จิตที่เปนผลของกรรม(เปนอุเบกขา) 
๓.  ทวาร ไดแก ทวารทัง้ ๖ โดยเฉพาะ   ๔. อารมณ  ไดแก  อารมณ  ๖ 
๕.  กาล  ไดแก เวลาที่รับอารมณ 

ในอติมหันตารมณวิถี อาคันตุกภวังค จะมีไดตองประกอบดวยองค ๓ คือ 
  ๑.  ปฏิสนธิเปนโสมนัส      ๒.  อารมณเปนอติอิฏฐารมณ       

๓. เกิดโทสะชวนะ  มาขั้นกลางชวนะอื่น ที่เปนโสมนัสชวนะ 
ในมหันตารมณวิถี   อาคันตุกภวังค จะมีไดตองประกอบดวยองค  ๒  คือ 

๑.  ปฏิสนธิเปนโสมนัส  
๒.  เกิดโทสะชวนะ ข้ันมาขัน้กลางชวนะอืน่ ที่เปนโสมนสัชวนะ 
หมายเหต ุ  สําหรับทางมโนทวาร อติวิภูตารมณ มีองค ๓ เหมือน อติมหันตารมณ  

และ วิภูตารมณ มีองค ๒ เหมือนมหันตารมณ 
จัดสันตีรณะ ๓ ตทารัมมณะ ๑๑ อาคันตุกะ ๖ 

กามกิริยาชวนะ ๙ เขาในอารมณ ๓ 
อารมณ ๓ สันตีรณ  ๓ ตทาลัมพนะ ๑๑ อาคันตุกะ  ๖ กามกิริยาชวนะ๙ 
อติอิฎฐา
รมณ 

โสมนัสสันตีรณ
จิต ๑ 

โสมนัสสันตรีณ ๑ 
มหาวิบากโสมนัส ๔ 

อุเบกขาสันตีรณ๒
มหาวิบากอุเบกขา ๔ 

หสิตุปปาทจิต ๑ 
มหากิริยาโสมนัส ๔ 

อิฏฐมัชฌัต 
ตารมณ 

อุเบกขาสันตีรณ
จิต ๒ 

อุเบกขาสันตีรณ๒ 
มหาวิบากอุเบกขา๔ 

อุเบกขาสันตีรณ๒
มหาวิบากอุเบกขา๔ 

มหากิริยาอุเบกขา 
๔ 

อนิฏฐารมณ อุเบกขาสันตีรณ
อกุศลวิบากจิต ๑ 

อุเบกขาสันตีรณ
อกุศลวิบากจิต ๑ 

 มหากิริยาอุเบกขา 
๔ 

ตทาลัมพนะมี  ๒ ชนิด 
๑.  มูลตทาลมัพนะ  คือ ตทาลัมพนะทีเ่นื่องมาจากปฏิสนธ ิ
๒. อาคันตุกะตทาลัมพนะ  คือ ตทาลัมพนะที่เกิดขึ้นมาทาํหนาที่ใน ปวัตติกาลอยางเดยีว 

แสดงปญจทวารวถีีโดยยอและโดยพิสดาร 
ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะและโบราณาจารยมี ๗๕ และตามนัยแหงปรมัตถ
ทีปนีมหาฎกีาและภาสาฏีกามี ๘๐ คือ  



 

 

                                                                                                                               ๑๑๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะและโบราณาจารย ๗๕ 
 อติมหันตารมณ  ๑  ทวาร  ๕ ได     ๕          

มหันตารมณ   ๒  ,,  ๕  ,,  ๑๐     รวม ๗ 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 

ตทาลัมพนนิยม (กฎของตทาลัมพนะ) มีองค  ๕  คือ 
๑.  ตองเปนกามภูม ิ
๒.  ตองเปนกามบุคคล 
๓.  ตองเปนกามชวนะ 
๔.  ตองเปนกามอารมณ 
๕.ตองเปนพลวารมณ (อารมณที่มีกาํลังมากไดแก อติมหันตารมณหรือ อติวิภูตารมณ) 
 
จําแนกวิถีโดยบุคคล๘ ในกามภูมิ ๑๑ (อติมหันตารมณวิถี ตทาลัมพนวาระ) 

บุคคล ภวังคแรก-หลัง กามชวนะ๒๙ ตทาลัมพนะ๑๑ 
๑.ทุคติบุคคล อุเบกขาสันตีรณ 

อกุศลวิบากจติ ๑ 
อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตีรณจิต  ๓ 

๒.สุคติอเหตุก 
บุคคล 

อุเบกขาสันตีรณ 
กุศลวิบากจิต ๑ 

อกุศลจิต ๑๒ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตี ๓ มหาวิบาก
ญาณวิปปยุตต ๔ 

๓.ทวิเหตกุบุคคล มหาวิบากญาณ อกุศลจิต ๑๒ สันตี ๓ มหาวิบาก



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๒๐                                                                                         

วิปปยุตจิต ๔ มหากุศลจิต  ๘ 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
สัมปยุตจิต  ๔ 

อกุศลจิต  ๗ 
มหากุศลจิต ๘ 

สันตีรณจิต ๓   
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 

 
จําแนกวิถีโดยบุคคล ๕ ในรูปภูมิ ๑๕  (อติมหันตารมณวถี ชวนวาระ) 

บุคคล ภวังคแรก - หลัง กามชวนะ 
๑.ติเหตุกปุถุชน 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 
หมายเหตุ… 
 v ในขอ ๒ - ๕ ในวงเล็บที่เวน ๔ - ๒ - ๑ นั้น  

๔ หมายถงึ โลภทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ ดวง ทีพ่ระโสดาบันละไดเดด็ขาดแลว ดวย
อํานาจมรรคญาณ 

๒ หมายถึง โทสมูลจิต ๒ ดวง ทีพ่ระโสดาบันและพระสกิทาคาม ีขมไวไดดวยอํานาจ
ฌาน  และพระอนาคามีละไดเด็ดขาดดวยอํานาจมรรคญาณ 

๑ หมายถึง โมหวิจกิิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ดวง ที่พระโสดาบันละไดโดยเด็ดขาดแลว
ดวยอํามรรคญาณ 



 

 

                                                                                                                               ๑๒๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

v ในการที่อติปริตตารมณ มีแตภวังคจลนะ คือ ภวงัคไหวเกิดขึ้น ๒ ขณะ เพราะการ
เกิดขึ้นของภวงัคไหวในครั้งที่ ๒ ไมไดตัดกระแสภวังค  ฉะนั้น การเกดิขึ้น ก็เหมือนกับดวงแรก  
คือไหวเหมือนกัน  ฉะนั้น จงึไดเรียกชื่อเหมอืนกัน 
 

แสดงการจําแนกปญจทวารวิถีโดยพิสดารในบุคคล  ๓ จําพวก 
๑.กามบุคคลมี ๑๐๐วถิ ี(มี ๖ ทวารคือ จักขุ,โสตะ,ฆานะ,ชิวหา,กายะ,มโน) 

อติมหันตารมณ มี ๓ วิถ ี คุณดวยทวาร  ๕ จึงเปน  ๑๕  วิถ ี
มหันตารมณวถิี  มี ๔  วถิี คูณดวยทวร   ๕     จึงเปน   ๒๐  วิถ ี
ปริตตารมณ มี ๖ วถิ ีคูณดวยทวาร  ๕  จึงเปน  ๓๐ วิถ ี
อติปริตตารมณ  ม ี๗  วิถ ีคูณดวยทวร ๕   จึงเปน ๓๕ วิถ ี

รวมทัง้หมดเปน  ๑๐๐  วิถ ี
หมายเหต…ุ คูณดวยทวาร ๕ นั้น หมายความวา แตละอารมณสามารถเกิดไดใน

ทวารทั้ง ๕ และทุกวิถทีี่เกิดได เชน อติมหันตารมณ ม ี๓ วิถ ีแตละทวารก็ม ี๓ วถิี ฉะนั้น ๕ 
ทวาร จึงเปน ๑๕ วิถี  ในอารมณและทวารอื่น ๆ ทํานองนี ้
๒.รูปบุคคลมี  ๓๒ วิถี  (มี ๒ ทวาร คือ จักขุทวาร กับ โสตทวาร) 

อติมหันตารมณ  มี ๒ วิถ ีคูณดวยทวาร ๒ จึงเปน    ๒ วิถ ี
มหันตารมณ มี ๒ วิถ ีคูณดวยทวาร  ๒  จึงเปน    ๔ วิถ ี
ปริตตารมณ มี ๖ วถิ ีคูณดวยทวาร ๒ จึงเปน ๑๒ วิถ ี
อติปริตตารมณ มี ๗ วิถ ีคูณดวยทวาร ๒ จึงเปน ๑๔ วิถ ี

      รวมทั้งหมดเปน ๓๒  วิถ ี
๓. ทารกในครรภมี ๕๔ วิถี (มี ๓ ทวาร คือ ชิวหาทวาร,กายทวาร,มโนทวาร) 

อติมหันตารมณ มี ๑ วถิ ีคูณดวยทวาร  ๓ จึงเปน   ๓ วิถ ี
มหันตารมณ มี ๔ วิถ ีคูณดวยทวาร ๓ จึงเปน ๑๒ วิถ ี
ปริตตารมณ มี ๖ วถิ ีคูณดวยทวาร ๓ จึงเปน ๑๘ วิถ ี
อติปริตตารมณ มี ๗ วิถ ีคูณดวยทวร ๓ จึงเปน ๒๑ วิถ ี

รวมทัง้หมดเปน  ๕๔  วถิ ี
ซึ่งแสดงเปนตารางไดดังนี้ 

บุคคล อติมหัน มหัน ปริตตา อติปริต คูณดวย รวมวิถ ี
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ตารมณ ตารมณ รมณ ตารมณ ทวาร 
กามบุคคล ๓ ๔ ๖ ๗ ๕ ๑๐๐ 
รูปบุคคล ๒ ๒ ๖ ๗ ๒ ๓๒ 
ทารกในครรภ ๑ ๔ ๖ ๗ ๓ ๕๔ 
ขอควรจํา 
vปญจทวารวถิี มีอารมณเปนใหญ จึงนับเอาจิตตักขณะ เปนเกณฑในการจําแนกอารมณ 
vมโนทวารวิถ ี มีจิต เจตสิกเปนใหญ ซึ่งเปนการนึกคิด จึงถือเอาอารมณทีม่าปรากฎชัด 
หรือไมชัดเปนเกณฑในการจําแนกอารมณ 
vรูปารมณเปนตน ที่เกิดขึ้นแลว แตยงัไมมากระทบกบัจักขุปสาท ภวังคที่ผานไปนั้นเรียกวา 
อตีตภวังค  (ภวังคเดิม) 
vรูปารมณ กระทบกับจกัขุปสาทแลว ทาํใหเกิดการหวั่นไหวของจิตที่เปนภวังค ดวยอํานาจ
ของการกระทบ  เรียกวา  ภวังคจลนะ  ( ภวังคไหว ) 
vภวังคไหว ทีเ่กิดขึ้นพรอมดวยการตัดกระแสภวังคขาด  เรียกวา ภวงัคุปจเฉทะ   (ภวังคตัด
กระแสภวังค) 

มนสิการ  ๓  อยาง  คือ 
๑.วิถีปฏปิาทกมนสกิาร คือ มนสกิารทีท่าํใหวถิีจิตเกิด ไดแก ปญจทวาราวัชชนจิต 
๒.ชวนะปฏิปาทกมนสิการ คือ มนสิการที่ทาํใหชวนะจติเกิดขึ้น ไดแก มโนทวาราวชัชนจิต 
๓.อารัมมณปฏิปาทกมนสิการ คือ มนสิการทีท่ําใหจติขึ้นสูอารมณ ไดแก มนสกิารเจตสิก 
 

ปฏิจจสมุปบาทวิภังคอัฏฐกถา 
กลาววา ตทาลัมพนะเกิดไมไดในฐานะ ๑๑ อยาง 
๑.เมื่อชวนะ ถอืเอาชื่อ หรือ โคตร  เปนอารมณ  ดับลงแลว  
๒.กามสัตตชวนะ ที่ถือเอาบญัญัติ  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๓.หลังจากวิปสสนาสัตตชวนะ  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๔.หลังจากวุฏฐานคามินวีิปสสนาชวนะ  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๕.หลังจากสัตตชวนะที่ปรารภรูปาวจร และ อรูปาวจร  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๖.หลังจากมจิฉัตตนิยตอกุศลชวนะ  ดับลงแลว 
๗.หลังจากสัมมัตตชวนะ  ดับลงแลว 
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๘.หลังจากสัตตชวนะที่ถือเอาโลกุตตระ  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๙.หลังจากสัตตชวนะที่ถือเอาอภิญญา  เปนอารมณ  ดับลงแลว 
๑๐.หลังจากมหากุศลและกริิยาญาณสัมปยุตตจิต ๘ ทีถ่ือเอาปฏิสัมภิทาเปนอารมณ 
     ดับลงแลว 
๑๑.หลังจากกามสัตตชวนะที่ถือเอากามอารมณที่มกีําลงัออนเปนอารมณดับลง 
 

เหตุที่ทําใหเกิดความฝน  ๔  อยาง  คือ 
๑. เพราะบุพพนิมิต ๒. จิตอาวรณ ๓. เทพสังหรณ ๔. ธาตุกําเริบ     

(กรรมนิมิต ๑  จิตอาวรณ ๑ เทพสงัหรณ ๑  ธาตุกําเริบ๑) 
หมายเหต ุ ในมิลินทปญหาแสดงเหตุแหงความฝนไว ๓  อยาง คือ  เสลดทําเอา  ลม

กําเริบ   เลือดไมดี 
 

สรุปสุทธมโนทวารวิถี  ๔๑  วิถี 
จําแนกโดยธรรม ๔ หมวด คือ วิสยัปปวัตติ  ๔ อารมณ ๖ บุคคล ๘ ภูม ิ๓๑ 

อติวิภูตารมณ  ๒๒ 
อตีตภวังค ๖ วิถี คือ 

 วิถีทีม่ีอตีตภวังค ๕ วิถ ีมีอารมณที่เปนปจจุบันนิปผันนรูป  ๑๘ ไดในบุคคล ๘ และ
เกิดไดในกามภูมิ ๑๑ 

วิถีทีม่ีภวังคเดมิ ๑ วถิ ี มีอารมณที่เปนกามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เกิดไดใน
บุคคล ๘  เกิดไดในกามภูมิ ๑๑ 

ชวนะ ๑๖ วิถี คือ 
วิถีทีม่ีอตีตภวังค ๗ วถิ ี มอีารมณที่เปนปจจุบันนิปผันนรูป ๑๘ เกดิไดในบุคคล ๘ 

เกิดไดใน ปญจโวการภูมิ ๒๖ 
วิถีทีม่ีภวังคเดมิ ๑ วิถ ี มีอารมณที่เปน จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพ บัญญัติ  เกิด

ไดในบุคคล ๘ เกิดไดในภูมิ ๓๐ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
วิถีทีม่ีอตีตภวังค และมีอาคนัตุกภวังค ๗ วิถ ีมีอารมณที่เปนปจจุบันนิปผันนรูป ๑๘ 

เกิดไดในบุคคล ๔ (เวนทุคตบุิคคล, สุคติอเหตุกบุคคล, พระอนาคาม,ี พระอรหันต)  เกิดไดใน
กามสุคติภูมิ ๗ 
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วิถีจิตทีม่ีภวังคเดิม และมีอาคันตุกภวงัค ๑ วถิ ีมีอารมณที่เปนโลกียจิต ๘๑ เจตสกิ 
๕๒ เกิดไดในบุคคล ๔ (เวนทุคติบุคคล, สุคติอเหตุกบุคคล, พระอนาคาม,ี พระอรหันต)  เกิด
ไดในกามสุคตภูิมิ ๗ 

วิภูตารมณ  ๑๖ วิถี 
หมายเหต…ุ  วิภูตารมณทั้ง  ๑๖ วถิี เหมือนกับ อติวิภูตารมณ ชวนะวาระทั้ง  ๑๖ วิถ ี

อวิภูตารมณ  ๒ 
๑. วิถีที่มีมโนทวาราวัชชนจิต (ม)เกิด ๓ ขณะ มีอารมณ ๖ ทีล่ะเอยีดและ สุขุมทัง้

ที่เปนรูป ๒๘ นิพพาน บัญญัติ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในภูมิ ๓๐ (เวน อสัญญสัตตภูมิ) 
๒. วิถีที่มีมโนทวาราวัชชนจิต (ม) เกดิ ๒ ขณะ มอีารมณ ๖ ทีเ่ปนปรมัตถและ

บัญญัติ เกิดไดในบุคคล  ๘  เกิดไดในภูม ิ ๓๐ (เวนอสญัญสัตตภูมิ) 
อติอวิภูตารมณ  ๑ 

๑. วิถีทีม่ีภวังคเดิม ๑ ขณะ และภวังคจลนะ ๒ ขณะ เมื่ออารมณมาปรากฏมีแต
ภวังคไหวเทานั้นที่เกิดขึ้น เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในภูมิ ๓๐ (เวนอสัญญสัตตภูมิ)  
 
ตทนุวัตตกิมโนทวารวิถี หรือ อนุพันธกมโนทวารวิถี  ๔๗ ประเภท 

อตีตัคคหนวิถี 
๑. ที่เปนตทาลัมพนะวาระ ที่มีอตีตปญจารมณที่เปนปรมัตถ 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 เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดได

ในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูม ิ๑๕ เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ    ภ 
๓. ที่เปนชวนวาระ มีอาคันตุกภวังค ที่มีอตีตปญจารมณที่เปนปรมัตถ เกดิได

ในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูม ิ๒๖ (กามภมูิ ๑๑ รูปภูมิ 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 รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 
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ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ต    ต    ภ 
๒. ที่เปนชวนวาระ  ที่มอีตีตปญจารมณที่ปรมัตถ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดได

ในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูม ิ๑๕ เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ   ภ 
๓. ที่เปนชวนวาระ มีอาคันตุกภวังค ที่มีอตีตปญจารมณที่ปรมัตถ  เกิดไดใน

บุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสญัญ) 
ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   อา  ภ   ภ 
อัตถัคคหนวิถี  (กายวิญญัติคหนวิถี  วจีวิญญัติคหนวิถี) 
๑. ที่เปนชวนวาระ มีอารมณที่เปนบญัญัติที่เกี่ยวปญจารมณ เกดิไดในบุคคล ๘ 

เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญ) 
ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   ภ   ภ   ภ 
๒. ที่เปนชวนวาระ มอีาคันตุกภวังค มีอารมณที่เปนบญัญติัที่เกี่ยวปญจา

รมณ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูม ิ๒๖ (กามภูม ิ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญ
สัตตภูมิ) 

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

๑. ที่เปนชวนวาระ มีอารมณที่เปนบญัญัติที่เกี่ยวปญจารมณ  เกิดไดในบุคคล 
๘ เกิดไดในปญจโวการภูมิ ๒๖ (กามภูม ิ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญสัตต) 

ตี     น     ท     ม     ช     ช     ช     ช     ช     ช     ช    ภ   ภ    ภ 
๒. ที่เปนชวนวาระ  มอีาคันตุกภวังค มีอารมณที่เปนบัญญติัที่เกี่ยวปญจา

รมณ  เกิดไดในบุคคล ๘ เกิดไดในปญจโวการภูม ิ๒๖ (กามภูม ิ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ เวนอสัญญ
สัตตภูมิ) 

ตี    น    ท    ม    ช    ช    ช    ช    ช    ช    ช   อา  ภ    ภ 
 
วิถีที่เกิดคั่นในระหวางอัตถัคคหนวิถี  กับ  นามัคคหนวิถี  ๓ วิถี 
๑.  สังเกตวิถี  เปนวถิีที่รับชื่อของสิ่งตาง ๆ  ที่เคยจดจํามากอน 
๒. สัมพันธวถิี เปนวถิีที่รับอารมณที่สังเกตวิถีเคยรับมากอน เอามาเปนอารมณ 

เชื่อมตออารมณคร้ังหลัง ๆวาเหมือนกนักบัสภาวะและชาติเปนตนหรอืไม 
๓. วินิจฉัยวถิี เปนวถิีที่เกิดขึ้นมาตัดสนิวา  วัตถนุี้ ชื่อนี้  เปนตน 
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การเกิดข้ึนของตทนุวัตติกมโนทวารวิถี  ๓  ประเภท 

 สวนรวม  จักขุทวาร  โสตทวาร 
        ๑.ปญจทวารวิถ ี  ๑.  จักขุทวารวิถ ี ๑. โสตทวารวถิี 
       ๒.อตีตัคคหนวถิ ี  ๒.  อตีตัคคหนวิถ ี ๒. อตีตัคคหนวิถ ี
       ๓.  สมุหคัคหนวถิ ี  ๓.  สมุหัคคหนวิถ ี ๓.  สมุหัคคหนวิถ ี
       ๔.  อัตถัคคหนวถิ ี  ๔.  อัตถัคคหนวถิ ี ๔.  นามัคคหนวิถ ี
       ๕.  สังเกตวิถ ี  ๕.  กายวิญญติัคหนวถิ ี ๕.  สังเกตวิถ ี
       ๖.   สัมพนัธวถิ ี  ๖.  สังเกตวถิ ี  ๖.  สัมพันธวถิี 
       ๗.  วินิจฉัยวิถ ี  ๗.  สัมพันะวถิี  ๗.  วินิจฉัยวิถ ี
       ๘.  นามคัคหนวถิ ี  ๘.  วินิจฉัยวิถ ี  ๘.  อัตถัคคหนวิถ ี
       ๙.  อธิปปายัคคหนวถิี   ๙. วจีวิญญัติตหนวถิ ี
     ๑๐. สังเกตวิถี      
     ๑๑.  สัมพนัธวถิี    
      ๑๒.  วินิจฉัย      
     ๑๓.  อธิปปายัคคหนวถิ ี
 

อัปปนาวถิี มี  ๒  อยาง คือ 
โลกยีอัปปนา   ๓  อยาง โลกุตตรอัปปนา  ๒  อยาง 

๑.รูปาวจร ๒. อรูปาวจร ๓. อภิญญา ๑. มรรค ๒. ผล 
ปฐมฌาน อากาสาานัญจายตนะ อิทธิวิธะ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล 
ทุติยฌาน วิญญาณัญจายตนะ ทิพพจักขุ สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 
ตติยฌาน อากิญจัญยายตนะ ทิพพโสตะ อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
จตุตถฌาน เนวสัญญานา

สัญญายตนะ 
เจโตปริยอภิญญา อรหัตตมรรค อรหัตตผล 

ปญจมฌาน  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   
  ยถากมัมูปคอภิญญา   
  อนาคตังสอภิญญา   

 



 

 

                                                                                                                               ๑๒๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

อัปปนาวถิีมี  ๗ ประเภท คือ 
๑. อาทิกัมมกิฌานวิถ ี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคตบุิคคล,สุคติอเหตุกบุคคล,ทวิ

เหตุกบุคคล) ในกามสุคคติภูมิ ๗ รูปภูม ิ๑๕ อรูปภูมิ ๔ 
๒. ฌานสมาบัติวิถี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,สุคติอเหตุกบุคคล,ทวิเหตกุ

บุคคล) ในกามสุคติภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๕  อรูปภูมิ ๔ 
๓. ปาทกฌานวิถ ี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,สุคติอเหตุกบคุคล,ทวิเหตุก

บุคคล) ในกามสุคคติภูมิ  ๗  รูปภูมิ  ๑๕ 
๔. อภิญญาวถิี เกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล,สุคติอเหตุกบคุคล,ทวิเหตุก

บุคคล)  ในกามสุคติภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๕ 
๕.มรรควิถ ีเกิดไดแกบุคคล ๙ คือ ติเหตกุปุถุชน ๑ อริยบุคคล ๘ ในกามสุคคติภูมิ ๗ 

รูปภูมิ ๑๕ อรูปภูมิ ๔ 
๖. ผลสมาบติัวิถี  เกิดไดแกพระอริยบคุคล ๔  ในกามสุคคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เว

นอสัญญสัตตภูมิ) อรูปภูม ิ๔ 
๗.นิโรธสมาบัติวิถี  เกิดไดแกบุคคล ๒ คือ พระอนาคามีกับพระอรหันต ผูไดฌาน

สมาบัติ ๘ หรือ ๙ ในกามสคุคติภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๕  
 

ความหมายของอัปปนาวิถ ี ๗  อยาง 
๑. อาทิกัมมกิฌาน เปนวถิีของผูทีไ่ดฌานเปนครั้งแรก 
๒. ฌานสมาบัติ  เปนวถิีที่เขาถงึโดยชอบ  คือ  เขาถึงฌาน 
๓. ปาทกฌาน  เปนวถิีที่เปนบาทใหเกิดอภิญญา 
๔. อภิญญา  เปนวถิีที่รูยิง่ 
๕. มรรควิถี  เปนวถิีที่ฆากิเลสได 
๖. ผลสมาบัติวิถี   เปนวิถีทีเ่ขาถึงโดยชอบซึ่งผลจิตที่รับอารมณอันประเสริฐ 
๗. นิโรธสมาบติัวิถี เปนวถิีที่เขาถึงโดยชอบ ซึ่งความดับของจิต เจตสิก  จิตตชรูป 
 

อัปปนาวถิีของมันทบุคคล  ๗  วิถี 
๑. อาทิกัมมิกฌานวถิี  มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตในอารมณสมถะ ๓๐ อยาง ๆ 

ใดอยางหนึง่  ไดเกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล ๑ สุคติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตุกบุคคล 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๒๘                                                                                         

๑) เกิดไดใน ๒๖ ภูม ิคือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) และอรูปภูมิ ๔ จิต
ที่เกิดไดในวถินีี้ คือ อเหตุกจิต ๑๗ (เวนหสิตุปปาทจิต ๑) ติเหตุกภวงัคจิต ๑๓ คือ มหาวบิาก
ญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหัคคตวิบากจิต ๙ ติเหตุกชวนะ ๑๓ คือ มหากุศลญาณสมัปยุตตจิต 
๔ มหัคคตกุศลจิต ๙  รวม ๔๓ ดวง 

ภ     น    ท     ม     ปริ    อุ     นุ     โค     ณ     ภ     ภ     ภ 
๒. ฌานสมาบัติ มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตในอารมณสมถะ ๓๐ อยาง ๆ ใด

อยางหนึ่ง ไดเกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล ๑ สุคติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตกุบุคคล ๑) 
เกิดไดใน ๒๖ ภูมิ คือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) และอรูปภูมิ ๔ จิตที่
เกิดไดในวิถนีีคื้อ อเหตุกจิต ๑๗ (เวนหสตุิปปาทจิต ๑) ติเหตุกภวังคจิต ๑๓ คือ มหาวิบาก
ญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหัคคตวิบากจิต ๙ ติเหตุกชวนะ ๑๓ คือ มหากุศลญาณสมัปยุตตจิต 
๔ มหัคคตกุศลจิต ๙  รวม ๔๓ ดวง 

ภ    น    ท    ม    ปริ   อุ    นุ    โค    ฌาน เร่ือย ๆ ไป    ภ          
๓. ปาทกฌาน  มีอารมณเกี่ยวกับปฏิภาคนิมิตในกสณิ ๑๐ อยาง ๆ ใดอยางหนึ่ง  

เกิดไดเกิดไดแกบุคคล ๕ (เวนทุคติบุคคล ๑ สุคติอเหตุกบุคคล ๑ ทวิเหตุกบุคคล ๑) เกิดไดใน 
๒๒ ภูมิ คือ กามสุคตภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) จิตที่เกิดไดในวิถนีี้ คือ อเหตุกจิต 
๑๗ (เวนหสิตุปปาทจิต ๑) ติเหตุกปญจโวการปฏิสนธิ ๙ คือ มหาวิบากญาณสมัปยุตตจิต ๔ 
รูปาวจรวิบากจิต ๕ ติเหตุกชวนะ ๑๓ ดวง คือ มหากุศลอุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ มหา
กิริยาอุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต ๒ มหัคคตปญจมฌานกุศลจิต ๕ มหัคคตปญจมฌานกิริยา 
๔  (เวนเนวสญัญานาสัญญายตนกิริยา ๑) รวมเปนจิต ๓๖ ดวง 

ภ    น    ท    ม    ปริ    อุ    นุ    โค    ฌาน เร่ือย ๆ ไป    ภ 
๔.อภิญญามีอารมณ ๖ ที่เปนปรมัตถ บัญญัติ อยางใดอยางหนึง่  เกิดไดแกบุคคล ๕ 

(เวนทุคติบุคคล๑ สุคติอเหตุกบุคคล ๑ ทวเิหตุกบุคคล ๑) จิตที่เกิดไดในวิถนีี ้คือ ติเหตุกปญจ
โวการปฏิสนธ๙ิคือมหาวิบากญาณสัมปยตุตจิต ๔รูปาวจรวิบากจิต ๕มหากุศลอุเบกขาญาณ
สัมปยุตตจติ ๒มหากิริยาอุเบกขาญาณสมัปยุตตจิต ๒ อภิญญาจิต ๒รวมเปนจิต๑๕ ดวง 

ภ   น   ท    ม   ปริ   อุ   น ุ  โค   อภิ    ภ    ภ    ภ     
๕. มัคควิถี  มีอารมณที่เปน รูปนาม นิพพาน  เกิดไดแก ติเหตุกปถุุชน ๑  เกิดไดใน

กามสุคตภูมิ ๗  รูปภูมิ ๑๐ (เวนสทุธาวาสภมูิ ๕ อสัญญสัตตภูมิ ๑) จิตที่เกิดไดในวถิีนี้ มี ๑๖ 
ดวง คือ ติเหตุกปญจโวการปฏิสนธิจิต ๙  มโนทวาราวชัชนจิต ๑ มหากุศลญานสัมปยุตตจิต 
๔  มรรคจิต ๑ ผลจิต ๑  รวมเปน ๑๖ ดวง 



 

 

                                                                                                                               ๑๒๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ภ     น     ท     ม     ปริ     อุ     นุ     โค     มัค    ผ     ผ     ภ 
 และเกิดไดแกผลบุคคล ๔ ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูม๑ิ๕ อรูปภูมิ ๔ จิตที่เกิดไดในวถินีี้
มี ๒๔ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธิจิต ๑๓ ดวงคือ มหาวิบากญาณสัมปยตุตจิต ๔ มหคัคตวิบาก
จิต ๙, มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มรรคเบื้องตน ๓ ผลเบ้ืองตน ๓ 
รวมเปน ๒๔ 
 ภ     น     ท     ม     ปริ     อุ     นุ     โว     มัค     ผ     ผ     ภ  

๖. ผลสมาบัติ   มีรูปนาม และนิพพาน เปนอารมณ   เกิดไดแกผลบุคคล ๔ ในกาม
สุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ๑๕ อรูปภูมิ ๔ จิตทีเ่กิดไดในวิถนีี้ม ี๒๖ หรือ ๔๒ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธิจิต 
๑๓ ดวงคือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหัคคตวบิากจิต ๙, มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  ผลจิต ๔ หรือ ๒๐  รวมเปน ๒๖ 
หรือ ๔๒ 

ภ     น     ท     ม     น ุ     น ุ    นุ    น ุ     ผล จิตเรื่อย ๆ ไป     ภ 
๗.นิโรธสมาบติั มีอากิญจญัญายตนกุศลจิต ๑ กริยาจิต ๑ และนพิพานเปนอารมณ  

เกิด ไดแก บุคคล ๒ จาํพวก คือ พระอนาคามี และพระอรหันต ในกามสุคติภูมิ ๗ รูปภูมิ ๑๕ 
จิตที่เกิดไดในวิถีนี ้มี ๑๖ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธิจิต ๙ ดวง คือ มหาวิบากญาณสมัปยุตตจิต 
๕ รูปาวจรวิบากจิต ๕,มโนทวาราวัชชนจติ๑ มหากุศลอุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต๒ มหากิริยา
อุเบกขาญาณสัมปยุตตจิต๒ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต๑ กิริยาจิต๑ รวมเปน๑๖ ดวง 

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

 

ปริจเฉทที่ ๕  วิถีวิมุตตสังคหวิภาค 
 

ในปริจเฉทที่ ๕ นี ้เปนการแสดงจิตและเจตสิกที่ไมไดเกิดโดยอาศัยทวารใดทวารหนึง่ 
เรียกวา วิถีวมิตุตจิต ไดแก จิตเจตสิก ที่ทาํหนาที่ปฏิสนธิ ภวงัค จุติ คือ การเกิดขึ้นในภพใหม  
การรักษาภพที่เกิดอยู  และการตายจากภพเกา 

ในปริจเฉทที่ ๕ นี ้ทานแสดงธรรมไว ๔ หมวด ที่เรียกวา จตุกะทั้ง ๔ คือ 
๑. ภูมิจตุกะ แสดงเกี่ยวกับภูมิทั้ง ๔ คืออบายภูมิ กามสคุติภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ  
๒. ปฏสินธจิตุกะ แสดงเกี่ยวกับปฏิสนธใินภูมิทัง้ ๔ คือ อบายปฏสินธ,ิ กามสุคติ

ปฏิสนธ,ิ รูปาวจรปฏิสนธ,ิ และอรูปาวจรปฏิสนธ ิ
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๓. กัมมจตุกะ  แสดงเกี่ยวกับเร่ืองกรรม ๔ หมวด คือ กิจจจตุกะ, ปากทานปริยาย
จตุกะ, ปากกาลจตุกะ, และปากัฏฐานจตกุะ 

๔. มรณุปปตติจตุกะ แสดงเกี่ยวกับเร่ืองมรณะ ๔ อยาง คือ อายกุขยมรณะ, กัมมัก
ขยมรณะ, อุภยักขยมรณะ, และอุปจเฉทกมรณะ 

 
๑. ภูมิจตกุกะ 

 ภูมิมี ๔  คือ   อบายภูม,ิ  กามสุคติภูมิ,  รูปาวจรภูม,ิ  อรูปาวจรภูม ิ
 อบายภูมิมี ๔ คือ นรก, กําเนิดดิรัจฉาน, เปรตวิสัย, อสุรกาย 
 กามสุคติภูม ิมี ๗ คือ มนษุย ๑ เทวภูมิ ๖ 
 รูปาวจรภูม ิมี ๑๖ คือ ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภมูิ ๓ ตติยฌานภมูิ ๓ และจตุตถ
ฌานภูมิ ๒ หรือ ๗ (ซึ่งรวมทัง้สุธาวาสภูม ิ๕ ดวย) 
 อรูปภูม ิ มี ๔ คือ อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ วญิญาณัญจายตนภูมิ ๑ อา
กิญจัญญายตนภูมิ ๑ และเนวสัญญานาสัญญายตนภมูิ ๑ 
 

อธิบายอบายภูมิ ๔ 
 สถานที่ ๆ ไมมีโอกาสกระทํากุศลนัน่แหละ เปนที่อยูของสัตวทัง้หลาย เรียกวา
อบายภูมิ   ดังมีวจนัตถะวา  อปาโย   เอว   ภูมิ   อปายภูมิ 

๑. นรกภมูิ 
 นรกภูมิ  คือ ทีอ่ยูของสัตวที่ไมมีความสุขความสบาย 

มหานรกมี ๘ ขุม คือ 
๑.สัญชวีะ นรกสัตวนรกทีต่ายแลวฟนขึน้ในภพนัน้บอย ๆ (เพราะทําปาณาติบาต

เสมอๆ) 
         ๒.กาฬสุตตะนรก สัตวนรกที่ถูกตดีวยเสนเชือกดํา (เพราะเคยประทุษรายผูมีพระคุณ) 

๓.  สังฆาตะนรก  สัตวนรกทีถู่กบดดวยภูเขาเหล็ก  (เพราะทาํการทารณุกรรมสัตว) 
๔.โรรุวะนรก (ธูมะโรรุวะ) สัตวนรกทีร่องไหดวยเสยีงอันดงั (เพราะเคยจบัสัตว

เปนๆมาเผาไฟทัง้เปน) 
๕.มหาโรรุวะนรก (ชาลโรรุวะ) สัตวนรกที่รองไหดวยเสียงอันดงักวา (เพราะเคยปลน

สมณะชีพราหมณผูมีศีล) 
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๖. ตาปนะนรก นรกที่ไฟไหมสัตวนรกที่ตรึงอยูบนหลาวเหล็ก (เพราะเคยเปน
นายพรานฆาสัตว ดวยการทรมานจนกวาจะตาย) 

๗.มหาตาปนะนรก (ปตาปนะ)นรก ทีไ่ฟไหมสัตวนรกซึ่งถกูตรึงอยูบนเหลก็อันแรง
รอน  (เพราะเคยฆาคน ดวยการทรมานจนกวาจะตาย) 

๘.อวีจินรก นรกที่ไมวางจากเปลวไฟ และความทุกขของสัตวนรก (เพราะโทษที่เคย
ทําอนันตริยกรรม) 

อุสสทนรกมี ๕ ขุม คือ 
 ๑.   คูถะนรก นรกหลมุคูถ 
 ๒.   กุกกฬุะนรก นรกขี้เถารอน 
 ๓.   ชิมปลีวนะนรก นรกปาไมงิ้ว 
 ๔.   อสิปตตวนะนรก นรกปาไมที่มีใบเปนดาบ 
 ๕.   เวตตรณีนรก นรกน้าํเค็มที่เต็มไปดวยปาหวายหนามแหลมคม 
ทุกขตาง ๆ มมีากในนิรยภมูินี้ จงึชื่อวา อุสสทะ (อุสฺสีทนฺติ นานาทุกขา เอตฺถาติ -อุสฺสทา) 
 วิธีนับอุสสทนรก ๑๒๘ ขุม (เรียกจุฬนรกก็ได)  คือ ในมหานรกขุมหนึ่ง ๆ มี อุสสทน
รก ทิศละ ๔  รวม ๔ ทิศ เปน ๑๖ ขุม เปนบริวาร และมหานรกก็มี ๘ ขุม อุสสทนรกทั้งหมดจงึ
มี ๑๒๘ ขุม 
 พระยายมราชไมใชสัตวนรกเปนเทวดาชัน้ต่ําในจาตุมมหาราชกิาภูม ิ เปนเจาแหงเว
มานกิเปรต มใีจกรุณาตอสัตว ในชาติกอนเคยทาํอกุศลเทากันกับกศุล 
 นายนิรยบาล ไมใชสัตวนรก เกิดดวยมหากุศลชั้นต่ํา เปนเทวดาชัน้จาตุมมหาราชิกา 
มีชาติเปนรากษส ชาตกิอนเปนผูมีใจยนิดตีอการเบียดเบียน 
 

จิตใจของสัตวทั้งหลายในโลกนี้มี ๔ ประเภท คือ 
๑.  ชอบทํากุศลมาก  ไปเกิดในสุคติภูมิ 
๒.  ทํากุศล อกุศลเทากัน  ถาไปเกิดในนรก ก็มโีอกาสทีพ่ระยายมจะซกัถามและตอบได 
๓.  ชอบทําอกศุลมากกวา  ถาไปเกิดในนรก ก็เสวยทกุขอยางเดียว 
๔.  ชอบทําอกศุลฝายเดียว  ไปเกิดในนรกเสวยทกุขทนัท ี
 พระยายมราช จะถามสัตวนรกเรื่องเทวทูต ๕ อยาง เพือ่ใหระลึกถงึกศุล ถาระลกึได 
ก็ตายจากสัตวนรกไปเกิดเปนมนุษยหรือเทวดา เทวทตู ๕ คือ ๑) ความเกิด  ๒)  ความแก   
๓)  ความเจ็บ   ๔)  คนตองโทษ   ๕)  ความตาย 
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อุสสทนรก ๘ ขุม ที่มาในโลกบัญญัติปกรณ 
 ๑.    หลุมนรก อันเต็มไปดวยถานเพลงิ เรียกวา  องฺคารกาสุนิรยะ 
 ๒.   นรกน้าํเหล็ก เรียกวา  โลหรสนิรยะ 
 ๓.   นรกขี้เถา   เรียกวา   กกฺุกลุนิรยะ 
 ๔.   นรกน้าํรอน   เรียกวา   อัคฺคิสโมทกนิรยะ 
 ๕.   นรกหมอโลหะ     เรียกวา   โลหกุมฺภีนิรยะ 
 ๖.   นรกอุจจาระเนา   เรียกวา   คูถนริยะ 
 ๗.   นรกปาไมงิ้ว   เรียกวา   สิมฺปลิวนนิรยะ 
 ๘.   นรกแมน้าํเค็ม   ที่เต็มไปดวยหวายหนาม  เรียกวา  เวตฺตรณีนิรยะ 
ประเภทแหงอวีจินรก (มาในสฬายตนสังยตุตอัฏฐกถา,อังคุตตรอัฏฐกถา) 
 ๑.   ปหาสนิรยะ นรกราเริง 
 ๒.   อปราชิตนิรยะ  นรกไมแพ 
 ๓.   อัพพทุนริยะ เปนการนับจาํนวน    
 ๔.   นิรัพพทุนิรยะ =  ๒๐ อัพพุทะ  

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

 ๗.   อะฏะฏะนิรยะ  = ๒๐ อะหะหะ 
 ๘.   กุมุทนิรยะ  = ๒๐ อะฏะฏะ 
 ๙.   โสคันธิกนิรยะ  = ๒๐ กุมทุะ 
 ๑๐.  อุปปลนิรยะ  = ๒๐ โสคันธกิะ 
 ๑๑.  ปุณฑริกนิรยะ  = ๒๐ อุปปละ 
 ๑๒.  มหาปทุมนิรยะ = ๒๐ ปุณฑริกะ 

๒. กําเนดิเดรัจฉาน 
 ติรัจฉานโยนิ  หมายถึง  สัตวที่ไปโดยสวนขวาง หรือ สัตวที่ไปขวางจากมรรคผลใน
บรรดาสัตวติรัจฉานเหลานี ้มีทั้งหมด ๔ พวก จาํแนกโดยขา 
 ๑.   อปทติรจฺฉาน  สัตวติรัจฉานที่ไมมีขา 
 ๒.   ทฺวิปทติรจฺฉาน  จําพวกติรัจฉานที่ม ี๒ ขา 
 ๓.   จตุปฺปทติรจฺฉาน  จําพวกติรัจฉานที่ม ี๔ ขา 

    อัพพุทะ คือการกําหนดเวลาที่
ตองอยูในนรกนั้น ๆ 
       การคํานวณเวลาคือ เอาเม็ด
งาโกศลเต็มเกวียนบรรทุกน้ําหนัก
ได๒๐ขารี แสนปเอาออก๑ เมล็ด
จนกวาจะหมดจึงเปน๑ อัพพุทะ 



 

 

                                                                                                                               ๑๓๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๔.   พหุปฺปทติรจฺฉาน  จําพวกติรัจฉานที่มีขามาก 
พญานาคมี ๑๐๒๔ ชนิด 
 ๑.   กัฏฐมุโข   กัดแลวแข็ง 
 ๒.   ปูติมุโข   กัดแลวจะเนา 
 ๓.   อัคฺคิมุโข  กัดแลวรอน 
 ๔.   สัตฺถมุโข  กัดแลวเหมือนถูกฟาผา 
มีวิธทีําอนัตราย ๔ ชนิด คือ 
 ๑.   ทัฏฐวิสพญานาค กัดแลวพิษซานไปทั่วตวั 
 ๒.   ทิฏฐวิสพญานาค ใชมองดแูลวพนพิษออกทางตา 
 ๓.   ผุฏฐวิสพญานาค ใชการกระทบก็เปนพิษออกมา 
 ๔.   วาตวิสพญานาค  ใชลมหายใจพนพิษ 
ใชวิธีทาํอันตราย ๑๖ ชนิดนี ้ชนิดหนึง่ ๆ แบงวิธทีําอนัตรายอีก ๔ ชนิด 
 ๑.   อาคตวิส  น โฆรวิส มีพิษแผไปเร็ว  แตไมรุนแรง 
 ๒.   โฆรวิส น อาคตวิส มีพิษแรง  แตแผไปชา 
 ๓.   อาคตวิส โฆรวิส     มีพิษแผไปเร็ว  และแรงมาก 
 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 พญานาคเกิดเติบโตทีเดียว 
ในพญานาค ๒๕๖ ชนิด แบงเปน ๒ คือ 
 ๑.   ชลชพญานาค  พญานาคทีเ่กดิอยูในน้าํ 
 ๒.   ถลชพญานาค  พญานาคทีเ่กดิอยูบนบก 
ในพญานาค ๕๑๒ ชนิด แบงเปน ๒ คือ 
 ๑.   กามรูปพญานาค พญานาคทีเ่สวยกามคุณ 
 ๒.   อกามรูปพญานาค พญานาคที่ไมเสวยกามคุณ 
ลักษณะของพญานาคที่มีประจําตัวอยูเสมอ ๕ อยาง คือ 
 ๑.   ในขณะปฏิสนธิ                                    
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 ๒.   ในขณะเสพเมถุนกับพญานาคดวยกนั    
 ๓.   ในขณะลอกคราบ               ตองปรากฎเปนพญานาค 
 ๔.   ในขณะนอนหลับปราศจากสติ     
 ๕.   ในขณะตาย   

กินนรา 
สัตวทีน่าเกลยีดแตเหมือนคน มีอาย ุ๑๐๐๐ ปธรรมดากนินรนั้นยอมกลัวน้าํมากที่สุด 

กินนรมี ๗ อยาง คือ 
 ๑)  เทวกนินรา  ๒)  จันทกนินรา  ๓)  ทุมกินนรา ๔)  ฑณัฑมาณวกนินรา    

๕)  โกนตกนินรา   ๖)   สกุณกินนรา   ๗)  กัณณปาวุรณกินนรา 
ราชสีหมี ๔ อยาง คือ 

๑.  ติณสีหะ  มีรางกายแดงเหมือนขนนกพิราบ เทาวัวหนุม กนิหญาเปนอาหาร 
๒. กาฬสหีะ   มีรางกายดํา ใหญเทาววัหนุม กนิหญาเปนอาหาร 
๓.  บัณฑุสีหะ มีรางกายเหมอืนสีใบไมเหลอืง ใหญเทาววั กนิเนื้อเปนอาหาร 
๔.  เกสรสีหะ มีริมฝปาก หาง เทาสีแดง ต้ังแตศีรษะลงไปตลอดถึงหลัง มีลายสี

แดงพาดสามแถว วนรอบสะโพกสามรอบ  ต้ังแตตนคอมีขนปกคลมุลงมา   ต้ังแตบามีสี
เหมือนผากาํพล สวนที่เหลอืสีขาวทัง้หมด กินเนื้อเปนอาหาร อาศัยถ้ําทอง ถ้ําเงิน ถ้ําแกวมณ ี
ถ้ําเพชร ถ้าํมโนศิลาอยู 

พญาครฑุ 
มีรูปรางเหมือนนก จึงจัดเขาในประเภทนก อาศัยอยูทีป่าไมงิว้ชั้นที๒่ ของเขาสิเนรุ มี

บันไดเวียน ๕ รอบ ๆ ที ่๑  อยูที่มหาสมุทรสีทันดรเปนทีอ่ยูของพญานาค 
  พญาครุฑมีรางกายสูง           ๑๕๐   โยชน 
  ปกยาวขางละ       ๕๐  โยชน 
  คอยาว       ๓๐  โยชน 
  ปากกวาง     ๙  โยชน 
  ขายาว       ๑๒  โยชน 
  หางยาว    ๑๐  โยขน 
กระพือปกเกิดเปนลมพายพุดัไปไกล ๗๐๐-๘๐๐โยชน  กินพญานาคเปนอาหาร 
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ชางมี ๑๐ ชนิด คือ 
๑.  ชางกาฬวกะ  ชางดํา    กําลังเทากับบุรุษ      ๑๐ คน 
๒.  ชางคังเคยยะ ชางคงคา กําลังเทากับชางกาฬวกะ    ๑๐     เชือก 
๓.  ชางปณฑระ  ชางเผือก กําลังเทากับชางคังเคยยะ    ๑๐     เชือก 
๔.  ชางตัมพะ  ชางแดง  กําลังเทากับชางปณฑระ     ๑๐     เชือก 
๕.  ชางปงคละ  ชางดําแดง กําลังเทากับชางตัมพะ       ๑๐     เชือก 
๖.  ชางคนัธะ  ชางมกีลิ่นหอม กําลังเทากับชางปงคละ     ๑๐     เชือก 
๗.  ชางมงัคละ  ชางมงคล กําลังเทากับคันธะ       ๑๐    เชือก 
๘.  ชางเหมะ  ชางสีเทา กําลังเทากับชางมงัคละ       ๑๐    เชือก 
๙.  ชางอุโปสถะ  ชางสทีี่เรียบรอย  กําลงัเทากับชางเหมะ          ๑๐    เชือก 
๑๐.ชางฉัททนัตะ  ชางเกิดในสระฉัททนัตกําลงัเทากับชางอุโปสถะ  ๑๐ เชือก 
 สัญญาที่ปรากฎแกติรัจฉานทั้งหลายมี ๓ อยาง คือ 
 ๑.   กามสัญญา รูจักเสวยกามคุณ 
 ๒.   โคจรสัญญา รูจักหากิน 
 ๓.   มรณสัญญา รูจักกลัวตาย (ปรากฏมากทีสุ่ด) 
 

๓. ปตติวสิยภูม ิ
เปตติวิสัย สัตวที่ชื่อ เปตะ เพราะยอมถึงฐานะอนัหางไกลจากความสขุทั้งหลาย 
 ๑.   วันตาสเปรต  กินน้ําลาย 
 ๒.   กุณปาสเปรต  กินซากศพ 
 ๓.   คูถขาทกเปรต  กินอุจจาระ 
 ๔.   อัคคิชาลมุขเปรต มีไฟลุกในปาก 
 ๕.   สูจิมุขเปรต  มีปากเลก็เทารูเข็ม 
 ๖.   ตัณหัฏฏิตเปรต  ถูกตัณหาเบียดเบียนใหหวิน้าํอยูเสมอ 
 ๗.   สุนิชฌามกเปรต  ดําเหมือนตอไมที่ถกูไฟไหม 
 ๘.   สัตถังคเปรต  มีเล็บมือเล็บเทายาวคมเหมอืนมีด 
 ๙.   ปพพตังคเปรต  มีตัวใหญเทาภูเขา 
 ๑๐.  อชครังคเปรต  มีอัตภาพเหมอืนงูเหลือม 
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 ๑๑.  เวมานิกเปรต  กลางวันเสวยทุกข กลางคืนเสวยสุข 
 ๑๒.  มหิธทิกเปรต  มีฤทธิม์ากอาศัยอยูตามเชงิเขาหิมาลัย 
 

เปรต ๔ ประเภทที่มาในเปรตวัตถ ุอัฏฐกถาและฎีกา 
๑.  ปรทัตตูปชีวิกเปรต มีการเลี้ยงชีวติโดยอาศัยอาหารที่ผูอ่ืนอทุศิให 
๒.  ขุปปปาสิกเปรต ถูกเบียดเบยีนใหหวิขาวกระหายน้าํอยูเสมอ 
๓.  นิชฌามตณัหิกเปรต ถูกไฟเผาไหมใหเรารอนอยูเสมอ 
๔.กาลกัญจิกเปรต  มีเลือดและเนือ้นอยไมแข็งแรง เปนชื่อของอสุราที่เปนเปรต 

 กาลกัญจิกเปรต มีรูปรางสูง ๓ คาวุต ไมมีแรง  เพราะมีเลือดและเนื้อนอย มีสีสรร
คลายกับใบไมแหง ตาถลนออกมาเหมือนกับตาปู และมปีากเทารูเข็มต้ังอยูบนกลางศีรษะ 
 
ภพที่พระโพธิสัตวที่ไดรับพุทธพยากรณแลว จะไมไปเกิดมี ๑๖ คือ 
๑.  ไมเกิดเปนคนปา        ๒.  เปนมารเทวบุตรไมได     
๓.  ไมเปนอสัญญสัตตพรหม      ๔.  เปนสุทธาวาสพรหมไมได   
๕.  ไมไปเกิดในจักรวาลอื่น    ๖.  ไมเปนอรูปพรหม   
๗.  ไมเปนผูหญิง     ๘.  ไมเกิดกับคนที่เปนทาส   
๙.  ไมเกิดเปนคนบอด ห๔หนวก ใบ     ๑๐. ไมเปนคนขี้เร้ือนกุฏฐัง     
๑๑. ไมเปลี่ยนแปลงเพศ       ๑๒. ไมทําปญจานนัตริยกรรม      
๑๓. ไมไปเกิดในโลกนัตริกนรก      
๑๔. ไมเกิดในอเวจีนรก และเปนขุปปปาสกิเปรต, นิชฌามตัณหิกเปรต,  กาลกัญจกิเปรต 
 ๑๕. ไมเกิดเปนสัตวที่เล็กกวานกกระจาบและใหญกวาชาง     
๑๖.  เปนพระอริยะไมไดในระหวาง ๔ อสงไขยแสนมหากัปป 
เปรต ๒๑ จําพวก ที่มาในวนิัย และลักขณสังยุตตพระบาล ี
 ๑.    อัฏฐิสังขสิกเปรต  มีกระดูกเปนทอน ๆ ไมมเีนื้อ 
 ๒.   มังสเปสิกเปรต  มีเนื้อเปนชิน้ ๆ ไมมีกระดูก 
 ๓.   มังสปณฑเปรต  มีเนื้อเปนกอน 
 ๔.   นิจฉวิปริตเปรต  ไมมีหนงั  
 ๕.   อสิโลมเปรต  มีขนเปนดาบ 
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 ๖.   สัตติโลมเปรต  มีขนเปนหอก 
 ๗.   อุสุโลมเปรต  มีขนยาวเปนลกูธน ู
 ๘.   สูจิโลมเปรต  มีขนเปนเข็ม 
 ๙.   ทุติยสูจิโลมเปรต  มีขนเปนเข็มชนิดที่ ๒ 
 ๑๐.  กุมภัณฑเปรต  มีอัณฑะใหญโตมาก 
 ๑๑.  คูถกูปนิมุคคเปรต จมอยูในอุจจาระเนา 
 ๑๒.  คูถขาทกเปรต  กินอุจจาระ 
 ๑๓.  นิจฉวิอิตถกีเปรต เปรตหญิงที่ไมมีหนัง 
 ๑๔.  ทุคคันธเปรต  มีกลิ่นเหมน็เนา 
 ๑๕.  โอคิลินีเปรต  มีรางกายเปนถานไฟ 
 ๑๖.  อสีสเปรต  เปรตไมมีศีรษะ 
 ๑๗.  ภิกขุเปรต  มีรูปรางเหมือนพระ 
 ๑๘.  ภิกขุณีเปรต  มีรูปรางเหมือนภิกษุณี 
 ๑๙.  สิกขมานเปรต  มีรูปรางเหมือนสิกขมานา 
 ๒๐.  สามเณรเปรต  มีรูปรางเหมือนสามเณร 
 ๒๑.  สามเณรีเปรต  มีรูปรางเหมือนสามเณร ี

๔. อสุรกายภูม ิ
 อสุรกาย หมายถงึ สัตวเหลาใดไมสวางรุงโรจน โดยความเปนอิสระและสนุกร่ืนเริง 
ฉะ นัน้ สัตวเหลานั้นชื่อวา อสุระ หมูแหงอสุระทั้งหลาย ชื่อวาอสุรกาย (อสุรานํ กาโย = อสุร
กาโย) 
 คําวา อสุระ มี  ๒ ประเภท คือ 
 ๑. เทวอสุรา ไดแก เทวดาที่เปนอสุรา ม ี๖ คือ เวปจติติอสุรา,สุพลอิสุรา,ราหุอสุรา
,ปหารอสุรา, สัมพรตีอสุรา (ที่เรียกวาอสุรา เพราะเปนปฏิปกษตอเทวดาชัน้ดาวดงึส),
วินิปาติกอสุรา(วินิปาติกอสุราคงเปนบริวารของภุมมัฏฐเทวดานัน่เอง จัดเปนพวกเทวดา เชน 
ปยังกรมาตา,อุตตรมาตา, ธมัมคุตตา) 
 ๒. เปตติอสรุา ไดแก เปรตที่เรียกวา อสุรา มี ๓ อยาง  คือ กาลกัญจิกเปรตอสุรา 
(จัดเปนอสุรกายในอสุรกายภูมิ)  เวมานิกเปรตอสุรา (เปนเทวดาชัน้จาตุมมหาราชกิา)  อาวธุิ
กเปรตอสุรา (จัดเปนเปตติภูมิ แตทานจัดเปน อสุรกายภมูิอีก ก็เพราะในบรรดาเปรตทั้งหลาย 
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มีเปรตพิเศษพวกหนึง่  ฉะนัน้ เปรตพเิศษพวกนี้เรียกวา อสุรกาย (มาในสังยุตตนิกาย  ทสุตตร
สุตตอัฏฐกถา วา  เปตฺติวิสเยเนว  อสุรกาโย  คหิโต) 
 

จําแนกอบายภูมิ ๔ ที่เปนทุคติ ทางตรงและทางออม 
 นรก, เปรต, อสุรกาย ทัง้ ๓ นี้  พระพุทธองคทรงใหศัพทวา ทุคฺคติ  (เพราะเปนทีเ่กดิ
แหงสัตวทั้งหลายพรอมดวยความลาํบาก 
 สัตวติรัจฉาน  พระพทุธองคใหศัพทวา  อปายะ  เพราะไมสามารถสาํเร็จมรรคผลได
ในปจจุบันชาติ 
  ผูที่ตายดวยอํานาจ    โทสะ  มักเกิดในนรก 
 ผูที่ตายดวยอํานาจ โลภะ  มักเกิดเปเปรต  และอสุรกาย 
 ผูที่ตายดวยอํานาจ โมหะ  มักเกิดเปนสัตวติรัจฉาน 

คติมี ๔ อยาง คือ 
 ๑.  คติคติ  ภพเปนที่ไปแหงสัตว 
 ๒.  นิพพัตติคติ  ความเปน ความเกิด 
 ๓.  อัชฌาสยคติ  อัธยาศัยที่กาํลังเปนอยู 
 ๔.  วิภวคติ  ความเกิดแหงสมบัติ 
 

กามสุคติภูมิ ๗ 
สุคติมี ๓ อยาง คือ 
 ๑.  อคาริยปฏิปตติสุคติ  ผูครองเรือนทาํสุจริต 
 ๒.  อนาคาริยปฏิปตติสุคติ นักบวชทาํสุจริต 
 ๓.  คติสุคติ   ผูทําสุจริตตายแลวไปเกิดในสุคติ 
 กามสุคติภูม ิ ๗ ไดแก ภูมิที่เกิดพรอมดวยกามตณัหา แตเปนภูมิของบุคคลผูมี
ความสุขสบายตามอัตภาพ มากกวา อบายภูมิ ๔  

๑. มนุสสภูมิ 
 มนุษย คือ ผูทีม่ีใจรุงเรืองและกลาแข็ง  (มโน อุสฺสนฺน ํเอเตสนฺติ -มนุสฺสา) 
 มนุษยใน ชมพูทวีป   มีอายุไมแนนอน  (สีแกวมรกต - เขียว) 
 มนุษยใน ปุพพฺวิเทหทวปี  มีอายุ  ๗๐๐ ป เสมอ (ใบไมสีเงนิ) 
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 มนุษยใน อปรโคยานทวีป     มีอายุ๕๐๐ป เสมอ (ใบไมเสีแกวผลึก) 
 มนุษยใน อุตฺตรกุรุทวีป  มีอายุ ๑๐๐๐ ป เสมอ  (ใบไมสีทอง) 
มนุษยในชมพทูวีปประเสริฐกวาเทวดาชัน้ดาวดึงสและมนุษยในอุตตรกุรุทวีป ๓ ประการ  
 ๑.  สูรภาโว    มีใจเขมแข็ง  

๒.  สติมนฺโต    มีสติมั่นคง   
๓.  พฺรหฺมจริยวาโส  ประพฤติพรหมจรรยได 

มนุษยในอุตตรกุรุทวีปประเสริฐกวาเทวดาชั้นดาวดึงสและชมพทูวีป ๓ ประการ  
 ๑.  ไมยึดถือเอาเงนิทองวาเปนของตัว  

๒.  ไมยึดถือวาบุตรภรรยาเปนของตัว  
๓.  มีอายุ ๑๐๐๐ ปเสมอ 

เทวดาชั้นดาวดึงสประเสริฐกวาคนในชมพูทวีปและอุตตรกุรุทวีป ๓ ประการ คือ 
 ๑.  มีอาย ุอันเปนทพิย     

๒.  มีวรรณะ อันเปนทพิย     
๓.  มีความสุข อันเปนทพิย 

เทวภูมิ ๖ 
เทวดา  ไดแก ผูเลนกฬีาดวยกามคุณ ๕ ม ี๓ ประเภท คือ 

๑.  สมมุติเทวดา  ไดแก ผูเปนใหญในแผนดิน เลนความเปนใหญ 
๒. อุปปตติเทวดา ไดแก เทวดาเลนกามคุณ ๕, พรหม เลนฌานสมาบัติ 
๓.  วิสุทธิเทวดา ไดแก  พระอรหันต เลนฌานสมาบัติ นิโรธสมาบัติ ผลสมาบัติ 

๒.จาตุมมหาราชิกาภูมิ 
เทวดาในจาตุมมหาราชิกภมูิ มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑.  ภุมมัฏฐเทวดา  เทวดาที่อยูบนพืน้แผนดนิ 
 ๒.  รุกขัฏฐเทวดา   เทวดาที่อยูบนตนไม 
 ๓.  อากาสัฏฐเทวดา  เทวดาที่อยูในอากาศ 
 

ทาวมหาราช มี ๔ พระองค คือ 
๑.  ทาวธตรัฏฐะ  อยูทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ ปกครองพวกคนัธัพพเทวดา 
๒.  ทาววิรุฬหกะ  อยูทางทศิใตของภูเขาสิเนรุ ปกครองพวกกุมภัณฑเทวดา 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๔๐                                                                                         

๓.  ทาววิรูปกขะ  อยูทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ ปกครองพวกนาคเทวดา 
๔. ทาวกุเวระ หรือทาวเวสสวุัณ อยูทางทศิเหนือของภูเขาสิเนรุปกครองพวกยกัขเทวดา 

v ผูที่มีความรูความเขาใจในโลกียปกรณตาง ๆ เรียกทาวจตุโลกบาลทั้ง ๔  องคนีว้า  
อินทะ, ยมะ, วรุณะ, กุเวระ 
 v ทาวมหาราชทั้ง ๔ รักษามนุษยโลกดวย ฉะนั้น จึงเรียก ทาวจตุโลกบาล 
เทวดาที่อยูภายใตอํานาจของทาวจาตุมมหาราช คือ 
 ๑.  ปพพตัฏฐเทวดา  เทวดาอยูตามภูเขา 
 ๒.  อากาสัฏฐเทวดา  เทวดาอยูในอากาศ 
 ๓.  ขิฑฑาปโทสิกเทวดา  เทวดาที่ตายเพราะเพลิดเพลินจนลมืกนิอาหาร 
 ๔.  มโนปโทสกิเทวดา  เทวดาที่ตายเพราะความโกรธ 
 ๕.  สีตวลาหกเทวดา  เทวดาผูทาํใหอากาศเย็นเกดิขึ้น 
 ๖.  อุณหวลาหกเทวดา  เทวดาผูทาํใหอากาศรอนเกดิขึ้น 
 ๗.  จันทิมเทวปุตตเทวดา  เทวดาผูอยูในพระจันทร 
 ๘.  สุริยเทวปตุตเทวดา  เทวดาผูอยูในพระอาทิตย 
เทวดาคันธัพพะที่เกิดในตนไมที่มกีลิ่นมี ๑๐ จําพวก คือ 
 ๑.   มูละคันธพัพะ เกิดอยูในรากไม 
 ๒.   สาระคันธพัพ เกิดอยูในแกนไม 
 ๓.   เผคคุคันธัพพะ  เกิดอยูในเนื้อไม     
 ๔.   ตจะคันธัพพะ เกิดอยูในเปลอืกไม 
 ๕.   ปปฏิกะคันธพัพะ เกิดอยูในตะคละไม         
 ๖.   รสะคันธัพพะ เกิดอยูในน้ําหอม       เรียกวากัฏฐยักขะ 
 ๗.   ปณณะคันธัพพะ  เกิดอยูใบไม   (ยักษไม) 
 ๘.   ปุปผะคันธพัพะ  เกิดอยูในดอกไม 
 ๙.   ผละคันธพัพะ  เกิดอยูในผลไม 
 ๑๐.  กันทะคันธัพพะ  เกิดอยูในเงาใตดิน 
 

๓. ตาวตึสภูม ิ
  ตาวตึงสาภูมิ -ภูมิเปนที่เกิดของบุคคล ๓๓ มี เทวดา ๒ พวก คือ 
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 ๑.ภุมมัฏฐเทวดาไดแก พวกพระอินทร ๓๓ และเทวอสูร ๕ อยูใตเขาสิเนรุ 
 ๒.  อากาสัฏฐเทวดา ไดแก เทวดาที่อยูในวมิานลอยในอากาศ  
ยอดเขาสิเนรุ 
- สุดขอบจักรวาลมนีครสุทสัสะ ภายในนครมีปราสาทเวชยนัต 
-ในทิศตะวนัออก มีสวนดอกไมชื่อวา นนัทวัน  มีสระ ๒ แหง คือ มหานันทาและจฬูนันทา 
-ในทิศตะวนัตก  มีสวนดอกไมชื่อวา จิตรลดา  มีสระ ๒ แหง คือ วิจิตรา และ จฬูจิตรา 
- ในทิศเหนือ มีสวนดอกไมชื่อวามิสสกวนั มีสระ ๒ แหงคือธัมมาและสุธัมมา 
- ในทิศใต  มสีวนดอกไมชือ่วาผารุสกวนั มีสระ ๒ แหงคือภัททาและสุภัททา 
- ในทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  มีสวนดอกไม ปุณฑริก (ตนปาริฉัตร) และสวนมหาวัน 
 ใตตนปาริฉัตตกะ มีปณฑุกมัพลศิลาอาสน, ศาลาสุธัมมา และจูฬามณีเจดีย  ที่บรรจุ
พระเขี้ยวแกวขางขวา ภายในสวนจิตรลดา มีตนไมเครือชื่อวา อาสาวดี ๑,๐๐๐ ป จึงจะผลิ
ดอกออกผลครั้งหนึง่ ในผลมีน้ํา เรียกน้ําทิพย ซึง่เปนสรุาของเทวดาชั้นดาวดึงส 

สัตตบท 
คุณธรรมของผูที่จะเกิดเปนพระอินทร ๗ ประการเรียกวา สัตตบท   

๑) เลี้ยงบิดามารดา     ๒) เคารพตอผูใหญในตระกลู     
๓) กลาววาจาออนหวาน      ๔) ไมกลาวคาํสอเสียด  
๕) ไมมีความตระหนี ่   ๖)  มีความสตัย  
๗) ระงับความโกรธไวได 

 ยามาภูม ิ      ภูมิที่ปราศจากความลาํบาก 
 ดุสิตาภูมิ             ภูมิที่มีความรมร่ืนอยูเปนนติย 
 นิมมานรตีภูม ิ       ภูมิที่เพลิดเพลินในกามคุณที่ตนเนรมิตขึ้น 
 ปรนิมมิตวสวตัตีภูมิ     ภูมิที่เพลิดเพลินในกามคุณที่คนอืน่เนรมติให  

การเสวยกามคุณของเทวดา 
 จาตุม - ตาวตึงสา ประพฤติเปนไปทาํนองเดียวกับมนุษย  
 ยามา   ใชจุมพิตกอดรัดสัมผัส    
 ดุสิต   ใชมือสัมผัสตอกัน            เกจิอาจารย 
 นิมมานรต ี  ใชแลดูและยิ้มใหกัน 
 ปรนิมมิตวสวตัตี  ใชสายตาจองกัน    
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  อรรถกถา แสดงวา การเสวยกามคณุของเทวดา ๖ ชั้น ไมมีอะไรผิดแปลกจาก
มนุษยทัง้หลาย ตามอรรถกถาจารย เปนไปไดมากกวา 
ผูที่จะเปนพระอริยะบุคคลได ตองประกอบดวยธรรม ๗ คือ 

 ๑.   ตองเปนติเหตุกบุคคล 
 ๒.   ตองเคยสรางบารมีเกี่ยวกับวิปสสนามาในชาติปางกอน 
 ๓.   ตองมีความเพยีรในปจจุบันดวย 
 ๔.   วิธีการเจริญวปิสสนาถูกตองตามหลักพระบาลีอรรถกถา 
 ๕.   ตองมีสถานที่เหมาะสมแกการปฏิบัติ 
 ๖.   ตองไมมีปลิโพธ ๑๐ ประการ 
 ๗.   ตองมีเวลาอันสมควร 

๓. รูปาวจรภูม ิ
 รูปาวจรภูมิ ๑๖  คือ  ที่เกิดของรูปพรหมทัง้หลาย 
 พรหม  หมายถึง  ผูมีความเจริญอยูดวยคุณอันพิเศษ มฌีาน เปนตน 
 
  ความเจรญิ มี ๒ อยาง คือ 
 ๑.   เจริญทางโลก      ไดแก อาย ุวรรณ สุข พละ 
 ๒.   เจริญทางธรรม    ไดแก  สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา 
ปฐมฌานภมูิ ๓ เรียกชื่อตามตําแหนง 
 ๑.   พรหมปาริสัชชา   - พรหมทีเ่ปนบริวาร 
 ๒.   พรหมปุโรหิตา    -  พรหมทีเ่ปนที่ปรึกษา 
 ๓.   มหาพรหมา -  พรหมที่เปนหัวหนา 
ทุติยฌานภูมิ ๓ เรียกชื่อของพรหมโดยตรง ตามรัศมี 
 ๑.  ปริตตาภา  -  มีรัศมีนอย 
 ๒.   อัปปมาณาภา    -  มีรัศมีหาประมาณมิได 
 ๓.   อาภัสสรา -  มีรัศมีซานออก  

หมายเหต ุ  รัศมี  คือ อุตุชรูปที่เกิดจากจิต 
ตติยฌานภูมิ ๓ เรียกชื่อของพรหมโดยตรง ตามรัศมีที่สวยงาม 
 ๑.  ปริตตสุภา       -   มีรัศมีสวยงามนอย 
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 ๒.  อัปปมาณสุภา      -   มีรัศมีสวยงามหาประมาณมิได 
 ๓.สุภกิณหา - มีรัศมีสวยงามตลอดไปทั่วรางกาย (รัศมีเหมือนดวงจันทร) 
จตุตถฌานภูมิ ๗ เรียกชื่อตามคุณธรรม 
 ๑.  เวหัปผลา           -  มีผลไพบูลย 
 ๒.  อสัญญสัตตา     -  ไมมีสัญญา 
 ๓.  อวิหา    - ไมทิ้งที่อยู หรือสมบัติไมเสื่อม มีสัทธินทรยี กลาเปนพิเศษ 
 ๔.  อตัปปา   -  ไมเดือดรอนใจ     มีวิริยนิทรีย กลาเปนพิเศษ 
 ๕.  สุทัสสา   -  เห็นโดยความสุข   มีสตินทรียกลาเปนพเิศษ 
 ๖.  สุทัสสี    -  เห็นโดยความสะดวก     มสีมาธนิทรียกลาเปนพิเศษ 
 ๗.  อกนิฏฐา    -  มีสุขสมบัติไมนอยหนา  มปีญญินทรียกลาเปนพิเศษ 

๔. อรูปาวจรภูม ิ
อรูปาวจรภูมิ ๔ คือ ทีเ่กิดของอรูปพรหมทั้งหลาย 

๑.  อากาสานญัจายตนภูม ิ เปนที่ต้ังของอากาสานัญจายตนฌานลาภบุีคคล 
๒.  วิญญานญัจายตนภูม ิ  เปนที่ต้ังของวญิญาณัญจายตนฌานลาภบุีคคล 
๓.  อากิญจัญญายตนภูม ิ เปนที่ต้ังของอากิญจัญญายตนฌานลาภีบุคคล 
๔.เนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ เปนที่ต้ังของเนวสัญญานาสัญญายตนฌานลาภีบุคคล 

แสดงบุคคล ๑๒ จําพวก 
 ๑.   ทุคติอเหตุกบคุคล   
 ๒.   สุคติอเหตุกบคุคล   ปุถุชน ๔ 
 ๓.   ทวิเหตุกบุคคล 
 ๔.   ติเหตุกปุถุชน   
 ๕.   โสดาปตติมรรคบุคคล   
 ๖.   โสดาปตติผลบุคคล 
 ๗.   สกทาคามิมรรคบุคคล 
 ๘    สกทาคามิผลบุคคล  อริยบุคคล ๘ 
 ๙.   อนาคามิมรรคบุคคล 
         ๑๐.   อนาคามิผลบุคคล 
         ๑๑.  อรหัตตมรรคบุคคล 
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         ๑๒.   อรหัตตผลบุคคล  
 
  การจําแนกภูมิ ๓๑ โดยบุคคล ๑๒  
 อบายภูมิ ๔  เปนทีเ่กิดของทุคติอเหตุกบคุคลจําพวกเดยีว 
 มนุษยภูมิ ๑  เปนที่อยูของบคุคล ๑๑ จําพวก (เวนทุคติอเหตุกบุคคล) 
   จาตุมมหาราชิกภูมิ ๑ เปนที่อยูของบคุคล ๑๑ จําพวก (เวนทุคติอเหตุกบุคคล) 
 ตาวตึงสาภูมิ ๑   
 ยามาภูมิ ๑ 
 ดุสิตาภูมิ ๑     เปนที่อยูของบุคคล ๑๐ จาํพวก 
 นิมมานรตีภูม ิ๑   (เวนทุคติอเหตุกและสุคติอเหตุกบุคคล) 

ปรนิมมิตวสวตัตีภูมิ๑        
 ปฐมฌานภูม ิ๓   
 ทุติยฌานภูมิ ๓   เปนที่อยูของบุคคล ๙ คือ ติเหตุกปุถุชน ๑,  
 ตติยฌานภูมิ ๓     อริยบุคคล ๘ 
 เวหัปผลาภูมิ ๑  
          อสัญญสัตตาภูมิ๑ เปนที่เกิดของสคุติอเหตุกบุคคลที่มีรูปปฏิสนธิพวกเดียว 
 สุทธาวาสภูม ิ๕ เปนที่อยูของบุคคล ๓ คือ อนาคามีผลบุคคล ๑,อรหตตมรรคบุคคล 
๑ และอรหัตตผลบุคคล ๑ 
 อรูปภูมิ ๔  เปนที่อยูของบุคคล ๘ คือ ติเหตุกปุถุชน ๑  อริยบุคคล ๗   (เวนโสดาปตติ
มัคคบุคคล) 

รวมภูมิ ๓๑ มบุีคคลอาศัยอยู ๒๑๔ พวก 
 

แสดงสัตตาวาสภมูิ ๙ ซึ่งเปนที่อาศัยของสัตว 
 ๑.  นานาตตกายภมู ิเปนที่อาศัยของสตัว ที่รูปรางสณัฐานตาง ๆ กัน ม ี๑๔ ภูม ิคือ 
กามภูม ิ๑๑, ปฐมฌานภูม ิ๓ 
 ๒.  เอกัตตกายภูม ิเปนที่อาศัยของสัตว ที่มีรูปรางสัณฐานเหมือนกนั มี ๑๒ ภูม ิคือ  
ทุติยฌาน ๓, ตติยฌาน ๓, เวหัปผลา ๑, สุทธาวาส ๕ 
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 ๓.  นานาตตสัฺญีภูม ิ เปนที่อาศัยของสัตว ทีม่ีปฏิสนธิจิตตาง ๆ กัน มี ๑๐ ภูม ิ 
คือ กามสุคตภูิมิ ๗, ทุติยฌานภูม ิ๓ 
 ๔.เอกัตตสัญญีภูมิ  เปนที่อาศัยของสัตว ทีม่ีปฏิสนธิจิตเหมือนกนัมี ๑๖คอื 
อบายภูมิ ๔,ปฐมฌานภูมิ๓, ตติยฌานภูม๓ิ, เวหัปผลาภูมิ๑, สุทธาวาสภูมิ๕ 
 ๕. อสัญญีภมูิ  เปนที่เกิดของสัตวที่ไมมนีาม มี ๑ คือ อสัญญสัตตภูมิ 
 ๖.อากาสานญัจายตนภมู ิเปนที่อยูของบุคคลผูไดอากาสานัญจายตนฌาน 
 ๗.วิญญาณญัจายตนภมู ิเปนที่อาศัยของบุคคลผูไดวิญญาณัญจายตนฌาน 
 ๘.  อากิญจญัญายตนภมูิ เปนที่อาศยัของบุคคลผูไดอากิญจัญญายตนฌาน 
 ๙.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ เปนทีอ่าศัยของบุคคลผูไดเนวสญัญานาสัญญาย
ตนฌาน 

แสดงความเปนไปแหงรูปรางสัณฐานและปฏิสนธิวิญญาณ 
 ๑.นานาตตกายนานาตตสญัญี สัตวที่มีรูปรางตางกนัและปฏิสนธิวิญญาณ ตางกนั  
มีอยู ๗ ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ 
 ๒.นานาตตกายเอกัตตสญัญี สัตวที่มีรูปรางตางกนั แตมีปฏิสนธิวิญญาณอยาง
เดียวกนั  มีอยู ๗ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔, ปฐมฌานภูม ิ๓ 
 ๓.เอกัตตกายนานาตตสญัญี สัตวที่มีรูปรางเหมือนกันแตมปีฏิสนธิวิญญาณ
ตางกนั มีอยู ๓ ภูมิ คือ ทุติยฌานภูม ิ๓ 
 ๔. เอกัตตกายเอกัตสญัญี สัตวที่มีรูปรางเหมอืนกันและมีปฏิสนธิวิญญาณ
เหมือนกนัมีอยู ๙ ภูมิคือตตยิฌานภูมิ๓, เวหัปผลาภูมิ๑,สุทธาวาสภูม ิ๕ 

หมายเหต ุ  อสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ๔ นั้น ไมจัดเขาในนานาตตะหรือเอกัตตะ 
เพราะเปนภูมทิี่ไมมีนาม กับไมมีรูปอสัญญสัตตภูมิ ไมมีนามขันธ  ฉะนั้น จงึไมเรียกวิญญาณ
ฐิติ, สวนเนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ ถึงแมจะมีนามขันธ แตก็ไมปรากฎชัด ฉะนั้น จงึไม
เรียกวิญญาณฐิติ) 
 

อนาคามีบุคคลมี ๒ คือ 
 ๑.   ผลอนาคามี    ไดแก พรหมทีเ่ปนอนาคาม ี
 ๒.  ฌานอนาคาม ี ไดแก พรหมที่เปนโสดาปตติผล และสกทาคามีผล  เพราะไมเกดิ
ในกามภูม ิ
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แสดงสังวัฏฏอสงไขยกปัป 
 ๑.เตโชสงัวฏัฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายดวยไฟ พินาศไปจนถงึ
ปฐมฌานภูม ิซึ่งอยูไดต้ังแตทุติยฌานภูมิ ข้ึนไป 
 ๒. อาโปสังวฏัฏอสงไขยกปัป คือ กัปปที่โลกถกูทาํลายดวยน้ํา พนิาศไปจนถงึทติุ
ฌานภูมิ ซึง่อยูไดต้ังแตตติยฌานภูมิ ข้ึนไป 

๓.  วาโยสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายดวยลม  พนิาศไปจนถึง
ตติยฌานภูมิ ซึ่งอยูไดต้ังแตจตุตถฌานภมูิ ข้ึนไป 

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

ในภูมินี้แลว จะไมไปเกิดในภูมิอ่ืนอีก จะเกิดซ้ําภูมิจนกวาจะปรนิิพพาน 
๒. อกนิฏฐภมูิ  เรียกวา อริยภวัคคะ ยอดภูมิอริยะ พระอนาคามีที่ไปเกิดในภูมนิี ้

จะตองสําเร็จเปนพระอรหันตและปรินิพพานในภูมินี้แนนอน 
๓. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  เรียกวา สัพพภวคัคะ ยอดภูมิปุถุชนและพระ

อริยะ พระอริยะบุคคลที่เกิดในภูมินี้แลวไมไปเกิดในภูมิอ่ืนอีก ยอมเกิดซ้ําภมูิจนกวาจะ
ปรินิพพาน 

หมายเหต ุพรหมที่อยูในสทุธาวาสภูมิเบือ้งต่ํา๔ ยอมไมเกิดซ้ําภูม ิยอมจะเกิดในภูมิ
ที่สูงกวาตน จนสําเร็จเปนพระอรหันต ฯ  พรหมอริยะ ทีอ่ยูในภูมิอ่ืน ๆ นอกจากสุทธาวาสภูม ิ
จะเกิดซ้ําภูมิอีกก็ได ในภูมทิีสู่งกวาขึ้นไปกไ็ด แตจะไมเกิดในภูมิที่ตํ่ากวา 

 
การจําแนกบุคคลโดยเขต 

๑. ชาติเขต ไดแก หมืน่จักรวาล มีปุถุชน๔ อริยบุคคล ๘ ทัง้ในปฏิสนธิกาลและปวตัติกาล 
๒.อาณาเขต ไดแก แสนโกฏิจักรวาล มีปุถุชน๔ ทัง้ในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล สําหรับพระ
อริยะบุคคลนัน้ มีแตในปวัตติกาลเทานัน้ 

กัปปมี  ๔  อยางคือ 
๑. อายุกปัป   หมายเอา อายุของสัตวในปจจุบัน และภูมินั้น ๆ เปนเกณฑ 
๒. อันตรกัปป  หมายเอาอายุของสัตวทีม่ากที่สุด คือ อสงไขยป แลวลดลงมาเหลอื 

๑๐ปเมื่อ เหลอื๑๐ปแลวก็ข้ึนไปถึงอสงไขยปอีก เปนคูอยางนี้เรียกวา หนึง่อันตรกัปป  
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๓. อสงไขยกปัป หมายเอา ๖๔ อันตรกัปป เทากบัหนึ่งอสงไขกัปปและอสงไขกัปปนี้
มี ๔ อยาง คือ 

๑) สังวฏัฏอสงไขกัปป  เร่ิมต้ังแตโลกเริม่ถูกทําลาย จนถึงทาํลายไปจนหมดสิ้น 
๒) สังวฏัฏฐายีอสงไขกัปป  เร่ิมต้ังแตความวางเปลา ไปจนถงึโลกเริม่ต้ังขึ้นใหม 
๓)วิวฏัฏอสงไขกัปป  เร่ิมต้ังแตโลกเริ่มต้ังขึ้น จนถงึตัง้ขึ้นครบบริบูรณ 
๔)วิวฏัฏฐายอีสงไขกัปป เร่ิมต้ังแตโลกตั้งครบบริบูรณ  จนถึงเริ่มถูกทําลาย 
๔. มหากัปป  หมายเอา ๔  อสงไขกัปป เทากับ  ๑  มหากัปป 
 

กัปปในทางพระพทุธศาสนา มี  ๒  อยาง คือ 
๑.สุญญกปัป ไดแก กัปปทีว่างจากพระพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจา พระเจาจกัรพรรดิ์ มี ๔  

(๑) สุญญมหากัปป  ไดแก มหากัปปทีว่างจากพระสัมมาสัมพทุธเจา 
(๒)สุญญอสงไขยกัปป ไดแก สังวัฏฏอสงไขกัปป สังวัฏฏฐายีอสงไขกปัป ววิัฏฏฐายี

อสงไขย 
(๓) สุญญอนัตรกัปป ไดแก อันตรกัปปที่วางจากพระสัมมาสัมพุทธเจา 
(๔) สุญญอายุกัปป ไดแก อายุคนต่ํากวา๑๐๐ป หรือเกินกวา๑๐๐,๐๐๐ป 

๒  อสุญญกปัป   มี  ๕  คือ 
 (๑) สารกปัป  คือ กัปปที่มพีระพทุธเจา  ๑ พระองค 
 (๒) มัณฑกัปป  คือ กัปปทีม่ีพระพทุะเจา  ๒ พระองค 
 (๓) วรกัปป   คือ กัปปทีม่ีพระพุทธเจา  ๓ พระองค 
 (๔) สารมัณฑกัปป  คือ กัปปที่มพีระพทุธเจา  ๔ พระองค 
 (๕) ภัททกปัป   คือ กัปปที่มพีระพุทธเจา ๕ พระองค 

เวลาที่พนิาศของโลก 
 ๑. ในอันตรกัปปที่  ๖๔  ของววิัฏฏฐายีอสงไขกัปป 
 ๒. ในเวลาอายุของคนกาํลังลด  ระหวาง  อสงไขยป  ถึง  หนึง่พนัป 
 
แสดงสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายมี  ๓ อยาง คือ 

 ๑.เตโชสงัวฏัฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายดวยไฟ พินาศไปจนถงึ
ปฐมฌานภูม ิซึ่งอยูเหลือไดต้ังแตทุติยฌานภูมิ ข้ึนไป 
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 ๒.  อาโปสังวัฏฏอสงไขยกัปป คือ กัปปที่โลกถูกทําลายดวยน้าํ พนิาศไปจนถึงทุติ
ฌานภูมิ ซึง่เหลืออยูไดต้ังแตตติยฌานภูมิ ข้ึนไป 
 ๓.  วาโยสังวัฏฏอสงไขยกัปป  คือ กปัปที่โลกถูกทาํลายดวยลม พินาศไป จนถึง
ตติยฌานภูมิ ซึ่งเหลืออยูไดต้ังแตจตุตถฌานภูม ิข้ึนไป 
 v ในจํานวนมหากัปปทีถู่กทําลายดวยไฟ, น้ํา, ลม ม ี๖๔ มหากัปปดวยกนั คือ ถกู
ทําลายดวยไฟ ๕๖ คร้ัง,น้ํา๗ คร้ังเรยีกวามหากัปป รอบใหญหนึง่รอบแลวจึงจะถูกทาํลาย
ดวยลม คร้ังหนึ่ง 

 

๒. ปฏิสนธิจตุกะ 
ปฏิสนธิจิตมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑.  อปายปฏสินธจิิต มี  ๑ ดวง คือ   อุเปกขาสันตีรณอกุศลวิปากจติ ๑ 
 ๒.กามสุคติปฏิสนธิจิตม ี๙ดวงคือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต๑,มหาวิบากจิต ๘  
 ๓.  รูปปฏิสนธิจิต  มี  ๖ ดวง  คือ   รูปวปิากจิต ๕, กมัมชรูปปฏิสนธิ ๑  
 ๔.  อรูปปฏสินธิจิต มี ๔ ดวง   คือ   อรูปวิปากจิต ๔ 
อุเปกขาสันตีรณกุศลวิปากจิต ๑ ใหกําเนิดบุคคล ๑๑ จําพวก คือ 
 ๑.   ชจฺจนฺโธ    ผูตาบอดแตกําเนิด 
 ๒.   ชจฺจพธิโร    ผูหูหนวกแตกาํเนิด 
 ๓.   ชจฺจฆานโก   ผูจมูกเสียแตกาํเนิด 
 ๔.   ชจฺจมูโค    ผูเปนใบแตกําเนิด 
 ๕.   ชจฺจชโฬ    ผูปญญาออนแตกําเนิด 
 ๖.    ชจฺจุมฺมตฺตโก      ผูเปนบาแตกาํเนิด 
 ๗.   ปณฺฑโก    พวกบัณเฑาะก 
 ๘.   อุภโตพฺยฺชนโก  ผูปรากฎเปน ๒ เพศ 
 ๙.  นปุงสโก    ผูไมปรากฏเพศ 
  ๑๐.  มมฺโม    ผูติดอาง 
 ๑๑.  วินิปาติกอสุรา    อสุรที่อาศัยภมุมัฏฐเทวดา(เทวดาที่อาศัยอยูตามภ ู

เขา ตนไม และสถานที่ตาง ๆ และรุกขเทวดา) ทั้งหลายอยู 
ปณฺฑก คือ บัณเฑาะหมี ๕ พวก คือ 
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 ๑.  อาสิตฺตกปณฺฑกา      ผูด่ืมน้ําอสุจิแกกาํหนัด 
 ๒.  อุสฺสูยปณฺฑกา  พวกแอบดูเขารวมเพศแลวคลายกําหนัด 
 ๓.  โอปกฺกมิกปณฺฑกา พวกถูกตอน  
 ๔.  ปกฺขปณฺฑกา  พวกมีความกาํหนัดเฉพาะปกษคือ ขางขึ้นหรือขางแรม 
 ๕.  นปุสกปณฑฺกา พวกไมปรากฎเพศ 
พวกที่มีอายุไมแนนอนมี ๖ พวก คือ 
  ๑.   พวกอบายสัตว 
  ๒.   พวกมนษุยในชมพทูวีป 
  ๓.   พวกวินปิาติกอสุรา 
  ๔.   พวกภุมมัฏฐเทวดาที่อาศยัแผนดินและตนไมอยู 
  ๕.   พวกอากาสัฏฐเทวดา 
  ๖.   พวกเวมานกิเปรตเทวดา 

อายุของเทวภูมิ ๖ ช้ัน 
 ๑  วันในจาตุมมหาราชกิา  เทากับ      ๕๐๐  ป  ในมนษุย 
 ๑   ปในจาตุมมหาราชิกา      เทากับ  ๑๘,๐๐๐ ป  ในมนษุย 
เพราะฉะนั้น 

๑.  จาตุมมหาราชิกาอายุ ๕๐๐ ปทพิย เทากับ ๙ ลานปมนุษย 
๒.  ตาวตึงสา อายุ ๑,๐๐๐ ป เทากับ จาตมุมหาราชิกา ๒,๐๐๐ ปเทากับ ๓๖ ลานป

มนุษย 
๓.  ยามาอายุ ๒,๐๐๐ ป เทากับ ตาวตึงสา ๔,๐๐๐ ป เทากับ จาตุมมหาราชกิา 

๘,๐๐๐ ป และเทากับ มนษุย ๑๔๔ ลานป 
๔.  ดุสิตา ๔,๐๐๐ ป เทากบั ยามา ๘,๐๐๐ ป เทากับ ตาวตึงสา ๑๖,๐๐๐ ปเทากับ 

จาตุม ๓๒,๐๐๐ ป  เทากับมนุษย ๕๖๗ ลานป 
๕. นิมมานรดอีายุ ๘,๐๐๐ ป เทากับดุสิตา ๑๖,๐๐๐ ป เทากับ ยามา ๓๒,๐๐๐ ป 

เทากับ ตาวตงึสา ๖๔,๐๐๐ ป เทากับ จาตุม ๑๒๘,๐๐๐ ป เทากับมนุษย ๒,๓๐๔ ลานป 
๖. ปรนิมมิตวสวัสดีอาย ุ ๑๖,๐๐๐ ป เทากับนมิมานรดี ๓๒,๐๐๐ ป เทากบัดุสิตา 

๖๔,๐๐๐ ป เทากับ ยามา ๑๒๘,๐๐๐ ป เทากับ ตาวตสึา ๒๕๖,๐๐๐ ป เทากบัจาตุมมหาริชิ
กา ๕๑๒,๐๐๐ ป เทากับ มนุษย ๙,๒๑๖ ลานป 
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รูปปฏิสนธิ มี ๖ จําพวก คือ 
พรหมปาริสัชชา         มีอายุ ๑ ใน ๓ วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัปป 
พรหมปุโรหิตา      ปฐมฌานวิปาก     มีอายุ ๑ ใน ๒ วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัปป 
มหาพรหมา                มีอายุ ๑ มหากัปป 
ปริตตาภา     มีอายุ ๒ มหากัปป 
อัปปมาณาภา    ทุติยฌาน ตติยฌานวิปาก  มีอายุ ๔ มหากัปป 
อาภัสสรา     มีอายุ ๘ มหากัปป 
ปริตตสุภา     มีอาย ุ๑๖ มหากัปป 
อัปปมาณาภา     จตุตถฌานวิปาก  มีอายุ ๓๒ มหากัปป 
สุภกิณหา     มีอายุ ๖๔ มหากัปป 
เวหัปผลา     มีอายุ ๕๐๐ มหากัปป 
อสัญญสัตตา         ชีวิตนวกกลาป  มีอายุ ๕๐๐ มหากัปป 
อวิหา         มีอายุ ๑๐๐๐ มหากัปป 
อตัปปา               ปญจมฌานวิปาก  มีอายุ ๒๐๐๐ มหากัปป 
สุทัสสา      มีอายุ ๔๐๐๐ มหากัปป 
สุทัสสี      มีอายุ ๘๐๐๐ มหากัปป 
อกนิฏฐา        มีอายุ ๑๖๐๐๐ มหากัปป 
 การที่แยกประเภทของปฏิสนธิของปฐมฌานเปนตนนัน้ นยัที ่ ๑ เอาองคอธิบดี เปน
เครื่องกําหนดวา จะเกิดในพรหมพวกใด นยัที่ ๒ เอาวส ีคือความชํานาญ เปนเครื่องกําหนด 
 การทีทุ่ติยฌานและตติยฌานใหผลปฏิสนธิในภูมิเดียวกนั เพราะมบุีคคลที่ทําฌาน
อยู ๒ ประเภท คือ มันทบุคคล มีปญญาพอประมาณ คอยๆ พิจารณาทีละองคฌาน คือ วิตก
วิจาร  คน ละครั้ง จึงทําฌานแบบปญจกนัย และติกขบคุคล ผูมีปญญาไว พิจารณาองคฌาน 
คือ วิตก วิจาร แลวละไปพรอมกัน ฌานแบบจตุกนัย (ที่เปนเชนนี้ ไมใชอํานาจของฌาน แต
เปนไปตามบคุคล) 
 อรูปปฏิสนธิ มี ๔ อยาง คือ ผูที่ไดอากาสานัญจายตนฌาน เปนตน  อากาสานัญจาย
ตนวิปาก ใหปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนภูมิ เปนตน 
 

๓. กัมมจตุกะ 
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คําวา กัมมจตุกะ นี้ หมายความวา การแสดงกรรม ๔ หมวด ในประเภทแหงกรรมนี ้
ทานจําแนกไวเปน ๔ หมวด หมวดหนึง่ ๆ มี ๔ อยาง 
หมวดที่ ๑  กจิจจตุกะ   กรรมที่วาโดยกิจคือหนาที่ มี ๔ อยาง 
หมวดที่ ๒ ปากทานปริยายจตุกะ กรรมที่วาโดยลําดับแหงการใหผลมี ๔อยาง 
หมวดที่ ๓ ปากกาลจตุกะ   กรรมที่วาโดยเวลาแหงการใหผล ม ี๔ อยาง 
หมวดที่ ๔ ปากัฏฐานจตุกะ กรรมที่วาโดยฐานะแหงการใหผลมี ๔ อยาง 
 

หมวดที่ ๑ กิจจจตุกะ กรรมที่วาโดยกิจคือหนาที่ ๔ อยาง 
๑) ชนกกรรม   กรรมที่ทําหนาทีน่ําใหเกดิหรือนําใหปฏิสนธิในภพภมูิตางๆ 
๒) อุปถัมภกกรรม  กรรมที่ทาํหนาที่สนบัสนุนผลของกรรมที่เกิดแลว 
๓) อุปปฬกกรรม   กรรมทีท่ําหนาที่คอยเบียดเบียนผลของกรรมที่เกดิแลว 
๔) อุปฆาตกกรรม  กรรมที่ทาํหนาที่ตัดรอนทําลายผลของกรรมที่เกิดแลว 

หมวดที่ ๒ ปากทานปริยายจตุกะ  
กรรมที่วาโดยลําดับแหงการใหผลมี๔อยาง 

๑) ครุกรรม กรรมหนกัหรือกรรมที่มีกาํลังแรงกลามากตองใหผลกอนกรรมอื่น 
๒) อาสันนกรรม กรรมที่ทาํเมื่อใกลจะตาย ใหผลเปนลําดับที่ ๒ รองจากครุกรรม 
๓) อาจิณณกรรม  กรรมทีท่ําเปนอาจิณคือ ทําอยูอยางสม่ําเสมอ ใหผลเปนลาํดบัที ่

๓  รองจากอาสันนกรรม 
๔) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม  กรรมที่สักแตวากระทํา หรือกรรม

เล็กนอย ๆ  ใหผลเปนลาํดบัที่ ๔  ในเมื่อไมมีกรรมอื่นจะใหผล 
หมวดที่ ๓ ปากกาลจตุกะ  

กรรมที่วาโดยเวลาแหงการใหผล มี ๔ อยาง คือ 
๑) ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม  กรรมที่ใหผลในปจจุบันชาติ 
๒) อุปปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในชาติที่๒หลังจากตายจากปจจุบันชาติแลว 
๓) อปราปรยิเวทนยีกรรม  กรรมที่ใหผลในชาตทิี่ ๓ เปนตนไป เมื่อใดที่มีโอกาส

จนกวาจะถึงนพิพาน 
๔) อโหสิกรรม กรรมที่ไมใหผลหรือกรรมที่ไดใหผลเสร็จเรียบรอยแลว (ตามเวลา

ของตน) 
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หมวดที่ ๔ ปากัฏฐานจตุกะ   
กรรมที่วาโดยฐานะแหงการใหผลมี๔ อยางคือ 

๑) อกุศลกรรม    ไดแก เจตนาที่ในอกุศลจิต ๑๒   
๒) กามวจรกศุลกรรม  ไดแก เจตนาที่ในมหากุศลจิต ๘ 
๓) รูปาวจรกศุลกรรม   ไดแก  เจตนาที่ในรูปาวจรกศุลจิต ๕ 
๔) อรูปาวจรกุศลกรรม  ไดแก เจตนาทีใ่นอรูปาวจรกศุลจิต ๔ 

รวมกรรม ๔ หมวด เปนกรรม ๑๖ ประเภท 
อธิบายกรรมหมวดที่ ๑ 

 คําวา กรรม นี้ หมายถงึ เจตนาทีป่ระกอบในจิต ๒๙ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ มหากศุล
จิต ๘ มหัคคตกุศลจิต ๙ รวม ๒๙ ดวง  ในกรรมเหลานีม้ีกิจหรือหนาที่ ๔ อยาง คือ  

๑. ชนกกรรม 
 ชนกกรรม เปนกรรมทีท่ําหนาทีท่ําใหเกดิวิบากจิตและกัมมชรูป  ทั้งในปฏิสนธกิาล 
และปวัตติกาล 

ก. ชนกกรรม มีหนาทีท่ําใหวิบากจิตและกัมมชรูปเกิดในปฏิสนธิกาล หรือ ทําใหเกิด 
หรือทําใหปรากฏขึ้นแหงรูปนาม ขันธ อายตนะ ธาต ุเปนตน หรือทาํใหหยั่งลงในกาํเนิด ๔ คือ 
 (๑) ชลาพชุกาํเนิด  เกิดในครรภ หรือเกิดในทองของมารดา 
 (๒) อัณฑชกาํเนิด  เกิดในฟองไข และฟกออกมาเปนตัวในภายหลัง 
 (๓) สังเสทชกาํเนิด เกิดเถาไคล หรือในเปอกตม ในเกษร ในที่ชืน้แฉะ ในเม็ดเลือด ใน
ที่มียางเหนียว และในน้ํา เปนตน 
 (๔) โอปปาติกกําเนิด  เกิดผุดขึ้นเติบโตทันที เหมือนหลนมาจากอากาศ ไมตองอาศัย
กําเนิดทัง้ ๓ นัน้  ไมตองอาศยัมารดา 
 ข.ชนกกรรม มีหนาทีท่ําใหวิบากจิตและกัมมชรูปเกิดในปวัตติกาล  ก็ไดแก ทาํให
เกิดตา หู จมกู ล้ิน และอวยัวะนอยใหญ   ตลอดจนการไดเห็น ไดยนิ เปนตน  กรรมที่นาํให
เกิดในปวัตติกาลนี ้ จะเปนกรรมที่ครบองคแหงกรรมบถ หรือไมก็ตาม  ยอมใหผลไดทั้งนั้น 
 เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง เวนอทุธัจจสัมปยุตตจิต ๑ เหลือ ๑๑ ดวง  ทาํใหอุเบกขา
สันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ เกิดขึ้น พรอมดวยกัมมชรูป เปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย และสัตว
เดรัจฉาน ในอบายภูมิ ๔  ดวยกาํเนิดทั้ง ๔ นัน้ 
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กรรมที่ทําใหปฏิสนธิเกิด 
 เจตนาในมหากุศลจิต ๘ ดวง เปนเหตุทาํใหมหาวบิากจติ ๘ ดวงกับอุเบกขาสันตีรณ
กุศลวิบากจิต ๑ ดวง รวมปฏิสนธิจิต ๙ ดวงนี้เกิดขึน้ พรอมกมัมชรูปในกามสุคติภูมิ ๗ เปน
มนุษยและเทวดา ๖ ชัน้  ดวยกาํเนิดทั้ง ๔  
 เจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง เปนเหตุใหรูปาวจรวิบากปฏิสนธิจิต ๕ ดวง 
และกัมมชรูป เกิดในรูปภูม๑ิ๕(เวนอสัญญสัตตภูมิ)เปนรูปพรหม ดวยโอปปาติกกําเนิดอยาง
เดียว 
 เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เปนเหตุใหรูปาวจรวบิากปฏิสนธิจติ ๔ ดวง เกิดใน
อรูปภูมิ ๔ ดวยนามขันธ ๔ ไมมีรูป เปนอรูปพรหม ดวยโอปปาติกกาํเนดิอยางเดียว 
 ในรูปภูมิทั้ง ๑๕ และอรูปภูมิทั้ง ๔ นี้พรหมในภูมิที่ตํ่ากวา อาจเจริญฌานขั้นสงูขึ้นไป 
แลวเกิดเลื่อนชั้นไปเปนลาํดบัได แตพรหมในภูมิที่สูงกวา  จะไมเลื่อนลงมาปฏิสนธิในพรหม 
ภูมิที่ตํ่ากวา ถาลงมา ก็ลงมาเกิดในกามสคุติภูมิเลยทีเดยีว (เมื่อหมดอายุขัยจากพรหมแลว) 
 การปฏิสนธิของสัตว นบัต้ังแตชั้นเทพในดาวดึงส  ข้ึนไปตลอดจนถึงอรูปพรหม  โดย
โอปปาติกกาํเนิด อยางเดียวเทานัน้ 
 วิมาน อันเปนที่อยูของเทวดา ของพรหม หรือ ไฟนรกและเครื่องทรมานพวกสัตวนรก 
ก็จัดเปนกมัมปจจยอุตุชรูป  ที่เกิดจากชนกกรรม ดวยเหมือนกนั 
 ชนกกรรมที่ทาํใหเกิดวิบากจิต และกัมมชรูปนี้  ไดแก อกุศลกรรม ๑๒ และโลกยีกุศล
กรรม ๑๗ 

๒. อุปถัมภกกรรม 
อุปถัมภกกรรม คือ เจตนากรรมที่อยูในกุศลจิตและอกุศลจิต ๒๙ ดวง ทีท่ําหนาที่

อุดหนนุประคับประคองผลของกรรมนัน้ใหเปนไปในวิบากของตน ๆ 
 อุปถัมภกกรรมนี้ ไดแก เจตนาในจิตที่เปนกุศล หรืออกุศล ๒๙ ดวงนัน่เอง คือ ในจิต 
๒๙ ดวงนี้ เมือ่ทําหนาทีน่ําปฏิสนธิแลว กย็ังมหีนาที่ติดตามอุปถัมภอีกดวย หมายความวา ใน
จํานวน ๒๙ ดวงนี ้ เมื่อทาํหนาที่ใหวิบากของตนปฏิสนธ ิ คือ เกิดขึ้นรับผลที่ตนไดเคยทําไว
แลว ก็ยงัไมทอดทิ้ง ยังคอยตามสงเสริมผลนั้น ๆ ใหเปนไป หรือสืบตอ เจริญงอกงามยิ่งขึน้อีก 
 อุปมาเหมือน คนปลูกตนไม เมื่อเอาตนไมไปปลูกลงดินแลว ก็มิไดทอดทิง้ ยงัตาม
ประคับประคอง คอยรดน้าํ พรวนดนิ ใสปุย  กาํจัดแมลงและวัชพืช  เพื่อใหตนไมนัน้ ได
เจริญเติบโต งอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป ขออุปมานี้ฉันใด อุปถมัภกกรรม  ก็ฉันนัน้เหมือนกนั ทัง้ฝาย
กุศลและฝายอกุศลกรรม 
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 การอุดหนุน สงเสริมนี ้ อุดหนุนสงเสริมทั้งในทางดี และทางไมดี  กลาวคือ ในทางดกี็
สงเสริมใหกุศลธรรมสงผลใหดียิ่งขึน้  ในทางชัว่ก็สงเสริมใหอกุศลกรรมสงผลใหเลวรายต่ํา
ทรามมากลง 
       อุปถัมภกกรรมนี้มีอัตถาธิบายอยางพสิดารมากมายแตพอจะสรุปไดเปน๓ประการ คือ 
 ๑) ชวยอุดหนนุสงเสริมชนกกรรมที่ยงัไมมโีอกาสใหผล  ใหมีโอกาสสงผล 
 ๒) ชวยอุดหนนุสงเสริมชนกกรรมที่กาํลังใหผลอยูนั้น ใหมีกําลงัในการใหผลนัน้ยิง่ขึ้น 
 ๓) ชวยอุดหนนุรูปนามทีเ่ปนวิบากของชนกกรรมใหเจริญ และตั้งอยูไดนาน 
 อุปถัมภกกรรมที่มหีนาที่อุดหนนุสงเสริมนี ้ไดแก อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม 
๘ เทานัน้ 
 สวน มหัคคตกุศลกรรม ๙ นั้น  มหีนาที่เปนชนกกรรม นําใหปฏิสนธิเปนพรหมบุคคล
ในพรหมภูมิแตเพียงอยางเดียวเทานัน้  ไมมีหนาที่อุปถมัภ คือ อุดหนนุสงเสริมกรรมอื่น ๆ แต
อยางใดเลย  เมื่อมหัคคตกศุลกรรม ๙ ไมมีโอกาสสงผลใหปฏิสนธิแลว  ก็เปนอโหสิกรรมไป  
ไมมีฐานะที่จะเปนอุปถัมภกกรรมได 

๓. อุปปฬกกรรม 
อุปปฬกกรรม  ไดแก  เจตนากรรมที่ในกศุลจิตและอกุศลจิต ๒๙ ดวงนั้นแหละ  ซึ่ง

คอยทําหนาทีเ่บียดเบียน ตัดรอน กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่กาํลังใหผลอยูนัน้ไมใหเจริญ
งอกงามขึ้นเต็มที่ เทาที่ควรจะเปน ดังเชน ชาวนาทีห่วานเมล็ดขาวลงไปในนาแลวและขาวนั้น
ก็งอกงามดี  แตตอมาภายหลัง บังเอิญเกิดมีตัวหนอนหรือแมลง มากัดกินตนขาวของชาวนา
นั้น  ทําใหตนขาวเจริญงอกงามไมเต็มที ่ ชาวนาก็ไดผลผลิตไมดี  เทาที่ควรจะได  ฉะนั้น 
 หรือ อีกอุปมาหนึ่ง เหมือนบุคคลที่เกิดมาในตระกูลทีม่ั่งคั่ง สมบูรณดวยโภคทรพัย 
ซึ่งควรจะมีความสุขไดเต็มทีทุ่ก ๆ อยาง แตบังเอิญเกิดมีโรคภัย เชนโรคมะเร็ง เปนตน  มา
คอยเบียดเบียน ใหเจ็บปวย ตองอาศัยหมอและหยูกยาอยูเสมอ จึงทาํใหไมไดรับความสุข
สบายเทาที่ควรจะไดรับ ลักษณะดังนี ้เปนลักษณะของอุปปฬกกรรม 
 อุปปฬกกรรม  เปนกรรมทีม่ีหนาที่เบียดเบียนกรรมอืน่ ๆ และรูปนามที่เกิดจากกรรม
อ่ืน ๆ นั้น  มีความหมายเปน ๒ นัย คือ 
 ๑) เปนกรรมที่เบียดเบยีนชนกกรรมอืน่ ๆ ที่มีสภาพตรงขามกับตน  มชีื่อเรียกวา 
กัมมันตรอุปปฬกกรรม อยางหนึ่ง 
 ๒) เปนกรรมที่เบียดเบยีนนามรูปที่เกิดจากชนกกรรมอืน่ ๆ มีชื่อเรียกวา กมัม
นิพพัตตขันธสันตานอุปปฬกกรรม  อยางหนึง่ 
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 การเบียดเบียนนี ้ เมื่อสรุปแลวก็ม ี๓ อยาง คือ 
  (๑) เบียดเบียนขัดขวางชนกกรรม  เพื่อไมใหมีโอกาสไดสงผล 

(๒) เบียดเบียนชนกกรรมทีม่ีโอกาสสงผลอยูแลว  ใหมกีําลังลดนอยถอยลง 
ไดผลไมเต็มที่ 

(๓) เบียดเบียนผลที่ไดรับอยู คือ รูปนามที่เกดิจากชนกกรรมนั้นใหเสือ่มถอย  
ไมใหเจริญตอไป  หรือไมใหต้ังอยูไดนาน 

อุปปฬกกรรมนี้ ก็ไดแก อุปถัมภกกรรมนั่นเอง  คือ อกุศลกรรม อุดหนนุ
สงเสริมอกุศลกรรมใหมีกาํลงักลาแขงขึน้เพียงใด  ก็ยอมเปนการเบียดเบียนกุศล
กรรม (อันมีสภาพตรงกนัขามกับอกุศลกรรม)นั้น ใหกุศลกรรมมีกําลงัลดนอยลงเพียง
นั้น กลาวอีกนัยหนึง่ก็คือ อกุศลกรรมอุปถัมภอกุศลกรรมใหไดสงผล  ก็เปนการ
เบียดเบียนขัดขวางไมใหกุศลกรรมไดโอกาสสงผลไปในตัว  ดังนั้น องคธรรมของอปุ
ปฬกกรรม จึงไดแก  อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม ๘ เหมือนกบัของอุปถัมภก
กรรม 

สําหรับมหัคคตกุศลกรรม ๙ เปนกรรมทีไ่มนับวาเปนอปุปฬกกรรม ไมนับวา 
เปนกรรมเบียดเบียนขัดขวางอกุศลกรรม  แตจัดเปนกรรมตัดรอนอกุศลกรรม คือ 
จัดเปนอุปฆาตกกรรมเลยทเีดียว  ไมเพยีงแตเบียดเบียนกีดกัน  แตขมไวจนอยูมือ 

 
๔. อุปฆาตกกรรม 

 อุปฆาตกกรรม ไดแก เจตนาที่ในกุศลและอกุศลจิต ๒๙ ดวง ที่ทาํหนาที่ตัดรอนผล
ของกุศลและอกุศล ทีว่ิบากของตนกาํลังไดรับอยูนั้นใหหมดไป คือ มิใหเปนไปไดอีก ดังเชน 
นักโทษที่ถูกตดัสินประหารชีวิต หรือสัตวทีก่ําลังถูกฆาใหตายนัน้ แตบังเอิญมีคนมาชวยใหพน
จากการถูกฆานั้นได เชนนี ้ การชวยเหลอืของผูอ่ืนนัน้ เปรียบเหมือนกุศลมาตัดรอนผลของ
อกุศลเสีย หรืออีกนัยหนึง่ ผูที่จะเสวยราชสมบัติ หรือ จะไดรับยศถาบรรดาศักดิ์  แตบังเอิญ
เกิดมามีอุบัติเหตุ หรือเปนโรคราย เปนตน ตายกอน ดังนี ้  ถือวา ความตายนัน้มาตัดรอนผล
ของกุศลเสีย การตัดรอนนี ้ทําใหผลที่ควรจะไดรับทั้งดีและชั่วนัน้ ตองขาดรอนสูญสิ้นไป ซึง่ไม
สามารถที่จะแกไขได    ลักษณะดังกลาวนี้ เปนลักษณะของอุปฆาตกกรรม ที่ใหผล และอุป
ฆาตกกรรมนี ้ ก็มทีั้งฝายกุศลและฝายอกศุล    

หมายความวา กรรมที่ทาํหนาที่ทัง้ ๔ มีชนกกิจ เปนตนนี้ ในหมวดนีก้ลาวถงึการงาน
ของกรรมที่จะใหผลติดตอกับวิบากของตนคือกรรมทัง้หมด ซึง่ไดแก กุศลเจตนา และ



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๕๖                                                                                         

อกุศลเจตนานัน้ เมื่อไดโอกาสจะใหผล ก็มหีนาที ่๔ อยาง คือ บางครั้งก็ใหผลดวยการนําให
ปฏิสนธิในภพใหม บางครั้งไมใหผลเปนปฏิสนธิ แตใหผลอุปถัมภกกรรมในปวัตติกาล หรือ
บางทีไมใหผลทั้งปฏิสนธิและอุปถัมภ แตใหผลเปนอปุปฬกกรรม หรือบางทีไมใหผลทัง้๓ 
ขางตนนั้น แตใหผลเปนอุปฆาตกกรรม และในการที่กรรมจะทาํหนาที่อยางใดใน ๔ กิจนั้น  ก็
ตองแลวแตโอกาสและประเภทของกรรม 
 การตัดรอนของอุปฆาตกกรรม เมื่อสรุปแลว กม็ี ๔ ประการ คือ 

๑) กุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกุศลชนกกรรม และรูปนามที่เปนกุศลวิบาก เชน ผู
เจริญสมถภาวนา จนถงึรูปาวจรปญจมฌานกุศล  เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดเปนจตุตถฌาน
พรหม   ตัดรอนไมใหปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน มีโอกาสใหผล เปนตน 

๒) กุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุศลชนกกรรม  และรูปนามที่เปนอกุศลวิบาก เชน 
พระองคุลีมาล  ฆาคนเปนจาํนวนมาก  นาที่จะตองตกนรกแนนอน  แตเมื่อไดกลับใจมาเจริญ
ภาวนาจนถึงพระอรหัตตมรรค อรหัตตผลแลว   ดวยอาํนาจเพยีงโสดาปตติมรรคจิต  ก็เปน
กุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุศลชนกกรรมเหลานัน้ไดหมดสิ้น  ไมใหมีโอกาสไดสงผลใหไป
ตกนรกได  ตลอดไปเลย  เปนตน 

๓) อกุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกศุลชนกกรรม และรูปนามที่เปนอกุสลวบิาก 
ตัวอยางเชน เกิดเปนสนุัข ซึ่งเปนอกุศลวบิากแลวยงักลับมาถกูรถทบัตายอีก  การถูกรถทับ
ตายก็เปนอกศุลกรรมที่ตามมาทัน  โดยทําหนาทีเ่ปนอุปฆาตกกรรม  ทําใหรูปนามขาดสะบัน้
ไปเลย 

๔) อกุสลอุปฆาตกกรรม  ตัดรอนกุสลชนกกรรม  และรูปนามที่เปนกุศลวิบาก  เชน 
พระเทวทัต เปนผูที่ไดฌานอภิญญา  แตตอมาไดกระทําโลหิตุปบาท และสังฆเภทกรรม อัน
เปนอนนัตริยกรรม จึงเปนอปุฆาตกกรรม  ตัดรอนมหัคคตกุศลกรรมเสียสิ้นเชงิ  จนตองไปเกิด
ในนรก  ดังนี ้เปนตน 

อุปฆาตกกรรม อันมหีนาทีตั่ดรอนกรรมอื่น ๆ ใหขาดสะบั้นไปนัน้ ก็ไดแก อกุศลกรรม 
๑๒  และกุสลกรรมทั้ง ๒๑ 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๒ 
 ในหมวดนี ้แสดงถึงประเภทของกรรมที่จะใหผลกอนและหลัง  ในประเภทของกรรมที่
จะใหผลนั้น ม ี๔ อยาง คือ 

๑. ครุกรรม 



 

 

                                                                                                                               ๑๕๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ครุกรรม เปนกรรมที่หนักและมีกําลงัแรงกลามาก ตองสงผลใหไดรับผลกอนกรรมอื่น 
ๆ ทั้งนั้น  ครุกรรมนี้มทีั้งฝายกุศลและฝายอกุศล กลาวคือ ถาเปนฝายกุศล  กม็ผีลานิสงส 
(ผลดี) ใหคุณหนกัมาก   ถาเปนฝายอกุศลก็มีอาทีนพ (ผลช่ัว) ใหโทษหนักมาก  ถงึกับกรรม
อ่ืน ๆ ไมสามารถที่จะตัด ขัดขวาง หรือหยุดยั้งได  ครุกรรมเปนตองใหผลกอนกรรมอื่น ๆ และ
ใหผลในชาติที ่๒ แนนอน 
 กรรมที่จัดเปนครุกรรมนี้  มทีัง้ที่เปนกุศลครกุรรม และอกศุลครุกรรม คือ 

๑) ทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ๔ ดวงที่เกิดขึ้นดวยอาํนาจ นิยตมิจฉาทฏิฐกิรรม  อันมี
อยู ๓ อยาง คือ (๑) นัตถิกทิฏฐ ิ  เหน็วา การกระทําทุกอยาง ไมมีผล (ไมเชือ่ผล) (๒) 
อเหตุกทิฏฐ ิ เห็นวา สัตวทัง้หลายที่กําลงัเปนไปอยูนัน้  ไมไดอาศัยเนื่องมาจากเหตุอยางใด
เลย (ไมเชื่อเหตุ)  (๓) อกิริยทิฏฐิ  เห็นวา การกระทําตาง ๆ ของสัตวทั้งหลายนัน้ ไมเปนบุญ
ไมเปนบาปแตอยางใดเลย  (ไมเชื่อทั้งเหตุและผล) 

๒) โทสมูลจิต ๒ ที่เปน ปญจานนัตริยกรรม คือ ปตุฆาต  ฆาบิดา ๑ มาตุฆาต ฆา
มารดา ๑ อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต ๑ โลหิตุปปาท ทํารายพระพทุธเจาจนหอพระโลหิต ๑ 
และสังฆเภท  ทาํลายสงฆใหแตกกัน ๑   ใน ๕ อยางนี้ สังฆเภทกรรม หนักกวาเพื่อน ถาวามี
ผูทําอนันตริยกรรมครบทั้ง ๕ อยาง  สังฆเภทกรรม ยอมใหผลกอนอนันตริยกรรมอื่น ๆ สวน
กรรมที่เหลืออีก ๔ ก็ทาํหนาที่สนับสนนุในการใหผลของสังฆเภทกรรมนั้น 

๓) มหัคคตกุศลกรรม ๙  ฌานที่สูงมีคุณธรรมมากกวาฌานที่ตํ่า  ฌานที่สูงกวา จึง
ใหผล  เมื่อฌานสงูใหผลแลว  ฌานที่ตํ่ากวากห็มดโอกาสที่จะใหผล  กลายเปนอโหสิกรรมไป  
ไมมีหนาที่แมแตจะอุดหนนุสงเสริมฌานที่สูงกวาที่ใหผลนั้น  ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอน
อุปถัมภกกรรม 

ครุกรรมนี้ จะตองใหผลเปนชนกกรรมกอนกรรมอื่น ๆ เพราะครุกรรมนี้ เปนกรรมที่
แรงและมีกําลงัมากกวากรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ถึงกรรมอื่นจะมีอยูกไ็มสามารถจะตัดรอนได 
เปรียบเหมือนโคตัวมีกําลงัมากกวา เมื่อถกูขังไวในคอก เมื่อนายโคบาล เปดประตูคอก แลว  
โคตัวมีกําลงัมากกวานั้น  ยอมจะดันโคตวัอื่นใหหลบไปแลวออกกอนโคตัวอื่นได 
 อนึ่ง โลกุตตรกุศลกรรม ๔ นั้น  ก็เปนครกุรรม เหมือนกัน  แตไมไดกลาวในทีน่ี้ดวย  
เพราะวา ในที่นีก้ลาวเฉพาะกรรมที่สงผลใหเกิดในชาตทิี่ ๒ เทานัน้  โลกุตตรกุศลกรรมไมมี
หนาที่ใหเกิด แตมีหนาทีท่ําลายการเกิด  ตามสมควรแกกําลงัของตน 

๒. อาสันนกรรม 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๕๘                                                                                         

 อาสันนกรรม ไดแก เจตนาที่ในอกุศลจิตต ๑๒ (เวนนยิตมิจฉาทิฏฐิกรรม และปญ
จานนัตริยกรรม) และมหากศุลจิต ๘ ดวง ที่เปนเหตุใหกระทํากรรมเมือ่เวลาใกลจะตาย อาสัน
นกรรมนี ้ใหผลเปนลําดับที่ ๒ หรือที่ ๓ สลับกับอาจิณณกรรม รองจากครุกรรม ถาหากบุคคล
ใดไมไดทําครุกรรมไว  แตไดทํากรรมบางอยางไวเมื่อใกลจะตายนั้น อาสันนกรรมนัน้ก็จะตอง
ใหผลกอนกรรมอื่น ๆ ทีน่อกจากครุกรรม   อุปมาเหมอืน โคนที่ยนือยูใกลประตูคอก แมจะ
เปนโคแก มีกาํลังออนกวาโคตัวอื่น ๆ แตเมื่อนายโคบาลเปดประตูคอกโคตัวอื่น ๆ ทีม่ีกําลงั
มากกวา พยายามดนัออกมา โคแกทีย่ืนอยูใกลประตูคอกนัน้ ยอมไดโอกาสทีจ่ะออกมากอน
โคที่อยูลึกจากปากคอกเขาไปขอนี้ฉันใด อาสนันกรรมนี้ ก็เหมือนกนั แมจะเปนกรรมที่มีกาํลัง
ออนกวาพวก  เพราะทาํในขณะใกลจะตาย  ไดรับอาเสวนปจจยัมานอย  แตก็มีความตอเนื่อง
กับจุติ  ฉะนัน้ จึงยอมใหผลกอน 
 สําหรับมหัคคตกุศลกรรม๙ ไมจัดเขาเปนอสันนกรรม เพราะเปนครุกรรมแตฝายเดียว 

๓. อาจิณณกรรม 
 อาจิณณกรรม ไดแก เจตนาที่ในกุศลจิตและอกุศลจิต ๒๙ ดวง ทีเ่ปนประธานในการ
ทํากรรมบางอยางอยูเสมอ ๆ จะเปนกุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม อาจิณณกรรมนี้ จะใหผลเปน
ลําดับที่ ๒ หรือ ที่ ๓ สลับกบั อาสันนกรรม  รองจากครกุรรม  ถาไมมคีรุกรรมที่ใหผล บางที
อาจิณณกรรมก็มีโอกาสจะชงิใหผลกอนอาสันนกรรมได หรือไมมีอาสนันกรรม อาจณิณกรรม
นี้ กจ็ะใหผล 
 อาจิณณกรรมนี้  ตามปกติกใ็หผลในปวัตติกาล  เวนแตเมื่อบุคคลผูใกลจะตายไมเคย
ไดกระทําครุกรรม   และไมมีอาสันนกรรมแลว  อาจิณณกรรมนี้จึงจะสงผลใหไดรับผลในชาติ
ที่ ๒ ไปเกิดเปนเทวดา มนษุย หรืออบายสตัว  ตามสมควรแกกรรมของตน 
 กรรมที่ทาํเสมอ ๆ คือ อาจณิณกรรมนี้ กไ็ดแก อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม ๘ 
เทานั้น 

๔ .กตัตตากรรม 
 กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม คือ กรรมเล็กนอย หรือกรรมทีท่ําดวยเจตนา
ออน สักแตวากระทาํเทานัน้ ไมไดคาดหวังผลอะไร หรือกรรมที่ทําโดยไมครบองคของเจตนา
ทั้ง ๓ กาล มบุีพเจตนา เปนตน ไดแก เจตนาที่ในกุศลจิต และอกุศลจิต ๒๙ ดวงนัน่เอง กตัต
ตากรรมนี ้จะใหผลเปนลาํดบัสุดทาย  คือ เมื่อไมมีกรรม ๓ อยางขางตน จะใหผลแลว  กรรม
นี้ก็จะใหผล 
 กฎัตตากรรม มีความหมายถึงกรรม ๒ ประการ คือ 



 

 

                                                                                                                               ๑๕๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ประการที่ ๑ หมายถงึ กรรมที่กระทําในภพนี้  แตวา การกระทําอกศุลกรรมนั้น ไม
ครบองคแหงกรรมบถ  หรือกุศลกรรมนั้นไมครบองคแหงเจตนา  จงึไมเขาถงึซึ่งความเปนครุ
กรรม อาสนันกรรม หรืออาจิณณกรรมอยางใดอยางหนึง่ 
 ประการที่ ๒ หมายถึง  กรรมที่ไดกระทาํมาแลวในภพกอน ๆ ซึ่งไดแก อปราปริย
เวทนันยีกรรม  อันคอยติดตามจะสงใหผลเกิดอยู 
 สัตวทั้งหลายที่จะไมมกีฏัตตากรรมนัน้ หาไมไดเลย  อยางไรเสียก็ตองมีแนนอน  
กฎัตตากรรม ก็ไดแก อกุศลกรรม ๑๒ มหากุศลกรรม ๘  
 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๓ 
 ในกรรมหมวดที่ ๓ นี ้หมายถึง กาลเวลาทีก่รรมจะใหผลมี ๔ อยางดวยกัน  คือ  

๑. ทิฎฐธัมมเวทนียกรรม 
 ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลในปจจบัุนชาติ ที่ยงัเปนอยู ในเมื่อไดทํา
กรรมลงไปแลว จะเปนกุศลกรรมก็ตาม อกุศลกรรมก็ตาม จะตองไดรับผลในชาตนิี้ แตกรรมที่
จะใหผลในชาตินี้นัน้ไมสามารถ จะใหผลเปนชนกกรรมได คือ ใหผลเปนปฎิสนธ ิ ภวังค จุติ
ไมได ใหไดแตผลในปวัตติกาลเทานั้น คือ ใหผลเปนอปุถัมภกกรรม หรือ อุปปฬกกรรม และ
อุปฆาตกกรรม ใน ๓ อยางนั้นได   
 ทานที่บุคคลทาํแลว จะไดรับอานิสงสภายใน ๗ วัน ตองประกอบดวยสัมปทา ๔ 
อยาง คือ 
 ๑) เจตนาสมัปทา  ผูถวายมีเจตนาที่เปนกุศล อันบริสุทธิ์ อยางแรงกลา 

๒) ปจจยสัมปทา ไทยธรรม เปนของที่ไดมาโดยชอบธรรม 
 ๓) วัตถุสัมปทา  ปฏิคาหกผูรับทานเปนผูมีคุณใหญ เชน พระพทุธเจา พระปจเจก
พุทธเจา พระอรหันต หรือ พระอนาคาม ี
 ๔) คุณาติเรกสัมปทา ปฏิคาหกผูรับ เปนผูประกอบดวยคุณอันยิง่ คือ กําลงัออก
จากนิโรธสมาบัติ 

เมื่อสมบูรณพรอมดวยองคเหลานี้  ทายกผูใหทานนัน้ ยอมไดรับผลทันตาเหน็ และ
รับผลนั้นอยางเต็มที ่ ที่เรียกวา ทิฏฐธมัมเวทนียกรรม อาจจะไดเปนเศรษฐี มหาเศรษฐ ี 
พระราชา อุปราช ปุโรหิต เปนตน ภายใน ๗ วนั  หรืออยางเรว็ก็ภายในวันนัน้นัน่เอง อันนี ้
กลาวในทางฝายของกุศลกรรม ในประเภทของทาน 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๖๐                                                                                         

 ในฝายของอกศุลกรรมนั้น  ก็ใหถือเอาเจตนากับวัตถทุีถู่กกระทําคือผูรับทั้ง ๒ อยางนี้  
เปนสําคัญ เพราะในทางกศุล หรืออกุศล บางอยางกไ็มตองมีวัตถทุี่ใชในการกระทํา  ฉะนัน้ 
ในทางฝายอกศุลกรรม จึงใหถือเอาแตเจตนากับผูกระทําเปนปจจยัสําคัญในการใหสําเร็จผล
นั้น ๆ  
 ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม มี ๒ ประเภท คือ 
 ๑.ปริปกกทิฏฐธัมมเวทนียกรรม  หมายถึง กรรมที่จะใหผลภายใน ๗ วนั 
 ๒.อปริปกกทฏิฐธัมมเวทนยีกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลในชาตินี ้แตไมมีกําหนด 
คือ เลย ๗ วนัไปแลว 
 การไดรับผลในชาตนิี้ ที่เรียกวา ทิฏฐธมัมเวทนยีกรรมนี ้ ดวยอาํนาจของเจตนาใน
กุศลชวนกรรม  หรืออกุศลชวนกรรมดวงที ่๑ ในชวนะ ๗ ดวง  ของแตละวิถ ี แตถาวา เจตนา
กรรมในชวนะดวงที ่ ๑ ไมมีโอกาสใหผลแลว  ก็เปนอโหสิกรรม  แตเปนอํานาจหนาที่ของ
เจตนากรรมในชวนะดวงที่ ๗ จะใหผลในชาติที่ ๒ หรือเปนหนาที่ของเจตนากรรมในชวนะดวง
ที่ ๒ ถงึดวงที่ ๖ จะใหผลในชาติที ่๓ เปนตนไป  ซึง่มีชื่อเรียกอยางอื่นดังจะกลาวตอไป 

๒. อุปปชชเวทนียกรรม 
 อุปปชชเวทนยีกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลในชาตทิี่ ๒ คือ ชาติหนา หลังจากตาย
จากชาติทีท่ํากรรมไปแลว ไดแก เจตนากรรมในชวนะดวงที่ ๗   นัน่เอง  กรรมอนันีใ้หผลไดทั้ง 
๔ อยาง มชีนกกรรม เปนตน กรรมอยางนี้ โดยมาก ก็ไดแก ครุกรรม นั่นเอง อุปปชชเวทนียก
รรมนี้  ถาหากไมมีโอกาสใหผลในชาตทิี่ ๒ แลว ก็ไมมีโอกาสใหผลในชาติที ่๓ หรือชาติตอไป
อีก ยอมกลายเปนอโหสิกรรมไป ทานอุปมาเหมือนกับเนือ้ที่ถูกนายพรานยงิพลาดไปแลว กว็ิ่ง
หนีไปเลยและจะไมกลับมาใหนายพรานยงิอีกลูกศรทีย่ิงไปคราวนั้น  กเ็ปนอโหสิกรรม  เพราะ
เหตุวา ไมมีผลจากการยิงครั้งนั้นเลย 

๓. อปราปริยเวทนียกรรม 
 อปราปริยเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ใหผลต้ังแตชาติที่ ๓ นับแตชาติที่กระทํากรรม
นั้น เปนตนไป ตราบใดที่ยังไมเขาสูนิพพาน เมื่อมโีอกาสเมื่อใด ก็จะใหผลเมื่อนัน้ อปราปริย
เวทนียกรรมนี ้  ไดแก เจตนากรรมในชวนะดวงที่ ๒ ถึงดวงที่ ๖ นัน้เอง และใหผลไดทั้ง ๔ 
อยาง มีชนกกรรม เปนตน แลวแตจะสบโอกาสอยางใด ก็จะใหผลอยางนัน้ ไมมีเปน
อโหสิกรรม ทานอุปมาเหมอืนกับสุนัขปาที่ไลเนื้อ เมื่อวิง่ไลไปทันเนื้อเมื่อใด ก็จะกัดกินเนื้อนัน้
เมื่อนัน้ เมื่อยังตามไมทนัก็ยงัไมสามารถจะกัดกินได เวนแตเนื้อนัน้ จะหนีพ้นไปไดเทานั้น 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๔. อโหสิกรรม 
 อโหสิกรรม หมายถงึ กรรมที่ไมใหผล หรือ กรรมที่ไดใหผลตามกาลเวลาไปเรียบรอย
แลว  ก็ไมใหผลในกาลอืน่อกี  ซึง่ทานจําแนกไวเปน ๓ นัน้ คือ 
 ๑) อโหสิกมมฺํ  นาโหสกิมฺมวิปาโก  ไดแก กรรมที่ไดใหผลแลว เชน ไดตกนรไปแลว 
หรือไดไปเกิดในภูมิสวรรคนัน้ ๆ แลว  กรรมนั้นก็เปนอโหสิกรรม  ขอนีห้มายถงึอดีต 
 อนึ่ง กรรมเลก็นอย  ยอมเขากับกรรมใหญได  กรรมใหญก็รับไปเสยี  กรรมเล็กนอย
นั้นก็เลิกใหผล  ไมตองใหผล  เชน ไดตติยฌานกุศลกรรม  ตติยฌานวิบากก็เปนผูรับผล  
ปฐมฌานกุศลกรรม และทุติยฌานกุศลกรรม  อันเปนกรรมเล็กนอยกวา  ก็เปนอันไมตอง
ใหผล  จึงเปนอโหสกิรรมไป  กลาวคือ ปฐมฌานวิบาก  ทุติยฌานวิบากก็ไมตองเกิดขึ้น 
 ๒) อโหสิกมมฺํ  นตฺถิกมมฺวิปาโก ไดแก กรรมที่ไมกอใหเกิดผล  เชน กิริยาจิต แม
กระทําสกัเทาไรก็ตาม  ก็เปนกิริยาไปหมด  ไมเกิดวิบาก  ไมกอใหเกิดผลเลย  จงึเปน
อโหสิกรรมไป  ขอนีห้มายถงึ ปจจุบัน  ไดแก กิริยาจิตของพระอรหนัต  ที่กระทํากุศลกรรมตาง 
ๆ การกระทาํของทานนั้น ยอมเปนอโหสิกรรม  เพราะไมสามารถจะใหเกิดเปนวิบากอีกตอไป 
เพราะเปนการกระทําที่ไมหวงัผล เนื่องจากไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหหวังภพหวังชาติอีกตอไป 
 ๓) อโหสิกมมฺํ  น ภวสิฺสติกมฺมวิปาโก  ไดแก ผลกรรมในชาติอนาคตไมมีแลว  เชน 
พระองคุลีมาลฆาคน เปนตน  ผลของกรรมที่ฆาคนนัน้ไมสงผลได  เพราะตอมาไดเปนพระ
อรหันตแลว ไมมีภพ ไมมชีาติ คือไมตองเกิดอีกแลว  กรรมนัน้กไ็มมีผูรับสนอง  จึงเปน
อโหสิกรรมไป  ขอนี้หมายถึง อนาคต 

อนึ่ง กรรมทีม่ีวิบากไมเกิดขึ้น หมายความวา กรรมนั้นไดกระทําแลว แตวิบากไม
เกิดขึ้น เชน บุคคลทาํกรรมไวหลายอยาง เมื่ออยางใดอยางหนึง่ใหผลเปนชนกกรรมแลว 
กรรมที่เหลือกใ็หผลเปนชนกกรรมอีกในภพเดียวกันไมได หรือกรรมอยางเดยีวกนั เมื่อกรรมที่
หนกักวาใหผลแลว กรรมทีเ่หลือก็ไมใหผล เชน บุคคลทําอนันตริยกรรม หรือเจริญสมาบัติ ๘ 
ในฝายอนันตรยิกรรมนัน้ เมือ่สังฆเทภ ซึ่งถือวาหนกักวาอนนัตริยกรรมขออ่ืน ใหผลเปนชนก
กรรมแลว กรรมอื่น ๆ ก็ไมสามารถใหผลเปนชนกกรรมได ในฝายสมาบัติ ๘ เมื่อสมาบัติที่สูง
กวา ใหผลแลวสมาบัติที่รองลงมา ก็ไมสามารถใหผลได  ตองกลายเปนอโหสกิรรมไป 

อธิบายกรรมหมวดที่ ๔ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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 ในจํานวนกรรมทั้ง ๑๒ อยาง ตามทีก่ลาวมาขางตนแลวนั้น  เมื่อวาโดยประเภทแหง
ฐานะของเจตนากรรมแลว ก็มี ๔อยาง คือ ๑) อกุศลกรรม ๒) กามาวจรกุศลกรรม ๓)รูปาวจร
กุศลกรรม  ๔) อรูปาวจรกุศลกรรม   

 ในกรรมทั้ง ๔ประเภทนี้ ยังตองจําแนกออกไปตามทวาร ที่จะใหเกิดกรรมนั้น ๆ อีก ๓ 
ทวาร คือ กรรมที่เกิดทางกาย เรียกวา กายกรรม ๑ กรรมที่เกิดทางวาจาเรียกวา วจีกรรม ๑ 
และกรรมที่เกดิทางใจอยางเดียวเรียกวา มโนกรรม ๑ 

ในอกุศลกรรมทั้ง ๑๒ นั้น เกิดไดทั้ง ๓ ทวาร คือ 
     ๑. ปาณาติบาต  ฆาสัตว 
กายกรรม ๓ เรียก กายทุจริต ๓    ๒. อทินนาทาน  ลักทรัพย 
      ๓. กาเมสมุิจฉาจาร  ประพฤติผิดในกาม 
    ๔. มุสาวาท  พูดปดมดเท็จ 
    ๕. ปสุณวาจา  พูดสอเสยีด 
วจีกรรม ๔ เรียก วจีทจุริต ๔  ๖ . ผรุสวาจา  พูดคาํหยาบ 
    ๗. สัมผัปปลาปา พูดเพอเจอ ไรสาระประโยชน 
    ๘. อภิชฌา  โลภอยากไดของผูอ่ืน 
มโนกรรม ๓ เรียก มโนทุจริต ๓ ๙. พยาปาท  พยาบาทปองรายผูอ่ืน 
    ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
 รวมเปนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ที่เปนไปในทวารทัง้ ๓ ในอกุศลกรรม ๑๐ นี้ เกิด
มาจากอกุศลมูล ๓ คือ โลภมูล  ๘ โทสมูล ๒ และโมหมลู ๒  
 ทางฝายกุศลก็มี ๑๐ เหมือนกนั ซึ่งมคีวามหมายตรงกันขามกับฝายอกุศลที่กลาว
แลว เชน ปาณาติปาตา เวระมะณี  เวนจากการฆาสัตว เปนตน  ซึง่เกิดจากกุศลมลู ๓ คือ 
อโลภมูล ๘ อโทสมูล ๘ และอโมหมูล ๔ (มหากุศลจิต ๘)   
 ในกรรมทัง้ ๒๐ ประการ คือ อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม ๘ นั้น นับเปนกรรม
อยูในประเภทของกามาวจรกรรม  ซึง่เปนไปไดในทวารทัง้ ๓ 
 สวนกรรม คือ เจตนาที่สัมปยุตตดวยรูปาวจรกุศลจิต ๕ และอรูปาวจรกุศลจิต ๔ นัน้ 
เปนไปเฉพาะทางมโนทวารอยางเดยีว เพราะเหตุวา มหัคคตกุศลกรรมทั้ง ๙ อยางนี้ ตอง
อาศัยเกิดขึ้นดวยอํานาจอัปปนาสมาธ ิจึงจะเกิดขึ้นได 
 รูปาวจรกุศลกรรม ๕ นั้น ตางกนัที่องคของฌาน คือ มีองคฌานไมเทากนัหรือไม
เหมือนกนั  สวนอรูปาวจรกุศลกรรม ๔ นั้นตางกนัที่ประเภทของอารมณ 



 

 

                                                                                                                               ๑๖๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 กรรมทั้ง ๒๙ อยาง คือ อกศุลกรรม ๑๒ กามาวจรกุศลกรรม ๘ รูปาวจรกุศลกรรม ๕ 
และอรูปาวจรกุศลกรรม ๔ นี้  เปนโลกียกศุลทั้งสิน้ 
 และประเภทแหงกรรมทั้ง ๒๙ นี้  ยอมใหวบิาก ที่ตางกัน  ทั้งในปฏิสนธิกาล และปวตั
ติกาล  ตามความสามารถหรือกําลงัของตน ๆ และตามภูมิตาง ๆ 
 อกุศลกรรม ๑๒ นั้น ทําใหเกิดอกุศลวปิากจิต ๗ หมายความวา เปนผูใหผลเปน
อกุศลวิปากจติ ๗ ดวงเกิดในทัง้ในปฏิสนธิกาล และปวตัติกาล  ในปฏิสนธิกาลนัน้  อุเบกขา
สันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ ดวง ใหผลเปนปฏิสนธิจิต และกัมมชรูป ในอบายภูม ิ๔ เปนทุคติ
บุคคล และทําหนาที่ภวงัค สันตีรณะและตทาลัมพนะในปวัตติกาล และทําหนาจุติ ในจุติกาล
อีกดวย ที่เหลอือีก ๖ ดวง ใหผลไดเฉพาะในปวัตติกาล เทานัน้ ใหผลไดใน ๒๖ ภูมิ (เวน
อสัญญีภูมิ ๑ และอรูปภูมิ ๔) ตามสมควรแกบุคคลและภูมิ 
 อกุศลกรรม ๑๒ เวนอุทธัจจะสัมปยุตตจิต ๑ เหลือ ๑๑ ดวง ใหผลเปนปฏิสนธ ิ ใน
อบายภูมิ ๔ ได  เฉพาะอทุธจัจะสัมปยุตตจิต ๑ ใหผลไดเฉพาะในปวัตติกาลเทานัน้ 
 กามาวจรกุศลกรรม ๘ ทําใหกุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง เกิดขึน้ คือ มหาวิบากจิต ๘ และ 
อเหตุกกุศลวบิากจิต ๘ ใน ๑๖ ดวงนี้  เปนไปไดทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  ใน ๒๖ ภูม ิ
(เวนอสัญญีภูมิ ๑ และอรูปภูมิ ๔) ตามสมควรแกบุคคลและภูมิ 

ใน กามสุคติภูมิ ๗ นัน้ จิต ๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ มหาวิบากจติ 
๘ เปนไปไดทัง้ในปฏิสนธิกาลและปวัตตกิาล ทีเ่หลืออีก ๗ ดวง เปนไปไดเฉพาะในปวัตติกาล
อยางเดยีว รวมในกามสุคติภูมิ ๗ ไดกามาวจรกุศลวบิากจิต ๑๖ ดวง 

ในอบายภูม ิ๔ ไดจิตที่เปนกามาวจรกุศลวิบาก ๘ ดวง คือ อเหตุกกศุลวิบากจิต ๘  
และไดเฉพาะในปวัตติกาลเทานั้น 

ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสตัตภูมิ) ไดอเหตุกกุศลวิบากจิต ๕ ดวง คือ จักขุวิญญาณ
จิต ๑ โสตวิญญาณจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๑ สันตีรณจิต ๒  

ในมหัคคตกุศล ๙ นัน้ใหผลไดทั้งปฏิสนธิกาลและปวตัติกาล ตามสมควรแกภูมิของ
ตน ๆ ใน ๒๐ ภูมิ แตเจตนาในรูปาวจรปญจมฌานนั้น ใหผลเปนวิบากได ๒ อยาง คือ ใหผล
ไปเกิดในปญจโวการภพในจตุตถฌานภมูิ ๑ และใหผลไปเกิดในเอกโวการภพ ในอสัญญสัตต
ภูมิ ๑  

สวนในเรื่องวบิากของกุศลและอกุศล ที่จะใหผลตางกันอยางไร และในบุคคลใด 
ยอมจะไดวิบากเทาไรนั้น  ในเรื่องนี้ ไดอธิบายไปแลวในปริจเฉทที่ ๑ ในเรื่องของอเหตุกจิต 
และในกามโสภณจิต ๒๔  มหัคคตวิบากจติ ๙ ดวงนัน้แลว 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๖๔                                                                                         

หมายเหต.ุ. คําวา ปวัตติกาล นั้น หมายถึง วบิากจิตทีเ่กิดขึ้น ตอจากปฏิสนธิจิตนัน้
เปนตนไป   จนถึงจิตดวงสดุทายกอนจุติจิต 

คําวา ปฏิสนธกิาล นั้น หมายถึง ขณะปฏสินธิจิตเกิดขึ้น  ขณะเดียวเทานัน้  แมในคํา
วาจุติกาลก็เหมือนกนั หมายถึง ขณะจุติจติเกิดขึ้น ขณะเดียวเทานั้น 

๔. มรณจตุกกะ 
           คําวา มรณจตุกกะ นี้ หมายถงึ ความตายของสตัวทั้งหลาย ม ี๔ อยางคือ 
๑) อายุกขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นอาย ุ
๒) กัมมักขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นกรรม 
๓) อุภยักขยมรณะ   ไดแก  ความตายเพราะสิ้นอายุและกรรม ทัง้ ๒ 
๔) อุปจเฉทกัขยมรณะ  ไดแก  ความตายเพราะกรรมเขาไปตัดรอน  

หมายเหต.ุ.  
๑) คําวา ส้ินอาย ุในที่นี ้หมายถงึ ตายเพราะความแกชราโดยอํานาจความเสื่อมของ

รางกายสังขารจึงตองถงึการแตกทําลายไปตามอายุขัยในภพภูมินัน้ 
๒) คําวา ส้ินกรรม หมายถงึ ความตายของสัตวที่ยงัไมแกถึงวยัอันสมควรจะตาย เชน 

ตายเสียแตยงัเปนหนุมเปนสาว หรือแตเปนเด็ก ยังไมสมควรแกอายขัุยในภพภูมินัน้ 
๓) คําวา ส้ินทั้งอายุและกรรมทั้ง ๒ อยางนัน้ หมายถึง กรรมที่จะสงผลใหชีวิตดํารง

อยูในภพนั้นๆ ก็หมดลงแลว พรอมกันกับอายุสังขารก็หมดสิ้นลงพอดี 
๔) ความตาย ที่เรียกวา อุปจเฉทกมรณะ นัน้ หมายถงึ ความตายที่เกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุที่ไมใชการตายธรรมดา เพราะถายงัไมมีเหตุเชนนัน้ขึ้น สังขารก็อาจจะยังไมแตก
ทําลายไปก็ได 

มรณะทั้ง ๔ อยางนัน้ ในกามสุคติภูมิ ๗ และเดรัจฉานภมูิอีก ๑ รวม ๘ภูมินี้ ยอมมีได
ทั้ง ๔ อยาง ภูมิที่เหลืออีก ๒๑ ภูมนิั้น มีแตอุภยักขยมรณะ เทานั้น เพราะสัตวเหลานัน้มีวิบาก 
ที่กรรมไดกําหนดอายุไวใหแลว สัตวเหลานัน้ จงึตองดํารงอยูตามกาํหนดอายกุรรมนั้น ๆ 
ดังเชน ปฐมฌานภูม ิมีกาํหนดอาย ุ๑ มหากัปป ก็ตองดาํรงอยูจนถงึ ๑ มหากัปป ดังนี้เปนตน 

ในอารมณของจิตที่ถงึมรณะ ซึ่งไดแก จติุจิตนั้น ยอมไดอารมณ ๓ อยาง มีกรรม
อารมณ เปนตนอยางใดอยางหนึง่ ดังที่ไดอธิบายไปแลวในวถิีมุตตกะในปริจเฉทที่ ๔ นั้น 
เพราะอารมณของจุติจิตนี ้ ยอมถือเอาตามปฏิสนธนิัน่เอง เมื่อปฏิสนธิจิตไดอารมณอันใด 
ภวังคจิต และจุติจิต ก็ตองมีอารมณอยางนั้นเหมือนกนั ตลอดภพชาตินั้น และอารมณของ
ปฏิสนธิจิตนัน้ ก็ไดรับมาจากชวนะ ๕ ขณะ ของมรณาสันนวถิี คือ ในวิถีของจุติจติ ที่เกิดขึ้น
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นั้นเอง  ฉะนัน้ ในชวนะของมรณาสนันวถิีนัน้ จงึมีอารมณ ๓ อยาง มีกรรมอารมณ เปนตน 
อยางใดอยางหนึง่ ในอารมณ ๓ อยางนี ้  ถาจัดโดยกาลแลว  ก็ได ๓ กาล คือ เปนอดีต
อารมณ ๑ เปนปจจุบันอารมณ ๑ และที่เปนบัญญัติอารมณ ซึ่งเปนกาลวิมุตติ ๑ 

ในปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวงนี ้ กามาวจรปฏิสนธิ ๑๐ ดวงนัน้ มีอดีตหรือปจจุบันเปน
อารมณ ปฏิสนธิของวิญญาณัญจายตนวบิาก๑ และเนวสัญญานาสญัญายตนวบิาก ๑ รวม 
๒ ดวงนี ้  มปีรมัตถะอดีตเปนอารมณ  ปฏิสนธิของรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง  กับอากาสานัญ
จายตนะวิบาก ๑ และอากญิจัญญายตนะวิบาก ๑  รวม ๗ ดวงนี้  มบัีญญัติเปนอารมณ 

กรรมอารมณ เปนอดีตอยางเดียว กรรมนมิิตอารมณ เปนไดอดีต ปจจุบัน  และกาล
วิมุตติ คตินิมติอารมณ  เปนปจจุบันอยางเดียว 

กรรมอารมณ เปนไดเฉพาะทางมโนทวาร กรรมนิมิตอารมณ เปนไดทัง้ ๖ ทวาร คติ
นิมิตอารมณ  ก็เปนไดแตมโนทวารอยางเดียว 

แตในอารมณของจุติจิตนั้น ไมมีปจจุบันอารมณ มีแตอตีดกับบัญญัติ ๒ อยางเทานัน้ 
เพราะเหตุวาในจุติจิตนี ้ รับอารมณมาจากปฏิสนธิจิต และคําวา จุติจิต นี ้ หมายถึง จิตดวง
สุดทายของภวังคจิต หรือเปนจิตดวงสุดทายของภพชาตินั้น ฉะนัน้ จิตที่จุติกบัปฏิสนธินี ้ จึง
เปนจิตทีเ่ชื่อมทําใหเกิดระหวางภพใหมหรือขันธใหม กบัภพเกาหรือขันธเกา และใหติดตอกัน 
ทําใหสังสารวฏัฏเปนไปอยูตลอดไป จนหาที่สุดมิได ดวยอํานาจของกรรมและกิเลสเปนปจจัย 
ซึ่งเปนพลงัผลกัดันใหเปนไปอยูอยางนัน้   

ในจุติจิต ๑๙ ดวงนัน้ อุเบกขาสันตีรณะ ๒ ดวง กับมหาวิบากญาณวิปปยุตตจติ ๔ 
ดวง รวม ๖ ดวงนี้ จุติจิตที่จะรับปฏิสนธิไดมี ๑๐ ดวง คือ อุเบกขาสนัตีรณจิต ๒ มหาวิบากจิต 
๘ ดวงมหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง จุตจิตที่รับปฏิสนธิจิตไดทัง้ ๑๙ ดวง 

รูปาวจรวิบากจิต ๕ดวง จุติจิตรับปฏิสนธิได ๑๗ ดวง (เวนอุเบกขาสันตีรณะ ๒ ดวง) 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง จุติจิตที่รับปฏิสนธิได ๘ ดวงคือ อรูปาวจรวิบากจิต ๔  

มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 
ในอรูปาวจรวบิากจิต ๔ ดวง ที่รับปฏิสนธไิดนั้น ใหเวนในสวนวิบากของจิตดวงลาง ๆ 

เชน อากาสานัญจายตนะจตุจิต รับปฏิสนธิไดทัง้ ๔ วญิญาณัญจายตนะจุติจิต รับได ๓ ดวง 
(เวนอากาสานัญจายตนะ) อากิญจัญญายตนะจุติจิตรับได ๒ ดวง เนวสัญญานาสัญญายต
นะจิตจิต  รับได ๑ ดวง เวนปฏิสนธิจิตชั้นลาง ๓ ดวง 
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ปริจเฉทที่ ๖  รูปปรมัตถและนิพพานปรมัตถ 
  

ในปริจเฉทที่ ๖ นี้เปนการแสดงชื่อ ความหมาย จํานวน และการจําแนกรูปปรมัตถ
และ นพิพานปรมัตถ โดยประเภทตาง ๆ  

๑. รูปปรมัตถ 
 ในรูปปรมัตถนี้ ทานแสดงสงเคราะหรูป โดย ๕ นัย คือ 
 ๑. รูปสมุทเทสนัย เปนนยัที่แหงการแสดงสภาวะของรูปธรรมโดยสังเขป  เพื่อใหรู
คุณลักษณะของรูปแตอยาง  วามีสภาวะลกัษณะอยางไรบาง 
 ๒. รูปวิภาคนัย เปนนัยแหงการแสดงรปูธรรมโดยการจําแนกออกเปนสวน ๆ หรือ
เปนคู ๆ ซึง่เปนการจาํแนกรปูโดยพิสดาร 
 ๓.รูปสมฏุฐานนัย เปนนัยแหงการแสดงสมุฏฐานคือเหตุทีท่ําใหรูปธรรมนั้นเกิดขึ้น 
 ๔. รูปกลาปนัย เปนนยัแหงการแสดงรูปธรรมที่เกิดขึ้นรวมกันเปนกลุม ๆ 
 ๕.รูปปวัตติกมนัย เปนนยัแหงการแสดงความเกิดขึ้น พรอมทั้งความดับไปของ
รูปธรรมตามลําดับ  หรือแสดงความเปนไปของรูปธรรม นามธรรม 

๑. รูปสมทุเทสนัย 
 รูปสมุทเทสนยั หมายถงึ การแสดงสภาวะของรูปธรรมโดยสังเขป เพือ่ใหรูคุณสมบัติ
พิเศษของรูปแตละรูป  ซึง่ไมเหมือนกนั 
รูป มี   ๒๘   คือ 
  มหาภูตรูป   ๔  คือ   ปถว ี  อาโป    เตโช    วาโย 
 อุปาทายรูป  ๒๔ 
อุปาทายรูป ๒๔   แบงออกเปน  ๑๐  จําพวก คือ 
 ปสาทรูป  ๕  คือ   จักขุ   โสตะ    ฆานะ   ชิวหา    กายะ 
วิสยรูป ๗ หรือ ๔ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฎฐัพพารมณ 
 ภาวรูป     ๒   คือ  อิตถีภาวรปู    ปุริสภาวรปู 
 หทยรูป     ๑  คือ   หทยวัตถ ุ
 ชีวิตรูป     ๑   คือ  ชีวิตินทรยี 
 อาหารรูป  ๑   คือ  กพฬีกาหาร 
 ปริจเฉทรูป ๑  คือ อากาสธาตุ 
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 วิญญัติรูป  ๒   คือ   กายวิญญัติ    วจวีิญญัติ 
วิการรูป ๕ หรือ ๓ คือ ลหุตา มุทุตา กมัมญัญตา (และหรือ กายวิญญัติ วจีวิญญติั) 
 ลักขณรูป ๔   คือ   อุปจยะ   สันตติ   ชรตา   อนจิจตา 
 
ช่ือและความหมายของรูป  ๒๘ 
ปถวี        รูปที่แข็ง หรือ  ออน 
อาโป   รูปที่ไหล หรือ เกาะกุม 
เตโช   รูปที่รอน หรือ เย็น 
วาโย   รูปที่หยอน หรือ  ตึง 
จักขุปสาท   ความใสที่สามารถรับรูปารมณได 
โสตปสาท   ความใสที่สามารถรับสัททารมณได 
ฆานปสาท    ความใสที่สามารถรับคันธารมณได 
ชิวหาปสาท    ความใสที่สามารถรับรสารมณได 
กายปสาท    ความใสที่สามารถรับโผฎฐพัพารมณได                                                             
รูปารมณ    สีตาง ๆ 
สัททารมณ    เสียงตาง ๆ 
คันธารมณ          กลิ่นตาง ๆ 
รสารมณ       รสตาง ๆ 
โผฎฐัพพารมณ    เย็น   รอน   ออน   แข็ง   หยอน    ตึง 
อิตถีภาวะ      รูปที่เปนเหตุแหงความเปนหญิง 
ปุริสภาวะ      รูปที่เปนเหตุแหงความเปนชาย                                                                                        
หทยะ       รูปที่เกิดอยูในหัวใจและเปนที่อาศัยเกดิของจิตเจตสิกทั้งหลาย 
ชีวิตะ                รูปที่รักษากัมมชรูปทั้งหลาย 
อาหาระ                     รูปที่นาํใหอาหารชรูปเกิด 
ปริจเฉทะ      อากาสรูป ที่ค่ันระหวางรูปกลาปตอรูปกลาป 
กายวิญญัติ         การเคลื่อนไหวตาง ๆ ของรางกาย 
วจีวิญญัติ    การเคลื่อนไหวตาง ๆ  ของวาจา 
ลหุตา     ความเบาของนิปผันนรูป 
มุทุตา     ความออนของนิปผันนรูป 
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กัมมัญญตา     ความควรแกการงานของนิปผันนรูป 
อุปจยะ     ความเกิดขึ้นครั้งแรกและเกดิขึ้นครั้งหลัง ๆ จนครบรูปทีค่วรเกิดขึ้น 

ไดของนิปผันนรูป 
สันตติ                        ความเกิดขึ้นสบืตอกันของนปิผันนรูปจนถงึตาย 
ชรตา    ความแกของนปิผันนรูป 
อนิจจตา   ความดับของนิปผันนรูป 
 

๒. รูปวิภาคนัย 
รูปวิภาคนัย หมายถงึ การจําแนกรูปโดยพิสดารออกไป เพื่อใหรูกวางขวางขึ้นวา 

รูปธรรมทั้ง ๒๘ นัน้  อาจจัดเปนสวนเดียวหรือสองสวนกไ็ด 
รูป  ๒๘ จําแนกออกเปนคู ๆ ได  ๑๑  คู 

คูที่ ๑    อัชฌตัติกรูป  คือ รูปภายใน  มี ๕ ไดแก   ปสาทรูป  ๕ 
 พาหิรรปู  คือ  รูปภายนอก มี ๒๓  ไดแก  รูปที่เหลือ ๒๓ 
คูที่ ๒   วัตถุรูป คือ รูปที่เปนที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกมี ๖ ไดแก ปสาทรูป ๕ หทยรูป ๑ 
           อวัตถุรูป คือ รูปที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของจติเจตสิกมี ๒๒ ไดแกรูปที่เหลือ ๒๒ 
คูที่ ๓  ทวารรูป คือรูปที่เปนเหตุแหงการเกิดขึ้นของปญจทวารวิถีจิตและกายกรรม วจกีรรม  

มี ๗  ไดแก  ปสาทรูป  ๕ วญิญัติรูป ๒ 
        อทวารรูป คือ รูปที่ไมเปนเหตุแหงการเกดิขึ้นของปญจทวารวิถีจิตและกาย กรรม 

วจีกรรมมี ๒๑  ไดแก  รูปที่เหลือ ๒๑ 
คูที่ ๔  อินทริยรูป คือ รูปที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเหน็เปนตนม ี๘ ไดแก ปสาทรูป ๕  

ภาวรูป ๒ ชีวติรูป ๑ 
อนินทริยรูป คือ รูปที่ไมไดเปนใหญเปนผูปกครองในการเห็นเปนตนม ี๒๐ ไดแก รูป 

ที่เหลือ ๒๐ 
คูที่ ๕ โอฬารกิรูป คือ รูปหยาบ หมายถงึ รูปที่ปรากฎชัดมี ๑๒ ไดแก ปสาทรูป ๕ วสิยรูป ๗ 
 สุขุมรปู คือ รูปละเอียด หมายถงึ รูปที่ไมปรากฎชัดมี  ๑๖ ไดแก รูปที่เหลือ ๑๖ 
คูที่๖  สันติเกรปู คือ รูปใกล หมายถึง รูปที่รูไดงาย มี ๑๒ ไดแก ปสาทรูป ๕ วิสยรูป ๗ 
           ทูเรรปู  คือ รูปไกล  หมายถึง  รูปที่รูไดยาก  ม ี๑๖ ไดแก รูปที่เหลือ  ๑๖ 
คูที่ ๗  สัปปฏฆิรูป คือ รูปที่กระทบซึ่งกนัและกนัไดมี ๑๒ ไดแก ปสาทรูป ๕ วิสยรูป ๗ 
 อัปปฏิฆรูป คือ รูปที่กระทบซึ่งกนัและกนัไมไดมี ๑๖ ไดแก รูปที่เหลอื  ๑๖ 



 

 

                                                                                                                               ๑๖๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

คูที่ ๘ อุปปาทินนรูป คือรูปที่เกิดจากอกศุลกรรมและโลกียกุศลกรรมมี๑๘ไดแกกมัมชรูป๑๘ 
    อนุปปาทินนรูป คือ รูปที่ไมไดเกิดจากอกุศลกรรมและโลกียกุศลกรรม มี ๔๐ไดแก    
    จิตตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ อาหารชรูป  ๑๒ 
คูที่ ๙ สนิทสัสนรูป คือ รูปที่เหน็ดวยตาได มี ๑ ไดแก รูปารมณ 
 อนิทัสสนรูป คือ รูปที่เหน็ดวยตาไมไดมี ๒๗ ไดแก รูปที่เหลือ  ๒๗ 
คูที่ ๑๐  โคจรัคคาหกรูป คือ รูปที่รับปญจารมณได มี ๕ ไดแก  ปสาทรูป  ๕ 
 อโคจรัคคาหกรูป คือ รูปทีรั่บปญจารมณไมไดม ี๒๓ไดแกรูปที่เหลือ ๒๓ 
คูที่ ๑๑  อวินิพโภครปู คือ รูปที่แยกจากกันไมได มี ๘ไดแก มหาภูตรูป ๔ รูปารมณ  

คันธารมณ  รสารมณ  อาหารรูป 
        วินิพโภครูป  คือ  รูปที่แยกจากกนัไดมี ๒๐ ไดแก  รูปทีเ่หลือ ๒๐ 

๓. รูปสมุฏฐานนัย 
รูปสมุฏฐานนยั หมายถงึ นัยแหงการแสดงธรรมที่เปนเหตุใหรูปเกิดขึน้ ซึ่งแสดงถึง

การเกิดขึ้นของรูปธรรมทัง้ปวงนั้น  ตองอาศัยเหตุปจจัยใหเกิด  
ธรรมที่เปนเหตุใหรูปทั้งหลายเกิดขึ้น เรียกวา สมุฏฐาน มี ๔ อยางคือ กรรม จิต  อุตุ  

และ อาหาร 
 ๑. กรรมสมฏุฐาน กรรมทั้งหมดมี ๓๓ คือ อกศุลกรรม ๑๒กุศลกรรม ๒๐ แตใน
กรรม สมุฏฐานิกรูป หมายเอากรรม ๒๕ เวนอรูปาวจรกศุลกรรม ๔และโลกุตตรกุศลกรรม ๔ 

๒. จิตตสมฏุฐาน จิตทัง้หมดมี ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง แตในจิตตสมุฏฐานนิกรูป นี้ 
หมายเอาเฉพาะจิต ๗๕ หรือ ๑๐๗ ดวงเทานั้น เวน ๑๔ ดวง คือ ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ 
อรูปวิปากจติ ๔ และปฏิสนธิจิตของสัตวทั้งหลาย จุติจติของพระอรหนัต 
 ๓. อุตุสมุฏฐาน คือ ความรอน ไดแก อุณหเตโช  และความเย็น ไดแก สีตเตโช ทีท่ํา
ใหรูปตาง ๆ เกิดขึ้น ( ดังที่ไดอธิบายแจมแจงไปแลวในบทที ่๓)  
 ๔. อาหารสมุฏฐาน คือโอชาทีท่ําใหอาหารชรูปเกิดขึน้ ซึ่งไดแก โอชาที่อยูในอาหาร
ตาง ๆ และยาบางชนิด เชน วิตามนิตาง ๆก็มีโอชาอยูเหมือนกนั เมื่อรับประทานหรอื ทา หรือ 
ฉีดเขาไปแลว  ก็ทาํใหอาหารชรูปเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน   
 ๕.นกุโตจิสมฏุฐานิกรปู คือ รูปที่ไมไดเกดิจากสมุฏฐานอยางใดอยางหนึ่งในบรรดา
สมุฏฐานทั้ง ๔ ขางตนนัน้  ซึ่งไดแก ลักขณรูป ๔ 
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แสดงการจําแนกรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ 
 ๑. กัมมชรูป คือ รูปที่เกิดจากกรรม มี ๑๘ คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรปู ๒ หทยรูป ๑  
ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ และ ปริจเฉทรปู ๑     

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

รูปที่เกิดจากกรรมโดยไมแนนอน ที่เรียกวา อเนกนัตะ นัน้มี ๙ รูป คือ อวินพิโภครูป ๘  
ปริจเฉทรูป ๑ 

หมายความวา ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ความเปนหญิง ความเปนชาย หวัใจ และชีวิต ทั้ง 
๙ นี้ เกิดไดเฉพาะในรางกายของสัตวทัง้หลายเทานั้น เพราะรูปเหลานี้ เกิดมาจากอกุศลกรรม 
และโลกียกุศลกรรมโดยสวนเดียว   สวนรปูที่เหลือ ๙ นัน้ เกิดในรางกายของสัตวทั้งหลายก็ได  
เกิดในส่ิงที่มีชวีิตทั้งหลายก็ได ในสิง่ที่ไมมีชีวิตทั้งหลายก็ได เพราะเปนรูปที่เกิดมาจาก
สมุฏฐานอืน่ ๆ ก็ม ี
 ๒. จิตตชรูป คือ รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐาน ม ี๑๕ คือ วิญญัติรูป ๒ สัททรูป ๑ 
วิการรูป ๓ อวนิิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑  
 รูปที่เกิดจากจติเปนสมุฏฐานโดยแนนอน ที่เรียกวา เอกนัตะ นั้นมี๒ คือวิญญัติรูป๒ 
 รูปที่เกิดจากจติเปนสมุฏฐานโดยไมแนนอน ที่เรียกวา อเนกันตะ นั้นม ี ๑๓ คือ 
สัททรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินพิโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ 
 ๓. อุตุชรูป คือ รูปที่เกิดจากอุตุ ม ี๑๓ คือ สัททารมณ ๑ วิการรูป ๓ อวินพิโภครูป ๘ 
ปริเฉทรูป ๑ 

ในจํานวนอุตุชรูป๑๓นี้รูปที่เกิดจากอุตุเปนสมุฏฐานอยางเดียวไมมี ฉะนั้น อุตุชรูป
โดยแนนอน (เอกันตะ) จึงไมมี ทัง้ ๑๓ รูปนี้ เปนอุตุชรูป โดยไมแนนอน (อเนกนัตะ) ทั้งสิน้ 

๔. อาหารชรปู คือ รูปที่เกดิจากอาหารเปนสมุฏฐาน มี ๑๒ คือ วิการรูป ๓ อวนิพิ
โภครูป ๘ ปริเฉทรูป ๑  
       ในจํานวนอาหารชรูปทั้ง๑๒นี้ รูปทีเ่กิดจากอาหารเปนสมุฏฐานอยางเดียวไมม ี
   ฉะนั้น อาหารชรูปโดยแนนอน (เอกนัตะ) จึงไมมี มีแตอาหารชรูปโดยไมแนนอน (อเน
กันตะ) ทัง้สิ้น 

จําแนกรปู ๒๘  โดยสมุฏฐาน 
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 ๑. เอกสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดจากสมุฏฐานอยางเดียว ม ี๑๑ รูป คือปสาทรูป ๕  
ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชวีิตรูป ๑ รวม ๙ อยางนี้ เกิดจากกรรมเปนสมุฏฐานอยางเดียว  และ
วิญญัติรูป ๒  เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว 
 ๒. ทวิสมฏุฐานิกรูป  คือ รูปที่เกิดไดจากสมุฏฐานทั้ง ๒ ม ี๑ รูป คือ สัททารมณ เกิด
จากจิต และ อุตุ เปนสมุฏฐาน 
 ๓. ติสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดไดจากสมุฏฐานทั้ง ๓ มี ๓ รูป คือ วกิารรูป ๓ เกิด
จากจิต อุตุ และอาหาร  เปนสมุฏฐาน 
 ๔. จตุสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่เกิดไดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ มี ๙ รูป คือ  มหาภูตรูป ๔   
รูปารมณ คันธารมณ ระสารมณ  อาหารรูป ปริจเฉทรปู เกิดจากกรรม จิต อุตุ อาหาร เปน
สมุฏฐาน  
 ๕. นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป คือ รูปที่ไมไดเกิดจากสมุฏฐานอยางใดอยางหนึง่เลย มี ๔ 
รูป คือ ลักขณรูป ๔ 

ความเปนไปของรูปทั้ง ๔ ในรางกาย 
 ในรางกายของมนษุยและสตัวเดรัจฉานทัง้หลาย ที่มรูีปรางสัณฐานอวัยวะตาง ๆ 
ปรากฏขึ้นไดนั้น ยอมอาศัยกัมมชรูปเปนพืน้กอนแลว รูปอ่ืน ๆ จึงชวยปรับปรุงใหรูปราง
สัณฐานและอวัยวะปรากฏชดัเจนขึ้นได  ถาไมมีกมัมชรูปเปนพืน้รองรบัอยูแลว  รางกายของ
สัตวนัน้ ๆ ก็ไมผิดอะไรกับตนไม  หรือทอนไม  รูปที่เปนผูชวยปรับปรุงรูปรางสัณฐานอวัยวะให
ปรากฏไดชัดเจนนัน้ไดแกอุตุชรูป๔และ อาหารรูป  

อุตุชรูป มี ๔ อยางไดแก 
 ๑. กัมมปจจยอุตุชรูป   ไดแก  รูปที่เกิดจากอตุุ  ทีม่ีกรรมเปนสมุฏฐาน 
 ๒. จิตตปจจยอุตุชรูป    ไดแก   รูปที่เกิดจากอตุุ  ทีม่ีจิตเปนสมุฏฐาน 
 ๓. อุตุปจจยอุตุชรูป ไดแก รูปที่เกิดจากอตุุ  ทีม่ีอุตุเปนสมุฏฐาน 
 ๓. อาหารปจจยอุตุชรูป ไดแก   รูปที่เกิดจากอตุุที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน 
 ดวยเหตนุี ้ ในรางกายของมนุษยและสัตวเดรัจฉานทัง้หลาย จงึมีอุตุชรูปปกคลุมอยู
ทั่วไปหมด ฉะนั้น เมื่อสัตวนัน้ตายลงก็ตาม อุตุชรูปก็ยงัปรากฏอยูตลอดไป สวนกมัมชรูปและ
อาหารชรูปนั้น ปรากฏอยูไดในระหวางทีสั่ตวนัน้ยังมีชวีิตอยูเทานัน้ เมื่อสัตวนัน้ตายลงแลว 
รูปทั้ง ๒ นี้ ก็ดับส้ินไปหมด 
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 สําหรับจิตตชรปูนั้นปรากฏขึ้นโดยลําพงัของตนเองไมได ตองอาศัยกัมมชรูป อุตุชรูป 
อาหารชรูป ทัง้ ๓ นี้เปนทีต้ั่ง จึงเกิดขึ้นได หมายความวา จิตตชรูปนี้ตองอาศัยรางกายของ
สัตว (ซึ่งเปนกมัมชรูป) เกิดขึ้นนัน่เอง ถาไมมีรางกายของสัตวแลว  จิตตชรูปก็เกิดไมได 

จิตตชรูป มี ๗ อยาง คือ 
๑. จิตตชรูปสามัญ คือ จิตตชรูปที่เปนไปอยางธรรมดา เชน การหายใจเขาออก 

ไดแก จิต ๗๕ ดวงทัง้หมด 
 ๒. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ  ไดแก การหัวเราะ  การยิ้ม 
 ๓. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการรองไห ไดแก การรองไห การคร่ําครวญ  
 ๔.จิตตชรูปทีเ่กี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิรยิาบถนอย ไดแก การคู เหยียด กม เงย 
เหลียวซาย แลขวา  เดินหนา ถอยหลงั กระพริบตา อาปาก เคีย้ว เปนตน 
 ๕. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด ไดแก การพูด การอานหนังสอื รองเพลง 
 ๖. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิรยิาบถใหญทัง้ ๔ ไดแก การเดิน ยนื นั่ง นอน 
 ๗. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิรยิาบถใหญทัง้ ๔ ต้ังมั่น ไดแก การเดิน ยืน นั่ง นอน ได
ตามปกติ  (ในเวลาที่รางกายแข็งแรงปกติ) 
 ในจิตตชรูป ๗ อยาง ทีก่ลาวมานี้  เมื่อกลาวโดยองคธรรมแลว ก็ไดแก จิตตชรูป ๑๕ 
นั่นเอง แตในจิตตชรูป ๑๕ นี้  รูปที่ปรากฏใหสังเกตไดมี ๑๐ รูป คือ วัณณะ สัททะ โผฏฐัพพะ 
๓ วิการะ ๕ สวนรูปที่เหลืออีก ๕ คือ อาโป คันธะ รสะ อาหาระ  ปริจเฉทะ เหลานี้ไมปรากฏ 

จําแนกจติ ๗๕ โดยจิตตชรูป ๗ อยาง 
 ๑. จิตทีท่ําใหจิตตชรูปสามัญเกิดขึ้นไดนัน้ ไดแก จิต ๗๕ ดวงทัง้หมด 
 ๒. จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหวัเราะเกิดขึ้นไดนัน้ ไดแก จิต ๑๓ ดวง คือ โลภ
โสมนัส ๔ หสตุิปปาทจิต ๑ มหากุศลโสมนัส ๔ มหากรยิาโสมนัส ๔ 
 ๓.จิตที่ทําใหจติตชรูปที่เกี่ยวกับการรองไหเกิดขึ้นไดนั้นไดแกโทสมูลจิต ๒ 
 ๔. จิตที่ทําใหจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอยเกิดขึน้ไดนั้น ม ี๓๒ ดวง 
คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวนจิต ๒๙   อภิญญาจติ ๒ 
 ๕.จิตที่ทําใหจติตชรูปที่เกี่ยวกับการพูดเกิดไดนั้นมี๓๒ดวงเหมือนกบัขอ๔ 
 ๖.จิตที่ทาํใหจติตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทัง้ ๔ เกิดขึ้นไดนั้นม ี๓๒เหมือนกนั 
 ๗.จิตที่ทําใหจติตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทัง้ ๔ ต้ังมัน่เกิดขึ้นไดนัน้ มี ๕๘ ดวงคอื 
มโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวนจิต ๒๙ อภิญญาจิต ๒ อัปปนาชวนจติ ๒๖ 
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จําแนกจติตชรูป ๗ อยาง ตามประเภทของจิต 
๑.จิตตชรูปที่เกิดจากโลภมลูโสมนัสสสหคตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๒ ดวง มี ๖ อยาง 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกบัอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๒. จิตตชรูปที่เกิดจากโลภมลูอุเปกขาสหคตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๒ ดวง ม ี๕ อยาง 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จติตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๓. จิตตชรูปที่เกิดจากโทสมลูจิต ๒ ดวง เจตสิก ๒๒ ดวง ม ี๖ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการรองไห 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๔. จิตตชรูปที่เกิดจากโมหมลูจิต ๒  เจตสกิ ๑๖ ดวง มี ๕ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๕. จิตตชรูปที่เกิดจากทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ เจตสิก ๗ ดวงไมม ี
๖. จิตตชรูปที่เกิดจากมโนธาตุจิต ๓ สันตีรณจิต ๓ เจตสกิ ๑๑ ดวง มี ๑ อยาง คือ จิตตชรูป 
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     สามัญ 
๗. จิตตชรูปที่เกิดจากมโนทวาราวัชชนจิต ๑ เจตสิก ๑๑ ดวงม ี๕ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๘. จิตตชรูปที่เกิดจากหสิตุปปาทจิต ๑ เจตสิก ๑๒ ดวง มี ๖ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมั่น 
๙. จิตตชรูปที่เกิดจากมหากศุลโสมนัสสสหคตจิต๔มหากิริยาโสมนัสสสหคตจิต ๔ เจตสิกที ่
    ประกอบ ๓๘ ดวง ม ี๖ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะ 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๔) จติตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๖) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
๑๐.จิตตชรูปที่เกิดจากมหากุศลอุเบกขาสหคตจิต ๔ มหากริยาอุเบกขาสหคตจิต ๔ เจตสิกที ่
     ประกอบ ๓๗ ดวง ม ี๕ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จติตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 
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๑๑. จิตตชรูปที่เกิดจากมหาวิปากจิต ๘เจตสิก๓๓ดวงม๑ีอยางคือจิตตชรูปสามัญ 
๑๒.จิตตชรูปที่เกิดจากอัปปนาชวนจิต๒๖(เวนอภิญญาจิต)เจตสิก๓๘มี๒อยางคือ    
(๑) จิตตชรูปสามัญ 
 (๒) จิตตชรูปที่ใหอิริยาบถทั้ง ๓ (ยืน นั่ง นอน) ที่เกิดจากมโนทวาราวัชชนจิต ๑ กามชวนจิต 
๒๙  อภิญญาจิต ๒  ต้ังมัน่อยูไดนาน 
๑๓. จิตตชรูปที่เกิดจากรูปาวจรวิปากจิต ๕ เจตสิก ๓๕ ดวง มี ๑ อยาง คือ จิตตชรูปสามัญ 
๑๔. จิตตชรูปที่เกิดจากอรูปาวจรวิปากจิต ๔  เจตสิก ๓๐ ดวง ไมม ี
๑๕. จิตตชรูปที่เกิดจากอภิญญาจิต ๒  เจตสิก ๓๐ ดวง ม ี๕ อยาง คือ 
  (๑) จิตตชรูปสามัญ 
  (๒) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนอย 
  (๓) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการพูด 
  (๔) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ 
  (๕) จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญทั้ง ๔ ต้ังมัน่ 

จําแนกโสมนัสกามชวนจิต ๑๓ 
ที่ทําใหการหัวเราะเกิดโดยบุคคล ๓ จําพวก 

๑. ปุถุชน    หัวเราะดวยจติ ๘ ดวง คือ โลภโสมนัส ๔  มหากุศลโสมนัส ๔ 
๒. ผลเสกขบุคคล ๓ หวัเราะดวยจิต ๖ ดวง ทิฏฐิคตวิปปยุตตโสมนัส ๒ มหากุศลโสมนัส ๔ 
๓.พระอรหันต หัวเราะดวยจติ ๕ ดวง คือ หสิตุปปาทจิต๑มหากริยาโสมนัส ๔ 
 

๔. รูปกลาปนัย 
รูปกลาปนยั หมายถงึ การแสดงรูปที่เกิดขึน้เปนหมวดหมู 

รูปกลาป ม ี๒๓ กลาป คือ 
 กัมมชกลาป   ๙ 
 จิตตชกลาป  ๘ 
 อุตุชกลาป  ๔ 
 อาหารชกลาป  ๒ 

กัมมชกลาป ๙ ไดแก 
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 ๑. จักขุทสกกลาป  หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีจักขุปสาทรูปเปนประธาน 
ไดแก จักขุปสาทรูป ๑  ชีวิตรูป ๑  อวนิิพโภครูป ๘  
 ๒. โสตทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ทีม่ีโสตปสาทรปู เปนประธาน 
ไดแก โสตปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๓. ฆานทสกกลาป  หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ทีม่ีฆานปสาทรูป เปนประธาน 
ไดแก ฆานปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๔. ชิวหาทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ทีม่ีชิวหาปสาทรูปเปนประธาน 
ไดแก ชิวหาปสาทรูป ๑ ชีวติรูป ๑ อวินพิโภครูป ๘ 
 ๕. กายทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ทีม่ีกายปสาทรูป เปนประธาน 
ไดแก กายปสาทรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๖. อิตถีภาวทสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มีอิตถีภาวรูปเปนประธาน 
ไดแก อิตถีภาวรูป ๑ ชีวติรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๗. ปุริสภาวทสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๐ รูป ทีม่ีปุริสภาวรปูเปนประธาน 
ไดแก ปุริสภาวรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
  ๘. วัตถุทสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป ที่มหีทยวัตถุรูป เปนประธาน ไดแก 
หทยวัตถุรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๙. ชีวิตนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป ที่มีชวีิตรูปเปนประธาน ไดแก ชวีิต
รูป ๑ อวินพิโภครูป ๘  
 

จําแนกกมัมชกลาป ๙ โดยกาย ๓ สวน 
ในรางกายของคนและสัตวนั้น  แบงออกเปน ๓ สวน คือ 
 ๑. อุปริมกาย  ไดแก รางกายเบื้องบน  นบัต้ังแตคอขึ้นไปตลอดถึงศรีษะ มีกัมมชก
ลาปเกิดได ๗ กลาป คือ ๑) จักขุทสกกลาป  ๒) โสตทสกกลาป  ๓) ฆาน ทสกกลาป  ๔) 
ชิวหาทสกกลาป  ๕) กายทสกกลาป  ๖) ภาวทสกกลาป   ๗) ชีวิต นวกกลาป 
 ๒. มัชฌิมกาย ไดแก รางกายสวนกลาง นบัต้ังแตคอลงมาถึงสะดือ มีกมัมชกลาป
เกิดได ๔ กลาป คือ ๑)กายทสกกลาป ๒)ภาวทสกกลาป ๓)วัตถุทสกกลาป ๔)ชีวิตนวกกลาป 
 ๓. เหฏฐิมกาย ไดแก รางกายเบื้องลาง นับต้ังแตสะดือลงมาถงึปลายเทา มีกัมมช 
กลาป เกิดได ๓ กลาป คือ  ๑) กายทสกกลาป  ๒) ภาวทสกกลาป  ๓) ชีวิตนวกกลาป 
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จิตตชกลาป ๘ กลาป ไดแก 
 ๑.สุทธัฏฐกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๘ รูปโดยเฉพาะ ไดแก อวนิิพโภครูป ๘  
 ๒. สัททนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป มีสัททรูปเปนประธาน ไดแก สัททรูป 
๑ อวนิพิโภครูป ๘  
 ๓. กายวิญญติันวกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๙ รูป มีกายวิญญัติรูปเปนประธาน 
ไดแก กายวิญญัติรูป ๑ อวนิพิโภครูป ๘ 
 ๔. วจีวิญญัติสัทททสกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๑๐ รูป มวีจีวิญญัติและสัททรปู
เปนประธาน ไดแก วจีวิญญติัรูป ๑ สัททรปู ๑ อวนิิพโภครูป ๘ 
 ๕. ลหุตาทิเอกทสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๑ รูป ที่มวีิการรูป ๓ มีลหุตารปู 
เปนตนเปนประธาน ไดแก วกิารรูป ๓ อวินพิโภครูป ๘ 
 ๖. สัททลหตุาทิทวาทสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๒ รูปที่มีสัททรูปทีเ่กิด
พรอมดวยวิการูป ๓ เปนประธาน ไดแก สัททรูป๑ วิการรูป๓ อวินพิโภครูป ๘ 
 ๗. กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๒ ที่มีกายวิญญัติที่
เกิดพรอมดวยวิการรูป ๓ เปนประธาน ไดแก กายวิญญติั ๑วกิารรูป ๓ อวนิิพโภครปู ๘ 
 ๘. วจีวญิญติัสัททลหุตาทิเตรสกกลาป หมายถงึ กองแหงรูป ๑๓ รูปที่วจวีิญญัติ
และสัททรูปที่เกิดพรอมดวยวิการรูป ๓ เปนประธาน ไดแก วจีวิญญัติรูป ๑ สัททรูป ๑ วกิาร
รูป ๓ อวนิิพโภครูป ๘ 
         จิตตชกลาปนี ้ ยอมเกดิไดเฉพาะในสิ่งที่มชีีวิต (เวนอสัญญสัตตพรหม) เทานัน้ 
 

จําแนกจติตชกลาป ๘ โดยกาย ๓ สวน 
ในปุริมกาย มีจิตตชกลาปเกิดไดทั้ง ๘ กลาป 

 ในมัชฌิมกาย และเหฏฐมิกาย มีจิตตชกลาปเกิดได ๔กลาปคือ ๑)สุทธัฏฐกกลาป 
๒)กายวิญญัตินวกกลาป ๓)ลหุตาทิเอกาทสกกลาป  ๔)กายวิญญัติลหุตาททิวาทสกกลาป 

อุตุชกลาป ๔ 
แยกเปนมูลกลาป ๒ มูลีกลาป ๒ คือ 
มูลกลาป ๒ ไดแก 

๑. สุทธัฏฐกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๘ รูป ที่มีเฉพาะอวินพิโภครูป ๘ เทานัน้ 
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 ๒. สัททนวกกลาป หมายถึง กองแหงรูป ๙ รูป ที่มีสัททรูปเปนประธาน ไดแก 
สัททรูป ๑  อวนิิพโภครูป ๘ 
มูลีกลาป ๒ ไดแก 
 ๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป หมายถึง สุทธัฏฐกกลาปที่มีวกิารรูป ๓ เกิดรวมอยูดวย 
จึงมี ๑๑ รูป ไดแก วิการรูป ๓ อวนิิพโภครปู ๘ 
 ๔. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป หมายถึง สัททนวกกลาป ที่มวีิการรูป ๓ เกิดรวม
อยูดวย  จงึมี ๑๒ รูป ไดแก สัททรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินพิโภครูป ๘ 

อุตุชกลาป ๒ ที่เกดิภายนอกรางกายสัตว 
 ๑. สุทธัฏฐกกลาป ไดแก วัตถุส่ิงของตาง ๆ ทีม่ีอยูในโลกนี้  และภูเขา ตนไม แมน้ํา  
ไฟ ลม  พระอาทิตย   พระจนัทร ดาว  แสงสวาง  เงา  เปนตน 
 ๒. สัททนวกกลาป ไดแก เสียงลมพัด เสียงฟารอง  เสียงน้าํไหล  เสียงรถ เสียงเรือ 
เสียงระฆงั  เหลานี้เปนตน 

จําแนกอตุุชกลาป ๔  โดยกาย ๓ สวน 
ในกาย ๓ สวนนัน้  อุตุชกลาปทัง้ ๔ ยอมเกิดได  สําหรบัสุทธัฏฐกกลาป หรือลหุตาทิ

เอกาทสกกลาปนั้น  เกิดเปนประจําอยูแลว  สวนสัททนวกลาป หรือ สัททลหุตาททิวาทสก
กลาป ทัง้ ๒ นี ้เกิดเปนบางเวลา  ไมใชเปนประจํา 
 

อาหารชกลาป ๒ 
แยกเปนมูลกลาป ๑ มูลีกลาป ๑ คือ 

๑. มูลกลาป  =  สุทธฏัฐกกลาป หมายถึง กลาปที่มีจาํนวนรูป ๘ รูป ไดแก อวินพิ
โภครูป ๘ โดยเฉพาะ 

๒. มูลีกลาป = ลหุตาทิเอกาทสกกลาป  หมายถึง สุทธัฏฐกกลาปที่มวีิการรูป ๓ 
เกิดรวมดวย จงึมี ๑๑ รูป ไดแก วิการรปู ๓ อวินพิโภครูป ๘ 
 

๕. รูปปวัตติกกมนัย 
รูปปวัตติกมนยั หมายถึง การแสดงความเกิดขึ้นพรอมดวยความดับของรปู

ตามลําดับ  ความเปนไป หรือความเกิดดับของรูปธรรมนัน้ มนีัยแหงการแสดง ๓ ประการ คือ 
  ๑. ตามนัยแหงภูมิ 
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  ๒. ตามนยัแหงกาล 
  ๓. ตามนยัแหงกําเหนิด 

๑. นัยแหงภูมิ 
แสดงรูปที่เกิดไดและเกิดไมไดใน ๓๑ ภูม ิ

 ๑. ในกามภมูิ ๑๑ นั้น รูปทั้ง ๒๘ ยอมเกิดไดโดยบริบูรณในปวัตติกาล ไมยิง่ไม
หยอนกวานี ้ แตวาโดยบุคคลแลว ถาเปนเพศหญงิ ก็ตองเวนปุริสภาวรูปออกเสีย ถาเปนเพศ
ชาย  ก็ตองเวนอิตถีภาวรูปออกเสีย  และถาผูใดมีอวยัวะ เชน ตา ห ูจมูก เพศ อยางใดอยาง
หนึง่ บกพรองไป ก็ตองเวนรูปนั้น ๆ ออกตามสมควร  แตอยางไรก็ตาม  เมื่อวา โดยสวนรวม
แลว ในกามภมูิ ๑๑ รูปทั้ง ๒๘ ยอมเกิดได 
 ๒. ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) อันเปนที่เกิดของรูปพรหมทัง้หลายนัน้ ฆานะ  
ชิวหา กายะ และภาวรูปทัง้ ๒ ยอมเกิดไมได เพราะรูปทั้ง ๕ นี้ เปนรูปที่สนับสนนุในทางกาม
คุณอารมณโดยสวนเดียว สวนรูปพรหมนั้น เปนบุคคลที่เกิดขึ้นดวยอํานาจของรูปฌาน ซึง่
ปราศจากกามฉันทะ ฉะนัน้ รูปทั้ง ๕ นี้ จงึเกิดไมไดแกพวกรูปพรหม สําหรับจุกข ุและโสตะ ที่
เกิดไดกับพวกรูปพรหมนั้น  ก็เพราะรูปทั้ง ๒ นี้ มิไดมีแตโทษอยางเดียว  ยอมมีคุณประโยชน
ไดเปนอยางมาก คือ ตา มีคุณประโยชนในการที่จะไดแลเห็นผูที่ทรงคุณอันประเสริฐ มพีระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนตน เรียกวา ทัสสนานุตตริยคุณ ห ูมีคุณประโยชนในการที่จะไดฟงพระ
สัทธรรมอันประเสริฐ เรียกวา สวนานุตตริยคุณ  ฉะนัน้ รูปทั้ง ๒ คือ จักขุกับโสตะนี้ จงึเกิด
ไดแกพวกรูปพรหม และรูปทั้งหมด ที่เกิดกับพวกรูปพรหมนั้น มีจาํนวน ๒๓ รูปดวยกนั ใน
จํานวนรูป ๒๓ นี ้รูปที่ขาดบกพรองแกพวกรูปพรหมนัน้  ไมม ี
 ๓. ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ยอมมีรูปเกิดไดเพียง ๑๗ เทานั้น คือ อวินพิโภครูป ๘ 
ปริจเฉทรูป ๑ ชีวิตรูป๑ วกิารรูป ๓ ลักขณรูป ๔ ที่เปนเชนนี้ กเ็พราะวา พวกอสญัญสัตต
พรหมทั้งหลายนี ้ เปนพรหมที่ไมมนีามธรรม คือ จิต เจตสิกเกิดขึ้นเลย อันเนือ่งจากการ
เจริญปญจมฌานที่ประกอบดวยสัญญาวิราคะภาวนาคือความเบื่อหนายในนามธรรม 
ในขณะสิ้นชวีติจากภพกอน ฉะนัน้ พรหมพวกนี้จงึไมมีนามธรรมเกดิ ดวยเหตุนี้ รูปอันเปนที่
อาศัยเกิดของจิตและเจตสิก  จงึไมจาํเปนตองเกิดขึน้แกพรหมพวกนี ้ สวนภาวรูป ๒ นัน้  
แมวาจะไมใชเปนรูปที่เกิดจากจิตและเจตสิก คือ ไมใชจิตตชรูปก็จริง แตสําหรับพวกพรหม
ทั้งหลายนัน้  ปราศจากกามราคะอยูแลว และภาวรูป ๒ นี้ ก็เปนรูปทีท่ําใหเกิดกามราคะเปน
สวนมาก จงึไมจําเปนสําหรบัพวกพรหมทัง้หลาย ฉะนัน้ อสัญญสัตตพรหมทั้งหลาย จงึมีรูป
เกิดไดเพียง ๑๗ รูปเทานัน้ 
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 ๔.ในอรูปภูม ิ ๔ อันเปนที่เกิดของพวกอรูปพรหมทั้งหลาย ซึ่งเกดิดวยอํานาจการ
เจริญฌานทีเ่กี่ยวดวย รูปวริาคภาวนา คือ ความปราศจากความยนิดีในรูป ฉะนัน้ พวกอรูป
พรหมทั้งหลาย จึงไมมีรูปเกดิขึ้นเลย  ตลอดจนกระทัง่ในภูมิที่อยู  ก็ไมมีรูปอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดขึ้น เชนเดยีวกนั 
 

จําแนกรปู ๒๘  ที่เกิดในกามภูมิ ๑๑ โดยสมุฏฐานทั้ง ๔ 
 รูป ๒๘ ที่เกดิไดในกามภมูิทั้งหมดนั้น เมื่อจําแนกโดยสมุฏฐานแลว ก็ไดครบทั้ง ๔ 
สมุฏฐาน ทั้งจํานวนรูปสมฏุฐานก็เกิดไดครบ คือ กมัมชรูป ๑๘ จติตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓  
อาหารชรูป๑๒ รวมเปน ๕๘ และในจํานวนรูปสมุฏฐานทัง้๔ สมุฏฐานเหลานี้ แตละสมุฏฐาน 
ยอมมีลักขณรปูทั้ง ๔ อยูดวย ทุก ๆ สมุฏฐาน คือ ในกมัมชรูป ๑๘ ก็มีลักขณรูปทัง้ ๔ ไดแก 
อุปจจยกัมมชรูป สันตติกัมมชรูป  ชรตากมัมชรูป อนิจจตากัมมชรูป รวมเปน ๔ 
 ในจิตตชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป ก็เปนไปในทาํนองเดียวกันนี ้ ฉะนัน้ เมื่อรวมลักขณ
รูปทั้ง ๔ ที่อยูในรูปสมุฏฐานทั้ง ๔ อยาง ดังกลาวแลว จึงเปน ๑๖ และเมื่อนบัรวมเขากับ
จํานวนรูป ๕๘ จึงเปนจํานวนรูปที่เกิดไดในกามภูมิ ๗๔ รูป ในจํานวนรูป ๗๔ เหลานี้ ถานับ
อยางสามัญแลว  ก็คงมจีํานวนรูป ๒๘ นั้นเอง 
 
จําแนกรูป ๒๓ ที่เกิดในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญฯ) โดยสมุฏฐานทั้ง ๔ 

รูป ๒๓ ที่เกิดไดในรูปภูมิ ๑๕ นัน้ เมื่อจาํแนกโดยสมุฏฐานทั้ง ๔ แลว ยอมไดเพยีง ๓ 
สมุฏฐาน (เวนอาหารสมุฏฐาน) เพราะบรรดารูปพรหมทั้งหลายไมไดกินอาหารอยางในกาม
ภูมิ รูปพรหมทั้งหลายยอมอ่ิมอยูไดดวยปติ (มีปติเปนภักษา) ฉะนั้น ปติจึงเทากับเปนอาหาร
ของพวกรูปพรหม  ดวยเหตนุี้ในจาํนวนรูป ๒๓ นั้น จงึไมมีอาหารชรูปอยูดวยเลย 
 ในจํานวนรูปสมุฏฐานทั้ง๓นัน้ กัมมชรูปยอมเกิดได ๑๓ (เวน ฆานะ ชิวหา กายะ 
ภาวรูป ๒) จิตตชรูปยอมเกดิไดทั้งหมด ๑๕ อุตุชรูปยอมเกิดไดทั้ง ๑๓ รวมเปน ๔๑ และเมื่อ
รวมกับลักขณรูป ๑๒ (สมุฏฐานละ ๔) แลว  คงเปนจํานวนรูปที่เกิดไดในรูปภูมิ ๕๓ รูป  ถา
นับอยางสามญัแลวก็คงไดจํานวนรูป ๒๓ นัน้เอง 
 
จําแนกรปู ๑๗ ที่เกิดในอสญัญสัตตภูมิโดยสมุฏฐานทั้ง ๒ 
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 รูป ๑๗ ทีเ่กดิไดในอสัญญสัตตภูมินั้น เมื่อจําแนกโดยสมุฏฐานแลวยอมไดเพียง ๒ 
สมุฏฐาน คือ กัมมสมุฏฐานและอุตุสมุฏฐาน เพราะพวกอสัญญสัตตพรหม เปนพรหมที่ไมมี
จิตและเจตสิก ฉะนัน้ รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐานจึงไมมี สวนรูปที่เกิดจากอาหารเปน
สมุฏฐานนั้น ไมมีเปนธรรมดาสําหรับพวกพรหมอยูแลว 
 

แสดงรูปที่เกิดไมไดในปฏิสนธิกาล  แตเกิดไดในปวัตติกาล 
 ในอุปปาทักขณะของปฏิสนธิจิต เรียกวา ปฏิสนธิกาล ต้ังแตฐีติกขณะของปฏิสนธจิิต
เปนตนไป จนถึงฐีติกขณะของจุติจิต เรียกวา ปวัตติกาล  นี้เปนไปตามสภาวนยั แตถาวา โดย
สามัญญนัยแลว ไดแกปฏิสนธิจิตขณะเดยีว เรียกวาปฏสินธิกาล จุติจติขณะเดียว เรียกวา จุติ
กาล ต้ังแตจิตดวงที ่๒จากจติุจิตเปนตนมาจนถึงจิตดวงสุดทายกอนจติุจิต เรียกวา ปวัตติกาล  
 รูปที่เกิดไมไดในปฏิสนธิกาล (ตามสภาวนัย) นั้น มี ๘ รูป คือ สัททรปู ๑ วกิารรูป ๕   
ชรตารูป ๑   อนิจจตารูป ๑ 
 กัมมชรูป ๑๙ ที่เกิดไดในปฏสินธิกาลนัน้  ถาจดัเปนกลาปแลว  ก็ไดแก กัมมชกลาป 
๙ นัน้เอง และในกัมมชกลาป ๙ นั้น ไมไดเกิดขึ้นทั้งหมดแกสัตวทัง้หลายทั่วไปในปฏิสนธิ
ขณะ  ตองแลวแตกําเนิดของสัตว และภูมติามสมควร 
 

๒. นัยแหงกําเหนดิ 
กําเนิด หรือ โยนิ  ม ี๓ หรือ ๔ คือ 

๑. สังเสทชกาํเนิด หมายถงึ  เกิดในที่ทีม่ียางเหนยีว 
๒. โอปปาติกกําเนิด หมายถึง เกิดผุดขึ้นโตทันที  คลายกับวาตกลงมาจากที่สูง 
๓. คัพภเสยยกะกําเนิด  หมายถงึ เกิดในครรภมารดา (สัตวผูนอนในครรภ) 

คัพภเสยยกะกําเนิด แบงออกเปน ๒ อยาง คือ 
๑. ชลาพุชะกาํเนิด หมายถงึ เกิดในมดลกู แลวคลอดออกมาเปนตัว 

 ๒. อัณฑชะกาํเนิด หมายถงึ เกิดในมดลกูเหมือนกนั แตออกมาเปนฟองไขกอนแลว
จึงฟกเปนตวัในภายหลัง เรียกวา ทวิชา แปลวา ผูเกิด ๒ หน 
 ฉะนั้น  เมื่อรวมแลวจึงไดกําเนิด ๔ คือ ๑) ชลาพชุะกาํเนิด  ๒) อัณฑชะกําเนิด   ๓) 
สังเสทชะกาํเนิด   ๔) โอปปาติกะกาํเนิด 

อธิบายกาํเนิดทั้ง ๔ 
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 ๑. ชลาพุชะกําเนิด  สัตวทั้งหลายที่ปฏิสนธิดวยชลาพุชะกาํเนิดนี้ ตองอาศัยเกิดใน
ครรภมารดาและอวัยวะตาง ๆ คอย ๆ มีและเจริญเติบโตขึ้นตามลาํดับ  ไดแก พวกมนษุย 
สัตวเดรัจฉาน บางจาํพวก 
 ๒. อัณฑชะกําเนิด สัตวทั้งหลายที่ปฏิสนธิดวยอัณฑชะกาํเนิดนี ้ ตองอาศัยครรภ
มารดาเกิดเชนเดียวกบัชลาพุชะกาํเนิด แตเมื่อปฏิสนธิทีแรกนัน้ ตองอยูในฟองไขเสียกอน 
เมื่อมารดาคลอดฟองไขออกมาแลว สัตวนัน้ จงึฟกออกมาจากฟองไขอีกทีหนึง่ (ตาม
กําหนดเวลาของสัตวแตละประเภท) การเกิดของสัตวพวกนี้คอย ๆ เตบิโตขึ้นตามลาํดับ ไดแก 
เปด ไก นก  จิง้จก  ตุกแก ง ูเตา เปนตน 
 ๓. สงัเสทชะกําเนิด สัตวทั้งหลายที่ปฏิสนธิดวยสังเสทชะกาํเนิดนี้ไมตองอาศัย
ครรภมารดาเกิด แตอาจอาศัยครรภมารดาเกิดได เชน เกิดในเม็ดเลือด เชน ลูกของนางปทุม
วดีต้ัง ๔๙๙ คน เปนตน และที่เกิดจากตนไม ผลไม ดอกไม น้ําโสโครก เปนตน เชน นางจิญ
จมานวิกา เกดิจากตนมะขาม นางเวฬวุดี เกิดจากตนไผ นางปทุมวด ี เกิดจากดอกบัว พวก
หนอนตาง ๆ ทีเ่กิดจากผลไมหรือส่ิงโสโครกเหลานี้เปนตน แตสัตวที่เปนสงัเสทชะกําเนิดนี้
ไมไดเกิดโตขึ้นมาทนัท ี  คอยๆ เติบโตคลายกับพวกคัพภเสยยกะ แตตางจากพวกคัพภเสยย
กะ คือ ในขณะเกิดนัน้  มีอวยัวะครบบริบรูณแลว 
 ๔.โอปปาติกะ กําเนิดสัตวที่ปฏิสนธิดวยโอปปาติกะกําเนิดนี้ ไมตองอาศัยมารดา 
บิดา และไมตองอาศัยอะไรทั้งหมด อาศยัแตอดีตกรรมอยางเดยีว และเมื่อเกิดนั้น ก็เติบโตขึ้น 
(เทาตัวจริง)ทันท ี เชน พวกสัตวนรก เปรตบางพวก เทวดาสวนมาก พรหม มนุษยในสมัยตน
กัปป 

จําแนกภมูิโดยกําเนิด ๔ 
 ๑. ในนิรยภูมิ ๑ นิชฌามตณัหิกเปรต ๑ เทวภูม ิ๖ (เวนพวกภุมมัฏฐเทวดา) พรหมทั้ง 
๒๐ ชัน้ รวม ๒๘ ภูมินี ้ยอมไดกําเนิดอยางเดียว คือ โอปปาติกะกาํเนดิ 
 ๒. ในเดรัจฉาน เปรต (เวนนิชฌามตัณหกิเปรต) อสุรกาย มนุษย และภุมมัฏฐเทวดา 
รวม ๕ จําพวกนี้  ยอมไดกาํเนิดครบทัง้ ๔ 

จําแนกกาํเนิด ๔ โดยกัมมชกลาป ๙ 
 ๑. คัพภเสยยกะกําเนิด (ชลาพุชะกําเนิดและอัณฑชะกาํเนิด) ในขณปฏิสนธิกัมมชก
ลาปยอมเกิดไดมากที่สุด วาโดยอุกกัฏฐนัย ๓ กลาป คือ กายทสกกลาป  ภาวทสกกลาป 
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วัตถุทสกกลาป แตเมื่อวาโดยโอมกนัย คือ เกิดไดอยางนอยที่สุด ๒ กลาปไดแก กายทสกก
ลาป วัตถุทสกกลาป สวนภาวทสกกลาปนัน้ อาจบกพรองไปได  
 ๒. สังเสทชะกาํเนิด และ โอปปาติกะกาํเนดิ ทัง้ ๒ นี ้ในขณะปฏิสนธิ กัมมชกลาปทัง้ 
๗ กลาป คือ จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป กายทสกกลาป 
ภาวทสกกลาป วัตถทุสกกลาป ยอมเกิดไดดวยการกาํหนดอยางมากที่สุด  
 ๓. พวกโอปปาติกะกาํเนิด ที่เปนรูปพรหมทั้งหลาย (เวนอสัญญสัตตพรหม)ในขณะ
ปฏิสนธิ กมัมชกลาป ๔ คือ จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป  วัตถุ ทสกกลาป  ชีวิตนวกกลาป  
ยอมเกิดได  ไมมีขาดตกบกพรอง 
 ๔. พวกโอปปาติกะกาํเนิด  ที่เปนอสัญญสัตตพรหม  ในขณะปฏสินธิกัมมชกลาป   
ยอมเกิดไดกลาปเดียว คือ ชวีิตนวกลาป 
 
แสดงกัมมชกลาปที่เกิดในปวัตติกาลโดยเฉพาะตามกําเนิด 

 ๑. พวกคัภพเสยยกะกําเนิด ในปวัตติกาล กัมมชกลาปเกิดไดอีก ๕ คือ จักขุทสก
กลาป  โสตทสกกลาป  ฆานทสกกลาป  ชวิหาทสกกลาป  ชีวิตนวกกลาป  ในจาํนวน ๕ 
กลาปนี ้กลาปที่ขาดบกพรองได มี ๓ กลาป คือ จักขุ  โสตะ ฆานะ 
 ๒. พวกสังเสทชะกาํเนิด และ โอปปาติกะกําเนิด ที่เกดิอยูในกามภูมิ ในปวัตติกาล  
กัมมชกลาปเกิดไดอีก ๑ คือ ชีวิตนวกกลาป   
 ๓. พวกโอปปาติกะกาํเนิด ที่เกิดอยูในรูปภูมิ  ในปวตัติกาล ไมมกีัมมช กลาปที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะอกี คงมีแตกัมมชกลาป ๔ สําหรับอสัญญสัตตพรหมมี ๑ 

๓. นัยแหงกาล 
แสดงการเกิดขึ้นของกัมมชกลาปทัง้ ๕ 

มีจักขุทสกกลาป เปนตน ของพวกคัพภเสยยกะกําเนิด 
 ๑. จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป ทัง้ ๔ นี ้ ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวที่คอย ๆ เจริญขึ้นแลวตามสมควรที่จะเปนได  ต้ังแตสัปดาหที่ ๑๐ -๑๑ คือ 
ระหวาง ๗๐ ถึง ๗๗ วนั แตไมไดจํากัดลงไปวา อะไรเกิดกอน อะไรเกิดทีหลงั เพราะพระพุทธ
องคทรงแสดงลําดับแหงกัมมชกลาปทั้ง ๙ นัน้ ไมใชทรงแสดงโดยอุปปตติกกมนยั (ลําดับแหง
การเกิดขึ้นของรูป) เปนการแสดงโดยเทสนากมนัย (ลําดับแหงการแสดงรูปตามลําดับ) 
เชนเดียวกับการแสดงขันธ ๕ และสัจจะ ๔ ในกถาวัตถ ุ
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 ๒.ชีวิตนวกกลาป เกิดขึน้ในสัปดาหแรก หลงัจากปฏิสนธิจิตเปนตนมา คือ ใน
ระหวาง ๗ วัน 
 ๓.ชีวิตนวกกลาป ที่เกิดในปวัตติกาลของพวกสงัเสทชะกําเนิดและโอปปาติกะกาํเนดิ  
ในกามภูมินัน้ เกิดขึ้นตั้งแตฐติีขณะของปฏิสนธิจิต เปนตนมา 
 

แสดงการเกิดขึ้นของจิตตชรูป  อุตุชรูป  อาหารชรูป 
 ๑. จิตตชรูป ยอมเกิดขึ้น ต้ังแตอุปปาทักขณะของปฐมภวังค หลงัจากปฏิสนธจิิต 
และยอมเกิดขึน้ตอๆ ไปทกุๆ อุปปาทักขณะของจิต สวนฐีติกขณะและภังคักขณะของจิตนั้น  
จิตตชรูปไมเกิด  เพราะธรรมดาจิตเจตสิกนั้น  ยอมมีกาํลังอยูที่ตรงอุปปาทักขณะเทานัน้ และ
จะเกิดครั้งสุดทายที่อุปปาทกัขณะของจุติจิต (เวนจุติจติของพระอรหนัต) สําหรับพระอรหันต
นั้น จิตตชรูปยอมเกิดขึ้นครัง้สุดทายที่อุปปาทักขณะของจิตดวงที ่ ๒ นับถอยหลังจากจุติจิต
ข้ึนไป (จิตตชรูป มีอายุเทากบั ๑๗ ขณะใหญของจิต) 
 ๒. อุตุชรูป  ยอมเกิดขึ้น ต้ังแตฐีติกขณะของปฏิสนธิจติ และยอมเกดิขึ้นตอไปทุก ๆ 
(อนุ)ขณะของจิต เพราะอุตุชรูปนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยอุตุเปนสมุฏฐาน มใิชเกิดจากจิต เจตสกิ  
เปนสมุฏฐาน  ฉะนัน้ จึงเกิดขึ้นไดทุก ๆ ขณะของจิต 
 ๓. อาหารชรูป สําหรบัสังเสทชะกาํเนิดและโอปปาติกะกาํเนิดนัน้ เมื่อปฏิสนธิ
เกิดขึ้นแลว ตอจากนั้นกก็ินอาหารไดทนัท ีฉะนั้น อาหารชรูปของบุคคล ๒ จาํพวกนี ้จงึตั้งตน
เกิดขึ้นทีม่โนทวารวิถ ี  ที่เกดิขึ้นหลังจากปฏิสนธิจิตและภวังคจิต  และยอมเกิดขึ้นตอไปทุกๆ 
(อนุ)ขณะของจิต เพราะอาหารชรูปเกิดขึ้นโดยอาศัยอาหารเปนสมุฏฐาน ไมใชเกิดจากจิต 
เจตสิก เปนสมุฏฐาน  ฉะนัน้  จึงเกิดขึ้นไดทุก ๆ (อน)ุ ขณะของจิตเชนเดียวกับอุตุชรูป 
   

แสดงความดับของสมุฏฐานิกรูปทั้ง ๔ 
 ๑. กัมมชรูป นับต้ังแตฐีติกขณะของจิตดวงที ่ ๑๗ ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไป  
กัมมชรูปใหม ยอมไมเกิดอีก  และกัมมชรูปที่เกิดขึ้นที่อุปปาทกัขณะของจิตดวงที ่๑๗ นี ้ยอม
ต้ังอยูไดจนถงึจุติจิต แลวดับลงพรอมกบัจุติจิตนั้น (กมัมชรูป ยอมมีอายุเทากับ ๑๗ ขณะ
ใหญ หรือ ๕๑ อนุขณะของจติ) 
 ๒. จิตตชรูป และ อาหารชรูป  ยอมดับลง หลังจากกัมมชรูปดับลงแลว (หลังจุติจติ 
๑๖ ขณะใหญ สําหรับปุถุชนและพระเสกขบุคคล หรือ ๑๕ ขณะใหญ สําหรับพระอรหันต) 
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 ๓. อุตุชรูป หลังจากติชรูป คือกัมมชรูป จิตตชรูปและอาหารชรูป ดับลงแลวยอม
เกิดขึ้นติดตอกันไปจนถึงตายและเปนซากศพ เปนกระดกู และขี้เถา จนสลายเปนธาตุ ๔ หรือ
จนโลกสลายไป 

๒. นิพพานปรมัตถ 
 

นิพพานวา โดยลักษณะ มี อยางเดียว คือ 
สันติลกัขณะ หมายความวา ธรรมชาติทีส่งบจากกิเลสและขันธ ๕ ทัง้หลาย 
 
นิพพานวา โดยปริยายแหงเหตุ (การเขาถึง) มี ๒ คือ 

๑. สอุปาทิเสสนพิพาน หมายความวา นิพพานที่เปนไปกับดวยขันธ ๕ คือวบิาก
และกัมมชรูป ที่เหลือจากกิเลสทัง้หลาย ไดแก นิพพานของพระอรหันตทีย่ังมชีีวิตอยูหรือ 
เรียกอีกอยางหนึง่วา ทิฏฐธมัมนพิพาน 

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน หมายความวา นิพพานที่ไมมีขันธ ๕ คือ วิบาก
และกัมมชรูปเหลืออยู ไดแก นิพพานของพระอรหันตทีป่รินิพพานแลว หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาสัมปรายิกนิพพาน 

นิพพานวา โดยสภาพความเปนอยู มี  ๓   คือ 
๑. สุญญตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของพระนิพพานนัน้สูญสิ้นจาก

กิเลสและขันธ ๕ ไมมีอะไรเหลืออยูแลว   
๒. อนิมิตตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของพระนิพพานนัน้ ไมมีนมิติ 

เครื่องหมาย  รูปรางสัณฐาน  สีสัน วรรณะ อยางใดเลย 
ธรรมดารูปขันธนั้น ยอมมีรูปกลาปเกิดรวมกันอยู ฉะนัน้รูปรางสัณฐาน สีสันวรรณะ

จึงปรากฏได สวนนามขนัธ ๔ แมวารูปรางสัณฐาน สีสันวรรณะ ปรากฏไมไดเหมือนรูปขันธก็
จริง แตความเกิดสืบตอกันของนามขันธ ทั้ง ๔ นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาและปรจิตตวิชานนอ
ภิญญาลาภีบุคคลทั้งหลายยอมเหน็ไดดวยปญญา คลายกับวา นามขนัธ ๔ เหลานัน้ มีรูปราง
สัณฐาน สีสัน วรรณะ ฉะนัน้ จงึมนีิมิตเครื่องหมาย สวนความเปนอยูของพระนิพพานนัน้ไม
เปนเชนนัน้  แมแตประการใดเลย  ฉะนัน้  จึงไดชื่อวา อนิมิตตนพิพาน 

๓. อัปปณิหิตนิพพาน หมายความวา ความเปนอยูของพระนิพพานนั้น ไมมี
อารมณทีน่าปรารถนาดวยโลภะและไมมีตัณหาทีเ่ปนตวัตองการอยูในนพิพานนัน้ อธิบายวา 
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สังขตธรรมทั้งหลายที่เปนรูปก็ตามนามก็ตาม ตองมีสภาพปณิหิตะ คือ อารมณทีน่าปรารถนา
ดวยโลภะ หรือมีตัณหา ทัง้ ๒ อยางนี้ หรืออยางใดอยางหนึ่ง แมวาโลกุตตรจิต เจตสิกเหลานี้ 
จะไมมีอารมณที่นาปรารถนาดวยโลภะ และไมมีตัวตัณหาก็จริง แตก็ยังไมพนจากความเปน  
ปณิหิตธรรม เพราะตองเกดิอยูกับบุคคล สวนพระนพิพานนั้นไมไดเกดิอยูภายในบคุคล เปน
ธรรมภายนอกโดยสวนเดียว  ฉะนัน้ จึงชื่อวา อัปปณิหิตนพิพาน 

หมายเหต.ุ. คําวา อุปาทิเสส ไดแก วิบากและกัมมชรูป 
 

ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค 
 

ในปริจเฉทที่ ๗ นี ้ เปนการแสดงรวบรวมสภาวะปรมตัถธรรม ๔ ประการคือ จติ 
เจตสิก รูป นพิพาน ทีเ่รียกวา วัตถุธรรม ๗๒ พรอมกัน  หรือปริจเฉทที่มชีื่อวา “ สมุจจยะ “ 
เพราะเปนเหตใุหแสดงการรวบรวมปรมัตถธรรมที่มีสภาพเขากันไดใหอยูเปนหมวดหมู โดย
ประ เภทแหงธรรมตาง ๆ ซึง่วาโดยหมวดใหญ มี ๔ หมวด คือ อกุศลสังคหะ มิสสกสังคหะ 
โพธิปกขยิสังคหะ และสพัพสังคหะ ตามทีจ่ะสงเคราะหเขาได 
 คําวาวัตถุธรรม หมายความวา ธรรมที่มอีงคธรรมปรมัตถของตนโดยเฉพาะสามารถ
ปรากฏแกปญญาของบัณฑติได ฉะนั้น บรรดาส่ิงที่มีชวีติและไมมีชีวิตทั้งหลาย ถานบัเอาแต
ธรรมที่มีสภาวลักษณะของตนแลว ยอมม ี๗๒ กลาวคือ 
 จิตทั้งหมดนับเปน ๑ เพราะเมื่อวาโดยสภาวลักษณะแลว ยอมมลัีกษณะอยาง
เดียวกนั คือ มีการรูอารมณเปนลักษณะ  ที่เรียกวา อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ  ดวยเหตุนี้  จิต
ทั้งหมดจงึนับแตเพียง ๑ 
 เจตสิก เมื่อกลาวโดยพิสดาร มี ๓,๔๒๖ ดวง แตถานับตามสภาวะลกัษณะของตน ๆ 
แลว มี ๕๒ ดวง 
 ในจํานวน รูปทั้งหมด นั้น นบัเอาแตเฉพาะนิปผันนรูป และนิปผันนรปูนี้ กม็ีอยูหลาย
ประเภทดวยกนั คือ กัมมชนปิผันนรูปกม็ี จิตตชนิปผันนรูปก็มี อุตุชนปิผันนรูปกม็ี อาหารชนิป
ผันนรูปกม็ี  แตเมื่อกลาวโดยสภาวลักษณะแลว ก็มีอยูเพียง ๑๘ เทานั้น ฉะนั้น จึงนับเอานิ
ปผันนรูป ๑๘  
 นิพพาน เมื่อจาํแนกโดยปริยายแหงเหตุแลวมี ๒  เมื่อจาํแนกโดยอาการเขาทีถ่ึงแลว 
มี ๓ แตเมื่อวาโดยสภาวลกัษณะแลว มีเพียงอยางเดียว คือ สันติลักษณะ ฉะนั้น จึงนับ
นิพพานเปน ๑ 
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 สวน อนปิผันนรูป ๑๐ นั้น ไมมีสภาวะลักษณะของตนโดยเฉพาะ เปนการกาํหนดรปู
กลาปตอรูปกลาป และเปนอาการของนิปผันนรูปนั้นเอง  ฉะนัน้  จึงไมนับเอาอนิปผันนรูปทั้ง 
๑๐ นี ้เขาอยูในวัตถธุรรมใหเปนพิเศษขึ้นไปอีก  จงึคงมีวตัถุธรรมเพียง ๗๒ ประการเทานั้น 
 ในปริจเฉทที ่ ๗ นี ้ พระอนรุุทธาจารยแสดงการรวบรวมธรรมที่มีสภาพเขากันได ที่
เรียกวา สมุจจยสงคหะ  นัน้ เปนหมวด ๆ มี ๔ หมวดดวยกัน คือ 
 ๑. อกุศลสังคหะ การแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝาย อกุศล โดยสวนเดียว คือ โดย
ประเภทแหงอกุศลธรรม ๙ กอง คือ อาสวะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ นวิรณ 
๖ อนุสัย ๗ สังโยชน ๑๐ กิเลส ๑๐  
 ๒. มิสสกสังคหะ การแสดงสงเคราะห ธรรมที่เปน กุศล อกุสล อัพยากตะทั้ง ๓ ปน
กัน คือ การรวบรวมวัตถุธรรม ๗๒ ประการ โดยประเภทแหงหมวดธรรมที่เจือกนั ซึ่งเปนไดทั้ง
กุศลและอกุศล ไดแก เหต ุ๖ ฌานงัคะ ๖ มัคคังคะ ๑๒ อินทรีย๒๒พละ๙ อธิบดี ๔อาหาร๔   
 ๓.โพธิปกขยิสังคหะ การแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝายมรรคญาณโดยประเภท
แหงธรรมที่เปนฝกฝายแหงธรรมเปนเครื่องตรัสรู ม ี๗ หมวด ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน 
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕  โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ 
 ๔. สัพพะสงัคหะ  การรแสดงสงเคราะหจิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งเปนวัตถุธรรม
ทั้งหมด รวมกนั โดยประเภทแหงธรรม ๔ หมวด ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจ 
๔ (ขันธ อายตนะ ธาตุ  สัจจะ) 

๑. อกุศลสังคหะ 
๑. อาสวะ ๔ 

 อาสวะ แปลวา เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมกัดองอยูในขันธสันดาน ทําให
เกิดความหลงไหล มวัเมาอยูในสังสารวัฏฏไมสรางซามี ๔ อยาง คือ 
 ๑. กามาสวะ เครื่องหมกัดองคือความยนิดีพอใจในกามภพและในกามคุณทัง้ ๕ อัน
เปนวัตถกุาม และกิเลสกาม  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
 ๒. ภวาสวะ   เครื่องหมกัดอง คือ ความยินดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ คือความเกิดใน
รูปภูมิ อรูปภูมิ หรือ รูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
 ๓. ทิฏฐาสวะ  เครื่องหมกัดอง คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม
ไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
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 ๔.อวิชชาสวะ เครื่องหมักดองคือความหลง ความไมรูสภาวะธรรมตามความเปนจริง
หรือไมรูในธรรม ๘ ประการ มีอริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๒. โอฆะ ๔ 
 โอฆะ แปลวา หวงน้ํา หมายถงึ กิเลสที่เปรียบประดุจหวงน้าํ ที่พัดพาเอาสตัว
ทั้งหลายไปสูอบายภูมิทัง้ ๔ และความเวยีนวายตายเกดิและจมอยูในสังสารวัฏฏ มี ๔ อยาง 
คือ 

๑. กาโมฆะ  หวงน้าํคือ ความยนิดีติดในกามภพ และในกามคุณอารมณทั้ง ๕ องค
ธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒. ภโวฆะ  หวงน้ํา คือ ความยินดพีอใจในภพ คือ การเกิดในรูปภูมิ อรูปภูมิ และใน
รูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ในที่โลภมูลจิต ๘ 

๓. ทิฏโฐฆะ  หวงน้าํ คือ ความเห็นผิดจากทาํนองคลองธรรม องคธรรมไดแก  ทิฏ
ฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๔. อวิชโชฆะ หวงน้ํา คือ ความหลง ความไมรูสภาวะธรรมตามความเปนจริง  องค
ธรรม ไดแก โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๓. โยคะ ๔ 
โยคะ แปลวา เครื่องผูก หรือเครื่องประกอบ  หมายถึง กเิลสที่เปนเครื่องประกอบหรือ

ผูกสัตวไวในอบายภูมิ ๔ และในความเวยีนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏ มี ๔ อยางคือ 
๑. กามโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความยินดีพอใจกามภพและในกามคุณทัง้ ๕ องค

ธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๒. ภวโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความยนิดีพอใจในรูปภพ อรูปภพ หรือในรูปฌาน 

อรูปฌาน  องคธรรมไดแก  โลภเจตสิก  ทีใ่นโลภมูลจิต ๘ 
๓. ทิฏฐิโยคะ  เครื่องประกอบ คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม

ไดแก ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
๔. อวิชชาโยคะ เครื่องประกอบ คือ ความหลง ความไมรูสภาวะธรรมตามความเปน

จริง องคธรรมไดแก โมหเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
๔. คันถะ 

คันถะ แปลวา เครื่องผกูมัดหมายถงึ กิเลสที่เปนเครื่องผูกมัดสตัวทั้งหลายไวใน
อบายภูมิ ๔ และในความเวยีนวายตายเกดิในสังสารวัฏฏ  มี ๔ อยาง คือ 



 

 

                                                                                                                               ๑๘๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑. อภิชฌากายคันถะ  เครื่องผูกมัดซึ่งนามกาย คือ ความยินดพีอใจในอารมณอัน
เปนที่ต้ังแหงความยินดี องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒. พยาปาทกายคันถะ  เครื่องผูกมัดซึง่นามกาย คือ ความพยาบาทปองราย ใน
อารมณอันเปนที่ต้ังแหงความคัดเคือง  องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๓. สีลัพพตปรามาสกายคนัถะ  เครื่องผูกมัดซึ่งนามกาย คือ ความยึดถือในสีลพรต
อันเปนขอปฏิบัติที่ผิดจากมรรคาแหงการตรัสรู  องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏ
ฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  

๔. อทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เครื่องผูกมัดซึง่นามกาย คือ ความยึดถือใน
ความคิดความเหน็ของตนวา นี้เทานัน้จริง (ของคนอืน่ไมจริง) องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่
ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๕. อุปาทาน ๔ 
อุปาทาน แปลวา ความเขาไปยึดไว  หมายถงึ กิเลสที่เปนเหตุเขาไปยึดถืออยาง

เหนยีวแนนในสิ่งที่ผิด ที่ไมควร มี ๔ อยาง คือ 
๑. กามุปาทาน  ความยึดมั่น คือ ความยินดีพอใจในกามภพ หรือในกามคุณทัง้ ๕ 

องคธรรมไดแก  โลภเจตสกิ   ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๒. ทิฏุปาทาน  ความยดึมั่น คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม

ไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
๓. สีลพัพตุปาทาน ความยึดมั่น ในขอปฏิบัติที่ผิดจากมรรคาแหงพระนิพพาน องค

ธรรมไดแก ทฏิฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐคิตสัมปยุตตจิต ๔ 
๔. อัตตวาทปุาทาน ความยึดในวาทะหรือ ความคิดความเห็นของตนวาถูกของผูอ่ืน

ผิดหมดองคธรรมไดแกทิฏฐิเจตสิกที่ในโลภมลูทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต๔ 
๖. นิวรณ ๖ 

นิวรณ แปลวา เครื่องขัดขวาง หรือ เครื่องขวางกั้น หมายถงึ กิเลสที่เปนเครื่อง
ขัดขวาง หรือ ขวางกั้น ไมใหทําความดี มี ๖ อยาง คือ 

๑. กามฉันทนิวรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความยนิดีพอใจในกามภพหรือในกามคณุ
อารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒. พยาปาทนิวรณ  เครื่องขวางกัน้ คือ ความพยาบาทปองราย ความขัดเคืองใน
อารมณอันเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง  องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 
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๓. ถีนมิทธนวิรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความงวงเหงาหาวนอน หรือความทอแทตอ
การทาํดี  องคธรรมไดแก ถีนเจตสิก และมิทธเจตสกิ ทีใ่น อกุศลสสงัขาริกจิต  ๕ 

๔. อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ  เครื่องขวางกัน้ คือ ความฟงซานรําคาญใจในอกุศลที่ได
ทําไปแลวและในกุศลทีย่ังไมไดทํา องคธรรมไดแก อุทธจัจเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ และกุก
กุจจเจตสิก  ทีใ่นโทสมูลจิต ๒ 

๕.วิจิกิจฉานวิรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความลงัเลสงสยั ในธรรม ๘ ประการมีคุณ
พระพทุธ เปนตน องคธรรมไดแก วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในโมหวิจกิิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 

๖. อวิชชานวิรณ เครื่องขวางกั้น คือ ความไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง ม ี
อริยสัจ ๔ เปนตน  องคธรรมไดแก โมหเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๗. อนุสัย ๗ 
อนุสัย แปลวา ความนอนเนื่อง หมายถึง กิเลสทีน่อนเนื่องอยูในขันธสันดาน ทําให

สัตวหลับไหลอยูในสังสารวฏัฏอันยาวนาน  มี ๗ อยาง คือ 
๑. กามราคานุสัย ความนอนเนื่อง คือ ความยนิดีพอใจในกามภพและในกามคุณ

อารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๒. ภวราคานสุัย  ความนอนเนื่อง คือ ความยนิดีพอใจในรูปภพและอรูปภพ หรือใน

รูปฌาน และอรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๓. ปฏิฆานสุยั  ความนอนเนื่อง คือ ความกระทบกระทั้งในอารมณอันเปนที่ต้ังแหง

ความขัดเคือง องคธรรมไดแก โทสเจตสิก  ที่ในโทสมูลจติ ๒ 
๔. มานานุสยั ความนอนเนื่อง คือความถือตัวถือตน องคธรรมไดแก มานเจตสิก  ที่

ในโลภมูลทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 
๕. ทิฏฐานุสยั  ความนอนเนื่อง คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม

ไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
๖. วิจิกิจฉานุสัย ความนอนเนื่อง คือ ความลงัเลสงสัยไมแนใจในธรรม ๘ ประการ 

มีพุทธคุณ เปนตน องคธรรมไดแก วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในโมหมูลวจิิกจิฉาสัมปยุตตจิต ๑ 
๗. อวิชชานสุัย  ความนอนเนื่อง คือ ความหลง ความไมรูสภาวะธรรมทั้งหลายตาม

ความเปนจริง  ไดแกไมรูในธรรม ๘ ประการ มี อริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก โมหเจตสิก   
ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๘. สัญโญชน ๑๐ 
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  สัญโญชน  แปลวา เครื่องรอยรัด  หมายถึง กิเลสที่เปนเครื่องรอยรัดสัตวทั้งหลายไว 
ไมใหออกไปจากสังสารวัฏฏได  มี ๑๐ อยาง คือ 

๑. กามราคสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความยินดีพอใจในกามภพ หรือในกาม
คุณอารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ทีใ่นโลภมูลจิต ๘ 

๒. ภวราคสญัโญชน   เครื่องรอยรัด คือ ความยนิดพีอใจในรูปภพ อรูปภพ หรือ ใน
รูปฌาน อรูปฌาน  องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๓.ปฏิฆสัญโญชน เครื่องรอยรัด คือความกระทบกระทั่งความขัดเคอืงในอารมณอัน
เปนที่ต้ังแหงความขัดเคืององคธรรมไดแกโทสเจตสิกที่ในโทสมูลจิต๒ 

๔. มานสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความถือตัวถือตนในทางที่ผิด องคธรรมไดแก 
มานเจตสิก  ทีใ่นโลภมูลทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 

๕. ทิฏฐิสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม
ไดแก ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๖. สลีัพพตปรามาสสัญโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความยึดถือในขอปฏิบัติที่ผิด 
องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก  ที่ในโลภมูลทฏิฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 

๗. วิจิกิจฉาสัญโญชน เครื่องรอยรัด คือ ความลงัเลสงสัยในธรรม ๘ ประการ มี
พุทธคุณ เปนตน องคธรรมไดแก วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในโมหมูลวจิิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 

๘. อิสสาสญัโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความริษยาไมพอใจทรพัยสมบัติหรือคุณ
ความดีของบคุคลอื่น  องคธรรมไดแก อิสสาเจตสิก  ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๙. มัจฉริยสญัโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความตระหนี่ในทรัพยและคุณความดีของ
ตน องคธรรมไดแก มัจฉริยเจตสิก  ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

๑๐. อวิชชาสญัโญชน  เครื่องรอยรัด คือ ความหลง ความไมรู สภาวะธรรมทั้งหลาย
ตามความเปนจริง ไดแก ความไมรูในธรรม ๘ ประการมี อริยสัจ ๔ เปนตน  องคธรรมไดแก 
โมหเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

จําแนกสังโยชน ๑๐  ตามสุตตนัตนัย 
โดยโอรัมภาคิยะ และ อุทธัมภาคิยะ 

๑. โอรัมภาคยิสังโยชน  สังโยชนทีเ่ปนไปในสวนเบื้องต่ํา ไดแก กามภูมิ มี ๕ คือ 
 ๑. กามราคสังโยชน  ๒. ปฏิฆสังโยชน 
 ๓. ทิฏฐิสังโยชน   ๔. สีลัพพตปรามาสสงัโยชน 
 ๕. วิจิกิจฉาสังโยชน 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๙๒                                                                                         

๒. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนทีเ่ปนไปในสวนเบื้องสูง ไดแก รูปภูมิ อรูปภูมิ ม ี๕ คือ 
 ๑. รูปราคสังโยชน  ๒. อรูปราคสังโยชน 
 ๓. มานสงัโยชน   ๔. สีลัพพตปรามาสสงัโยชน 
 ๕. อวิชชาสงัโยชน 

จําแนกสังโยชน ๑๐ ตามอภิธรรมนัย 
โดยโอรัมภาคิยะ และ อุทธัมภาคิยะ 

๑. โอรัมภาคยิสังโยชน  สังโยชนทีเ่ปนไปในสวนเบื้องต่ํา  ม ี๗ คือ 
 ๑. กามราคสังโยชน  ๒. ปฏิฆสังโยชน 
 ๓. ทิฏฐิสังโยชน   ๔. สีลัพพตปรามาสสงัโยชน 
 ๕. วิจิกิจฉาสังโยชน  ๖. อิสสาสังโยชน 
 ๗. มัจฉริยสังโยชน 
๒. อุทธัมภาคิยสังโยชน  สังโยชนทีเ่ปนไปในสวนเบื้องสูง  ม ี๓  คือ 

๑.  ภวราคสังโยชน ๒. มานสงัโยชน  ๓. อวิชชาสงัโยชน 
๙. กิเลส ๑๐ 

กิเลส แปลวา เครื่องเศราหมอง หมายถงึ สภาวะที่ทาํใหจติใจเศราหมอง ม ี๑๐ อยาง คือ 
๑. โลภกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความโลภ ความอยากไดของผูอ่ืน และยึดถอื

ของตนไวแนน  องคธรรมไดแก  โลภเจตสกิ  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
๒.โทสกิเลส เครื่องเศราหมองคือความโกรธ ความประทุษรายในอารมณอันเปนที่ต้ัง

แหงความขัดเคือง องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ที่ในโทสมลูจิต ๒ 
๓. โมหกเิลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความหลงความไมรูสภาวะธรรมทั้งหลายตาม

ความเปนจริง ไดแก ความไมรูในธรรม ๘ ประการ มีอริยสัจ ๔ เปนตน องคธรรมไดแก     โมห 
เจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๔. มานกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความถือตัวถือตนในทางที่ผิด องคธรรมไดแก 
มานเจตสิก  ทีใ่นโลภมูลทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 

๕. ทิฏฐิกเิลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความเหน็ผิดจากทํานองคลองธรรม องคธรรม
ไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่ในโลภมูลทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 



 

 

                                                                                                                               ๑๙๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๖. วิจิกจิฉากิเลส เครื่องเศราหมอง คือ ความลังเลสงสัย ไมตกลงใจเด็ดขาด ใน
ธรรม ๘ ประการ ม ี พทุธคณุ เปนตน องคธรรมไดแก วจิิกิจฉาเจตสิก ที่ในโมหมลูวิจิกิจฉา
สัมปยุตตจิต ๑ 

๗. ถีนกิเลส เครื่องเศราหมอง คือ ความทอแทตอการทําคุณความด ี องคธรรมไดแก 
ถีนเจตสิก ที่ในอกุศลสสังขาริกจิต ๕ 

๘. อุทธัจจกิเลส เครื่องเศราหมอง คือ ความฟุงซาน ซดัสาย จับอารมณไมมั่น  องค
ธรรมไดแก  อุทธัจจเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๙. อหิริกกิเลส เครื่องเศราหมองคือ ความไมละอายตอบาป ตอทุจริต ทุราชพีตาง ๆ  
องคธรรมไดแก อหิริกเจตสกิ ที่ในอกุศลจติ ๑๒ 

๑๐. อโนตตัปปกิเลส  เครื่องเศราหมอง คือ ความไมเกรงกลวัตอบาป ตอทุจริต ทุรา
ชีพตาง ๆ องคธรรมไดแก อโนตตัปปเจตสิก ที่ในอกุศลจติ ๑๒ 
 

๒ . มิสสกสังคหะ 
การแสดงสงเคราะหธรรมทีเ่ปน กุศล อกศุล อัพยากตะ ทั้ง ๓ ปนกนั เรียกวา มิสสก

สังคหะ ในมิสสกสังคหะนี ้ทานแสดงธรรมไว ๗ หมวด คือ 

๑. เหตุ ๖ 
เหตุ แปลวา ส่ิงที่เปนตนตอใหส่ิงอืน่เกิดขึ้น  หมายถงึ ธรรมที่เปนตนตอทําใหผลธรรม 

คือ วิบากเกิดขึ้น  มี ๖ อยาง คือ 
๑. โลภเหต ุตนตอ คือ ความโลภ ความอยากได หรือความทะยานอยาก  ในอารมณ

อันนาใครนาปรารถนา เปนเครื่องทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกันกับตนตั้งมั่นและเจริญขึ้นไดใน
อารมณ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 

๒.โทสเหตุ ตนตอ คือ ความโกรธความประทุษรายความขุนเคืองในอา รมณอันไม
เปนทีน่าใคร ไมนาปรารถนา เปนเครื่องทาํใหรูปนามที่เกิดพรอมกนักบัตนตั้งมัน่และเจริญขึ้น
ไดในอารมณองคธรรมไดแก โทสเจตสิกที่ในโทสมูลจติ ๒ 

๓. โมหเหตุ ตนตอ คือ ความหลง ความไมรูสภาวะธรรมตามความเปนจริง ไดแก ไม
รูในธรรม ๘ ประการ มีอริยสัจ ๔ เปนตน เปนเครื่องทาํใหรูปนามที่เกิดพรอมกนักบัตนตั้งมัน่
และเจริญขึ้นไดในอารมณ องคธรรมไดแก โมหเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๙๔                                                                                         

๔. อโลภเหต ุตนตอ คือ ความไมโลภ ความไมทะยานอยากได ในอารมณอันนาใคร
นาปรารถนา เปนเครื่องทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกนักับตนตัง้มัน่และเจริญขึ้นไดในอารมณ  
องคธรรมไดแก  อโลภเจตสกิ ที่ในโสภณจติ ๕๙ หรือ ๙๑ 

๕. อโทสเหต ุ  ตนตอ คือ ความไมโกรธ ไมประทษุราย ในอารมณอันเปนที่ต้ังแหง
ความขัดเคือง เปนเครื่องทําใหรูปนามที่เกิดพรอมกนักับตนตัง้มัน่และเจริญขึ้นไดในอารมณ  
องคธรรมไดแก อโทสเจตสกิ ที่ในโสภณจติ ๕๙ หรือ ๙๑ 

๖. อโมหเหต ุตนตอ คือ ความไมหลง ความรูสภาวะธรรมทั้งปวง ตามความเปนจริง 
ไดแก ความรูในธรรม ๘ ประการมีอริยสจั ๔ เปนตน เปนเครื่องทําใหรูปนามทีเ่กิดพรอมกัน
กับตนตั้งมัน่และเจริญขึ้นไดในอารมณ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในติเหตุกจิต ๔๗ 
หรือ ๗๙ ดวง 

๒. ฌานังคะ ๗ 
ฌานังคะแปลวา องคแหงฌาน หมายถงึ ธรรมที่เปนองคแหงฌานในการเพงอารมณ

และเผาธรรมที่เปนปฏิปกษ มีนวิรณเปนตน ใหสงบลง  มี ๗ อยาง คือ 
๑. วิตก ธรรมชาติทีย่กจิตขึ้นสูอารมณ เปนเครื่องเพงอารมณ องคธรรมไดแก วิตก

เจตสิก ที่ในกามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ 
๒. วิจาร ธรรมชาติที่เคลาคลึงอารมณ เปนเครื่องเพงอารมณ องคธรรมไดแก วิจาร

เจตสิก ที่ในกามจิต ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑  
๓. ปติ ธรรมชาติทีม่ีความชื่นชมยินดีในอารมณ เปนเครื่องเพงอารมณ องคธรรม

ไดแก ปติเจตสิก ที่ในโสมนสัสสหคตจิต ๕๑ ไดแก กามโสมนัสสสหคตจิต ๑๘ ปฐมฌานจิต 
๑๑ ทุติยฌานจิต ๑๑ ตติยฌานจิต ๑๑ 

๔. เอกัคคตา ธรรมชาติทีต้ั่งมั่นในอารมณเดียว เปนเครื่องเพงอารมณ  องคธรรม
ไดแก เอกัคคตเจตสิก ที่ในจิต ๑๑๐ (เวนโมหมูลอุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑ และทวิปญจวิญญาณ
จิต ๑๐)  

๕. โสมนสั ธรรมชาติที่เสวยอารมณเปนสุขใจ เปนเครื่องเพงอารมณ  องคธรรมไดแก 
เวทนาเจตสิก ที่ในโสมนัสสสหคตจิต ๖๒ 

๖. โทมนสั ธรรมชาติที่เสวยอารมณเปนทกุขใจ เปนเครื่องเพงอารมณ  องคธรรม
ไดแก เวทนาเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 



 

 

                                                                                                                               ๑๙๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๗. อุเบกขา ธรรมชาตทิี่เสวยอารมณเปนกลาง เปนเครื่องเพงอารมณ  องคธรรม
ไดแก เวทนาเจตสิก  ที่ในอุเบกขาสหคตจติ ๕๕ 

ธรรมที่เปนปฏิปกษกับองคฌาน นั้น คือ 
 ถีนมทิธะ     เปนปฏิปกษ  กับ   วิตก 
 วจิกิจฉา     เปนปฏิปกษ  กับ   วิจาร 
 พยาบาท     เปนปฏิปกษ  กับ   ปติ 
 กามฉนัทะ     เปนปฏิปกษ  กับ   เอกัคคตา 

อุทธัจจะ  กุกกุจจะ  โทมนัส  เปนปฏิปกษ  กับ     โสมนัส  อุเบกขา 
ปติ  โสมนัสเวทนา    เปนปฏิปกษ  กับ      โทมนัสสเวทนา 

๓. มัคคังคะ ๑๒ 
มัคคังคะ แปลวา องคแหงมรรคคือหนทาง หมายถึง ธรรมที่เปนขอปฏิบัติที่ใหดําเนนิ

ไปสูสคติภูมิ ทุคติภูมิและพระนิพพาน เมือ่วาโดยองคธรรมปรมัตถแลวม ี๙ คือ ปญญา วิตก 
วิรตี ๓ วิริยะ สติ เอกัคคตา ทิฏฐิ  แตเมื่อวาโดยประเภทแลว มีจาํนวน ๑๒ ประเภท  คือ  
 ๑. สัมมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบเปนหนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนพิพาน องคธรรม
ไดแก  ปญญาเจตสิก  ที่ในญาณสัมปยุตตจิต  ๔๗ หรือ ๗๙ 
 ๒.สัมมาสังกปัปะ ความดาํริชอบ เปนหนทางใหถึงสคุติภูมิและพระนิพพาน องค
ธรรมไดแกวิตกเจตสิกที่ในกามาวจรโสภณจิต ๒๔ ปฐมฌานจิต ๑๑ 
 ๓.สัมมาวาจา การกลาววาจาชอบเปนหนทางใหถึงสคุติภูมิและพระนิพพาน องค
ธรรมไดแก สัมมาวาจาเจตสิก ที่ในมหากศุลจิต ๘ โลกตุตรจิต ๔๐ 
 ๔.สัมมากัมมนัตะ การกระทําชอบเปนหนทางใหถึงสคุติภูมิและพระนิพพาน องค
ธรรมไดแก สัมมากมัมนัตเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๔๐ 
 ๕.สัมมาอาชวีะ การเลี้ยงชพีชอบ หนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนพิพาน  องคธรรม
ไดแก  สัมมาอาชีวเจตสกิ  ทีใ่นมหากุศลจติ  ๘ โลกุตตรจิต ๔๐ 
 ๖.สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ เปนหนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนิพพาน องค
ธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 
 ๗. สัมมาสติ  ความระลึกชอบ เปนหนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนพิพาน  องคธรรม
ไดแก สติเจตสิก ที่ในโสภณจิต ๙๑ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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 ๘. สัมมาสมาธ ิ ความตั้งมั่นชอบ  เปนหนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนิพพาน องค
ธรรมไดแก  เอกัคคตาเจตสิก ที่ในโสภณจิต   ๙๑ 
 ๙. มิจฉาทิฏฐ ิความเหน็ผดิ เปนหนทางใหถึงทุคติภูมิ องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ที่
ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
 ๑๐. มิจฉาสงักัปปะ ความดําริผิด เปนหนทางใหถึงทคุติภูมิ องคธรรมไดแก วิตก
เจตสิก ที่ในอกุศลจิต  ๑๒ 
 ๑๑. มิจฉาวายามะ ความเพียรผิด เปนหนทางใหถงึทุคติภูมิ องคธรรมไดแก  วริิย
เจตสิก ที่ในอกุศลจิต  ๑๒ 
 ๑๒. มิจฉาสมาธ ิ ความตั้งใจมัน่ผิด เปนหนทางใหถึงทุคติภูม ิ องคธรรมไดแก 
เอกัคคตเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๑  (เวนวจิิกิจฉาสัมปยตุตจิต ๑)   
 ในองคมรรคทัง้ ๑๒ นี้ องคมรรคที่เปนเหตุหรือหนทางใหถึงสุคติ และพระนพิพานนัน้  
มีอยู ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐ ิสัมมาวาจา สัมมากัมนนัตะ สัมมาอาชวีะ  สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธ ิ   องคมรรคที่เปนเหตหุรือหนทางใหไปถึงทุคติภูมิ  มอียู ๔ คือ  
มิจฉาทิฏฐิ  มจิฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มจิฉาสมาธ ิ

๔ .อินทรียังคะ ๒๒ 
 อินทรีย  เมื่อวาโดยองคธรรมปรมัตถแลว มี ๑๖ คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรปู ๒  ชวีิตรูป ๑ 
ชีวิตินทรียเจตสิก ๑  จิต ๑ เวทนา ๑ สัทธา ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑  เอกัคคตา ๑  ปญญา ๑   เมื่อ
วาโดยประเภทมี  ๒๒ คือ 
๑. จักขุนทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเห็น องคธรรมไดแก  จักขปุสาท 
๒.โสตินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการไดยิน องคธรรมไดแก  โสตปสาท 
๓.ฆานินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูกลิ่น องคธรรมไดแก ฆานปสาท 
๔. ชิวหินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูรส องคธรรมไดแก  ชิวหาปสาท 
๕. กายินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการสัมผัส องคธรรมไดแก  กายปสาท 
๖.อิตถินทรียธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในความเปนหญิงองคธรรมไดแกอิตถีภาวรูป 
๗.ปุริสินทรยีธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในความเปนชาย องคธรรมไดแกปุริสภาวรูป 
๘. ชีวิตินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรักษารูปและนาม  องคธรรมไดแก  
ชิวิตรูป และ ชวีิตินทรยีเจตสกิ 
๙.มนินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรับอารมณ องคธรรมไดแก จิตทั้งหมด 



 

 

                                                                                                                               ๑๙๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑๐.สุขินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยความสุขกาย องคธรรมไดแก  
  เวทนาเจตสิก    ที่ในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
๑๑.ทุกขินทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยความทกุขกาย องคธรรมไดแก 
 เวทนาเจตสิก   ที่ในทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ 
๑๒.โสมนสัสนิทรยี ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยความสุขใจ องคธรรมได 
แก เวทนาเจตสิก ที่ในโสมนสัสสหคตจิต ๖๒ 
๑๓.โทมนัสสนิทรีย  ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยความทุกขใจ องคธรรม
ไดแก  เวทนาเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒ 
๑๔. อุเปกขนิทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการเสวยอารมณเปนกลาง องค 
ธรรมไดแก เวทนาเจตสิก  ทีใ่นอุเบกขาสหคตจิต  ๕๕ 
๑๕. สัทธินทรีย  ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในความเชื่อตอส่ิงที่ควรเชื่อ องคธรรมได 
แก สัทธาเจตสิก   ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 
๑๖. วิริยินทรยี  ธรรมชาติทีเ่ปนใหญเปนผูปกครองในเพียร องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ใน 
วิริยสัมปยุตตจิต  ๑๐๕ 
๑๗.สตินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการระลึกชอบ องคธรรมไดแกสติเจตสิก 
   ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 
๑๘.สมาธินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการตั้งมัน่ในอารมณเดียว องคธรรม
ไดแก เอกัคคตาเจตสิก ที่ในจิต ๗๒ (เวนอวิริยจิต ๑๖วจิิกิจฉาสัมปยตุตจิต ๑) 
๑๙. ปญญินทรีย  ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูตามความเปนจริง  องคธรรม
ไดแก ปญญเจตสิก   ที่ในญาณสัมปยุตตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ 
๒๐. อนัญญาตัญญัสสามติินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูแจงอริยสัจ ๔ 
ที่ตนไมเคยรู  องคธรรมไดแก  ปญญาเจตสิก ที่ในโสดาปตติมรรคจิต ๑ 
๒๑.อัญญินทรีย ธรรมชาตทิี่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูแจงอริยสัจ ๔ ที่ตนเคยรูมาแลว
องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมรรคจิตเบื้องบน ๓ และผลจิตเบือ้งต่ํา๓ 
๒๒.อัญญาตาวินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญเปนผูปกครองในการรูแจงอริยสัจ ๔ ส้ินสุดแลว 
องคธรรมไดแก  ปญญาเจตสิก  ที่ในอรหตัตผลจิต ๑ 

๕ . พลังคะ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๑๙๘                                                                                         

 พลธรรม เมื่อวาโดยองคธรรมปรมัตถแลวมี ๙ คือ สัทธา วิริยะ สติ เอกัคคตา ปญญา 
หิริ โอตตัปปะ อหิริกะ อโนตตัปปะ  เมื่อวาโดยประเภทแลวก็ม ี๙ เหมอืนกัน คือ  

๑. สัทธาพละ ธรรมชาติที่ไมหวัน่ไหวในความเชื่อตอส่ิงที่ควรเชื่อ องคธรรมไดแก  
สัทธาเจตสิก  ที่ในโสภณจิต  ๙๑ 

๒.วิริยพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความเพียร องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในวิริย
สัมปยุตตจิต   ๑๐๕ 

๓.สติพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในการระลึกชอบ องคธรรมไดแก สติเจตสิก ที่ใน
โสภณจิต ๙๑  

๔. สมาธิพละ ธรรมชาติที่ไมหวัน่ไหวในการตั้งมั่นในอารมณอันเดียว องคธรรม
ไดแก   เอกัคคตาเจตสิก ที่ในจิต ๑๐๔ (เวนอวิริยจิต ๑๖ และวิจิกจิฉาสัมปยุตตจิต ๑) 

๕.ปญญาพละ ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในการรูตามความเปนจริง องคธรรมไดแก 
ปญญาเจตสิก   ที่ในญาณสมัปยุตตจิต  ๗๙ 

๖. หิริพละ ธรรมชาติทีไ่มหวัน่ไหวในความละอายตอทุจริต องคธรรมไดแก หิริ
เจตสิก ที่ในโสภณจิต ๙๑ 

๗. โอตตัปปพละ ธรรมชาติที่ไมหวัน่ไหวในความสะดุงกลัวตอทุจริต องคธรรมไดแก 
โอตตัปปเจตสิก  ที่ในโสภณจิต ๙๑ 

๘. อหิริกพละ  ธรรมชาติที่ไมหวั่นไหวในความไมละอายตอทุจริต องคธรรมไดแก 
อหิริกเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 

๙. อโนตัปปพละ ธรรมชาติที่ไมหวัน่ไหวในความไมสะดุงกลัวตอทจุริต องคธรรม
ไดแก อโนตตัปปเจตสิก  ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
    คําวา พละ แปลวา กาํลัง หมายความถงึ ธรรมที่เปนกาํลัง ไมหวัน่ไหวตอธรรมทีเ่ปน
ปฏิปกษกับตน คือ เปนธรรมที่มีกาํลงักดซึ่งปฏิปกขธรรมที่เกิดขึน้แลว และมีความอดทนตอสู 
ทําลายซึง่ปฏิปกขธรรมเหลานัน้ อุปมาเหมือนนายพลซึ่งมีความไมหวัน่ไหวในหนาที่ของตน 
คือความเปนผูปกครอง ผูทีอ่ยูภายใตบังคับบัญชาของตน และเมื่อไดประสบกับขาศึกศัตรู 
แลวก็ไมหวั่นไหว  สามารถทําลายลางศัตรูนั้นได  ขอนีฉั้นใด พลธรรมฝาย  กุศล กไ็มหวัน่ไหว
ในหนาที่ของตนและสามารถทําลายอกุศลธรรมที่เปนปฏิปกษกับตนนั้นไหเสื่อมส้ินไปได  เชน   
 ศรัทธา     เปนปฏิปกษกบั    ความไมศรัทธา  

วิริยะ        เปนปฏิปกษกบั     ความเกียจคราน 
 สติ         เปนปฏิปกษกบั      ความประมาท  



 

 

                                                                                                                               ๑๙๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

สมาธิ     เปนปฏิปกษกบั      ความฟุงซาน 
 ปญญา   เปนปฏิปกษกบั  ความไมรู   

หิริ          เปนปฏิปกษกบั  ความไมละอาย 
 โอตตัปปะ   เปนปฏิปกษกบั    ความไมกลวั    

๖. อธิบดี มี  ๔ 
อธิบดี หมายถงึ ธรรมที่เปนใหญยิ่งกวาธรรมที่เกีย่วเนื่องกันกับตน มี ๔ อยาง คือ 
๑. ฉันทาธิปติ ธรรมชาติทีเ่ปนใหญในความพอใจ องคธรรมไดแก ฉันทเจตสกิ ทีใ่น 

ทวิเหตุกชวน ๑๘ ติเหตุกชวนะ ๓๔ 
๒. วิริยาธิปติ ธรรมชาติที่เปนใหญในความเพียร องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ใน ทวิ

เหตุกชวนะ ๑๘ ติเหตุกชวนะ ๓๔ 
๓. จิตตาธิปติ ธรรมชาติทีเ่ปนใหญในการรับอารมณ องคธรรมไดแก  ทวิเหตุกชวน

จิต ๑๘  ติเหตุกชวนจิต ๓๔ หรือ ๖๖ 
๔.วีมังสาธิปติ ธรรมชาตทิี่เปนใหญในการรูแจงตามความเปนจริง องคธรรมไดแก 

ปญญาเจตสิก ที่ใน ติเหตุกชวนจิต ๓๔ 
อธิบดี หมายถงึ สภาวะธรรมที่เปนใหญกวา สัมปยุตตธรรมที่เกิดพรอมกันกับตน   

๗. อาหาร ๔ 
อาหาร หมายถึง ธรรมชาตทิี่เปนผูนาํมาซึ่งผล หรือทาํใหผลของตนเกิดขึ้นมี ๔ อยาง คือ 

๑. กพฬีการาหาร ธรรมชาติที่เปนผูนาํใหอาหารชรูปเกิด องคธรรมไดแก โอชา ที่อยู
ในอาหารตาง ๆ 

๒. ผัสสาหาร ธรรมชาติทีเ่ปนผูนาํใหเวทนาเกิดขึ้น องคธรรมไดแก ผัสสะเจตสิก ที่
ในจิตทัง้หมด 

๓.มโนสญัเจตนาการ ธรรมชาติที่เปนผูนําใหวิปากวญิญาณมีปฏิสนธิวิญญาณเปน
ตนเหตุใหเกิดขึ้น  องคธรรมไดแก เจตนาเจตสิก  ที่ในจติทั้งหมด 

๔. วิญญาณาหาร ธรรมชาติที่เปนผูนําใหเจตสิกและกัมมชรูปเกดิขึ้น องคธรรม
ไดแก จิตทั้งหมด 

คําวา อาหาร ที่หมายความวา เปนสภาพธรรมที่นาํมาซึง่ธรรมที่เปนผลของตน ๆ นัน้
หมายถงึนาํมาซึ่งผลตาง ๆ ดังนี ้

๑.กพฬกีาราหาร นาํมาซึ่งอาหารสุทธัฏฐกกลาปใหเกิดในสันดานของสัตวทั้งหลาย 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๐๐                                                                                         

 ๒. ผัสสาหาร นํามาซึง่เวทนา คือการเสวยอารมณเปนสขุบาง ทุกขบาง เฉยๆ บาง 
 ๓.มโนสัญเจตนาหาร นํามาซึ่งปฏิสนธวิิญญาณคือ การเกิดเปนมนุษย เทวดา พรหม 
อบายสัตว และปวัตติวิญญาณ คือ การเหน็ การไดยิน เปนตน 
 ๔. วิญญาณาหาร  นาํมาซึ่ง เจตสิก และ กัมมชรูป 
 

๓. โพธิปกขิยสังคหะ 
โพธิปกขยิสังคหะ เปนการแสดงสงเคราะหธรรมที่เปนฝายแหงการตรัสรูดวยอํานาจ

แหงมรรคญาณ แบงเปน ๗ หมวด  คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕  
พละ ๕ โพชฌงค ๗  มัคคังคะ ๘  รวมเรยีกวา โพธปิกขิยธรรม  ๓๗  ประการ 

๑. สติปฏฐาน ๔ 
สติปฏฐาน  หมายความวา สติ  นั่นแหละเปนประธานในสัมปยุตตธรรม แลว ต้ังมัน่

ในอารมณ มกีาย เปนตน อยางไมขาดสาย ดวยอํานาจของกิจ มกีารกําหนดวา ไมงาม  เปน
ตน และกาย เปนตน นัน้เอง เปนฐานใหสติเขาไปตั้งมั่น  ฉะนัน้ จึงชื่อวา สติปฏฐาน  

๑. กายานปุสสนาสติปฏฐาน สติที่ต้ังมั่นอยูในการพิจารณาเนืองๆ ซึ่ง กาย คือ รูป
ขันธ มีลมกายใจเขาออก อิริยาบถใหญ อิริยาบถนอย เปนตน  องคธรรมไดแก สติเจตสิก  ที่
ในมหากุศลจติ ๘ มหากิริยาจิต  ๘ อัปปนาชวนะ ๒๖ 

๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สติที่ต้ังมั่นในการพจิารณาเนืองๆ ซึง่เวทนา คือ สุข 
ทุกข เฉยๆ องคธรรมไดแกสติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจติ ๘ อัปปนาชวนะ๒๖ 

๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติที่ต้ังมั่นในการพจิารณาเนือง ๆ ซึ่ง จิต มี โลภจติ 
อโลภจิต โทสจิต อโทสจิต โมหจิต อโมหจติ เปนตน องคธรรมไดแก สติเจตสิก ที่ในมหากุศล
จิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนะ  ๒๖ 

๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติที่ต้ังมั่นในการพจิารณาเนือง ๆ ซึ่งสภาพธรรม ที่
เปนอยูโดยอาการที่ปราศจากตัวตน มี สภาพของ โลภะ โทสะ โมหะ เปนตน องคธรรมไดแก 
สติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนะ  ๒๖ 

๒. สัมมัปปธาน ๔ 
คําวา สัมมัปปธาน หมายถึง ธรรมที่เปนเหตุแหงความพยายามอันไดแกวิริยเจตสิก  

มีอาการ ๔ ประการ คือ 



 

 

                                                                                                                               ๒๐๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๑. อุปฺปนฺนานํ ปาปกาน ํ ปหานาย วายาโม ความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในกุศลจิต ๒๑   

๒.  อนุปฺปนนฺานํ  ปาปกานํ  อนุปฺปาทาย  วายาโม ความพยายามเพื่อใหอกศุล
ธรรมที่ยงัไมเกดินั้นไมใหเกิดขึ้น องคะรรมไดแก วิริยเจตสกิ ที่ในกุศลจิต ๒๑ 

๓.  อนุปฺปนนฺาน ํกสุลาน ํ อุปฺปาทาย วายาโม ความพยายามเพือ่ใหกุศลธรรมที่
ยังไมเกิดใหเกดิขึ้น องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ในกุศลจิต ๒๑ 

๔.   อุปฺปนฺนานํ  กุสลานํ ภียฺโยภาวาย วายาโม ความพยายามเพือ่ใหกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลวใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป องคธรรมไดแก วิริยเจตสกิ ที่ในกุศลจิต ๒๑  

๓. อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท  ไดแก ธรรมทีเ่ปนเหตุใหถงึความสําเร็จ ฌาน อภิญญา มรรค  ผล ไดแก 
๑. ฉันทิทธิบาท ความพอใจอยางแรงกลา เปนบาทเบือ้งตนแหงความสําเร็จ  ฌาน  

มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  ฉันทะเจตสิก ที่ในกุศลจิต  ๒๑ 
๒. วิริยิทธบิาท ความพยายามอยางแรงกลา เปนบาทเบื้องตนแหงความสาํเร็จ 

ฌาน  มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  วิริยเจตสิก  ที่ในกุศลจิต  ๒๑ 
๓. จิตติทธิบาท ความตั้งใจอยางแรงกลา เปนบาทเบือ้งตนแหงความสําเร็จ ฌาน   

มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  กุศลจิต  ๒๑ 
๔. วีมังสิทธิบาทปญญาอยางแรงกลา เปนบาทเบือ้งตนแหงความสําเร็จ ฌาน 

มรรค  ผล  องคธรรมไดแก  ปญญาเจสิก ที่ในกุศลญาณสัมปยุตตจิต ๑๗ 

๔ - ๕. อินทรีย  ๕ และ พละ  ๕ 
อินทรีย หมายถึง ธรรมใหญเปนผูปกครองในหนาที่ของตน พละ หมายถึง ธรรมที่เปน

กําลังมีสภาพไมหวัน่ไหวตอปฏิปกขธรรมและเปนผูนาํสมัปยุตตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกนักับตน 
๑. สัทธนิทรยี ศรัทธาเปนผูปกครองในความเลื่อมใสตอส่ิงที่ควร สัทธาพละ ศรัทธา

เปนผูไมหวั่นไหวในความเลือ่มใสตอส่ิงทีค่วร องคธรรมไดแก  สัทธาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต 
๘ มหากิริยาจติ ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๒.วิริยนิทรีย วิริยะเปนผูปกครองในความพยายามตอส่ิงที่ควร วีริยพละ  วีริยะเปนผู
ไมหวัน่ไหวในความพยายามตอส่ิงที่ควร องคธรรมไดแก วิริยเจตสกิ ที่ในมหากศุลจิต ๘  
มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๐๒                                                                                         

๓. สตินทรีย  สติเปนผูปกครองในการระลึกถึงสิง่ที่ควร สติพละ สติเปนผูไมหวั่นไหว
ในการระลึกถงึสิ่งที่ควร  องคธรรมไดแก สติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘   
อัปปนาชวนจติ ๒๖ 

๔.สมาธินทรยี สมาธิเปนผูปกครองในการตั้งมั่นในอารมณที่ควร สมาธิพละ สมาธิ
เปนผูไมหวั่นไหวในการตั้งมัน่ในอารมณทีค่วร องคธรรมไดแก เอกคัคตาเจตสิก ที่ในมหา
กุศลจจิต ๘ มหากิริยาจิต  ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๕.ปญญินทรยี ปญญาเปนผูปกครองในการรูตามความเปนจริง ปญญาพละ  
ปญญาเปนผูไมหวัน่ไหวในการรูตามความเปนจริง องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

 

๖. โพชฌงค ๗ 
สัมโพชฌงค หมายถงึ ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ โดยชอบม ี ๗ 

ประการ คือ 
 ๑. สติสัมโพชฌงค ความระลึกได เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรม
ไดแก สติเจตสิก ที่ในมหากศุลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๒. ธัมมวจิยสัมโพชฌงค การพิจารณาคนควาในธรรมทั้งภายในภายนอกเปนองค
แหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรมไดแก ปญญาเจตสิก ที่ในมหากศุลญาณสัมปยุตตจิต ๔ 
มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๓. วิริยสัมโพชฌงค  ความเพียรพยายาม เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องค
ธรรมไดแก วิริยเจตสิก ที่ใน มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจติ ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๔. ปติสัมโพชฌงค  ความเอิบอ่ิมใจ เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรม
ไดแก ปติเจตสิก ที่ในมหากุศลโสมนัสสสหคตจิต ๔ มหากิริยาโสมนัสสสหคตจิต ๔สัป
ปติกอัปปนาชวนจิต ๓๐ หรือ รูปกุศลจิต ๓ รูปกิริยาจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕. ปสสทัธสิมัโพชฌงค  ความสงบกายสงบใจ เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔  
องคธรรมไดแก กายปสสัทธเิจตสิก จิตตปสสัทธิเจตสิก ที่ใน มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘  
อัปปนาชวนจติ ๒๖ 
 ๖. สมาธิสัมโพชฌงค ความตั้งมัน่ในอารมณ เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔  
องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิก ที่ใน มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจิต ๒๖ 



 

 

                                                                                                                               ๒๐๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๗. อุเบกขาสมัโพชฌงค การทําใหสัมปยตุตธรรมมีความสม่ําเสมอกนัในหนาที่ของ
ตน ๆ เปนองคแหงการตรัสรูอริยสัจจะ ๔ องคธรรมไดแก ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่ใน มหา
กุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘  อัปปนาชวนจติ ๒๖ 

คําวา  โพชฌงค หมายถึง ธรรมอันเปนเครื่องประกอบของหมวดธรรมที่เปนเหตุใหรู
อริยสัจ ๔ ไดแก องคแหงโพชฌงค ๗ โดยเฉพาะ ๆ    

๗. มรรคมีองค ๘ 
มรรค หมายถงึธรรมที่เปนหนทางใหถงึสุคติภูมิและพระนิพพาน องคมรรค หมายถงึ 

ธรรมที่เปนองคแหงมรรค นาํใหถงึมรรค ผล พระนิพพาน ม ี๘ ประการ คือ 
๑. สัมมาทฏิฐ ิ ความเหน็ชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค ผล นพิพาน องคธรรมไดแก  

ปญญาเจตสิก  ที่ในมหากุศลญาณสัมปยตุตจิต  ๔ มหากิริยาญาณสมัปยุตตจิต ๔ อัปปนา
ชวนจิต ๒๖ 

๒. สัมมาสงักัปปะ ความดําริชอบ  เปนหนทางใหถงึมรรค ผล นพิพาน  องคธรรม
ไดแก  วิตกเจตสิก  ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ ปฐมฌานชวนจิต ๑๐ หรือ รูปกุศล
จิต ๑ รูปกิริยาจิต ๑  โลกุตตรจิต ๘ 
 ๓.สัมมาวาจา การกลาววาจาชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค ผล นิพพาน องคธรรม
ไดแก  สัมมาวาจาเจตสกิ ที่ในมหากุศลจิต  ๘  โลกุตตรจิต ๘  
 ๔.สัมมากัมมนัตะ การกระทําการงานชอบ เปนหนทางใหถึงมรรค ผล นพิพาน องค
ธรรมไดแก สัมมากมัมนัตเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ โลกุตตรจิต ๘ 
 ๕.สัมมาอาชวีะ การเลี้ยงชีพชอบ เปนหนทางใหถงึมรรค ผล นิพพาน องคธรรม
ไดแก  สัมมาอาชีวเจตสกิ  ทีใ่นมหากุศลจติ  ๘ โลกุตตรจิต  ๘ 
 ๖.สัมมาวายามะ ความเพยีรชอบ เปนหนทางใหถงึมรรค ผล นพิพาน  องคธรรม
ไดแก วิริยเจตสิกที่ในมหากศุลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 
 ๗. สัมมาสติ  ความระลึกชอบ เปนหนทางใหถงึมรรค ผล นพิพาน องคธรรมไดแก  
สติเจตสิก   ที่ในมหากุศลจติ ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๘. สัมมาสมาธ ิ ความตั้งมั่นใจชอบ  เปนหนทางใหถงึมรรค ผล นิพพาน  องคธรรม
ไดแก  เอกัคคตาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ อัปปนาชวนจิต ๒๖ 

๔. สัพพสังคหะ 
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สัพพะสงัคหะ หมายความวา การสงเคราะหจิต เจตสกิ รูป นิพพาน ซึง่เปนวัตถุธรรม
ทั้งหมดรวมกนั  ในสพัพสงัคหะนี ้มีธรรมอยู ๕ หมวดคือ ขันธ ๕ อุปาทานขนัธ ๕ อายตนะ 
๑๒ ธาตุ ๑๘ อริสัจ ๔  

๑. ขันธ ๕ 
คําวา ขันธ หมายความวา เปนกลุม เปนกอง ตรงกับบาลีที่กลาววา  ราสฏเฐน (ราสิฏ

เฐน) ขนฺโธ แปลวาชื่อวาขันธ เพราะอรรถวา เปนกลุม เปนกอง   ม ี๕ กอง คือ 
๑. รูปขนัธ   กองแหงรูป  องคธรรมไดแก รูปทั้งหมด ๒๘ 
๒. เวทนาขันธ กองแหงเวทนา องคธรรมไดแก เวทนาเจตสิก ที่ในจิตทัง้หมด 
๓. สัญญาขันธ กองแหงสัญญา องคธรรมไดแก สัญญาเจตสิก ที่ในจิตทั้งหมด 
๔. สังขารขนัธ  กองแหงสงัขาร  องคธรรมไดแก เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนเวทนา และ

สัญญาเจตสิก) ที่ในจิตทั้งหมด  ตามสมควร 
๕. วิญญาณขันธ  กองแหงวิญญาณ คือจิต องคธรรมไดแก จิตทั้งหมด 

 

๒. อุปาทานขันธ ๕ 
อุปาทานขนัธ หมายถงึ กองแหงธรรมที่เปนอารมณของอุปาทาน มี ๕ กอง คือ 
๑. รูปูปาทานขันธ กองรูปที่เปนอารมณของอุปาทาน องคธรรมไดแก รูป ๒๘ 
๒. เวทนูปาทานขนัธ กองเวทนา ที่เปนอารมณของอุปาทาน องคธรรมไดแก  

เวทนาเจตสิก  ที่ในโลกียจิต ๘๑ 
๓. สัญูปาทานขนัธ  กองสัญญา ที่เปนอารมณของอุปาทาน องคธรรมไดแก  

สัญญาเจตสิก ที่ในโลกียจิต ๘๑ 
๔. สังขารูปาทานขันธ กองสังขาร ที่เปนอารมณของอุปาทาน องคธรรมไดแก  

เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนเวทนา สัญญา) ที่ในโลกียจิต ๘๑  
๕. วิญญาณปูาทานขันธ กองวิญญาณ ที่เปนอารมณของอุปาทาน องคธรรมไดแก   

โลกียจิต ๘๑ 
อุปาทานขนัธ หมายถงึ ขันธทั้ง ๕ นัน้เอง ที่เปนอารมณของอุปาทาน  ซึ่งเปนธรรมที่

เกิดอยูในภูมทิัง้ ๓ (ตามสมควร) เรียกวา อุปาทานขนัธ ๕ (องคธรรมเหมือนขันธ๕) 

๓. อายตนะ ๑๒ 
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อายตนะ หมายความวา เครื่องเชื่อม หรือเครื่องตอ ระหวางจิต เจตสิก กับอารมณทัง้ 
๖ ทําใหเกิดธรรมตาง ๆ มีวญิญาณ เปนตน ตามมา มี ๑๒ คือ 

๑. จักขายตนะ จักขุ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด องคไดแก 
จักขุปสาทรูป 

๒. รูปายตนะ รูปารมณ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสกิ เกิด องคธรรม
ไดแก  สีตาง ๆ 

๓. โสตายตนะ  โสตะ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสกิ เกิด องคธรรม
ไดแก โสตปสาทรูป 

๔. สัททายตนะ  สัททารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด องค
ธรรมไดแก เสียงตาง ๆ 

๕. ฆานายตนะ  ฆานะ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสกิ เกิด องคธรรม
ไดแก ฆานปสาทรูป 

๖. คันธายตนะ คันธารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด องค
ธรรมไดแก กลิ่นตาง ๆ 

๗. ชิวหายตนะ  ชิวหา ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด องคธรรม
ไดแก ชิวหาปสาทรูป 

๘. รสายตนะ รสารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสกิ เกิด องคธรรม
ไดแก รสตาง ๆ 

๙. กายายตนะ กายะ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด   องคธรรม
ไดแก กายปสาทรูป 

๑๐. โผฏฐพัพายตนะ โผฏฐัพพารมณ ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก 
เกิด  องคธรรมไดแก เย็น – รอน, ออน – แข็ง, หยอน – ตึง 

๑๑. มนายตนะ จิต ชื่อวา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสิก เกิด  องคธรรม
ไดแก จิตทั้งหมด 

๑๒. ธัมมายตนะ สภาพธรรมตาง ๆ ชือ่วา อายตนะ เพราะเปนเหตุใหจิต เจตสกิ 
เกิด องคธรรมไดแก เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖ นพิพาน บัญญัติ 

๔. ธาตุ  ๑๘ 
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ธาตุ หมายถงึ ธรรมทีท่รงไวซึ่งสภาวะของตนๆ ไมเปลี่ยนแปลง แมโลกและสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม  แตสภาวะของธรรมเหลานัน้ ก็ยังทรงอยู ฉะนั้น จึงชื่อวา ธาต ุ
ธาตุ ม ี๑๘ คือ 

๑. จักขธุาตุ จักขุ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่รูปารมณมากระทบได  องค
ธรรมไดแก  จกัขุปสาทรูป 

๒. โสตธาต ุ โสตะ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึง่ ความใสที่สัททารมณมากระทบได  
องคธรรมไดแก โสตปสาท 

๓. ฆานธาต ุ  ฆานะ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่คันธารมณมากระทบได  
องคธรรมไดแก  ฆานปสาท 

๔. ชิวหาธาตุ ชิวหา ชื่อวา ธาต ุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่รสารมณมากระทบได  
องคธรรมไดแก  ชวิหาปสาท 

๕. กายธาต ุกาย  ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง ความใสที่โผฏฐัพพารมณมากระทบได  
องคธรรมไดแก  กายปสาท 

๖. รูปธาต ุ  รูปารมณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึง่ การกระทบกับจักขุปสาทได  องค
ธรรมไดแก สีตาง ๆ 

๗. สัททธาต ุ  สัททารมณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึง่ การกระทบกบัโสตปสาทได  
องคธรรมไดแก  เสยีงตาง ๆ 

๘. คันธธาต ุ  คันธารมณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึง่ การกระทบกบัฆานปสาทได  
องคธรรมไดแก  กลิ่นตาง ๆ 

๙. รสธาต ุ รสารมณ ชื่อวา ธาตุ  เพราะทรงไวซึ่ง การกระทบกับชวิหาปสาทได  องค
ธรรมไดแก รสตาง ๆ 

๑๐. โผฏฐัพพธาตุ  โผฏฐัพพารมณ ชื่อวา ธาต ุ เพราะทรงไวซึง่ การกระทบกับกาย
ปสาทได  องคธรรมไดแก  สัมผัสตาง ๆ  

๑๑. จกัขวุิญญาณธาต ุ จักขุวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การเหน็ องค
ธรรมไดแก จักขุวิญญาณจิต ๒ 

๑๒. โสตวญิญาณธาต ุ โสตวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึง่ การไดยิน องค
ธรรมไดแก  โสตวิญญาณจติ ๒ 

๑๓. ฆานวิญญาณธาต ุฆานวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การรูกลิ่น  องค
ธรรมไดแก ฆานวิญญาณจติ ๒ 
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๑๔. ชิวหาวญิญาณธาต ุ  ชิวหาวิญญาณ ชื่อวา ธาต ุ เพราะทรงไวซึ่ง การรูรส องค
ธรรมไดแก ชิวหาวิญญาณจติ ๒ 

๑๕. กายวิญญาณธาต ุ กายวิญญาณ ชื่อวา ธาตุ เพราะทรงไวซึ่ง การรูสัมผัส  องค
ธรรมไดแก  กายวิญญาณจติ ๒ 

๑๖. มโนธาตุ จิต ๓ ดวง ชื่อวา มโนธาตุ  เพราะทรงไวซึ่ง การรูปญจารมณอยาง
สามัญ  องคธรรมไดแก ปญจทวาราวชัชนจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๒ 

๑๗. มโนวิญญาณธาต ุจิต ๗๖ ดวงชื่อวา มโนวิญญาณธาต ุ เพราะทรงไวซึง่ การรู
อารมณเปนพิเศษ องคธรรมไดแก จิต ๗๖ ดวง (เวนทวปิญจวิญญาณจิต๑๐ และมโนธาตุ๓) 

๑๘. ธัมมธาตุ สภาวธรรม ๖๙ ชื่อวา ธมัมธาต ุ เพราะทรงไวซึง่ สภาวะลกัษณะของ
ตน ๆ  องคธรรมไดแก เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖ นพิพาน  

๕. อริยสัจจะ ๔ 
๑. ทุกขสัจจะ ธรรมที่เปน ทุกข  เปนความจริงของพระอริยเจาทั้งหลาย  องคธรรม

ไดแก โลกียจติ ๘๑  เจตสิก ๕๑  (เวนโลภะ) รูป ๒๘ 
๒. สมุทยสจัจะ ธรรมที่เปน เหตุใหเกิดทกุข  เปนความจรงิของพระอริยเจาทัง้หลาย 

องคธรรมไดแก  โลภเจตสกิ 
๓. นิโรธสัจจะ ธรรมที่เปน เครื่องดับทุกข  เปนความจริงของพระอรยิเจาทั้งหลาย 

องคธรรมไดแก  นิพพาน 
๔. มรรคสัจจะ  ธรรมที่เปน เหตุใหถงึความดับทุกข  เปนความจริงของพระอริยเจา

ทั้งหลาย  องคธรรมไดแก  มคัคังคเจตสิก ๘ ดวงมี ปญญาเจตสิก เปนตน ที่ในมรรคจิต ๔ 
 

ปริจเฉทที่ ๘ ปจจยสังคหวิภาค 
  

ในปริจเฉทที ่ ๘ นี้ เปนการแสดงรวบรวมสงเคราะหจิตและเจตสิก รูป เขา
ในปฏิจจสมุปบาท องค ๑๒ และ ปฏฐานปจจัย ๒๔ โดยสังเขป 
 
สรุปปฏิจจสมุปบาทธรรม ตามนัยอภิธัมมัตถสังคหะ 
นัยที่๑ นัยที่ ๒ นัยที่3 นัยที่ ๔ นัยที่ ๕ นัยที่ ๖ นัยที่ ๗ 
กาล องค  อาการ20 เงื่อน  หมวด วัฏฏะ มูล 
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๓ ๑๒ อดีต
เหตุ ๕ 

ปจจุบัน
ผล ๕ 

ปจจุบัน 
เหตุ ๕ 

อนาคต
ผล ๕ 

๓ ๔ ๓ ๒ 

อดีต อวิชชา อดีต
เหตุ 

 ปจจุบัน
เหตุ 

  หมวด 
๑ 

กิเลส
วัฏ 

มูล 
๑ 

อดีต สังขาร อดีต
เหตุ 

 ปจจุบัน
เหตุ 

  หมวด 
๑ 

กัมม
วัฏ 

- 

 #     เงื่อน ๑    
ปจจุบัน วิญญาณ  ปจจุบัน

ผล 
 อนาคต

ผล 
 หมวด 

๒ 
วิ

ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน นามรูป  ปจจุบัน
ผล 

 อนาคต
ผล 

 หมวด 
๒ 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน สฬายตนะ  ปจจุบัน
ผล 

 อนาคต
ผล 

 หมวด 
๒ 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน ผัสสะ  ปจจุบัน
ผล 

 อนาคต
ผล 

 หมวด 
๒ 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

ปจจุบัน เวทนา  ปจจุบัน
ผล 

 อนาคต
ผล 

 หมวด 
๒ 

วิ
ปากวั
ฏ 

- 

 #     เงื่อน ๑    
ปจจุบัน ตัณหา อดีต

เหตุ 
 ปจจุบัน

เหตุ 
  หมวด 

๓ 
กิเลส
วัฏ 

มูล 

ปจจุบัน อุปาทาน อดีต
เหตุ 

 ปจจุบัน
เหตุ 

  หมวด 
๓ 

กิเลส
วัฏ 

- 

ปจจุบัน ภวะ อดีต
เหตุ 

 ปจจุบัน
เหตุ 

  หมวด 
๓ 

กัมม 
วิปาก 

- 

 #     เงื่อน ๑    
อนาคต ชาติ      หมวด 

๔ 
วิ

ปากวั
- 
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ฏ 
อนาคต ชรา -มรณะ      หมวด 

๔ 
วิ

ปากวั
ฏ 

- 

 
คําปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย 

เยสํ  สงขฺตธมฺมาน ํ       เย  ธมฺมา  ปจจฺยา  ยถา 
        ตํ  วิภาคมิเหทาน ิ       ปวกฺขามิ  ยถารหํ  ฯ 

แปลวา ธรรมทั้งหลายเหลาใด คือ สังขตธรรม อสังขตธรรม และบญัญัติธรรม เปน
ปจจัย ชวยอุปการะแก ปจจยุปบันนธรรมเหลาใด คือสังขตธรรม โดยอาการตาง ๆ ม ีเหตุสัตต ิ
อารัมมณสัตติ เปนตน บัดนี้ในปจจยสังคหะ นี ้ ขาพเจาจะแสดงซึง่ประเภทตาง ๆ กัน แหง
อํานาจการอุปการะของปจจยั และปจจยุปบันเหลานั้นตามสมควร 

ในคาถานี ้แสดงถึงการกลาวอารัมภบท, คําปฏิญญา, ธรรมที่เปนปจจัย, ธรรมที่เปน
ปจจยุปบัน, อํานาจการอุปการะของธรรมที่เปนปจจัย 

คําวา ธรรมทั้งหลายเหลาใด ฯลฯ อารัมมณสัตติ เปนตน เปนการกลาวคําอารัมภบท  
(เยสํ สงฺขตธมมฺาน ํ เย ธมฺมา ปจฺจยา ยถา) 

คําวา  บัดนี้ ในปจจัยสงัคหะนี้  ฯลฯ  และปจจยุปบันธรรมเหลานั้นตามสมควร  เปน 
คําปฏิญญา  ( ตํ วิภาคมเิหทาน ิ ปวกฺขาม ิยถารห ํ) 

Hธรรมที่เปนปจจยุปบันนั้น ไดแก สังขตธรรม เทานั้น ที่รูไดเชนนี้ ก็เพราะทาน
แสดงศัพทวา ธมฺมานํ ใหเปนพิเศษออกไป โดยเอาคําวา สงฺขต เขาไปประกอบอยูดวย เปน 
เยสํ สงฺขตธมมฺาน ํ และสังขตธรรมนั้นก็ไดแก จิต เจตสกิ รูป ทีถู่กปรุงแตงดวยเหตตุาง ๆ ม ี
กรรม จิต อุตุ อาหาร และอารมณ 

Hธรรมที่เปนปจจัยนัน้ ไดแก สังขตธรรม อสังขตธรรม บัญญัติธรรม ทัง้หมด ทีรู่
ไดเชนนี้ ก็เพราะทานแสดงวา เย ธมมฺา เฉย ๆ ไมมีคําพิเศษอ่ืน ๆ มาประกอบ 
 Hอํานาจพิเศษตาง ๆ ในการชวยอุปการะแกปจจยุปบันธรรม ของปจจัย ๒๔ มี เหตุ
ปจจัย อารัมมณปจจัย เปนตนนัน้ ม ี ๒  อยาง คือ  ( ปจฺจยา ยถา )  

๑. ชนกสัตติ ชวยอุปการะแกปจจยุปบันนธรรม ที่ยงัไมเกิดใหเกิดขึ้น  อุปมาเหมอืน 
ผูใหญชวยอุปการะผูนอย ทีย่ังไมมหีลักฐาน     
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๒.อุปตถัมภกสัตติ ชวยอปุการะแกปจจุปบันนธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหต้ังมัน่และเจริญ
ข้ึน อุปมาเหมอืนผูใหญที่ชวยอุปการะแกผูนอยทีม่ีฐานะอยูแลว ใหต้ังมั่นและเจริญยิ่งๆ ข้ึน 

Hปริจเฉทที ่๘ ที่ชื่อวา ปจจยสังคหะ นัน้ เพราะพระอนรุุทธาจารย ไดแสดงรวบรวม
ธรรมที่เปน ปจจยัและปจจยุปบัน ตามนยัแหง ปฏิจจสมุปบาท และ นยัแหงปฏฐาน ทัง้หมด
ไวในปริจเฉทนี้ ฉะนัน้ปริจเฉทที่๘ นีจ้ึงชื่อวา ปจจยสงัคหะ 

อนึ่ง ธรรมที่เปนปจจัย ที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทนัน้ เปนปรมัตถลวน ๆ ไมมีบัญญัติ
เขาเจือปนดวยเลย  สวนธรรมที่เปน ปจจัย ที่แสดงในปฏฐานนัน้ มีทั้งปรมัตถและบัญญัติ 
ดวยเหตนุี้พระอนุรุทธาจารย  จึงไดแสดงบัญญัติตาง ๆ ไวในสุดทายแหงปริจเฉทนี้ดวยยก
หลักฐานขึน้ สําหรับธรรมที่เปนปจจยุปบันนั้น เปนปรมัตถโดยสวนเดียวทัง้  ๒  นยั 

คําวาปจจัย หมายความวาเปนเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องดวยเหตุนัน้ ๆ(เหตุ) 
คําวา ปจจยุปบัน หมายความวา เปนผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุนัน้ ๆ(ผล) 
 
แสดงความหมายและความตางกันระหวางนัยทั้ง ๒ 

 ปฏิจฺจสมุปปาทนโย ปฏฐานนโย เจต ิปจฺจยสงฺคโห ทุวโิธ เวทิตพฺโพฯ  ตตฺถ  
ตพฺภาวภาวภีาวาการมตโฺต ปลกฺขโิต ปฏจิฺจสมุปปาทนโยฯ ปฏฐานนโย ปน อาหจฺจ 
ปจฺจยฐิติมารพฺภ ปวุจฺจติ ฯ อุภยํ ปน  โวมิสสฺิตฺวา  ปปฺเจนฺติ   อาจริยา  ฯ 

นักศึกษาทั้งหลายพงึทราบวา ปจจยสังคหะนี้มนีัย๒ ประการ คือ ปฏิจจสมุปปาทนยั 
๑ ปฏฐานนัย ๑ ฯ ในนยัทัง้ ๒ ประการนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดเพียงโดยอาการ
เปนไปของปจจยุปบันนธรรม (มีสังขารเปนตน) ที่มีสภาพเกิดขึน้เปนธรรมดาเพราะอาศัยการ
เกิดขึ้นแหงปจจัยธรรมนัน้ ๆ (มีอวิชชาเปนตน) ชื่อวา ปฏิจจสมุปปาทนัย ฯ แตวา ปฏฐานนัย 
นั้น พระผูมพีระภาคเจา ทรงปรารภซึ่งอาํนาจปจจัยที่เปนพิเศษออกไป ฯ สวนทานพระอรรถ
กถาจารย ไดรวบรวมนัยทั้ง ๒ เขาดวยกนัแลวแสดงโดยพิสดาร 

v การแสดงเหตุผล ตามนยัแหงปฏิจจสมุปปาทนัน้ แสดงเพียงใหรูวาสัตวทั้งหลายที่
ปรากฏอยูในโลกนี้ ลวนแตเปนผลทีเ่กิดมาจากธรรมที่เปนเหตทุั้งสิน้ ที่จะเกิดขึ้นเอง หรือมี
ผูสรางใหเกิด โดยไมอาศัยธรรมที่เปนเหต ุยอมไมมีเลย หมายความวา เมื่อมีเหตุมปีจจัยครบ
บริบูรณแลว ผลก็ยอมปรากฏขึ้นเปนธรรมดา แตไมไดแสดงถึงอํานาจปจจัยนัน้ ๆ วาการชวย
อุปการะของปจจัยนัน้ เปนไปโดยความเปน เหตุบาง อารมณบาง (แสดงเหตุอยางเดียว ที่
ใหผลเกิดขึ้น) ดังมีวจนัตถะวา ปจฺจยสามคคึฺ ปฏิจฺจ สม ํสห จ ปจฺจยปฺุบนฺนธมฺเม อุปฺปาเทตีติ 
=ปฏิจฺจสมุปฺปาโท แปลเปนใจความวา หมูแหงเหตุอันใด (มีอวิชชาเปนตน จนถงึชาติ) ยอม
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ทําใหผลธรรม(มีสังขารเปนตนจนถึงอุปายาสะ)เกิดขึ้นสม่ําเสมอพรอมกัน โดยอาศัยความ
พรอมเพยีงแหงปจจัยที่เกีย่วเนื่องกับเหตนุัน้ๆ ฉะนั้นหมูแหงเหตุอันนัน้จงึชื่อวาปฏิจจสมุป
บาท 

v การแสดงเหตุผลตามนัยแหง ปฏฐาน นัน้ แสดงใหรูวาสิง่ทีม่ีชีวติและไมมีชีวติ
ทั้งหลายที่ปรากฏอยูในโลกนี้ลวนแตเปนเหตุเปนผลที่เกีย่วเนื่องกนัตามสมควร ทีป่รากฏขึ้น
โดยไมเกี่ยวเนือ่งกับเหตุผลนั้นไมมเีลย และแสดงถึงอาํนาจปจจัยนั้น ๆ ดวยวา การอุปการะ
ของปจจัยนั้น ๆ เปนไปโดยอํานาจแหงเหตุบาง อารมณบาง เปนตน (แสดงเหตุหลาย ๆ 
รวมกัน แลวจงึทาํใหผลเกิดขึ้น) 

v สวนการแสดง ปฏิจจสมปุบาท ของทานอรรถกถาจารย ที่แสดงในสัมโมหวิโนทนอี
รรถกถานั้น ไดแสดงเอาอํานาจปจจัยนั้น ๆ มาแสดงรวมอยูดวย เชน แสดงวา ในการที ่
อวิชชา เปนเหตุใหเกิด ปุญญาภิสังขาร นัน้ มีอํานาจแหงปจจัย ๒ ปจจัย คือ อารัมมณปจจัย  
ปกตูปนิสสยปจจัย เปนตน 
  v ธรรมที่เปนเหต ุ ไดแก อวิชชา เปนตน จนถงึ ชาติ รวม ๑๑ เหลานี้ เรียกวา 
ปฏิจจสมุปปาทธรรม 

v ธรรมที่เปนผล ไดแก สังขาร เปนตน  จนถงึ ชรามรณะ รวม ๑๑ เหลานี ้ เรียกวา 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม 

v ประโยชนทีไ่ดรับจากการรูรูปนามตามเหตุผล โดยนัยแหงปฏิจจสมปุบาท และปฏ
ฐาน เมื่อมีความรูความเขาใจในเหตุผล ในความเปนอยูของตัวเองวา รูปนาม ที่สมมุติกันวา 
เรา เขา ที่ปรากฏอยูนี ้ ไมมีผูใดผูหนึง่เปนผูสรางขึน้ มแีต เหตุ กับ ผล ที่เกี่ยวเนือ่งกันตาม
สภาวะเทานั้น  ไมมีตัวตนเราเขาแตอยางใดเลย ความรูความเขาใจในรูปนาม ตามเหตุผล
เชนนี ้ เปนสิ่งสําคัญที่จะนําผูนั้นใหพนไปจากทกุขทัง้ปวง เพราะสามารถละสักกายทิฏฐิและ
วิจิกิจฉา พรอมทั้งสัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐ ิ และ นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทฏิฐิ ไดตาม
สมควรแกความรูของตน ซึง่สําเร็จมาจาก สุตมัย จนิตมัย ภาวนามัย อันสามารถละทิฏฐิ
เหลานี้ไดโดย ตทังคะ วิกขัมภนะ และสมุจเฉทปหาน 

v ความรูความเขาใจในรูปนามตามเหตุผลที่เปน สุตมยั จนิตมัย ภาวนามัย ทัง้ ๓ นี ้
ถาจะสงเคราะหเขาใน วิปสสนาญาณ และ วิสุทธ ิ แลวไดอยางละ ๒ คือ นามรูปปริจเฉท
ญาณ  ปจจยปริคคหญาณ และ ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธ ิ
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แสดงการอุปการะระหวาง ปจจัยธรรม และ ปจจยุปบันธรรม 
ตามนัยแหงปฏิจจสมุปบาท 

    เหตุ                  ผล              เหตุ                         ผล 
อวิชฺชาปจจฺยา     สงฺขารา  สังขารปรากฏเกิดขึ้น เพราะอวิชชาเปนเหต ุ
สงฺขารปจฺจยา    วิฺญาณํ   วิญญาณ ปรากฏเกิดขึ้น เพราะสงัขารเปนเหต ุ
วิฺญาณปจฺจยา    นามรูป  นามรูป ปรากฏเกิดขึ้น เพราะวิญญาณ เปนเหต ุ
นามรูปปจจฺยา  สฬายตน ํ  สฬายตนะปรากฏเกิดขึ้น เพราะนามรูปเปนเหต ุ
สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส   ผัสสะปรากฏเกิดขึ้น  เพราะสฬายตนะเปนเหต ุ
ผสฺสปจฺจยา    เวทนา      เวทนา  ปรากฏเกิดขึ้น เพราะผัสสะเปนเหต ุ
เวทนาปจฺจยา    ตณฺหา    ตัณหา  ปรากฏเกิดขึ้น เพราะ เวทนาเปนเหต ุ
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน ํ   อุปาทาน  ปรากฏเกิดขึ้น เพราะตัณหาเปนเหต ุ
อุปาทานปจจฺยา    ภโว   ภพ  ปรากฏเกดิขึ้น       เพราะอุปาทานเปนเหต ุ
ภวปจฺจยา    ชาติ   ชาติ ปรากฏเกิดขึ้น เพราะภพเปนเหต ุ
ชาติปจฺจยา  ชรามรณ ํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัสสะอุปายาสะ  รวม ๗ นี ้ปรากฏเกดิขึ้นเพราะ ชาติเปนเหต ุ
 

การแสดงปจจยสงัคหะ   ๗   อยาง คือ 
๑.นัยแหงสภาวะ  เชน 

อวิชชา     องคธรรมไดแก  โมหะเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒ 
สังขาร  “         เจตนาเจตสกิ ที่ในอกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗ 
วิญญาณ “  โลกียวิปากจิต  ๓๒ 
นามรูป         “      นาม = เจตสิก ๓๕ ที่ประกอบกับโลกียวิปากจิต ๓๒ 
     รูป = ปฏิสนธกิัมมชรูป ปวัตติกัมมชรูป จิตตชรูป  
สฬายตนะ “  ปสาทรูป ๕  โลกียวิปากจิต ๓๒ 
ผัสสะ  “  ผัสสะเจตสิก ที่ประกอบกับโลกียวิปาก ๓๒ 
เวทนา  “  เวทนาเจตสิก ที่ประกอบกับโลกียวิปาก ๓๒ 
ตัณหา  “  โลภะเจตสิก ที่ประกอบกับโลภมูลจิต  ๘ 
อุปาทาน “  โลภะเจตสิก  ที่ประกอบกับโลภมูลจิต  ๘ 
    ทิฏฐิเจตสิก ทีป่ระกอบกับทฏิฐิคตสัมปยุต ๔ 
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ภพ ( ๒ อยาง) “  กัมมภวะ = เจตนากรรม ๒๙ 
                อุปปตติภวะ=โลกียวิปากจิต ๓๒ เจตสกิ ๓๕กัมมชรูป๒๐ 
ชาติ            ,,   ปฏิสนธิจิต ๑๙ เจตสิก ๓๕ กัมมชกกลาป  ๓, ๗, ๔, 
ชรามรณะ “         อาการที่กําลงัแกและกําลังดบัของโลกียวิบากและกัมมชรูป 
โสกะ  ,,    โทมนัสเวทนาที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ 
ปริเทวะ  “   จิตตชวิปลาสสัททะ (เสียงทีเ่กิดจากจิตที่วปิลาส) 
ทุกขะ  “    กายิกทุกขเวทนา (ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑) 
โทมนัสสะ “   เจตสิกทุกข (เวทนาเจตสกิ ที่ในโทสมูลจติ ๒) 
อุปายาสะ  “      โทสะเจตสกิทีเ่กิดขึ้นโดยอาศัยพยสนะ๕ อยางใดอยางหนึง่ 

๒.นัยแหงการแสดง  มี  ๔  นัย คือ 
 ๑. แสดงจากตนไปหาปลาย  คือ แสดงตั้งแต อวชิชา ไปตามลาํดับจนถงึ ชรา
มรณะเปนที่สุดเรียกวา อาทิปริโยสานอนโุลมเทศนา นยัแหงการแสดงนี้เหมาะสําหรับผูที่เกิด
ในฟองไขและในครรภ (คัพภเสยยกะและอัณฑชะกาํเนิด) อุปมาเหมือนบุรุษผูแสวงหา
เถาวัลย เมื่อเห็นโคนเถาวัลยกอน จึงตัดโคนเถาวัลยนั้นแลวจึงดึงเอาเถาวัลยทัง้หมดไปใชใน
การงาน เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเพือ่จะชี้แจงความเปนไปตามเหตุอันควร
แกตนและเพื่อจะทรงชี้แจงถงึลําดับแหงการเกิดขึ้น แกเวไนยสัตวผูลุมหลง 

๒. แสดงจากกลางไปหาปลาย คือแสดงตั้งแต เวทนา  ไปตามลําดับจนถงึ ชรา
มรณะ เรียกวา มัชฌิมปริโยสานอนุโลมเทศนา นยัแหงการแสดงนี้ เหมาะสําหรับผูที่เกิดเปน
โอปปาติกะกําเนิด อุปมาเหมือน บุรุษผูแสวงหาเถาวัลยเมื่อไดเหน็ลาํตนของเถาวลัยกอน จงึ
ตัดสวนกลางของเถาวัลย ดึงเอาทอนบนเทานั้นไปใชงาน เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงเพื่อจะชี้แจงอนาคตกาล จําเดิมแตสมุฏฐานแหงเหตุของอนาคตกาลที่เปนใหเกิดผล
ข้ึนในปจจุบันกาล 

๓. แสดงจากปลายไปหาตน  คือ แสดงตั้งแต ชรามรณะ ถอยหลังไปตามลําดบั
จนถงึอวิชชา เรียกวาปริโยสานาทิปฏิโลมเทศนา นัยแหงการแสดงนี้เหมาะสําหรับผูที่เปนสัส
สตทิฏฐิ อุปมาเหมือน บุรุษผูแสวงหาเถาวัลย เมื่อไดเหน็ปลายของเถาวัลยกอน จงึจับปลาย
สาวเขาไปหาโคน ตามแนวของปลายแลวนําไปใชงาน เปนเทศนาที่พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงเพื่อจะชีแ้จงถึงเหตุแหงทุกขมีชรามรณะเปนตนนัน้ ๆ ที่พระองคทรงบรรลุแลว โดย
ทํานองแหงการแทงตลอดในสวนเบื้องตน แกเวไนยสตัวที่ถงึความลําบาก โดยนัยมีอาทวิา 
โลกนี้ถงึความลําบากหนอ ยอมเกิด ยอมแก และยอมตาย เปนตน 
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๔.แสดงจากกลางไปถึงตน คือ แสดงตั้งแตตัณหา ถอยหลงัไปตามลําดับจนถึง 
อวิชชา  เรียกวา มัชฌิมาทปิฏิโลมเทศนา นัยแหงการแสดงนี้เหมาะสาํหรับผูที่เปนอจุเฉททิฏฐ ิ
อุปมาเหมือน บุรุษผูแสวงหาเถาวัลย เมื่อไดเห็นทามกลางเถาวัลยกอน จงึตัดตรงกลางแลว 
จับสาวลงมาขางลางจนถงึโคน แลวนาํไปใชงาน  เปนเทศนาทีพ่ระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดง
เพื่อจะทรงนําอดีตกาลมาแสดงโดยลําดับแหงเหตุและผล จําเดิมแตอดีตกาลอีก 

เทศนาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแสดงโดยอนุโลมตัง้แตตนเพื่อชี้แจงความเปนไป
แหงเหตุของตน แกเวไนยสตัวผูลุมหลงในเหตุแหงความเปนไป และเพื่อทรงชี้แจงลําดับแหง
ความเกิดขึ้นนัน้เทศนานั้น พงึทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวใน ปฏิจจสมุปบาทวิภังค 
(นัยที ่๑  อวิชชา - ชรามรณะ) 

๓.นัยแหงอรรถ  เชน 
อวิชชา คือ ธรรมชาติ ที่เปนไปตรงกันขามกับปญญา (วชิฺชาปฏิปกฺขาติ อวิชฺชา) 
  “  ”      ที่ยอมใหไดทุจริตธรรมที่ไมควรได (อวินทฺิย ํวนิฺทตีติ อวิชฺชา) 
  “  “     ที่ยอมไมใหไดสุจริตธรรมที่ควรได (วินทฺิยํ น วนิฺทตีติ อวิชฺชา) 
  “  “      ที่เปนผูใหรูผิดในบัญญัติธรรม  มี ชาย หญิง  เปนตน ที่ไมม ี
       ปรากฏโดยสภาวะ (อวิชฺชมาเน ชวาเปตีติ อวิชฺชา) 
   “  “      ที่เปนผูไมใหรูปรมัตถธรรม มี ขันธ ๕ เปนตน ที่มีปรากฏ  
       โดยสภาวะ (วิชฺชมาเน น ชวาเปตีติ อวิชฺชา)  
“  “      ที่ไมใหรูธรรมที่ควรรู มอีริยสัจจ ๔ เปนตน (วิทิตพฺพ ํอวิทิตํ  
        กโรตีติอวิชฺชา)  

สรุปความวา การไมรูตามความเปนจริงในสิ่งที่ควรรู รูแตส่ิงที่ไมเปนไปตามความเปน
จริงที่ไมควรรู นั้นแหละ  ชื่อวา  อวิชชา 

๔.นัยแหงลักษณะ เชน 
อวิชชา  มีความไมรูเปนลักษณะ  (อญาณลกฺขณา) 
มีความหลง หรือความมืดมนเปนกิจ  (สมฺโมหนรสา) 

     มีความปกปดสภาวะที่มีอยูในอารมณนั้น ๆ เปนอาการปรากฏ (ฉาทนปจฺจุปฏฐานา) 
 มีอาสวะ ๓ (เวนตัวเอง) เปนเหตุใกล ( อาสวปทฏฐานา) 

๕. นัยแหงรส ( กิจรส ) เชน 
 สังขาร มหีนาที่จัดแจงปรุงแตงและเปนปจจัยแกวิญญาณ เปนตน 
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๖. นัยแหงการละ เชน 
รูวา  อวิชชา      - สังขาร    ละทิฏฐิ วา โลกมีผูสราง 
“   สังขาร      - วิญญาณ       ละทิฏฐิวาขันธวาเปนตัวเปนตน 
“   วิญญาณ    -  นามรูป        ละทิฏฐิวาขันธเปนธรรมที่มแีกนสาร 
“ นามรูป      - สฬายตนะ ละทิฏฐิวาเราเปนผูเหน็เปนผูไดยิน 
“ สฬายตนะ - ผัสสะ  ละทิฏฐิวามีผูเขาไปกระทบอารมณ 
“ ผัสสะ      -   เวทนา       ละทิฏฐิวามีผูเขาไปเสวยความสุขความทกุข 
“ เวทนา      - ตัณหา  หามความทะยานอยากในการเกิดได 
“ ตัณหา      - อุปาทาน  ละทิฏฐิวาขันธเปนของเราอยางมั่นคง 
“ อุปาทาน   - ภวะ            ละทิฏฐิวาขันธนี้สูญโดยปราศจากเหต ุ
“ ภพ     - ชาติ  ละสุขสัญญาวิปลาส 
,, ชาติ     - ชรามรณะ ละนิจจสัญญา และสุภสัญญา 
 

การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ๔  นัย เพ่ือละ ทิฏฐิ  ๗  อยาง 
v เมื่อพิจารณาแลวรูวา รูปนามขนัธ ๕ ของสัตวทัง้หลายนั้น มกีารเกิด การดับ 

ติดตอกันไมขาดสาย ในภพหนึง่ๆ ก็ดี ในภพตอๆ ไปก็ดี การพจิารณารูอยางนี ้เรียกวาเอกัตต
นัย สามารถละ อุจเฉททิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิ ได 
       v เมื่อพิจารณาแลวรูวา การเกิดสืบตอกนัของรูปนามขันธ ๕ นี้ แมวาจะเปนไปโดย
ไมขาดสายก็จริง แตสภาวะของปฏิจจสมปุบาทธรรมนี้ มีสภาพตางกนั มีเหตุผลตางกัน  การ
พิจารณารูอยางนี้ เรียกวา นานัตตนัย สามารถละสัสสตทิฏฐิได 

v เมื่อพิจารณาแลวรูวาเหตุตางๆ มี อวชิชา เปนตน ที่ใหผลตางๆ มี สังขารเปนตน
เกิดขึ้นนัน้ ไมมีความขวนขวายพยายามใหผลเกิดขึ้น ธรรมที่เปนเหตุและเปนผลที่เกิดขึ้นนั้น 
ก็เกิดขึ้นเปนไปตามสภาวะเทานั้น ไมมส่ิิงหนึ่งสิง่ใดมาจัดแจงใหเปนไปได การพิจารณารู
อยางนี้ เรียกวา อัพยาปารนยั สามารถละอิสสรนิมมานวาททิฏฐิ  อัตตทิฏฐิ ได  

v เมื่อพิจารณาแลวรูวา การเกิดขึ้นของผลธรรมตาง ๆ นัน้มีเหตขุองตนโดยเฉพาะ 
ไมกาวกายกัน เชน สังขารเกิดขึ้นก็มีอวิชชาเปนเหต ุ นอกจากอวิชชาแลวธรรมอื่น ๆ จะเปน
เหตุใหสังขารเกิดขึ้นไมได การพิจารณารูอยางนี้เรียกวา เอวังธัมมตานัย สามารถละ 
อเหตุกทิฏฐ ิอกิริยทิฏฐิ ได 
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๗.นัยแหงปจจยั  เชน 
v อวิชชา  เปนปจจัยใหเกิด ปุญญาภิสังขาร นั้น  มีอํานาจ ๒ ปจจัย คือ อารัมมณ

ปจจัย  ปกตูปนิสสยปจจยั 
v อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดอปุญญาภิสังขารนัน้มอํีานาจ๑๕ปจจัยคือเหตุปจจัย 

อารัมมณปจจยั อธิปติปจจยั  อนนัตรปจจัย  สมนันตรปจจัย อาหารปจจัย   อัญญมัญญ
ปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย  อาเสวนปจจัย สัมปยุตตปจจัย  อัตถิปจจยั  นัตถิปจจัย 
วิคตปจจัย  อวิคตปจจัย 
 
  ความหมายของปจจัย  ๒๔ 
๑.เหตุปจจฺยโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนเหต ุ
๒.อารมฺมณปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ 
๓.ธิปติปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอธิบดี 
๔.อนนฺตรปจจฺโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอกันไมมีระหวางคัน่ 
๕.สมนนฺตรปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอกันไมมีระหวางคัน่ทเีดียว 
๖.สหชาตปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดพรอมกนั 
๗.อฺญมฺญปจฺจโย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความแกกันและกนั 
๘.นิสฺสยปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย 
๙.อุปนิสฺสยปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยที่มีกาํลังมาก 
๑๐.ปุเรชาตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดกอน 
๑๑.ปจฺฉาชาตปจฺจโย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดทหีลัง 
๑๒.อาเสวนปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเสพบอย   ๆ 
๑๓.กมฺมปจฺจโย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความปรุงแตงเพื่อใหกิจตางๆ สําเร็จลง 
๑๔.วิปากปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนวิบากคือเขาถึงความสุกและหมดกําลังลง 
๑๕.อาหารปจจฺโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูนํา 
๑๖.อินฺทฺริยปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูปกครอง 
๑๗.ฌานปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพงอารมณ 
๑๘.มคฺคปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนหนทาง 
๑๙.สมฺปยุตฺตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูประกอบ 



 

 

                                                                                                                               ๒๑๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๒๐.วิปฺปยุตฺตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมประกอบ 
๒๑.อตฺถิปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยงัมีอยู 
๒๒.นตฺถิปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมม ี
๒๓.วิคตปจฺจโย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูปราศจากไป 
๒๔.อวิคตปจฺจโย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยงัไมปราศจากไป 
 

จําแนกปจจัย  ๒๔  ออกเปน  ๖  จําพวกคือ 
๑.นาม เปนปจจัยชวยอปุการะแก นาม มี ๖ ปจจยั คือ อนันตรปจจัย สมนนัตร

ปจจัย นัตถิปจจัย  วิคตปจจัย  อาเสวนปจจัย  สัมปยุตตปจจัย 
 v จิตและเจตสิกธรรม ที่เกดิขึ้นและดับไปโดยไมมีระหวางคัน่ เหลานี้เปนปจจัยชวย
อุปการะแกจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นใหมติดตอกันดวยอํานาจแหง อนันตรปจจัย สมนันตร
ปจจัย   นัตถปิจจัย  อวิคตปจจัย 
 v ชวนะที่เกิดกอน ๆ เหลานี ้เปนปจจัยชวยอุปการะแกชวนะที่เกิดหลัง ๆ ดวยอาํนาจ 
อาเสวนปจจัย 
 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกดิพรอมกันเหลานี ้ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนั 
ดวยอํานาสัมปยุตตปจจัย 
           ๒.นามเปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูป มี ๕  ปจจัย คือ  เหตุปจจยัฌานปจจยั  
มัคคปจจัย  กมัมปจจัย  วิปากปจจยั 
 v เหตุ ๖,องคฌาน ๕, องคมรรค ๙, เหลานี้เปนปจจยัชวยอุปการะแกนามรูปที่เกดิ
พรอมกันกับตน ดวยอํานาจแหง  เหตุปจจยั ฌานปจจัย มัคคปจจัย 

v เจตนา ที่เกดิพรอมกัน เปนปจจัยชวยอปุการะแก นามรูป ที่เกิดพรอมกันอยางหนึ่ง 
และเจตนาที่เกิดตางขณะกนั คือ ดับไปแลวนัน้ เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยกรรมทีดั่บไปแลวอยางหนึ่ง ดวยอํานาจแหงกมัมปจจัย อันไดแก  สหชาตกัมมปจจยั 
และ นานกัขณิกกัมมปจจยั 

v วิบากนามขันธ ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกนัและกนั และเปนปจจยัชวย
อุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกนั  ดวยอาํนาจอํานาจแหง วิปากปจจัย 

๓.นาม เปนปจจัยชวยอปุการะแกรูป มี ๑  ปจจัย คือ  ปจฉาชาตปจจัย 
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 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ เหลานี ้เปนปจจยัชวยอุปการะแก กาย ที่เกิดกอน 
ๆ ดวยอํานาจแหง  ปจฉาชาตปจจัย 

๔. รูป  เปนปจจัยชวยอปุการะแกนาม  มี ๑  ปจจยั คือ ปุเรชาตปจจัย 
 v วัตถทุั้ง ๖ เปนปจจัยชวยอุปการะแกวิญญาณธาตุ ๗ ในปวัตติกาลอยางหนึ่ง
อารมณทั้ง ๕ เปนปจจัยชวยอุปการะแกปญจวิญญาณวิถีอยางหนึง่ดวยอาํนาจแหงปุเรชาต
ปจจัยอันไดแกวัตถุปุเรชาตปจจัย และ อารัมมณปุเรชาตปจจัย 

๕.บัญญัติ นาม รูปทั้ง ๓ เปนปจจยัชวยอุปการะแกนาม  มี ๒ ปจจัย คือ 
อารัมมณปจจยั  อุปนิสสยปจจัย 
 vอารัมมณปจจัยมี๖อยาง โดยประเภทแหงอารมณ ม ีรูปารมณ เปนตน 
 v อุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยปจจัย อนนัตรูปนสิสยปจจัย  ปก
ตูปนิสสยปจจยั 
 vอารมณทีพ่ึงกระทําใหเอาใจใสเปนพเิศษชื่อวาอารัมมณูปนิสสยปจจัย 
 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไมมีระหวางคั่นนั่นเอง ชือ่วา อนนัตรูป
นิสสยปจจยั 
 v อกุศล มีราคะ เปนตน กศุลมีศรัทธาเปนตน ความสุขกาย ทกุขกาย บุคคล อาหาร 
อากาศ ที่อยูเหลานี้ เปนปจจัยชวยอุปการะแกธรรมทัง้หลาย มี กุศลธรรมเปนตน ซึง่เกิดอยูทั้ง
ภายในภายนอกตามสมควรก็ดี และกรรมที่มีกาํลงัแรงกลา เปนปจจัยชวยอุปการะแกวิบาก
นามขนัธก็ดี ชือ่วา ปกตูปนิสสยปจจัย ทัง้สิน้ ซึง่มหีลายประเภท 

๖.นามรูป เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูป มี ๙ ปจจัย คือ อธิปติปจจยั  
สหชาตปจจยั อัญญมัญณปจจัย นิสสยปจจัย  อาหารปจจัย  อินทรยิปจจัย  วิปปยุตตปจจัย  
อัตถิปจจัย  อวิคตปจจัย   ตามสมควร 
 vอธิปติปจจัย มี ๒ปจจัย คือ อารัมมณาธปิติปจจัย  สหชาตาธิปติปจจัย 
 vอารมณทีพ่ึงกระทําใหเอาใจใสเปนพเิศษเปนปจจยัชวยอุปการะแกนามดวยอํานาจ
อารัมมณาธิปติปจจัย 
 v องคอธิบดีทั้ง ๔ มีฉันทะ เปนตน ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรปู 
ที่เกิดพรอมกนั ดวยอํานาจ สหชาตาธิปติปจจัย 
สหชาตปจจัย มี  ๓  อยาง คือ 



 

 

                                                                                                                               ๒๑๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 v จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอุปการะแกกนัและกนั, และเปนปจจยัชวย
อุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกนั 
 v มหาภูตรูปทั้ง๔เปนปจจยัชวยอุปการะแกกันและกนั, และเปนปจจยัชวยอุปการะ
แกอุปาทายรปู 
 vในปฏิสนธิขณะหทยวัตถุและวิบากนามขันธ๔เปนปจจยัชวยอุปการะแกกันแลกนั 
อัญญมัญญปจจัย ม ี๓ อยาง คือ 
 v  จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอปุการะแกกนัและกันอยางหนึ่ง 
 u มหาภูตรูปทั้ง ๔  เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกนัอยางหนึง่ 
 v ในปฏิสนธขิณะ หทยวัตถุและวิบากนามขันธ ๔ เปนปจจัยชวยอปุการะแกกนัและ
กันอยางหนึง่ 
นิสสยปจจัย มี  ๓  อยาง คือ 
 v จิตและเจตสิกธรรม เปนปจจัยชวยอุปการะแกกนัและกนั และเปนปจจยัชวย
อุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกนัอยางหนึง่ 
 v มหาภูตรูปทั้ง ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกนัและกัน และชวยอุปการะแกรูปที่
เกิดพรอมกนัอยางหนึ่ง 
 v วัตถุรูป  ๖  เปนปจจยัชวยอุปการะแกวญิญาณธาตุ  ๗  อยางหนึ่ง 
อาหารปจจัย มี   ๒   อยาง คือ 
        v  อาหารที่พงึกระทําใหเปนคาํ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกายอยางหนึ่ง 
        v นามอาหารทั้ง ๓ มี ผัสสะ เปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปที่เกิดพรอมกัน
อยางหนึ่ง 
อินทริยปจจัย มี   ๓  อยาง  คือ 
 v  นามชีวิตินทรีย เปนปจจยัชวยอุปการะแกปญจวิญญาณอยางหนึ่ง 
 v  รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยชวยอุปการะแกอุปาทนินรูปอยางหนึ่ง 
 v นามอินทรียองคธรรม ๘ มีชีวิตินทรียเจตสิก เปนตน เปนปจจัยชวยอุปการะแก
นามรูปที่เกิดพรอมกันอยางหนึ่ง 
วิปปยุตตปจจัย มี ๓ อยาง คือ 
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 v ในปฏิสนธขิณะ หทยวตัถุ เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิบากนามขันธ๔, และจิต
เจตสิกธรรมเปนปจจัยชวยอุปการะแกรูปที่เกิดพรอมกนัดวยอาํนาจแหงสหชาตวปิปยุตต
ปจจัยอยางหนึ่ง 
 v จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ  เปนปจจัยชวยอุปการะแกกายที่เกิดกอน ๆ ดวย
อํานาจแหง  ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย 

v ในปวัตติกาล วัตถุรูป ๖ เปนปจจัยชวยอุปการะแกวญิญาณธาตุ ๗ ดวยอาํนาจ
แหงปุเรชาตปจจัย อยางหนึง่ 

อัตถิปจจัย และ อวิคตปจจัย มีอยางละ  ๕ 
คือ โดยความเปน สหชาตชาติ ปุเรชาตชาติ ปจฉาชาตชาติ กพฬกีาราหาร รูปชวีิตินทรีย 
 v ถาจะแสดงปจจัยโดยยอแลว ปจจยัทัง้หมดเหลานี้ ยอมรวมลงในอารัมมณปจจัย 
อุปนิสสยปจจยั  กัมมปจจัย  อัตถิปจจัย  ทัง้สิ้น 
        v ในปฏฐานนัยนี้ ที่วาสหชาตรูปในสหชาตชาติทัว่ไปทัง้หมดนั้น  แบงออกเปน ๒ 
อยางคือโดยประเภทแหงจิตตชรูปที่เกิดในปวัตติกาล และ กัมมชรูปที่เกิดในปฏิสนธกิาล 
 โดยนัยดงัทีก่ลาวมาแลวนี้ธรรมทั้งหลายทีเ่กิดในกาลทัง้๓และที่เปนกาลวิมุตที่
ในอัชฌัตตะและพหทิธะที่เปนสังขตะและอสังขตะ หรือที่มี ๓โดยประเภทแหง บัญญัตินามรูป
เหลานี้ ชื่อวาปจจัย ๒๔ในปฏฐานปกรณโดยประการทัง้ปวง ตามสมควรที่จะเปนได 
 
ปจจัยโดยพิสดาร ๔๗ ปจจัย พิสดารอยูที่ ๑๐ ปจจัย คือ 

๑. อธิปติปจจยัมี ๒ปจจัย คือ สหชาตาธิปติปจจัย อารัมมณาธิปติปจจยั 
๒. นิสสยปจจยั มี ๓ ปจจัย คือ สหชาตนสิสยปจจัย วตัถุปุเรชาตนิสสยปจจัย  วัต

ถารัมมณปุเรชาตนิสสยปจจัย 
๓. อุปนิสสยปจจัย มี ๓ ปจจัย คือ อารัมมณูปนิสสยปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย   

ปกตูปนิสสยปจจัย 
๔.ปุเรชาตปจจัย ม ี๒ ปจจยั คือ วัตถุปุเรชาตปจจัย อารัมมณปุเรชาตปจจัย 
๕. กัมมปจจยัมี ๒ ปจจัย คือสหชาตกมัมปจจัย  นานกัขณิกกัมมปจจัย 
๖. อาหารปจจัย ม ี ๒ ปจจยั คือ นามอาหารปจจยั  รูปอาหารปจจัย 
๗.อินทริยปจจยัม ี๓ ปจจัยคอื สหชาตินทรยิปจจัย ปุเรชาตินทรยิปจจยั รูปชวีิตินทริย

ปจจัย 



 

 

                                                                                                                               ๒๒๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๘. วิปปยุตตปจจัย ม ี ๔ ปจจัย คือ  สหชาตวิปปยตุตปจจัย  ปจฉาชาตวิปปยุตต
ปจจัย วัตถารมัมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจยั  วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 

๙. อัตถิปจจัย มี ๖ ปจจัย คือ สหชาตัตถิปจจัย ปจฉาชาตัตถิปจจัย วัตถุปุเรชาตัตถิ
ปจจัย   อาหารัตถิปจจัย อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย  อินทริยัตถปิจจยั 

๑๐. อวิคตปจจัย มี ๖ ปจจยั คือ สหชาตอวิคตปจจัย  ปจฉาชาตอวคิตปจจัย วัตถุ
ปุเรชาต อวิคตปจจัย อาหารอวิคตปจจัย อารัมมณปุเรชาตอวิคตปจจัย อินทริยอวคิตปจจัย 
 

วิธีสังเกตชาติ ๙ ชาติ ของปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ 
ปจจัย  ๒๔ หรือ ๔๗  มีชาติ ๙ อยาง คือ สหชาตชาต ิอารัมมณชาติ  อนนัตรชาติ  

วัตถุปุเรชาตชาติ  ปจฉาชาตชาติ  อาหารชาติ  รูปชีวิตินทริยชาติ ปกตูปนิสสยชาต ิ นานกัขณิ
กกัมมชาติ 

๑. สหชาตชาติ ปจจัยธรรมกับ ปจจยุปบันนธรรม (เหตุกับผล) เกิดพรอมกันมี ๑๕ 
ปจจัย คือ สหชาตปจจัย สหชาตนิสสยปจจัย  สหชาตตัถิปจจัย  สหชาตอวิคตปจจัย อัญญ
มัญญปจจัย  วิปากปจจัย  สัมปยุตตปจจยั  สหชาตวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย สหชาตาธิปติ
ปจจัย สหชาตกัมมปจจยั นามอาหารปจจยั  สหชาตินทริยปจจัย ฌานปจจัย  มัคคปจจัย 
  ๒.อารัมมณชาติ ปจจัยธรรม เปนอารมณของ ปจจยปุปนนธรรม (เหตุ เปนอารมณ
ของผล) มี ๘ ปจจัย คือ อารัมมณปจจัย  อารัมมณาธิปติปจจัย  อารัมมณูปนิสสยปจจัย  วัต
ถารัมมณปุเรชาตินิสสยปจจัย  อารัมมณปุเรชาติปจจัย วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย  
อารัมมณปุเรชาตัตถิปจจัย  อารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย 

๓.อนันนตรชาติ ปจจยัธรรมเปนนามเกิดกอนปจจยุปปนนธรรมก็เปนนาม แตเกิดที
หลังชนิดติดตอกันไมมีระหวางคั่นมี๗ปจจยัคืออนันตรปจจัยสมนัน ตรปจจัย อนันตรูปนิสสย
ปจจัยนัตถปิจจัย วิคตปจจยั อาเสวนปจจัย ปกตูปนิสสยนานักขณิกกัมมปจจยั(หมายเอา
เฉพาะมรรคเจตนาทีเ่ปนผูอุปการะแกผลจติ) 

๔.วัตถุปุเรชาตชาติ  ปจจัยธรรมเปนวัตถรูุป ๖ ม ี จักข ุโสตะ เปนตนที่เกิดกอนและ
ยังไมดับไป เปนปจจัยชวยอุปการะแกปจจยุปปนนธรรมที่เปนนาม คือ จิต และเจตสิก ที่เกิด
หลัง มี ๖ ปจจัย คือ  วัตถุปุเรชาตนิสสยปจจัย  วัตถุปุเรชาตปจจยั วัตถุปุเรชาตวิปปยุตต
ปจจัย  วัตถุปุเรชาตัตถิปจจยั  วัตถุปุเรชาตอวิคตปจจัย  วัตถุปุเรชาตินทริยปจจัย 
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๕.ปจฉาชาตชาต ิ ปจจัยธรรมเปนนามเกิดทีหลงั ปจจยุปปนนธรรมเปนรูปเกิดกอน 
มี  ๔ ปจจยั คือ ปจฉาชาตปจจัย  ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย  ปจฉาชาตัตถิปจจัย  ปจฉาชา
ตอวิคตปจจัย 

๖.อาหารชาติ  ปจจัยธรรมเปนรูป คือ โอชา ชวยอุปการะแกปจจยปุปนนธรรมซึง่
เปนรูปที่ต้ังอยูในกลาปอนัเดยีวกนักับปจจยัธรรม และรูปกลาปอืน่ ๆ มี ๓ คือ รูปอาหารปจจยั  
อาหารัตถิปจจัย  อาหารอวคิตปจจัย 

๗.รูปชีวิตินทริยชาติ ปจจัยธรรมเปนรูป คือ รูปชีวิตินทรีย ชวยอุปการะแกปจจยปุ
ปนนธรรมคือ กัมมชรูป ที่อยูในกลาปอนัเดยีวกนักับปจจยัธรรม 

๘.ปกตูปนสิสยชาติ ปจจัยธรรมเปน จติ เจตสิก รูป บัญญัติ ที่มกีําลังมาก ชวย
อุปการะแกปจจยุปธรรมคือ จิต เจตสิก ทีเ่กิดทีหลงั 

๙.นานักขณกิกัมมชาติ ปจจัยธรรมเปนนาม คือ เจตนากรรม ๒๙ หรือ เจตนากรรม 
๓๓ ที่เปนอยางเดียวชวยอปุการะแกปจจยุปปนนธรรมที่เปน นามรปู นามคือ โลกียวิปากจิต 
๓๒ เจตสิก ๓๕หรือวิปากจติ ๓๖ เจตสิก ๓๘ รูป คือ กัมมชรูป ๒๐ ที่เปนผลของกรรมนั้น ๆ 
โดยเฉพาะ ๆ 

 
ประโยชนของการจําแนกปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ ออกเปน ๙ ชาติ 

 ในปจจัย ๒๔ นั้น ปจจัยใดเปนได  ๑,๒,๓,๔,๕,๖ ชาติ และชาติเหลานัน้ไดแกชาติ
อะไรบาง มีขอควรสังเกตดังนี้ คือ ปจจัยใดมีหนึง่หรือมหีนึง่ปจจัย กเ็ปนไดหนึง่ชาติ  ปจจยัใด
มี ๒ –๓ หรือแบงเปน ๒ -๓ ปจจัย ก็เปนได  ๒ – ๓ ชาติดังนี้เปนตน แตมีขอแมวา กัมมปจจยั 
มี ๒ หรือแบงเปน  ๒ ปจจัย แตหาไดเปน  ๒  ชาติไม แตเปนไดถึง  ๔  ชาติ 

ประโยชนของชาติทั้ง   ๙ 
v การแบงปจจัยออกเปนชาติทั้ง ๙ นัน้ ก็เพื่อประโยชน ในการหาปจจยัสงเคราะหได

สะดวกและรวดเร็ว ไมตองไปหาจากปจจยั ๒๔ หรือ ๔๗ เพราะจะทาํใหการหาปจจยั
สงเคราะห ไดยากและชามาก หมายความวาปจจยัธรรมที่ยกขึน้มาแสดงนัน้อยูในชาติใดเราก็
พิจารณาปจจยัสงเคราะหในชาตนิั้นก็จะไดอํานาจปจจยัสงเคราะหตามความประสงคเชน
สังขารเปนปจจัยชวยอุปการะแกวญิญาณหรือ โลกียวปิากจิต ๓๒ เจตสิก๓๕ ที่ปรากฏ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขาร๓ เปนเหตุ สังขาร ไดแก เจตนากรรม ๒๙ เมื่อวาโดยชาต ิก็เปน นา
นักขณิกกมัมชาติ และ ปกตูปนิสสยชาต ิดังนัน้ สังขาร จึงเปนปจจัยแก โลกียวิปากวิญญาณ 
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๓๒ เจตสกิ ๓๕ นี ้จึงไดปจจัยสงเคราะห ๒ ปจจัย คือ นานกัขณิกกัมมปจจยั ปกตูปนิสสย
ปจจัย 
 องคปฏิจจสมปุบาท องคใดองคหนึ่ง จะเปนปจจัยอะไรบาง ในปจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ 
นั้น มีวธิีสังเกตดังนี ้  

v อวิชชา องคธรรมไดแก โมหะเจตสกิ แลวพิจารณาตอไปอีกวา โมหะเจตสิกนี้ เปน
เหตุไดไหม ถาเปนได ก็เปนเหตุปจจัย เปนอารมณไดไหม ถาเปนได กเ็ปน อารัมมณปจจัยได 
เปนอนนัตระคอืเกิดติดตอกันไดไหม ถาเปนได ก็เปน อนันตรปจจัย  ในทางตรงกันขาม ถา
เปนไมไดก็เปนปจจัยนัน้ ๆ ไมได 
 v มีปญหาถามวา จะทราบไดอยางไรวาโมหเจตสิก เปนเหตุปจจัยไดเปนตน นี้แหละ
คือปญหาทีจ่ะตองสนใจเปนพิเศษ จึงจะทราบได หมายความวา เบื้องตน ก็จะตองทราบกอน
วา เหตุปจจัย องคธรรมไดแกอะไรเสียกอน ตอไปก็เอาองคธรรมของ ปฏิจจสมุปบาทนัน้ ๆ ไป
เทียบกบัองคธรรมนั้น ๆ  ถาองคธรรมทัง้สองเหมือนกนั กท็ราบไดทนัทีวา องคธรรมขององค
ปฎิจจสมุปบาทนี้เปนปจจยันั้น ๆ ได 
 วิธีหาอํานาจปจจัยทีถู่กตองที่สุด ตองพิจารณาองคปฏิจจสมุปบาทที่เปนปจจัย 
ควบคูกันกบัองคปฏิจจสมุปบาท  ที่เปนปจจยุปบัน ทกุครั้งไปแลวจะไดอํานาจปจจยัที่ถกูตอง
ที่สุด 
 v สําหรับองคปฏิจจสมุปบาทนั้น และองคธรรมปจจัย ๒๔ หวงัวานักศึกษาคงจะ
กําหนดไดไมยาก โดยอาศัยความรูเกาๆ เชนธรรมทีเ่ปนเหตุไดก็เปนเหตุปจจัยได ธรรมที่เปน
อารมณได ก็เปน อารัมมณปจจัยได เปนตน  อีกอยางพึงสงัเกตเอาจากปฏฐานโดยยอ ที่อยู
ตอจากปฏิจจสมุปบาทนี ้กพ็อจะเจาใจได 
 v การสงเคราะหปจจยัทีเ่ปนสหชาตชาติเล็ก ในปฏจิจสมุปบาทนีม้ีขอสังเกตเปน
พิเศษ ที่มีความแตกตางไปจาก มหาปฏฐาน คือ 
 ถาองคธรรมปรมัตถนั้น มีเพยีงอยางเดียว เชน เจตนาเจตสิก ดังนี้เปนตน อยางนี้ไมมี
ปญหา 
 ถาองคธรรมปรมัตถนั้น ๆ มรีวมกันตัง้แต ๒ ข้ึนไปแลว มีปญหาที่จะตองคิดบาง คือ
ใหคือรวมกนั เทาที่จะเปนไดพรอมกัน ไมใหคิดแยกออกไปทีละอยาง เชน ผัสสะ และ เวทนา 
เปน นามอาหารปจจัยรวมกนัได แตเจตนา นอกจากจะเปน นามอาหารปจจัยไดแลว ยังเปน
สหชาตกมัมปจจัยไดอีกดวย สวน ผัสสะ เปน นามอาหารปจจัย ไดอยางเดยีว เปน สหชาต



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๒๔                                                                                         

กัมมปจจยัไมได ดังนัน้ความเปนสหชาตกัมมปจจยั จึงไมตองแสดง เพราะเปนความกนั
ทั้งหมดไมไดนัน่เอง หรือ เชน สติ วิริยะ ปญญา ทั้ง ๓ นี ้เปน สหชาตินทริยปจจยั และ มัคค
ปจจัย รวมกนัไดทั้งหมด แต ปญญา ยังเปน เหตุปจจัย ไดอีกดวย สวน สติวิริยะ เปนเหตุ
ปจจัย ไมได ดังนัน้ ความเปนเหตุปจจยัจึงไมตองแสดง เพราะเกดิเปนรวมกนัไมไดทั้งหมด
นั่นเอง ถามวา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้  ตอบวา เพราะเหตุวา ในปฏิจจสมุปบาทนี้ ไมได
ยกปจจัยใดปจจัยหนึ่งขึน้เปนประธาน เพียงแตยกองคธรรมปรมัตถ ที่จะเปนองคธรรมของ
ปจจัยใดปจจยัหนึ่งหรือหลายปจจยัไดตามสมควรเทานัน้ขึ้นแสดง ฉะนั้นการคิดหาปจจัย
สงเคราะห จงึพิเศษแตกตางไปจากการคิดหาปจจัยสงเคราะห ตามนัยของมหาปฏฐาน
เล็กนอย สวนใหญแลวจะเปนไปในทาํนองเดียวกนั 
 

อธิบายความหมายพิเศษขององคปฏิจจสมุปบาท 
๑.อวิชชา 

ความไมรูตามความเปนจริงของ อวิชชา นี้ มีอยู  ๘ ประการ คือ 
 ๑.ทุกฺเข อญาณ ํ  ความไมรูในทุกข  คือ ความเกิด แก เจบ็ ตาย  ความเศราโศก
เสียใจ รํ่าไหรําพนั ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก  ความประสบกับส่ิงอนัไมเปนที่รัก 
ความไมสําเร็จตามความประสงค ความคับแคนใจ ลวนแตเปนความทุกขทั้งสิน้ ยากที่ผูใดจะ
หลีกเลี่ยงได ไดรับมากบางนอยบางตามสมควรแกฐานะและภาวะที่เปนอยู 

๒.ทุกฺขสมุทเย  อญาณ ํ  ไมรูเหตุที่ทาํใหเกิดทกุข คือ เมื่อสาวเขาไปหาตัวตนเหตุที่
ใหเกิดทกุขมี เกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน เหลานี้แลว ก็จะทราบไดวาโลภะคือความอยาก ความ
ยินด ีนัน้เองเปนตัวตนเหต ุ ในการขวนขวายพยายามทาํกิจการตางๆ ทัง้ที่ดีและไมดี ในขณะ
กระทํา ก็ตองเหนื่อยยาก ลําบากกาย ลําบากใจ เมื่อตายไปก็ตองไป เกดิ แก เจ็บ ตายอีก 

๓. ทุกฺขนโิรเธ อญาณ ํ  ไมรูธรรมอันเปนที่ดับทุกข  คือผูที่ไมรูวา พระนพิพาน นั้น
สามารถ ทําลายความทกุขมี ความเกิด เปนตนใหส้ินสุดลงได เพราะวาไมวาเราจะเกิดเปน
อะไรก็ตาม กย็อมมีภัยติดตามมาดวยตามสมควร คือ นานาสัตถุอุลโลกนภัย ภัยจากการนบั
ถือศาสดาตางๆ วินิปาตภัย ภัยจากการไปเกิดในสถานที่ๆ  ไมแนนอน  อปายภัย ภัยจากการ
ไปเกิดในอบาย ทจุริตภัย  ภัยคือยังไมพนจากการกระทาํทุจริตตาง ๆ 
 ๔. ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทาย อญาณ ํ ความไมรูหนทางที่ใหเขาถึงความดับทกุข  
ความทุกขนี้จดัเปน ๒ ประเภท คือ ทุกขสามัญ (เกิด แก เจ็บ ตาย) ทุกขพิเศษ (ญาติพยสนะ 
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โภคพยสนะ โรคพยสนะ สีลพยสนะ ทิฏฐิพยสนะ) การปฏิบัติเพื่อไหพนจากทุกขเหลานี้ม ี๒ 
อยาง คือ การปฏิบัติทางโลก ไดแก การทํามาหากนิตาง ๆ และการปฏิบัติทางธรรม ไดแก 
การใหทาน รักษาศีล เจริญสมถะ เปนตน ซึ่งการปฏิบัติทั้งสองนี้อาจจะพนจากทุกขไดชั่วขณะ
เทานั้น สวนขอปฏิบัติที่เปนหนทางใหเขาถึงความดับทกุขไดนั้น ก็คือการเจริญองคมรรค ๘ ที่
เกี่ยวกับสติปฏฐาน ๔ เทานั้น นอกจากนัน้แลวก็ไมใชหนทางที่จะชาํระกิเลสใหหมดสิ้นไป 
 ๕.ปุพฺพนฺเต อญาณ ํ ความไมรูใน ขันธ อายตนะ ธาต ุ ที่เปนอดีต กลาวโดย
ธรรมาธษิฐาน เมื่อวาโดยปคุคลาธิษฐานแลวก็ไดแกสัตวทัง้หลายที่เคยเกิด และตายไปแลว
นั้นเอง ฉะนัน้ในขอที่วา ปุพพฺนฺเต อญาณ ํนี ้กห็มายถงึไมรูวาตัวเองกดี็ หรือคนอ่ืนกดี็ เคยเกิด
เปนมนุษยบาง เทวดาบาง พรหมบาง อบายสัตวบาง นั้นเองแตสําหรับในชาติตอไปนั้น รูวา
จะตองเกิดอีก ดังเชนที่มีความเหน็วา สัตวทั้งหลายมีพระเจาเปนผูสราง ฉะนัน้ เมื่อสัตว
เหลานั้นตายลงแลว ก็ไปเกิดตามคําสั่งของพระเจาอกี 

๖.อปรนฺเต อญาณ ํ  ความไมรูใน ขันธอายตนะ ธาตุ ที่เปนอนาคต ไดแกความเปน
มนุษย เทวดา พรหม อบายสัตวที่ตอจากภพนี้ ฉะนัน้ในขอทีว่า อปรนฺเต อญาณํ นี ้  ก็
หมายถงึผูที่มคีวามเห็นวา ตัวเองก็ดี คนอื่นก็ดี เมื่อตายจากชาตินี้ไปแลวก็ไมมีการเกิดตอไป
อีก แตมีความเชื่อวาสัตวทัง้หลายยอมเคยเกิดมาแลวในชาติกอน บุคคลจําพวกทีม่ีความเหน็
เชนนี ้มกีลายลัทธิดวยกัน แมคนทีถ่ือลัทธพิุทธที่มีความเห็นเชนนี้กย็ังมีบุคคลเหลานี้ไมเชื่อวา
เมื่อตายแลวจะเกิดอีกตอไป แตเชื่อวาเคยเกิดมาแลวในชาติกอน เพราะอาศัยที่เคยไดพบเห็น
ผูที่ระลึกชาติไดนั่นเอง 
 ๗.ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อญาณ ํ  ความไมรูใน ขันธ อายตนะ  ธาตุ ที่เปนอดีตและ
อนาคต คือ ความเปนมนุษย เทวดา พรหม และอบายสัตวที่เคยเกดิมาแลวในอดีต และที่จะ
เกิดตอไปขางหนานัน้เอง ฉะนั้นในขอทีว่า ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อญาณํ  นี้ กห็มายถงึ ผูที่ไมรูวา 
ตัวเราก็ดี คนอื่นก็ดี เคยเกดิมาแลวและจะเกิดตอไปขางหนา บุคคลจําพวกที่มีความเหน็เชนนี ้
ก็มีกลายลัทธิเชนเดียวกัน เปนเพราะวาพวกนี้ไมเคยไดรับการศึกษาในพระสูตรพระอภิธรรม
และไมเคยปฏิบัติวิปสสนา 

๘.อิทปฺปจฺจยตาปฏจิฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อญาณ ํ  ความไมรูใน รูป นามที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยมีเหตุใหเกดิตามในปฏิจจสมุปบาท หมายความวารางกายของสัตวทัง้หลาย 
มี ตา ห ู เปนตน และ การเห็น การไดยิน เปนตน เปนผลที่เกิดมาจากอดีดเหตุ คือการกระทํา
ดวย กาย วาจา ใจ ทั้งดีและไมดี ซึ่งเปนเหตุเกา ม ีอวิชชา ตัณหา เปนมูล โดยอาศยัมี ตา ห ู
การเหน็ การไดยิน เปนตนแลว ก็มกีารกระทําดวย กาย วาจา ใจ ทัง้ดีและไมดีข้ึนอีก ซึ่งเปน
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เหตุใหม มีตัณหา อวิชชา เปนมูล ทาํใหรางกาย และ การเหน็ การไดยิน เปนตนทีเ่รียกกนัวา 
คนนัน้ คนนี ้ซึง่เปนผลเกิดตอไปอีก   
 ความเปนไปของสัตวทัง้หลายดังที่ไดกลาวมานี ้ เมื่อพิจารณาแลวก็แสดงใหเห็นไดวา 
ไมมีอะไรอื่นนอกจากธรรมทีเ่ปนเหตุเปนผล อาศัยซึง่กนัและกันเกิดขึน้เทานั้น  

อวิชชาที่มีสภาพปดก้ันความจริงไมใหเกิดความรูนั้น 
แบงเปน  ๓ ประเภท คือ 

 ๑. อวิชชาชนิดหนามาก ไดแกอวิชชาของบุคคล ทีไ่มรูวาการกระทําอยางนี้ดีเปน
กุศล การกระทําอยางนี้ไมดีเปนอกุศล ดวยอํานาจแหงอวิชชาที่ปกปดไวไมใหรู ฉะนั้นบุคคล
พวกนี้จงึกลาทําในทุจริตตาง ๆ อยางไมรูสึกเกรงกลวัและอายใจ 
 ๒.อวิชชาชนดิบางมากแลว ไดแก อวชิชาของบุคคล ที่รูวาการกระทําอยางนี้ดีเปน
กุศลการกระทาํอยางนี้ไมดีเปนอกุศล ฉะนั้น บุคคลจําพวกนี้เมื่อขณะที่อกุศลเกดิขึ้น ก็
สามารถระงับได ไมปลอยใหลวงถงึ กาย วาจา แลวเปลี่ยนจิตใจและการกระทํานั้นใหเปน
กุศลเกิดขึ้น 
 ๓.อวิชชาชนดิบางที่สุด ไดแก อวิชชาของผูที่สําเร็จเปน พระโสดาบัน สกทาคามี 
อนาคามี เพราะทานเหลานีเ้ห็นแจงอริยะสัจ๔แลวแตยังไมไดทําลายอวิชชาใหหมดสิ้นไป 

๒. สังขาร 
 คําวา สังขาร นี้ หมายความวา ธรรมที่ปรุงแตงใหผลธรรมเกิดขึ้น ดังแสดง วจนัตถะ
วา สงฺขต ํสงฺขโรนฺติ  อภิสงฺขโรนฺตีติ = สงฺขารา ธรรมเหลาใดยอมปรุงแตงสังขตธรรมที่เปนผล
โดยตรง ฉะนัน้ ธรรมเหลานั้นชื่อวาสงัขาร ไดแก เจตนาที่ในอกุศล และโลกียกุศล  หรืออีกนัย
หนึง่ สงฺขตํ  กายวจีมโนกมมฺํ อภิสงฺขโรนติฺ  เอเตหีติ = สงฺขารา  สัตวทัง้หลายยอมปรุงแตง 
กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ที่เปนสงัขตธรรมโดย เจตนา เหลานัน้ ฉะนั้น เจตนาที่เปนเหตุ
แหงการปรุงแตงเหลานัน้ ชือ่วา สังขาร ไดแก เจตนาทีใ่นอกุศล และโลกียกุศล 

สังขาร  ที่เปนผลของอวิชชา มี  ๖  อยาง  คือ 
 ๑.ปุญญาภสิงัขาร กศุลเจตนา  เปนผูปรุงแตงโลกยีกุศลวิบากและกุศลกัมมชรูป
โดยตรง  ไดแก มหากุศลเจตนา  ๘  รูปาวจรกุศลเจตนา ๕ 
 ๒.อปุญญาภสิังขาร อกุศลเจตนา เปนผูปรุงแตงอกุศลวิบาก และอกุศลกัมมชรูป
โดยตรง ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ 

๓. อาเนญชาภิสังขาร กุศลเจตนา ทีต้ั่งมั่นไมหวัน่ไหว  เปนผูปรุงแตงอรูปวิบาก   
ไดแก อรูปาวจรกุศลเจตนา ๔ 



 

 

                                                                                                                               ๒๒๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 ๔.กายสังขาร เจตนาที่เปนผูปรุงแตงกายทุจริตและกายสุจริตใหสําเร็จลง ไดแก
อกุศลเจตนา ๑๒  มหากุศลเจตนา ๘  ที่เกี่ยวกบัทางกาย                

๕.วจีสังขาร เจตนาที่เปนผูปรุงแตงวจทีุจริตและวจีสุจริตใหสําเร็จลง ไดแก  อกุศล 
เจตนา ๑๒  มหากุศลเจตนา ๘   ที่เกี่ยวกบัทางวาจา 
 ๖.จิตตสังขาร เจตนาที่เปนผูปรุงแตงมโนทุจริตและมโนสุจริตใหสําเร็จลง ไดแก
อกุศลเจตนา ๑๒ โลกียกุศลเจตนา ๑๗ ทีเ่กี่ยวกบัทางใจ 
 v สําหรับโลกุตตรเจตนา นั้น ไดชื่อวาเปนบุญก็จริง แตไมชื่อวา ปุญญาภิสังขาร 
เพราะไมมหีนาทีท่ําใหเกิดภพชาติ ที่เปนวฏัฏสงสาร มีหนาที่ทาํลายภพ ชาติเทานัน้ 
 v ปุญญาภิสังขาร ที่เกี่ยวกบักามาวจรกุศลเปน กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรม สําเร็จ
ดวยสุจริต ๑๐ และ ทาน  ศีล ภาวนา 
 vปุญญาภิสังขารที่เกี่ยวกับรูปาวจรกุศลเปนมโนกรรมสาํเร็จดวยภาวนา 
 vอปุญญาภิสังขารเปนกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมสาํเรจ็ดวยทจุริต๑๐ 
 v อาเนญชาภิสังขาร  เปน  มโนกรรม  สําเร็จดวย  ภาวนา    
 

ธรรมที่ช่ือวา  สังขาร  ที่มิใชเปนผลของอวิชชา มี ๗ อยาง คือ 
 ๑. สังขตสังขาร ธรรมที่ถูกปจจัย ๔ปรุงแตงไดแก จิต เจตสิก รูปทัง้หมด เชน     อนจิฺ
จา วต สงฺขารา 
 ๒. อภิสังขตสังขาร  รูปนามที่ถกูกรรมเปนผูปรุงแตงโดยตรง ไดแก โลกียวิบาก
และกัมมชรูป และอภิสังขตสังขาร นี้ ก็สงเคราะหเขาในสังขตสังขาร ดวย 
  ๓. อภิสังขรณกสังขาร   ธรรมเปนผูปรุงแตงโลกียวบิาก และกัมมชรูป โดยตรง 
ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒  โลกยีกุศลเจตนา ๑๗ 
  ๔. ปโยคาภสิังขาร ความพยายามปรุงแตงทางกาย และทางใจ ไดแก วิริยะเจตสกิ 
ที่เกี่ยวกับกายกรรม  มโนกรรม (ไมเอาวริิยะที่เกีย่วกับวจีกรรม เพราะทางวาจา นั้น วิริยะ
เจตสิกไมไดเปนประธาน เกีย่วกับ วิตก วจิาร เทานั้น) 
 ๕. กายสังขาร   ธรรมชาติที่ปรุงแตง รางกาย ไดแก ลมหายใจเขาออก 
  ๖. วจสีังขาร   ธรรมชาติทีป่รุงแตง วาจา  ไดแก  วิตก วิจาร 
  ๗.จิตตสังขาร ธรรมชาติทีป่รุงแตงจิต ไดแก สัญญา เวทนา หรือ เจตสิก ๕๐ (เวน 
วิตก วิจาร) 
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 v ปุญญาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัย อวิชชา เปนเหตุคือผูทีม่ีความเลื่อมใส
พอใจในการทาํบุญตางๆ มกีารบําเพ็ญทาน รักษาศีล  เจริญภาวนา โดยมีความปรารถนา
ความสุขความสบายอนัเปนผลแหงการกระทํานั้น ๆ  
 บางพวกมีความเหน็วา ความสุขของพวกรูปพรหมมีความประณีต ยิ่งกวา ความสุข
ของพวกเทวดา และมนุษย จึงไปทาํรูปฌาน 
      v อปุญญาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัย อวิชชา เปนเหตุ คือ บางคนไมเชื่อวา
การกระดีนัน้เปนบุญการกระทําชัว่เปนบาป ฉะนั้นคนจําพวกนี้จึงมคีวามพอใจในการกระทํา
ทุจริตตาง ๆ มีการฆาสัตว ลักทรัพย เปนตน หรือบางพวกก็รูวาการกระทําชัว่ตาง ๆ นั้นไมดี
เปนบาป แตตนกห็าละเวนไม หรือบางพวกมีความเขาใจวา ถาฆาสัตวแลวนาํไปบูชาเทพเจา
หรือผีสางเชนนี้แลว เทพเจาหรือผีสางนัน้จะบันดาลใหสําเร็จตามความประสงคของตนได 
 การกระทําทุจริตตาง ๆ ของบุคคลดังกลาวมาแลว ก็เพราะมองไมเห็นโทษของทกุข 
สมุทัย และนกึไปไมถึงคุณของนิโรธและมรรค ดวยอํานาจแหงโมหะปกปดไวนัน้เอง 
 v อาเนญชาภิสังขาร ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเปนเหตุ คือผูที่เหน็วา ความ
ทุกขความเดือดรอนตาง ๆ เกิดมาจากรปูธรรมเปนเหตุ จึงหาหนทางที่จะไมใหมรูีปเกิดขึ้น 
โดยพยายามทําฌานไปตามลําดับ จนถึงอรูปฌานหรือบางพวกรูปพรหมมีความเหน็วา
ความสุขทีเ่กิดจากอรูปฌานนั้นประณีตกวาความสุขที่เกดิจากรูปฌาน จึงไดทาํอรูปฌาน 
 

แสดง ลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน ของ สังขาร 
อภิสงฺขรณลกฺขณา   มีการปรุงแตง    เปนลักษณะ 
อายูหนรสา  มีความพยายามใหปฏิสนธวิิญญาณเกิด หรือ พยายามทําใหธรรมที่เปน

ผล ซึ่งไดแก รูป นาม ที่เปนหมวดเปนกองเกิด เปนกิจ  
  เจตนาปจจุปฏฐานา เปนธรรมชาติที่ชักนาํกระตุนเตือน เปนอาการปรากฏในปญญา
ของบัณฑิตทัง้หลาย   

อวิชฺชาปทฏฐานา ม ีอวิชชา เปนเหตุใกล 
ฯลฯ 

 
(มีแสดงโดยพสิดาร ในหลักสูตรชั้นมัชฌิมโท) 
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ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค 
 
ในปริจเฉทที่ ๙ ซึ่งเปนปริจเฉทสุดทายนี ้ เปนการแสดงจิต เจตสิก รูป นิพพาน ที่

เรียกวาปรมัตถธรรม ๔ นี้ โดยกรรมฐาน ๒ อยาง คือ สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน  
โดยความเปนผูรูอารมณ และโดยความเปนอารมณ (ที่ถูกรู) และแสดงถึงหลักของการปฏิบัติ
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานโดยละเอียด เปนการสรุปหลักและจุดมุงหมายของ
การศึกษาพระพุทธศาสนา ลงในการปฏิบัติกรรมฐานสงัคหะนี ้
  สมถวิปสสฺนาน ํ ภาวนานมิโต   ปร ํ
  กมฺมฏฐานํ  วกฺขาม ิ ทุวิธมปฺ  ยถากฺกม ํฯ 
 แปลความวา ภายหลงัที่ไดแสดงปริจเฉทที ่๘ จบแลว  ขาพเจา (พระอนุรุทธาจารย) 
จักแสดงกัมมฏัฐาน ๒ ประเภท ของสมถกมัมัฏฐาน และ วิปสสนากมัมฏัฐาน   โดยลาํดับ 

สมถกรรมฐาน 
แสดงสมถกมัมัฏฐาน ตามคาถาสังคหะ 

 ตตฺถ สมถสงคฺเห ตาว ทส กสณิานิ ทส อสุภา ทส อนุสสฺติโย จตสฺโส อปปฺ 
มฺญาโย เอกา สฺญา เอกํ ววตฺถาน ํจตฺตาโร  อารุปฺปาเจติ สตฺตวิเธน สมถกมฺมฏ
ฐานสงฺคโห ฯ 
 แปลความวา ในสมถกมัมัฏฐาน และวิปสสนากมัมัฏฐาน ทั้ง ๒ ประเภทนั้น  อันดับ
แรกในสมถสังคหะ  ยอมมีการรวบรวมสมถกัมมัฏฐาน ๗ ประเภท คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐  อัปปมัญญา ๔ สัญญา ๑ ววัตถาน ๑ อรูป ๔ ฯ 
 ราคจริตา  โทสจริตา  โมหจริตา  สทธฺาจริตา  พทฺุธิจริตา  วติกฺกจริตา  เจต ิ 
ฉพฺพิเธน  จริตสงฺคโหฯ 
 จริตสังคหะ คือ การรวบรวมจิตเจตสิก รูป โดยประเภทแหงจริต ๖ อยาง คือ ราคจรติ 
๑  โทสจริต ๑  โมหจริต ๑  ศรัทธาจริต ๑  พุทธจิริต ๑  วติกจริต ๑ 

ปริกมฺมภาวนา  อุปจารภาวนา อปฺปนาภาวนา เจต ิ ติสฺโส  ภาวนา ฯ 
ภาวนายอมมี ๓ ประเภท คือ บริกรรมภาวนา๑ อุปจารภาวนา๑อัปปนาภาวนา๑ 

        ปริกมมฺนิมิตฺตํ อุคฺคหนิมิตฺตํ ปฏิภาคนิมิตฺตฺเจติ ตีณ ินมิิตฺตานิ จ เวทิตพฺพาน ิ
 นิมิตยอมมี ๓ ประเภท คือ บริกรรมนิมิต ๑  อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมติ ๑ ฯ ดังกลาว
ทั้งหมดนี ้ นักศึกษาพระอภิธรรมทั้งหลายควรทราบไว ฯ 
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อธิบาย สมถกัมมัฏฐานสังคหะ 
 คําวา สมถะ  ตามบทวิเคราะหวา “กิเลเส สเมตีติ  สมโถ “ แปลวา คุณธรรมใด ยอม
ยังกิเลสทัง้หลายใหสงบลง  ฉะนัน้ คุณธรรมนั้น  จงึชือ่วา สมถะ  ไดแก สมถกัมมัฏฐาน ๗ 
หมวด  คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐  อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑ จตุ
ธาตุววัตถาน๑ อรูปกมัมัฏฐาน๔รวมสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ องคนี ้ มคุีณที่ทําใหกิเลสทั้งหลาย
สงบระงับไป เพราะฉะนัน้  จงึเรียกวา  สมถกัมมัฏฐาน 
 ภาวนา หมายถึง การเจริญ หรือธรรมที่ควรเอาใจใสใหมาก มวีิเคราะหวา ภาเวตพฺ
พาติ ภาวนา แปลวา คุณชาติที่ควรเจริญ คือ เอาใจใสใหมาก  ชื่อวา ภาวนา  ไดแก บริกรรม
ภาวนา ๑ อุปจารภาวนา ๑  อัปปนาภาวนา ๑ 
       บริกรรมภาวนา ไดแก เบื้องตนแหงกรรมฐานคือ บริกรรมนิมิตและอคุคหนิมิต 

อุปจารภาวนา ไดแก ทานกลางแหงภาวนาคือปฎิภาคนมิิตตลอดถึงโคตรภู 
อัปปนาภาวนา ไดแก ที่สุดของภาวนาคอืฌาน ตลอดถึงอริยมรรค อริยผล 
นิมิต ไดแก เครื่องหมายใหจิต เจตสิก เขาไปรับ หรือยดึเกาะไว คือ อารมณ  ซึง่ไดแก  

บริกรรมนิมิต  อุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมติ 
อารมณสมถกรรมฐาน ๔๐  อยาง มี ๗ หมวด คือ 

๑) กสิณ ๑๐  ๒) อสภะ ๑๐  ๓) อนุสสติ ๑๐ 
๔) อัปปมัญญา ๔   ๕) อาหาเรปฏกิูลสัญญา ๑ 
๖) จตุธาตุววตัถาน ๑   ๗) อรูปกรรมฐาน ๔ 

๑.  กสิณ ๑๐ 
 กสิณ หมายถงึ แบบทีท่ําขึน้ หรือ ส่ิงที่เปนนมิิตหมายในการเพงทําสมาธิเพื่อใหจติ
สงบ  มี ๑๐ อยาง คือ 
๑) ปฐวกีสณิ แบบแหงดินทีท่ําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๒) อาโปกสณิ ขนาดแหงน้าํที่ทาํขึ้นเพื่อเพงทาํจิตใหสงบ     ภูตกสณิ ๔ 
๓) เตโชกสณิ ขนาดแหงไฟ ที่ทาํขึ้นเพื่อเพงทาํจิตใหสงบ 
๔) วาโยกสณิ แบบแหงลมทีท่ําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๕) นีลกสณิ   ขนาดของสีเขยีวทีท่าํขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๖) ปตกสณิ ขนาดของสีเหลืองทีท่ําขึน้เพือ่เพงทําจิตใหสงบ   วัณณกสิน ๔ 
๗) โลหิตกสณิ ขนาดของสีแดงทีท่ําขึ้นเพื่อเพงทําจิตใหสงบ 
๘) โอทาตกสิณ ขนาดของสีขาวที่ทาํขึ้นเพื่อเพงทาํจิตใหสงบ 
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๙) อากาสกสิณ ขนาดของอากาศทีท่ําขึน้เพื่อเพงทาํจติใหสงบ 
๑๐) อาโลกกสิณ  ขนาดของแสงสวางทีท่าํขึ้นเพื่อเพงทาํจิตใหสงบ 
หมายเหต.ุ.กสิณมณฑล หมายความวา วงรอบหรือขนาดแหงกสิณทีท่ําขึ้น 

๒. อสุภะ ๑๐ 
 อสุภะ หมายถึง ส่ิงที่ไมสวยไมงาม หรือส่ิงทีน่ารังเกียจ (นตฺถิ สุภํ  เอตฺถาติ สุภํ )ใน
ที่นีห้มายเอาซากศพ สําหรับเพงเพื่อทาํลายกามราคะ ม ี๑๐ อยาง คือ 
 ๑) อุทธุมาตกอสุภะ   ซากศพที่พองขึ้นอืด  โดยเปนสิ่งที่นารังเกยีจ 
 ๒) วินีลกอสภุะ          ซากศพที่มีสีเขียวปะปนกนั โดยเปนสิง่ทีน่ารังเกยีจ 
 ๓) วิปุพพกอสุภะ ซากศพที่มนี้ําเหลืองน้ําหนองไหลออกมา ฯลฯ 
 ๔) วิจฉิททกอสุกะ ซากศพที่ถกูสบัขาดเปนทอน ๆ  ฯลฯ 
 ๕) วิกขายิตกอสุภะ ซากศพที่ถกูสตัวกัดกิน   ฯลฯ 
 ๖) วิกขิตตกอสุภะ ซากศพที่ขาดเปนทอน ๆแลวทิ้งเรี่ยราด ฯลฯ 
 ๗) หตวกิขิตตกอสุภะ  ซากศพที่ถกูสบัฟนขาดเปนทอนๆทิ้งไวทีละอัน ฯลฯ 
 ๘) โลหิตกอสุภะ ซากศพที่มีโลหิตไหลเต็มไปหมด ฯลฯ 

๙) ปุฬุวกอสภุะ ซากศพที่เต็มไปดวยหมูหนอนชอนไช ฯลฯ 
๑๐) อัฏฐิกอสุภะ ซากศพที่เหลอืแตกระดูกขาวเกลื่อน ฯลฯ 

๓. อนุสสติ ๑๐ 
 อนุสสติ หมายถึง การระลกึถึงเสมอ ๆ หรือ ส่ิงที่ควรระลึกถึงเนือง ๆ (อนุปฺปนฺนาน ํ  
สติ = อนุสฺสติ) มี ๑๐ อยาง คือ 
 ๑) พุทธานุสสติ  การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งคุณของพระพทุธเจา 
 ๒) ธัมมานสุสติ  การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งคุณของพระธรรม 
 ๓) สังฆานสุสติ  การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งคุณของพระสงฆ 
 ๔) จาคานุสสติ  การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งการบริจาคของตน 
 ๕) สลีานสุสติ    การระลึกถงึเนืองๆซึง่ศีลทีต่นไดรักษาอยางบริสุทธิ์ดีแลว 
 ๖) เทวตานุสสติ  การระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งธรรมที่ทาํบุคคลใหเปนเทวดา 
 ๗) อุปสมานสุสติ  การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งพระนิพพาน อันเปนที่สงบระงับ 

แหงกิเลสทัง้ปวง 
 ๘) มรณานสุสติ การระลึกถงึเนือง ๆ ซึ่งความตายอันจะมแีกตน 
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 ๙) กายคตาสติ  การระลึกไปทัว่รางกาย โดยความเปนของไมงาม 
 ๑๐) อานาปานสต ิ การระลึกทั่วถงึซึ่งลมหายใจเขาออก 

๔. อัปปมัญญา ๔ 
 อัปปมัญญา หมายถงึ ธรรมที่ตองแผไปหรือส่ิงที่ตองระลึกรูโดยไมมปีระมาณ (อปฺป
มาเณน  ชานาตีติ  อปฺปมฺญา)  ม ี๔ อยาง คือ 
 ๑) เมตตา ความรักใคร ความปรารถนาดีใหสัตวทุกจําพวกเปนสุข (ในขณะที่เหน็
บุคคลผูเปนทีรั่กอยูในอาการปกติ ที่เรียกวา ปยมนาปสตัว)   
 ๒) กรุณา ความสงสาร ความเหน็ใจอยากชวยเหลือใหพนทุกข (ในขณะที่เห็นบุคคล
กําลังไดรับความทกุขยาก ทีเ่รียกวา ทุกขิตสัตว) 
 ๓) มุทิตา ความพลอยยนิดีเมื่อเหน็ผูอ่ืนไดดี (ในขณะที่เหน็บุคคลกาํลังประสบกบั
ความสุขสบาย หรือประสบผลสําเร็จในส่ิงทีห่มาย ที่เรียกวา สุขิตสัตว) 
 ๔) อุเบกขา ความวางเฉยตออารมณนัน้ ๆ (ในเมื่อไดผานพนอารมณ ๓ อยาง 
ขางตนมาแลว หรือ ตนเองหมดภาระทีจ่ะตองขวนขวายในอาการ ๓ อยางนั้นแลว ก็วางใจ
เปนกลาง  พิจารณาเปนเรื่องของกรรม ที่เรียกวา มัชฌัตตสัตว) 

๕. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
๑) อาหาเรปฏิกลูสัญญา ความสาํคัญในอาหารวาเปนของนาเกลยีด ไมนายินด ี

๖. ววัตถาน ๑ 
 ๑) จตุธาตุววตัถาน  การกาํหนดพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยความเปนธาตุ ทัง้ ๔ คือ 
ดิน น้าํ ลม ไฟ  ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา 

๗. อรูปกรรมฐาน ๔ 
อรูปกรรมฐาน หมายถึง กรรมฐานที่มีอารมณไมมีรูปรางสัณฐานเปนอารมณมี ๔ อยาง คือ 
 ๑) อากาสานัญจายตนะ  อารมณที่สืบเนื่องจากอากาศ คือ ไดเพิงอากาศออกไป
แลว ถือเอาความวางเปลาเปนอารมณ  
 ๒) วิญญาณญัจายตนะ  อารมณที่สืบเนื่องจากวิญญาณ คือ ถอืเอาฌานจิตดวง
กอน ในฌานจิตที่ไดในภพกอน ซึง่ดับไปแลวเปนอารมณ 
 ๓) อากิญจญัญายตนะ อารมณที่สืบเนื่องจากความไมมีอะไรเหลืออยูเลย  คือ 
ถือเอาความวางเปลาไมมีอะไรเลย เปนอารมณ 
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 ๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ  การถือเอาจิตที่ละเอียดออน เปนอารมณคือ แทบ
ไมรูสึกอะไรเลย  จะวามีความรูสึกก็ไมใช จะวาไมมีก็ไมเชิง  
 

แสดงกรรมฐานที่เหมาะแกจริต ๖ อยาง 
๑. อสุภกรรมฐาน ๑๐ กายคตาสติ ๑ รวม ๑๐ อยางนี ้ยอมเหมาะแกคนราคจริต 
๒.อัปปมัญญา ๔ วรรณกสณิ ๔ รวม ๘ อยางนี้ ยอมเหมาะแกคนโทสจริต 
๓. อานาปานสติ   ยอมเหมาะแกคนโมหจริต  และวิตกจริต 
๔. อนุสสติ ๖ เบื้องตน มีพทุธานุสสติ เปนตนยอมเหมาะแกคนศรัทธาจริต 
๕. มรณานุสสติ ๑ อุปสมานสุสติ ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตวุวัตถาน ๑ รวม 

๔ อยางนี้  ยอมเหมาะแกคนพุทธจิริต 
 สวนอารมณกรรมฐานที่เหลอื ๑๐ คือ ภูตกสิณ ๔ อากาสกสิณ ๑ อาโลกกสิณ ๑ 
อรูป ๔   ยอมเหมาะแกจริตทั้งหมด เรียกวา สัพพัตถจรติกรรมฐาน 
 

วิธีการเพงกสิณ 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดจัดการทําองคกสิณเสร็จเรียบรอยแลว แตนั้นก็พงึแสวงหา
สถานทีห่างจากหมูคณะและเสียงตาง ๆ อันเปนสถานที่เงยีบสงัด สะดวกแกการทีจ่ะเขาไป
พักอาศัย แลวเริ่มตนลงมือปฏิบัติตอไป การลงมือปฏิบัติเพง ปถวกีสิณนี้ตองตั้งองคปถวีกสิณ
ไวในที่จาํเพาะหนา โดยไมใหสูงไปหรือตํ่าไปจากสายตาของตนนัก เพราะวาถาตั้งสูงไปก็
จะตองแหงนหนาเพงดู ถาต่ําไปก็จะตองกมหนาเพงด ู ซึ่งจะทาํใหตนไดรับความลําบากใน
การเพงดูอยูนัน้  คร้ันเมื่อจะเขาไปนัง่ขัดสมาธทิําการเพงอยู  ก็จงนัง่ลงภายในหัตถบาส (๒ 
ศอกกับ ๑ คืบ) ซึ่งไมใกลไมไกลจากองคกสิณเพราะวา ถาหากนัง่ไกลเกินไปจะทําใหการเห็น
ปริมณฑลขององคกสิณไมไดชัด ถาหากนั่งใกลเกินไปก็จะทาํใหแลเห็นรอยนิ้วมือ รอยไมเปน
ตนไดอยางแจงชัด เมื่อเปนเชนนี ้กจ็ะเปนอุปสรรคแกสมาธ ิ คือทาํใหสมาธหิยอนไปในขณะที่
กําลังเพงอยู และเมื่อเวลาทีอุ่คคหนิมิปรากฏเกิดขึ้น 
 ภายหลงัที่ไดนั่งลงเรียบรอยแลวตอแตนั้นก็จงเริ่มปรารภความพอใจที่จะไดมาซึง่
ฌาน ที่จะทาํตนใหพนออกไปจากกามคณุอารมณตาง ๆ อันเปนตัวฉันทะที่ประกอบดวย
เนกขัมมะสังกปัปะ ดวยการพิจารณาเหน็โทษของกามคณุ  แลวจงพจิารณาในคุณ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ไปจนกวาจิตใจจะบังเกิดความแชมชื่นอิ่มเอิบปราโมทยในพระคุณนั้นๆ 
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จากนั้นจงัทาํการแผเมตตาไปในสัตวทัง้หลาย มีเทวดาและมนุษยเปนตนพอสมควร เสร็จแลว
จึงคอยนอมใจมาพิจารณาถงึตนเองวาตนนี้มีความตายเปนธรรมดา ไมมีส่ิงใดทีจ่ะชวยตนให
พนไปจากความตายได ฉะนั้น กอนทีค่วามตายจะมาถงึตน ตนจําเปนจะตองพยายาม
ขวนขวายหาสรณะที่พึง่ ไหกับตนเองใหจงได พรอมกบัมีความคิดวาเหน็วา การปฏิบัติโดย
การเพงกสิณนี้ เปนวธิีปฏิบัติของบัณฑติทั้งหลาย มพีระสัมมาสัมพุทธะเจา พระปจเจกพุทธ
เจา ตลอดจนพระอริยะสาวก เปนตน และทานเหลานี้ไดพนออกไปจากวัฏฏะทุกข มีการ เกิด 
แก เจ็บ ตาย ไดนั้นก็เพราะอาศัยการเพงกสิณนี้เอง  ดังนัน้การที่ตนจะพนไปจากสังสารวัฏได 
ก็โดยอาศัยการเพงกสิณนี้เชนเดียวกัน เมือ่คิดเห็นเชนนีแ้ลว กจ็งยกมอืข้ึนทําการอญัชลีกรรม
แตองคกสิณนัน้ แลวทําการเพงดพูรอมแผใจไปตลอดทั่วไป ภายในขอบเขตแหงองคกสิณนั้น 
อยาไดใชสายตาเพงด ูหรือ ใหใจไปจดจอแตเพียงสวนใดสวนหนึง่ขององคกสิณเปนอันขาด 
 เมื่อทําการเพงแผใจโดยทั่วๆ ไปอยูนัน้ ก็จงอยาไปสนใจอยูในสีของปถวีทีเ่ปนองค
กสิณ และสภาวะลกัษณะปถว ีทีม่ีความแข็ง ออน แตอยางใด ๆ ทัง้สิน้ ทัง้นีก้็เพราะวามิไดทํา
เพง วัณณะกสิณ แตกําลังเพง ปถวกีสณิ อยูทัง้ไมตองไปทําการพจิารณาถงึปรมัตถปถวีแต
ประการใดอีกดวยหากแตตองตั้งใจเพงดอูยูเฉพาะแตในบัญญัติปถวอียางเดยีวเทานั้น ดวย
เหตุนี้แหละพระโยคีบุคคลจึงไมควรไปสนใจในสีของปถว ีและสภาวะปถวีแตอยางใด ๆ 
 ฝายภายในดานจิตใจนัน้ ก็จงทาํความพอใจ อ่ิมใจ ต้ังมัน่อยูอยางจรงิใจในองคกสณิ
ใหเหมือนกนักบัเสือที่กาํลังกดัดึงเอาแตเฉพาะเนื้อเตาออกมาจากกระดองเตาฉันนัน้ เมือ่
กําลังเพงดูอยูก็จงลืมตาดูอยูอยางธรรมดาอยาลมืตาใหโตหรือหร่ีตาใหเล็กลงไปแตอยางใด
นัก พรอมกนันั้นก็จงใชปากบริกกรมวา ปถวีๆ หรือดินๆ เปนระยะไป ไมจําเปนจะตองบริกรรม
โดยไมหยุดหยอน ซึ่งจะทาํใหกลายเปนการเสกคาถาไป และจงพยายามลืมตาบริกรรม ให
มากที่สุดที่จะมากได  สวนการหลับตาบริกรรมนั้น ก็จงใชเปนบางครั้งบางคราว แตอยาใชให
บอยนัก ทาํอยูเชนนีเ้ร่ือย ๆ ไปจนกวา อุคคหะนมิิต จะมาปรากฏขึ้น 
 หมายเหต ุ การงานที่จะพึงปฏิบัติในการเพงองคกสิณที่เหลืออีก ๙ นั้น ก็คงเปนไปใน
ทํานองเดียวกนันีทุ้กประการ 
 
วิธีปองกันอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากใจในระหวางที่อุคคหนิมิตยังไมปรากฏ 

ในระหวางทีก่าํลังเพงดูสสัมภาระปถว ี หรืออุตุชปถวอีงคกสิณ พรอมกับใชปาก
บริกรรมวา ปถวี ๆ อยูนัน้ พระโยคีบุคคลนั้น ยอมมีความตองการใหอุคคหนมิิตปรากฏเกิดขึ้น
โดยเร็วที่สุดทีจ่ะเร็วได แตอุคคหนิมิตนัน้ก็มิปรากฏไดโดยเร็วตามความประสงคของพระโยคี 
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ฉะนั้น จิตใจของพระโยคีจึงรูสึกเหน็ดเหนือ่ย เมื่อจิตใจรูสึกเหน็ดเหนือ่ยขึ้นมาแลว รางกายก็
พลอยออนเพลียและเหน็ดเหนื่อยตามไปดวย เมื่อเปนเชนนี ้ถนีมทิธนิวรณ ก็ไดโอกาสเกิดขึ้น
ครอบงํา โดยทําใหอยากหยุดพัก หรือไปทํากจิอยางอื่น ๆ มีการปดกวาด ทําความสะอาด 
สวดมนตไหวพระ เปนตน ที่เปนปลิโพธเครื่องกังวลตาง ๆ ดังนั้น ถาอาการดังกลาวนี้บังเกิด
ข้ึนแกพระโยคีบุคคลแลวไซร ก็จงเตือนตนเองวา มิวนัใดก็วันหนึง่ความตายก็จะบงัเกิดมีแก
เราอยางแนแท ทั้งอุคคหนมิิตก็ยังมิไดเกดิขึ้นเลย ถาตนขืนหยุดพัก หรือ มวัไปกังวลอยูกับ
งานอื่น ๆ แลว สมาธิของตนก็จะเสยีไป ทั้งการงานเหลานี้ตนกเ็คยกระทาํมาแลวหลายภพ
หลายชาติ จนกระทั่งภพนีก้ย็ังกระทําอยู ฉะนั้นในขณะที่ตนกาํลังเพงปถวีกสิณอยูนี ้ไมควรไป
ทํากจิอยางอื่นเลย แลวจงมคีวามพยายามเพงดูอยูตอไปใหมาก  และอยากระพริบตาบอยนกั 
ประมาณ ๒– ๓ นาที จงึคอยใชปากบริกรรมวา ปถวี ๆ หรือดิน ๆ เสียครั้งหนึง่ เปนระยะหาง
กันไปตามสมควร จนกวาอุคคหนิมิตจะปรากฏ     

เมื่ออุคคหนิมติปรากฏขึ้นแลว เมื่อพระโยคีกําลงัเพงปถวีองคกสิณ ที่ยังเปนบริกรม
นิมิตอยูนั้น บางทานก็ไดอุคคหนิมิตชา บางทานก็ไดอุคคหนิมิตเร็ว คือตองพยายามอดทน
ตอสูอยูนานกบันิวรณซึ่งเปนตัวอุปสรรคคอยขัดขวางอยางยิ่ง อุคคหนิมิตจึงปรากฏขึ้นได เมื่อ
อุคคหนิมิตปรากฏขึ้นทางใจแลว ก็ไมจําเปนตองเพงปถวีองคกสิณที่เปนบริกรรมนมิิตซึ่งเปน
อารมณภายนอกอีก แตกลบัเพงอุคคหนมิิต อันเปนอารมณที่ปรากฏขึ้นทางใจ และในเวลา
นั้น ความเปนไปของปถวีองคกสิณที่เปนอุคคหนิมิตกับจิตใจของพระโยคีบุคคลนั้น เสมือน
แมเหล็กที่มีกาํลังดึงดูดเอาสิ่งของ ที่เปนเหล็กดวยกนัใหมาตนิอยูไดฉันใด  จิตใจของพระโยคี
บุคคลก็ดึงดูดเดาปถวอีงคกสิณ ทีเ่ปนอุคคหนิมิตใหติดแนบอยูกับใจไดฉันนัน้  ฉะนัน้การเหน็
ส่ิงของอื่น ๆ ไดก็เฉพาะแตในเวลาทีพ่ระโยคีลืมตาดูอยูเทานัน้ คร้ันหลับตาลงกก็็คงเหน็แต
เพียงภาพปถวอีงคกสิณอยูอยางเดยีว แมที่สุดจะลืมตาอยูในทีม่ืด จกัขุทวารวิถกี็ไมเกิด คง
เห็นแตภาพปถวีองคกสิณทีเ่ปนอุคคหนมิติเทานั้น ความงวงเหงาหาวนอนและเกียจคราน 
ออนแอทอแท ซึ่งเปนตัวถนีมิทธนวิรณกค็อย ๆ ถอยหางออกไป พรอมดวยนวิรณที่เหลื่อ
นอกนัน้ก็คอย ๆ ทุเลาเบาบางลงไปดวย 

เมื่อปฏิภาคนมิิตปรากฏขึ้นแลว พระโยคีบุคคลที่ทําการเพงปถวีองคกสิณ จนถึง
อุคคหนิมิตปรากฏขึ้นทางใจแลวนั้น พระโยคีบุคคลก็ไมตองนัง่เพงปถวีองคกสิณนัน้อีก แต
ตองยายที่ไปเสียที่อ่ืน สุดแตจะเหน็วาที่ใดจะสะดวกสบายและสมควร ก็จงพักอาศัยอยู ณ ที่
แหงนัน้แลวตัง้ตนเพงอุคคหนิมิตที่ไดมาแลวนัน้ตอไป ถาอุคคหนมิิตทีก่ําลังเพงบริกรรมอยูนั้น
เกิดเลือนหายไป เนื่องมาจากปลิโพธ เครือ่งกังวลอยางใดอยางหนึง่แลว จงรีบกลับไปยังที่เกา 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๓๖                                                                                         

เร่ิมตนเพงปถวีองคกสิณเสยีใหม ตอเมื่อไดอุคคหนิมิตแลว จึงกลับไปยังที่ใหมตามเดิม แลว
เร่ิมเพงอุคคหนิมิตนัน้ตอไป ทัง้นีก้็เพราะวา ถายังเพงปถวีองคกสิณเดิมอยูอีก จะทําให
ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นไดโดยยาก คร้ันพยายามเพงอุคคหนิมิตอยูตอไปอยางไมขาดสายแลว 
อุคคหนิมิต ทีถู่กเพงอยูนั้นกจ็ะมีสภาพสะอาดปราศจากริ้วรอย ดางพรอย ดวยมลทนิตาง ๆ มี
ความละเอยีดประณีตยิ่งขึ้นมามากกวา  อุคหนนิมิตทีป่รากฏเมื่อขณะแรก คือ คอย ๆ ใส
ข้ึนมาเปนลําดบัเหมือนหนึ่งเนื้อกระจก จิตใจในขณะนั้นก็แตความชุมชื่นเอิบอ่ิมอยูโดยไมรู
เบื่อในการนั้นเลย อุคคหนมิิตที่มีคุณภาพเชนนี้แหละ จึงกลับเปลีย่นชื่อเรียกวา ปฏิภาคนิมติ 
กามาวจรสมาธิของพระโยคีบุคคล นับจําเดมิแตปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นจะถกูเปลี่ยนชื่อ
เรียกวา อุปจารภาวนาและดวยอํานาจแหอุปจารภาวนานี้แหละ นวิรณธรรมตางๆ ยองสงบลง
เปนอยางดี ไมมีโอกาสเกิดเปน ปริยุฏฐานะได 

วิธีการรักษาปฏิภาคนิมิต 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดปฏิภาคนิมิตแลว ถาพระโยคีนัน้เปนติกขบุคคล ในไมชากจ็ะ
บรรลุปฐมฌานที่ชื่อวา อัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธ ิ แตถาหากเปนมันทบุคคลกจ็ะบรรลุ
ปฐมฌานชา ฉะนั้นในระหวางที่รูปาวจรปฐมฌานยังไมเกิดนั้น พระโยคีบุคคลจําเปนจะตองมี
การรักษาปฏิภาคนิมิตไวเปนอยางดี เสมอืนหนึ่งพระราชีนีทีก่ําลงัทรงพระครรภ อันพราหมณ
ปุโรหิตทัง้หลายทาํนายวา พระกุมารในพระครรภนี้เปนพระโอรส และจะไดเปนพระเจาจักร
พรรติ์ ฉะนัน้ จึงทะนถุนอมบํารุงรักษา พระครรภนั้นเปนอยางดี มิใหมีอันตรายใด ๆ มาพอง
พานกล้ํากลายไดฉันใด พระโยคีบุคคลก็ตองรักษาปฏภิาคนิมิตไวใหจงดีฉันนั้น ถาหากไม
ระวังรักไวใหดีแลวปฏิภาคนมิิตนั้นก็จะเลอืนหายไป เมื่อเปนเชนนี ้ ภาวนาจิตของพระโยคี
บุคคลนั้นก็จะลดต่ําลงไปอยูในขั้น บริกรรมภาวนา ตามไปดวย 
 ฉะนั้น พระโยคีบุคคล เมือมีค่วามประสงคที่จะรักษาปฏภิาคนิมิตไวไหเปนอยางดนีั้น 
พึงเวนจากอสปัปายะ อันเปนสิ่งที่ไมสมควรแกการภาวนาสมาธิ ๗ อยาง คือ อาวาส ที่อยูที่
อาศัยหลับนอน โคจระ หมูบานที่จะตองเขาไปบิณฑบาต  ภัสสะ ถอยคํา โภชนะ อาหาร  อุตุ 
ฤดู อิริยาบถ การยืน เดิน นัง่ นอน  แลวพงึเสพแต สัปปายะ อันเปนสิง่สมควรแกภาวนาสมาธิ 
๗ อยางเชนเดียวกนั เมื่อพระโยคีบุคคลไดปฏิบัติตามดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ บางทานก็ได 
อัปปนาฌาน ในกาลไมนานนัก 

อสัปปายะและ สัปปายะ ๗ อยาง 
 ๑. อาวาสะ ที่อยู  มี ๒ อยาง คือ 
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๑) อาวาสอสัปปายะ หมายถงึ เมื่อพระโยคีบุคคลเขาไปพักอาศยัอยูในสถานที่ใด 
นิมิตทีย่ังไมเกดิก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวกสู็ญหายไป สติที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏขึ้น จิตใจที่
ยังไมสงบยังไมต้ังมัน่ ก็คงเปนไปอยูอยางเดิม ฉะนั้นสถานที่นัน้จงึเปน อาวาสอสัปปายะ แก
พระโยคนีั้น 
 ๒) อาวาสสปัปายะ หมายถึง สถานที่ใดพระโยคีบุคคลเขาไปพักอาศัยอยูแลว นมิิต
ที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น ที่เกดิขึ้นแลวก็ต้ังมั่นอยูไดไมหายไป สติที่ไมปรากฏก็ปรากฏขึ้น จิตใจ
ที่ยังไมสงบ ยงัไมต้ังมัน่ ก็มคีวามสงบตั้งมั่นได ฉะนัน้ สถานทีน่ั้นจงึเปน อาวาสสัปปายะ แก
พระโยคนีั้น 
 ดังนัน้ถาสาํนกัใด บานใด มีกฏิมีเรือนอยูหลายหลงั หรือทองถิน่ใด ตําบลใด มีทีพ่กั
อยูหลายแหงพระโยคีบุคคลก็จงไปทาํการปฏิบัติอยูในกุฏินั้น เรือนนัน้ สถานที่นัน้ ๆ แหงละ ๓  
วัน ๆ  เพื่อเปนการทดลองดูวา แหงใดเปนที่สัปปายะแกตนได ถาทีน่ั้นเปนอสัปปายะแกตน
แลว ก็จงเวนเสียจากทีน่ั้นแหงนั้น 
  ๒. โคจร  ที่เทีย่วไป (บานบณิฑบาต) มี ๒ อยาง 

๑) โคจรอสัปปายะ ม ี ๓  ประเภท 
(๑) หมูบาน หรือ ทองถิน่ ทีม่ีอยูจากเสนาสนะไปทางดานทิศตะวันออก หรือ ทศิ

ตะวันตก ทีม่ีแสงอาทิตยข้ึนสองหนา ในเวลาไป หรือ กลบัจากบิณฑบาต 
(๒)หมูบาน หรือ ทองถิน่ ทีม่ีอยูหางไกลออกไปจากเสนาสนะเกินกวา  หนึ่งโกสะครึง่ 

เทากับมากกวา๓ ไมลหรือ ๕ กิโลเมตร ทีม่ีการคมนาคมไปมาไมสะดวก 
(๓)หมูบาน หรือ ทองถิ่นที่เขาไปรับบิณฑบาตนัน้ไดอาหารมาไมพอฉนั 

 ๒) โคจรสัปปายะ มี  ๓ ประเภท 
 (๑)หมูบาน หรือ ทองถิ่น ทีม่ีอยูหางจากเสนาสนะไปทางดานทิศเหนอื หรือ ทางทศิ
ใต ที่พนจากแสงอาทิตยข้ึนสองหนาในเวลาไป หรือกลบัจากบิณฑบาต 
 (๒) หมูบานหรือทองถิน่ ที่มอียูใกลกันกับเสนาสนะ ประมาณหนึ่งโกสะครึ่ง เทากับ ๓ 
ไมล หรือ ๕ กโิลเมตร ทีม่ีการคมนาคมไปมาสะดวกสบาย 
 (๓) หมูบานหรือทองถิน่ใด ที่เขาไปรับบิณฑบาตนัน้ ไดอาหารเพียงพออยาง บริบูรณ
แกการฉัน 
 ๓. ภัสสะ ถอยคําพูด มี ๒ อยาง 

๑) ภัสสอสปัปายะ หมายถึง ถอยคําที่ไมสมควร ไดแก ถอยคําที่นับเนื่องอยูใน
ติรัจฉานกถา  ๓๒  และ วิคคาหิกวัตถุ  ๑๔ 
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 ๒) ภัสสสัปปายะ  หมายถงึ ถอยคําที่สมควร ไดแก ถอยคําทีน่ับเนื่องอยูในกถาวัตถุ 
๑๐ ประการ คือ  

๑) อัปฺปจฺฉตากถา   ถอยคําที่กลาวเกี่ยวกับเร่ืองใหเกิดความมกันอย 
๒) สันฺตุฏฐิกถา     ถอยคําที่กลาวเกี่ยวกับเร่ืองใหเกิดความสนัโดษ 
๓) ปวิเวกกถา    ถอยคําที่กลาวชักนําใหยินดีความสงัด 
๔) อสังสัคฺคกถา   ถอยคําที่กลาวชักนําไมใหคลุกคลีดวยหมูคณะ 
๕) วิริยารัมฺภกถา   ถอยคําที่กลาวชักนําใหปรารภความเพียร 
๖) สีลกถา    ถอยคําที่กลาวชักนําใหต้ังอยูในศีล 
๗) สมาธิกถา    ถอยคําที่ชักนาํใหเกิดความยินดีในการเจริญสมาธ ิ
๘) ปฺญากถา    ถอยคําที่ชักนาํใหเกิดปญญา รูยิง่ใหจริง รูชอบเหน็ถูก 
๙) วิมุตฺติกถา    ถอยคําที่ชักนาํใหยนิดีในความหลุดพน 
๑๐) วิมุตฺติญาณทัสฺสนกถา   ถอยคําที่กลาวชักนาํใหเกิดปญญาเหน็แจงความหลุด

พนดวยปญญาญาณ 
กถาวัตถ ุ ๑๐ ประการดังกลาวมาแลวนี ้ แมจะเปนถอยคาํที่ไมขัดกับมรรคผล 

นิพพาน แตประการใดก็จริง สําหรับผูปฏิบัติไมควรจะพดูมาก ควรพูดแตพอประมาณ 
 ๔. ปุคคละ   บุคคล มี ๒ ประเภท 

๑) ปุคคลอสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่ไมสมควรที่จะเขาไปสนทนาปราศรัย ในขณะ
ที่กําลงัปฏิบัติอยูนั้น ม ี ๒ จาํพวก คือ  ๑) กายทัฬหฺีพหุโล  ผูที่มีปกติชอบบํารุงตกแตงรางกาย   
๒)ติรจฺฉานกถโิก ผูที่มีปกติชอบพูดแตในติรัจฉานกถา ๓๒ 
 ๒) ปุคคลสัปปายะ หมายถึง บุคคลที่สมควรแกการเขาไปสนทนาปราศรัยในขณะที่
กําลังปฏิบัติอยูนัน้ ม ี๒ จาํพวกดวยกนั คือ ๑) อติรัจฺฉานกถิโก ผูที่มีปกติไมใครคุย ไมใครพูด
ในติรัจฉานกถา  ๒) สีลาทิคุณสัมฺปนฺโน  ผูที่ถึงพรอมดวย ศีลคุณ สมาธิคุณ ปญญาคุณ 

๕.โภชนะ อาหาร มี ๒ อยาง 
๑) โภชนอสปัปายะ หมายถึง อาหารที่ไมสมควร 
๒) โภชนสปัปายะ หมายถงึ อาหารที่สมควร  
ใหสังเกตหลังจากเมื่อทานอาหารเขาไปแลว จิตไมชุมชื่น อาหารนัน้กเ็ปน อสัปปายะ  

ถาจิตใจชุมชืน่ อาหารนัน้ก็เปน สัปปายะ 
 ๖. อุตุ อากาส,ฤดู  มี ๒ อยาง 

๑) อุตุอสัปปายะ หมายถงึ อากาศ หรือ ฤดู ที่ไมเปนทีส่บาย 
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๒)อุตุสัปปายะหมายถงึอากาศหรือฤดูเปนที่สบาย 
ใหสังเกตจากการไดรับอากาศนั้น ๆ แลว จิตไจไมแจมใส อากาศนัน้กเ็ปน อสัปปายะ 

ถาจิตใจสบาย อากาศนัน้ก็เปน สัปปายะ 
 ๗. อิริยาบถ มี ๒ อยาง คือ อิริยาปถอสัปปายะ กับ อิริยาปถสปัปายะ หมายถงึ 
อิริยาบถไมสบาย และ สบายใหสังเกตจากการใชอิริยาบถนัน้ๆแลว ถารูสักงวงเหงาหาวนอน 
อิริยาบถนั้นกเ็ปนอสัปปายะ ถารูสึกสบายใจการปฏิบัติไดรับผลดีอิริยาบถนัน้ก็เปนสปัปายะ 
 H พระโยคีบุคคลที่กําลงัเพงปฏิภาคนิมิตอยู โดยมกีารเวนจากอสัปปายะ  ๗ อยาง 
แลวเสพสัปปายะ ๗ อยาง ตามที่ไดพรรณนามาแลวนี ้ตอจากนี้ไมนานนักบางทานก็จะบรรลุ
ปฐมฌานได แตถาหากไมบรรลุแลวไซร พระโยคีบุคคลนั้นพงึบําเพ็ญ อัปปนาโกศล ๑๐
ประการ ใหเกดิขึ้นในสันดานของตนอยางบริบูรณ 
 

อัปปนาโกศล  ๑๐  ประการ คือ 
 ๑. วัตฺถุวสิทกริยตา  จงชําระรางกายและเครื่องนุงหมใหสะอาด 
 ๒. อินฺทฺริยสมัตฺตปฏิปาทนตา ปรับอินทรียทัง้ ๕ (ศรัทธากับปญญา,วิริยะ กบั
สมาธ,ิ สติตองกระทาํใหมาก เพื่อปองกนัรักษาจิตไมใหตกไปสูนิวรณ) 
 ๓. นิมิตฺตกุสลตา   มีความฉลาดในการรักษานิมิตกรรมฐาน 
 ๔. จิตฺตปคฺคโห   เมื่อจิตทอถอยอันเนื่องมาจาก ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ในขณะนัน้  
ควรยกจิตขึ้น ดวยการเจริญ  ธัมมวิจยะ วริิยะ ปติสัมโพชฌงค 
 ๕. จิตฺตนิคฺคโห เมื่อจิตใจฟุงซานอนัเนื่องมาจาก ธมัมวิจยะ วิริยะ ปติ  ในขณะนั้น
ควรขมจิตไวดวยการเจริญ ปสสัทธิ สมาธ ิอุเบกขา 
 ๖.จิตฺตสัมฺปหังโส เมื่อจิตใจเบื่อหนายในการเจริญกรรมฐาน ควรปลูกความเชื่อ เพื่อ
ยังจิตใหราเริง ดวยการนกึถงึสังเวควัตถุ๘ และคุณของพระรัตนตรัย 
 ๗.จิตฺตอัชฺชุเปกฺโข เมื่อจิตใจไมทอถอยฟุงซาน เบื่อหนาย เวลานัน้ควรเพงเฉยอยู 
 ๘. อสมาหิตปุคฺคลปริวัชชฺนัง เวนจากบุคคลที่มีจิตไมสงบ (ผูที่ไมไดฌาน) 
 ๙. สมาหิตปุคฺคลเสวนัง  คบบุคคลที่มี่จติสงบ (ผูที่ไดฌาน) 

๑๐. ตทธิมุตฺติ  นอมใจอยูแตในเรื่องของฌานสมาธิ ในทุก ๆ อิริยาบถ 
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การเกิดข้ึนแหงปฐมฌาน 
 เมื่อพระโยคีบุคคลไดปฏิบัติถูกตองดังที่ไดกลาวมาแลวนี ้รูปาวจรปฐม ฌาน ที่มีองค
ฌาน ๕ ก็เกิดขึ้นแกพระโยคีเปนไปดังนี ้ คือ มโนทวาราวัชชนะ ที่มีปถวีปฏิภาคนิมิตเปน
อารมณ เกิดขึ้นตัดกระแสภวังคขาด ในลําดับนั้นมหากุศลญาณสมัปยุตตชวนะดวงใดดวง
หนึง่ เกิดขึ้น๔ ขณะ แกมันทบุคคล หรือ ๓ ขณะแกติกขบุคคล ซ่ึงมปีฏิภาคนิมิตเปนอารมณ
ในฐานที่เปนบริกรรม อุปจาร อนุโลม โคตรภู หรือ อุปจาร อนโุลม โคตรภู เรียกวา อุปจาร
สมาธิชวนะ ในฌานวิถีแลวก็ดับไป ตอจากนัน้ปฐมฌานกุศล ที่เปน อัปปนาสมาธ ิที่มีปฏิภาค
นิมิตเปนอารมณ เกิดขึ้น๑ ขณะแลวก็ดับลง จากนัน้ภวงัคก็เกิดตอไป หลังจากภวงัคจิตปจจ
เวกขณวิถ ี ทีม่ีมโนทวาราวชัชนจิต ๑ขณะ มหากุศลชวนะ๗ ขณะ กเ็กิดขึ้นหลาย ๆ รอบทํา
การพิจารณาองคฌานทั้ง ๕ โดยเฉพาะๆ วาเปนวิตก วิจาร ปติสุข เอกัคคตา เสมือนผูที่ต่ืน
จากหลับ แลวพิจารณาถึงความฝนของตนวาฝนเรื่องอะไรบาง 
 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  น ุโค  ฌ ภ  ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช            
  มีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณ               พิจารณาองคฌานทั้ง ๕ 
 
เหตุที่ทําใหรูไดวา เปนอัปปนาฌานหลังจากฌานวิถีไดดับลงแลว 

 ในฌานวิถนีี้อารมณของบริกรรม อุปจาร อนโุลม โคตรภู ที่เปนกามชวนะกับอารมณ
ของอัปปนาฌานที่เปนอัปปนาชวนะนัน้ แมวาจะมีปถวีปฏิภาคนิมิตเปนอารมณเหมือนกนัก็
จริง แตขณะทีก่ามชวนะเกิดอยูนั้น อํานาจของกามตัณหา หาไดสงบราบคาบไม จิตใจก็ยังไม
มีกําลงัเต็มที ่ ตอเมื่อ ปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นแมวาเกิดเพียงขณะจิตเดียวก็จริง แตสามารถขม
กามตณัหาใหสงบลงไดอยางราบคาบเปนพิเศษ จิตใจกม็ีกําลงักลาแขง็เต็มที่ องคฌานทั้ง ๕ 
ก็ปรากฏขึ้นมาอยางเดนชัด อุปมาเหมือนกับการตอกตะปูลงไปบนแผนกระดานจนแนน ฉัน
ใด การเขาสอูารมณของปฐมฌานก็ไมหวั่นไหวคลอนแคลน ฉันนัน้ ฉะนัน้จงึทาํใหรูไดวา 
ฌานเกิดขึน้แลวแกตน สวนจะพูดไดหรือไมนั้น เกีย่วกับความรูในดานพระอภิธรรมโดยตรง 
ถาไดรับการศึกษาดีพอก็พูดได ถาไมไดรับการศึกษาดีพอก็พูดไมถูก 
 ปฐมฌาน ที่ไดชื่อวารูปาวจรจิตเพราะเจตนาที่อยูในปฐมฌานกุศลนี้ไมมี กามตัณหา 
คือ ความพอใจในกามคุณทัง้ ๕  ฉะนัน้จึงไมมีการสงผลให ปฐมฌาน ลาภีบุคคลไดบังเกิดใน
กามภูมิอีก แตกลับสงผลใหไปเกิดในรูปภูม ิฉะนัน้ ปฐมฌานกุศลนี้ จงึไดชื่อวา รูปาวจรจิต 
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การปฏิบติัตอไปเพื่อให ทุติยฌาน เปนตนเกิดขึ้น 
 สําหรับการปฏิบัติเพื่อให ทุติยฌาน เปนตนเกิดขึน้ ในขั้นแรก ฌานลาภีบุคคลพึง
กระทํา ปฐมฌานกุศลใหเกิดติดตอกันอยูตลอด ๑ วนั ถึง ๗ วัน เสยีกอนเพื่อจะไดอบรมจิตใจ
ใหมีสมาธิกลาแข็งขึ้น เพื่อเปนบาทแหงการฝกวสีทัง้ ๕ ประการตอไป 
 การที่จะให ปฐมฌานกุศลชวนะ เกิดขึ้นเสมอ ๆ นัน้ ก็ตองเพงปฏิภาคนิมิตเสียกอน 
ทั้งนี้ก็เพราะวา เมื่อเพงปฏิภาคนิมิตเวลาใด เวลานัน้ฌานจิตก็ตองเกิดขึ้นเปนธรรมดา แต
ทวาในวิถีหนึง่ ๆ นั้น คงมีแตปฐมฌานกศุลชวนะเกิดขึ้นเพยีง ๑ ขณะ ๒ - ๓ ขณะ แลวภวังค
จิตก็เกิดตอไป เปนไปอยูดังนี ้ ฉะนัน้ ขณะใดที่รูสึกวา ฌานจิตที่เกิดขึ้นนั้นไดดับไปแลว 
ขณะนั้นตองรีบเพงปฏิภาคนิมิตอีก เพื่อจะไดกลับเขาปฐมฌานอกี อยานิง่นอนใจ และอยา
สนใจในเรื่องอืน่ใดทั้งสิน้ จงพยายามเขาปฐมฌานไวเสมอ ๆ อยาใหขาดสาย เพื่อเปนการ
อบรมจิตใจใหสมาธิมกีําลงักลาแข็งขึ้น ในระหวางทีก่าํลังพยายามเขาปฐมฌานอยู ยังเขา
ไมไดตลอด ๑ วัน ๒ วัน เปนตนนั้น ในเวลานัน้อยาสนใจในการพิจารณาองคฌาน ๕  มีวติก 
เปนตน ใหมากนัก ควรสนใจแตในการเพงปฏิภาคนิมิต เพื่อจะไดเขาปฐมฌานประการเดียว 
เพราะวา ถาพิจารณาองคฌานมากไปในขณะนัน้ องคฌานเหลานัน้ ก็จะปรากฏขึ้นเปนของ
หยาบและมีกาํลังนอย เมื่อเปนเชนนีก้็จะทําใหปฐมฌานที่ไดมาแลวเสื่อมไป ทุติยฌานที่จะ
เกิดขึ้นใหมก็เกิดไมได  เมื่อพยายามเขาปฐมฌานไดเสมอ ๆ ตลอด ๑ วันถึง ๗ วนั ดังนี้แลว 
ตอจากนัน้ก็ควรฝกหัดในดานการกระทาํวสีภาวะทั้ง ๕ ใหชํานาญตอไป 

วสี  ๕  อยาง คือ 
๑. อาวัชชนวส ี  สามารถในการพิจารณาองคฌานของมโนทวาราวัชชนะ คือเมือ่

ฌานจิตดับลงแลวมีภวังคค่ันเพยีง ๔ - ๕ ขณะ ในระหวางวถิีตอวิถ ีทีม่ีการพจิารณาองคฌาน
โดยเฉพาะ ๆ 
 ๒.สมาปชชนวส ีสามารถในการเขาฌาน คือเมื่อประสงคจะเขาฌานก็เขาไดก็เขาได
ทันที โดยมีการเพงปฏิภาคนมิิตเพียงเล็กนอย และมีภวงัคค่ันเพียง๔–๕ ขณะฌานวถิีก็เกิดขึ้น 
 ๓. อธิษฐานวส ีสามารถในการกําหนดเวลาเขา คืออยูในฌานไดตามกําหนดเวลา 
 ๔. วุฏฐานวส ีสามารถในการกําหนดเวลาออก คือออกจากฌานไดตามกาํหนดเวลา 
 ๕.ปจจเวกขณวส ี สามารถในการพิจารณาองคฌานของชวนะ  คือ เมื่อมโนทวารา
วัชชนะเกิดขึ้นแลวดับไป ชวนะจิตทีท่าํหนาทีพ่ิจารณาองคฌานนั้น ๆ เกิดเพยีง ๔-๕ ขณะ
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เทานั้น หมายความวา เมื่อไดอาวัชชนวสีแลว ปจจเวกขณวสีก็สําเร็จไปในขณะเดียวกนั
นั่นเอง 
การปฏิบัติเพือ่ใหไดทุติยฌาน เปนตน 
 ปฐมฌานลาภบุีคคลฝกวสี ๕ อยาง คือ อาวัชชนวส ีสมาปชชนวส ีอธิษฐานวส ี วฏุ
ฐานวสี ปจจเวกขณวสี  จนชํานาญแลว จากนั้นจงเขาปฐมฌานกอน ออกจากปฐมฌานแลว 
พิจารณาเหน็โทษของวิตก องคฌานวา “ยังมีสภาพทีห่ยาบกวาองคฌานที่เหลือ อันเปน
สาเหตทุําใหสมาธิไมมัน่คง นวิรณที่สงบลงไปแลว อาจกําเริบข้ึนมาไดอีก” จากนัน้กน็อมใจ
พิจารณาองคฌานที่เหลือม ี วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา วามีสภาพละเอียดสุขุม ทัง้ทุติยฌานก็
หางไกลจากนวิรณ ทัง้สมาธกิ็มั่นคงกวาปฐมฌาน 
 จากนั้นกก็ลับไปเพงปฏิภาคนิมิต ดวยวิตักกวิราคภาวนา เมื่ออยากทราบวาใน
ขณะนั้นจิตเปนไปอยางไร ใหเขาปฐมฌานกอน ออกจากปฐมฌานแลว เหน็วิตกเปนสภาพที่
หยาบกวาองคฌานที่เหลือ และในเวลาใด จิตปราศจากนิกนัติตัณหาในปฐมฌาน ในเวลานัน้
จิตลงสูภวังค  ตอจากนัน้ปจจเวกขณวถิกี็เกิดขึ้นพิจารณาองคฌานทั้ง ๔ ม ี วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตา 

หมายเหตุ …   
ตติยฌาน พิจารณาเหน็โทษของวิจารแลวเพงปฏิภาคนมิติ ดวยวจิารวิราคภาวนา 
จตุตถฌาน พิจารณาเหน็โทษปติ แลวจึงเพงปฏิภาคนมิิต ดวยวิราคภาวนา 
ปญจมฌาน พิจารณาเหน็โทษสุข  แลวจงึเพงปฏิภาคนมิิต ดวยสุขวิราคภาวนา 
กรรมฐานที่ใหสําเร็จ อัปปนาฌาน มี ๓๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อานาปานัสสติ ๑  

กายคตาสติ ๑ อัปปมัญญา ๔ อรูป ๔ ถาไดรูปปญจมฌานแลว  ถามีวาสนาเกี่ยวกับอภิญญา 
คือเคยไดอภิญญา ในชาติที่ใกล ๆ กันกบัชาตินี้ ก็สามารถทีจ่ะฝกอภิญญาได  ถาไมมี  ตอง
ไดฌานถึงอรูปฌาน ๔ จึงจะสามารถฝกอภิญญาไดสําเร็จ และอภิญญาจิต จะเกิดขึ้นไดนั้น 
จะเกิดผูทีท่ําฌานไดมา จากการเจริญกสณิทั้ง ๑๐ เทานั้น ฌานนัน้มอีานิสงสมาก เชน ทาํให
อยูเปนสุขในปจจุบัน เปนบาทฐานในการเจริญวิปสสนา ถาฌานไมเสื่อม  ตายแลวก็ไปเกิด
บนพรหมโลก  ความปรารถนาของผูที่ไดฌาน ยอมสําเร็จเร็วพลัน 

การเจรญิอรูปฌาน 
          ผูที่ไดปญจมฌานแลวเปนผูที่มีสติสมบูรณ จึงไดมีความคิดความเห็นตางกันเปนสอง
ฝายคือ  ในเวลาที่วางจากพระพทุธศาสนา ปญจมฌานลาภีบุคคล มีความเห็นวา การ
ประหัตประหารกันก็ดี  โรคตาง ๆ ก็ดี  ความกาํหนัดรักใครกันก็ดี  เหลานี้ลวนเนื่องมาจาก



 

 

                                                                                                                               ๒๔๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

รางกายนั่นเองเปนตนเหตุและรางกายนี้กเ็กิดมาจากโลหิตของพอแม อันเปนของไมสะอาด
อีกดวย สวนในอรูปภูมินัน้ปราศจากรางกาย มีแตจิตใจอยางเดยีว  ฉะนั้น เร่ืองเดือดรอนตาง 
ๆ ที่เกี่ยวกับกายนี้ จึงไดถูกระงับไปส้ิน  เปนความสุขอยางยิ่ง  เมื่อไดมีความคิดเห็นเชนนี้ ก็
เกิดความเบื่อหนายในรางกาย มีแตความอยากจะไปเกิดในอรูปภูมิ พรอมกนันัน้ ก็มีความ
หวาดกลัวในปฏิภาคนิมิต ทีเ่ปนอารมณของปญจมฌานที่เนื่องตอกันมาจากรูปที่เปนองค
กสิณอีกดวย  เหมือนหนึง่ผูที่กลัวผีในเวลากลางคืน เหน็ตอไมเขา ก็เขาใจวาผหีลอกมีความ
สะดุงกลัวฉนัใด  ปญจมฌานลาภีบุคคลทีม่ีการเห็นโทษในรางกายก็ฉันนัน้ 
 สวนความเห็นในสมัยที่พระพุทธศาสนาเกดิข้ึนแลว ปญจมฌานลาภีบุคคล หาได
พิจารณาเหน็โทษในรางกายแตประการใดไม เพียงแตมีความเหน็วา สมาธทิี่เกดิจากอรูป
ฌานนั้นมกีําลงัมั่นคง และประณีตมากกวาสมาธทิี่เกิดจากรูปฌาน ฉะนั้นจึงอาจทาํอภิญญา
ได หรือถาเปนพระอนาคามี พระอรหันตเวลาใด ก็สามารถเขานิโรธสมาบติัไดอีกดวย  
จากนั้นจงปฏบัิติในรูปปญจมฌาน จนชํานาญในวสีภาวะทัง้ ๕ แลว  เมื่อออกจากปญจม
ฌานแลวกเ็พงปฏิภาคนิมิตตอไปอยางไมสนใจ มีแตความพยายามที่จะพรากใจออกจาก
ปฏิภาคนิมิตนัน้แลวกลับพยายามยึดหนวงเอาอากาศบญัญัติมาปรากฎแทนที่ โดยคิดวาปถวี
ปฏิภาคนิมิตไมมี  มีแตอากาศวางเหลาอยูเทานัน้  พรอมกับบริกรรมภายในใจวา อากาโส 
อนันฺโต ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  
 เมื่อปญจมฌานลาภีบุคคลพยายามเจริญเชนนีเ้สมอไป ในเวลาใด จิตปราศจากนกินั
ติตัณหาในรูปปญจมฌาน  เวลานั้นจิตขึน้สูอุปจารภาวนา  ตอไปไมชานัก ปฏิภาคนมิิตที่เปน
นิมิตกรรมฐานก็จะสูญหายไปจากใจ คงเหลือแตอากาศวางเปลาที่เปนภายในบริเวณของ
ปฏิภาคนิมิตแผไป อุปมาดังบุคคลที่เพงดูผามานที่ติดอยูที่ชองหนาตางอยางไมสนใจ ในขณะ
นั้น  ผามานกห็ลุดลงไป  ดวยอํานาจลมทีพ่ัดมาแรง  จงึมองเหน็แตอากาศทีว่าง ๆ  อยูเทานัน้ 
ฉันใด  พระโยคีบุคคล ก็เพิกปฏิภาคนิมิตกฉั็นนัน้ 
 เมื่อเพิกปฏิภาคนิมิตที่ติดอยูกับใจไดเสียในเวลาใด เวลานัน้อากาศบญัญัติ ก็ปรากฏ
ข้ึนมาแทนที่ พรอมดวย อากาสานัญจายตนฌาน ทีม่ีองคฌาน ๒ ก็เกิดขึ้นเปนไปดังนี้คือ
ภวังค ภวังคจลนะ ภวงัคุปจเฉทะ มโนทวาราวัชชนะ ปริกรรม อุปจาร อนุโลม โคตรภู อา
กาสานัญจายตนฌาน ๑ ขณะ แลวดับไป จากนัน้ภวงัคเกิดเล็กนอย แลวปจจเวกขณะวิถทีี่
พิจารณาอุเบกขา เอกัคคตา ก็เกิดขึ้นตามสมควร 
 ภ  ภ  น   ท ม  ปริ อุ  น ุโค ฌ  ภ  ภ  ภ  ภ  ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช   ช  ช  ช  ช 
  ปฏิภาคนิมิต    กสิณุคฆาฏมิากาศ           ปจจเวกขณวิถ ี
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อากาสานัญจายตนฌานมีชื่อ ๓ อยางคือ 

 ๑. อรูปฌาน   เพราะฌานนีป้ราศจากรูปเปนอารมณ 
 ๒. อากาสานัญจายตนฌาน  เพราะฌานนีม้ีความมัน่คงตั้งอยูอยางไมหวั่นไหว 
เกิดขึ้นโดยอาศัอากาศบัญญัติที่ไมปรากฏวา เบื้องตนคือความเกิด และเบื้องปลาย คือ ความ
ดับ อยูที่ตรงไหน 
       ๓.ปฐมารุปปฌาน เพราะฌานนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในบรรดาอรูปฌานทั้ง ๔ 

การปฏิบัติเพ่ือใหไดวิญญานัญจายตนฌาน 
 ข้ันแรกตองปฏิบัติในอากาสานัญจายตนฌาน ใหชาํนาญในวสีภาวะทัง้ ๕ กอน 
จากนั้น จงเขาอากาสานญัจายตนฌานกอน ออกแลวก็พิจารณาเหน็โทษของอากาสานัญ
จายตนฌานวา “ยังเปนฌานที่ใกลกับปญจมฌาน  ที่เปนขาศึกกนัอยู  ถาไมหมัน่เขา  สมาธิก็
อาจจะตกไปอยูในปญจมฌานอีกได  ทัง้สมาธทิี่เกิดจากฌานนี้กย็ังหยาบกวาสมาธทิี่เกิดจาก
วิญญานัญจายตนฌานดวย เมื่อพจิารณาเห็นโทษเชนนี ้ก็เกิดความฝกใฝในอากาสานัญจาย
ตนที่ดับไปแลวจากจิตสันดานของตน โดยพยายามพรากใจออกจากอากาสบัญญัตินั้นเสีย 
แลวกลับพยายามยึดหนวงเอากาสานัญจายตนฌานมาปรากฏ โดยบริกรรมวา วิญญาณัง 
อนันฺตัง  หรือ วิญญาณัง  อยูดังนี้เร่ือย ๆ 
 ในเวลาใด จิตปราศจากนิกนัติตัณหาในอากาสานัญจายตนฌาน  เวลานัน้ จิตขึ้นสู
อุปจารภาวนา การเจริญภาวนาตอไป ไมชาอากาสบัญญัติที่เปนนมิติกรรมฐานก็จักสูญ
หายไปจากใจ การพยายามกาวลวงอากาสบัญญัติที่เปนกรรม ฐานทีติ่ดใจไดเวลาใด เวลานั้น 
อากาสานัญจายตนฌานกป็รากฏเขามาแทนที ่  พรอมดวยวิญญานัญจายตนฌานที่องค
ฌาน ๒ ก็ปรากฏเกิดขึ้นตามลําดับดังนี ้
  ภ     น     ท     ม    ปริ    อุ      น ุ   โค    ฌ    ภ    ภ 
    อากาสานัญา-กสิณุคฆาฏมิากาส         อากาสานัญจายตน 

หมายเหต…ุการทีพ่ระโยคบุีคคลเห็นโทษของอากาสานญัจายตนะฌานแลวเหตุ
ไฉนเมื่อจะเจรญิฌานเบื้องบนตอไป ทาํไมจึงตองใฝใจสนใจในอากาสานัญจายตนฌานอีก
เลา ขอนี้เปนเพราะวิญญานัญจายตนจะเกิดขึน้ไดก็ตองอาศัยอากาสานัญจายตนเปนเหตุ 
อุปมาเหมือนมหาดเลก็ที่แลเห็นโทษของพระราชาดวยประการตาง ๆ ก็ตองมีใจเคารพรักและ
คอยปฏิบัติรับใชตอพระองคอยูนั่นเอง  เพือ่เปนทีพ่ักพิงอาศัย  และความเจริญกาวหนาตอไป 



 

 

                                                                                                                               ๒๔๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

การปฏิบัติเพื่อใหไดอากิญจัญญายตนฌาน 
 ข้ันแรกตองปฏิบัติในวิญญานัญจายตนฌานใหชํานาญในวสีภาวะทั้ง ๕ เสียกอน 
จากนั้น จึงเขาวิญญานัญจายตนฌาน ออกแลวพิจารณาเหน็โทษของวิญญานัญจายตนฌาน
วา วิญญานญัจายตนฌานนีย้ังใกลตออากาสานัญจายตนฌานที่เปนปฏิปกษกนัอยู เมื่อไม
หมั่นเขา อาจเลือนหายไปได  กลับทาํใหสมาธิลดระดับลงในอากาสานัญจายตนฌานก็ได ทัง้
สมาธิของวิญญานัญจายตนฌานนี ้ ยังหยาบกวาสมาธทิี่ในอากิญจญัญายตนฌาน ดังนี้แลว 
ก็ฝกใฝสนใจในอากาสานัญจายตนฌานทีดั่บไปแลว แมเพียงภังคักขณะของอากาสานัญจาย
ตนฌานนัน้กห็าไดมีอยูไมโดยการพยายามพรากใจออกจาก อากาสานัญจายตนฌานเสีย 
แลวกลับทาํการยึดหนวงเอา  นัตถิภาวบญัญัติมาปรากฎแทนที่  โดยบริกรรมวา นัตถิ  กิญจิ  
นัตถิ กิญจ ิ
 ในเวลาใด จติปราศจากนกิันติตัณหาในวิญญานัญจายตนฌาน ในขณะนั้นจิตขึ้นสู 
อุปจารภาวนา  ในไมชา อากาสานัญจายตนฌานที่เปนนมิิตติดใจก็สูญหายไป  การพยายาม
พรากใจออกจากอากาสานญัจายตนฌานไดในเวลาใดเวลานั้นนัตถภิาวบัญญัติกม็าปรากฎ
แทนที่ พรอมดวยการเกิดขึ้นของอากิญจญัญายตนฌานที่มีองคฌาน ๒ ตามลําดับดังนี ้
  ภ     น    ท    ม   ปริ    อุ    นุ    โค   ฌ   ภ    ภ 
  อากาสานัญจายตน      นัตถิภาวบญัญัติ  

(ความไมมีของอากาสานัญจายตนฌาน) 
 

การปฏิบติัเพื่อใหไดเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน 
 ฝกอากิญจัญญายตนฌาน จนถงึวสีภาวะแลว จงเขาอากิญจัญญายตนฌานกอน 
ออกแลว  กพ็จิารณาเหน็โทษของอากิญจญัญายตนฌาน  คลายกับทีก่ลาวมาแลว ก็สนใจนึก
ถึงอากิญจัญญายตนฌาน และพยายามพรากใจออกจากนัตถิภาวบัญญัติ  แลวพยายาม
หนวงเอาอากญิจัญญายตนฌานมาปรากฎแทนที ่  โดยบริกรรมวา  สันตเมตัง ปณีตเมตัง 
หรือ สันตงั ๆ ปณีตัง ๆ 
 ในเวลาที่จิตปราศจากนิกนัตตัิณหาในอากิญจัญญายตนฌานในเวลานั้น จิตขึ้นสู
อุปจารภาวนา ไมชานัตถิภาวบัญญัตหายไป  เวลานั้น  อากิญจัญญายตนฌานปรากฏขึ้นมา
แทนที่ พรอมดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็เกิดขึ้น  ตามลําดบัดังนี้คือ   
   ภ     น     ท     ม    ปริ    อุ     น ุ    โค    ฌ    ภ     ภ 
อากิญจัญญายตน-นัตถิภาวบัญญัติ       อากิญจัญญายตน 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๔๖                                                                                         
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บทที่ ๓ 
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทย 

 
ในสมัยกอนก็เคยมีการเรียนการสอนพระอภิธรรมกันอยูบาง แตก็สอนกนัเพยีง

อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท เชน สมัยเมื่อพระอมราภิรักขิต วัดบรมนิวาสไดเคยแปลไว  
หรือของพวกเปรียญธรรมก็ไดเคยแปลไว  อีกฉบับหนึง่ของพระโยธาธรรมนิเทศก็เคยแปลไว  
และก็มีการสอนกนับาง แตไมกวางขวางพิสดารเทาไรนัก เพราะไมไดยกเอาเนื้อหาสาระใน
พระอภิธรรม ๗ คัมภีรมาเรียนกันโดยตรง แมในวงการคณะสงฆไทยเราเอง  ก็ไดยกเอา
อภิธัมมัตถสังคหบาลี ๙ ปริจเฉท และฏีกาวิภาวินีแก อธิบายสงัคหบาลีทัง้ ๙ ปริจเฉท ไปวาง
ไวเปนหลักสูตรของประโยคป.ธ.๙ กจ็ริง แตทวา กเ็ปนแตเพียงเรยีนแปลจากภาษาบาลี
ออกมาเปนภาษาไทยเทานัน้ ในสวนความเกี่ยวโยงดานสภาวะ ก็มิไดเนนสอนกนัเปน
กิจลักษณะอะไรเลย  คร้ันตอมาประมาณป พ.ศ.๒๔๘๙ ถึง ๒๔๙๐ ก็ไดมีการสอนพระ
อภิธรรมและวิปสสนากันขึ้นที่สํานักวัดปรก ยานนาวา  บานทวาย ตรอกจันทร  สมัยนัน้ กม็ ี
อาจารยแนบ มหานีรานนท  เปนประธานไดศึกษาเลาเรียนจากพระอาจารยภัททนัตะ วิลาส
เถระ ซึ่งเปนพระสงฆทีน่ิมนตมาจากประเทศพมา  ตอจากนั้นก็มีอาจารย ส. สายเกษม มา
สอนตออีก  แตก็สอนกนัอยูในอภิธัมมตัถสังคหะ ๙ ปริจเฉทเทานั้นเอง ผลงานของทาน
อาจารย ส. เทาที่ปรากฏก็คืออภิธรรมพิสดาร เลม ๑ - ๒  
 คร้ันตอมา เมือ่ปพุทธศกัราช ๒๔๙๒ เจาประคุณสมเด็จพระพฒุาจารย (อาจ อาสภ
มหาเถระ) คร้ันเมื่อดํารงสมณศักดิ์ ที ่ พระพิมลธรรม มีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ 
โดยเปนสงัฆมนตรีวาการปกครอง ไดมีความเลื่อมใสในพระอภิธรรม และไดปรารภถึง
การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยวา ยงัไมสมบูรณเทาที่ควร คือ มีเฉพาะพระวินัย กับ

 

 



 

 

                                                                                                                               ๒๔๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

พระสูตร  สวนพระอภิธรรมนั้น ยังมีไมสมบูรณเทาที่ควร มีความประสงคที่จะใหมกีารศึกษา
พระพทุธศาสนาในประเทศไทยอยางครบถวน จึงไดติดตอกับทานเซอรอูตวน ประธานสภา
พระพทุธศาสนาแหงสหภาพพมาในครั้นนั้น โดยขอใหทางการแหงสหภาพพมาไดจัดสงพระ
อาจารยผูแตกฉานในพระไตรปฏกและอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา มาสอนยังประเทศไทย   เมื่อ
ทางการแหงสหภาพพมาไดรับการทาบทามติดตอเชนนัน้ก็มีความยินดีสนองเจตนารมณของ
พระเดชพระคณุหลวงพอพระพิมลธรรมเปนอยางด ี  เพราะสมยันัน้  ทางการสหภาพพมา
ทราบเกยีรติประวัติและมีความเคารพเลื่อมใสในศีลาจารวัตรของพระเดชพระคุณหลวงพอ
พระพิมลธรรมเปนพิเศษ จงึไดสงพระอาจารยพระอภิธรรมมาใหตามความประสงค  รูป คือ  
   ๑. พระอาจารยภทัทันตะโชติกะธรรมาจรยิะ หรือ พระสัทธมัมโชติกะ ธรรมาจริยะ 
   ๒. พระอาจารยเตชินทะ  ธรรมาจรยิะ 
 เมื่อพระอาจารยทั้ง ๒ไดเดินทางมาถงึประเทศไทยแลว  ก็ไดทาํการสอนพระอภิธรรม
กันขึ้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพฯ เปนแหงแรก  สวนพระอาจารยเตชินทะ
นั้น ก็ไดทําการสอนอยูที่สํานักวัดสามพระยา โดยมีคุณพิชิต มณไทยวงศ เปนลามแปลเปน
ไทยให สวนทางสายวัดระฆงัโฆสิตารามนัน้ ก็มีคุณพระทิพยปริญญา ผูพิพากษาศาลอุทธรณ  
และศิษยอีกหลายคน ไดชวยกันแปลเปนภาษาไทยให  เพราะขณะนัน้พระอาจารยทั้ง ๒ ยังมี
ความเขาใจในภาษาไทยไมดีพอ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แตก็ไดอาศัยความอนุเคราะห
จากผูที่สนใจหลายฝายไดชวยกนัถายทอดความรูจากพระอาจารยตลอดมา เมื่อพระอาจารย
พระสัทธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ มีความรูความเขาใจในภาษาไทยดีพอแลว ก็ไดอาศัยศิษยผู
ใกลชิดหลายคนมี คุณโยม วรรณี  โกเมศ  และ คุณโยมถวลิ  อภัยภูมินารถ เปนตน  ได
ชวยกนัแปล เกลาสํานวน ทําเปนคัมภีรออกสูภาษาไทยหลายคัมภีร แลวใชเปนหลักสูตรใน
การเรียนการสอนกันมาจนทกุวันนี ้

โดยพระอาจารยสัทธัมมโชตกิะ ธัมมาจริยะ ไดจัดเรียบเรียงหลกัสูตรการเรียนการ
สอนเปนชั้น ๆ  ซึง่มีคัมภีรที่เปนผลงานของทานเทาทีท่ราบ คือ 

๑. พระอภิธมัมตัถสังคหะ ๙ ปริจเฉท แปลเปนไทย ขยายความตามแนวของ
อภิธัมมมหาฏีกาของพระอาจารยเลดีมหาเถระ และ จากพระไตรปฏก – อรรถกถา –ฎีกา เปน
ตน  ที่กาํลงัใชเปนหลักสตูรการศึกษาชัน้ จูฬตร–ีจูฬโท–มัชฌิมตรี–มัชฌิมโท–มชัฌิมเอก 
พรอมปญหาเฉลย 

๒. ติกมาติกาและทกุมาตกิา พรอมทั้งปญหา–เฉลย ทีใ่ชเปนหลกัสูตรการศึกษาชัน้
จูฬเอก 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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๓. คัมภีรยมก ๕ คัมภีรตน พรอมทัง้ปญหา–เฉลย ที่ใชเปนหลักสตูรการศึกษาชัน้
มหาอาภิธรรมิกะตรี และมหาอาภิธรรมิกะโท (ชั้นที่ ๗ - ๘) 
 ๔. คัมภีรมหาปฏฐาน พรอมทั้งปญหา–เฉลย ที่ใชเปนหลกัสูตรการศึกษาชัน้มหา
อาภิธรรมิกเอก (ชั้นที ่๙) 
 ๕. คัมภีรตาง ๆ อีกหลายเลม  เทาที่ไดเคยจัดพิมพไวแลว 
 นับวา อาจารยพระสทัธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดมีสวนฟนฟู เติมเต็ม และฝงรากการ
เรียนการสอนพระอภิธรรมไวในประเทศไทย ชวยใหพทุธบริษัทชาวไทยไดเรียนรูและเกิดความ
แตกฉานในเนือ้หาสาระของพระอภิธรรมขึ้นเปนอยางมาก แตเปนทีน่าเสียดายทีพ่ระอาจารย
สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ มีบุญไดชวยเหลือพวกเราชาวไทยนอยเกินไป  ยงัมทิันที่จะสม
ความตั้งใจของทานพระอาจารยที่จะชวยเหลือประเทศไทยทานก็มาดวนจากไปเสียกอนอยาง
นาเสยีดายเมือ่ พ.ศ.๒๕๐๙ แมวาพระคณุทานพระอาจารยจะไดจากไปแลว  ตามคติธรรมดา
ของสังขารที่ใคร ๆ เกิดมาแลว จะหลกีเหลี่ยงไมไดก็ตาม  แตทานก็ยังไดทิง้ผลงานไวเปน
อนุสรณใหศิษยานุศิษยผูสนใจในการศึกษาพระอภิธรรมในภายหลังไดระลึกนึกถึงพระคุณ
ของทานอยางไมมีวันลมืและไดอาศัยศึกษาคนควาเปนการสรางบารมี ตอไปตลอดกาลนาน 7 

หลักสูตรพระปริยัติธรรม  ๑๕ ช้ัน 
ของพระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ 

หลักสูตรการศกึษาพระปริยติัธรรมที่อาจารยพระสัทธัมมโชติกะ ธมัมาจริยะ ไดวาง
โครงรางไว เร่ิมแรกมี ๑๕ ชั้น กาํหนดวิชา ขอบขายการศึกษา ปกรณทีก่ําหนดเกีย่วกับ
ไวยากรณบาลี  พระอภิธรรม  พระสูตร  พระวินยั และวิชาพิเศษ  ตามลําดับชัน้นั้น  เนื้อหา
สาระและขอบขายที่จะตองศกึษา มีความละเอียด ลึกซึ้งกวางขวาง เหมาะสมที่จะทําให
ผูสอบผานแตชั้นเปนผูทรงความรูความสามารถสมฐานะที่ไดรับเปนอยางยิง่ 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับหลักสูตรในปจจุบัน (ซึ่งเหลอือยูเฉพาะหลกัสูตรนักศึกษา๙ 
ชั้น) ที่ความสามารถของผูศึกษาเขาถึงได  จะเห็นไดวา ถาผูศึกษาในปจจุบันไมพยายาม
ศึกษาหรือคนควาเพิม่เติมใหมากขึ้นกวาที่ไดในหลกัสตูรที่มีอยูในปจจุบันนี้  จะทาํใหหางไกล
จากพระสทัธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาออกไปทุกที จะปวยกลาวไปใยกบัผูที่มิได
มีโอกาสศึกษาตามหลักสูตรในปจจุบันเลา 
                                                           
7 หนังสืออาจารยพระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ ผูปรารถนาพระปญญาธิกสัมมาสัมพุทธเจา  ผูวางรากฐานหลักสูตรการ
เรียนการสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ ทานพระจันทร  กรุงเทพฯ  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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 หลักสูตรการศกึษาพระปริยติัธรรมของอาจารยพระสทัธมัมโชติกะ ธมัมาจริยะ ๑๕ 
ชั้นนัน้  ไดรวบรวมจากสมดุบันทึกของอาจารยวรรณี โกเมศ  ศิษยรุนแรกของพระอาจารย
สัทธัมมโชติกะ ธมัมาจรยิะ ที่ไดชวยบันทึกสํานวนคําสอนเปนภาษาไทย สมัยที่เร่ิมมี
การศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย ซึง่พระครธูรรมธรสุมนต นนทฺิโก ไดรับจากอาจารย
วรรณี โกเมศกอนทีท่านจะเสยีชีวิต 
หลักสูตรปริยัติธรรม ๑๕ ช้ันนั้น คือ 
  ๑. ชั้นมูล    ๙. ชั้นอัฏฐมะ 
  ๒. ชั้นปฐม  ๑๐. ชั้นธัมมาจริยะ  เอกปฏกธร 
  ๓. ชั้นทุติยะ  ๑๑. ชั้นธัมมาจริยะ  ทวิปฏกธร 
  ๔. ชั้นตติยะ  ๑๒. ชั้นธัมมาจริยะ  ติปฏกธร 
  ๕. ชั้นจตุตถะ  ๑๓. ชั้นอัครมหาบัณฑิตตินกิายปารคู 
  ๖. ชั้นปญจมะ  ๑๔. ชั้นอัครมหาบัณฑิตจตุนกิายปารค ู
  ๗. ชั้นฉัฏฐะ  ๑๕.ชั้นอัครมหาบัณฑิตปญจนิกายปารค ู
  ๘. ชั้นสัตตมะ 
กําหนดวิชาในหลักสูตร ๑๕ ช้ัน คือ 
 ๑. ไวยากรณ ๒. พระวนิัย ๓. พระสูตร   ๔. พระอภิธรรม      ๕. วิชาพิเศษ 
ปกรณที่เกี่ยวแกไวยากรณบาลี คือ 
 ๑. กัจจายนะ ๒. รูปสิทธ ิ ๓. สัททนีติ (ธาตุมาลา) 
ปกรณที่เกี่ยวกับพระวินัย คือ 

๑. ภิกขุปาติโมกข ๒. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา 
๓. สมันตปาสาทิกาอัฏฐกถา พรอมดวยวนิัยบาล ี๕ คัมภีร 

ปกรณที่เกี่ยวกับพระสูตร คือ 
 ๑. ธัมมปทัฏฐกถา 
 ๒. สุมังคลวิลาสินีอัฏฐกถาพรอมดวยพระบาลี ๓ วรรค คือ สีลขันธวรรค, มหาวรรค, 
ปาฏิกวรรค 

๓. ปณณาสอัฏฐกถา ๓ และพระบาล ี๓ คัมภีร 
๔. สังยุตตอัฏฐกถา  ๕  และพระบาล ี๕ คัมภีร 
๕. อังคุตตรอัฏฐกถา  ๑๑  และพระบาล ี๑๑ คัมภีร 

ปกรณที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม คือ 
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 ๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒. ฎีกา   ๓. ธัมมสังคณีมาติกา ๔. ธาตุกถา ๕. ยมก 
 ๖. ปฏฐาน ๗. อัฏฐสาลินอัีฏฐกถา 
 ๘. สัมโมหวิโนทนีอัฏฐกถา  พรอมดวยวิภังคพระบาล ี
 ๙. ปญจปกรณอัฏฐกถา พรอมดวยปุคคลบัญญัติและกถาวัตถุพระบาล ี
ปกรณที่เกี่ยวกับวิชาพิเศษนั้น คือ 
 ๑. วิสุทธิมรรคอัฏฐกถา ๒. วุตโตทยฉนัท  ๓. สุโพธาลังการ 
 ปกรณตาง ๆ ที่กาํหนดไวใน ๑๕ ชั้นนัน้ ผูศึกษาตองศึกษาใหรูถึงการอธิบาย องค
ธรรมปรมัตถ  การแปลจณุณิยบาลีและคาถาบาลีเปนไทย  แปลไทยเปนจุณณิยบาลีและ
คาถาบาลี การสัมพนัธ การจําแนกวากยะ การจาํแนกสังวรรณนา การวนิิจฉัย การแสดง
อาคมบาล ีตามสมควรแกปกรณ และชั้นดังตอไปนี้ 

ปญหาที่เกี่ยวกับไวยากรณ จะตองมีการอธิบาย แปลบาลีเปนไทย  อาคมบาล ี
ปญหาที่เกี่ยวกับภิกขุปาติโมกข จะตองมีการอธิบาย แปลบาลีเปนไทย แสดงอาคมบาลี 
ปญหาที่เกี่ยวกับกังขาวิตรณีอัฏฐกถา จะตองมีการอธบิาย  แปลบาลีเปนไทย  การ

สัมพันธการจําแนกวากยะ ตองรูวินิจฉัย 
ปญหาที่เกี่ยวกับอภิธัมมัตถสังคหะ จะตองมีการอธิบาย องคธรรมปรมัตถ แปลบาลี

เปนไทย แสดงอาคมบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับธัมมสังคณีมาติกา จะตองมีการอธิบาย องคธรรมปรมัตถ แปลบาลี
เปนไทย  แสดงอาคมบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับธาตุกถา จะตองมีการอธบิาย  องคธรรมปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย 
แปลไทยเปนบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับ ยมก จะตองมีการอธิบาย องคธรรมปรมัตถ แปลบาลีเปนไทย  แปล
ไทยเปนบาล ี
 ปญหาที่เกี่ยวกับมหาปฏฐาน  จะตองมีการอธิบาย องคธรรมปรมัตถ  แปลบาลเีปน
ไทย แปลไทยเปนบาล ี
 

ปญหาที่เกี่ยวกับธรรมปทัฏฐกถา  สําหรับบาลีจุณณิยะ  แปลเปนไทย 
สําหรับคาถา แปลเปนไทย และแปลไทยเปนคาถาบาลี 
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คําอธิบาย  การสัมพันธ  แสดงอาคมคาถาบาลี 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ วสิุทธิมรรค  จะตองมคํีาอธิบาย  และวินิจฉัย  การจําแนกวากยะ  
การสัมพนัธ   แปลบาลีเปนไทย 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ วุตโตทยฉันท   แปลบาลีเปนไทย  จาํแนกคาถา 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ สโุพธาลังการ แปลบาลีเปนไทย  จาํแนกคาถา 
 ปญหาที่เกี่ยวกับ พระอัฏฐกถาและพระบาลี ที่กําหนดไวยากรณในชั้น ธัมมาจริยะ  
และชั้นอัครมหาบัณฑิต นัน้ แปลเปนไทย การสัมพนัธ  การจําแนกวากยะ  การจาํแนกวากยะ  
การจําแนกสังวรรณนา คําอธิบายและวินจิฉันท 
 

ปกรณทีก่ําหนดไวใน ๑๕ ช้ันโดยลําดับดังนี ้
ช้ันมูล 

๑. ไวยากรณกัจจายนะ  (อธิบายและอาคมคือทองจาํ) 
๒. ธรรมบท ภาค ๑ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ ๙ ปริจเฉท  อาคม คือทองจําเทานั้น 

ช้ันปฐม 
๑. ภิกขุปาติโมกข  ต้ังแตนทิานนทุเทส  ถึง นิสสัคคียปาจิตติยะ 
๒. ธรรมบท ภาค ๒ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ และฎีกา  ปริจเฉทที ่๑  - ๒  - ๓ 
๔. รูปสิทธิ  สนธิกัณฑ  นามกัณฑ 

ช้ันทุติยะ 
๑. ภิกขุปาติโมกข  ต้ังแตสุทธปาจิตติย ถงึ สัตตาธกิรณสมถะ 
๒. ธรรมบท ภาค ๓ 
๓. อภิธัมมัตถสังหคะ และฎีกา   ปริจเฉทที่ ๕ - ๖ - ๗ 
๔. รูปสิทธิการกกัณฑ  สมาสกัณฑ 

ช้ันตติยะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถาตั้งแตนิทานุทเทส ปาราชกิุทเทสสังฆาทเิสสทุเทส 
๒. ธรรมบท  ภาค ๔ 
๓. อภิธัมมัตถสังคหะ  และฎีกา  ปริจเฉทที่ ๔ - ๘ - ๙ 
๔. รูปสิทธิตัทธิตกัณฑ  อาขยาตกัณฑ 
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ช้ันจตุตถะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา  ต้ังแตอนิยตุทเทส  นิสสัคคียปาจิตติยะ 
๒. ธรรมบท  ภาค ๕ ๓. ธัมมสังคณมีาติกา ๔. รูปสิทธิกพิพิธานกัณฑ 

ช้ันปญจมะ 
๑. กังขาวิตรณีอัฏฐกถา ต้ังแตสุทธปาจติติยะปาฏิเทสนียะเสขิยะ สัตตาธิกรณสมถะ 
๒. ธรรมบท ภาค ๖  
๓. ธาตุกถา 
๔. สัททนีติ  ปริจเฉทที ่๑๕  คือ  สรวัคคปญจกันติกะ 

ช้ันฉัฏฐะ 
๑. วิสุทธิมัคค  สีลนทิเทส       ๒. ธรรมบท  ภาค ๗         ๓. ยมกปกรณ  ภาคแรก ๕ 
๔. สัททนีติ  ปริจเฉทที ่๑๖ - ๑๗ คือ ภูวาทคิณิกะ  สุธาทฉัิกกะ 

ช้ันสัตตมะ 
๑. วิสุทธิมัคค  สมาธนิทิเทส         ๒. ธรรมบท  ภาค ๘     ๓. ยมกปกรณ ภาคหลัง ๕ 
๔. สัททนีติ  ปริจเฉทที ่๑๘ - ๑๙ คือ จุราทคิณปริทีปนะ และ สัพพคณวินิจฉยะ 

ช้ันอัฏฐมะ 
๑. วิสุทธิมัคค  ปญญาภูมินทิเทส  ๒. วุตโตทยฉนัท  ๓.สุโพธาลงัการ 
๔. แตงไทยเปนคาถาบาล ี แตง จุณณิยบาลีเปนคาถาบาลี 
๕. มหาปฏฐาน 

ปกรณที่กําหนดในชั้นธัมมาจริยะทั้ง ๓ นั้น คือ 
 ๑. สมันตปาสาทิกอัฏฐกถา  พรอมดวยพระวินยับาล ี๕ ปกรณ 
 ๒. สุมังคลวิลาสินีอัฏฐกถา พรอมดวยพระบาลี ๓ วรรคคือ สีลขันธวรรค, มหาวรรค, 
ปาฏิกวรรค 
 ๓. อัฏฐสาลินอัีฏฐกถา  สัมโมหวิโนทนีอัฏฐกถา  ปญจปกรณอัฏฐกถา พรอมดวยวิ
ภังคบาลี  ปุคคลบัญญัติพระบาลี  กถาวัตถุพระบาล ี
 ในปฏกทัง้ ๓ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น  ถาผูใดสอบไดปฏกเดียว อยางใดอยางหนึ่ง ก็
เรียกวา ธมัมาจริยะ  เอกปฏกธร  ถาสอบได ๒ ปฏก เรียกวา ธัมมาจริยะ ทวิปฏกธร  ถาสอบ
ไดทั้ง ๓ ปฏก  ก็เรียกวา  ธัมมาจริยะ  ติปฏกธร 
ปกรณที่กําหนดในชั้นอัคคมหาบัณฑิตทั้ง ๓ นั้น คือ 
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๑. มัชฌิมนิกายอัฏฐกถา ๓ ปกรณ คือ มูลปณณาสก มัชฌิมปณณาสก อุปริ
ปณณาสก  พรอมดวยพระบาลี ๓ ปกรณ 

๒. สังยุตตนกิายอัฏฐกถา ๕ ปกรณ คือ สคาถวัคคสังยตุต  นิทานวัคคสังยุตต  ขันธ
วัคคสังยุตต  สฬายตนวัคคสังยุตต   มหาวัคคสังยตุต  พรอมดวยพระบาลี ๕ ปกรณ 

๓. อังคุตตรนกิายอัฏฐกถา  ๑๑ ปกรณ คือ ต้ังแต เอกังคุตตระ ถึง เอกาทสงัคุตตระ  
พรอมดวยพระบาลีในนิกายทั้ง ๓  ที่ไดกลาวมาแลวนี ้  ถาผูใดสอบไดหนึ่งนิกาย  อยางใด
อยางหนึ่ง  เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตตินกิายปารค ู

ถาผูใดสอบไดสองนิกาย  เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตจตุนกิายปารคู 
ถาผูใดสอบไดทั้ง ๓ นิกาย เรียกวา อัคคมหาบัณฑิตปญจนิกายปารค ู
สําหรับการสอนและการสอบในอภิธรรมมหาวิทยาลัย  วัดระฆังโฆสิตาราม  บางกอก

นอย ธนบุรี  มชีั้นนกัศึกษา ๙ ชั้น  และชัน้อาจารย ๙ ชัน้ 
ช้ันนักศึกษา ๙  ช้ัน  คือ 

๑. จูฬอาภิธรรมมิกะตร ี (จูฬตรี) กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที ่๑ - ๒ -๖ 
๒. จูฬอาภิธรรมมิกะโท  (จูฬโท) กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที ่๓ - ๗ 
๓. จูฬอาภิธรรมมิกะเอก (จูฬเอก) กําหนดปกรณ คือ ธัมมสังคณีสรูปตถนิสสยะ 
๔. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะตรี (มัชฌิมตรี) กําหนดปกรณ คืออภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่๔-๕ 
๕. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะโท (มัชฌิมโท) กําหนดปกรณ คืออภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่๘-๙ 
๖. มัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก (มัชฌิมเอก) กําหนดปกรณ คือ ธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ 
๗. มหาอาภธิรรมมกิะตร ี (มหาตร)ี กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนิสสยะ  ภาค ๑ 
๘. มหาอาภธิรรมมกิะโท (มหาโท) กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนสิสยะภาค๒-๓ 
๙. มหาอาภธิรรมมกิะเอก (มหาเอก) กําหนดปกรณ คือมหาปฏฐานสรูปตถนิสสยะ 

จบ ๙ ชัน้ ไดวุฒิการศึกษา อภิธรรมบณัฑิต 

ช้ันอาจารย มี ๖ ช้ัน  คือ 
 ๑. อภิธรรมกถิกะตร ี  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ ๑ - ๒ - ๓ 
พรอมทัง้คําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 
 ๒. อภิธรรมกถิกะโท กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที ่๓ - ๗ พรอม
ทั้งคําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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 ๓. อภิธรรมกถิกะเอก  กาํหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที ่๔ - ๘ - ๙  
พรอมทัง้คําอธิบายมาจากอรรถกถา  ฎีกา 
 ๔. อภิธรรมาจริยะตร ีกําหนดปกรณ คือ ธัมมสังคณีและธาตุกถาสรูปตถนิสสยะ 
 ๕. อภิธรรมาจริยะโท กําหนดปกรณ คือยมกสรูปตถนสิสยะภาค ๑-๒ -๓ 
 ๖. อภิธรรมาจริยะเอก กาํหนดปกรณ คือ มหาปฏฐานสรูปตถนิสสยะ  และบาลี
ไวยากรณ แปลธรรมบท  อรรถกถา 

ผูที่สอบผาน ๖ ชัน้นี ้ ไดวฒุิการศึกษา  อภิธรรมมหาบัณฑิต   
(ชั้นอาจารย ๖ ชัน้นี้ มีเรียนและสอบเฉพาะในอภิธรรมมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ  วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย) 
 

- - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                               ๒๕๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 
บทที่ ๔ 

พระอภิธรรมเปนพุทธพจนหรือไม? 
 

หลักฐานอางอิงพระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท 
 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังดํารงอยูตราบใด  พระปริยัติศาสนานี้กย็อมเปนปจจยั

เกื้อกูลแกการปฏิบัติและปฏิเวธคือผลแหงการปฏิบัติอยูตราบนั้นจุดมุงหมายและอดุมการณ
ของการศึกษาพระปริยัติธรรมนี ้ ก็เพื่อเปนพื้นฐานหรือเปนแนวทางในการที่จะดาํเนนิชีวิตของ
บุคคลผูศึกษาใหเขาสูหนทางปฏิบัติ มิใชอยางอืน่  แทจริงก็เพื่อออกจากทุกข  เพือ่ไมสะสม
กองกิเลส  เพือ่คลายความโลภ โกรธ หลง เพื่อขัดเกลาความชัว่ของตัวใหเบาบาง เพือ่มักนอย
สันโดษ เพือ่สงบจากบาปอกุศลทั้งปวง เพื่อกาํจดัความเกยีจคราน เพื่อเพิม่พูนความ
ขยันหมั่นเพียรสรางคุณงามความดี  เพือ่ความเปนอยูแบบเรียบงาย สะดวกและประหยดั 
การศึกษาพระปริยัติศาสนาก็เพื่อจะใหมีความรูความเขาใจอยางถูกตองตามหลักพทุธวธิี ถา
การเรียนการสอนธรรมออกนอกจากแนวทางเหลานี ้ ก็เรียกวา ผิดเปาหมาย ออกนอกทาง ผู
ศึกษาธรรมจงึควรพิจารณาใหดี พระพทุธวจนะทัง้ ๓ ปฏก  ควรศึกษาใหครบถวนดวยความ
เคารพในพระปญญาตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานจะไดรับอรรถรสและ
ธรรมรสอยางซาบซึ้งในรสพระธรรม  รูเหตผุลตามหลกัสจัธรรมความเปนจริง 
 จากการที่ไดยนิไดฟงพุทธบริษัทบางพวกทั้งพระภิกษ ุ อุบาสกอุบาสกิา โดยเฉพาะที่
เปนคณาจารย และนิสิตนกัศึกษา พูดกนัตอ ๆ มาหลายตอหลายทานวา “ พระอภิธรรมมิใช
พุทธพจน “ แลวพากันละเลยไมสนใจในการศึกษา ซ้าํบางคนบางทานยงัตอตานมิใหศึกษา 
เลาเรียน  โดยอางวา เปนเรื่องที่พระเถระบางรูปแตงขึ้นทีหลงั  มิใชคําสอนของพระพุทธเจา 
หรือบางทานพูดวา “ พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมะที่พระพุทธเจาแสดงใหเทวดาฟง  พวกมนษุย
ฟงไมรูเร่ืองหรอก “ กเ็ลยไมยอมศึกษาเชนกนั  หรือบางพวกกพ็ูดวา “ พระอภิธรรมที่เปนพทุธ
พจนนัน้ มนีิดเดียว  นอกนัน้แตงเติมข้ึนทหีลัง “  ดังนี้ เปนตน 

 

 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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 ดวยเหตุดังกลาวมานี้จงึมทีานพทุธบริษทัทีไ่ดทําการศึกษาพระอภิธรรมมีความรูมี
ความเขาใจดพีอสมควรแลว ไดออกมาแกตางๆ และใหขอเปรียบเทียบ จงึขอเสนอขอ
วิเคราะห เร่ือง “พระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท “เพื่อเปนขอวินจิฉัยในการใครครวญ ถือเอา
หลักอันเปนสาระ  เปนประโยชนในการศึกษาพระพทุธศาสนาทีถู่กตองตอไป 
 อาจารยทอง หงสลดารมภ ศิษยวัดมหาธาตุฯ  ไดกลาวไวในปาฐกถาเรื่อง “ พระ
อภิธรรมเปนพทุธพจนแท “ วาในปจจุบันนี้ไดมีพทุธบรษิัทบางพวกยงัไมมีความรูความเขาใจ
ในคัมภีรพระอภิธรรม ซึ่งเปนพทุธพจนอันแทจริงก็เลยปฏิเสธวา “ พระอภิธรรม มิใชเปนพทุธ
พจน “แลวก็พากนัละเลยตอพระสัทธรรมสวนนี้ไปเพือ่ใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกันตอ
คัมภีรพระอภิธรรมและเพื่อรักษาพระปริยติัธรรมสวนนี้ไวใหดํารงอยู เปนประโยชนเกื้อกูลแก
พุทธบรษิัทตลอดไป 
 อนึ่ง ในหนังสือ ธ.จ. ๔ มีนาคม ๒๔๙๙ กลาววา 
 (ขอ ๑) หนังสือ ธ.จ. ไดอางปฐมสงัคติี วนิัยปฏก จุลลวรรควา  ธมมฺวนิยสงคีฺตึ  
แปลวา “ ในสังคายนาครั้งที่ ๑ สังคายนาแตธรรมะกับวินัยเทานัน้  ไมมีคําวา พระอภิธรรม 
และเสริมตอไปวาปราชญทางยโุรปสวนมากยนืยนัวา อภิธรรมปฏกเปนของเพิม่เติมเขามา
ภายหลงัปฐมสังคายนา,แตนักปราชญฝายตะวนัออกโดยเฉพาะนกัปราชญชาวพมา โตแยง
วา อภิธรรมปฏกมีมาแลวแตปฐมสังคายนา 
 ขอนี้ขาพเจามคีวามเห็นวา “ พระอภิธรรมปฏกสังคายนากันมาแลว พดูกันมาแลวแต
ปฐมสังคายนา จะถือวา “ธรรม“ กับ “วินยั“ ๒ คํานี้ไมรวมพระอภิธรรมดวย หาไดไม เพราะ
ในธัมมสังคณ ี ซึง่เปนคัมภีรตนในอภิธรรมปฏกนั้นเองกม็ีอาปตติกุสลตาซึ่งแสดงวา รวมวินยั
เขาไวดวยและในพระสูตรก็มขีอความตรงกบัพระอภิธรรมทั้งนั้น  และคาํวา “ ธรรม “ นั้นตรง
กับคําวา “ อภิธรรม “  มากกวาตรงกับคําวา “ พระสูตร “  ยิ่งกวานัน้  สําหรับพระสูตรจะถือวา
เอามาจากพระอภิธรรมทั้งหมด หรือพระอภิธรรมเอาจากพระสูตรทั้งหมด ก็ถูกทัง้ ๒ ทาง  
เพราะขอความตรงกัน ไมขัดแยงกัน แตพระสูตรแสดงโดยเอกเทศ คือ บางสวนหมายความวา 
เทศนาตามเนือ้ผา พูดตามเหตุเชนมีคนมาถาม สวนพระอภิธรรมแสดงโดยนิปเทศ คือ โดย
ส้ินเชิง  ความขอนี้อัฏฐสาลนีี  อัฏฐกถาธมัมสังคณี  ยนืยันไวหนา ๓ และหนา ๔ 
 หากจะถือวา “ พระอภิธรรมปฏกเอาจากพระสูตร “ก็เมื่อรับแลววา “ พระสูตรเปน
พุทธพจน เหตุใดจึงจะมาวา  พระอภิธรรมไมใชพุทธพจนดวยเลา “ แมจะถือวา “ พระ
อภิธรรมปฏกเปนพทุธพจนสวนรวม และพระสูตรตางหากเอามาจากพระอภิธรรม  ก็เหตุไฉน
จะไปปฏิเสธพระอภิธรรมวาไมใชพุทธพจนเลา! เปนเรื่องที่ควรสนใจ  ความจริงพระอภิธรรมก็



 

 

                                                                                                                               ๒๕๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

มาจากพระพทุธเจา พระสตูร  พระวินยั ทั้ง ๓ ปฏกเปนพทุธพจนทัง้นัน้  นอกจากสัทธรรม
ปฏิรูปที่ปลอมอยู การที่จะรูวาใชพทุธพจนหรือไมนัน้ มีลักษณะตัดสินธรรมวนิัย ๘ ประการ 
ซึ่งพระพุทธเจาใหไวแลว ไมใชมาสันนิษฐานกนัโดยสกัแตวา “ คํา “ 
 8ปญหาที่วาในมหาปรนิิพพานสูตรแสดงไววาพระพทุธเจาตรัสแกพระอานนทในที่
ประชุมสงฆวา ถาใครเอาขอธรรมอันใดมาอางวาเปนคําของพระศาสดาก็ใหสอบเทียบกับ
พระสูตรและพระวนิัยกอนไมมีวาใหสอบเทียบกับพระอภิธรรมเลยเพราะเหตุใด 
 แกวา  สําหรับปญหานี้  เมื่อไดกลาวแลววา คําวา ธมฺโม ไดแก พระสูตรและพระ
อภิธรรมแลวก็ไมมีอะไรจะกลาวอีก แตเพื่อใหเห็นลกัษณะทีพ่ระพทุธองคทรงวางไวสําหรับ
การสอบเทยีบวาธรรมใดที่เปนพระพุทธพจนหรือไม อันเปนสวนใหญ ๘ ประการ ไดแก 

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ 
 ๑.ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความกําหนัดยอมใจ ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน   
สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพือ่คลายความกําหนัด  ธรรมเหลานั้น  เปนพุทธพจนแท 
 ๒. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อประกอบกบัทุกข  ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน  สวน
ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อออกจากทุกข  ธรรมเหลานัน้ เปนพทุธพจนแท 
 ๓. ธรรมเหลาใด ทีเ่ปนไปเพื่อสะสมกองกิเลสมลทนิ  ธรรมเหลานัน้ไมใชพทุธพจน 
สวนธรรมเหลาใดเปนไปเพือ่ไมสะสมกองกิเลสมลทนิ ธรรมเหลานั้นเปนพทุธพจนแท 
 ๔. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพือ่ความทะยานอยาก ธรรมเหลานั้นไมใชพุทธพจน  สวน
ธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อขัดเกลาความทะยานอยาก ธรรมเหลานั้น เปนพทุธพจนแท 
 ๕. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความไมสันโดษ  ธรรมเหลานั้น ไมใชพทุธพจน  สวน
ธรรมเหลาใด  เปนไปเพื่อความสันโดษ  ธรรมเหลานั้น เปนพทุธพจนแท 

                                                           
8 หนังสือ” อภิธรรมเปนพุทธพจนแท “ รวบรวมคําถามคําตอบ โดย พระชาญบรรณกิจ เปนผูตอบปญหา  จากนักศึกษา  
พิมพทีโ่รงพิมพรัชดารมภการพิมพ กันยายน  ๒๕๐๔ (พระชาญบรรณกิจ เปนอาจารยสอนพระอภิธรรมที่สาํนักเรียนพระ
อภิธรรมวัดสามพระยา  สํานักเรียนวัดพระอภิธรรมวัดมหาธาตุ  สํานักเรียนพระอภิธรรมวัดกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ  เปน
บรรณาธิการวิปสสนาสาร และเปนผูบรรยายพระอภิธรรม  ที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  เปน
เลขานุการของอาจารยพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  ในชวงเวลาหนึ่ง  ทานเปนผูมีความรูแตกฉาน และแมนยําในพระ
ไตรปฏก  อรรถกถา  และฎีกา อยางยิ่ง  การตอบคําถามของทานมีความชัดเจนตรงประเด็น  มีองคธรรมรองรับ  มีหลักฐาน
อางอิง  เปนที่นาเลื่อมใสศรัทธามาก  ทุกคําถามคําตอบที่นํามาเสนอนี้ นาสนใจ  เหมาะสมกับปญญาของผูสนใจคนควา  
เพื่อเพิ่มพูนสติปญญาใหกับตนเองและผูอื่นไดตอไป)  



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๕๘                                                                                         

 ๖. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพือ่ความคลุกคลีดวยหมูคณะ (จนเสียผล)  ธรรมเหลานัน้ 
ไมใชพุทธพจน  สวนธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อความไมสงัดจากหมู  ธรรมเหลานั้น เปนพทุธ
พจนแท 
 ๗. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเกียจคราน  ธรรมเหลานั้น ไมใชพุทธพจน  สวน
ธรรมเหลาใด  เปนไปเพื่อความขยัน ไมเกยีจคราน  ธรรมเหลานัน้ เปนพทุธพจนแท 
 ๘. ธรรมเหลาใด ที่เปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก ธรรมเหลานัน้ ไมใชพทุธพจน  สวน
ธรรมเหลาใด เปนไปเพื่อความเลี้ยงงายธรรมเหลานั้น เปนพทุธพจนแท 
 นอกจากนัน้สาํหรับพระวนิัยซึ่งมีขอบังคับไวโดยเฉพาะแลว ยงัไดทรงกาํหนดลักษณะ
สําหรับตัดสินไวเปนสวนจาํกัด ซึ่งเรยีกวา มหาปเทศ (ขออางอิงใหญ) ๔ ประการ คือ 

มหาปเทส ๔ 
 ๑. ส่ิงใดที่พระศาสดาไมไดทรงหามไววา เปนสิ่งที่ไมควร แตเขากันไดกับส่ิงที่ไมควร  
ขัดตอส่ิงที่ควร  ส่ิงนัน้  ไมควร 
 ๒. ส่ิงใดทีพ่ระศาสดาไมไดทรงหามไววา เปนสิง่ที่ไมควร แตเขากนัไดกับส่ิงที่ควร  
ขัดตอส่ิงที่ไมควร  ส่ิงนัน้  ควร 
 ๓. ส่ิงใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนญุาตไววา เปนสิง่ทีค่วร แตเขากันไดกับส่ิงที่ไมควร  
ขัดตอส่ิงที่ควร  ส่ิงนัน้ ไมควร 
 ๔. ส่ิงใดที่พระศาสดาไมไดทรงอนุญาตไววา เปนสิ่งทีค่วร แตเขากนัไดกับส่ิงที่ควร  
ขัดตอส่ิงที่ควร  ส่ิงนัน้ ควร 
 หมายความวา สําหรับพระวินยันัน้ นอกจากจะตองพิสูจนตามลักษณะตัดสินธรรม
วนิัย ๘ ประการแลว  ยังตองพิสูจนตามมหาปเทสอีก ๔ ประการดวย 
 ปญหาที่พงึพจิารณาก็มวีา พระอภิธรรมปฏกนี้ มีขอใดคําใดขัดแยงกับลักษณะ
สําหรับตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการนี้บาง  ถาไมม ี การขัดแยงก็เปนพุทธพจนแท โดยไมตอง
สงสัย  แมในสมัยพทุธกาลพระพทุธเจายงัทรงรับรอง  มธุปณฑิกสูตรของพระมหาโมคคลัลา
นะวา เปนพระพุทธพจน เปนตัวอยางมีอยู 
 ปญหาที่ถามวา พระสมัมาสัมพุทธเจาเทศนพระอภิธรรม ๗ คัมภีรโปรดพระพทุธ
มารดา แตเทศนขอธรรมอันเนื่องดวยอริยสัจ ๔ โปรดพระพุทธบิดา  เพราะพระอภิธรรมสงวน
ไวสําหรับพระพุทธมารดาโดยเฉพาะ สวนผลที่ได พระพทุธบิดาสาํเร็จพระอรหันต  พระพทุธ
มารดาไมไดอะไรเลย และพระอภิธรรม ๗ คัมภีรนี ้  พระพทุธองคไมไดแสดงแกพระอานนท
เลย  จริงหรือ ? 



 

 

                                                                                                                               ๒๕๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 แกวา การเทศนาโปรดเวไนยสัตวนัน้ พระสมัมาสัมพุทธเจายอมเทศนใหเหมาะสมแก
อุปนิสัยของผูฟงแตละบุคคล หรือแกสวนใหญแหงสงัคมนัน้ โดยเพงประโยชนเปนสาํคัญ 
ไมไดเพงฐานะของบุคคลเปนสําคัญ การเทศนาโปรดพระพทุธมารดาและพระพทุธบิดาดวย
คัมภีรตางกันนั้น  ก็เพื่อใหเหมาะสมแกอุปนิสัยดังกลาวแลว แทจริงเมื่อสรุปองคธรรมลงแลวก็
เปนอยางเดียว และทีว่าพระพุทธมารดาไมไดอะไรเลยนั้น ยังคลาดเคลื่อนอยู  ทีจ่ริงปรากฏ
ตามสังคีติกถาสํานวนเกา  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชริญาณวโรรส  ทรงชําระ
เมื่อรัตนโกสนิทรศก ๑๒๕ และปฐมสมโพธิกถา  พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ซึ่งมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ชําระเมื่อ
พุทธศกัราช ๒๕๐๐ ทั้ง ๒ ฉบับนี้  รับรองตองกันวา  ในการที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรง
เทศนาพระอภธิรรมโปรดพุทธมารดาครั้งนัน้  นอกจากเทพยาดาและพรหมทั้งหลายไดมรรค
ผลกันเปนอันมากแลว พระพุทธมารดาก็ไดบรรลุโสดาปตติผลดวย ไมใชไมไดอะไรเลย สวน
ที่วาพระอภิธรรมเปนของสงวนสาํหรับพระพุทธมารดานัน้  ไมปรากฏวาใครกลาว  แตความ
จริงปรากฏอยูวาไดทรงแสดงแกพระสารีบุตร และโปรดใหพระสารีบุตรสอนแกเวไนยนิกร
ทั่วไป  การทีไ่มไดแสดงแกพระอานนท  เพราะไมใชโอกาส กลาวคือ ขณะทีท่รงแสดงพระ
อภิธรรมในดาวดึงสเทวโลกนั้น เมื่อถงึเวลาที่จะตองฉนัภัตตาหารตามวิสัยของมนุษย พระ
พุทธองคก็ไดเสด็จลงมาฉนัที่ปาไมฉันทนใกลสระอโนตดาตในปาหิมพานต ซึ่งพระสารีบุตรไป
คอยถวายการอุปฏฐากอยู ณ ทีน่ัน้ และพระพทุธองคก็ไดทรงแสดงแกพะอภิธรรมแกพระสารี
บุตรในขณะนัน้  แตเปนการแสดงโดยยอ เรียกวา สังเขปนัย  ตางกบัทรงแสดงในดาวดึงสเท
วโลก  ซึ่งทรงแสดงอยางพิสดารมาก เรียกวา วิถารนยั  สวนทีพ่ระสารีบุตรแสดงแกศิษยานุ
ศิษยนัน้ แสดงอยางกลาง ๆ ชื่อวา นาตวิิตถารนาติสังเขปนัย  ไมมโีอกาสทีพ่ระพทุธองค จะ
ทรงแสดงแกพระอานนทได เมื่อพระพทุธองคทรงแสดงแกพระสารีบุตรแลว  พระสารีบุตรก็
แสดงแกศิษยานุศิษยซักถามกันจนเปนทีเ่ขาใจแลว จงึแสดงแกพระสาวกทัว่ๆ ไปมีพระ
อานนท เปนตน และเมื่อพระอานนทไดทราบอยูแลวก็ไมมีความจําเปนอันใดที่พระพุทธองค 
จะตองแสดงแกพระอานนทซ้ําอีก 
 ปญหาที่ถามวา พระอภิธรรมปฏก เปนเรื่องที่มีผูแตงปลอมแปลงเขามาใน
พระพทุธศาสนา ภายหลังพระพุทธปรินิพพาน จริงหรือ ? 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๖๐                                                                                         

 แกวา ตามพระพุทธปริวัติ9 ปรากฏวา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงบรรลุพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ไดเสวยวมิุตติสุขอยูในบริเวณที่ตรัสรูนั้น๗สัปดาห คือ ประทับ
นั่งบนรัตนบัลลังกที่ตรัสรูนัน้ตลอดสัปดาหที่ ๑ แลวเสดจ็ไปประทับยนือยูในทิศอิสาณแหงตน
พระศรีมหาโพธิ์ จองพระเนตรดูตนพระมหาโพธิน์ั้นตลอดสัปดาหที ่๒ สถานทีน่ั้นเรียกวา อนิ
มสิเจดีย แลวเสด็จจงกรมในทิศอุดรแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดสัปดาหที่ ๓ แลวเสด็จ
ประทับนัง่ยงัรัตน ฆระเจดีย เรือนแกว ในทศิปจฉิม หรือทิศพายัพแหงตนพระศรีมหาโพธิ ์ทรง
พิจารณาพระอภิธรรม ตลอดสัปดาหที๔่ แลวเสด็จไปประทับยงัรมไมไทร ซึง่เปนที่อาศัยพักรม
ของคนเลี้ยงแพะอันมีนามวา อชปาลนิโครธ ตลอดสัปดาหที่ ๕ ไดทรงขับธิดามารทีม่าเลาโลม 
ตอมาไดทรงตอบปญหาของพราหมณผูหนึ่ง ผูมีปกติตวาดคนอื่น วา หึ หึ แลวเสด็จไปประทับ
นั่งขัดสมาธิยงัรมไมจิกอันมนีามวา มุจลินท ซึ่งอยูในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนยแหงตนพระศรี
มหาโพธิ์ตลอดสัปดาหที่ ๖ในกาลนัน้ ฝนตกพราํๆตลอด ๗ วัน พญานาคมีนามวามุจลินท 
ไดมาขดกายและแผพังพานใหญปองกนัฝนและลมถวาย แลวเสด็จไปยังรมไมเกตุอันมีนาม
วา ราชายตนะ  ซึง่อยูในทศิทักษิณแหงตนพระศรีมหาโพธิ์ตลอดสปัดาหที่ ๗ ในกาลนัน้ ทาว
สักกะอมรนิทราธิราช  นอมผลสมออันเปนทพิยโอสถเขาไปถวาย   

ดังนี้จะเหน็ไดวา พระอภิธรรมนั้น เปนธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู ไมใชมีผู
แตงปลอมแปลงเขามา นอกจากนั้น  ยงัปรากฏตอไปอีกวา     พระอภิธรรมนี้เปนวิสัยของพระ 
สัพพัญูพทุธเจาโดยเฉพาะหาเปนวิสัยของพระสาวก หรือบุคคลเหลาอื่นไม 10 

ตอมา เมื่อพระบรมศาสดาทรงตรัสรูครบ ๗ พรรษา  ในวันเพ็ญเดือน ๘ ภายหลังที่ได
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยแลวเสด็จไปสูดาวดึงสเทวโลก ทรงเทศนาโปรดพุทธมารดาพรอม
ดวยเทวดาและพรหมตลอด ๓ เดือนเต็มบริบูรณ  สวนในมนษุยโลก  นับแตแรมค่ําหนึง่เดือน
นั้น เปนตนไป  พระพุทธองคไดเสด็จไปกลับมาทรงแสดงพระอภิธรรมใหพระสารีบุตรผูเปน
พระอัครสาวกเบื้องขวาฟง ที่สระอโนดาตในปาหิมพานต และมีกระแสรับส่ังใหพระสารีบุตร
แสดงแกชาวมนุษยนิกรทั่วไป11 

ต้ังแตวันเริ่มสอนพระอภิธรรมแกมนษุยนิกรเปนตนมา พระอภิธรรมปฏกก็แพรหลาย
ทั่วไปในหมูพระสาวกทัง้หลาย ดังที่มีกลาวอยูในคัมภีรตาง ๆ เชน ในพระสุตตันตปฏก อัง

                                                           
9 พุทธประวัติ พระสูตรมหาวารบาลีในขุททกนิกาย พุทธวังสะ พระบาลี ในพระวินัย มหาวารพระบาลีพรอมท้ังอรรถกถา 
10 อภิธัมมัตถวิภาวินี  อัฏฐสาลินี  อัฏฐกถากัณฑวัณณาปริวาร  พระบาลีวินัยปฏก 
11 อรรถกถาธรรมบทและปรมัตถทีปนี 



 

 

                                                                                                                               ๒๖๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

คุตตรนิกาย มีขอความวาพระภิกษุประชุมสนทนาพระอภิธรรมกันอยู  ในพระสตุตันตปฏก 
มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก มหาโคสิงคาลสูตร พระมหาโมคคัลลานะแสดงมติของทานวา 
ปาโคสิงคาละนี้ เหมาะสมทีจ่ะวิสัชชนาพระอภิธรรม ในพระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย เถรีป
ทานวา  นางเขมาเถรีรูนัยแหงพระอภิธรรม ในวินยัปฏกมหาวิภังค ทพัพมัลลปุตตเถรวัตถุมีวา 
ทานมหีนาที่จดัแจงเสนาสนะถวายแกสงฆผูมาจากทิศทัง้ ๔ ทานเปนผูฉลาดยอมจัดแจง
เสนาสนะสาํหรับพวกภิกษุผูทรงพระวนิัยไวรวมกนั ดวยคิดวา ภิกษเุหลานั้น จักไดสาธยาย
พระวนิัยรวมกนัยอมจัดแจงเสนาสนะสําหรับพวกภิกษุผูทรงพระสูตรไวรวมกนั ดวยคิดวา
ภิกษุเหลานัน้ จักไดสาธยายพระสูตรรวมกนั ยอมจัดแจงเสนาสนะสาํหรับพวกภิกษุผูทรงพระ
อภิธรรมไวรวมกัน ดวยคิดวา ภิกษุเหลานั้น จักไดสาธยายพระอภิธรรมรวมกัน ในวินัยปฏก 
ภิกขุณีวิภังคมีความวา นางภิกษุณีทาํปจุฉาแกพระภกิษุนัน้ ขอโอกาสอันใดตองถามอนันัน้
คือ ถาขอโอกาสพระวินัย ตองถามพระวนิัย ถาขอโอกาสพระสูตร ตองถามพระสตูร ถาขอ
โอกาสพระอภิธรรม ตองถามพระอภิธรรม แตถาขอโอกาสพระวินัย แลวถามพระสตูรก็ดี พระ
อภิธรรมก็ดี หรือขอโอกาสพระสูตร แลวถามพระวินยักดี็ พระอภิธรรมก็ดี อนึ่ง ถาขอโอกาส
พระอภิธรรมแลวถามพระวินยัก็ดี พระสูตรก็ดี เธอตองอาบัติปาจิตตีย ดังนี้เปนตน  
  จะเหน็ไดวา ในสมัยพุทธกาลนั้น มพีระเถรานุเถระตลอดจนภิกษุภิกษุณี ศึกษาพระ
อภิธรรมกันอยูเปนอนัมาก  แมในการสังคายนาครั้งที ่๑ ซึ่งทานพระมหากัสสปะ เปนประมุข 
มี พระอุบาล ี พระอานนท พรอมดวยพระอรหันตสาวก รวม ๕๐๐ รูปลวนเปนปฏิสัมภิทา
ปตตะ ฉฬภิญญา เตวิชชา ก็ไดยกยองพระอภิธรรมวา โดยปฏก พระอภิธรรมเปน อภิธรรม
ปฏก  โดยนิกาย พระอภิธรรมเปน ขุททกนิกาย โดยองค คือนวงคสัตถุศาสน พระอภิธรรมเปน 
เวยยากรณะ และในการทําสงัคายนาครั้งหลัง ๆ ตอมาพระอภิธรรมก็ไดรับการยกยองวา
เปนปฏกที่สําคัญตลอดมา ยิ่งในสมัยการทําสงัคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งกระทําเมื่อพระพทุธศาสนา
ลวงแลว ๒๐๐ ปเศษ  โดยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธาน  พรอมดวยพระอรหันตรวม 
๑,๐๐๐ รูป  ยิ่งแสดงวา สมัยนัน้ มีผูนยิมศึกษาพระอภิธรรมกันมาก  ถึงกับคณะสังคายนา
ตองวนิจิฉัยปญหาพระอภิธรรมตั้ง ๑,๐๐๐ ขอ ไวในพระกถาวัตถุพระบาล ี  เพื่อระงับขอ
โตเถียงกันในนานาประเทศ  ใหยุติลงดวยคัมภีรพระอภิธรรม เปนบรรทัดฐาน 

ในที่สุดปรากฏในบาลีอัฏฐานสูตร เอกนบิาต อังคุตตรนิกาย กลาวถงึปญจอันตรธาน 
๕  ประการ วา ปริยัติอันตรธานกอน  แลวปฏิบัติ ปฏิเวธ ลิงคะ ธาตุ จงึอันตรธานตามลําดับ
กัน  เมื่อพระปริยัติธรรมเสื่อมนั้น พระอภิธรรมเสื่อมกอน เมื่อพระอภิธรรมเสื่อมนัน้  เสื่อม
ต้ังแตปลายลงมา คือ มหาปฏฐาน เสื่อมกอนแลว  ยมก กถาวัตถ ุ ปุคคลบัญญัติ ธาตุกถา 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๖๒                                                                                         

วิภังค ธัมมสังคณี ก็เสื่อมตาม ๆ กนั ตามลําดับ  นี้ก็เปนหลกัฐานอกีประการหนึง่ที่วา พระ
อภิธรรมนี้มีกลาวอางถงึตั้งแตเร่ิมปรากฏขึ้นจนถงึที่สุดอันตรธานไป  

โดยหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวนี้  ซึง่ไดมาจากทัง้พระสตุตันตปฏกและพระวนิัยปฏก 
ไมใชมาเฉพาะพระอภิธรรมปฏกเทานัน้ เชนนี ้ จะเหน็ไดวา พระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท ๆ 
และเปนวิสัยของพระสพัพัญูพุทธเจาโดยเฉพาะ มิใชวิสัยที่บุคคลอื่นจะกลาวได ผูที่กลา
กลาววาพระอภิธรรมไมใชพุทธพจน ก็เพราะไมเคยรูไมเคยเรียนพระอภิธรรม และไมไดสนใจ
ที่จะศึกษาใหรูจริงดวย ถาไดสนใจศึกษาพระอภิธรรมใหเกิดความเขาใจบางแลว  จะเหน็
ความวิจิตรพสิดารในพระอภิธรรม จะเหน็พระปญญาคุณของพระสัมมาสัมพทุธเจาวา 
ประเสริฐที่สุด ไมมีส่ิงใดหรือผูใดจะเทียบเทียมได  และจะเหน็วา พระอภิธรรมปฏกนี้  
นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว  บุคคลอ่ืนใดไมสามารถจะกลาวไดโดยลําพงัเลย 
 

วรรณกรรมอางอิงวาพระอภิธรรมเปนพุทธพจน 
 

๑. อาจารยวรรณ ี โกเมศ (๒๕๑๔) ไดทําการวิจยัเรื่อง ประวัติพระอภิธรรม  มี
เนื้อความโดยสรุป ดังนี ้

พระอภิธรรมนี้มีอยู ๗ คัมภีรดวยกัน คือ 
๑. ธัมมสังคณ ี  ๒. วิภังค ๓. ธาตุกถา ๔. ปุคคลบัญญัติ 
๕. กถาวัตถ ุ  ๖. ยมก  ๗. ปฏฐาน 

และกลาววา ที่ช่ือวา พระอภิธรรม เพราะ 
 ๑. เนื้อความทีอ่ยูในหลกัธรรม ๗ คัมภีรนี ้เปนสิ่งที่รูไดยากหนึ่ง 
 ๒. เปนธรรมมเีนื้อความละเอียดมากอยางหนึ่ง 
 ๓. เปนธรรมมเีนื้อความลึกซึง้คัมภีรภาพมากอยางหนึง่ 
 ๔. เปนธรรมทีไ่มสามารถจะคิดนึกเอาเองไดอยางหนึง่ 
 ๕. เปนธรรมทีม่ีถอยคําในการแสดงวิจิตรพิสดารมากอยางหนึ่ง 
 ๖. เปนธรรมทีม่ีเนื้อความอนัสงูสุดอยางหนึ่ง 
 ๗. เปนธรรมทีม่ีเนื้อความอนัพิเศษมากอยางหนึง่ 
 เนื้อความในพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพทุธเจาทรงแสดงไวนัน้ เมื่อวาโดยองคธรรม
ปรมัตถแลว  มี ๕ ประการคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญติั ทั้ง ๕ อยางนี้แหละ  
เรียกวา พระอภิธัมมัตถะ 



 

 

                                                                                                                               ๒๖๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 พระอภิธรรม ที่ปรากฏขึ้นในหมูสัตวโลกได ก็โดยอาศัยอํานาจแหงพระสัพพัญุต
ญาณของพระโคดมสัมมาสมัพุทธเจาเทานั้น  นอกจากนี้แลว  ถงึแมวา จะเปนพระปจเจก
พุทธเจาก็ตาม  ก็ไมสามารถที่จะทําใหปรากฏขึ้นในโลกไดเลย 

๒. อาจารยถวิล อภัยภูมนิารถ (๒๕๑๓) หนังสือ ประมวลปกณิณกธรรม ปุจฉา– 
วิสัชชนา ปฐมภาค (หนา ๗ - ๑๓ โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๓) ลาวถงึเรื่อง 
ปรินิพพานสามประการของพระสัมมาสัมพุทธเจา และความสาํคัญของปริยัติศาสนามี
ขอความโดยสรุปดังนี ้

ปรินิพพาน ๓ ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ คือ  ๑) กิเลสปรินิพพาน ๒) 
ขันธปรินพิพาน  ๓) ธาตุปรินพพาน กิเลสปรินิพพานนัน้ ไดมีแลวบนรัตนบัลลังกภายใตรมไม
พระศรีมหาโพธิ์ ขณะเมื่อตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานดวย
อรหันตมรรคญาณขันธปรนิิพพาน ไดมีแลวเหนือพระแทน ระหวางนางรังทั้งคู แถบใกลเมืองกุ
สินาราราชธาน ี ธาตุปรินิพพาน จะมีในโอกาสขางหนาที่โพธิบัลลังกอันเปนสถานที่ๆ กิเลส
ปรินิพพาน อนึ่งสัตวทัง้หลาย ที่เกดิเปนมนุษยนัน้ ซึง่ไมมีโอกาสที่จะไดพบเหน็ธาตุปรินิพพาน 
และจะไปในสถานทีน่ั้นไมได มวลสัตวทีจ่ะไดพบเหน็จะมีแตเทพยดาทัง้หลายเทานั้น ทีม่ี
โอกาสไดพบเห็นพระบรมธาตุทรงถือเพศเปนองคพระสมัมาสัมพุทธเจาประกอบดวยทวัตติง
สะมหาปุริสะลักษณะ และอสีติยานพุยญัชนะ ประกอบดวยพระฉพัพัณณรังส ี บังเกิดความ
ชื่นชมโสมนัสอยางแรงกลาสามารถไดมรรคผลในขณะนั้นโดยแนแท 

๓. พระชาญบรรณกิจ หนงัสือ “ พระอภิธรรมเปนพทุธพจนแท “ (๒๕๐๔) เปน
หนงัสือที่รวบรวมคําถามคําตอบ โดยพระชาญบรรณกิจ  เปนผูตอบคาํถาม พิมพที่โรงพิมพรัช
ดารมภการพมิพ  กนัยายน ๒๕๐๔  

๔. อาจารยทอง หงสลดารมภ ศิษยวัดมหาธาตุฯ ไดกลาวไวในปาฐกถาเรื่อง “พระ
อภิธรรมเปนพุทธพจนแท“วาในปจจุบันนี้ไดมีพทุธบรษิัทบางพวกยงัไมมีความรูความ
เขาใจในคัมภีรพระอภิธรรม ซึ่งเปนพทุธพจนอันแทจริงก็เลยปฏิเสธวา “พระอภิธรรมมิใชเปน
พุทธพจน“ แลวก็พากนัละเลยตอพระสทัธรรมสวนนี้ไปเพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน
ตอคัมภีรพระอภิธรรมและเพื่อรักษาพระปริยัติธรรมสวนนี้ไวใหดํารงอยู เปนประโยชนเกื้อกูล
แกพุทธบริษัทตลอดไป 

อนึ่ง ในหนังสือ ธ.จ. ๔ มีนาคม ๒๔๙๙ กลาววา 
 (ขอ ๑) หนงัสือ ที่ ธ.จ. ไดอางปฐมสงัคีติ วินัยปฏก จุลลวรรควา ธมฺมวนิยสงคีฺติ 
แปลวา “ในสงัคายนาครั้งที ่ ๑ สังคายนาแตธรรมะกับวินัยเทานัน้ ไมมีคําวา พระอภิธรรม 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๖๔                                                                                         

และเสริมตอไปวาปราชญทางยโุรปสวนมากยนืยนัวา อภิธรรมปฏกเปนของเพิม่เติมเขามา
ภายหลงัปฐมสังคายนา,แตนักปราชญฝายตะวนัออกโดยเฉพาะนกัปราชญชาวพมา โตแยง
วา อภิธรรมปฏกมีมาแลวแตปฐมสังคายนา  
ผลการวิจยัพบวา บุคคลเหลานี ้ เปนผูที่มีการศึกษาทางดานฝายโลก ก็สูงพอสมควร  และ
ทางดานฝายธรรม ก็มีความรูดีพอ ทัง้ทางดานปริยัติ และปฏิบัติ  จงึเปนบุคคลที่เชื่อถือได  
(ถาพิจารณาโดยแยบคายและวางใจเปนกลาง) จึงทาํใหสามารถใชเปนตัวอยางในการ
ประเมินการวจิัยทัศนะของคณาจารยและนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลัยตอไป 
 

- -  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                               ๒๖๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ภาคผนวก ก. 
รายนามอภิธรรมบัณฑิต รุนที่ ๔๑ / ๒๕๔๗ 

   
   พระวัชรินทร  ปยธมฺโม อายุ ๕๙  พรรษา ๙ 
   วุฒิการศึกษา  ม.ศ.๓ (ม.๖ เดิม)  น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต 

ที่อยูปจจุบัน  วัดรํ่าเปง (ตโปทาราม)   ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
   คติธรรมประจําใจ   
    “หนทางแหงความสาํเร็จ  คือ อิทธิบาท ๔“ 
 
   แมชีระเบียบ   จันทรใด   อายุ   ป 
   วุฒิการศึกษา    อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน   วัดสระโบสถ  ต.ดอนคา อ.เมือง จ.นครสวรรค 
   คติธรรมประจําใจ  
     
   แมชีอารีย   อนุกูลวงษ   อายุ  ๔๙  ป 
   วุฒิการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน วัดเขาสมโภชน ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 
   คติธรรมประจําใจ  
      
   แมชีสําลี   สงิหรา  อายุ  ๔๖ ป 
   วุฒิการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน วัดเขาสมโภชน  ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
   คติธรรมประจําใจ 
    “วันไหน ๆ ก็ไมสําคัญเทาวนันี ้ จงทาํวนันี้ใหดีที่สุด 
    แลววันขางหนาจะดีเอง” 
 
   แมชีโสภา  ธรีะแกว  อายุ  ๓๖  ป 
   วุฒิการศึกษา  ป.๖   ธศ.เอก   อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน   วัดถ้าํพระธาตุเมืองเทพ  

 

 

 

 

 

 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๖๖                                                                                         

ต.ทัพหลวง อ.บานไร จ.อุทัยธาน ี
   คติธรรมประจําใจ  
     “ความพยายามอยูที่ไหน  ความสาํเร็จยอมอยูทีน่ั้น 
     มองใหไกล      และพยายามไปใหถึง” 
 
   นางจันทนี    เจษฏาภัทรกุล   อาย ุ  ๔๕ ป 
   วุฒิการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน ๑๖/๗๔ ม.๘  ขว.บางบอน ข.บางบอน  กรุงเทพฯ 
   คติธรรมประจําใจ 
     
 
   นางชศูรี    บูรณทอง   อายุ ๕๐ ป 
   วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี, ธศ.เอก  อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน  ๑๐๘/๓๙ ม.๑ ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม 
   คติธรรมประจําใจ 
   “พยายามกาวตอไป  ถึงกายจะออนหลา  แตจิตใจ  ไมออนแอ 
   และทอแท เหนื่อยหนาย   เปาหมายยังรออยูขางหนา” 
 
   นางทศันา  พงศสุวรรณ   อาย ุ ๗๔ ป 
   วุฒิการศึกษา ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน ๑๐๘/๖  ม.๑  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม 
   คติธรรมประจําใจ    
   “ทุกอยาง ข้ึนอยูที่ใจ  เปนดังเข็มทิศ  นําพอชีวิต กาวไปขางหนา” 
 
 
   นางผองพรรณ  ขจรไชยกุล    อายุ ๕๙ ป 
   วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (มธ.) 

เนติบัณฑิตศาสตร (นบ.)  อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน ๑๒/๒๓ ซ.ไทยานนท ๔ ถ.สนามบนิน้ํา  ม.๕   
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ต.ทาทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
   คติธรรมประจําใจ “การศึกษา คือ หัวใจของชีวิต” 
 
   นายบรรจง   ขจรไชยกุล  อาย ุ ๕๔ ป 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (M.A.) , อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน ๑๒/๒๓ ซ.ไทยานนท ๔ ถ.สนามบนิน้ํา  ม.๕   

ต.ทาทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
   คติพจน ละชั่ว  ประพฤติดี  ทําใจใหบริสุทธ 
 
   นางบุญชิด   อุนวรรณธรรม  อาย ุ ๗๖ ป 
   วุฒิการศึกษา ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)  อภิธรรมบัณฑิต 
   ที่อยูปจจุบัน บานเลขที ่๑๙ ถ.หลวงนายฤทธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
   คติพจน “ทําวันนีใ้หดีที่สุด”  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
รายนามนักศึกษาอภิธรรมที่สอบผาน   

อภิธรรมมหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย  วัดระฆังโฆสิตา
ราม  

ภาคที่ ๒ / ๒๕๔๗ 
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๒๖๘                                                                                         

ชั้นจูฬ - ตรี 
⌫   ⌫   ⌫
๑ พระศิริชัย ปภสฺสโร วัดมหาสวัสดิ์ ฯ นครปฐม ๑๗๐ ๑ 
๒ แมชีมวย คําตะ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๙ ๒ 
๓ พระมหาถิรพุทธิ โอทาโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๖๘ ๓ 
๔ พระชัยพฤกษ ปฺญาทีโป วัดมหาสวัสดิ์ ฯ นครปฐม ๑๖๘ ๓ 
๕ แมชีบุญประจักษ พลเกา วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๖๘ ๓ 
๖ นางชนากานต นาคบุญนํา วัดราชคฤห กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๓ 
๗ นางจารุวรรณ ชะนะภัย วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๘ ๓ 
๘ นางปุณณภา ศุภชวาลพร วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๖๘ ๓ 
๙ นางบุหลัน ไทยพิทักษพงษ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๖ ๔ 
๑๐ นางสาวเตือนใจ ประสิว วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๖ ๔ 
๑๑ พระมะออย จิตฺตธมฺโม วัดใหญอินทาราม ชลบุรี ๑๖๕ ๕ 
๑๒ พระอมรชัย จารุวณฺโณ วัดโสภณาราม เชียงใหม ๑๖๕ ๕ 
๑๓ คุณารันต ศานตินานนท วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๕ ๕ 
๑๔ นางสาววราภรณ แซจิว วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๕ ๕ 
๑๕ แมชีนงเยาว รอดพึ่งพา วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๓ ๖ 
๑๖ แมชีมนิตร นุมไม วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๒ ๗ 
๑๗ พระเกก สิริธมฺโม วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๑ ๘ 
๑๘ พระมหาลักษณ สุเขธิโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๙ ๙ 
๑๙ นายนิคม ลักษณะวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๙ ๙ 
๒๐ พระเกียรติศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๕๘ ๑๐ 
๒๑ พระวิทยาธร วิทยาธโร วัดโสภณาราม เชียงใหม ๑๕๘ ๑๐ 
๒๒ พระเศวตอมร ฐิตวํโส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๗ ๑๑ 
๒๓ นางพูนสุข มณีสวัสดิ์ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๗ ๑๑ 
๒๔ พระกานต ธมฺมสโร วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๕๗ ๑๑ 
๒๕ พระบิน ธมฺมโฆสโก วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๕๖ ๑๒ 
๒๖ พระเบญจรงค ภทฺทโก มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๕๕ ๑๓ 
๒๗ พระมหาศักดา วรสกฺโก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๕ ๑๓ 
๒๘ พระมหาจักรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔ ๑๔ 
๒๙ สามเณรอนุศิษฏ วงษจิตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔ ๑๔ 
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๓๐ พระใครสี ขนฺติผโล วัดโสภณาราม เชียงใหม ๑๕๓ ๑๕ 
๓๑ แมชีทรงมาศ สุวรรณราช วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๓ ๑๕ 
๓๒ นายอรรถพงษ ฟามงคลชัย วัดราชคฤห กรุงเทพมหานคร ๑๕๓ ๑๕ 
๓๓ พระมหาศรชัย สุรชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒ ๑๖ 
๓๔ พระยุทธนา สุวณฺโณ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๕๒ ๑๖ 
๓๕ นายธนะ ภวกานตานนท วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๒ ๑๖ 
๓๖ นายชัยณรงค แซบาว วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๒ ๑๖ 
๓๗ สามเณรสุภกร วัฒนาศิรินันท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๑ ๑๗ 
๓๘ นางดาวระดา ธรธรรม วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๑ ๑๗ 
๓๙ นางแววดาว เกลี้ยงพรอม วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๑ ๑๗ 
๔๐ แมชีวัชรี บุญวีระ  ตาก ๑๕๐ ๑๘ 
๔๑ พระเอกราช โชติกโร มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๔๙ ๑๙ 
๔๒ นางสาวสุวรรณา ไชยชุมพร วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๙ ๑๙ 
๔๓ พระมหาประกิจ สุจิตฺโต มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๔๘ ๒๐ 
๔๔ พระกิตติศักดิ์ สีลานนฺโท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๗ ๒๑ 
๔๕ นายพิษณุ สัพโส วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๗ ๒๑ 
๔๖ พระมหาทองคํา สุทฺธิญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๖ ๒๒ 
๔๗ สามเณรพรหมพินิจ วิชากรกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๖ ๒๒ 
๔๘ นายภาณุวัฒน แกวมณี วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๖ ๒๒ 
๔๙ พระประเสริฐ จนฺทวํโส วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๔๕ ๒๓ 
๕๐ แมชีบุญศรี อยูรอด วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๕ ๒๓ 
๕๑ นางชื่นจิต ขัณฑัฐลา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๔ ๒๔ 
๕๒ นางจตุพร ชวชาติ รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๔๔ ๒๔ 
๕๓ พระเบ็ญจะ อาภาจาโร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๔๓ ๒๕ 
๕๔ พระมหาสมเกียรติ กลฺยาณธโร มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๔๒ ๒๖ 
๕๕ พระมหาไสว อาภทฺธโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๒ ๒๖ 
๕๖ พระมหาจํารัส ภสฺสรญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๒ ๒๖ 
๕๗ พระมหาประยูร มหาปฺุโญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๒ ๒๖ 
๕๘ พระมหาไกรศักดิ์ อภิชฺชโว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๒ ๒๖ 
๕๙ พระมหาวราเพชร ธีรวโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๑ ๒๗ 
๖๐ พระวีระพงษ นิมฺมโล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๑ ๒๗ 
๖๑ พระอําไพร ฐานากโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๔๑ ๒๗ 
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๖๒ นางสุกัญญา อักขระกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๑ ๒๗ 
๖๓ พระมหานิราศ สุทฺธิภาโส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๐ ๒๘ 
๖๔ นายจรวย อรชร วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๐ ๒๘ 
๖๕ สามเณรวาที ลือชา วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๓๙ ๒๙ 
๖๖ แมชีภัทรา เกษสุวรรณ วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๓๙ ๒๙ 
๖๗ นางไสว ตรุโนภาส วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๓๘ ๓๐ 
๖๘ สามเณรพูลศักดิ์ กระแสธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๗ ๓๑ 
๖๙ พระไพฑูรย กตธมฺโม วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๓๖ ๓๒ 
๗๐ พระมหาไพรัตน ธมฺมโชโต มูลนิธีแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๓๕ ๓๓ 
๗๑ พระเกษม ธมฺมธโร วัดโสภณาราม เชียงใหม ๑๓๕ ๓๓ 
๗๒ พระคําสาย อินฺทปฺโญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๔ ๓๔ 
๗๓ พระสมควร พฺรหฺมธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๔ ๓๔ 
๗๔ พระสุระ ญาณปฺโญ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๓๔ ๓๔ 
๗๕ พระจํานงค ติสฺสโร วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๓๔ ๓๔ 
๗๖ พระปญญา อภิปฺโญ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๓๓ ๓๕ 
๗๗ พระณรงค ฐิตสาโร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๓๒ ๓๖ 
๗๘ แมชีอนงค ไชยวงศ วัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๓๑ ๓๗ 
๗๙ พระมหาจู สุภญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๐ ๓๘ 
๘๐ สามเณรกฤษณะ คํามวง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๓๐ ๓๘ 
๘๑ พระสมหมาย คุตฺตธมฺโม วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๙ ๓๙ 
๘๒ สามเณรวัชรพล วงศมณี วัดทามะโอ ลําปาง ๑๒๙ ๓๙ 
๘๓ นายสมพิศ ทวีนุช วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๙ ๓๙ 
๘๔ นางสาวสิริจิตต หฤทัยปรีย วัดราชคฤห กรุงเทพมหานคร ๑๒๙ ๓๙ 
๘๕ พระณัฐพล ณฏฐวโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๘ ๔๐ 
๘๖ พระพิรุณ โชติญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๗ ๔๑ 
๘๗ เด็กหญิงกรรณิการ กองนอก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๗ ๔๑ 
๘๘ นายสัมพันธ รุกษะ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๖ ๔๒ 
๘๙ นายชาญชัย การรุงเรือง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๔ ๔๓ 
๙๐ พระสถาพร ญาณวโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๓ ๔๔ 
๙๑ นายอนุวัฒน จันทรสูงเนิน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๓ ๔๔ 
๙๒ พระมหาอุดมพร อุตฺตโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๑ ๔๕ 
๙๓ นายสราวุธ ดาวขุนทด วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๑ ๔๕ 
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๙๔ เด็กชายกิตติพงษ ศรีชุม วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๑ ๔๕ 
๙๕ เด็กหญิงพัชรินทร ใจรักเรียน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๑ ๔๕ 
๙๖ พระอภิวิชญ ธมฺมทินฺโน วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๒๐ ๔๖ 
๙๗ เด็กชายอดิศร มะโนรส วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๐ ๔๖ 
๙๘ พระสมคิด ติกฺขิโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๙ ๔๗ 
๙๙ พระเอกลักษณ สุภธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๘ ๔๘ 
๑๐๐ พระมหาสาธิต สมาจาโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๑ พระจักรกฤช ธีรมูโล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๒ พระปราเมตร อตฺตญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๓ นางสาวปรีชญาภรณ วิเศษภักดี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๔ เด็กหญิงจิตตราพร เปลืองกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๕ เด็กหญิงศิริชล เสนากลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๗ ๔๙ 
๑๐๖ พระโสภา ปภสฺสโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๖ ๕๐ 
๑๐๗ พระปยะ จารุวณฺโณ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๕ ๕๑ 
๑๐๘ นางสาวภรณทิพย สุวรรณกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๕ ๕๑ 
๑๐๙ นางสาวเพ็ญนภา ทรวงโพธิ์ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๕ ๕๑ 
๑๑๐ เด็กหญิงสุจิรา เอ็นสันเทียะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๕ ๕๑ 
๑๑๑ เด็กชายณัฐกิจ กํามะชัยคํา วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๕ ๕๑ 
๑๑๒ อุบาสิการัตนา ไทยทวี วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๑๓ ๕๒ 
๑๑๓ พระชัยกาญจน กาฺจนชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๔ พระวุฒิพงษ วุฑฺฒญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๕ พระอติเรก เขมปุณฺโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๖ นายจักรพันธ ถวิลนอก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๗ นางสาวศิริรัตน ดานนาคิน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๘ นางสาวปนัดดา ตูมกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๒ ๕๓ 
๑๑๙ พระมหาลิขิต ทิวากโร วัดมหาสวัสดิ์ ฯ นครปฐม ๑๑๑ ๕๔ 
๑๒๐ พระดิเรก พนฺธมุตฺโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๐ ๕๕ 
๑๒๑ นายสุนทร คะดาษ วัดราชคฤห กรุงเทพมหานคร ๑๑๐ ๕๕ 
๑๒๒ เด็กหญิงอัญชลีพร พยุพล วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๐ ๕๕ 
๑๒๓ นายนัฐกร สุวรรณกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๙ ๕๖ 
๑๒๔ พระศราวุธ ภทฺทราวุโธ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๗ ๕๗ 
๑๒๕ นางสิริบังอร กุรมะโลหิต วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๐๗ ๕๗ 
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๑๒๖ พระมหาสุกัน ปุสฺสญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๐๖ ๕๘ 
๑๒๗ สามเณรเทวัญ สิทธิ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๖ ๕๘ 
๑๒๘ พระมหาอิทธิพล อิทฺธิชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๐๕ ๕๙ 
๑๒๙ พระภีรภัจจ อธิธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๐๕ ๕๙ 
๑๓๐ เด็กชายวีรวุฒ โนนทอง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๕ ๕๙ 
๑๓๑ เด็กหญิงนลินรัตน พูนจันทึก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๔ ๖๐ 
๑๓๒ เด็กหญิงเพ็ญนภา พวกเกาะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๒ ๖๑ 
๑๓๓ พระพิเชษฐ พุทฺธิสาโร วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑ ๖๒ 
๑๓๔ นายศุภกร ใจทน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๑ ๖๒ 
๑๓๕ พระเปลี่ยน สนฺตจิตฺโต วัดพุทธปญญา กรุงเทพมหานคร ๑๐๐ ๖๓ 
๑๓๖ พระภาคภูมิ วิสุทฺธิโก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๐ ๖๓ 
๑๓๗ เด็กหญิงจิรารัตน บํารุงเกาะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๐ ๖๓ 
๑๓๘ เด็กหญิงอรทัย หวังโตกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๙ ๖๔ 
๑๓๙ เด็กชายบัณฑิต หวังแววกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๙ ๖๔ 
๑๔๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ แกวกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๘ ๖๕ 
๑๔๑ นายพงษศักดิ์ การบรรจง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๗ ๖๖ 
๑๔๒ พระสิงห เตชธมฺโม วัดนราภิรมย นครปฐม ๙๖ ๖๗ 
๑๔๓ พระวราพงษ โฆสญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๙๖ ๖๗ 
๑๔๔ พระนพจร ธชธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๙๖ ๖๗ 
๑๔๕ เด็กชายนพรัตน หวังรวมกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๖ ๖๗ 
๑๔๖ เด็กชายอภิรัฐ ทองอินทร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๖ ๖๗ 
๑๔๗ สามเณรนิรันดร บุญวงศ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๕ ๖๘ 
๑๔๘ เด็กหญิงสุดารัตน พื้นบาท วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๕ ๖๘ 
๑๔๙ เด็กหญิงฉวีวรรณ สุวรรณโค วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๕ ๖๘ 
๑๕๐ เด็กหญิงเพ็ญวดี แคสันเทียะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๓ ๖๙ 
๑๕๑ นางสาวอารีย เกษศรี วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๙๒ ๗๐ 
๑๕๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ พิมพโคกสูง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๒ ๗๐ 
๑๕๓ เด็กหญิงจิรานุช หาสูงเนิน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๒ ๗๐ 
๑๕๔ เด็กชายภูมินทร พระอินทร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๒ ๗๐ 
๑๕๕ เด็กชายวรนันท แพงเงิน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๗๑ 
๑๕๖ เด็กหญิงปนิฏฐา จารึกกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๗๑ 
๑๕๗ เด็กชายชัยยา ยิ่งจอหา วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๗๑ 
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๑๕๘ เด็กชายวิริยะ งิสันเทียะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๗๑ 
๑๕๙ เด็กชายอนุพงษ หมายดานกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๗๑ 
๑๖๐ พระชราวุฒิ วิชาธโร วัดโสภณาราม เชียงใหม ๘๙ ๗๒ 
๑๖๑ เด็กชายวัฒนศักดิ์ ชูแสงทอง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๙ ๗๒ 
๑๖๒ เด็กหญิงวรรษมน ทองอินทร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๙ ๗๒ 
๑๖๓ เด็กหญิงนิภาวรรณ เกิดกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๙ ๗๒ 
๑๖๔ เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีนอก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๙ ๗๒ 
๑๖๕ พระธีรพล คุเณสโน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๘ ๗๓ 
๑๖๖ พระวิตตาลิน สมตฺโถ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๘ ๗๓ 
๑๖๗ พระสุพรรณ ธมฺมธโร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๘ ๗๓ 
๑๖๘ พระอนุรักษ อคฺคธมฺโม วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๘๘ ๗๓ 
๑๖๙ สามเณรหงษทอง โพธิราช รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๘๘ ๗๓ 
๑๗๐ เด็กหญิงวิริยากร มุงสระกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๑ เด็กหญิงนารีรัตน หวังรักกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๒ เด็กหญิงอภันตรี เปลวเพลิง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๓ ด.ญ. เบญจมาภรณ หวังประสบกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๔ ด.ช.ศรีสรรเพชรญ มุงสระกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๕ เด็กหญิงจิราวรรณ เกิดกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๗๓ 
๑๗๖ เด็กชายอานนท จีบคางพลู วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๗ ๗๔ 
๑๗๗ เด็กหญิงสุลักขณา พิฤมล วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๗ ๗๔ 
๑๗๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ อุดนอก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๗ ๗๔ 
๑๗๙ เด็กหญิงนิภาพร หวังมวนกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๗ ๗๔ 
๑๘๐ เด็กหญิงทิวาพร ปล่ังกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๗ ๗๔ 
๑๘๑ พระทรงพล ขนฺติธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๖ ๗๕ 
๑๘๒ พระสุวิทย สุทฺธวิชฺโช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๖ ๗๕ 
๑๘๓ เด็กหญิงปนัดดา ดีพันดุง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๖ ๗๕ 
๑๘๔ เด็กหญิงดวงหทัย ศรีประทีป วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๖ ๗๕ 
๑๘๕ พระเดช อาสโภ วัดร่ําเปงตโปทาราม เชียงใหม ๘๕ ๗๖ 
๑๘๖ พระนิกร สุทฺธปสนฺโน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๘๕ ๗๖ 
๑๘๗ สามเณรชัชวาล เล่ือมใส วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๘๕ ๗๖ 
๑๘๘ เด็กหญิงสุนิสา ศูนยสันเทียะ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๘๙ เด็กหญิงปาริชาต เนินกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
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๑๙๐ เด็กหญิงสุชานุช หวังหวงกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๑ เด็กหญิงมุจลินทร มุงแฝงกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๒ เด็กชายวัชระ ดีสูงเนิน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๓ เด็กชายเบญจรงค หวังหยิบกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๔ เด็กหญิงศศิวิมล แกวกระโทก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๕ ด.ญ.ศศิประภา พรมสกุล วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๖ เด็กหญิงพรพิมล หวังปรุงกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๗ เด็กหญิงวาสนา เชยวิจิตร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๘ เด็กหญิงรุงนภา เชิญกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๑๙๙ เด็กหญิงกัลยา ไมออน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๒๐๐ เด็กหญิงวิลาวัลย หวังรวมกลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๒๐๑ เด็กหญิงปยะรัตน ใจทน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 
๒๐๒ เด็กหญิงมาริษา แกวระหันนอก วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๗๖ 

ชั้นจูฬ - โท 
⌫   ⌫   ⌫
๒๐๓ นางสาวปยดา สิงหสาโรจน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๑ 
๒๐๔ นางสาวอุษณีย วงศมาศา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๑ 
๒๐๕ นางสาวจารุวรรณ เพ็ชรลา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๗ ๒ 
๒๐๖ นางอภันตรี อารีกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๖ ๓ 
๒๐๗ นางรุงฤดี พงศม่ันจิต วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๖ ๓ 
๒๐๘ แมชีสมัย ผิวทอง วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ๑๖๔ ๔ 
๒๐๙ นางสาวจิตติมา วิถีแมน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๒ ๕ 
๒๑๐ แมชีจุฑาทิพย มนแกว วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๙ ๖ 
๒๑๑ พระมหาประสงค เขมจาโร วัดทามะโอ ลําปาง ๑๕๔ ๗ 
๒๑๒ นางกาญจนา สิริเวชกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๒ ๘ 
๒๑๓ แมชีฉัฐพรรณ อินโต วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๒ ๘ 
๒๑๔ พระอนุชา ปฺุญกุสโล วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๕๑ ๙ 
๒๑๕ นางกรกต มีพูน วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๑ ๙ 
๒๑๖ นางสาวเกศสิริ ธรรมรุจิกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ๑๐ 
๒๑๗ นายณรงคพร เติมพันธทุนันท วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๐ ๑๐ 
๒๑๘ นางสาวนพรัตน เอี่ยมอดุง วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๕๐ ๑๐ 



 

 

                                                                                                                               ๒๗๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๒๑๙ พระประยูร กตสาโร วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๔๙ ๑๑ 
๒๒๐ แมชีประทิน อยางกลั่น วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๔๙ ๑๑ 
๒๒๑ แมชีลูกชิ้น แกวคํา วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๘ ๑๒ 
๒๒๒ พระสําเร็จ ปภสฺสโร มูลนิธิแนบมหานีรานนท นครปฐม ๑๔๗ ๑๓ 
๒๒๓ นางมณฑา พูนทวี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๗ ๑๓ 
๒๒๔ นางสาวจิรายุ บุญวีระ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๗ ๑๓ 
๒๒๕ นางชลิตา รัตนพิทักษกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๕ ๑๔ 
๒๒๖ แมชีอุดมพร กิตติสารวัณโณ วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๔๔ ๑๕ 
๒๒๗ แมชีสายพิน แกวคํา วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๓ ๑๖ 
๒๒๘ แมจันทรสม ใจปญญา วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๔๓ ๑๖ 
๒๒๙ นางสาวฉัฐตาวัน ศิริพิษ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๑ ๑๗ 
๒๓๐ แมชีลัดดา อนมงคล วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๔๐ ๑๘ 
๒๓๑ นายสุรเชษฐ ทวีสอน วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๓๙ ๑๙ 
๒๓๒ แมชีเล็ก ฤทธิ์เดช วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๓๙ ๑๙ 
๒๓๓ นางอาภา มลิซอน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๗ ๒๐ 
๒๓๔ พระเสริมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต วัดทามะโอ ลําปาง ๑๓๔ ๒๑ 
๒๓๕ นายสาลี่ นิรามัย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๔ ๒๑ 
๒๓๖ แมปองแกว โดดาธรรม วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๓๔ ๒๑ 
๒๓๗ นางเบ็ญจวรรณ ศรีทรัพยสกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๙ ๒๒ 
๒๓๘ สามเณรสําณาง นวน วัดทามะโอ ลําปาง ๑๒๔ ๒๓ 
๒๓๙ นางสาวบุญปน พรมพิชัย วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๒๓ ๒๔ 
๒๔๐ พระธนกร กตปฺุโญ วัดโสภณาราม เชียงใหม ๑๒๑ ๒๕ 
๒๔๑ พระเชิด ทีปธมฺโม วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๐ ๒๖ 
๒๔๒ พระมหาวรพงษ กุสลชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๘ ๒๗ 
๒๔๓ พระวชิรศักดิ์ โสภณปฺุโญ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๘ ๒๗ 
๒๔๔ นายศักดา บุญคอม วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๑๗ ๒๘ 
๒๔๕ แมจันทรทิพย ลือชา วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๑๖ ๒๙ 
๒๔๖ นางอุษา แยมเดช วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๐๙ ๓๐ 
๒๔๗ พระวิมล อํสสีโล วัดทามะโอ ลําปาง ๑๐๓ ๓๑ 
๒๔๘ พระสมมาท ปฺญาพโล วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๐ ๓๒ 
๒๔๙ พระพรม วิสุทฺธสทฺโธ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๐ ๓๒ 
๒๕๐ สามเณรกฤติน หอมชื่น วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๐ ๓๒ 
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๒๗๖                                                                                         

๒๕๑ พระทวีศักดิ์ มนฺตชาโต วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๙ ๓๓ 
๒๕๒ สามเณรเกรียงไกร คํากลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๗ ๓๕ 
๒๕๓ พระรัตนะ วินยปฺปฺโญ รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๙๐ ๓๖ 
๒๕๔ สามเณรลํามูน สุวรรณคาม วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๓๖ 
๒๕๕ พระสิงห สุมุตฺโต วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๘๘ ๓๗ 
๒๕๖ แมบัวจิน วิริยะ วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๘๘ ๓๗ 
๒๕๗ พระเทพารักษ เขมปฺโญ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๓๘ 
๒๕๘ พระสุรชัย ญาณเตโช วัดร่ําเปงตโปทาราม เชียงใหม ๘๕ ๓๘ 
๒๕๙ แมมาลี ไชยคําวัง วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๘๕ ๓๘ 

ชั้นจูฬ - เอก 
⌫   ⌫   ⌫
๒๖๐ แมชีประทุม หยดน้ํา วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๗๐ ๑ 
๒๖๑ นายชาญเดช พุฒิวิริยโรจน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๗๐ ๑ 
๒๖๒ นางสาวสิริพร ต้ังไพศาลสัมพันธ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๗๐ ๑ 
๒๖๓ นางศรีอารี วีระประดิษฐศิลป วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๗๐ ๑ 
๒๖๔ แมชีณัฐกานต จันทรนอย วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๖๘ ๒ 
๒๖๕ นางสาวสุมณฑา กระจาดทอง วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๒ 
๒๖๖ นายพยุง พุมพวง วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๒ 
๒๖๗ นางสาวจิตสุภา เจริญศรี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๒ 
๒๖๘ นางสาวสุทีป สกุณี วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๖๘ ๒ 
๒๖๙ พันโทสมชาย มัชฌิมาทัศน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๗ ๓ 
๒๗๐ อุบาสิกาบุปผา จันแช วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๖๗ ๓ 
๒๗๑ พระกนก กนโก วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๖๕ ๔ 
๒๗๒ นายธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๓ ๕ 
๒๗๓ นางชนกพรรณ พุทธชาติทวี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๓ ๕ 
๒๗๔ นายพิศุทธิ์ สุธนะวุฒิ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๐ ๖ 
๒๗๕ นางยอดขวัญ โซสายใจ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๙ ๗ 
๒๗๖ นางสาวโสภิตา เลิศพิทักษสิทธิ์ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๕๗ ๘ 
๒๗๗ พระสายชล เตชปฺโญ วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๕๕ ๙ 
๒๗๘ แมชีทองดี ดนตรีเสนาะ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๕๕ ๙ 



 

 

                                                                                                                               ๒๗๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๒๗๙ นางสาวพิมพปวีณ สุเรียมมา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๕ ๙ 
๒๘๐ พระราชปญญาภรณ ชยวํโส วัดนางชีวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๕๔ ๑๐ 
๒๘๑ พระอภิศักดิ์ ธมฺมวโร วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๕๔ ๑๐ 
๒๘๒ นายธัชกร มูลานนท วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๔ ๑๐ 
๒๘๓ พระณรงค กิตฺติญาโณ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๕๓ ๑๑ 
๒๘๔ นางลมัย โพธิ์ทองคํา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๗ ๑๒ 
๒๘๕ นางกุหลาบ แซโงว วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๔ ๑๓ 
๒๘๖ นายเกษม เขมะรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๐ ๑๔ 
๒๘๗ นางสาวโสภาภรณ เลิศพิทักษสิทธิ์ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๓๐ ๑๕ 
๒๘๘ พระพรอม ฐิตญาโณ วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๒๘ ๑๖ 
๒๘๙ นางพรรณี บุณฑะสิริ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ ๑๖ 
๒๙๐ นางสาวพวงผกา บุญเรือง วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๖ ๑๗ 
๒๙๑ นางสาวจรรยา จิตธรรมพงษ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๑๙ ๑๘ 
๒๙๒ พระอุดม คุณธมฺโม วัดฉิมทายกาวาส กรุงเทพมหานคร ๑๑๘ ๑๙ 
๒๙๓ พระครูสุนทรบุญญานุยุต คุตฺตจิตฺโต วัดบึงกาสาม ปทุมธานี ๑๑๗ ๒๐ 
๒๙๔ พระมหาเจริญชัย กลฺยาณวฑฺฒโน รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๑๑ ๒๑ 
๒๙๕ พระเทพวิสุทธิ์ วิสุทฺธิญาโณ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๒ ๒๒ 
๒๙๖ พระศุภมิตร สุธมฺโม รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๘๗ ๒๓ 

ชั้นมัชฌิม - ตรี 
⌫   ⌫   ⌫
๒๙๗ นางสาววนิดา วิทิตถิรานันท วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๘ ๑ 
๒๙๘ นางสาวณัฐมณี ประเวศจิตติกุล วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๖๘ ๑ 
๒๙๙ นางสาวสุวรรณี เหมมาลา วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๕ ๒ 
๓๐๐ แมชีนพวรรณ เอกบุตร วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๕ ๒ 
๓๐๑ พระเสือน สุทฺธสีโล วัดวรจรรยาวาส กรุงเทพมหานคร ๑๖๓ ๓ 
๓๐๒ แมชีศรีจันทร เลิศใฝคุณธรรม วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ๑๖๓ ๓ 
๓๐๓ พระฉลอง กิตฺติญาโณ วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๖๒ ๔ 
๓๐๔ นางสาวชุติกาญจน ศรีอาจ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๖๒ ๔ 
๓๐๕ พระฉัตร ตปสี วัดเกาโบราณ ชลบุรี ๑๕๙ ๕ 
๓๐๖ แมชีเกษรา ชาญติสิงห วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๕๙ ๕ 
๓๐๗ แมชีณัชชามน พูนไพบูลยโรจน วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๘ ๖ 
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๒๗๘                                                                                         

๓๐๘ นางสาวจิรวรรณ จันทรพุม วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๕ ๗ 
๓๐๙ แมชีวรรณี ชะตางาม วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๔ ๘ 
๓๑๐ แมชีสมใจ ดานนอย วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๒ ๙ 
๓๑๑ แมชีปน ปอนเอียว วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๒ ๙ 
๓๑๒ พระเชาว อภิวณฺโณ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๕๑ ๑๐ 
๓๑๓ แมชีปราณี บุญจํารูญ วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๕๑ ๑๐ 
๓๑๔ พระธีระวัฒน นาคสีโส วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๔๗ ๑๑ 
๓๑๕ นายอรุณ ปราชญเปรื่อง วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๖ ๑๒ 
๓๑๖ พระพูนศักดิ์ ภูริทตฺโต วัดกันตทาราราม กรุงเทพมหานคร ๑๔๔ ๑๓ 
๓๑๗ พระสิงหเทพ จิตฺตสํวโร วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๔๒ ๑๔ 
๓๑๘ พระนิกร ญาณวีโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๔๑ ๑๕ 
๓๑๙ พระวสันต สฺญโม วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๔๐ ๑๖ 
๓๒๐ พระอดิศักดิ์ เตชธโร วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร ๑๓๙ ๑๗ 
๓๒๑ พระจักกพันธ จารุวํโส วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๓๙ ๑๗ 
๓๒๒ นายวิจิตร เจนสุริยา รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๓๙ ๑๗ 
๓๒๓ นางจุฑามาศ อันพรพันธ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๗ ๑๘ 
๓๒๔ แมชีสมคิด แสงโพธิ์ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๓๕ ๑๙ 
๓๒๕ นางสาวกัญญารัตน โตกนกวรรณ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๓ ๒๐ 
๓๒๖ พระชัยทัต กวิสฺสโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๓๐ ๒๑ 
๓๒๗ พระสมศักดิ์ อินฺทวํโส วัดกันตทาราราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ ๒๒ 
๓๒๘ นางสาวจินตนา เนียมนอย วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๒๗ ๒๓ 
๓๒๙ นางสาวฐิตวันต พิทักษจงวัฒนา วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๒ ๒๔ 
๓๓๐ พระสุทธิชัย ธมฺมเตโช วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๘ ๒๕ 
๓๓๑ พระพุทธศักดิ์ พุทฺธญาโณ รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๑๗ ๒๖ 
๓๓๒ พระวิทยา ธมฺมวโร วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๑๐ ๒๗ 
๓๓๓ แมชีจําเนียร ยี่สุนนอย สํานักบุญกัญจนาราม ชลบุรี ๑๐๕ ๒๘ 
๓๓๔ พระสมยง สุภาจาโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๒ ๒๙ 
๓๓๕ แมชีน้ําทิพย นวอนรักษ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ๑๐๐ ๓๐ 
๓๓๖ พระตรง พุทฺธรกฺขิตฺโต วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๙๘ ๓๔ 
๓๓๗ พระไทย ติกฺขญาโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๙๖ ๓๑ 
๓๓๘ นางสาวบุษรินทร นาคะวะรังค วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๖ ๓๑ 
๓๓๙ นางเกสินี สุขายะ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๕ ๓๒ 



 

 

                                                                                                                               ๒๗๙ 
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๓๔๐ นางสาวเพ็ญประภา สอาดไพร วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๙๓ ๓๓ 
๓๔๑ นางสาวเสาวภา ดานดํารงสิน วัดโคกกอง ยโสธร ๙๓ ๓๓ 
๓๔๒ สามเณรวัชรินทร กายะ วัดร่ําเปงตโปทาราม เชียงใหม ๙๒ ๓๔ 
๓๔๓ สามเณรภูวนัย ปุริกา วัดร่ําเปงตโปทาราม เชียงใหม ๘๘ ๓๕ 

ชั้น มัชฌิม - โท 
⌫   ⌫   ⌫
๓๔๔ นางสาวนิรมล เตียงพิทยากร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๗๐ ๑ 
๓๔๕ นางสาวอมรรัตน จิตตังดี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๘ ๒ 
๓๔๖ นางสาวกัลยาณี โพธิสาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๖๓ ๓ 
๓๔๗ พระมหาชาคริต ชาครธมฺโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๖๑ ๔ 
๓๔๘ พระมหาจตุรงค จิรฏฐิโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔ ๕ 
๓๔๙ พระพิชิต ฐิตวโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๔๘ ๖ 
๓๕๐ พระสุรศักดิ์ ปยรตโน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๑ ๗ 
๓๕๑ พระมหาฉัตรชัย ฉตฺตฺชโย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๐ ๘ 
๓๕๒ พระมหาสมชาย สุทวหโน วัดมหาสวัสดิ์ ฯ นครปฐม ๑๓๑ ๙ 
๓๕๓ นางชวลีย ขอนทอง วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ ๑๐ 
๓๕๔ พระสมบุญ วราสโย ที่พักสงฆดอยสมเด็จ เชียงใหม ๑๒๖ ๑๑ 
๓๕๕ พระเมธี จิรวฑฺโฒ วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๒๖ ๑๑ 
๓๕๖ พระสัญญา สิริธโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๒๖ ๑๑ 
๓๕๗ แมชีอัญชลี อมรเวช วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๖ ๑๑ 
๓๕๘ พระประมูล ยสธโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๒๕ ๑๒ 
๓๕๙ แมชีไพรรัตน พัฒนทอง วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๔ ๑๓ 
๓๖๐ แมชีสังวาลย ปนลําพอง วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๓ ๑๔ 
๓๖๑ แมชีดาราณี ปรีชาวัน วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๒ ๑๕ 
๓๖๒ พระพงษพันธ อุปสโม วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๔ ๑๖ 
๓๖๓ พระบุญเริ่ม จารุวณฺโณ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๑๓ ๑๗ 
๓๖๔ นางสาวปยะดา สุขโข วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๒ ๑๘ 
๓๖๕ แมชีประคอง เกตุแกว วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๑๑๑ ๑๙ 
๓๖๖ นางกองสิน โพธิ์รัง วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๑๑ ๑๙ 
๓๖๗ พระมหาสีไพร อาภาธโร วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๐ ๒๐ 
๓๖๘ นายชนะ เจริญเกรียรติ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๐๗ ๒๑ 
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๒๘๐                                                                                         

๓๖๙ แมชีสมปอง นายเกตุ วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี ๑๐๑ ๒๒ 
๓๗๐ แมชีนาตยา เจริญวารี วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๐๐ ๒๓ 
๓๗๑ นางสาวรัชนี สมจิตต วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๙๗ ๒๔ 
๓๗๒ นางละมัย ใจปญญา วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๙๓ ๒๕ 
๓๗๓ แมชีบุญ บูรพัฒน วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ อุทัยธานี ๙๑ ๒๖ 
๓๗๔ พระวิมล วิมโล วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๐ ๒๗ 
๓๗๕ นายโยง ศรีเวียน วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๘๘ ๒๘ 
๓๗๖ สามเณรนันทวัฒน คํากลาง วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๕ ๒๙ 

ชั้นมัชฌิม - เอก 
⌫   ⌫   ⌫
๓๗๗ นางสาวอณิชา ไพศาลอุทัยกุล วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๖๓ ๑ 
๓๗๘ นางอัมพร ใจบุญ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๕๐ ๒ 
๓๗๙ พระพงษพิศาล ฐานุตฺตโร วัดจอมไตร ตรัง ๑๔๑ ๓ 
๓๘๐ พระมหาครรชิต อติภทฺโท วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๙ ๔ 
๓๘๑ นางจันดา โทขมะ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๑ ๕ 
๓๘๒ นางสาวปยภรณ ต้ังเจริญวัฒนากูร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๑ ๕ 
๓๘๓ พระอําพร ขนฺติโก วัดโคกกอง ยโสธร ๑๓๑ ๕ 
๓๘๔ พระวิโรจน ปภสฺสโร วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๓๐ ๖ 
๓๘๕ พระพัฒนวุฒิ อภิวฑฺฒโน วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ ๗ 
๓๘๖ พระสี พุทฺธสีโล วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี ๑๒๗ ๘ 
๓๘๗ นางสาวชูศรี วรรณโกวัฒน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๗ ๘ 
๓๘๘ พระมหาศักดา มเหสกฺโข วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๖ ๙ 
๓๘๙ นางเรวดี บุญเกิด วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๕ ๑๐ 
๓๙๐ พระพิเชฐ อตฺตโรจโน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๔ ๑๑ 
๓๙๑ นางสาวมณนิภา ศรีล้ิมพงษ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๓ ๑๒ 
๓๙๒ พระธนภัทร จนฺทโก วัดมหาสวัสดิ์ ฯ นครปฐม ๑๒๒ ๑๓ 
๓๙๓ พระสัมพันธ ฐิตสีโล วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๒๒ ๑๓ 
๓๙๔ นางสมจิตต เกิดศรี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๒ ๑๓ 
๓๙๕ นางทองสวย ศรีดี วัดโคกกอง ยโสธร ๑๒๒ ๑๓ 
๓๙๖ พระสม สุธมฺโม วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๘ ๑๔ 
๓๙๗ พระสมใจ ขนฺติยุตฺโต วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๑๗ ๑๕ 
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๓๙๘ แมชีบัวรอง ยะนัน วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๑๕ ๑๖ 
๓๙๙ นางสุดทาย ศรีวะรมย วัดโคกกอง ยโสธร ๑๐๙ ๑๗ 
๔๐๐ แมชีใหญ คงชื่น วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี ๑๐๘ ๑๘ 
๔๐๑ แมชีกรรณิการ สุวรรณอาภา วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๐๖ ๑๙ 
๔๐๒ นางผจงพร ธีระลักษณ วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๐๔ ๒๐ 
๔๐๓ พระบุญชู ชุติปฺโญ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๑๐๒ ๒๑ 
๔๐๔ สามเณรสุบิน ผุยผง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๐๐ ๒๒ 
๔๐๕ แมชีอํานวย บุญสง สํานักเนกขัมมาภิรมย  ๙๘ ๒๓ 
๔๐๖ พระชินะพัฒน สทฺธาธิโก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๙๕ ๒๔ 
๔๐๗ พระบุญู ธีรปฺโญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๙๔ ๒๕ 
๔๐๘ พระเกรียงสิทธิ์ คุณวีโร วัดบัวลอย สระบุรี ๙๒ ๒๖ 
๔๐๙ สามเณรอนุกูล พิมพิคอ วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๙๐ ๒๗ 
๔๑๐ สามเณรสุรัตน สถิระรัตน วัดสะแกแสง นครราชสีมา ๘๘ ๒๘ 
๔๑๑ นางปนัดดา ขุนทอง วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๘๕ ๒๙ 

ชั้นมหา - ตรี 
๔๑๒ นางสาวมนัญญา ปทมะสุนทร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๖๑ ๑ 
๔๑๓ แมชีวารี พานิช วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๕๔ ๒ 
๔๑๔ พระพรต อธิปฺโญ วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๕๓ ๒ 
๔๑๕ พระBHIKHU VARAMONKKALO วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๕๐ ๓ 
๔๑๖ แมชีนาตยา พึ่งสําราญ วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๕๐ ๓ 
๔๑๗ แมชีเกษร ยาระปา รํ่าเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๕๐ ๓ 
๔๑๘ นางสาวพิทากาญจน ประภารัตน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๐ ๓ 
๔๑๙ พระมนัส กนฺตสีโล วัดพรหมจริยาวาส นครสวรรค ๑๔๖ ๔ 
๔๒๐ พระครูภาวนาวิสุทธิ์ วณฺณคุตฺโต วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๓ ๕ 
๔๒๑ นางยิ้ม ตอจอ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๑ ๖ 
๔๒๒ แมชีเยาวภา ดุลยไพรี วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๑๔๐ ๗ 
๔๒๓ พระครูมงคลสีลวัตร กอผล วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพมหานคร ๑๓๙ ๘ 
๔๒๔ แมชีขวัญเรียม นอยแกว วัดธรรมนิมิตต ชลบุรี ๑๓๔ ๙ 
๔๒๕ พระมหาสมเกียรติ วรยโส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๓ ๑๐ 
๔๒๖ นายประจวบ สะพู วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๓ ๑๐ 
๔๒๗ พระมหาสุพจน สุวโจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๑ ๑๑ 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๘๒                                                                                         

๔๒๘ พระประสิทธิ์ อนงฺคโณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๐ ๑๒ 
๔๒๙ อุบาสิกากชกร เพ็งพูน วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๒๔ ๑๓ 
๔๓๐ นางสาวสยมพร รังษีสกรณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๑ ๑๔ 
๔๓๑ นางจุฑารัตน ติลภัทร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๙ ๑๕ 
๔๓๒ นางสาวผองศรี เจดีย วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๑๓ ๑๖ 
๔๓๓ พระสนั่น ปภากโร วัดแกวแจมฟา กรุงเทพมหานคร ๑๑๑ ๑๗ 
๔๓๔ พระผล อภินนฺโท วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๑๐ ๑๘ 
๔๓๕ นางสาวศันศนียศร สุคันธวณิช วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๙๔ ๑๙ 
๔๓๖ แมชีวันเพ็ญ ฤทธาพรหม วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๓ ๒๐ 
๔๓๗ นางสมใจ กาญจนรัตน วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๒ ๒๑ 

ชั้นมหา - โท 
⌫   ⌫   ⌫
๔๓๘ นายพิชยุตม ตั้งไพโรจน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๖๕ ๑ 
๔๓๙ นางสาวปราณี ตั้งชลทิพย วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๕๑ ๒ 
๔๔๐ นางวิภาพันธ จันทรนวล วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๔๙ ๓ 
๔๔๑ แมชีปรียาพร ดวงจิต วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๔๑ ๔ 
๔๔๒ พระไพโรจน ปฺญาธโร วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๓๑ ๕ 
๔๔๓ แมชีสุดใจ สุวรรณลักษณ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๘ ๖ 
๔๔๔ พระทอน ชยสุนฺทโร วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๗ ๗ 
๔๔๕ นางสาวพิริยา กฤษดาภิหาร วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๖ ๘ 
๔๔๖ แมชีพรทิพย ไวยปราชญ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๒ ๙ 
๔๔๗ แมชีจรัสศรี พัฒนมณี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๐ ๑๐ 
๔๔๘ แมชีเฉลียว จิตตพิมาย วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๗ ๑๑ 
๔๔๙ นางสาวพัชรินทร พรชัยสําเร็จผล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๑๔ ๑๒ 
๔๕๐ แมชีนิภา กิตติกุล วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๒ ๑๓ 
๔๕๑ แมชีชนนพร เทพณรงค วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๒ ๑๓ 
๔๕๒ แมชีอําไพ พรมไพร วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๑๐ ๑๔ 
๔๕๓ พราหมณสาล่ี อารักขา วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๑๐๐ ๑๕ 
๔๕๔ นางสาวศิวาภรณ โกศล วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี ๙๒ ๑๖ 
๔๕๕ พระเฮง สปฺปฺโญ วัดเขาบอน้ําซับ ชลบุรี ๘๕ ๑๗ 



 

 

                                                                                                                               ๒๘๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

ชั้นมหา - เอก 
๔๕๖ พระวัชรินทร ปยธมฺโม วัดร่ําเปงตโปทาราม เชียงใหม ๑๔๓ ๑ 
๔๕๗ นางจันทนี เจษฏาภัทรกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๓๘ ๒ 
๔๕๘ นางชูศรี บูรณทอง วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๓๓ ๓ 
๔๕๙ แมชีระเบียบ จันทรใด วัดสระโบสถ นครสวรรค ๑๓๒ ๔ 
๔๖๐ นางผองพรรณ ขจรไชยกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๒๘ ๕ 
๔๖๑ แมชีอารีย อนุกูลวงษ วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๖ ๖ 
๔๖๒ นางทัศนา พงศสุวรรณ วัดลอมพระเจาตอง ลําพูน ๑๒๔ ๗ 
๔๖๓ แมชีสําลี สิงหรา วัดเขาสมโภชน ลพบุรี ๑๒๓ ๘ 
๔๖๔ แมชีโสภา ธีระแกว วัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๑๘ ๙ 
๔๖๕ นายบรรจง ขจรไชยกุล วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ๑๑๔ ๑๐ 
๔๖๖ นางบุญชิต อุนวรรณธรรม วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี ๑๐๐ ๑๑ 
 

 นักศึกษาที่สอบผานชั้นจูฬ – ตรี   ๒๐๒  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้นจูฬ – โท     ๕๘  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้นจูฬ – เอก     ๓๗  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้นมัชฌิม –ตรี    ๔๖  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้นมัชฌิม – โท     ๓๓  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้นมัชฌิม – เอก     ๓๕  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้น มหา – ตรี      ๒๖  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้น มหา – โท               ๑๘  ทาน 
 นักศึกษาที่สอบผานชั้น  มหา – เอก     ๑๑   ทาน 
  รวมนักศึกษาผูสอบผานทั้งหมด  ๔๖๖  ทาน 
 
 
 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๒๘๔                                                                                         
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                                                                                                                               ๒๘๕ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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                                                                                                                               ๒๘๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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                                                                                                                               ๒๘๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 
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                                                                                                                               ๒๙๑ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

              
            ⌫ 
        ⌫ 
 
 

 
  ⌫        

 
    

⌫         
       
             
         
      

 
      ⌫             
       
           
  ⌫    

                
      
    
⌫     ⌫  
              
               
      
 ⌫          
⌫         
⌫⌫     ⌫            
⌫      ⌫   



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๓๐๒                                                                                         

⌫            
                 
    ⌫⌫         
⌫               
            
⌫        
     ⌫       
   ⌫      
⌫            
⌫  ⌫    
⌫    
 ⌫    
    
⌫ ⌫   
⌫     
 ⌫    
⌫    
 ⌫    

 
 ⌫⌫ 

   
  ⌦ 
   ⌫ 
  ⌦⌫ 
     
  ⌫   
⌫       

      ⌫    
 



 

 

                                                                                                                               ๓๐๓ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

หลักสูตรการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
ของอภิธรรมมหาวิทยาลัย 

ช้ันนักศึกษา ๙  ช้ัน  คือ 
๑. ชั้น จูฬอาภิธรรมมิกะตรี (จูฬตรี) กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉท

ที่ ๑-๒ -๖ ใชเวลาเรียน ๖ เดือน 
๒. ชั้น จฬูอาภิธรรมมิกะโท (จูฬโท)  กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉท

ที่ ๓ - ๗  ใชเวลาเรียน ๖ เดอืน 
๓.ชั้นจูฬอาภธิรรมมกิะเอก (จูฬเอก) กําหนดปกรณ คือ ธัมมสังคณีสรูปตถนิสสยะ  

ใชเวลาเรียน ๖ เดือน 
๔. ชั้น มัชฌมิอาภิธรรมมิกะตร ี (มัชฌิมตรี) กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ

ปริจเฉทที ่๔ - ๕  ใชเวลาเรยีน ๑ ป (หรือ ๖ เดือน) 
๕.ชั้น มัชฌมิอาภิธรรมมิกะโท (มัชฌิมโท) กําหนดปกรณ คือ อภิธัมมัตถสังคหะ

ปริจเฉทที ่๘ - ๙  ใชเวลาเรยีน ๑ ป 
๖. ชั้น มัชฌมิอาภิธรรมมิกะเอก (มัชฌิมเอก) กําหนดปกรณ คือ ธาตุกถาสรูปตถ

นิสสยะ  ใชเวลาเรียน ๑ ป 
๗.ชั้น มหาอาภิธรรมมิกะตรี  (มหาตร)ี กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนิสสยะ  

ภาค ๑ ใชเวลาเรียน ๑ ป 
๘.ชั้น มหาอาภิธรรมมิกะโท กําหนดปกรณ คือ ยมกสรูปตถนิสสยะภาค๒-๓  ใช

เวลาเรียน ๑ ป 
๙.ชั้นมหาอาภิธรรมมิกะเอก (มหาเอก) กําหนดปกรณ คือมหาปฏฐานสรูปตถ

นิสสยะ ปเวลาเรียน ๑ ป 
จบ ๙ ชั้น ไดวุฒิการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 

 
ช้ันอาจารย มี ๖ ช้ัน  คือ 

๑. ชั้น อภธิรรมกถิกตร ี (กถิกตร)ี กําหนดปกรณ  ๓ เลม คือ 
 ๑) ปุจฉา – วสัิชชนา โชติก ๒) ประทีปสองทางของชาวโลก 
 ๓) ส่ิงที่เปนไปไดยากในโลก  
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๒.ชั้น อภธิรรมกถิกโท (กถิกโท) กําหนดปกรณ ๓ เลม คือ 
 ๑) ปกิณณกปญหา ๒) ธรรมค้ําจนุโลก ๓) ธุดงค ๑๓ 
๓.ชั้น อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) กําหนดปกรณ ๓ เลม คือ 
 ๑) กุศลบารม ี ๒) โพธปิกขิยธรรม ๓๗ ประการ ๓) มงคลสูตร 
๔.ชั้น อภิธรรมาจรยิะตร ี (จริยะตรี) กําหนดปกรณ ๔ เลม 
 ๑) ขันธาทิจตุกะ    ๒) สีลวิสุทธ ิ ๓) จิตตวิสุทธ ิ ๔) ธัมมสังคณี 
๕.ชั้น อภิธรรมาจรยิะโท (จริยะโท) กําหนดปกรณ ๔ เลม คือ 
 ๑) กถาวัตถุ  ๒) ธาตุกถาปคุคลบัญญัติ ๓) ทิฏฐิวิสุทธ ิ ๔) กังขาวิตรณวิสุทธ ิ
๖.ชั้น อภิธรรมาจรยิะเอก (จริยะเอก) กําหนดปกรณ ๖ เลม คือ  
 ๑) พระยมกปกรณ ๒) พระมหาปฏฐาน ๓) มัคคามัคคญาณทัสสนวสุิทธ ิ
 ๔) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๕) ญาณทัสสนวิสุทธิ ๖) คูมือเบื้องตน แหงการปฏิบัติ 

ผูที่สอบผาน ๖ ชัน้นี ้ไดวุฒกิารศึกษา อภธิรรมมหาบณัฑิต   
      (ชั้นอาจารย ๖ ชัน้นี ้ทกุวันนี้ไมมีเรียนแลว มีแตอานหนังสือสอบเอง และมีสอบเฉพาะใน
อภิธรรมมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย นี้เทานั้น) 

กําหนดเวลาการสอบแตละช้ัน 
  
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะ ๓ ชั้นนี้ สอบปละ ๒ คร้ัง  

ภาคแรก  ระหวางสัปดาหที่ ๒ หรือ ที ่๓ ของเดือนมถินุายน 
ภาคที่ ๒ ระหวางสปัดาหที ่๒ หรือที่ ๓ ของเดือนธนัวาคม 

ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมกิะ ๓ ชั้น และชั้นมหาอาภธิรรมิก ๓ ทั้ง ๖ ชั้นนี้ สอบปละ ๑ คร้ัง 
พรอมชั้นจฬูอาภิธรรมิกะ ภาคที่ ๒  

 * กรณ ีที่ไดสอบชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอกผานชวงเดือนมถิุนายนแลว  สามารถสอบชั้น
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี ในภาคที่ ๒ คือ ชวงสัปดาหที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือน ธนัวาคม ได 

ชั้นอาจารยทัง้ ๖ ชั้น สอบปละครั้ง พรอมภาคแรกของชั้นจฬูอาภิธรรมิกะ ทั้ง ๓ ชั้น 
(ชวงเดือนมถิุนายน) 
 ฉะนั้น ผูที่ต้ังใจเรียนอยางจริงจัง  จะใชระยะเวลาในการเรียนเพียง ๗ ป ๖ เดือน
เทานั้น ก็สามารถจบไดทั้ง ๑๕ ชัน้  ซึง่เปนการศึกษาที่ใชเวลานอยมาก เมื่อเทียบกบัวิชาการ
ทางโลก แตเปนการศึกษาที่ไดรับประโยชนอยางมากมายมหาศาล ทั้งประโยชนในโลกนี้ และ
โลกหนา ตลอดถึงปรมัตถะประโยชน อันเปนจุดหมายสงูสุดในพระพทุธศาสนา. 
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แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

 
 
 
 
 

ชีวประวัติ 
พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ 

อดีต (๒๔๙๒ - ๒๕๐๙) 
อภิธรรมปาโมกขแหงอภิธรรมมหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย 

วัดระฆังโฆสติาราม วรมหาวิหาร  บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
 

ชาติภูมิ 
 พระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  เปนพระมหาเถระ ชาวพมา  เกิดเมื่อวนั 
อังคาร ข้ึน ๘ คํ่า เดือน ๔ ป ฉลู   ตรงกับวนัที ่๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖  ที่จงัหวัดเมยีน
ฉาน  ประเทศพมา  มารดาชื่อ ตอต๊ิด   บิดาชื่อ อูทุนเมีย่น มนีองสาวชื่อ มะซิน่ (ซึ่งทานไดพา
มาอยูเมืองไทยดวย และคนไทยที่คุนเคยจะเรียกนองสาวของทานวา “มัทรี”) 

การศึกษา 
 นับต้ังแต ทานพระอาจารยสัทธัมมโชตกิะธัมมาจริยะ อุปสมบทเขามาอยูในเพศ
บรรพชิต ทานใฝใจใครในการศึกษามาก  ทานเรียนพระไตรปฏก พรอมทั้งอรรถกถาและฏีกา 
จากพระคณาจารยผูเชี่ยวชาญพระไตรปฏก แตละปฏก  เชน พระอาจารยภันทนัตะกุมารเถระ  
ผูเปนคณาจรยิะธัมมกถิกะ  เจาอาวาสวัดโสใต  จังหวัดเมี่ยนฉาน   และพระอาจารยภันทนั
ตะ ญาณิกเถระ  ผูเปนพระวินัยธรชั้นฎีกา  และอัครมหาบัณฑติ  จงัหวัดแรงกนู  พระอาจารย
ภันทันตะ วิมลเถระ  อภิธรรมคณาจริยะ  จังหวัดอมรปรุะ เปนตน  พระคณาจารยเหลานี้  ได
ถายทอดความรูที่ตนเชีย่วชาญใหแกพระสัทธัมมะโชตกิะ ธัมมาจริยะ  ทําใหทานพระอาจารย
มีความรูโดดเดน  ต้ังแตอายุยังนอย  โดยเฉพาะพระอภธิรรมปฏก  ทานมีความเชีย่วชาญมาก 

การเขามาเผยแผในประเทศไทย 
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 ในสมัยที่พระเดชพระคุณ ทานเจาประคุณ สมเด็จพระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหา
เถระ)  อดีตอธิบดสงฆ  วัดมหาธาตุฯ  องคทุติยนายกสภามหาวทิยาลัย มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย ขณะดํารงตําแหนงสังฆมนตรีวาการองคการปกครอง  ที่สมณศักดิ์ พระพมิลธรรม 
นั้น พระเดชพระคุณทาน ไดริเร่ิม และฟนฟูใหมกีารเรียนพระอภิธรรม เมื่อพทุธศักราช ๒๔๙๒  
ไดเดนิทางไปดูงาน ในประเทศพมา  เหน็วา ประเทศพมา มคีวามเจริญรุงเรือง ทาง
พระพทุธศาสนา ทัง้ดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระ  จึงไดขอพระภิกษุบัณฑิตชั้น ธัมมาจรยิะ  
จากสภาการศึกษา  พระพทุธศาสนา ของสหภาพพมา  และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตพมา  
ประจําประเทศไทย ไดนมินตพระอาจารย สัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ  ใหมาสอนพระ
อภิธรรมในประเทศไทย  (อีกรูปหนึง่ คือ ทานพระอาจารยเตชินทะ ธมัมาจริยะ ธมัมกถิกะ) 

ผลงานที่โดดเดน 
 เมื่อทานพระอาจารยสัทธัมมาจริยะ เดินทางเขาสูประเทศไทย  ชวงแรกทานพักจาํ
พรรษาทีว่ัดปรก  ยานนาวา  กรุงเทพ ฯ  ภายหลงั  จงึมาพํานักที่วัดระฆังโฆสิตาราม ฝงธนบุรี  
ระหวางที่พาํนกัอยูทีว่ัดระฆงัฯ นัน้  ทานไดดําเนินการสอนพระอภิธรรม และรจนาคัมภีรพระ
อภิธรรมหลายเลม   แตเพราะทานมิใชคนไทย   ดังนัน้  การสื่อสารทางภาษากับบรรดาศิษย 
จึงเปนไปไดอยากยิง่  แตทานก็มิไดทอแท   มีความวิริยะอุตสาหะอยางยอดเยี่ยม  ถงึขนาดใช
ลาม ไดอาศัยลูกศิษยทีพ่อมพีื้นฐานความรูดานอภิธรรมชวย  และศิษยเหลานี้ ก็ไดชวยงาน
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยเริม่ในป พ.ศ. ๒๔๙๓  ทานไดเรียบเรียงหลักสูตรเลม
แรก คือ อภิธรรมสังคณีมาตกิา ป พ.ศ.๒๔๙๔ เรียบเรยีงคัมภีรมหาปฏฐาน  ใชเวลาถึง ๑ ป
เศษ  ตลอดเวลา ๑๗ ป ที่อยูประเทศไทย  ทานไดเรียบเรียง หลกัสูตรการเรียนการสอนถงึ
จํานวน ๒๕ เลม (คือที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม ๒๐ เลม หนังสือการแสดงปาฐกถาปกณิณกะ ๕ 
เลม เชน  คูมือการสรางทานกุศล, ธรรมเพื่อสันตภิาพของโลก เปนตน)  แสดงถึงความเปน
อัจฉริยะทางดานวิชาการของทาน  ประกอบดวยวิริยบารมีของทาน  ดังที่ทานปรารภไววา 
 “... แตอยางไรก็ตาม  อาตมภาพลําบากผูเดียว  แตทําใหผูอ่ืนเปนจํานวนมาก
ไดรับประโยชนและความสุขทัง้ในโลกนี้และโลกหนา  อาตมภาพ ก็ยนิดียอมรับความ
ลําบากนั้นๆ ทุกประการโดยมิไดนกึเปนอยางอ่ืน ฯลฯ และเพื่อเปนการสรางสม
บารมีทั้ง ๑๐ ตามสมควรที่จะเปนไปไดประการหนึง่ ....” 
 
บําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวเพ่ือสรางบารมี   



 

 

                                                                                                                               ๓๐๗ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

เมื่อแตงปกรณตาง ๆ จบ ทานจะเขยีนขอความปรารถนาแหงใจของทานวา (มโน
ปณิธาน) 

อิทํ  เม  ปฺุญํ  สพฺพฺุตญาณสฺส  ปจฺจโย  โหตุ. 
ขอบุญกุศลตาง ๆ ของอาตมภาพที่ไดสําเร็จไปนี้  จงเปนพลวปจจัยแกปญญาธิกะ

สัมมาสัมโพธญิาณดวยเทอญ. 
บ้ันปลายชีวิต 
 ทานพระอาจารยสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได
อยางเรยีบรอย  ขาดแตวิปสสนาทีปนเีลมเดียว  ในป พ.ศ.๒๕๐๙  ทานไดอาพาธหนกั ดวย
โรคความดันโลหิตสูง  โดยไดเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิชชัน่อยู ๒ คร้ัง  ภายหลงัได
ยายมาพกัรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช  เปนเวลารวมเดือน  แตอาการกก็ลับทรุดหนกัลง  
สุดที่แพทยจะชวยเยยีวยาได  จนถึงวาระสุดทายของทานอาจารย 
 วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  เวลา ๒๐.๐๐ น. เศษ  ทานพระอาจารยสัทธัมมะ
โชติกะ ธัมมาจริยะ ผูเปนคันถปาโมกข แหงอภิธรรมมหาวทิยาลยั แหงประเทศไทย ก็ได
มรณภาพลง ที่โรงพยาบาลศิริราช  ดวยโรคความดันโลหิตสูงและไตพิการ สิริรวมอายุได ๕๓ 
ป   
 ทานพระอาจารยสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดทําหิตานุหิตประโยชนในมนษุยโลก
นี้พอสมควร  และไดทิง้มรดกอันล้ําคาใหแกศิษยานุศิษยในประเทศไทย  นับเปนมรดกอัน
ยิ่งใหญ  หาสิง่เสมอไดยาก    ควรที่ศิษยานุศิษยของอภิธรรมมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย
ของเรา จะนอมจิตนอมใจระลึกนึกถึงอุปการะคุณของทานพระอาจารย แลวตั้งจิตตัง้ใจศึกษา
เลาเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระอภิธรรม เพื่อสืบสานเจตนารมยของทาน
พระอาจารยใหอภิธรรมนั้น ยืนยงยาวนานอยูคูพระพุทธศาสนา และคูประเทศไทย  จนตราบ
เทากาลปวสาน   อันเปนการตอบแทนคุณูปการของทานพระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริ
ยะ โดยเปนอาจริยบูชา. 
 
 
 
 
 
 



 

 

เรียนรใหไดปญญา  ตองศึกษาพระอภิธรรม 

๓๐๘                                                                                         

สํานักเรียนพระอภิธรรม ในประเทศไทย 
ภาคกลาง 
๑.วัดกลาง  ต.โคกคราม  อ.บางปลามา  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐  โทร. ๐๓๕–๕๘๗๐๐๕ 
๒. วัดจากแดง ต.ทรงคนอง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ๑๐๑๓๐   
๓. วัดเจริญธรรมาราม  ขว.สายไหม  ข.สายไหม  กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐   โทร. ๐๒–๕๒๓๘๑๘๐ 
๔. วัดสุวรรณประสิทธิ์  ขว.คลองกุม  ข.บึงกุม  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒–๓๗๕๖๔๙๒ 
๕. วัดปาธรรมโสภณ  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
๖. วัดมหาธาตุวรวิหาร  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐ 
๗. สํานักสงฆสวนธรรมจักร  ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๒๒๓๐ 
๘. วัดราชคฤห  ขว.ตลาดพลู   ข.ธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
๙. วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
๑๐.วัดเขาสมโภชน  ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 
๑๑.วัดสามพระยา  ขว.วัดสามพระยา  ข.พระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
ภาคเหนือ 
๑.วัดพรหมจริยาวาส  ต.นครสวรรคตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐  
๒.วัดเมืองมาง  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  ๕๐๐๐๐ 
๓.วัดถ้ําพระธาตุเมืองเทพ  ต.ทัพหลวง อ.บานไร  จ.อุทยัธานี  ๖๑๑๔๐ 
๔.วัดสระโบสถ   ต.ดอนคา  อ.ทาตะโก  จ.นครสวรรค  ๖๐๑๖๐ 
๕.วัดรํ่าเปง (ตโปทาราม)  ต.สุเทพ อ.เมอืง  จ.เชียงใหม  ๕๐๒๐๐ 
๖. วัดพระธาตแุชแหง  ต.มวงตึ๊ด  กิง่อ.ภูเพียง  จ.นาน  ๕๕๐๐๐ 
๗. วัดพระธาตุศรีจอมทอง  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ๕๐๑๖๐ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.วัดพรหมศลิาแตล  ต.แตล  อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร  ๓๒๑๑๐ 
๒.วัดมหาวนาราม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
๓.วัดสะแกแสง  ต.พะงาด  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา ๓๐๒๙๐ 
๔.วัดอุดมไพรสณฑ  ต.รอบเมือง  อ.เมือง จ.รอยเอ็ด  ๕๔๐๐๐ 
๕.วัดสวางมีชยั  ต.สมสนุก  อ.ปากคาด  อ.ปากคาด  จ.หนองคาย ๔๓๑๙๐ 
๖.วัดโคกกอง  ต.นาเวยีง อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  ๓๕๑๗๐ 
ภาคตะวันออก 



 

 

                                                                                                                               ๓๐๙ 

แตตองศึกษาดวยโยนิโสมนสิการ และจิตสํานึกของวิญูชน 

๑.วัดเกาะแกวคลองหลวง  ต.ไรหลักทอง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
๒.วัดเกาโบราณ  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๐ 
๓.วัดเขาบอน้าํซับ  ต.หางสงู  อ.หนองใหญ  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๙๐ 
๔.วัดเขาพุทธโคดม  ต.สุรศักด  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๑๐ 
๕.วัดนาพราวเกา  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๑๐ 
๖.วัดหนิโคง  ต.หนองบวั  อ.บานคาย  จ.ระยอง  ๒๑๑๒๐ 
๗.วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บานโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐ 
๘.วัดสุนียศรัทธาธรรม  ต.พมิพา  อ.บางประกง  จ.ฉะเชงิเทรา  ๒๔๑๕๐ 
๙.วัดหนองลําดวนพรมศรี  ต.ทาบุญมี  อ.เกาะจนัทร  จ.ชลบุรี  ๒๐๒๔๐ 
ภาคใต 
๑.วัดคุณชี  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต   ๘๓๐๐๐ 
 


