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                                 พระอภิธรรมปฎก 
                                 เลมท่ี  ๑  ภาคที่ ๒ 
                                     ธรรมสังคณ ี
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                              บทภาชนียอกุศลธรรม 
                                    อกศุลจิต  ๑๒ 
                                      จติดวงท่ี  ๑ 
           [๒๗๕]   ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส    สัมปยุตดวยทิฏฐิ   มีรูปเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ  มีกลิ่นเปนอารมณ  มีรสเปนอารมณ  มีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ   มีธรรมเปนอารมณ   หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึน  ในสมัยใด 
ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคา  วิริยินทรีย 
สมาธินทรีย  มนินทรีย  โสมนัสสินทรีย  ชีวิตินทรีย  มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ 
มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ 
โลภะ  โมหะ  อภิชฌา  มิจฉาทิฏฐิ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ    ปคคาหะ 
อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ก็หรือวานามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มอียูใน 
สมัยนั้น  
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          สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
          [๒๗๖]  ผัสสะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
          การกระทบ  กิริยาท่ีกระทบ   กิรยิาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น.    
          [๒๗๗]  เวทนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
          ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ- 
ธาตุที่สมกัน  ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวย  
อารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น    อันใด  นีช้ื่อวา  เวทนา 
มีในสมัยนั้น.                  
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                          กถาแสดงธัมมุทเทสวารในบทอกศุล  
                                   อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๑ 
           บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะจําแนกแสดงบทอกุศล  จึงทรง 
เริ่มพระดํารัสวา    กตเม    ธมมฺา   อกสุลา   (ธรรมเปนอกุศล   เปนไฉน) 
ดังน้ีเปนตน. 
           ในคําวาอกุศลเปนตนเหลาน้ัน       พึงทราบประเภทวาระมีการกําหนด 
ธรรมเปนตน   และการวินิจฉัยเน้ือความแหงบทท่ีมาแลวในหนหลัง   โดยนัยที่ 
กลาวแลวน่ันแหละ  ก็ขาพเจาจักพรรณนาบทที่เพียงตางกันในที่นั้น   ๆ เทาน้ัน  
ในอธิการแหงอกุศลนั้น   จะวินิจฉัยในการกําหนดสมัยกอน  เพราะอกุศลไมตาง 
ภูมิกันเหมือนกุศล  ฉะน้ัน    อกุศลน้ีแมเปนกามาวจรอยางเดียว พระองคก็มิได 
ตรัสวา  เปนกามาวจร. 
 

                           วินิจฉัยคําวาทฏิฐิคตสัมปยุต 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต  นี้ตอไป. 
           ทิฏฐินั่นแหละชื่อวา  ทิฏฐิคตะ   เหมือนในประโยคท้ังหลายมีอาทิวา 
คูถคต (คูถ)  มุตฺตคต  (มูตร)  ดังนี้.  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมท่ีชื่อวา  ทิฏฐิคตะ 
เพราะอรรถวา    ทฏิฐิคตะน้ีเปนเพียงการเปนไปของทิฏฐิเทาน้ัน     เพราะไมมี 
สิ่งท่ีควรรู  หรือเพราะไมมีสิ่งท่ีควรดําเนินไป.    ที่ชื่อวา   ทิฏฐิคตสัมปยุต 
เพราะอรรถวา  สัมปยุตดวยทิฏฐินั้น. 
           ในทฏิฐิคตสัมปยุตจิตน้ัน   บัณฑิตพึงทราบความเกิดข้ึน   แหงความ 
เห็นผิด  กลาวคือทิฏฐิคตะนี้   ดวยเหตุทั้งหลายมีอาทิอยางนี้  คือ  
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           อสทฺธทมสวน  การฟงแตอสัทธรรม 
           อกลฺยาณมิตฺตตา  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  
           อริยาน  อทสฺสนกามตาทีนิ  ความเปนผูไมตองการเห็นพระอริยะ 
เปนตน.        
           อโยนิโสมนสิกาโร  การทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย. 
           จริงอยู   ความเห็นอันนั่น   พึงทราบวา ยอมเกิดข้ึนดวยการฟงเวนจาก 
ความใครครวญกาวลวงความเปนกลาง  มีมานะหลายอยางเปนประธานแหง 
อสัทธรรมทีป่ระกอบดวยวาทะอันผิดเหลาน้ัน    ดวยความเปนผูมีอกัลยาณมิตร 
กลาวคือความเปนผูซองเสพ  มิตรชั่วผูมีทิฏฐิวิบัติเหลาน้ัน  ดวยไมตองการเห็น 
พระอริยะท้ังหลาย  และสตับุรุษท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน    ดวยความเปน 
ผูไมฉลาดในอริยธรรมเเละสัปปุริสธรรมอันตางดวยสติปฏฐาน  ๔ เปนตน 
ดวยความไมมีวินัยกลาวคือการแตกแหงสังวรในอริยธรรม     และสัปปุริสธรรม 
อันมีปาฏิโมกขสังวร   อินทรียสังวร   สติสังวร   ญาณสังวร   และปหานสังวร 
ดวยการกระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคายดวยเหตุเหลานั้นนั่นแหละ 
อันตนอบรมแลว       และเพราะความเปนผูขวนขวายในมงคลต่ืนขาวเปนตน. 
ก็พึงทราบความท่ีจิตน้ีเปนอสังขาร    (ไมมีการชักจูง)    โดยนัยที่กลาวแลวใน 
หนหลังน่ันแหละ. 
 
                               วาดวยธัมมุทเทสมีผัสสะเปนตน 
           พึงทราบวินิจฉัยในวาระแหงธัมมุทเทส  (ขอธรรม)  ตอไป.  
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           บทวา  ผสฺโส   ไดแก ผัสสะท่ีเกิดพรอมกับอกุศลจิต.   แมในธรรม  
มีเวทนาเปนตนก็นัยนี้แหละ     ธรรมมีผัสสะเปนตนเหลาน้ีแตกตางจากธรรมที ่
แสดงไวกอนเพียงเปนอกุศลเทาน้ัน    ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ   (เอกัคคตาแหงจิตยอมมี)  ความวา 
เอกัคคตา   (สมาธิจิต)   ยอมมี   เพราะความไมสงจิตไปอ่ืนแมในปาณาติบาต 
เปนตน.    จริงอยู    มนุษยทั้งหลายต้ังจิตไวมั่นไมซัดสายจึงยังศัสตราใหตก 
ไปในสรีระของสัตวทั้งหลายไมผิดพลาด    เปนผูมีจิตต้ังม่ันแลวยอมนําวัตถุอัน 
เปนของมีอยูของคนอ่ืนไป   ยอมประพฤติมิจฉาจารดวยจิตมีสภาพยินดีอยางหน่ึง 
เอกัคคตาแหงจิตยอมมี  แมในเพราะประพฤติอกุศล  ดวยประการฉะน้ี. 
           คําวา    มิจฺฉาทิฏ ิ    ไดแก   ความเห็นไมมีตามความเปนจริง  อีก 
อยางหน่ึง  ชือ่วา  มิจฉาทิฏฐิ  เพราะอรรถวา เห็นคลาดเคลื่อนโดยถือเอาผิด. 
ชื่อวา  มิจฉาทิฏฐิ  เพราะอรรถวา  เปนทิฏฐิอันบัณฑิตเกลียด   เพราะนํามา 
แตความฉิบหายบาง.  แมในมิจฉาสังกัปปะเปนตนก็นัยนี้แหละ.   อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  มิจฉาทิฏฐิ   เพราะอรรถวา  เปนเหตุใหคนเห็นผิด  หรือเห็นผิดเอง 
หรือทิฏฐินี้   เพียงเห็นผิดเทาน้ัน. 
           มิจฉาทิฏฐินั้นมีการยึดถือม่ันโดยอุบายไมแยบคายเปนลักษณะ  (อโย- 
นิโส  อภินิเวส   ลกฺขณา)  มีความยึดมั่นผิดสภาวะเปนรส  (ปรามาสรสา) 
มีความยึดถือผิดเปนปจจุปฏฐาน  (มิจฉฺาภินิเวสนปจฺจุฏานา)   มีความ 
ไมตองการเห็นพระอริยะท้ังหลายเปนตนเปนปทัฏฐาน   (อริยาน  อทสฺสน- 
กามตาทิปทฏานา) พึงเห็นวาเปนโทษอยางยิ่ง. แมในมิจฉาสังกัปปะเปนตน 
มีความตางกันเพียงบทวา  มิจฺฉา   เทาน้ัน.   คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาว 
ในอธิการแหงกุศลนั้นแหละ.  
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           เนื้อความแหงพละในขอวา  อหิริกพละ    อโนตตัปปพละ  นี ้ 
จักแจมแจงในนิทเทสวาร    สวนในคํานอกน้ี      พึงทราบวจนัตถะดังตอไปนี้. 
บุคคลชื่อวา  อหิริโก    เพราะอรรถวา  ยอมไมละอาย.   ภาวะแหงบุคคลผูไม 
ละอาย  ชื่อวา อหิริก*  (ความเปนผูไมละอาย).   สภาวธรรมท่ีไมใชโอตตัปปะ 
ชื่อวา  อโนตัปปะ  (ความเปนผูไมกลัว)  ในธรรมท้ังสองเหลาน้ัน  อหิริกะ 
มีการไมรังเกียจกายทุจริตเปนตนเปนลักษณะ.   หรือมีความไมละอายกายทุจริต  
เปนตนเปนลักษณะ (กายทุจฺจริตาทีหิ  อชิคุจฺฉนลกฺขณ  อลชชฺนลกฺขณ 
วา).    อโนตตัปปะ   มีความไมกลัวกายทุจริตเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละเปน 
ลักษณะ  หรอืมีความไมสะดุงกายทุจริตเปนตนเหลาน้ันเปนลักษณะ   (เตเหว 
อสารชฺชกฺขณ  อนุตฺตาสนลกฺขณ  วา).  พละคืออหิริกะน่ันแหละ    ชื่อวา 
อหิรกพละ.  พละคืออโนตตัปปะน่ันแหละ  ชื่อวา  อโนตัปปพละ. เนื้อความ 
สังเขปในอธิการแหงอกุศลนี้มีเทาน้ี.      สวนความพิสดารพึงทราบดวยสามารถ 
ความเปนปฏิปกษกันตามที่กลาวในหนหลังน่ันแหละ. 
           สภาวธรรมที่ชื่อวา   โลภะ   เพราะอรรถวา   เปนเหตุใหคนอยากได 
หรืออยากไดเอง หรือเปนเพียงอยากไดเทาน้ัน. ที่ชือ่วา  โมหะ  เพราะอรรถวา 
เปนเหตุใหคนหลง  หรือหลงเอง  หรือเปนเพียงความหลงเทานั้น.  บรรดาสภาวะ 
ทั้งสองเหลานั้น    โลภะ  มีการยึดอารมณเปนลักษณะ    (อารมมฺณคฺคหณ- 
ลกฺขโณ)    เหมือนลิงติดตัง     มีความคิดในอารมณเปนรส    (อภิสครโส)        
เหมือนชิ้นเนื้อท่ีใสในกระเบ้ืองรอน   มีการไมสละไปเปนปจจุปฏฐาน   (อปริ- 
จาคปจฺจุปฏาโน)  เหมือนเปอนสีน้ํามันและยาหยอดตา     มคีวามเห็นชอบ 
ใจในธรรมเปนอารมณของสังโยชน    เปนปทัฏฐาน    (สฺโชนิยธมฺเมส ุ
อสฺสาททสฺสนปทฏาโน)   เมื่อเจริญข้ึนโดยความเปนแมน้ํา  คือ   ตัณหา 
*  บทนี้เปน  อริริกฺก  ทานลบกะอักษรจึงเปนอหิริก.  
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พึงทราบวา   ยอมพาไปสูอบายเทาน้ัน      เหมือนแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว   ยอม  
ไหลพัดพาไปสูมหาสมุทรฉะน้ัน. 
           โมหะ มีความมืดมนแหงจิตเปนลักษณะ หรือมีความไมรูเปนลักษณะ 
(จิตฺตสฺส  อนฺธภาวลกฺขโณ  อฺาณลกฺขโน  วา)  มีความไมแทงตลอด 
เปนรส     (อสมฺปฏิเวธรโส)    หรือมีความปกปดสภาวะแหงอารมณเปนรส 
(อารมมณสภาวจฺฉาทนรโส  วา)   มกีารไมปฏิบติัโดยชอบเปนปจจุปฏฐาน 
(อสมฺมาปฏปิตฺติปจฺจุปฏาโน)    หรอืมีความมืดมนเปนปจจุปฏฐาน 
(อนฺธการปจจุปฏาโน  วา)   มกีารทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคายเปน 
ปทัฏฐาน  (อโยนิโสมนสการปทฏาโน)   พึงทราบวา  เปนมูลของอกุศล 
ธรรมทั้งปวง.                      
           สภาวธรรมที่ชื่อวา อภิชฌา เพราะอรรถวา เปนเหตุใหคนเพงเฉพาะ 
หรือยอมเพงเฉพาะเอง   หรือธรรมนี้เปนเพียงการเพงเฉพาะเทานั้น.   อภิชฌา 
นั้นมีความปรารถนากระทําสมบัติของผูอ่ืนใหเปนของตนเปนลักษณะ (ปรสม-ฺ 
ปตฺตีน  สกกรณอิจฺฉาลกขฺณา) มีความเกี่ยวของโดยอาการอยางนั้นเปนรส 
(เตนากาเรน     ปสงฺคภาวรสา)     มีความมุงหมายแตสมบัติของผูอ่ืนเปน 
ปจจุปฏฐาน   (ปรสมฺปตฺติอภิมุขภาวปจฺจุปฏานา)   มีความยินดียิ่งใน 
สมบัติของผูอ่ืนเปนปทัฏฐาน  (ปรสมปฺตฺตีสุ  อภิรติปทฏานา).  จริงอยู 
อภิชฌานั้นยอมปรากฏมุงหนาแตสมบัติของผูอ่ืนเทาน้ัน  ก็เมื่อความยินดียิ่งมีอยู 
อภิชฌานั้นก็ยอมเปนไปในสมบัติของผูอ่ืน พึงทราบวา  เหมือนจิตเหยียดมือไป 
ในสมบัติเหลาน้ัน    ฉะน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําเปนตนวา  สมถะยอมม ี ตอไป.  
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         สภาวธรรมที่ชื่อวา    สมถะ     เพราะสงบความฟุงซานในกิจอ่ืน ๆ  
ที่ชื่อวา  ปคคาหะ  เพราะประคองจิตใหเปนไปในอกุศล.  ชื่อวา อวิกเขปะ 
เพราะไมซัดสายไป.  ในอกุศลจิตน้ี     ไมถือเอาธรรมเหลาน้ีคือ  ศรัทธา  สติ 
ปญญา   และธรรม ๖ คู   เพราะเหตุไร ?  เพราะข้ึนชื่อวา    ความเลื่อมใสใน 
จิตท่ีไมมีศรัทธาหามีไดไม    ฉะน้ัน     เบื้องตนนี้จึงไมถือเอาศรัทธา.   ถามวา 
ก็คนมีทิฏฐิทั้งหลายไมเชื่อศาสดาของตน ๆ  หรือ ?    ตอบวา  เชื่อ.   แตการ 
เชื่อน้ันไมชื่อวาเปนศรัทธา   คําเชื่อน้ีเปนเพียงการรับคําเทาน้ัน   วาโดยอรรถ 
ความเชื่อน้ันยอมเปนความเชื่อท่ีปราศจากความใครครวญบาง  เปนทิฏฐิบาง. 
           อน่ึง  สติยอมไมมีในอกุศลจิตเพราะไมเปนท่ีต้ังแหงสติ  เพราะฉะนั้น 
พระองคจึงไมถือเอา.    ถามวา  บุคคลผูมีทิฏฐิทั้งหลายยอมไมระลึกถึงการงาน 
อันตนกระทําบางหรือ  ?  ตอบวา   ยอมระลึก   แตการระลึกนัน้ไมชื่อวาเปนสติ  
เพราะอาการระลึกนั้น  เปนความประพฤติของอกุศลจิตอยางเดียว  ฉะนั้น  จึงไม 
ทรงถือเอาสติ.   ถามวา  เมื่อความเปนอยางนั้น  เพราะเหตุไร    ในพระสูตร 
จึงตรัสวา  มจิฉาสติ เปนความระลึกเลา  ?  ตอบวา   เพ่ือจะทรงยังมิจฉัตตะ 
แหงมิจฉามรรคใหบริบูรณ     เพราะอกุศลขันธทั้งหลายเปนสภาวะเวนจากสติ 
และเปนปฏิปกษตอสติ    จึงทรงทําเทศนามิจฉาสติไหวในพระสูตรนั้นโดยปริยาย 
แตมิจฉาสตินั้นวาโดยนิปปริยายยอมไมมี  เพราะฉะนั้น  จึงไมทรงถือเอา. 
           อน่ึง  ปญญา  ยอมไมมีในจิตของอันธพาลน้ัน    เพราะฉะนั้น     จึงไม 
ทรงถือเอา.  ถามวา ความรู  (ปฺา)  เปนเครื่องหลอกลวงของบุคคลผูเปน 
มิจฉาทิฏฐิ   ไมมีหรือ  ?  ตอบวา  มีอยู   แตความรูเปนเครื่องหลอกลวงนั้นไม 
ชื่อวา  ปญญา  ความรูนั้นชื่อวาเปนมายา  วาโดยใจความ   มายาน้ันก็คือตัณหา 
นั่นเอง.   ก็เพราะจิตนี้เปนจิตกระวนกระวาย    หนัก   หยาบ   แข็ง   กระดาง  
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ไมควรแกการงาน  ปวย  คด  โกง  ฉะน้ัน   ธรรม  ๖  คู   มีปสสทัธิเปนตน  
พระองคจึงไมทรงถือเอา. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงบท ๓๒ ที่ข้ึนสูพระบาลีดวยสามารถ 
องคแหงจิตโดยลําดับบทเพียงเทาน้ีแลว  บัดนี้  เพ่ือทรงแสดงเยวาปนกธรรมจึง 
ตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา  เย   วา  ปน  ตสฺมึ     สมเย  (ก็หรอืวานามธรรม 
ที่อิงอาศัยกันเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น)   ดังน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคํามีอาทิวา  เยวาปนกธรรมนั้นตอไป. 
           ในอกศุลจิตแมทั้งหมด   ธรรมทั้ง  ๑๐  เหลาน้ีเทาน้ัน    คือ  ฉันทะ 
อธิโมกข   มนสิการ  มานะ  อิสสา  มัจฉริยะ  ถนีะ  มิทธะ  อุทธัจจะ  กกุกุจจะ 
เปนเยวาปนกธรรมมาในพระสูตร    ยอมปรากฏในบทพระสูตร    เพราะฉะนั้น 
ขาพเจาจึงกลาวไวในท่ีนี้     สวนในอกุศลจิตน้ีมีเยวาปนกธรรม  ๔  ประการ 
กลาวคือเปนองคที่แนนอน  คือ  ฉันทะ  อธิโมกข  มนสิการ  อุทธัจจะ. 
           ในบรรดาเยวาปนกธรรมเหลาน้ัน     ธรรมมีฉันทะเปนตน    พึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ    ก็ธรรมมีฉันทะเปนตน     (ฉันทะ  ๑ 
อธิโมกข  ๑ มนสิการ ๑  ตัตรมัชฌัตตตา  ๑  ตามนัยที่กลาวแลวน้ัน) เปนกุศล 
อยางเดียว   ธรรมมีฉันทะเปนตน    (คือ  ฉันทะ ๑  อธิโมกข ๑  มนสิการ ๑ 
อุทธัจจะ  ๑)  เหลาน้ีเปนอกุศล.  สวนธรรมนอกน้ี ความท่ีจิตฟุงซาน  ชื่อวา 
อุทธัจจะ. 
           อุทธัจจะนั้นมีความไมเขาไปสงบเปนลักษณะ   (อวูปสมนลกฺขณ) 
เหมือนนํ้ากระเพ่ือมเพราะลมพัด    มคีวามไมต้ังมั่นเปนรส   (อนวฏานรส) 
เหมือนธงชัยและธงแผนผาพริ้วไปเพราะลมพัด,   มีความพลานไปเปนปจจุบัน-  
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ฐาน  (ภนฺตตฺตปจฺจุปฏาน)  มีความไมเขาไปสงบเหมือนข้ีเถาฟุงข้ึนเพราะ  
แผนหินที่ทุมลง,  มีความมนสิการโดยอุบายไมแยบคายเปนปทัฏฐาน  (เจตโส 
อวูปสโม อโยนิโสมนสิการปทฏาน) พึงทราบวาเปนความฟุงซานแหงจิต. 
           บทธรรม ๓๒ มีผัสสะเปนตน   (มีอวิกเขปะเปนที่สุด)    กับบทธรรม 
๔  มีฉันทะเปนตนที่ตรัสดวยอํานาจเยวาปนกธรรม  รวมทั้งหมดเปนบทธรรม 
๓๖  ในวาระแหงธัมมุทเทสน้ี.  บทธรรมท่ีมาในบาลีเหลาน้ันลดบทธรรมที่เปน 
เยวาปนกธรรมที่แนนอน ๔ อยาง  ออกแลวก็เหลือ ๓๒ เทาน้ัน   ดวยประการฉะ  
นี้.  แตในอุทเทสแหงอกุศลนี้  เพราะเวนธรรมท่ีไมถือเอาจึงเปนธรรม ๑๖ บท 
คือ  หมวดธรรม ๕ มีผัสสะเปนตน* วิตก  ๑  วิจาร  ๑  ปติ  ๑   เอกัคคตาจิต  ๑ 
วิริยินทรีย  ๑  ชีวิตินทรีย  ๑  มิจฉาทิฏฐิ  ๑  โลภะ ๑  โมหะ  ๑  อหิริกะ  ๑ 
อโนตตัปปะ  ๑. 
           บรรดาธรรม ๑๖ เหลาน้ัน  ธรรม ๗ จําแนกไมได  ธรรม ๙ จําแนกได 
ธรรม  ๗  ทีจํ่าแนกไมได  เปนไฉน  ?  ธรรมที่จําแนกไมไดเหลาน้ีคือ  ผัสสะ 
สัญญา  เจตนา   วิจาร  ปติ   ชีวิตินทรยี   โมหะ  สวนธรรมท่ีจําแนกได  ๙ 
เหลาน้ี  คือ  เวทนา   จิต   วิตก  เอกัคคตาจิต   วิริยนิทรีย  มิจฉาทิฏฐิ   อหิรกิะ 
อโนตตัปปะ  โลภะ. 
           บรรดาธรรม  ๑๖ อยางเหลาน้ัน     ธรรม  ๖  อยางจําแนกได  ๒  ฐาน 
ธรรมอยางหน่ึงจําแนกได  ๓ ฐาน   ธรรมอยางหน่ึงจําแนกได   ๔  ฐาน  และ 
ธรรมอีกอยางหนึ่งจําแนกได ๖ ฐาน.  เปนอยางไร  ?    ธรรม ๖ อยางเหลาน้ี 
คือ  จิต  วิตก   มิจฉาทิฏฐ ิ  อหิริกพละ   อโนตตัปปพละ   โลภะ 
จําแนกได  ๒  ฐาน.  จรงิอยู   บรรดาธรรมท้ัง  ๖  เหลาน้ัน    จิตกอนเพงถึง 
ผัสสปญจกะเรียกวาจิต  เพงถึงอินทรียเรียกวามนินทรีย.  วิตกเพงถึงองคฌาน 
*  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  
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ทั้งหลายเรียกวาวิตก  เพงถึงองคมรรคท้ังหลายเรียกวามิจฉาสังกัปปะ.  มิจฉาทิฏฐิ   
ก็เปนมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันทั้งในองคมรรคท้ังในกรรมบถ. อหิริกะเพงถึงพละ 
ทั้งหลายเรียกวาอหิริกพละ   เพงถึงหมวดสองแหงธรรมเปนเครื่องยังโลกให 
พินาศเรียกวาอหิริกะ   แมในอโนตตัปปะก็นัยนี้แหละ.  โลภะเพงถึงมูลเรียกวา 
โลภะ  เพงถงึกรรมบถ  เรียกวา  อภิชฌา.    ธรรม ๖ อยางเหลานี้ทานจําแนก 
ในฐานะท้ัง  ๒  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนเวทนาเพงถึงผัสสปญจกะเรียกวาเวทนา เพงถึงองคฌานท้ังหลาย 
เรียกวา  สุข   เพงถึงอินทรียทั้งหลาย เรียกวา โสมนัสสินทรีย  ธรรม (เวทนา) 
อยางเดียวจําแนกได  ๓  ฐานดวยประการฉะนี้.   กว็ิริยะเพงถึงอินทรียทั้งหลาย 
เรียกวา   วิรยิินทรีย   เพงถึงองคมรรคทั้งหลาย เรียกวา   มิจฉาวายามะ  เพงถึง 
พละ  เรียกวา  วิริยพละ    เพงถึงธรรมปฏฐิทุกะ  เรยีกวา   ปคคาหะ   ธรรม 
(วิริยะ)  อยางเดียวน้ีทานจําแนกไว  ๔ ฐาน ดวยประการฉะน้ี.  ก็สมาธิเพงถึง 
องคฌานท้ังหลาย เรียกวา เอกัคคตาจิต    เพงถึงอินทรีย  เรียกวา  สมาธินทรีย 
เพงถึงองคมรรคทั้งหลาย   เรียกวา   มจิฉาสมาธิ   เพงถึงพละท้ังหลาย   เรียกวา 
สมาธิพละ   เพงถึงธรรมปฏฐิทุกะ  เรยีกวา  สมถะ  ดวยสามารถแหงธรรม 
หมวดหน่ึงในทุติยทุกะ  เรียกวา  อวิกเขปะ   โดยทกุะท่ีสาม  ธรรม   (สมถะ) 
นี้อยางเดียวทานจําแนกไว  ๖ ฐาน  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ธรรมแมทั้งหมดเหลาน้ันจัดเปน ๙ กอง  คือ 
           ผัสสปญจกะ  ๑  องคฌาน  ๑ อินทรีย  ๑ องคมรรค  ๑ พละ  ๑ 
มูล  ๑   กรรมบถ ๑   โลกนาสกธรรม  ๑    ปฏฐิทุกะ  ๑. 
         บรรดาธรรม  ๙  กองนั้น  กองนั้น  คําใดท่ีขาพเจาพึงกลาว  คําน้ันขาพเจากลาว 
ไวในนิทเทสแหงกุศลจิตดวงที่หน่ึงแลวแล. 
                                   จบกถาวาดวยธัมมุทเทสวาร 
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                                          บาลีนิทเทสวาร  
           [๒๗๘]  สัญญา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การจํา  กิริยาที่จํา  ความจํา  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่  
สมกัน   ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  สัญญา  มใีนสมัยนั้น. 
           [๒๗๙]   เจตนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การคิด  กริิยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน   ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนา  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๐]  จิต   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต   มโน  มานัส  หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้   อันใด  นีช้ื่อวา 
จิต   มีในสมยันั้น. 
           [๒๘๑]  วิตก   มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ  ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ  ความยกจิตข้ึนสูอารมณ    มิจฉา- 
สังกัปปะ  ในสมัยนั้น    อันใด  นีช้ื่อวา  วิตก  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๒]  วิจาร  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความตรอง  ความพิจารณา  ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
ความท่ีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงดูอารมณ  ในสมัยนั้น   อันใด  นี้ชื่อวา 
วิจาร  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๓]  ปติ  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
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           ความอ่ิมใจ  ความปราโมทย  ความยินดียิ่ง  ความบันเทิง  ความราเริง 
ความรื่นเริง  ความปลื้มใจ  ความต่ืนเตน    ความท่ีจิตชื่นชมยินดี   ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ปติ   มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๔]  สขุ  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย  เปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส    กิริยาที่เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  สุข  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๕]  เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           การต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต     ความม่ันอยูแหงจิต   ความ 
ไมสายไปแหงจิต     ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป   ความสงบ 
สมาธินทรีย   สมาธิพละ  มิจฉาสมาธิ  ในสมัยนั้น    อันใด  นี้ชื่อวา   เอกัคคตา 
มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๖]  วิริยินทรยี  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ความขะมักเขมน    ความบากบ่ัน  ความ 
ต้ังหนา   ความพยายาม   ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความเขมแข็ง  ความ 
หม่ัน  ความกาวไปอยางไมทอถอย    ความไมทอดทิ้งฉันทะ  ความไมทอดทิ้ง 
ธุระ  ความประคับประคองธุระ  วิริยะ  อินทรียคือวิริยะ  วิริยพละ  มิจฉาวายามะ 
ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  วิริยินทรยี  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๗]  สมาธินทรีย   มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต   ความม่ันอยูแหงจิต   ความ 
ไมสายไปแหงจิต     ความไมฟุงซานแหงจิต      ภาวะที่จิตไมสายไป     ความสงบ  
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อินทรียคือสมาธิ    สมาธิพละ    มิจฉาสมาธิ    ในสมัยนั้น     อันใด    นีช้ื่อวา  
สมาธินทรีย  มีในสมัยนัน้. 
           [๒๘๘]   มนินทรยี  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน  มานัส   หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ  อินทรียคือ 
มโนวิญญาณ   วิญญาณขันธ   มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน   ในสมัยนั้น    อันใด 
นี้ชื่อวา  มนนิทรีย  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๘๙]  โสมนัสสนิทรีย  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ  ความเสวยอารมณที่สบาย  เปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  กริิยาที่เสวยอารมณที่สบายเปนสุข  อันเกิดแตเจโตสัมผัส 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  โสมนัสสินทรียมีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๐]   ชีวิตินทรีย  มใีนสมยันั้น  เปนไฉน  ? 
           อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู  กริิยาที่เปนไปอยู   อาการสืบเนื่อง 
กันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู    ความหลอเลี้ยงอยู    ชีวิต   อินทรียคือชีวิต 
ของนามธรรมนั้น  ๆ ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  ชีวิตินทรีย  มีในสมัยนัน้. 
           [๒๙๑]  มิจฉาทิฏฐิ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ  ปาชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็น 
เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ 
ความยึดมั่น    ความต้ังม่ัน    ความถือผิด   ทางชั่ว   ทางผิด   ภาวะท่ีผิด   ลัทธ ิ
เปนบอเกิดแหงความพินาศ   การถือโดยวิปลาสในสมัยนั้น     อันใด    นีช้ือ่วา 
มิจฉาทิฏฐิ  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๒]  มิจฉาสังกัปปะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ?  
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           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน  
อารมณ   ความท่ีจิตแนบสนิทอยูในอารมณ    ความยกจิตข้ึนสูอารมณ   ความ 
ดําริผิด   ในสมัยนั้น  อันใด  ทีช่ื่อวา  มิจฉาสังกัปปะ  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๓]  มิจฉาวายามะ  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ความขะมักเขมน    ความบากบ่ัน  ความ 
ต้ังหนา  ความพยายาม  ความอุตสาหะ   ความทนทาน  ความเขมแข็ง ความหมั่น 
ความกาวไปอยางไมทอถอย     ความไมทอดท้ิงฉันทะ     ความไมทอดท้ิงธุระ 
ความประคับประคองธุระ   วิริยะ    วิริยินทรีย    วิริยพละ    ความพยายามผิด 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  มิจฉาวายามะ  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๔]  มิจฉาสมาธิ   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต  ความมั่นอยูแหงจิต   ความ 
ไมสายไปแหงจิต   ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป    ความสงบ 
สมาธินทรีย สมาธิพละ  ความต้ังใจผิด  ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา มิจฉาสมาธิ 
มีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๕]  วิริยพละ  มีในสมัยนัน้  เปนไฉน ? 
           ความปรารภความเพียรทางใจ  ความขะมักเขมน  ความบากบ่ัน ความ 
ต้ังหนา  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความเขมแข็ง   ความ 
หม่ัน   ความกาวหนาไปอยางไมทอถอย  ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดทิ้ง 
ธุระ  ความประคับประคองธุระ  วิริยะ  วิริยินทรีย  กําลังคือวิริยะ   มิจฉาวายามะ 
ในสมัยนั้น    อันใด  นี้ชื่อวา  วิริยพละ  มีในสมัยนัน้. 
           [๒๙๖]  สมาธิพละ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ?  
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           ความต้ังอยูแหงจิต    ความดํารงอยูแหงจิต  ความมั่นอยูแหงจิต  ความ  
ไมสายไปแหงจิต    ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป   ความสงบ 
สมาธินทรีย  กําลังคือสมาธิ  มิจฉาสมาธิ ในสมัยนั้น  อันใด   นีช้ื่อวา  สมาธิพละ 
มีในสมัยนั้น.                                                                     
           [๒๙๗]   อหริิกพละ  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ? 
           กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาละอาย กิริยาที่ไม 
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย   ในสมัยนั้น     อันใด   นีช้ื่อวา 
อหิริกพละ  มีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๘]   อโนตตัปปพละ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน 
           กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาเกรงกลัว  กริิยา 
ที่ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย    ในสมัยนั้น    อันใด 
นี้ชื่อวา  อโนตตัปปพละมีในสมัยนั้น. 
           [๒๙๙]   โลภะ  มใีนสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           การโลภ  กิริยาที่โลภ  ความโลภ  การกําหนดันัก  กริิยาที่กําหนัดนัก 
ความกําหนัด   ความเพงเล็ง  อกุศลมลูคือโลภะ  ในสมัยนั้น    อันใด   นี้ชื่อวา 
โลภะมีในสมัยนั้น.                   
           [๓๐๐]   โมหะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความไมรู  ความไมเห็น  ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร  ความ 
ไมรูตามความเปนจริง  ความไมแทงตลอด   ความไมถือเอาใหถูกตอง   ความ 
ไมหยั่งลงโดยรอบคอบ   ความไมพินิจ  ความไมพิจารณา   ความไมกระทําให 
ประจักษ  ความทรามปญญา  ความโงเขลา  ความไมรูชัด  ความหลง  ความ 
ลุมหลง   ความหลงใหล   อวิชชา   โอฆะคืออวิชชา  โยคะคืออวิชชา   อนุสยั  
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คืออวิชชา  ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมูลคือโมหะ ในสมัยนั้น  
อันใด  นีช้ื่อวา  โมหะ  มใีนสมัยนั้น. 
           [๓๐๑]  อภิชฌา  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน ?              
           การโลภ    กิริยาทีโ่ลภ    ความโลภ    ความกําหนัด    กิรยิาที่กําหนัด 
ความกําหนัดนัก  ความเพงเล็ง  อกุศลมูลคือโลภะ  ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา 
อภิชฌา  มีในสมัยนั้น. 
           [๓๐๒]  มิจฉาทิฏฐิ  มีในสมยันั้น   เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิ  ความเปนไปขางทิฏฐิ  ปาชาคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็น 
เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ   ความผันแปรแหงทิฏฐิ   สัญโญชน  คือทิฏฐิ   ความ 
ยึดถือ   ความยึดมั่น   ความต้ังมั่น  ความถือผิด   ทางชั่ว  ทางผิด  ภาวะที่ผิด 
ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การถือโดยวิปลาส ในสมัยนัน้  อันใด นี้ชือ่วา 
มิจฉาทิฏฐิ  มีในสมัยนั้น.                   
           [๓๐๓]  อหิริกะ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาละอายกิริยาที่ไม 
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย   ในสมัยนั้น    อันใด   นี้ชือ่วา 
อหิริกะ  มีในสมัยนั้น. 
           [๓๐๔]  อโนตตัปปะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาเกรงกลัว 
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้น  อันใด 
นี้ชื่อวา  อโนตตัปปะ  มีในสมัยนั้น. 
           [๓๐๕]  สมณะ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต  ความดํารงอยูแหงจิต   ความม่ันอยูแหงจิต  ความ 
ไมสายไปแหงจิต     ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป   ความสงบ  
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สมาธินทรีย  สมาธิพละ  มิจฉาสมาธิ   ในสมัยนั้น    อันใด   นี้ชือ่วา  สมถะ 
มีในสมัยนั้น.                                                                         
           [๓๐๖]  ปคคาหะ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ความขะมักเขมน   ความบากบ่ัน   ความ 
ต้ังหนา  ความพยายาม   ความอุตสาหะ  ความทนทาน  ความเขมแข็ง ความหม่ัน 
ความกาวไปอยางไมทอถอย     ความไมทอดท้ิงฉันทะ     ความไมทอดท้ิงธุระ 
ความประดับประคองธุระ  วิริยะ  วิริยินทรีย  วิรยิพละ  มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น  
อันใด  นีช้ื่อวา  ปคคาหะ  มีในสมัยนัน้.   
           [๓๐๗]  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต    ความม่ันอยูแหงจิต  ความ 
สายไปแหงจิต  ความไมฟุงซานแหงจิต   ภาวะที่จิตไมสายไป   ความสงบ 
สมาธินทรีย สมาธิพละ   มิจฉาสมาะ   ในสมัยนั้น     อันใด  นี้ชือ่วา  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น. 
           [๓๐๘]  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มอียูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล.  
           [๓๐๙]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๕ 
ฌานมีองค  ๕  มรรคมีองค  ๔  พละ  ๔  เหตุ  ๒  ผัสสะ  ๑  ฯลฯ  ธรรมายตนะ  ๑ 
ธรรมธาตุ  ๑   มีในสมัยนัน้    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มอียูใน 
สมัยนั้น                                                                        
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนอกุศล.  
           [๓๑๐]  สังขารขันธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
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           ผัสสะ  เจตนา   วิตก  วิจาร  ปติ  เอกัคคตา  วิริยินทรีย  สมาธินทรีย  
ชีวิตินทรีย   มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ   วิริยพละ 
สมาธิพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ  โลภะ  โมหะ  อภิชฌา   มิจฉาทิฏฐิ 
อหิริกะ   อโนตตัปปะ  สมถะ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด   เวนเวทนาขันธ   สญัญาขันธ   วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น 
นี้ชื่อวา  สังขารขันธ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
 
                                 อรรถกถาแสดงนิทเทสวาร 
           พึงทราบวินิจฉัยนิทเทสเอกัคคตาแหงจิตในนิทเทสวารกอน. 
           สองบทน้ีที่ตรัสวา  สณฺ ิติ  (ความดํารงอยู)  อวฏ ิติ  (ความม่ัน 
อยู)  เปนคําไวพจนของบท  ฐิติ  (ความต้ังอยู)  นั่นแหละ  สวนคําใดท่ีกลาวไว 
ในนิทเทสแหงกุศลวา  ชือ่วา  อวฏ ิติ   (ความม่ันอยู) เพราะอรรถวา หยั่งลง 
คือเขาไปสูอารมณแลวต้ังอยู  ดังนี้  คําน้ันไมไดในนิทเทสแหงอกุศลนี้  เพราะวา 
ในอกุศล  เอกัคคตาแหงจิตมีกําลังทราม   เพราะฉะน้ัน   สองบทวา   (สณฺ ิติ 
และอวฏ ิติ)  นี ้  ขาพเจาแสดงไวในบทหลังตามท่ีกลาวแลวน้ันแล. 
           ธรรมท่ีชื่อวา    อวสิาหาโร    (ความไมสายไปแหงจิต)   เพราะเปน 
สภาพตรงกันขามกับความสายไป     ซึ่งเปนไปดวยอํานาจอุทธัจจะและวิจิกิจฉา 
เพราะฉะนั้น    ในนิทเทสแหงอกุศลนี้   จึงไมไดอรรถะแมเชนนี ้ แตในสหชาต- 
ธรรม จิตชื่อวา อวิสาหาร เพราะอรรถวา ยอมไมสายไป. ที่ชื่อวา  อวิกเขปะ  
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(ความไมฟุงซาน)  เพราะอรรถวา ยอมไมฟุงไป.  ภาวะแหงใจท่ีไมสายไปดวย  
สามารถเอกัคคตาแหงจิตท่ีเปนอกุศล  ชื่อวา  อวิสาหฏมานสตา  (ภาวะที่จิต 
ไมสายไป).  ที่ชื่อวา สมาธิพละ เพราะอรรถวา ยอมไมหว่ันไหวในสหชาตธรรม 
ทั้งหลาย.  ทีช่ื่อวา  มิจฉาสมาธิ  เพราะต้ังมั่นตามความไมเปนจริง  พึงทราบ 
เนื้อความในอธิการแหงอกุศลน้ี   อยางน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงวิริยินทรียตอไป. 
           นัยมอีาทิวา  ก็นี้เปนความบากบ่ันเพ่ือบรรเทากามท้ังหลาย   อันใดท่ี 
ขาพเจากลาวในหนหลัง  นัยนั้นยอมไมไดในนิทเทสแหงอกุศลนี้.  พึงทราบวา 
ชื่อวา  วิริยพละ  ดวยอรรถวาไมหว่ันไหวในสหชาตธรรมท้ังหลายเทาน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงมิจฉาทิฏฐิตอไป. 
           สภาวะที่ชื่อวา   มจิฉาทิฏฐิ  ดวยอรรถวา   เห็นตามความไมเปนจริง. 
ที่ชื่อวา    ทฏิฐิคตะ    (ความเห็นไปขางทิฏฐิ)   เพราะอรรถวา   ความเห็นนี้ 
เปนไปในทิฏฐิทั้งหลาย  เพราะเปนสภาวะหยั่งลงภายในทิฏฐิ  ๖๒.   เนื้อความ 
แหงทิฏฐิแมนี้ขาพเจากลาวแลวในหลังน่ันแหละ.    ทิฏฐินั่นแหละ    ชื่อวา 
ทิฏฐิคหณะ  (ปาชัฏคือทิฏฐิ) เพราะอรรถวา  กาวลวงไปโดยยาก เหมือนชัฏหญา 
ชัฏปา  ชฏัภูเขา.  ทิฏฐินั่นแหละ  ชื่อวา ทิฏฐิกันดาร (กันดารคือทิฏฐิ)  ดวย  
อรรถวา    นาระแวงและมีภัยเฉพาะหนา    เหมือนกันดารโจร  กันดารสัตวราย 
กันดารทราย  กันดารนํ้า  กันดารทุพภิกขภัย.   ที่ชือ่วา  ทิฏฐิวสิูกายิกะ  (ความ 
เห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ)  ดวยอรรถวาขัดแยงและทวนกันสัมมาทิฏฐิ.   จริง 
อยู ความเห็นผิคเมื่อเกิดยอมขัดแยง  และทวนสัมมาทิฏฐิไป ที่ชื่อวา  ทิฏฐิวปิ- 
ผันทิตะ  (ความผันแปรแหงทิฏฐิ)   เพราะอรรถวา   ผันแปรผิดรูปแหงทิฏฐิ 
เพราะบางคราวก็ถือเอา  ความเที่ยง  บางคราวก็ถือเอาความขาดสูญ   เพราะวา  
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คนผูมีความเห็นผิดยอมไมอาจต้ังอยูในส่ิงเดียว    คือบางคราวก็คลอยตามความ  
เที่ยง  บางคราวก็คลอยตามความขาดสูญ.  ทิฏฐินั่นแหละ   ชื่อวา  สัญโญชน 
ดวยอรรถวาเปนเครื่องผูก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ทิฏฐิสัญโญชน.  ที่ชื่อวา 
คาหะ (ความยึดถือ) เพราะอรรถวา  ยอมยึดอารมณไวมั่น   เหมือนสัตวรายมี 
จระเขเปนตน  เอาปากงับคนไวมั่นฉะนั้น. ที่ชื่อวา  ปติฏฐวาหะ*  (ความต้ังมั่น) 
เพราะต้ังไวโดยเฉพาะ   จริงอยู   ความต้ังมั่นนี้    ต้ังม่ันแลวยึดไวโดยความเปน 
ไปอยางมีกําลัง.   ทีช่ื่อวา  อภินิเวสะ   (ความยึดมั่น)   เพราะอรรถวา     ยอม 
ต้ังม่ันโดยความเปนของเที่ยงเปนตน      ที่ชื่อวา   ปรามาสะ    (ความถือผิด) 
เพราะอรรถวา   กาวลวงสภาวธรรมแลว   ถือเอาโดยประการอ่ืนดวยอํานาจแหง 
ความเที่ยงเปนตน.   ที่ชื่อวา   กุมมัคคะ  (ทางชั่ว)  เพราะอรรถวา  เปนทาง 
อันบัณฑิตเกลียด  เพราะเปนทางนําความพินาศมาให   หรือเปนทางแหงอบาย 
ทั้งหลายท่ีบัณฑิตเกลียด.  ทีช่ื่อวา  มิจฉาปถะ  (ทางผิด)   เพราะเปนทางตาม 
ความไมเปนจริง  ที่ชื่อวา มิจฉัตตะ  (ภาวะท่ีผิด) เพราะเปนสภาพผิดเหมือน 
กัน.   เหมือนอยางวา  ชนผูหลงทิศ   แมยึดถือวา   ทางนี้ชื่อทางของบานโนน 
ดังน้ี    ก็ไมยงับุคคลน้ันใหถึงบานได   ฉันใด  บุคคลผูมิจฉาทิฏฐิ  แมยึดถอืวา 
ทางนี้เปนไปสูสุคติ   ดังนี้   ก็ไมสามารถถึงสุคติได  ฉันนั้น.  ชื่อวา   ทางผิด 
เพราะเปนทางตามความไมเปนจริง  ทางนี้  ชื่อวามิจฉัตตะ  เพราะมีสภาพผิด. 
ที่ชื่อวา  ติตถะ (สัทธิเปนดังทา) เพราะเปนที่ ๆ พวกคนพาลขามไป โดยการ 
หมุนไปมาในที่นั้นนั้นแหละ  ติตถะ (คือลัทธิ)  นัน้ดวย เปนอายตนะ  (บอเกิด) 
แหงความฉิบหายดวย  เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา    ติตถายตนะ    (ลัทธิเปน 
บอเกิดแหงความพินาศ).  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา   ติตถายตนะ  เพราะอรรถวา 
เปนอายตนะดวยความหมายเปนสวนสัญชาติ   และดวยความหมายวาเปนที่อาศัย 
* ในธรรมสังคณิเปนปฏิคฺคาโห  
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ของพวกเดียรถียบาง.  ทีช่ื่อวา  วิปริเยสัคคาหะ  (การถือโดยวิปลาส)  เพราะ 
อรรถวา     เปนการถือสภาวะท่ีใครครวญผิด     หรือวาเปนการถือสภาวะโดย 
ตรงกันขาม  อธิบายวา  ถือเอาคลาคเคลื่อน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอหิริกะและอโนตตัปปะตอไป. บัณฑิต  
พึงทราบเน้ือความแหงอหิริกะและอโนตตัปปะโดยปริยายตรงกันขามในนิทเทส 
แหงหิริและโอตตัปปะ    ก็บัณฑิต    พึงทราบอหิริกพละและอโนตตัปปพละ 
เพราะอรรถวาไมหว่ันไหวในสหชาตธรรมท้ังหลายเทานั้น. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงโลภะและโมหะตอไป 
           สภาวะที่ชื่อวา  โลภะ  เพราะอรรถวา อยากได.  อาการท่ีโลภ  ชื่อวา 
ลุพภนา  (กิรยิาที่โลภ)    จิตท่ีสัมปยุตดวยโลภะ    หรือบุคคลผูประกอบดวย 
ความโลภ   ชื่อวา   ลุพภติะ   ภาวะแหงจิตที่สัมปยุตดวยโลภะหรือแหงบุคคลผู 
ประกอบดวยความโลภ  ชื่อวา  ลุพภตัิตตะ   (ความโลภ)  ที่ชื่อวา  สาราคะ 
(ความกําหนัด)    เพราะยอมกําหนัดนัก.    อาการแหงความกําหนัดนัก  ชื่อวา 
สารัชชนา   (กิริยาที่กําหนัดนัก).   ภาวะแหงจิตท่ีกําหนัดนักชื่อวา  สารัชชิ-    
ตัตตะ  (ความกําหนัด).  ชื่อวา  อภิชฌา  ดวยอรรถวาเพงเล็ง. 
           การณะ (เหตุ)  พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยศัพทวาโลภะอีก   เพราะ 
โลภะน้ันเปนอกุศลดวย   เปนมูลดวย   จึงชื่อวา   อกุศลมูล   อีกอยางหนึ่ง 
โลภะน้ันเปนมูลของอกุศลทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา  อกุศลมูล. 
           สภาวะที่ชื่อวา อัญญาณ (ความไมรู) เพราะปฏิปกษตอญาณ. ที่ชื่อวา 
อทัสสนะ  (ความไมเห็น)  เพราะปฏิปกษตอความเห็น.  ทีช่ื่อวา อนภิสมัย 
ความไมตรัสรู)   เพราะอรรถวา   เปนสภาพเผชิญหนาก็ไมตรัสรูตามธรรมได 
คือยอมไมถึงโดยชอบ.   ที่ชื่อวา  อนุโพธะ (ตรัสรูโดยสมควร)  เพราะอรรถวา  
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ยอมตรัสรูธรรมโดยสมควร  ทีช่ื่อวา     อนนุโพธะ    (การไมตรสัรูธรรมโดย 
สมควร)  เพราะความท่ีอนนุโพธะน้ันเปนปฏิปกษตออนุโพธะนั้น.    ที่ชื่อวา 
อสัมโพธะ  (ไมรูตามเปนจริง)  เพราะอรรถวา  ไมประกอบกับสภาวะท้ังหลาย 
มีความไมเที่ยงเปนตนแลวตรัสรู.    ชือ่วา   อสัมโพธะ   เพราะอรรถวา   ไม 
สงบและไมชอบ   ดังน้ีบาง.  ที่ชื่อวา  อัปปฏิเวธะ   (ไมแทงตลอด)  เพราะ 
อรรถวา  ยอมไมแทงตลอดธรรมคือสัจจะ  ๔.  ทีช่ื่อวา  อสังคาหณา (ไมถอื 
เอาใหถูกตอง)    เพราะอรรถวา    ยอมไมถือเอาพรอมแมธรรมหน่ึงในธรรมมี 
รูปเปนตน   โดยสามัญลกัษณะมีความไมเที่ยงเปนตน.   ที่ชื่อวา  อปริโยคา- 
หณา  (ไมหยั่งลงโดยรอบคอบ)    เพราะอรรถวา    ยอมไมหยั่งลงสูธรรมนั้น 
นั่นแหละ.  ที่ชื่อวา  อสมเปกขนา  (ความไมพินิจ)  เพราะอรรถวา  ยอมไม 
เพงโดยสมํ่าเสมอ.   ที่ชื่อวา    อปจจเวกขณา     (ความไมพิจารณา)   เพราะ 
อรรถวา ยอมไมเพงเฉพาะสภาวะแหงธรรมทั้งหลาย. ทีช่ื่อวา  อปจจักขกัมมะ 
(การไมทําใหประจักษ)  เพราะอรรถวา กรรมแมขอหน่ึงก็ไมประจักษแกสภาวะ 
นี้ในบรรดากุศลกรรมและอกุศลกรรมท้ังหลายดวยความเปนไปโดยวิปรติบาง 
ดวยไมมีการกําหนดโดยสภาวะบาง    อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  การทําใหประจักษ 
แกธรรมไร ๆ เองมิไดมี   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  อปจจักขกัมมะ.   ที่ชื่อวา 
ทุมเมชฌะ    (ความทรามปญญา)    เพราะอรรถวา  เมื่อโมหะนี้ยังไมเกิดข้ึน 
จิตสันดานใด   พึงเปนจิตบริสุทธิ์  คือสะอาดผองแผว    จิตสนัดานอันบริสุทธิ์  
นั้น  อันโมหะนี้ประทุษรายแลว.  ทีช่ือ่วา  พาลยะ  (ความโงเขลา)   เพราะ 
อรรถวา   เปนภาวะของพวกคนพาล.  ทีช่ื่อวา  โมหะ   (ความหลง)   เพราะ 
อรรถวา  ยอมหลง.  โมหะมีกําลังแรงชื่อวา  ปโมหะ  (ความลุมหลง) ที่ชื่อวา 
สัมโมหะ   (หลงใหล)  เพราะอรรถวา  ยอมหลงโดยรอบ.  ที่ชือ่วา  อวิชชา 
เพราะอรรถวา   ไมใชวิชชาเพราะเปนปฏิปกษตอวิชชา   ความหมายของโอฆะ  
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โยคะ  และคัณฐะ  ขาพเจากลาวไวแลวท้ังน้ัน.  ที่ชือ่วา  อนุสัย  เพราะอรรถวา  
ยอมนอนเน่ือง  โดยอรรถวามีกําลัง.   ที่ชื่อวา   ปรยิุฏฐาน    เพราะอรรถวา 
ยอมกลุมรุม  คือ   ครอบงําจิต.   ที่ชื่อวา  ลังคี    (ลิม่)   เพราะอรรถวา  ยอม 
ไมอาจเพ่ือไปมุงหนาเฉพาะตอประโยชน    ยอมติดโดยแท   เพราะไมมีการถือ 
เอาประโยชนได คือ  ยอมไปลําบาก.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ลังคี   เพราะอรรถ 
วา ถอนข้ึนไดยาก.  เหมือนอยางวา  ลิม่กลาวคือกลอนเหล็กใหญเปนของถอน 
ข้ึนโดยยาก  ฉันใดอวิชชาเห็นก็ฉันนั้น   เปนราวกะลิ่ม  เพราะฉะนั้น อวิชชา 
นั้น  จึงชื่อวา  ลังคี  (ลิ่ม). 
           คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ัน  เพราะฉะน้ัน    พึงทราบแมสังคหวาระ 
และสุญญตวาระโดยอรรถะ  ดวยนัยที่กลาวไวในหนหลังน่ันแล.                               
                                      จบอกุศลจิตดวงที่หน่ึง 
 
                                               จิตดวงท่ี  ๒ 
           [๓๑๑]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยทิฏฐิ  มรีูปเปนอารมณ ฯลฯ 
มีธรรมเปนอารมณ   ก็หรอืวาปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง  ใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ  
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                                              จิตดวงท่ี  ๓       
           [๓๑๒]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ?  
           อกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส    วิปปยุตจากทิฏฐิ    มรีปูเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ  มีกลิ่นเปนอารมณ   มรีสเปนอารมณ   มีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ    มธีรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด  ๆ  เกิดข้ึนในสมัยใด 
ผัสสะ   เวทนา  สัญญา เจตนา  จิต  วิตก วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  วิริยินทรีย 
สมาธินทรีย  มนินทรีย โสมนัสสินทรีย  ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ 
มิจฉาสมาธิ   วิริยพละ   สมาธิพละ  อหิริกพละ  โอตตัปปพละ   โลภะ   โมหะ 
อภิชฌา  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ  มีอยูในสมัยนั้น  
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๑๓]  ก็ขันธ   ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒   อาหาร  ๓   อินทรีย  ๕ 
ฌานมีองค ๕  มรรคมีองค  ๓  พละ   ๔   เหตุ  ๒  ผัสสะ  ๑  ฯลฯ  ธรรมายตนะ ๑ 
ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูใน 
สมัยนั้น                         
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๑๔]  สังขารขนัธ     มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
         ผัสสะ   เจตนา  วิตก  วิจาร  ปติ  เอกัคคตา   วิริยินทรีย  สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ   มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ   สมาธิพละ 
อหิริกพละ   โลภะ  โมหะ  อภิชฌา  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ   ปคคาหะ 
อวิกเขปะ     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึน     แมอ่ืนใด     เวนเวทนาขันธ  
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สัญญาขันธ    วิญญาณขันธ   มีอยูในสมัยนั้น    นีช้ือ่วา    สังขารขันธ  มีใน  
สมัยใด  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
 
                                          จิตดวงท่ี  ๔ 
           [๓๑๕]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตจากทิฏฐิ  มรีูปเปนอารมณ  ฯลฯ 
มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด  ฯลฯ  เกิดข้ึนโดยมกีารชักจูง  ใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
 
                                          จิตดวงท่ี  ๕ 
           [๓๑๖]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา   สัมปยุตดวยทิฏฐิ   มีรูปเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ    มีกลิ่นเปนอารมณ    มีรสเปนอารมณ   มโีผฏฐัพพะ 
เปนอารมณ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึนในสมัยใด 
ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา  วิริยินทรีย 
สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย   มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ 
มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ  โลภะ  โมหะ 
อภิชฌา   มิจฉาทิฏฐิ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   สมถะ   ปคคาหะ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล.  
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           [๓๑๗]    ผัสสะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
           การกระทบ   กิริยาท่ีกระทบ  กิริยาที่ถูกตอง  ความถูกตองในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น 
           เวทนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ?   
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    อันเกิดแต 
สัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน    ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข   อันเกิด 
แตเจโตสัมผัส   กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข   อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ใน 
สมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  เวทนา  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           อุเบกขา  มใีนสมยันั้น    เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุข    อันเกิดแตเจโตสัมผัส     กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกข 
ไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    ในสมยันั้น      อันใด    นีช้ื่อวา   อุเบกขา   มีใน 
สมัยนั้น    ฯลฯ 
           อุเปกขินทรีย  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช     ความไมสบายทางใจก็ไมใช     ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส     กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  อุเปกขินทรีย  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ   
           หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
           [๓๑๘]   ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๕ 
ฌานมีองค  ๔  มรรคมีองค  ๔  พละ  ๕  เหตุ  ๒ ผัสสะ  ๑  ฯลฯ  ธรรมายตนะ  ๑  
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ธรรมธาตุ ๑  มีในสมัยนัน้  หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอันใด   มีอยูใน  
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล   ฯลฯ 
           [๓๑๙]  สังขารขันธ     มีในสมยันั้น    เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ  เจตนา  วิตก   วิจาร   เอกัคคตา   วิริยินทรีย   สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ   มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ 
สมาธิพละ  อหิริกพละ   อโนตตัปปะ   โลภะ   โมหะ   อภิชฌา   มิจฉาทิฏฐิ 
อหิริกะ  อโนตตัปปะ   สมถะ   ปคคาหะ  อวิกเขปะ   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น 
นี้ชื่อวา  สังขารขันธ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล   ฯลฯ 
 
                                       จิตดวงท่ี   ๖ 
           [๓๒๐]   ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต  สหรตดวยอุเบกขา   สัมปยุตดวยทิฏฐิ  มรีูปเปนอารมณ 
ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด  ๆ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
 
                                      จติดวงท่ี    ๗ 
           [๓๒๑ ]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตจากทิฏฐิ   มีรูปเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ  มีกลิ่นเปนอารมณ  มีรสเปนอารมณ   มีโผฏฐัพพะเปน  
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อารมณ    มธีรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด  ๆ   เกดิข้ึนในสมัยใด  
ผัสสะ   เวทนา   สัญญา  เจตนา    จิต    วิตก    วิจาร    อุเบกขา    เอกัคคตา 
วิริยินทรีย  สมาธินทรีย  มนินทรีย  อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ 
มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริกพละ   อโนตตัปปพละ 
โลภะ  โมหะ  อภิชฌา  อหิริกะ   อโนตตัปปะ  สมถะ  ปคคาหะ   อวิกเขปะ  มีใน 
สมัยนั้น     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๒๒]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒   ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๕ ฌานมี 
องค   มรรคมีองค ๓  พละ  ๔  เหตุ ๒  ผัสสะ ๑ ฯลฯ  ธรรมายตนะ  ๑ ธรรม- 
ธาตุ  ๑  มีในสมัยนั้น   หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๒๓]  สังขารขนัธ   มีในสมยันั้น  เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ  เจตนา  วิตก   วิจาร   เอกัคคตา   วิริยินทรีย   สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ   วิริยพละ  สมาธิพละ 
อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ  โลภะ   โมหะ  อภิชฌา   อหิรกิะ   อโนตตัปปะ 
สมถะ  ปคคาหะ   อวิกเขปะ   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวน 
เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   วิญญาขันธ  มีอยูในสมยันั้น  นีช้ื่อวา  สังขารขันธ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล.  
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                                          จิตดวงท่ี   ๘ 
           [๓๒๔]   ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตดวยทิฏฐิ   มีรูปเปนอารมณ 
ฯลฯ    มีธรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด  ๆ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูง 
ในสมัยใด ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
 
                                            จิตดวงท่ี  ๙ 
           [๓๒๕]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต  สหรคตดวยโทมนัส  สัมปยุตดวยปฏิฆะ  มีรูปเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ    มีกลิ่นเปนอารมณ    มีรสเปนอารมณ  มีโผฏฐัพพะ 
เปนอารมณ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึนในสมัยใด 
ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  ทกุข   เอกัคคตา  วิริยินทรีย 
สมาธินทรีย  มนินทรีย  โทมนัสสินทรีย  ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉา- 
วายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิรกิพละ  อโนตตัปปพละ  โทสะ 
โมหะ  พยาปาทะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ   มีใน 
สมัยนั้น    หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล.      
           [๓๒๖]  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตอง ในสมัยนั้น  
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น 
           เวทนา   มใีนสมัยนั้น    เปนไฉน  ?  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 31 

           ความไมสบายทางใจ    ความทุกขทางใจอันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญ-  
ญาณธาตุที่สมกัน    ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น    อันใด 
นี้ชื่อวา  เวทนามีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           ทุกข  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น    อันใด  นี้ชื่อวา  ทุกขในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           โทมนัสสินทรีย  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความไมสบายทางใจ  ความทุกขทางใจ   ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริิยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  โทมนัสสินทรียมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           โทสะ   มีในสมัยนัน้   เปนไฉน  ?  
           การคิดประทุษราย  กริิยาที่คิดประทุษราย  ความคิดประทุษราย  การคิด 
ปองราย    กริิยาท่ีคิดปองราย    ความคิดปองราย    ความโกรธ     ความแคน 
ความดุราย  ความปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิต  ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา 
โทสะมีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           พยาปาทะ   มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           การคิดประทุษราย  กริิยาที่คิดประทุษราย  ความคิดประทุษราย การ 
คิดปองราย  กิริยาที่คิดปองราย    ความคิดปองราย    ความโกรธ   ความแคน 
ความดุราย  ความปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิต ในสมัยนัน้   อันใด  นีช้ื่อวา 
พยาปาทะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  
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           หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมยันั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
           [๓๒๗]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓  อินทรีย ๕  ฌาน 
มีองค ๔  มรรคมีองค ๓   พละ   ๔  เหตุ ๒  ผัสสะ ๑  ฯลฯ  ธรรมายตนะ  ๑ 
ธรรมธาตุ ๑   มีในสมัยนัน้   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูใน 
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๒๘]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ผัสสะ   เจตนา  วิตก   วิจาร   เอกคัคตา   วิริยินทรีย   สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ   มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ   สมาธิพละ 
อหิริกพละ   อโนตตัปปพละ  โทสะ  โมหะ  พยาปาทะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
สมถะ  ปคคาหะ  อวิกเขปะ    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   เวน 
เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น  นีช้ื่อวา  สังขารขันธ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
 
                                          จิตดวงท่ี   ๑๐ 
           [๓๒๙]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิต   สหรคตดวยโทมนัส  สัมปยุตดวยปฏิฆะ  มีรูปเปนอารมณ 
ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึนโดยมีการชักจูงใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล   ฯลฯ  
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                                              จิตดวงท่ี  ๑๑ 
           [๓๓๐]  ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ?  
           อกุศลจิต  สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา มีรูปเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ  มีรสเปนอารมณ  มีโผฏฐัพพะเปน 
อารมณ มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึนในสมัยใด  ผัสสะ 
เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา   วิริยินทรีย 
มนินทรีย  อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย มจิฉาสังกปะ มิจฉาวายามะ  วิริยพละ 
อหิริกพละ  อโนตตัปพละ  วิจิกิจฉา  โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ  ปคคาหะ 
อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    มีอยูใน 
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
           [๓๓๑]  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตองในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ในสมัยนั้น   อันใด   นีช้ื่อวา    เอกัคคตามีใน 
สมัยนั้น    ฯลฯ 
           วิจิกิจฉา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ? 
           การเคลือบแคลง กริิยาท่ีเคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็น 
ไปตาง ๆ นานา  ความตัดสินอารมณไมได  ความเห็นเปนสองแง   ความเห็น 
เหมือนทางสองแพรง  ความสงสัย   ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได  
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ความคิดสายไป  ความคิดพราไป    ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได  
ความกระดางแหงจิต  ความลังเลใจ   ในสมัยนั้น    อันใด    นี้ชือ่วา   วิจิกิจฉา 
มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล   ฯลฯ 
           [๓๓๒]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ ๒ ธาตุ  ๒  อาหาร ๓  อินทรีย  ๔  ฌาน 
มีองค  ๔  มรรคมีองค ๒   พละ ๓  เหตุ ๑  ผัสสะ ๑  ฯลฯ   ธรรมายตนะ  ๑ 
ธรรมธาตุ  ๑  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอกุศล   ฯลฯ     
           [๓๓๓]  สังขารขนัธ    มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ?   
           ผัสสะ   เจตนา   วิตก   วิจาร   เอกัคคตา   วิริยินทรีย   ชวิีตินทรีย 
มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ   วิริยพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ  วิจิกิจฉา 
โมหะ  อหิรกิะ   อโนตตัปปะ   ปคคาหะ   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแม 
อ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ   วิญญาณขันธ   มีอยูในสมัยนั้น  นีช้ื่อวา 
สังขารขันธ   มีในสมัยนัน้    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
 
                                                 จิตดวงท่ี  ๑๒ 
           [๓๓๔]   ธรรมเปนอกุศล   เปนไฉน  ?   
           อกุศลจิต   สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ  มีรปูเปนอารมณ 
หรือมีเสียงเปนอารมณ  มีกลิ่นเปนอารมณ  มีรสเปนอารมณ  มีโผฏฐัพพะเปน  
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อารมณ  มีธรรมเปนอารมณ    หรือปรารภอารมณใด ๆ   เกิดข้ึน  ในสมัยใด  
ผัสสะ   เวทนา   สัญญา    เจตนา   จิต      วิตก    วิจาร    อุเบกขา    เอกัคคตา 
วิริยินทรีย   สมาธินทรีย  มนินทรีย   อุเปกขินทรีย  ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ 
มิจฉาวายามะ   มิจฉาสมาธิ   วิริยพละ  สมาธิพละ  อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ 
อุทธัจจะ   โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  สมถะ   ปคคาหะ   อวิกเขปะ   มีใน 
สมัยนั้น   หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
           [๓๓๕]  ผัสสะ   มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ   กริิยาท่ีถูกตอง   ความถูกตองในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           อุทธัจจะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความฟุงซานแหงจิต   ความไมสงบแหงจิต     ความวุนวายใจ  ความ 
พลานแหงจิต  ในสมัยนัน้    อันใด  นี้ชื่อวา  อุทธัจจะมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๓๖]  ก็ขันธ  ๘ อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌาน 
มีองค  ๔  มรรคมีองค ๓   พละ   ๔   เหตุ  ๑  ผัสสะ  ๑  ฯลฯ   ธรรมายตนะ  ๑ 
ธรรมธาตุ ๑   มีในสมัยนัน้    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มอียูใน 
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล  ฯลฯ 
           [๓๓๗]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
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           ผัสสะ  เจตนา  วิตก   วิจาร   เอกัคคตา   วิริยินทรีย    สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสมาธิ  วิริยพละ  สมาธิพละ 
อหิริกพละ  อโนตตัปปพละ   อุทธัจจะ  โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ   สมถะ 
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   เวนเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ     วิญญาณขันธ    มีอยูในสมัยนั้น    นี้ชื่อวา    สังขารขันธมีใน 
สมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
                                      อกุศลจิต  ๑๒  จบ 
 
                                  อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๒ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอกุศลจิตดวงที่ ๒  ตอไป. 
           บทวา    สสขาเรน    (โดยมีการชักจูง)    เปนความตางกัน    คําวา 
โดยมีการชักจูงน้ัน     ขาพเจากลาวไวในหนหลังน่ันแหละ.     ก็อกุศลจิตน้ียอม 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูประกอบดวยโสมนัสในอารมณทั้ง  ๖  ผูยงัโลภะใหเกิดข้ึนแลว 
ถือผิดโดยนัยมีอาทิวา  นี้เปนสัตว  นี้เปนสัตว  ดังนี้   แมก็จริง    ถึงอยางนั้น 
ในกาลใด  กลุบุตรปรารถนากุมาริกาของตระกูลมิจฉาทิฏฐิ   และตระกูลเหลาน้ัน 
ยอมไมใหกุมาริกา  โดยอางวา  พวกทานถือทิฏฐิอ่ืน.   แตภายหลัง   พวกญาติ 
อีกพวกหนึ่งบอกใหยกให  ดวยการตกลงกันวา  พวกทานจงกระทําสิ่งท่ีกุลบุตร 
นี้จักกระทํา  ดังนี้   กลุบุตรนั้นพรอมกบัหมูญาติจึงพากันเขาไปหาพวกเดียรถีย 
นั่นแหละ   ตอนตนยังเปนผูลังเลอยู    แตเมื่อกาลผานไป ๆ กช็อบใจลัทธิ  ยอม 
ถือซ่ึงทิฏฐิดวยคิดวา   กิรยิาของพวกเดียรถียเหลาน้ีเปนที่ชอบใจ   ในกาลเห็น 
ปานน้ี  พึงทราบวา อกุศลจิตน้ี ยอมได ดังน้ี  เพราะความเกิดข้ึนโดยสัมปโยคะ  
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(การประกอบพรอมกัน)    พรอมดวยอุบาย     เพราะความท่ีอกุศลจิตน้ันเปน  
สสังขาริก  (มีการชักจูง). 
           สวนในเยวาปนกธรรมทั้งหลาย    ถีนมิทธะเปนธรรมย่ิงในอกุศลจิต 
ดวงที่  ๒ นี้.  บรรดาอกุศลธรรมเหลาน้ัน   ความหดหู   ชื่อวา    ถีนะ   ความ 
งวงโงก  ชื่อวา  มิทธะ  อธิบายวา  ความไมอุตสาหะ   ความไมสามารถ  และ 
ความพิฆาต.   ถีนะดวยมิทธะดวย   ชือ่วา   ถีนมิทธะ   ในอกุศลท้ังสองน้ัน  
ถีนะมีความไมอุตสาหะเปนลักษณะ  (อนุสฺสาหนลกฺขณ)  มีการกําจัดวิริยะ 
เปนรส  (วิรยิวิโนทนรส)  มีความทอถอยเปนปจจุปฏฐาน  (สสีทนปจฺจุ- 
ปฏาน). 
           มิทธะ  มีความไมควรแกการงานเปนลักษณะ (อกมฺมฺตาลกฺขณ) 
มีความมีการปกปดเปนรส     (โอทหนรส)      มีความหดหูเปนปจจุปฏฐาน 
(ลีนตาปจฺจุปฏาน)       หรือมีความงวงโงกและความหลับเปนปจจุปฏฐาน 
(ปจลายิกนิทฺทาปจฺจุปฏาน).     ถีนมทิธะแมทั้งสองมีมนสิการโดยอุบาย 
ไมแยบคายในสภาวะมีความไมยินดี   ความเกียจคราน   และความงวงเหงาหาว 
นอนเปนตนเปนปทัฏฐาน. 
                                      อกุศลจิตดวงท่ี  ๒  จบ 
 
                                    อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๓ 
           อกุศลจิตดวงที่  ๓  ยอมเกิดแกบุคคลผูประกอบดวยโสมนัสในอารมณ 
ทั้ง ๖ ผูยังโลภะใหเกิดข้ึน  ไมยึดถือโดยนัยวา  นี้เปนสัตว   นี้เปนสัตว  ดังนี้ 
แลดูอยูซึ่งพระราชา   มวยปล้ํา  การเลนมีการตอสูเปนตน    หรอืมีการขวนขวาย 
ในการฟงเสียงที่ชอบใจเปนตน     ในอธิการแหงอกุศลดวงที่  ๓  นี ้  มีองคที่ 
เหมือนกัน  ๕ องค  พรอมกับมานะ   ในบรรดาองคเหลาน้ัน    สภาวะที่ชื่อวา  
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มานะ    เพราะอรรถวา    ยอมถือตัว. มานะนั้นมีการทรนงตนเปนลักษณะ 
(อุนฺนติลกฺขโณ)    มีการยุกยองสัมปยุตธรรมเปนรส   (สมฺปคฺคหนรโส) 
มีความปรารถนาดุจธงเปนปจจุปฏฐาน  (เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏาโน)  มีโลภะ 
ไมประกอบดวยทิฏฐิเปนปทัฏฐาน   (ทิฏ ิวิปฺปยุตตฺตโลภปทฏาโน)  พึง 
ทราบวา  เหมือนคนบา. 
                                   อกศุลจิตดวงที่  ๓   จบ 
 
                                 อธิบายอกุศลจิตดวงท่ี  ๔ 
           อกุศลจิตดวงที่  ๔    ยอมเกิดข้ึนในฐานะมีประการดังกลาวนั่นแหละคือ 
ในฐานะท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา   ในกาลใด  พวกชนยอมถมเขฬะไปหรือโปรย 
ฝุนเทาไปบนศีรษะ  ในกาลน้ัน  อกศุลจิตดวงที่  ๔  ยอมเกิดแกบุคคลท้ังหลาย 
ผูแลดูในระหวางๆ  โดยเปนไปกับดวยอุตสาหะเพ่ือหลบหลีกเขฬะและฝุนเทาน้ัน 
และยอมเกิดแกบุคคลท้ังหลายผูแลดูตามชองนั้น  ๆ  เมื่อความวุนวายเปนไปใน 
เมื่อตัวละครหลวงกําลังออกมา  ดังนี้.   ในอกุศลจิตดวงที่ ๔  นี ้  มีเยวาปนก- 
ธรรม ๗  กับมานะถีนมิทธะ  แมอรรถแหงอกุศลจิตท้ังสอง  คืออกุศลจิตดวงที่  ๓ 
และที่  ๔  ยอมลดมิจฉาทิฏฐิ   พึงทราบการนับธรรมดวยสามารถธรรมท่ีเหลือ 
เวนทิฏฐินั่นแล. 
                                      อกุศลจิตดวงท่ี  ๔   จบ 
 
                                    อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๕         
           อกุศลจิตดวงที่  ๕   ยอมเกิดแกบุคคลผูมัชฌัตตะ   (วางเฉย)   ดวย 
สามารถแหงเวทนาในอารมณทั้ง  ๖ ผูยังโลภะใหเกิด ผูยึดถืออยูโดยนัยมีอาทิวา 
นี้เปนสัตว  นี้เปนสัตว.  ก็ในอกุศลจิตดวงที่  ๕  นี้  อุเบกขาเวทนายอมมีในที่  
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โสมนัส   (แทนโสมนัสเวทนา)  ยอมลดบทปติ.   คําท่ีเหลือท้ังหมดเปนเหมือน  
อกุศลจิตดวงท่ีหน่ึงแล. 
                                     อกุศลจิตดวงท่ี  ๕  จบ 
         
                              อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๖, ๗, ๘         
           แมอกุศลจิตดวงที่  ๖  ที่ ๗  และที่ ๘  พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวใน 
อกุศลจิตดวงท่ี ๒ ที่ ๓ ที่  ๔  นั่นแหละโดยเปลี่ยนเวทนาและลดบทปติ. อธิปติ 
แมทั้ง ๒  คือ สหชาตาธิปติและอารัมมณาธิปติ  ยอมไดในจิตสหรคตดวยโลภะ 
๘  ดวง  เหลาน้ี. 
                                      โลภมูลจิต  ๘  ดวงจบ 
 
                                    อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี ๙ 
           อกุศลจิตดวงที่  ๙   ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูประกอบดวยโทมนัสใน 
อารมณทั้ง  ๖  ผูยังปฏิฆะใหเกิดข้ึนน่ันแหละ.     จะวินิจฉัยในวาระวาดวยการ 
กําหนดสมัย ๓ สมัย   แหงอกุศลจิตดวงท่ี ๙ กอน. 
           มนะอันโทษประทุษรายแลว    หรือมนะอันบัณฑิตเกลียด   เพราะมี 
เวทนาอันเลว  เพราะเหตุนั้น   มนะนั้น  จึงชื่อวา ทุมมโน  (ผูมีใจชั่ว).   ภาวะ 
แหงบุคคลผูมีใจชั่ว ชื่อวา  โทมนัส.  อกุศลจิตสหรคตดวยโทมนัสนั่น   เพราะ 
ฉะน้ัน  อกุศลจิตน้ัน   จึงชื่อวา  โทมนัสสสหคตะ  (สหรคตดวยโทมนัส). 
           สภาวะที่ชื่อวา  ปฏิฆะ  เพราะอรรถวา    ยอมกระทบในอารมณโดย 
ภาวะที่ไมพอใจ.   อกุศลจิตท่ีสัมปยุตดวยปฏิฆะน้ัน    ชื่อวา   ปฏิฆสัมปยตุ.  
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ในธัมมุทเทส  โทมนัสสเวทนามาแลวในฐานะแมทั้ง ๓. ในฐานะท้ัง ๓ มีเวทนา 
เปนตนนั้น  บทวา เวทนา  มีเน้ือความตามท่ีกลาวไวนั่นแหละ. บทวา  ทุกข 
และโทมนัส  ก็กลาวไวแลวเหมือนกัน. แตเมื่อวาโดยลักษณะเปนตน  โทมนัส 
มีการเสวยอารมณอันไมหนาชอบใจเปนลักษณะ     (อนิฏารมฺมณานุภวน- 
ลกฺขณ)    มกีารเสวยอาการไมดีอยางใดอยางหน่ึงเปนรส    (ยถา  ตถา   วา 
อนิฏาการสมฺโภครส)  มคีวามอาพาธทางใจเปนปจจุปฏฐาน   (เจตสิกา- 
พาธปจฺจุปฏาน)  มีหทยวัตถุเทาน้ันเปนปทัฏฐาน (หทยวตฺถุปทฏาน). 
           ในมูลกรรมบถทั้งหลาย   พระองคตรัสวา  โทสะยอมมี  พยาบาท 
ยอมม ี   เหมือนพระดํารัสที่ตรัสถึงอกุศลจิตดวงกอน ๆ  วา  โลภะยอมม ี
อภิชฌายอมมี   ฉะน้ัน  บรรดาโทสะและพยาบาทท้ังสองน้ัน   สภาวะที่ชื่อวา 
โทสะ  เพราะอรรถวาเปนเหตุใหคนประทุษราย  หรือประทุษรายเอง  หรือวา 
ธรรมชาตินัน้สักวาเปนเครื่องประทุษรายเทาน้ัน. 
           โทสะนั้นมีความดุรายเปนลักษณะ  พึงเห็นเหมือนอสรพิษถูกประหาร 
(จณฺฑิกฺกลกขฺโณ  ปหฏาสิวิโส  วิย)  มีการกระสับกระสายเปนรสพึงเห็น 
เหมือนถูกยาพิษ (วิสปฺปนรโส  วิสนปิาโต  วิย) อีกอยางหนึ่ง  มีการหมนไหม 
นิสัยของตนเปนรส   พึงเห็นเหมือนไฟไหมปา  (อตฺตโน  นิสฺสยทหนรโส 
วาทาวคฺคิ  วิย) มีการประทุษรายเปนปจจุปฏฐาน  พึงเห็นเหมือนศัตรูไดโอกาส 
(ทุสฺสนปจฺจุปฏาโน   ลทฺโธกาโส  วิย  สปตฺโต)  มีอาฆาตวัตถุเปน 
ปทัฏฐาน     พึงเห็นเหมือนน้ํามูตรเนาเจือดวยยาพิษ     (อาฆาตวตฺถุปทฏ- 
าโน  วิสสสฏปูติมุตฺต  วิย)  ฉะนั้น. 
           สภาวะที่ชื่อวา  พยาบาท   เพราะอรรถวา   เปนเหตุเบียดเบียน  คือ 
ยอมเขาถึงภาวะเสียจิต  หรือวายอมยังวินัย  อาจาระ  รูปสมบติัและหิตสุขเปนตน 
ใหถึงความพิบัติ.  ก็เมื่อวาโดยอรรถ   พยาบาทน้ี   ก็คือโทสะนั่นแหละ  แตใน  
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อกุศลจิตดวงท่ี ๙ นี้    เปนบทอกุศล ๒  โดยลําดับ.   พึงทราบบท  ๑๔   บท 
โดยการถือเอาบทท่ียังไมถือเอา  และพึงทราบประเภทกองธรรมที่แจกได  และ 
แจกไมได  ดวยสามารถแหงบทธรรมเหลาน้ัน. 
           ในเยวาปนกธรรมท้ังหลาย   สภาวธรรมเปนนิยตะมีฉันทะ   อธิโมกข 
มนสิการ  และอุทธัจจะเปนตน    (คือเจตสิกประกอบกับอกุศลจิตดวงที่ ๙  แน 
นอน)  อนึ่ง  ธรรม  (ทั้ง  ๔) เหลาน้ี   ยอมเกิดข้ึนครั้งละ  ๕ ๆ  กับดวยธรรม 
อยางใดอยางหนึ่งในอิสสา  มัจฉริยะ  หรือกุกกุจจะ  ธรรมทั้ง  ๓  มีอิสสาเปนตน 
แมเหลาน้ี    ชื่อวา   อนิยตเยวาปนกะ   ดวยประการฉะน้ี.   บรรดาธรรมท้ัง 
๓  เหลาน้ัน     สภาวธรรมที่ชื่อวา  อสิสา  เพราะอรรถวา  ยอมริษยา. 
           อิสสานั้น   มีการรษิยาสมบัติของผูอ่ืนเปนลักษณะ  (ปรสมฺปตฺตีน 
อุสฺสุยนลกฺขณา)      มีความไมยินดีในสมบัติของผูอ่ืนนั้นนั่นแหละเปนรส 
(ตตฺเถว  อนภิรติรสา)   มคีวามเบือนหนาจากสมบัติของผูอ่ืนนั้นเปนปจจุปฏ- 
ฐาน (ตโต  วิมุขภาวปจฺจปุฏานา)  มสีมบัติของผูอ่ืนเปนปทัฏฐาน (ปร- 
สมฺปตฺติปทฏานา)  พึงทราบวา  เปนสัญโญชน.                            
           ความเปนแหงความตระหนี่    ชื่อวา   มัจฉริยะ    มัจฉรยิะน้ันมีการ 
ปกปดสมบัติของตนท่ีไดมาแลว    หรอืท่ีควรไดเปนลักษณะ    (ลทฺธาน  วา 
ลภิตพฺพาน  วา   อตฺตโน  สมฺปตฺตีน  นคูิหณลกฺขณ)  มีความไมชอบใจ 
ในความท่ีสมบัติของตนน้ันนั่นแหละ  เปนของท่ัวไปแกชนเหลาอ่ืน   เปนรส 
(ตาสเยว  ปเรหิ   สาธารณภาว  อกขฺมนรส) มีความสย้ิวหนาเปนปจจุปฏฐาน 
(สโกจนปจฺจุปฏาน)  หรอืวามีความหวงแหนเปนลักษณะ    (กฏกฺจุก- 
ตาปจฺจุปฏาน  วา)   มีสมบัติของตนเปนปทัฏฐาน   (อตฺตโน   สมฺปตฺ- 
ติปทฏาน)   มัจฉริยะน้ี  พึงเห็นวาเปนความพิการของจิต.  
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           กรรมที่บัณฑิตเกลียด  อันบุคคลทําแลว    ชือ่วา   กุกตะ  ความเปน 
แหงกุกตะนั้น     ชื่อวา     กุกกุจจะ   กกุกุจจะนั้นมีความเดือดรอนใจในภายหลัง 
เปนลักษณะ   (ปจฺฉานุตาปนลกฺขณ)   มีความเศราโศกเนือง ๆ  ถึงบาปท่ี 
ทําแลว    และบุญท่ียังไมไดกระทําเปนกิจ   (กตากตานุโสจนรส)   มีความ 
วิปฏิสาร    คือความเดือดรอนเปนปจจุปฏฐาน    (วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏาน) 
มีการทําบาปแลวและมิไดทําบุญไวเปนปทัฏฐาน (กตากตปทฏาน)  พึงเห็น 
เหมือนอยางความเปนทาส  ฉะนั้น.   
           นี้เปนความตางกันในอุทเทสวารกอน.  ในนทิเทสวาร  พึงทราบความ 
ไมชอบใจในเวทนานิทเทส   ดวยสามารถเปนธรรมปฏิปกษตอความชอบใจ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในโทสนิทเทสตอไป 
           สภาวะที่ชื่อวา  โทสะ  เพราะอรรถวา  ยอมคิดประทุษราย.  อาการ 
ที่คิดประทุษรายชื่อวา    ทุสสนา    (กริิยาท่ีประทุษราย).     ภาวะแหงความ 
ประทุษราย   ชื่อวา  ทุสสตัิตตะ  (ความคิดประทุษราย). 
           ความคิดเบียดเบียน   ชื่อวา พยาปตติ  (การคิดปองราย)  ดวยอรรถวา 
การละความเปนปกติ.   อาการแหงการปองราย  ชือ่วา  พยาปชชนา   (กิริยา 
ที่ปองราย)  ที่ชื่อวา  วิโรธ   (ความโกรธ)  เพราะอรรถวา   มุงราย.  ทีช่ื่อวา 
ปฏิวิโรธ    (ความแคน)     เพราะอรรถวา   พิโรธเนือง ๆ.   อีกอยางหน่ึง   คํา 
ทั้งสองนี้    ตรัสไวดวยอํานาจแหงอาการที่โกรธและอาการท่ีแคน. 
           บุคคลมีจิตกคะดางดุราย  เรียกวา  จัณฑิกะ  ภาวะแหงจัณฑิกะน้ัน 
เรียกวา    จณัฑิกกะ    (ความดุราย).    ถอยคําอันคนดุรายนี้ยกข้ึนพูดอยางดี 
มิไดมี  คําพูดของคนเชนนี้เปนคําพูดชั่ว  คือ  ไมบริบูรณเลย   เพราะฉะนั้น  
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คนนี้จึงชื่อวา  อสุโรปะ  (ปากราย). จรงิอยู  ในเวลาท่ีบุคคลผูดุรายโกรธแลว  
ข้ึนชื่อวา  คําพูดที่บริบูรณ  ยอมไมมี  ถึงหากจะมีแกบางคน   ขอน้ันก็ไมเปน 
ประมาณ. 
           อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  คนเชนนั้น    ชื่อวา  อสุโรปะ  (ความ  
ไมสุภาพ)  เพราะใหเกิดนํ้าตาโดยการไหลออกแหงน้ําตา  ขอท่ีวานั้น  ไมใชเหตุ 
ไดกลาวแลวในหนหลัง  เพราะแมโสมนัสก็ทําใหน้ําตาเกิดได. 
           สภาวะที่ชื่อวา  อนัตตมนตา  (ความไมมีใจแชมชื่น) เพราะอรรถวา 
ความเปนผูไมมีใจเปนของตน  เพราะความเปนปฏิปกษตอความเปนผูมีใจเปน 
ของตน   แตเพราะความไมมีใจแชมชืน่นั้น    เปนของจิตเทาน้ัน    ไมเปนของ 
สัตว    ฉะน้ัน   จึงตรัสวา    จิตฺตสฺส  (ของจิต)  ดังนี้.  คําท่ีเหลือในอกุศล 
จิตดวงที่ ๙  นี้    และในสังคหวาร    ในสูญญตวาร     พึงทราบโดยนัยที่กลาว 
ไวในหนหลังน่ันแล.                                                    
                                          อกุศลจิตดวงที่  ๙  จบ 
 
                                      อธิบายอกุศลจิตดวงท่ี  ๑๐ 
           อกุศลจิตดวงที่  ๑๐  ยอมเกิดแกบุคคลผูถูกคนอ่ืน ๆ   ใหเกิดอุตสาหะ 
บาง  ผูถูกคนอ่ืน ๆ  ตักเตือนใหนึกถึงความผิดบาง      ตนเองน่ันแหละนึกถึง 
ความผิดของคนอ่ืน ๆ  แลวโกรธบาง    เพราะความท่ีอกุศลจิตน้ีเปนไปกับการ 
ชักจูง.  แมในอกุศลจิตน้ีก็มี ๒๙ บทตามลําดับบท.   เพราะถือเอาบทท่ียังมิได 
ถือเอาจึงเปน  ๑๔  บทเทานั้น.  แตเพราะในเยวาปนกธรรมทั้งหลาย  ยอมได 
แมถีนะและมิทธะ  ฉะนั้นในอกุศลจิตดวงนี้จึงเวนอิสสา  มัจฉริยะ  และกกุกุจจะ 
หรือเวนซึ่งธรรม  ๖  เหลาน้ี  คือองคธรรมท่ีเหมือนกัน  ๔  และถีนมิทธะ  ในเวลาท่ี   
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อิสสาเปนตนเกิดข้ึน    กจ็ะเปนเยวาปนกธรรม  ๗  ขอ ๆ กับขอใดขอหนึ่งใน  
บรรดาธรรมมีอิสสาเปนตนนั้นเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน  (พรอมกัน).  คําท่ีเหลือ 
ทั้งหมดทุกวาระเปนเชนกับอกุศลจิตดวงที่ ๙ ทั้งนั้น.   ก็ในโทมนัสจิตท้ัง  ๒  นี ้
ยอมไดสหชาตาธิปติอยางเดียว  ไมไดอารัมมณาธิปติ.   เพราะบุคคลโกรธแลว 
ยอมไมทําอารมณอะไร ๆ ใหหนัก   (เปนอธิบดี)  ได   ฉะน้ีแล. 
                                     อกุศลจิตดวงท่ี  ๑๐  จบ 
 
                                   อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี  ๑๑         
           อกุศลจิตดวงที่   ๑๑   ยอมเกิดข้ึนในเวลาความสงสัยเปนไปแกบุคคลผู 
วางเฉยดวยอํานาจเวทนาในอารมณทั้ง  ๖.  ในการกาํหนดสมัยของอกุศลจิต  
ดวงที่ ๑๑ นั้น     บทวา  วิจิกิจฺฉาสมปฺยุตฺต  (สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา)  ไมใช 
บทที่เกิดกอน     เนื้อความแหงอกุศลจิตน้ันวา   ที่ชื่อวา    วิจิกจิฉาสัมปยุต 
เพราะอรรถวา  สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา.  ในธัมมุทเทส   บทวา วิจิกิจฺฉา   โหติ 
(วิจิกิจฉายอมมี)  ดังนี้เทาน้ันแปลกกัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในวิจิกิจฉานั้น  ตอไป 
           สภาวธรรมที่ชื่อวา  วิจิกิจฉา   เพราะอรรถวา  ปราศจากความแกไข 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  วิจิกจิฉา   เพราะอรรถวา   เปนเหตุใหคนเม่ือคิดสภาว- 
ธรรมยอมยุงยาก  คือยอมลําบาก.          
           วิจิกิจฉานั้น  มีความสงสัยเปนลักษณะ  (สสยนลกฺขณา)   มีความ 
หว่ันไหวเปนรส (กมฺปนรสา)  มีการตัดสินใจไมไดเปนปจจุปฏฐาน  (อนจิฺ- 
ฉยปจฺจุปฏานา)    หรือวา    มกีารถอืเอาอยางเดียวไมไดเปนปจจุปฏฐาน  
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(อเนกสคาหปจฺจุปฏานา)    มีการทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคายเปน  
ปทัฏฐาน (อโยนิโสมนสิกสนปทฏานา)  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนการทํา 
อันตรายตอการปฏิบัติ. ในอกุศลจิตดวงที่  ๑๑ นี้ ไดบท ๒๓  ตามลําดับบท วา 
โดยธรรมท่ียงัมิไดถือเอาก็เปนธรรม ๑๔ บท พึงทราบวินิจฉัยในกองธรรมท่ีจํา- 
แนกไดและจําแนกไมได  ดวยสามารถแหงธรรม  ๑๔ บทเหลาน้ัน.  ธรรมแมทั้ง 
๒ คือมนสิการ  และอุทธจัจะเปนเยวาปนกธรรม. 
           ก็เพราะในนิทเทสเอกัคคตาแหงจิตแหงนิทเทสวาร  อกุศลจิตน้ี  ทุรพล 
มีแตเพียงฐิติ  (คือการต้ังอยู)   ในปจจุบัน     ฉะน้ัน   จึงไมตรัสวา   สณฺ ิติ 
(ความดํารงอยู)  เปนตน  แตตรัสบทเดียวเทาน้ันวา   จิตฺตสฺส    ิติ และดวย 
เหตุนั้นนั่นแหละ  แมในอุทเทสวารพระองคไมตรัสคําเปนตนวา  สมาธินฺทริย 
(สมาธินทรีย). 
           พึงทราบวินิจฉัยในวิจิกิจฉานิทเทส  ตอไป 
           สภาวะที่ชื่อวา    กงัขา    ดวยสามารถแหงการเคลือบแคลง.    อาการ 
เปนไปแหงความเคลือบแคลง    ชื่อวา    กังขายนา    (กิรยิาที่เคลือบแคลง). 
จริงอยู   การเคลือบแคลงอันแรกชื่อวานํามาซึ่งการเคลือบแคลงตอไป อีกอยาง- 
หน่ึง  การเคลือบแคลงน้ี   ตรัสไวดวยอํานาจแหงอาการ.   จิตท่ีพรั่งพรอมดวย 
การสงสัย   ชื่อวา   กังขายิตะ   เพราะนํามาซึ่งความเคลือบแคลง.  ภาวะแหง 
กังขายิตะน้ันชื่อวา  กังขายิตัตตะ (ความเคลือบแคลง).  สภาวะท่ีชื่อวา  วิมติ 
เพราะความคิดเห็นตาง ๆ.  วิจิกิจฉา  (ความตัดสินอารมณไมได)  มีเน้ือความ 
ตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.   ทีช่ื่อวา   เทฺวฬหก   (ความเห็นสองแง)   เพราะ 
อรรถวา  ยอมเห็นสองอยางดวยอรรถวา  หว่ันไหวไป.  ทีช่ื่อวา  เทฺวธาปโถ  
(ความเห็นเหมือนทางสองแพรง)    เพราะอรรถวา    เหมือนทางสองแพรงโดย 
การหามการปฏิบัติ.   ทีช่ือ่วา  สสโย  (ความสงสัย) เพราะอรรถวา ยอมนอน  
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โดยรอบเพราะไมสามารถดํารงอยูในอาการหน่ึงที่เปนไปวา     นี้เที่ยงหรือหนอ  
หรือวาไมเที่ยง   เปนตน. ที่ชื่อวา  อเนกสคาโห  (ความไมสามารถถือเอาโดย 
สวนเดียวได)   เพราะอรรถวา    ไมใชถือเอาโดยสวนเดียว    เพราะไมสามารถ 
ถือเอาโดยสวนเดียว.  ทีช่ื่อวา  อาสปฺปนา   (ความคิดสายไป)  เพราะอรรถวา 
วิจิกิจฉานั้นเม่ือไมอาจเพ่ืออันชี้ขาด จึงถอยกลับจากอารมณ.  ทีช่ื่อวา ปริสปฺ- 
ปนา   (ความคิดพราไป)   เพราะอรรถวา  วิจิกิจฉาน้ันเมื่อไมอาจเพ่ือจะหยั่งลง 
จึงคิดสายไปรอบดาน.  ทีช่ื่อวา  อปริโยคาหนา   (ความไมสามารถจะหยั่งลง 
ถือเอาท่ีสุดได)  เพราะความเปนสภาวะไมสามารถเพื่อหยั่งลงถือเอาได. ที่ชื่อวา      
ถมฺภิตตฺต   (ความกระดาง)    เพราะความเปนสภาวะที่ไมสามารถเพื่อเปนไป 
ในอารมณดวยอํานาจการตัดสินใจได    อธิบายวา    ความท่ีจิตเปนธรรมชาติ 
กระดาง.  จรงิอยู  วิจิกิจฉาเกิดข้ึนแลว   ยอมทําจิตใหกระดาง   ก็เพราะวิจิกิจฉา 
นั้นเมื่อเกิดเปนดุจการจับอารมณมาขัดอยูซึ่งใจ   ฉะน้ัน   พระองคจึงตรัสวา 
มโนวเลโข (รอยขีดใจ  คือ  ความลังเลใจ.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความ 
งายทั้งน้ันแล.  
                                     อกุศลจิตดวงท่ี  ๑๑  จบ 
 
                                  อธบิายอกุศลจิตดวงท่ี ๑๒ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอกุศลจิตดวงที่   ๑๒  ตอไป. 
           ในการกําหนดสมัยแหงอกุศลจิตดวงที่ ๑๒ ที่ชื่อวา  อทุธัจจสัมปยุต 
เพราะอรรถวา  อกุศลจิตน้ันสัมปยุตดวยอุทธัจจะ  จริงอยู  อกุศลจิตดวงที่  ๑๒  นี้  
เปนกลาง  (อุเบกขา)  ดวยอํานาจเวทนาในอารมณ ๖ เปนฟุงซาน   (อุทฺธต) 
ในอกุศลจิตดวงนี้    จิตนีม้าแลวในที่วิจิกิจฉาในธัมมุทเทสวา  อุทฺธจฺจ  โหติ  
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(อุทธัจจะยอมมี)   ยอมไดบท  ๒๘  ตามลําดับ   วาโดยบทที่ยังมิไดถือเอาก็ได  
๑๔    บท.   พึงทราบวิธีการจําแนกกองธรรมได  และจําแนกไมไดดวยสามารถ 
แหงธรรม  ๑๔   เหลาน้ัน       ธรรมท้ัง ๒ คือ   อธิโมกข    มนสกิาร   เทาน้ัน 
เปนเยวาปนกธรรม. 
           พึงทราบวินิจฉัยในอุทธัจจนิทเทสแหงนิทเทสวารตอไป. 
           บทวา  จิตฺตสฺส.  (แหงจิต)   คือไมใชสัตว   ไมใชบุคคล.   บทวา 
อุทฺธจฺจ  ไดแก  อาการท่ีฟุงซาน.   สภาวะที่ชื่อวา  อวูปสมะ (ความไมสงบ) 
เพราะอรรถวา  การไมเขาไปสงบแหงจิต.   ที่ชื่อวา  เจตโส  วิกเฺขโป  (ความ 
วุนวายใจ)  เพราะอรรถวา    จิตซัดสายไป.    บทวา    ภนฺตตฺต   จิตฺตสฺส 
(จิตพลานไป)  ไดแก ความที่จิตหมุนไป.  ดวยบทน้ีทานกลาวจิตด้ินรนไปใน 
อารมณเดียวเทาน้ัน    ดุจยานท่ีพลานไปและโคที่พลานไปเปนตน.   เพราะอุท- 
ธัจจะด้ินรนไปในอารมณเดียว  วิจิกิจฉาดิ้นรนไปในอารมณตาง ๆ.  คําท่ีเหลือ 
ทุกวาระ  พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในหนหลังน่ันแหละ. 
           บัดนี้   จะวินิจฉัยขอปกิณกะในจิต  ๒  ดวงนี้ตอไป. 
           ก็เม่ือมีผูกลาววา  ชื่อวา   จิตที่เปนไปในอารมณ  มีเทาไร   พึงตอบ 
ไดวาจิตเหลาน้ีมี  ๒  ดวงเทาน้ัน.  บรรดาจิต  ๒  ดวงนั้น     จิตท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา   ยอมเปนไปอยางเดียว   สวนจิตท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะไดที่อาศัยแลว 
ไดที่ยึดเหน่ียวแลวก็เปนไปตามท่ีอาศัยอันไดแลว   เพราะมีอธิโมกขไดแลว. 
เหมือนอยางวา  เมื่อแกวมณี  ๒  ดวง  ดวงหนึ่งกลม  ดวงหนึ่งส่ีเหลี่ยม   เมื่อเขา 
ปลอยใหกลิง้ไปในท่ีเนินลาด    แกวมณีดวงกลมยอมกลิ้งไป ๆ   โดยแททีเดียว 
สวนแกวมณีดวงส่ีเหลี่ยมพลิกไป ๆ ยอมต้ังอยูได  ฉันใด   คําอุปไมยเปนเคร่ือง 
เปรียบเทียบนี้   พึงทราบฉันนั้น.              
           ในอกศุลจิตแมทั้งหมด      พระองคมิไดทรงยกข้ึนแสดงความแตกตาง 
กันโดยความเลวเปนตน       เพราะความท่ีอกุศลทั้งหมดเปนสภาพเลวอยางเดียว  
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สหชาตาธิปติแมไดอยูก็ไมทรงยกข้ึนแสดง    เพราะความท่ีนัยทรงแสดงไวใน  
หนหลังแลว.    ก็ในอกุศลท้ังหมดน้ี   ชื่อวา  วิมังสาธิปติ   ยอมไมมีเพราะไมมี 
ญาณ.  ในจิต ๒ ดวงหลัง   (ที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ)    ไมมีความ 
แปลกกันเลย   เพราะเหตุไร  ?   เพราะไมเกิดข้ึนทําธรรมอะไร ๆ   ใหเปนธรุะ 
จึงทรงปฏิเสธไวในปฏฐานปกรณนั่นแหละ. 
           ก็เม่ือกรรมอันอกศุลจิต  ๑๒  ดวงเหลาน้ีประมวลมาแลว  เวนอกุศลจิต  
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อกุศลจิตท่ีเหลือ  ๑๑  ดวงเทาน้ัน     ยอมชักปฏิสนธิมา 
(คือใหปฏิสนธิ). 
           ถามวา   ครั้นเมื่ออกุศลจิตสหรคตดวยวิจิกิจฉามีอธิโมกขยังไมไดแลว 
แมมีกําลังทรามก็ยังชักปฏิสนธิมาได  อกุศลจิตท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะมีอธิโมกข 
ไดแลว   มีกาํลังยอมชักปฏิสนธิมาไมได  เพราะเหตุไร  ?   
           ตอบวา  เพราะไมมีธรรมอันโสดาปตติมรรคพึงละ  ก็ผิวาจิตท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะพึงชักปฏิสนธิมาไซร  ก็จะพึงตรัสไวในวิภังคแหงบทวา  ทสฺสเนน 
ปหาตพฺพา   เพราะฉะนั้น      อกุศลจิตท่ีเหลือ  ๑๑  ดวงเวนอุทธัจจสัมปยุตจิต 
ยอมชักปฏิสนธิมา.  จริงอยู  เมื่อกรรมอันอกุศลธรรมดวงใดดวงหนึ่งในบรรดา 
อกุศลธรรมเหลาน้ัน  ประมวลมาแลว  ปฏิสนธิจิตยอมมีในอบาย  ๔   ดวยเจตนา 
นั้น.  บรรดาอกุศลวิบากท้ังหลาย     สัตวยอมถือปฏิสนธิดวยเจตนาอันสหรคต 
ดวยอุเบกขา  คืออเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  แมการใหปฏิสนธิในอบาย  ๔  เหลาน้ี 
นั่นแหละก็พึงมีแกอุทธัจจสหรคตจิต    แตเพราะอุทธัจจสหรคตจิตน้ันไมมีการ 
ใหผลในปฏสินธิ  ฉะนั้น   พระองคจึงไมตรัสไวในวิภังควาดวยบทวา  ทสฺสเนน 
ปหาตพฺพา  ดังน้ี. 
                            พรรณนาบทวาดวยธรรมอันเปนอกุศบ  จบ  
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                                        กามาวจรวิบาก 
                             วิญญาณ  ๕  ที่เปนกุศลวิบาก         
           [๓๓๘]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?    
           จักขุวิญญาณอันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา     มีรปูเปนอารมณ 
เกิดข้ึนเพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว      ไดสั่งสมไวแลวในสมัยใด 
ผัสสะ   เวทนา  สัญญา เจตนา จิต  อุเขกขา เอกัคคตา  มนินทรยี  อุเปกขินทรีย 
ชีวิตินทรยี   มีในสมัยนั้น     หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูใน 
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๓๙]  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตองในสมัยนั้น  
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น. 
           [๓๔๐]  เวทนา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช  ความไมสบายใจก็ไมใช    อันเกิดแตสัมผัส 
แหงจักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน    ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแต 
เจโตสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  เวทนามีในสมัยนั้น. 
           [๓๔๑]   สัญญา   มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ?   
           การจํา  กิริยาที่จํา   ความจํา    อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน  ในสมัยนั้น    อันใด  นีช้ื่อวา  สัญญามีในสมัยนั้น.  
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           [๓๔๒]  เจตนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ?  
           การคิด   กิริยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน   ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนามีในสมัยนั้น.    
           [๓๔๓]  จิต   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน  มานัส   หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ   จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา 
จิตมีในสมัยนั้น.                 
           [๓๔๔]  อุเบกขา  มีในสมัยนัน้    เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัสในสมัยนั้น     อันใด นี้ชื่อวา  อุเบกขามีในสมัยนั้น.  
           [๓๔๕]  เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความต้ังใจอยูแหงจิต     ในสมยันั้น     อันใด  นีช้ื่อวา   เอกัคคตามีใน 
สมัยนั้น.               
           [๓๔๖]  มนินทรยี   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต  มโห  มานัส  หทัย  ปณฑระ  มโน  มนายตนะ  อินทรีย  คือ 
มโน  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน   ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้ชื่อวา  มนนิทรียมีในสมัยนั้น.                    
           [๓๔๗]  อุเปกขินทรีย  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  อุเปกขินทรียมีในสมยันั้น    



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 51 

           [๓๔๘]   ชีวิตินทรีย  มใีนสมยันั้น  เปนไฉน ?    
           อายุ  ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู   อาการท่ี  
สืบเนืองกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู    ชีวิตอินทรยีคือ 
ชีวิต   ขอนามธรรมน้ัน  ๆ  ในสมัยนัน้   อันใด   นี้ชื่อวา   ชีวิตินทรียมีใน 
สมัยนั้น. 
           [๓๔๙]  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๕๐]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒    ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๓ 
ผัสสะ ๑ ฯลฯ  จักขุวิญญาณธาตุ ๑  ธรรมายตนะ  ๑  ธรรมธาตุ   ๑ มีในสมยันั้น  
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต   ฯลฯ 
           [๓๕๑]  สังขารขนัธ    มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ   เจตนา  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย  หรอืนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิด 
ข้ึนแมอ่ืนใด   เวนเวทนาขันธ   สญัญาขันธ   วิญญาณขันธ   มีอยูในสมัยนั้น 
นี้ชื่อวา  สังขารขันธ   มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๕๒]   ธรรมเปนอัพยากฤต    เปนไฉน  ?   
           โสตวิญญาณอันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา   มีเสียงเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           ฆานวิญญาณอันเปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา   มีกลิ่นเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           ชิวหาวิญญาณอันเปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา   มีรสเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ  
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           กายวิญญาณอันเปนวิบาก    สหรคตดวยสุขเวทนามีโผฏฐัพพะเปน  
อารมณเกิดข้ึน  เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว    ในสมัยใด   ผัสสะ 
เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต   สุข  เอกคัคตา  มนินทรีย สุขินทรยี   ชีวิตินทรยี 
มีในสมัยนั้น   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๕๓]   ผัสสะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตอง  ในสมัยนัน้ 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น. 
           [๓๕๔]   เวทนา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ?  
           ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย  อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณ- 
ธาตุที่สมกัน  ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส  กิริยาเสวย 
อารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส    ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เวทนา 
มีในสมัยนั้น. 
           [๓๕๕]  สัญญา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การจํา  กิริยาที่จํา  ความจํา   อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุที่ 
สมกัน  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  สญัญามีในสมยันั้น. 
           [๓๕๖]  เจตนา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ก็คิด  กิริยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน   ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนามีในสมัยนั้น. 
           [๓๕๗]  จิต  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน  มานัส  หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ   กายวิญญาณธาตุที่สมกัน   ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา 
จิตมีในสมัยนั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 53 

           [๓๕๘]  สขุ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ?  
           ความสบายทางกาย    ความสุขทางกาย    ความเสวยอารมณที่เปนสุข 
อันเกิดแตกายสัมผัส   กิรยิาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส  ใน 
สมัยนั้น   อันใด  นีช่ื่อวา  สุขมีในสมยันั้น. 
           [๓๕๙]  เอกัคคตา  มีในสมัยนัน้  เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต  สมัยนั้น  อันใด นี้ชื่อวา  เอกัคคตามีในสมัยนั้น. 
           [๓๖๐]  มนินทรีย  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน  มนัส   หทัย   ปณฑระ  มโน  มนายตนะ  อินทรีย  คือ 
มโน  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  กายวิญญาณธาตุที่สมกัน  ในสมัยนั้น   อันใด 
นี้ชื่อวา  มนนิทรียมีในสมัยนั้น. 
           [๓๖๑]  สขุินทรีย  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ? 
           ความสบายทางกาย  ความสุขทางกาย  ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข 
อันเกิดแตกายสัมผัส   กิรยิาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตกายสัมผัส  ใน 
สมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  สุขินทรียมใีนสมัยนั้น. 
           [๓๖๒]  ชีวิตินทรีย   มีในสมยันั้น   เปนไฉน  ?   
           อายุ  ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู   อาการท่ี 
สืบเนืองกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิตอินทรียคือ 
ชีวิต  ของนามธรรมน้ัน   ๆ  ในสมัยนัน้   อันใด   นี้ชื่อวา   ชีวิตินทรีย  มีใน 
สมัยนั้น. 
           [๓๖๓]  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มอียูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 54 

         [๓๖๔]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ   ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๓  
ผัสสะ  ๑ ฯลฯ  กายวิญญาณธาตุ  ๑ ธรรมายตนะ  ๑  ธรรมธาตุ  ๑  มีในสมยันั้น 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
         สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
         [๓๖๕]  สังขารขันธ   มีในสมัยนัน้    เปนไฉน ? 
         ผัสสะ  เจตนา  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย   หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิด 
ข้ึนแมอ่ืนใด    เวนเวทนาขันธ   สญัญาขันธ    วิญญาณขันธ   มีอยูในสมัยนั้น  
นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
         สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                             วิญญาณ  ๕  ที่เปนกุศลวิบาก  จบ 
                                    มโนธาตุ  เปนกุศลวิบาก 
         [๓๖๖]   ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
         มโนธาตุ  อันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ 
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ  เกิดข้ึน  เพราะกามาวจร- 
กุศลกรรม    อันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลว     ในสมัยใด  ผัสสะ  เวทนา 
สัญญา  เจตนา  จิต   วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา มนินทรีย  อุเปกขินทรยี 
ชีวินทรีย   มใีนสมัยนั้น      หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูใน 
สมัยนั้น 
         สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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           [๓๖๗]  ผัสสะ  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ?  
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตอง ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น. 
           [๓๖๘]  เวทนา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช     ความไมสบายทางใจก็ไมใช     อันเกิดแต 
สัมผัสแหงมโนธาตุที่สมกัน     ความเสวยอารมณไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโต- 
สัมผัส    กิรยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส    ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  เวทนามีในสมัยนั้น. 
          [๓๖๙]  สัญญา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           การจํา   กริิยาท่ีจํา    ความจํา    อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุที่สมกัน 
ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  สัญญามีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๐]  เจตนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ? 
           การคิด  กริิยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุที่สมกัน 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนามีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๑]  จิต  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ?   
           จิต  มโน  มานัส  หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ    มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนธาตุที่สมกัน   ในสมยันั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  จิต 
มีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๒]  วิตก  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความตรึก    ความตรึงอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ  ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ  ความยกจิตข้ึนสูอารมณในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  วิตกมีในสมัยนั้น.    
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           [๓๗๓]   วิจาร  มใีนสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
           ความตรอง  ความพิจารณา  ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
ความท่ีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงอารมณ  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา 
วิจารมีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๔]  อุเบกขา  มีในสมัยนัน้  เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย   
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  อุเบกขามีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๕]  เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ?   
           ความต้ังอยูแหงจิต  ในสมัยนั้น  อันใด   นีช้ือ่วา   เอกัคคตา   มีใน 
สมัยนั้น.           
           [๓๗๖]  มนินทรยี   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน ?   
           จิต  มโน  มานัส  หทัย  ปณฑระ    มโน   มนายตนะ   อินทรียคือ 
มโน  วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนธาตุที่สมกัน  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา 
มนินทรีย  มใีนสมัยนั้น. 
           [๓๗๗]  อุเปกขินทรีย   มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช   ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  อุเปกขินทรยีมีในสมัยนั้น. 
           [๓๗๘]  ชีวิตินทรีย   มีในสมยันั้น  เปนไฉน  ? 
           อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู    อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิตอินทรียคือ  
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ชีวิต   ของนามธรรมน้ัน   ๆ  ในสมัยนั้น    อันใด   นีช้ื่อวา   ชวิีตินทรียมีใน  
สมัยนั้น. 
           [๓๗๙]  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๘๐]  ก็ขันธ  ๔   อายตนะ  ๒   ธาตุ ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๓ 
ผัสสะ ๑   ฯลฯ  มโนธาตุ ๑  ธรรมายตนะ ๑   ธรรมธาตุ  ๑  มใีนสมัยนั้น  หรือ 
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมยันั้น      
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
           [๓๘๑]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ?   
           ผัสสะ  เจตนา  วิตก  วิจาร  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ   มีอยู 
ในสมัยนั้น  นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                 มโนธาตุที่กุศลวิบาก  จบ       
                                            
                           มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก 
                                      สหรคตดวยโสมนัส 
           [๓๘๒]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยโสมนัส   มีรปูเปนอารมณ 
ฯลฯ   มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  เพราะกามาวจร- 
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว  ในสมัยใด  ผัสสะ   เวทนา สญัญา 
เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  ปติ   สุข   เอกัคคตา   มนินทรีย   โสมนัสสินทรีย  
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ชีวิตินทรีย   มีในสมัยนั้น    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูใน  
สมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๓๘๓]   ผัสสะ  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง ความถูกตอง  ในสมัยนัน้ 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น. 
           [๓๘๔]  เวทนา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ- 
ธาตุที่สมกัน  ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  กิริยาเสวย 
อารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด นี้ชื่อวา  เวทนา 
มีในสมัยนั้น. 
           [๓๘๕]  สัญญา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การจํา  กิริยาที่จํา   ความจํา  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่ 
สมกัน  ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  สญัญามีในสมยันั้น. 
           [๓๘๖]  เจตนา  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ?                                 
           การคิด  กริิยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนามีในสมัยนั้น. 
           [๓๘๗]  จิต  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน   มานัส  หทัย  ปณฑระ  มโน   มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  ในสมัยนัน้  อันใด นี้ชือ่วา 
จิตมีในสมัยนั้น.  
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           [๓๘๘]  วิตก  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความตรึก    ความตรึกอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ  ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ  ความยกจิตข้ึนสูอารมณในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  วิตกมีในสมัยนั้น. 
           [๓๘๙]  วิจาร  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน  ? 
           ความตรอง   ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา 
ความท่ีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงอารมณ  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา 
วิจารมีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๐]  ปติ  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ?   
           ความอ่ิมใจ  ความปราโมทย  ความยินดียิ่ง  ความบันเทิง ความราเริง 
ความรื่นเริง    ความปลื้มใจ    ความต่ืนเตน    ความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา   ปติมีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๑]  สขุ  มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจ   ความสุขทางใจ  ความเสวยอารมณที่สบาย  เปนสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส      กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
ในสมัยนั้น    อันใด  นี้ชื่อวา  สุขมีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๒]  เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ?   
           ความต้ังอยูแหงจิต ในสมัยนั้น   อันใด นีช้ื่อวา  เอกัคคตามีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๓]  มนินทรยี  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           จิต  มโน  มานัส  หทัย  ปณฑระ  มโน  มนายตนะ อินทรียคือมโน- 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้  อันใด  นีช้ื่อวา 
มนินทรียมีในสมัยนั้น.  
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           [๓๙๔]   โสมนัสสินทรีย     มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ?  
           ความสบายทางใจ  ความสุขทางใจ  ความเสวยอารมณที่สบาย  เปนสุข  
อ่ืนเกิดแตเจโตสัมผัส     กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  โสมนัสสินทรียมีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๕]   ชีวิตินทรีย  มใีนสมยันั้น   เปนไฉน  ?   
           อายุ  ความดํารงอยู   ความเปนไปอยู   กริิยาที่เปนไปอยู   อาการท่ีสืบ 
เนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิตอินทรียคือชีวิต  
ของนามธรรมนั้น  ๆ ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  ชีวิตินทรียมีในสมัยนั้น. 
           [๓๙๖]  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.   
           [๓๙๗]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร ๓   อินทรีย  ๓ 
ผัสสะ ๑ ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ  ๑ ธรรมายตนะ  ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
           [๓๙๘]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ   เจตนา  วิตก  วิจาร  ปติ   เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย  หรือนาม 
ธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ   สญัญาขันธ    วิญญาณขันธ 
มีอยูในสมัยนั้น   นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                  มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบากสหรคตดวยโสมนัส  จบ  
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                           มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก  
                                    สหรคตดวยอุเบกขา 
           [๓๙๙]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?         
           มโนวิญญาณธาตุ    อันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา    มีรูปเปน 
อารมณ  ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ เกดิข้ึน   เพราะ 
กามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว  ในสมัยใด  ผัสสะ  เวทนา 
สัญญา  เจตนา  จิต  วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา  มนินทรีย  อุเปกขินทรีย 
ชีวิตินทรีย   มีในสมัยนั้น  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด     มีอยูใน 
สมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๐๐]  ผัสสะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตอง ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๑]  เวทนา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช     อันเกิดแต 
สัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน  ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิด 
แตเจโตสัมผัส  กริิยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัย 
นั้น    อันใด  นี้ชื่อวา  เวทนามีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๒]  สัญญา   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การจํา   กริิยาท่ีจํา   ความจํา     อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน  ในสมัยนั้น    อันใด  นีช้ื่อวา  สัญญามีในสมัยนั้น.  
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           [๔๐๓]  เจตนา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ?    
           การคิด   กิริยาที่คิด  ความคิด  อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุ 
ที่สมกัน   ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  เจตนามีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๔]  จิต   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           จิต   มโน  มานัส  หทัย   ปณฑระ   มโน   มนายตนะ   มนินทรีย 
วิญญาณ   วญิญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้   อันใด นีช้ื่อวา 
จิตมีในสมัยนั้น.                     
           [๔๐๕]  วิตก  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน ?    
           ความตรึก   ความตรึกอยางแรง    ความดําริ    ความท่ีจิตแนบอยูใน 
อารมณ  ความที่จิตแนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตในสูอารมณ  ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  วิตกมีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๖]  วิจาร  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความตรอง   ความพิจารณา ความตามพิจารณา  ความเขาไปพิจารณา 
ความท่ีจิตสืบตออารมณ  ความที่จิตเพงอารมณ  ในสมัยนั้น  อันใด   นี้ชื่อวา 
วิจารมีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๗]  อุเบกขา  มีในสมัยนัน้   เปนไฉน ?  
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข  
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  อุเบกขามีในสมัยนั้น. 
           [๔๐๘]  เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ?   
           ความต้ังอยูแหงจิต    ในสมัยนัน้   อันใด  นีช้ื่อวา   เอกัคคตา  มีใน 
สมัยนั้น. 
           [๔๐๙]  มนินทรีย  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ?  
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           จิต  มโน  มานัส  หทัย   ปณฑระ  มโน  มนายตนะ  อินทรียคือมโน- 
วิญญาณ  วิญญาณขันธ  มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนัน้ อันใด  นี้ชือ่วา 
มนินทรียมีในสมัยนั้น. 
           [๔๑๐]  อุเปกขินทรีย   ในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความสบายทางใจก็ไมใช    ความไมสบายทางใจก็ไมใช    ความเสวย 
อารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส   กริยิาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข 
อันเกิดแตเจโตสัมผัส  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา  อุเปกขินทรยีมีในสมัยนั้น. 
           [๔๑๑]  ชีวิตินทรีย  มีในสมัยนัน้    เปนไฉน  ? 
           อายุ  ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู   อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู    ชีวิตอินทรยีคือ 
ชีวิตของนามธรรมน้ัน  ๆ ในสมัยนัน้ อันใด  นี้ชือ่วา  ชีวิตินทรียมีในสมยันั้น. 
           [๔๑๒]   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มอียูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๑๓]  ก็ขันธ   ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓    อินทรีย  ๓ 
ผัสสะ  ๑  ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ   ๑ ธรรมายตนะ  ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมยันั้น 
หรือนามธรรมทองอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต   ฯลฯ 
           [๔๑๔ ]  สังขารขันธ   มีในสมัยนั้น    เปนไฉน ? 
           ผัสสะ  เจตนา  วิตก  วิจาร  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูใน 
สมัยนั้น    นีช้ื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
              มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบากสหรคตดวยอุเบกขา  จบ          
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                                   อธบิายอัพยากตธรรม  
           บัดนี้   พระองคทรงประสงคจะแสดงจําแนกบทอัพยากตธรรม  จึงเริ่ม 
คําวา   ธรรมอันเปนอัพยากตะ  เปนไฉน  ?    เปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น    อัพยากตะมี  ๔    อยาง  คือ   วิบาก   กริิยา   รูป 
พระนิพพาน  บรรดาอัพยากตะเหลาน้ัน พระองคตรัสประสงคเอาอัพยากตวิบาก  
แมในอัพยากตวิบาก  กท็รงประสงคเอากุศลวิบาก  แมในกุศลวิบากน้ัน  ก็ทรง 
ประสงคเอากามาวจรวิบาก    แมในกามาวจรวิบาก    ก็ทรงประสงคเอาอเหตุกะ 
แมในอเหตุกะ  ก็ทรงประสงคเอาปญจวิญญาณ (วิญญาณ  ๕)  แมในปญจวิญ- 
ญาณนั้นก็ทรงประสงคเอาจักขุวิญญาณตามลําดับในทวาร   แมจักขุวิญญาณนั้น  
เลา   ทรงประสงคจะแสดงความเกิดข้ึนดวยอํานาจกรรมปจจัยที่ไมทั่วไปเทาน้ัน 
เวนสาธารณปจจัยทางทวารและอารมณเปนตน     จึงตรัสพระดํารัสวา    เพราะ 
กามาวจรกุศลกรรมอันตนทําแลว. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กตตฺตา    (อันไดทําไวแลว)  ไดแก 
เหตุที่ทําไวแลว.  บทวา  อุปฺปจิตตฺตา (ไดสั่งสมไวแลว) ไดแก  ทําใหเจริญ 
ข้ึนแลว.  บทวา  จกฺขุวิฺาณ  ความวา  ที่ชื่อวา  จักขุวิญญาณ  เพราะอรรถวา 
เปนวิญญาณแหงจักษุที่มีเหตุสําเร็จแลว     หรือวาวิญญาณอันเปนไปทางจักษุ 
หรือวาเปนวิญญาณอันอาศัยในจักษุ     แมในโสตวญิญาณเปนตนขางหนาก็นัย 
นี้แหละ. 
           ในวิญญาณ ๕ เหลาน้ัน   จักขุวิญญาณมีการรูรูปอาศัยจักขุประสาทเปน 
ลักษณะ   (จกฺขุสนฺนิสฺสิตรูปวิชานนลกฺขณ)    มีอารมณเพียงรูปเปนรส  
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(รูปมตฺตารมมฺณรส)    มคีวามมุงตอรูปเปนปจจุปฏฐาน   (รูปาภิมุขภาว-  
ปจฺจุปฏาน) มีการไมปราศจากกิริยามโนธาตุซึ่งมีรูปเปนอารมณเปนปทัฏฐาน 
(รูปารมฺมณาย  กิริยามโนธาตุยา   อปคมนปทฏาน). 
           โสตวิญญาณ   ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  ที่จะมา 
ขางหนาก็มีการรูเสียงเปนตนอาศัยโสตเปนตนเปนลักษณะ     มีอารมณสักแตวา 
เสียงเปนตนเปนรส     มีความมุงตอเสียงเปนตนเปนปจจุปฏฐาน     มีการไม 
ปราศจากกิริยามโนธาตุที่มีอารมณมีเสียงเปนตนเปนปทัฏฐาน. 
           ในอัพยากตวิบากน้ี  มีบทธรรมตามลําดับ   ๑๐ บท   วาโดยการถือเอา 
บทที่ยังมิไดถือเอาก็ได ๗ บท.  ในบรรดา ๗ บทเหลาน้ัน    บทที่จําแนกไมได 
มี ๕ บท  บทที่จําแนกไดมี  ๒ บท   บรรดาธรรมท่ีจําแนกไดนั้น   จิตถึงการ 
จําแนกใหที่ทั้ง ๒ คือดวยสามารถแหงผัสสปญจกะ  และดวยสามารถแหงอินทรีย 
เวทนาถึงการจําแนกในท่ีทั้ง  ๓  คือดวยสามารถแหงผัสสปญจกะ  องคฌาน และ 
อินทรีย.    แมกองธรรมเหลาน้ีก็มี  ๓  เหมือนกัน    เยวาปนกธรรมมีหน่ึง   คือ 
มนสิการเทาน้ัน. 
           ในนทิเทสวาร   ตรัสจักขุวิญญาณวา   ปณฺฑร   (ผองใส)   โดยวัตถ.ุ 
จริงอยู   กุศล  ชื่อวา   ปณฺฑร  (ผองใส)  เพราะความท่ีตนบริสุทธิ์.   อกุศล 
ก็ชื่อวา  ปณฑฺร    (ผองใส)   เพราะผลอันไหลออกจากภวังค    วิบากก็ชื่อวา 
ปฏฑร  (ผองใส)  เพราะผองใสโดยวัตถุ.                                     
           ในนทิเทสเอกัคคตาแหงจิต  ตรัสบทเดียวเทาน้ันวา  จิตฺตสฺส    ิติ 
(ความต้ังอยูแหงจิต)  เพราะจิตแมนี้ทุรพลในอัพยากตวิบากน้ี   ยอมไดเพียงต้ัง 
อยูเปนไปเทาน้ัน   ยอมไมอาจเพ่ือถึงความเปนสัณฐิติ  (ความดํารงอยู.)  อวัฏฐิติ 
(ความม่ันอยู) ในสังคหวาร ไมทรงยกองคฌานและองคมรรคข้ึนแสดง   เพราะ  
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เหตุไร  ?  เพราะธรรมดาฌานมีวิตกเปนธรรมตํ่า     ธรรมดามรรคก็มีเหตุเปน  
ธรรมตํ่า   องคฌานยอมไมไดในจิตท่ีไมมีวิตกตามปกติ   องคมรรคก็ไมไดใน 
อเหตุกจิต   (จิตไมประกอบดวยเหตุ)  เหมือนกัน    เพราะฉะนั้น องคฌานและ 
องคมรรคแมทั้ง  ๒  พระองค  จึงไมทรงยกข้ึนแสดงในจักขุวิญญาณนี้  กส็ังขาร- 
ขันธในจักขุวิญญาณนี้เปนธรรมประกอบดวยองค ๔ (ผัสสะ  เจตนา เอกัคคตา 
ชีวิตินทรีย)   นั่นแหละจึงทรงจําแนกไว.   สุญญตวารเปนไปตามปกตินั่นแหละ 
แมนิทเทสแหงโสตวิญญาณเปนตน    พึงทราบโดยนัยนี้เหมือนกัน. 
           ก็ในวิญญาณ  ๕ นัน้    มีความแปลกกันอยางเดียว คือ ในจักขุวิญญาณ 
เปนตน   ทรงจําแนกอุเบกขา   ในกายวิญญาณทรงจําแนกสุข.  แมความตางกัน 
นั้นก็พึงทราบวา  ยอมมีดวยอํานาจการกระทบ   เพราะในทวาร  ๔  มีจักขุทวาร 
เปนตน  อุปาทารูปยอมกระทบกับอุปาทารูปเทาน้ัน   ครั้นเมื่ออุปาทารูปนั่นแหละ 
กระทบอยูซึ่งอุปาทารูป    ความเสียดสีเกิดจากการกระทบยอมไมมีกําลัง   ยอม 
เปนเพียงถูกกันเทาน้ัน     ยอมไมกระทบกันหนัก    เหมือนเวลาท่ีเขาวางปุยนุน 
อันเกิดแตฝาย  ๔  อันไวบนทั่ง  ๔   อัน   แลวเอาปุยนุนนั่นแหละกระทบกนั 
ฉะน้ัน    เวทนาจึงต้ังอยูในฐานะกลาง   (อุเบกขา)   แตในกายทวาร   อารมณ 
ที่เปนมหาภูตรูปในภายนอกกระทบกายปสาทอันเปนภายในแลวกระทบมหาภูต- 
รูปทั้งหลายที่มีปสาทรูปเปนปจจัย    เหมือนบุคคลวางปุยนุนบททั่งแลวเอาคอน 
ทุบ  คอนก็เลยปุยนุนไปกระทบท่ัง    เพราะการเสียดสีเปนสภาพมีกําลัง   ขอน้ี 
ฉันใด    การกระทบมหาภูตรูปกับมหาภูตรูปเปนการเสียดสีที่มีกําลัง    ฉันนั้น 
เหมือนกัน. กายวิญญาณที่สหรคตดวยสุข ยอมเกิดข้ึนในอิฏฐารมณ  กายวิญญาณ 
ที่สหรคตดวยทุกขยอมเกิดข้ึนในอนิฏฐารมณ.                                  
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           ก็วัตถทุวารและอารมณของจิตท้ัง  ๕ เหลาน้ี  ยอมเปนของเกี่ยวของกัน  
โดยเฉพาะ  ชื่อวา  การกาวกายกันดวยวัตถุเปนตน     ในที่นี้ยอมไมมี  เพราะ 
จักขุวิญญาณท่ีเปนกุศลวิบาก     กระทําจักขุปสาทใหเปนวัตถุ     (ที่อาศัยเกิด) 
แลวยังทัสสนกิจ  (กิจคือการเห็น)  ใหสําเร็จในรูปารมณอันมีสมุฏฐาน ๔   ใน 
อิฏฐารมณ  และในอิฏฐมัชฌัตตารมณ  ดํารงอยูในจักขุทวารสําเร็จผล.   โสต-    
วิญญาณเปนตน    ทําโสตปสาทเปนตนใหเปนวัตถุแลวใหสาํเร็จสวนกิจฆายนกิจ 
สายนกิจ    และผุสนกิจในอารมณมีเสียงเปนตนท่ีเปนอิฏฐารมณและอิฏฐมัช- 
ฌัตตารมณ  ดํารงอยูในโสตทวารเปนตนสําเร็จผล.  ก็ในอารมณเหลาน้ัน  เสียงมี 
สมุฏฐาน ๒ เทาน้ัน. 
 
                                     อธิบายมโนธาตุกุศลวิบาก 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงมโนธาตุตอไป. 
           ธาตุ  คือ  มโนนั่นแหละ  ชื่อวา   มโนธาตุ  ดวยอรรถวา  สูญจาก 
สภาวะและมิใชสัตว.  มโนธาตุนั้นมีการรูรูปารมณเปนตน  ในลําดับแหงจักขุ- 
วิญญาณเปนตนเปนลักษณะ  (จกฺขุวิฺาณาทีน  อนนฺตรรูปาทิวิชานน- 
ลกฺขณา) มีการรับอารมณ  มีรูปเปนตนเปนรส (รปูาทีน สมฺปฏิจฺฉนฺนรสา) 
มีภาวะเชนการรับอารมณอยางนั้นเปนปจจุปฏฐาน  (ตถาภาวปจฺจุปฏานา) 
มีการไมปราศจากจักขุวิญญาณเปนปทัฏฐาน (จกฺขุวิฺญาณา  อปคมนปทฏ- 
านา)  ธัมมทุเทสในมโนธาตุนี้มี  ๑๒  บท  วาดวยการถือเอาบทท่ียังมิไดถือเอา 
ก็ได  ๙  บท. ใน  ๙  บทนัน้  ๗ บทจําแนกไมได  ๒ บทจําแนกได.  เยวาปนก-  
ธรรมมี ๒  คือ  อธิโมกข  และมนสิการ. 
           นิทเทสแหงวิตก  พระองคทรงกําหนดไวถึงอภินิโรปนะ  (คือการยกจิต  
ข้ึนสูอารมณ)  ก็เพราะจิต   (อัพยากตวิบาก)  ดวงนี้เปนกุศลก็มิใช  เปนอกุศล  
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ก็มิใช  เพราะฉะนั้น    จึงไมตรัสวา  เปนสัมมาสังกัปปะหรือเปนมิจฉาสังกัปปะ  
องคฌานแมไดอยูในสังคหวารก็ตกไปเปนไปในกระแสแหงวิญญาณ  ๕   เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงไมยกข้ึนแสดง  สวนองคมรรคยอมไมไดโดยแท  เพราะฉะนั้น  จึง 
ไมทรงยกข้ึนแสดงสุญญตวารเปนไปตามปกตินั่นแหละ    จิตน้ีเปนจิตเน่ืองดวย 
วัตถุ  คือ อาศัยเกิดที่หทยวัตถุเทาน้ัน.  ทวารและอารมณเปนสภาพไมเนื่องกัน 
บรรดาทวารและอารมณที่ไมเนื่องกันเหลาน้ัน    ทวารและอารมณจะกาวกายกัน 
แมก็จริง  ถึงอยางนั้นก็มีฐานเดียวกัน  เพราะฐานน้ีมีสัมปฏิจฉันนกิจ  (กิจคือมี 
หนาที่รับอารมณ)   เหมือนกัน    จริงอยู    จิตดวงน้ี   (อัพยากตวิบาก)  เปน 
สัมปฏิจฉันนจิต  (เปนจิตรับอารมณ)  ในอารมณ  ๕ ในปญจทวาร   สําเร็จผล 
เมื่อวิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณเปนตน  ที่เปนกุศลวิบากดับแลว   สันปฏิจฉันน- 
จิต  (อัพยากตวิบาก)  นั้นก็รับอารมณเหลาน้ันนั่นแหละมีรูปารมณเปนตนที่ถึง 
ฐานในลําดับทีเดียว. 
 
                                     อธิบายมโนวญิญาณธาตุ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิสเทสแหงสันติรณมโนวิญญาณธาตุ.  บทวา  ปติ 
เปนบทอธิกะ   (ยิ่ง)  ในมโนวิญญาณธาตุดวงที่หน่ึง  แมเวทนาก็เปนโสมนัสส- 
เวทนา  เพราะมโนวิญญาณธาตุดวงที่หน่ึงนี้  ยอมเปนไปในอิฏฐารมณอยางเดียว 
สวนมโนวิญญาณธาตุดวงที่สอง   ยอมเปนไปในอิฏฐมัชฌัตตัตตารมณ  เพราะ 
ฉะน้ัน   ในมโนวิญญาณธาตุดวงที่สองน้ี    จึงเปนอุเบกขาเวทนา    บททั้งหลาย 
เปนเชนเดียวกันในนิทเทสแหงมโนธาตุนั่นแหละ  ในมโนวิญญาณธาตุ   แมทั้ง 
๒ ดวง พระองคมิไดทรงยกองคฌานข้ึนแสดง  เพราะความท่ีมโนวิญญาณธาตุ 
๒  ดวงนั้นเปนธรรมชาติ    ตกไปเปนไปในกระแสแหงวิญญาณ  ๕   ทีเดยีว  
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องคมรรคก็เหมือนกัน    มิไดทรงยกข้ึนแสดงเพราะไมไดโดยแท.  คําท่ีเหลือใน  
ที่ทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน้ันแล. 
           อน่ึง  วาโดยลักษณะเปนตน   มโนวิญญาณธาตุแมทั้ง ๒ เปนอเหตุก- 
วิบาก   (วิปากจิตไมมีเหตุประกอบ)   มีการรูอารมณ ๖  เปนลกัษณะ (สฬา- 
รมฺมณวชิานนลกฺขณา)  พึงทราบวา   มีการพิจารณาอารมณเปนตนเปนรส 
(สนฺติรณาทิรสา)     มีความเปนอยางน้ัน      (มีการพิจารณาอารมณเปนตน 
อยางนั้น)    เปนปจจุปฏฐาน    (ตถาภาวปจฺจุปฏานา)    มีหทยวัตถุเปน 
ปทัฏฐาน  (หทยวตฺถุปทฏานา). 
           บรรดามโนวิญญาณธาตุ ๒ ดวงนั้น ดวงที่ ๑  ยอมใหผลในฐานทั้ง ๒ 
จริงอยู    มโนวิญญาณธาตุดวงที่  ๑ นั้น  เมื่อมโนธาตุอันเปนวิบาก   (สัมปฏิจ- 
ฉันนจิต)   รบัอารมณในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน     ซึ่งเปนกุศลวิบากใน 
ทวาร ๕  นั้นดับแลวก็ยังสันติรณกิจใหสําเร็จอยูในอารมณนั้นนั่นแหละ  ยอมต้ัง 
อยูใหผลในทวาร  ๕ และยอมเปนตทารัมมณะใหผลในอารมณที่มีกําลังในทวาร 
๖  ขอน้ี  เปนอยางไร ? คือ เปรียบเหมือนเมื่อเรือขวางลําในแมน้ํากระแสเช่ียว 
ไปอยู   กระแสนํ้าก็แตกติดตามเรือไปสูที่หนอยหน่ึง   แลวกไ็ปตามสมควรแก 
กระแสน่ันแหละ  ฉันใด  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คือเม่ืออารมณมีกําลังปรากฏ 
ชัดในทวาร ๖ ไปสูคลองแลว   ชวนจิตยอมแลนไป   เมื่อชวนนั้นเสพอารมณ 
แลวก็เปนโอกาสของภวังค  แตวาจิต  (สันตรณจิต) นี้ไมใหโอกาสแกภวังค  จึง 
รับอารมณที่ชวนจิตรับแลวก็เปนไปส้ิน ๑   วารจิต ๒  วารจิตก็หยั่งลงสูภวังค 
ทีเดียว. บัณฑิตพึงยังอุปมาดวยอาการอยางนี้นั่นแหละใหพิสดาร  แมในฝูงโคที่  
กําลังขามแมน้ํา.  มโนวญิญาณธาตุดวงที่หน่ึงนี้  ชื่อวา  ตทารัมมณจิต   เพราะ 
ความท่ีมโนวิญญาณธาตุนั่นนั่นแหละรับอารมณที่ชวนจิตรับเอาแลวใหผลอยู.  
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           สวนมโนวิญญาณธาตุดวงที่ ๒ ยอมใหผลใน ๕ ฐาน  อยางไร  ? คือ  
ในเบื้องตนใหผลเปนปฏิสนธิจิต     ในเวลาถือปฏิสนธิของคนบอดแตเกิด  คน 
หนวกแตเกิด  คนใบแตเกิด  คนบาแตเกิด  เปนอุภโตพยัญชนกและเปนกระเทย 
ในมนุษยโลกประการ  ๑    เมื่อปฏิสนธิผานไปแลวก็ใหผลเปนภวังคตลอดอายุ 
ประการ ๑   ยอมใหผลเปนสันติรณะ    (พิจารณา)  ในวิถีแหงอารมณ  ๕  ใน 
อิฎฐมัชฌัตตตารมณประการ  ๑  ยอมใหผลเปนตทารัมมณะในอารมณที่มีกําลัง  
ในทวาร ๖ ประการ  ๑ ในเวลามรณะใหผลเปนจุติจิตประการ ๑  มโนวิญญาณ- 
ธาตุดวงที่  ๒  นี้ยอมอํานวยผลใน  ๕ ฐานเหลานี้    ดวยประการฉะน้ี. 
                                  มโนวิญญาณธาตุ  ๒  ดวงจบ 
 
                                            มหาวิบาก    ๘ 
           [๔๑๕]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรตดวยโสมนัส   สัมปยุตดวยญาณ 
มีรูปเปนอารมณ  ฯลฯ  มธีรรมเปนอารมณ     หรือปรารภอารมณใด  ๆ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ 
... เกิดข้ึน   โดยมีการชักจูง   ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยโสมนัส   วิปปยุตจากญาณ 
... เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก   สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยุตจากญาณ 
... เกิดข้ึน  โดยมีการชักจูง  ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  สัมปยุตดวยญาณ 
... เกิดข้ึน  ฯลฯ  
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           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา    สัมปยุตดวย  
ญาณ ...เกิดข้ึน  โดยมีการชักจูง  ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา   วิปปยุตจากญาณ 
... เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตจากญาณ 
... เกิดข้ึน   โดยมีการชักจูง    เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว   ได 
สั่งสมไวแลว   ในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๑๖]  อัพยากตมูล  คือ   อโลภะ  ฯลฯ  อัพยากตมูล  คือ  อโทสะ 
ฯลฯ  อัพยากตมูล  คือ อโมหะ  ฯลฯ 
           ภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                     มหาวิบาก  ๘  จบ 
 
                               อธิบายมหาวิบาก ๘  ดวง          
           บัดนี้    พระองคทรงประสงคจะแสดงมหาวิบากจิต  ๘ ดวง  จึงทรงเร่ิม 
พระดํารัส  มอีาทิวา    กตเม     ธมฺมา    อพฺยากตา   (ธรรมเปนอัพยากฤต 
เปนไฉน  ?) อีก. 
           ในมหาวิบาก ๘ เหลาน้ัน    ทรงแสดงเพียงนัยไวในพระบาลีแลวทรง 
ยอวาระไวทั้งหมด.  บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงวาระเหลานั้นโดยนัยทีก่ลาว 
ในหนหลังน่ันแหละ   สวนความแปลกกันอันใดในมหาวิบากจิตเหลาน้ัน     ทรง  
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ประสงคจะแสดงความแปลกกันนั้น    จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา    อโลโภ  
อพฺยากตมูล    (อัพยากตะคืออโลภะ)    ดังน้ี.   พระดํารัสใดแมมิไดตรัสไว 
พระดํารัสนั้น  บัณฑิตพึงทราบอยางน้ีวา 
           ก็ความตางกันแหงกรรม  ทวาร  กรรมบถ  บุญกิริยาวัตถุ   อันใดที ่
ตรัสไวในกามาวจรกุศลทั้งหลาย ความตางกันอันนั้นไมมีในมหาวิบาก ๘  เหลาน้ี  
ขอน้ันเพราะเหตุไร  ?  เพราะมหาวิบาก  ๘  ใหวิญญัติเกิดไมได  คือ  เหตุที่  
มหาวิบากไมมีวิบากเปนธรรมดา  และเพราะมหาวิบากไมเปนไป  (เหมือนบุญ 
กิริยาวัตถุ)    อยางนั้น     กรุณาและมุทิตาแมเหลาใดท่ีตรัสไวในเยวาปนกธรรม 
ทั้งหลาย กรณุาและมุทิตานั้นก็ไมมีอยูในวิบากท้ังหลาย เพราะมีสัตวเปนอารมณ 
ดวยวา     กามาวจรวิบากท้ังหลายเปนปริตตารมณอยางเดียว      มิใชกรุณาและ 
มุทิตาเทาน้ันไมมี    แมวิรตีทั้งหลายก็ไมมีในวิบากเหลาน้ี   ขอน้ีสมจริงดังท่ี 
ตรัสวา  สิกขาบท  ๕  เปนกุศลเทาน้ัน.  ก็ในมหาวิบากน้ี  พึงทราบวิธีของธรรม 
ที่เปนอสังขาร   (ไมมีการชักจูง)   สสังขาร   (มีการชักจูง)   โดยกุศล   และโดย 
ความตางแหงปจจัย. 
           จริงอยู   กุศลเปนอสังขาริก  วิบากก็เปนอสังขาริก  กุศลเปนสสังขาริก 
วิบากก็เปนสสังขาริก.   อนึ่ง  กุศลที่เปนอสังขาริกเกิดข้ึนดวยปจจัยที่มีกําลัง 
กุศลท่ีเกิดข้ึนดวยปจจัยนอกนี้เปนสสังขาริก.   แมในความตางกันแหงความเลว 
เปนตน   มหาวิบากเหลานี้ยอมไมชื่อวาเลว   ปานกลาง   และประณีต   เพราะ 
ความท่ีธรรมมีฉันทะเปนตนที่เลว  ปานกลางและประณีตไมใหสําเร็จไว  แตวา 
วิบากของกุศลที่เลวก็ยอมเลว   วิบากของกุศลปานกลางก็ยอมเปนปานกลาง 
วิบากของกุศลที่ประณีตก็ยอมเปนของประณีต ในวิบากเหลาน้ี   แมธรรมท่ีเปน 
อธิบดีทั้งหลาย  ก็มิไดมี.  ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร  ?  เพราะความท่ีวิบากเหลานี้   
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ไมทําฉันทะเปนตนใหเปนธุระแลวเกิดข้ึน.    คําท่ีเหลือท้ังหมดเหมือนกับคําท่ี  
กลาวไวในกุศล ๘  นั่นแล. 
           บัดนี้  พึงทราบท่ีเปนที่ใหผลของมหาวิบากจิต ๘ เหลาน้ีตอไป. 
           จริงอยู    มหาวิบากเหลาน้ียอมใหผลในที่ทัง้  ๔  คือ  ในปฏิสนธิ  ๑ 
ในภวังค ๑  ในจุติ ๑  ในตทารัมมณะ  ๑  ใหผลอยางไร  ?   คือ   ยอมใหผล 
เปนปฏิสนธิ   ในเวลาถือปฏิสนธิของผูมีบุญท้ังหลายเปนทุเหตุกะและติเหตุกะ 
ในพวกมนุษย  และในพวกเทพชั้นกามาพจรกอน  เมื่อปฏิสนธิจิตผานไปแลวก ็
ใหผลเปนภวังคในปวัตติกาลตลอดอายุ ๖๐ ปบาง  ๘๐ ปบาง    ตลอดอสงไขย 
หน่ึงบาง   ยอมใหผลเปนตทารัมมณะในอารมณที่มีกําลังในทวาร  ๖ และยอม 
ใหผลเปนจุติในเวลาตาย  มหาวิบากยอมใหผลในที่ ๔ ดวยประการฉะนี้. 
           ในกาลใหผลของมหาวิบากจิต   ๘  เหลาน้ัน   พระสัพพัญูโพธิสัตว 
แมทุกพระองคยอมถือปฏิสนธิดวยมหาวิบากจิตท่ีเปนอสังขาริก     สหรคตดวย 
โสมนัส   เปนติเหตุกะดวงที่หน่ึง  ในการถือปฏิสนธิภพสุดทาย  ก็มหาวิบากจิต 
ดวงนั้นเปนวิบากของจิตมีเมตตาเปนสวนเบื้องตน   ก็ปฏิสนธิจิตอันมหาวิบากมี 
เมตตาเปนสวนเบื้องตนน้ันใหมีอายุหน่ึงอสงไขย  แตยอมเปลี่ยนไปดวยอํานาจ 
แหงกาล. 
           สวนพระมหาสิวเถระกลาววา    มหาวิบากจิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขามี 
กําลังกวามหาวิบากท่ีสหรคตดวยโสมนัส  พระสพัพัญูโพธิสัตวยอมถือปฏิสนธ ิ
ดวยมหาวิบากท่ีสหรคตดวยอุเบกขานั้น    เพราะผูถือปฏิสนธิดวยมหาวิบากท่ี  
สหรคตดวยอุเบกขานั้น   ยอมเปนผูมีอัธยาศัยใหญ  เพราะความเปนผูไมหว่ันไหว 
ในอารมณทั้งหลายอันเปนทิพย     เหมือนพระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก 
เปนตน.   แตคําน้ีในอรรถกถาทานปฏิเสธวา   นี้เปนความชอบใจของพระเถระ  
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ขอน้ีหาเปนเชนนั้นไม    แลวกลาววา    การบําเพ็ญประโยชนเกือ้กูลของพระ-  
สัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลายเปนสภาพมีกําลังมาก  เพราะฉะนั้น    พระสัพพัญู- 
โพธิสัตวทั้งหลายยอมถือปฏิสนธิดวยอสังขาริกจิต    อันเปนติเหตุกะ    สหรคต 
ดวยกามาวจรกุศลวิบากมีเมตตาเปนสวนเบื้องตน. 
 
                                   อธบิายทวารวิบากมาติกากถา 
           บัดนี้   ควรจะต้ังมาติกาในกถาทวารวิบาก  ตอไป. 
           พระจฬูนาคเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาวไวกอนวา     กศุลเจตนา 
ดวงเดียวยอมเกิดวิบากจิต ๑๖ ดวง    ในกุศลเจตนาดวงน้ีแหละเปนเหตุใหเกิด 
วิบากจิต ๑๒  ดวงบาง  เปนอเหตุกจิต  ๘  บาง  ดังนี.้ 
           ก็พระมหาทัตตเถระผูอยูในวิหารโมรวาปกลาววา  กุศลเจตนาหน่ึง 
ดวงยอมเกิดวิบากจิต ๑๒  ดวง  ในกุศลเจตนาดวงน้ีแหละเปนเหตุใหเกิดวิบาก- 
จิต  ๑๐ ดวงบาง  อเหตุกจิต  ๘  บาง  ดังน้ี. 
           แตพระมหาธมัมรักขิตเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา    กุศล- 
เจตนาดวงเดียวยอมเกิดวิบากจิต   ๑๐  ดวง   ในกุศลเจตนาดวงน้ีแหละ  เปน 
อเหตุกจิต  ๘  ดังนี้. 
           ในฐานะน้ี  พระเถระเหลาน้ันถือเอาเรื่องชื่อวา  สาเกตกปญหา. 
           ไดยินวา    พวกอุบาสกผูอยูในเมืองสาเกต    นั่งในศาลาสนทนากันถึง 
ปญหาวา    ในเจตนากรรมดวงเดียวท่ีประกอบแลว       จะมีปฏิสนธิอยางเดียว 
หรือหลายอยาง  ดังน้ี  ไมอาจวินิจฉัยได  จึงพากันไปถามพระเถระผูทรงพระ- 
อภิธรรม.     พระเถระทั้งหลายใหพวกอุบาสกเหลาน้ันยอมรับดวยคําวา   หนอ 
อันเดียวเทานั้นยอมออกจากเมล็ดมะมวงอันเดียวฉันใด   เจตนาเดียวก็มีปฏิสนธิ  
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หน่ึงเทาน้ัน    ฉันนั้นดังนี้.    ในวันตอมาก็สนทนากันถึงปญหาวา    ก็เจตนา  
ตาง ๆ  ที่กระทํากรรมแลวยอมมีปฏิสนธิตาง ๆ หรอืมีปฏิสนธิเดียว  ดังนี้   เม่ือ 
ไมอาจวินิจฉัยไดจึงพากันไปถามพระเถระทั้งหลาย  พระเถระทัง้หลายยังอุบาสก 
เหลาน้ันใหยอมรับดวยคําวา  เมื่อเมล็ดมะมวงมากท่ีเขาเพาะไว  หนอเปนอันมาก 
ก็ยอมงอกข้ึน  ฉันใด  เจตนามากก็มีปฏิสนธิมากฉันนั้นเหมือนกัน   ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในฐานะน้ี  ทานถือเอาเรื่องชื่อวาการแสดงถึงส่ิงท่ีมีมาก 
เปนประมาณ   เพราะสัตวทั้งหลายเหลาน้ีมีโลภะมากก็ดี  มีโทสะมากก็ดี  มีโมหะ 
มากก็ดี  มีอโลภะอโทสะอโมหะมากก็ดี  ถามวา  ธรรมอะไรยอมกําหนดสภาวะ 
นั้นของสัตวเหลาน้ันที่มีมากได.   ตอบวา  บุรพเหตุยอมกําหนด   ความตางกัน 
ยอมมีในขณะแหงการประกอบกรรมน่ันแหละ  ขอนี้เปนอยางไร  ?  คือ ในขณะ 
การประกอบกรรมของบุคคลใด  โลภะมีกําลังแรง  อโลภะมีกําลังออน  อโทสะ 
และอโมหะมีกําลังแรง  โทสะและโมหะมีกําลังออน   อโลภะออนของบุคคลน้ัน 
ไมอาจเพ่ือครอบงําโลภะได   แตวาอโทสะและอโมหะมีกําลังแรง   ยอมอาจเพ่ือ 
ครอบงําโทสะและโมหะได    เพราะฉะน้ัน      บคุคลน้ันเกิดดวยอํานาจปฏิสนธ ิ
อันกรรมนั้นใหแลวยอมเปนคนมักได  มีความสุขเปนปกติ  มักไมโกรธ  แตมี 
ปญญา  มญีาณเปรียบดวยเพชร   ดังน้ี. 
           อน่ึง  ในขณะที่ประกอบกรรมของบุคคลใด โลภะและโทสะมีกําลัง 
แรง  อโลภและอโทสะมีกําลังออน  และมีอโมหะแรงมีโมหะออน  บุคคลน้ัน 
เปนผูมักไดโดยนัยกอนน่ันแหละดวย  เปนผูมักประทุษรายดวย    แตเปนคนมี 
ปญญา  มญีาณเปรียบดวยเพชร   ดุจพระทัตตาภยเถระ. 
           อน่ึง ในขณะประกอบกรรมของบุคคล  โลภะอโทสะโมหะมีกําลัง 
แรง นอกน้ี  (อโลภะโทสะและอโมหะ) มีกําลังออนบุคคลน้ันเปนผูมักโลภโดยนัย 
กอนน่ันแหละดวย เปนคนเขลาดวย แตเปนคนมีความสุขเปนปกติ  มักไมโกรธ.  
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           อน่ึง  ในขณะประกอบกรรมของบุคคลใด  โลภะ  โทสะ   และโมหะ 
แมทั้ง  ๓  มกีําลังแรง  อโลภะเปนตนมีกําลังออน  บุคคลน้ันเปนผูมักไดตามนัย 
กอนน่ันแหละดวย  เปนผูมักประทุษรายดวย      ผูลุมหลงดวย.              
           อน่ึง  ในขณะประกอบกรรมของบุคคลใด  อโลภะ  โทสะ  โมหะ 
มีกําลังแรง  นอกน้ี   (คือโลภะ  อโทสะ  และอโมหะ)   มีกําลังออน  บุคคลน้ัน 
มีกิเลสนอยโดยนัยกอนน่ันแหละ    เขาเห็นแมอารมณอันเปนทิพยก็ไมหว่ันไหว 
แตเปนผูมักประทุษรายและมีปญญาทราม  ดังนี้. 
           อน่ึง  ในขณะประกอบกรรมของบุคคลใด  อโลภะ อโทสะ และโมหะ 
มีกําลังแรง  นอกน้ี   (คือ   โลภะ   โทสะ   และอโมหะ)   มีกําลังออน    บคุคล 
นั้นเปนคนไมมักได   เปนคนมีความสุขเปนปกติ   แตเปนคนโงเขลา. 
           อน่ึง   ในขณะที่ประกอบกรรมของบุคคลใด  อโลภะ  โทสะ   และ 
อโมหะ   มีกาํลังแรง   นอกน้ี    (คือ   โลภะ  อโทสะ  และโมหะ )   มีกําลังออน 
บุคคลน้ันเปนผูไมมักไดโดยนัยกอนนั่นแหละดวย  มีปญญาดวย  แตเปนคนมัก 
ประทุษราย  มักโกรธ. 
           อน่ึง   ในขณะที่ประกอบกรรมของบุคคลใดมีอโลภะเปนตน  แมทัง้ ๓ 
มีกําลังแรง  มีโลภะเปนตนออน  บุคคลน้ันเปนผูไมมักโลภ  ไมมักประทุษราย 
และมีปญญา  เหมือนพระมหาสังฆรักขิตเถระ   ดังน้ีแล. 
           อีกอยางหนึ่ง    ในฐานะน้ี    ทานถือเอาเรื่องการยกยองเหตุ.   จริงอยู 
กรรมท่ีประกอบดวยเหตุ  ๓     ยอมใหวิบากเปนติเหตุกะบาง     ทุเหตุกะบาง 
อเหตุกะบาง.   กรรมอันประกอบดวยเหตุ ๒ ยอมไมใหวิบากเปนติเหตุกะ  ให 
แตวิบากนอกนี้  ดวยกรรมท่ีประกอบดวยเหตุ ๓  ปฏิสนธิยอมเปนติเหตุกะบาง 
ทุเหตุกะบาง  ไมมีอเหตุกะ  ดวยกรรมท่ีประกอบดวยเหตุ ๒ ปฏิสนธิยอมเปน  
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ทุเหตุกะบาง  ยอมเปนอเหตุกะบาง  ไมเปนติเหตุกะ  กุศลกรรมท่ีเปนอสังขาริก  
ยอมใหวิบากเปนอสังขาริกบาง    เปนสสังขาริกบาง.  กุศลท่ีเปนสสังขาริกยอม 
ใหวิบากเปนสสังขาริกบาง    อสังขาริกบาง.    เวทนาพึงเปลี่ยนไปตามอารมณ 
ตทารัมมณะพึงกําหนดดวยชวนะ. 
 
                 วาดวยวิบากจิต   ๑๖   ดวง  นัยของพระจูฬนาคเถระ 
           บัดนี้  พึงทราบเห็นเกิดวิบาก ๑๖ ดวงเปนตนในวาทะของพระเถระนั้น ๆ 
ก็สัตวผูถือปฏิสนธิดวยมหาวิบากจิตดวงท่ีหน่ึงเชนเดียวกับกามาวจรกุศลดวงที่ 
หน่ึง   ออกจากการอยูในครรภแลว   เขาถึงความเปนผูสามารถเพื่อเริ่มต้ังอยูใน 
สังวรและอสังวร  เมื่ออิฏฐารมณมาสูคลองจักษุทวารแลว  มโนธาตุที่เปนกิริยา 
ไมยังภวังคใหเปลี่ยนไป   ขอบเขตอารมณที่กาวลวงก็ไมมี    เพราะเหตุไร  จึง 
เปนเชนนั้น     เพราะอารมณมีกําลังออน  นี้เปนโมฆวาระหนึ่งกอน. 
           ก็ถาวา    จิตน้ันหมุนไปสูภวังค    เมื่อมโนธาตุที่เปนกิริยายังภวังคให 
เปลี่ยนไป  จิตน้ันไมทันถึงโวฏฐัพพนะเลย  จิตนั้นจักกลับมาต้ังอยูในจักขุวิญญาณ 
หรือสัมปฏิจฉันนะ  หรือสันติรณะดังนี้   ขอน้ีไมใชฐานะที่มีได.  แตวาจิตหนึ่ง 
ดวงบาง สองดวงบาง  ต้ังอยูในโวฏฐัพพนะเปนไป  จากน้ันก็ดํารงอยูในที่ชวนะ 
ไดอาเสวนะแลวก็หยั่งลงสูภวังคอีก   แมจิตนี้ก็ยอมมีดวยอาการอยางน้ี   เพราะ 
ความท่ีอารมณทุรพล   แตวาระนี้ยอมไดในเวลาท่ีกลาวถอยคํามีอาทิวา   รปูนี้  
เหมือนขาพเจาเห็นแลว   เสียงนี้เหมือนขาพเจาฟงแลว   ดังน้ี    โมฆวาระแมนี้ 
เปนที่สอง. 
           เมื่อมโนธาตุที่เปนกิริยาของบุคคลอ่ืนอีก    ยังภวังคใหเปลี่ยนไปแลว 
วิถจิีตท้ังหลายยอมเกิด  ชวนะยอมแลนไป  ในเวลาสุดแหงชวนะก็เปนวาระของ 
ตทารัมมณะ   แตตทารัมมณะนั้นยังไมเกิดเลย   กห็ยั่งลงสูภวังคไป  ในขอน้ันมี 
อุปมาดังน้ี   
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           เหมือนเมื่อเขาสรางทํานบก้ันแมน้ําทําใหน้ําไหลบาไปสูเหมืองใหญ  น้ํา  
ยอมไหลบาไปเต็มขอบคันในฝงท้ังสอง     แลวก็ลันไปตามทางทั้งหลาย มีทางปู 
เปนตนแลวก็หยั่งลงสูแมน้ํานั่นแหละอีก  ฉันใด   ขออุปไมยน้ีพึงทราบฉันน้ัน 
เถิด. กใ็นความขอน้ีเวลาที่ภวังควิถีเปนไป  เหมือนเวลาเปนไปของนํ้าในแมน้ํา. 
เวลามโนธาตุที่เปนกิริยายังภวังคใหเปลี่ยนไป  เหมือนเวลาท่ีเขาสรางทํานบกั้น 
แมน้ํา.  การที่วิถีจิตเปนไป เหมือนเวลาที่น้ํากําลังไหลไปในเหมืองใหญ.  ชวนะ 
เหมือนการเต็มขอบคันทั้งสองฝง.  การแลนไปของชวนะแลว   แตตทารมณยัง 
ไมทันเกิดเลย  จิตชวนะนั้นก็หยั่งลงสูภวังคอีก  เหมือนนํ้าไหลจากทางทั้งหลาย 
มีทางปูเปนตน    แลวไปสูแมน้ําอีก  คลองการนับจิตที่หยั่งลงสูภวังคดวยอาการ 
อยางนี้หามีไม   แมจิตนี้    ยอมเปนอยางนี้ก็เพราะความท่ีอารมณทุรพล  นี้เปน 
โมฆวาระที่สาม. 
           ก็ถาอารมณที่มีกําลังแรงมาสูคลองไซร  มโนธาตุที่เปนกิริยายังภวังคให 
เปลี่ยนไปแลว จิตท้ังหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน  ยอมเกิดข้ึน  ก็ในฐานแหงชวนะ 
กามาวจรกุศลจิตดวงที่หนึ่งเปนชวนะแลว   ก็แลนไป  ๖-๗  วาระ   แลวจึงให 
โอกาสแกตทารัมมณะ  ตทารัมมณะเม่ือต้ังอยู  ก็ยอมต้ังอยูเปนมหาวิบากจิตเชน 
เดียวกับกามาวจรกุศลจิตดวงท่ีหน่ึงนั่นแหละ    มหาวิบากจิตดวงน้ีไดมี ๒  ชื่อ 
คือมูลภวังค  เพราะเปนเหมือนจิตปฏิสนธิ   และชือ่วา   ตทารัมมณะ  เพราะ 
ความท่ีจิตนั้นรับอารมณที่ชวนจิตรับมาแลว.   ในฐานน้ีวิบากจิตยอมถึงการนับ 
ได ๔ อยาง  คือ  จักขุวิญญาณ ๑ สัมปฏิจฉันนะ ๑  สันติรณะ ๑  ตทารัมมณะ ๑. 
           อนึ่ง เมื่อใดกุศลจิตดวงที่  ๒ เปนชวนะ   เม่ือน้ันกุศลวิบากจิตดวงท่ี ๒ 
เชนกับกุศลจิตดวงที่สองนั้นก็ต้ังอยูในฐานเปนตทารัมมณะ      แมวิปากจิตดวง 
ที่ ๒  นี้ยอมไดชื่อ ๒  อยาง คือ  ชื่อวา   อาคันตุกภวังคเพราะเปนเชนเดียวกับ  
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ปฏิสนธิจิต   และชื่อวา  ตทารัมมณะโดยนัยกอนน่ันแหละ  วิบากจิตดวงกอน ๆ  
๔  ดวง  กับจิตดวงนี้รวมเปนจิต ๕ ดวง. 
           ก็เม่ือใด  กุศลจิตดวงที่  ๓ เปนชวนะ  เมื่อน้ันวิบากจิตดวงท่ี  ๓ เชน 
กับกุศลจิตน้ันก็ต้ังอยูในฐานเปนตทารัมมณะ  วิปากจิตดวงท่ี  ๓ นี้ ไดชื่อ ๒ อยาง 
คือ  อาคันตุกภวังค    และตทารัมมณะโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ   วิบากจิต  
ดวงกอน ๆ ๕ ดวง  กับจิตน้ีก็รวมเปนจิต  ๖ ดวง. 
           อน่ึง  เมื่อใดกุศลจิตดวงที่  ๔  เปนชวนะ     เมื่อน้ันวิบากจิตดวงที่  ๔   
เชนกับกุศลจิตน้ัน  ก็ต้ังอยูในฐานเปนตทารัมมณะ  วิปากจิตแมนี้ยอมได ๒  ชื่อ 
คืออาคันตุกภวังค   และตทารัมมณะ  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ    วิบากจิต 
ดวงกอน ๆ  ๖  ดวงกับจิตดวงนี้ก็รวมเปนจิต  ๗ ดวง. 
           ก็เม่ือใด       อิฏฐมัชฌัตตารมณมาสูคลองทวารนั้น     เม่ือน้ันยอมได 
โมฆวาระ ๓ โดยนัยที่กลาวไวอิฏฐมัชฌัตตารมณแมนั้น     แตเพราะเวทนายอม 
เปลี่ยนไปตามอารมณ  ฉะน้ัน    ในเวทนาน้ัน   สนัติรณะจึงสหรคตดวยอุเบกขา. 
ในที่สุดแหงมหากุศลชวนะที่สหรคตดวยอุเบกขา  ๔  ดวง   มหาวิบากจิตท่ี  
สหรคตดวยอุเบกขา  ๔ ดวง ยอมต้ังอยูโดยความเปนตทารัมมณะ  แมมหาวิบาก- 
จิตท่ีสหรคตดวยอุเบกขา  ๔ เหลาน้ัน     ก็ไดชื่อ  ๒  อยาง  คือ  อาคันตุกภวังค 
และตทารัมมณะ  โดยนยัที่กลาวแลวน่ันแหละ ทานเรียกวา  ปฏฐิภวังค  (ภวังค 
ดวงหลัง)  ดังนี้ก็มี  วิบากจิต  ๕  ดวงกับดวงนี้   และวิบากจิต  ๗  ดวงกอน 
รวมเปน  ๑๒  ดวง  ดวยประการฉะน้ี.    วิบากจิตในจักขุทวารมี  ๑๒  ดวง  ใน 
โสตทวารเปนตนก็มีทวารละ  ๑๒  ดวง   จึงรวมเปนวิบากจิต  ๖๐  ดวงถวน 
ดวยประการฉะน้ี.  
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           เมื่อกุศลเจตนาดวงหน่ึงประกอบกรรมแลว   ยอมยังวิบากจิต  ๖๐ ถวน  
ใหเกิดข้ึนดวยประการฉะนี้  แตวาเมื่อถือเอาวิบากท่ียังมิไดถือเอา   ก็ไดวิบากจิต 
๑๖ ดวง    คือ   วิบากจิต  ๑๒ ดวง    เกิดในจักขุทวาร    และวิบากจิต  ๔  ดวง 
ไดแก  โสตวิญญาณ ๑  ฆานวิญญาณ ๑  ชิวหาวิญญาณ ๑  และกายวิญญาณ ๑. 
           ในฐานะนี้        ทานถือเอาเรื่องชื่อวาอัมโพปมา     คือเปรียบดวยผล 
มะมวง 
           สมมติวา    บุรษุคนหนึ่งนอนคลุมศีรษะทีโ่คนตนมะมวงท่ีมี 
ผลสุกแลวหลับไป  ขณะนั้นผลมะมวงสุกผลหนึ่งหลุดจากขั้วหลนลง 
พ้ืนดินเสียงดังเหมือนเสียดสีอยูซึ่งชองหูของเขา  เขาต่ืนขึ้นดวยเสียง 
ของมะมวงนั้นแลวลืมตาแลดู    ในทันทีนั้นจึงเหยียดมือไปหยิบผล 
มะมวงบบี  สูดดมกลิ่น  แลวบริโภค. 
           ในคําอุปมาเหลาน้ัน    เวลาท่ีภวังคพรอมเพียงกัน   พึงทราบวาเหมือน 
เวลาท่ีบุรุษคนนั้นนอนหลับที่โคนตนมะมวง     เวลาที่อารมณกระทบประสาท 
เหมือนเวลาที่ผลมะมวงสุกหลุดจากข้ัวตกลงเสียดสีอยูซึ่งชองหู   เวลาท่ีมโนธาตุ 
คือกิริยายังภวังคใหเปลี่ยนไป  เหมือนเวลาท่ีบุรุษน้ันต่ืนข้ึนดวยเสียงมะมวงตก 
เวลาท่ีจักขุวิญญาณยังทัศนกิจใหสําเร็จ    เหมือนเวลาบุรุษนั้นลืมตาข้ึนแลดู 
เวลาท่ีมโนธาตุซึ่งเปนวิบากรับอารมณ     เหมือนเวลาท่ีบุรุษเหยียดมือไปหยิบ 
ผลมะมวงนั้น    เวลาท่ีมโนวิญญาณธาตุซึ่งเปนวิบากพิจารณาอารมณ   เหมือน 
เวลาท่ีบุรุษหยิบมะมวงมาบีบ     เวลาท่ีมโนวิญญาณธาตุซึ่งเปนกิริยากําหนด 
อารมณ  เหมือนเวลาสูดดมกลิ่นมะมวง  เวลาท่ีชวนจิตเสวยรสอารมณ เหมือน 
เวลาบุรุษนั้น  บรโิภคมะมวง  ฉะนั้น. 
           ถามวา  อุปมานี้แสดงเนื้อความอะไร ?  
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           ตอบวา  แสดงถึงการกระทบประสาทเปนกิจ*   (หนาที่)   ของอารมณ  
เทาน้ัน. 
           คือเมื่ออารมณนั้นมากระทบประสาทแลว  การเปลี่ยนไปแหงภวังคนั้น 
เปนกิจของกิริยามโนธาตุ    กิจของจักขุวิญญาณมีเพียงการเห็นเทาน้ัน     กิจของ 
วิบากมโนธาตุมีเพียงการรับอารมณเทาน้ัน     กิจของวิบากมโนวิญญาณธาตุมี 
เพียงการพิจารณาอารมณเทาน้ัน    กิจของกิริยามโนธาตุมีเพียงกําหนดอารมณ 
เทาน้ัน  ชวนะเทาน้ันยอมเสวยรสอารมณอยางเดียว  ดังนี้. 
           ก็ในความเปนไปแหงจิตนี้  ใคร ๆ  เปนผูกระทําหรือผูสั่งใหกระทําวา 
ทานจงชื่อวาภวังค  ทานจงชื่อวาอาวัชชนะ ทานจงชื่อวาทัสสนะ  (จักขุวิญญาณ) 
ทานจงชื่อวาสัมปฏิจฉันนะ    ทานจงชื่อวาสันติรณะ   ทานจงชื่อวาโวฏฐัพพนะ 
ทานจงชื่อวาชวนะ.  ทานจงชื่อวาตทาลัมพนะ   ดังนี้   มิไดมี.   (เพ่ือความแจม 
แจงจึงแสดงถึงนิยาม ๕) 
 
                                         วาดวยนิยาม   ๕  อยาง 
           ก็ในฐานะน้ีทานถือเอาเรื่องชื่อนิยาม  ๕ อยาง  คือ 
           พีชนยิาม  (ความแนนอนของพืช) 
*ทานแสดงกจิท้ังหมดมี  ๑๔    ท่ีนี่แสดงไว  ๘ คือ 
 ๑.  การกระทบประสาทเปนกิจของอารมณ 
 ๒.  การรําพึงถึงอารมณเปนกิจของอาวัชชนะ 
 ๓.  การเห็นเปนกิจของจกัขุวิญญาณ 
 ๔.  การรับอารมณเปนกจิของสัมปฏิจฉันนะ  
 ๕.  การพิจารณาเปนกิจของสันติรณะ 
 ๖.  การตัดสินอารมณเปนกจิของโวฏฐัพพนะ 
 ๗.  การเสวยรสอารมณเปนกิจของชวนะ 
 ๘.  การเสวยรสอารมณท่ีเหลือจากชวนะเปนกิจของตทารัมมณะ  
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           อุตุนิยาม  (ความแนนอนของฤดูกาล)  
           กรรมนิยาม   (ความแนนอนของกรรม) 
           ธรรมนิยาม   (ความแนนอนของธรรม) 
           จิตนิยาม   (ความแนนอนของจิต). 
           บรรดานิยาม  ๕ เหลาน้ัน    ความท่ีพืชนั้น ๆ  ใหผลเหมือนกันกับพืช 
นั้น  คือ  ความที่กอถั่วพูชนิดหน่ึงทอดยอดไปทางซาย๑    เถาวัลยไปทางขวา 
พันลอมตนไมไปทางขวา  ดอกทานตะวันหันหนาไปทางพระอาทิตย   เถายาง- 
ทรายมุงหนาไปเฉพาะตนไมอยางเดียว  ผลมะพราวมีรูขางบท  ชือ่วา  พีชนิยาม 
(โยชนาวา  เปนธรรมดาของพืช)   ความท่ีตนไมนั้น ๆ  ผลิดอกออกผลและมี 
ใบออนพรอม  ๆ  กันในสมัยนั้น ๆ  ชื่อวา  อุตุนิยาม    ความท่ีกรรมน้ัน   ๆ 
ใหผลเชนเดียวกันกับกรรมนั้น ๆ อยางนี้คือ   กรรมที่ประกอบดวยกุศลเหตุ  ๓ 
ยอมใหวิบากเปนติเหตุกะ    ทุเหตุกะ   และอเหตุกะ  กรรมทีป่ระกอบดวยกุศล 
เหตุ ๒  ยอมใหวิบากเปนทุเหตุกะ    และอเหตุกะ    ไมใหวิบากเปนติเหตุกะ 
ชื่อวา   กรรมนิยาม.                                                         
           อีกอยางหนึ่ง     เปนกรรมนิยามดวยอํานาจแหงวิบากเหมือนกับกรรม 
นั่นแหละ  เพ่ือแสดงกรรมนิยามน้ัน  ทานอาจารยทั้งหลายกลาวเรื่องไวดังนี้  
           ในสมัยแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา     บานใกลประตูพระนครสาวัตถีถูก 
ไฟไหม  กระจุกหญา๒    ติดไฟโพลงแตบานไฟไหมนั้น    ข้ึนไปสวมคอกาตัวบิน 
ทางอากาศ  กาน้ันรองตกตายในแผนดิน.  
           เรือลําหนึ่งไดหยุดน่ิงลอยอยูแมในมหาสมุทร   เมื่อพวกเขาไมเห็นทาง 
ที่ใคร ๆ จะปลอดภัยจากอันตรายในภายใต  จึงใครครวญจับสลากคนกาลกรรณี 
๑. หันหนาไปทางทิศตะวนัออกก็เปนซายมือ  หรือเรียกวา  ทิศอุดร. 
๒. กระจุกหญาท่ีเขามัดทําวงกลมรองหมอ  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 83 

สลากนั้นไดตกไปในมือหญิงภรรยาใกลชิดของนายเรือน้ันเทานั้น     ทีนั้น   ชน  
ทั้งหลายจึงพูดวา    ขอคนท้ังหมดอยาพากันฉิบหายเพราะเหตุแหงหญิงคนเดียว 
พวกเราจักโยนเขาไปในนํ้า  นายเรือพูดวา   เราไมอาจเห็นหญิงน้ีลอยอยูในน้ํา 
ได จึงใหเอาหมอบรรจุทรายผูกติดคอโยนลงไป ในขณะนั้นนั่นเอง  เรือก็แลน 
ไปดุจลูกศรท่ียิงไป  ฉะนั้น. 
           ภิกษุรปูหน่ึงอยูในถ้ํา    ยอดภูเขาใหญตกมาปดประตูถ้ํา    ในวันที ่๗ 
ยอดเขาน้ันก็เปดเองทีเดียว. 
           พวกภิกษุกราบทูลเรื่องทั้ง   ๓   นี้   แดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประทับ 
นั่งแสดงธรรมในพระเชตวัน  คราวเดียวกันทั้งหมด พระศาสดาตรัสวา นั่นมิใช 
ผูอ่ืนกระทํา    นั่นเปนกรรมอันเขานั่นแหละทําแลว   ดังน้ี   เมือ่จะทรงนําเรื่อง 
อดีตมาแสดงธรรม   จึงตรัสวา  กาเปนมนุษยในอัตภาพกอน  ไมอาจเพ่ือฝก 
โคโกงตัวหนึ่ง  จึงไดผูกเขน็ดฟางสวมคอโคจุดไฟ  โคนั้นตายดวยเหตุนั้นแหละ 
บัดนี้  กรรมนั้นจึงไมปลอยกาน้ันแมบินอยูทางอากาศ.   แมหญิงน้ีก็เปนหญิง 
คนหน่ึงนั่นแหละในอัตภาพกอน สุนัขตัวหนึ่งคุนเคยกัน เมื่อเธอไปปาก็ไปดวย 
เมื่อมาก็มาดวย   พวกมนุษยทั้งหลายผูออกไปยอมเยาะเยยเธอวา  บัดนี้   พราน 
สุนัขออกแลว   ดังน้ี   นางอึดอัดอยูดวยสุนัขนั้น     เมื่อไมอาจหามสุนัขได  จึง 
เอาหมอใสทรายผูกคอแลวเหว่ียงไปในนํ้า  กรรมนั้นจึงไมปลอยเธอในทามกลาง 
สมุทร.  แมภกิษุนั้นก็เปนนายโคบาลในอัตภาพกอน  เมื่อเห้ียเขาไปในรูก็หัก 
กิ่งไมกํามือหน่ึงปดรูเสีย  หลังจากนั้นมา  ๗  วัน  เขาจึงมาเปดรูเองทีเดียว 
เห้ียตัวส่ันออกมา  ดวยกรุณาเขาจังไมฆามัน  กรรมนั้นไมใหเพ่ือจะปลอยภิกษุ 
นั้นผูเขาไปยังซอกเขานั่งอยู. 
           เมื่อทรงประชุมเรื่องทั้ง  ๓  เหลาน้ี     ดวยประการฉะน้ีแลว   จึงตรัส 
พระคาถานี้วา    
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                น  อนฺตลิกฺเข           น   สมทฺุทมชฺเฌ   
                น  ปพฺพตาน           วิวร  ปวิสฺส 
                น   วิชฺชเต                โส   ชคติปฺปเทโส 
                ยตฺรฏ ิโต                 มุจฺเจยฺย   ปาปกมมฺา                 
                             ไมวาในท่ีใด ๆ ในอากาศ  ในกลาง 
                ทะเลหรือในซอกเขา  สวนภูมิประเทศท่ีสัตว 
                สถิตอยูแลว    จะพึงพนไปจากบาปกรรมได 
                ไมมี  ดังน้ี. 
นี้   ก็ชื่อวา   กรรมนิยาม  เหมือนกัน.   เรื่องอ่ืน ๆ แมเชนนี้ก็ควรแสดง. 
           อน่ึง    ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวทั้งหลายทรงถือปฏิสนธิ     ในเวลาทรง 
ออกจากครรภพระมารดา ในเวลาท่ีตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ  ในเวลาท่ีพระตถาคต  
ทรงประกาศพระธรรมจักร    ในเวลาท่ีทรงปลงอายุสังขาร   ในเวลาท่ีเสด็จดับ 
ขันธปรินิพพาน  หม่ืนจักรวาลหวั่นไหว  นี้ชื่อวา  ธรรมนิยาม. 
           อน่ึง  เมื่ออารมณกระทบประสาท  ใคร ๆ เปนผูกระทํา   หรือส่ังให 
กระทําวา   เจาจงชื่อวา  อาวัชชนะ  ฯลฯ  เจาจงชื่อวา  ชวนะ  ดงัน้ี  มิไดมี 
ก็วาโดยธรรมดาของตนต้ังแตเวลาท่ีอารมณกระทบประสาทแลว     จิตท่ีเปน 
กิริยามโนธาตุก็ยังภวังคใหเปลี่ยนไป  จักขุวิญญาณก็ทําทัสสนกิจ  (หนาที่เห็น) 
วิบากมโนธาตุก็ทําสัมปฏิจฉันนกิจ  (หนาที่รับอารมณ) วิบากมโนวิญญาณธาตุ 
ก็ทําสันติรณกิจ  (หนาที่พิจารณาอารมณ)  กิรยิามโนวิญญาณธาตุก็ทําโวฏฐัพ- 
พนกิจ   (หนาท่ีตัดสินอารมณ)    ชวนะเสวยรสแหงอารมณ  ดังนี้  นีช้ื่อวา 
จิตนิยาม  ในอธิการน้ี   ทรงประสงคเอาจิตนิยามน้ี.    
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           กุศลจิตประกอบดวยเหตุกะเปนสสังขาริกก็ดี   กุศลจิตที่ประกอบดวย   
อสังขาริกและสสังขาริกสหรคตดวยอุเบกขาก็ดี   ประกอบ   (ทํา)   กรรมแลว 
ปฏิสนธิอันวิบากจิตเชนเดียวกับจิตท่ีทํากรรมแลวนั้นใหผลแลว    ก็มีนัยนี ้
เหมือนกัน.  ก็จิตสหรคตดวยอุเบกขา  ๒  ดวง   บณัฑิตพึงแสดงความเปนไป 
ครั้งแรกดวยอํานาจอิฏฐมัชฌัตตารมณ   ภายหลังจึงควรแสดงดวยอํานาจอิฏฐา- 
รมณ. ในทวารแตละทวารเปนวิบากจิตทวารละ  ๑๒  ดวง รวมเปนจิต  ๖๐ ดวง 
ถวนแมดวยประการฉะน้ี.     เมื่อวาโดยการถือเอาวิบากจิตท่ียังมิไดถือเอาก็ได 
วิบากจิต  ๑๖  ดวง. 
 
                             อุปมาวบิาตจิตเปรียบดวยคนหีบออย 
           ในฐานะน้ีทานถือเอาเรื่อง  ชื่อวา  นาฬิยันโตปมะ เปรียบดวยนัยวา 
ในเวลาท่ีค้ันออยมีคนหีบออย ๑๑ คน    ถือเครื่องค้ันออยออกจากบานหน่ึงพบ 
แหลง (ศูนยรวม) ออยแหงหนึ่ง   ทราบวาออยน้ันแกแลว   จึงเขาไปหาเจาของ 
ออยแลวพูดวา  พวกเรารับจางหีบออย   เจาของออยตอบวา   เรากําลังหาพวก 
ทานเหมือนกัน     แลวพาชนเหลาน้ันไปโรงหีบออย    พวกคนรับจางเหลาน้ัน 
ตระเตรียมเครื่องหีบออยแลวพูดวา  พวกเรามี  ๑๑ คน    ไดอีกหนึ่งคนกะจะได 
รับคาจางพอดี   เจาของออยพูดวา    เราน้ีแหละเปนสหายชวยทาน   แลวขน 
ออยไปเต็มโรงจึงไดเปนสหายชวยเหลือชนเหลาน้ัน ชนเหลาน้ันทํากิจของตนๆ 
เค้ียวนํ้าออยขนทําเปนงบน้ําออยแลว   เมื่อเจาของพิจารณาใหสวนแบงแลวก็ถือ 
เอาสวนของตน ๆ  มอบโรงออยใหแกเจาของโดยอุบายน้ีแหละ    ทําการงาน 
โรงออย  ๔  หลัง   อ่ืนอีกแลวหลีกไป. 
           ในขอน้ัน    ประสาทท้ัง  ๕  พึงเห็นเหมือนโรงเครื่องยนต  ๕   แหง 
อารมณ  ๕   พึงเห็นเหมือนแหลงออย  ๕ แหง วิบากจิต  ๑๑ ดวง พึงเห็นเหมือน  
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คนรับจางหีบออย  ๑๑ คน  เที่ยวไป   วิญญาณ  ๕  พึงเห็นเหมือนเจาของโรง  
หีบออย  ๕ คน.  เวลาท่ีวิบากจิต  ๑๑ ดวง  รวมกับจักขุวิญญาณทํากิจของตน ๆ 
ในรูปารมณทางจักขุทวาร    พึงเห็นเหมือนเวลาคนรับจางหีบออย  ๑๑  คน 
รวมกับเจาของโรงหีบออยในโรงแรก     แลวถือเอาสวนงานท่ีกระทํา     เวลาที่  
จักขุวิญญาณไมลวงทวารไป   พึงเห็นเหมือนเวลาที่เจาของโรงออยรับออยไวใน 
โรง.   เวลาท่ีวิบากจิต   ๑๑   ดวง  รวมกับกายวิญญาณ   ทํากิจของตน ๆ  ใน 
โผฏฐัพพารมณทางกายทวาร  การไมกาวกายทวารของกายวิญญาณ   พึงทราบ 
เหมือนเวลาที่เจาของโรงออยรับออยไวในโรง.   วาระท่ีทานกลาวไววา   ติเหุตก- 
ปฏิสนธิ (ปฏิสนธิประกอบดวยเหตุ ๓) ยอมมีดวยกรรมอันประกอบดวยเหตุ ๓ 
มีเพียงเทาน้ี  สวนทุเหตุกปฏิสนธิ  มีดวยกรรมอันเปนติเหตุกะน้ัน   ยังลี้ลับนัก*  
 
                      วาดวยทุเหตุกปฏิสนธิมีกรรมเปนทุเหตุกะ 
           บัดนี้   ควรกลาววาระท่ีวา  ทุเหตุกปฏิสนธิ    ยอมมีดวยกรรมอันเปน 
ทุเหตุกะ  จริงอยู   เมื่ออสังขาริกจิตสหรคตดวยโสมนัสทํากรรมแลว  สัตวผูถือ 
ปฏิสนธิดวยวิบากจิตท่ีเปนทุเหตุกะเชนเดียวกับจิตที่เปนอลังขาริกสหรคตดวย 
โสมนสัทํากรรมน้ันนั่นแหละมี  ๓  โมฆวาระในอิฏรารมณที่มาสูคลองจักขุวาร 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันเอง     ในที่สุดลงแหงอสังขาริกชวนจิตท่ีสหรคตดวย 
โสมนัสที่เปนทุเหตุกะ  ตทารัมมณะ  กลาวคือมูลภวังคเชนเดียวกับจิตท่ีทํากรรม 
นั่นแหละก็เกิดข้ึน.  ในทีสุ่ดลงแหงสังขาริกชวนจิต      ตทารมณกลาวคืออาคัน- 
ตุกภวังคเชนเดียวกับจิตท่ีทํากรรมน่ันแหละก็เกิดข้ึน.    ในที่สุดลงแหงชวนจิต  
ที่สหรคตดวยอุเบกขา  ๒  ดวง   ในอิฏฐมัชฌัตตารมณเทาน้ัน    ตทารมณ  ๒ 
ดวง  เชนเดียวกับจิตท่ีทํากรรมนั้นแหละเกิดข้ึน.  ในอธิการน้ีเทาน้ัน  ทวาร  
* ไมปรากฏเลย.  
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แตละทวาร   แบงจิตทวารละ ๘  ดวง   จึงรวมเปนจิต  ๔๐  ดวงถวน.   แตเมือ่  
ถือเอาจิตท่ียังมิไดถือเอาก็ไดจิตในจักขุทวาร  ๘  ดวง  อีก  ๔  ดวง  คือ  โสต- 
วิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  สละกายวิญญาณ  จึงรวมเปนจิต  ๑๒ 
ดวง  เมื่อเจตนาดวงเดียวประกอบกรรมแลวยอมใหวิบากจิต ๑๒ ดวง เกิดข้ึน 
ไดดวยประการฉะนี้  กถาวาดวยการเปรียบดวยผลมะมวง  และนิยาม  ๕ เปนไป 
ตามปกตินั่นแล.     แมในปฏิสนธิที่สตัวถือเอาดวยวิบากเชนเดียวกับทุเหตุกจิต  
ที่เหลือ   ก็นยันี้เหมือนกัน   อน่ึง ในทุเหตุกปฏิสนธินี้   วาโดยการเปรียบกับคน 
หีบออย  ก็ไดคนหีบออย ๗ คน  ในการอุปมานั้น    พึงทราบการประกอบโดย 
ทํานองแหงนัยที่กลาวกระทําคนรับจางหีบออย  ๗  คนนั้น    ตระเตรียมเครื่อง 
หีบออยแลวทําเจาของออยใหเปนคนที่  ๘  นั่นแหละ   ขาพเจากลาววาระท่ีวา 
ทุเหตุกปฏิสนธิ  ยอมมีดวยกรรมอันเปนทุเหตุกะไวดวยคําเพียงเทาน้ี  
 
                                      วาดวยอเหตุกปฏิสนธิ 
           บัดนี้   เปนกถาวาดวยอเหตุกปฏิสนธิ  อธิบายวา  เมื่อกรรมอันกุศลจิต 
ที่เปนทุเหตุกะ  ๔  ดวงทําแลว   ปฏิสนธิของสัตวผูถือเอาดวยจิตท่ีเปนอเหตุก- 
มโนวิญญาณธาตุสหรคตดวยอุเบกขาเปนกุศลวิบาก     ไมควรกลาววาเปนเชน 
เดียวกับกรรมที่ใหปฏิสนธิ  เพราะกรรมเปนทุเหตุกะ    (ประกอบดวยเหตุ ๒) 
ปฏิสนธิเปนอเหตุกะ    (จิตท่ีไมประกอบดวยเหตุ).    เมื่อบุคคลผูปฏิสนธิดวย 
อเหตุกจิตน้ันถึงความเจริญข้ึนแลว     เมื่ออิฏฐมัชฌัตตารมณมาสูคลองประสาท 
ในจักขุทวารแลว   ก็พึงทราบโมฆวาระ  ๓  วาระ  โดยนัยกอนนั่นแหละ  แตเมื่อ 
กุศลจิตท่ีเปนทุเหตุกะดวงใดดวงหน่ึงเปนชวนะสิ้นสุดลง   อเหตุกะจิตก็ต้ังอยูใน 
ความเปนตทารัมมณะ   อเหตุกจิตน้ันไดชื่อ ๒ อยางคือ  มูลภวังค    และตทา- 
รัมมณะ  ในอเหตุกจิตน้ี จิต  ๔  ดวง คือ จักขุวิญญาณ  สัมปฏจิฉันนะ  สันติรณะ  
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ที่สหรคตดวยอุเบกขา  แมตทารัมมณะก็สหรคตดวยอุเบกขาเหมือนกัน   ยอมมี  
ดวยประการฉะน้ี  ในจิต  ๔ เหลาน้ัน    ถือเอาดวงหน่ึง  ก็เหลือ ๓ ดวงเทาน้ัน 
ที่เขาถึงการนับเอา.    แตในอิฏฐารมณ   สันติรณะก็ดี   ตทารมัมณะก็ดี  ยอม 
สหรคตดวยโสมนัสไดเหมือนกัน   บรรดาจิตเหลาน้ัน   วิบากจิต   ๓  ดวงกอน 
รวมกับดวงหน่ึงก็เปนวิบากจิต   ๔  ดวง  เมื่อเจตนาดวงหน่ึงทํากรรมในทวาร 
๕ ทวารละ ๔  ดวง  พึงทราบวา  ยอมยังวิบากจิต  ๒๐  ดวงใหเกิดข้ึน  แตเมื่อ 
ถือเอาธรรมท่ียังมิไดถือเอาก็ไดวิบากจิต  ๔  ดวงในจักขุทวาร    โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณรวมเปนวิบากจิต ๘ ดวง นี้ชือ่วา 
อเหตุกจิต ๘ ดวง.  อเหตุกจิต  ๘  ดวงนี้   ไมทรงถอืเอามนุษยโลก. 
           สวนในอบาย ๔  ยอมไดจิต  ๘  ดวงนี้ในปวัตติกาล 
           จริงอยู     เมื่อใด    พระมหาโมคคัลลานเถระเนรมิตดอกปทุมในนรก 
นั่งอยูที่กลีบดอกปทุมแสดงธรรมกถาแกพวกสัตวนรก   เมื่อน้ันจักขุวิญญาณซึ่ง 
เปนกุศลวิบากก็เกิดข้ึนแกพวกเขาผูเห็นพระเถระ  เมื่อฟงเสียงโสตวิญญาณกุศล 
วิบากก็เกิด  เมื่อพระเถระไปน่ังพักผอนกลางวันที่ปาไมจันทน  ฆานวิญญาณก็ 
เกิดในเวลาสูดกลิ่นจีวร    ในเวลาบันดาลฝนใหตกดับไฟนรกแลวไดดื่มน้ําท่ี  
ควรด่ืม  ชิวหาวิญญาณกุศลวิบากก็เกิด    ในเวลาท่ีบันดาลใหลมพัดมาออน ๆ 
กายวิญญาณกุศลวิบากก็เกิดข้ึน   วิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตนอยางนี้  ๕  ดวง 
สัมปฏิจฉันนะ  ๑  ดวง  สันติรณะ  ๒ ดวง เพราะฉะนั้นจึงไดอเหตุกจิต ๘  ดวง. 
           ปฏิสนธิแมของพวกนาค  ครุฑและเวนานิกเปรตยอมมีดวยอกุศล   แต 
กุศลยอมใหผลในปวัตติกาล   ปฏิสนธิของชางมามงคลเปนตนของพระเจาจักร- 
พรรดิก็เหมือนกัน    นี้เปนการประพันธถอยคําดวยอํานาจแหงกุศลชวนะใน 
อิฏฐมัชฌัตตารมณทั้งหลายกอน.    แตในอิฏฐารมณเมื่ออกุศลจิตท่ีสหรคตดวย  
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โสมนัส  ๔ ดวง  เสพชวนะแลว   อเหตุกจิตสหรคตดวยโสมนัสที่เปนกุศลวิบาก  
ยอมเปนตทารัมมณะ   ในอิฏฐมัชฌัตตารมณ  จิต  ๔   ดวงที่สัมปยุตดวยโลภะ 
สหรคตดวยอุเบกขาเสพชวนะแลว      อเหตุกจิตสหรคตดวยอุเบกขากุศลวิบาก 
เปนตทารัมมณะ    ก็คําใดท่ีทานกลาววา    ตทารัมมณะ    อันชวนะพึงกําหนด 
ดังน้ี   คําน้ันพึงทราบวา  ทานกลาวหมายถึงกุศล. 
           ถามวา  ตทารัมมณะเม่ือเกิดข้ึนในลําดับแหงชวนะสหรคตดวยโทมนัส 
ยอมเกิดจิตอะไร. 
           ตอบวา  จิตที่เปนอเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายอกุศลวิบากยอมเกิดข้ึน. 
           ถามวา  ก็ชวนะน้ี     สภาวะอะไร   ยอมกําหนดไวโดยความเปนกุศล 
หรืออกุศล.  
           ตอบวา   อาวัชชนะ   และโวฏฐัพพนะยอมกําหนด. 
           จริงอยู   เมื่ออาวัชชนะเปลี่ยนมาโดยแยบคายแลว   โวฏฐัพพนะกําหนด 
โดยไมแยบคาย  ชวนะจักเปนอกุศล   ดังน้ี   ขอน้ีเปนไปไมได   เมื่ออาวัชชนะ 
เปลี่ยนมาโดยไมแยบคายแลว   โวฏฐัพพนะกําหนดโดยแยบคาย    ชวนะจักเปน 
กุศล    ดังน้ี    ขอน้ีก็เปนไปไมได.    แตเมื่ออาวัชชนะและโวฏฐัพพนะทั้ง   ๒ 
เปลี่ยนมากําหนดโดยแยบคาย  พึงทราบวา  ชวนะเปนกุศล ถาไมแยบคายก็เปน 
อกุศล. 
           ถามวา ในอิฏฐารมณ เมื่อความสงสัย และอุทธัจจะเกิดข้ึน  ตทารัมมณะ 
ยอมเปนจิตอะไร  ? 
           ตอบวา    ในอิฏฐารมณ    ความสงสัยจะมีก็ตามไมมีก็ตาม   หรืออุท-                                                         
ธัจจะจะมีก็ตามไมมีก็ตาม     โสมนัสจิตอเหตุกะฝายกุศลวิบากเทาน้ันยอมเปน 
ตทารมณ  ในอิฏฐมัชฌัตตารมณ  จิตสหรคตดวยอุเบกขาอเหตุกะฝายกุศลวิบาก  
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เปนตทารมณ    ก็ในการกําหนดตทารมณนี้    การแสดงเนื้อความโดยสังเขปน้ี   
ชื่อวาเปนวาทะของพระมหาธรรมรักขิตเถระ.      ก็เม่ือชวนะอันสหรคตดวย 
โสมนัสเสพอารมณแลนไปแลว  พึงแสวงหาตทารัมมณจิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส 
๕ ดวง   เมื่อชวนะที่สหรคตดวยอุเบกขาเสพอารมณแลนไปแลว     พึงแสวงหา 
จิต  ๖ ดวง   ที่สหรคตดวยอุเบกขาแล. 
           ถามวา  ก็ในกาลใด  เมื่อบุคคลผูถือปฏิสนธสิหรคตดวยโสมนัสยังฌาน 
ใหเกิดในปวัตติกาลแลว  มีฌานอันเสื่อมแลวดวยความประมาท  พิจารณาอยูวา 
ธรรมอันประณีตของเราฉิบหายแลว     ดังน้ี     โทมนัสยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
วิปฏิสาร  ในกาลน้ัน    จิตอะไรยอมเกิดข้ึน  เพราะในคัมภีรปฏฐานทานปฏิเสธ  
วา   โทมนัสยอมไมเกิดในลําดับแหงโสมนัส     และโสมนัสยอมไมเกิดในลําดับ 
แหงโทมนัส    เมื่อชวนจิตเสพอารมณแลว    แมตทารมณก็ปฏิเสธไวในคัมภีร 
ปฏฐานน้ัน  เหมือนกัน. 
           ตอบวา  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุเปนกุศลวิบาก  หรืออกุศลวิบาก  ที่ 
สหรคตดวยอุเบกขา  ยอมเกิดข้ึน. 
           ถามวา  จิตอะไร  เปนอาวัชชนะของอเหตุกมโนวิญญาณธาตุนั้น.   
           ตอบวา  อาวัชชนกิจของอเหตุกมโนวิญญาณธาตุนั้นไมมีเหมือนความ 
ไมมีแหงอาวัชชนะของภวังค  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนเพราะ 
ความท่ีตนนอมไปในอารมณ เพราะความท่ีอารมณตนเคยเสพ และเพราะความ 
ที่ตนเองเสพอารมณอยูเสมอ. 
           ถามวา  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุนี้    ยอมเกิดอยางไร  ? 
           ตอบวา เนวสัญญานาสัญญายตนะที่เปนอนันตรปจจัยแกนิโรธ 
(คือดับจิตและเจตสิก)  ๑  จิตท่ีประกอบดวยผลสมาบัติ   ของบุคคลผูออก  
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จากนิโรธ  ๑  อริยมรรคจิต  ๑  ผลจิตที่เปนลําดับแหงมรรค   ๑    ไมมี  
อาวัชชนะยอมเกิดได   ฉันใด    แมเม่ืออาวัชชนะ    (คือการพิจารณาอารมณ) 
ไมมีอยู   อเหตุกมโนวิญญาณธาตุทั้งหลายยอมเกิดข้ึนดวยการนอมไปดวยความ 
เคยเสพและดวยความที่เสพอยูเสมอ  ฉันนั้น. 
           จริงอยู   จิตเวนจากอาวัชชนะ   (คือการพิจารณาอารมณ) ยอมเกิดข้ึน 
ได  แตจิตน้ันเวนจากอารมณยอมเกิดข้ึนไมได. 
           ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น     อะไรเลา   เปนอารมณของจิตน้ี. 
           ตอบวา    ไดแก    ธรรมอยางใดอยางหน่ึงในปริตธรรมมีรูปเปนตน 
จริงอยู  ในปริตธรรมมีรปูเปนตนนั้น    อารมณใดมาสูคลองในสมัยนั้นนั่นแหละ 
พึงทราบวา  จิตนี้เกิดข้ึนปรารภอารมณนั้น. 
          บัดนี ้  เพ่ือความแจมแจงแหงจิตเหลาน้ีแมทั้งหมด    ทานจึงกลาวนัย 
ปกิณกะไววา 
                   สุตฺต  โทวาริโก   จ      คามิลโก    อมฺโพ   โกลิยเกน   จ 
                   ชจฺจนฺโธ   ปสปฺป  จ  วสิยคาโห   จ  อุปนิสฺสยมตฺถโส    
                             เรื่องใยแมลงมมุ  ๑  เรื่องนายทวาร  ๑ 
                   เรื่องเด็กชาวบาน  ๑   เรือ่งมะมวงกับเจาของ 
                   โรงหีบออย  ๑   เรื่องชายบอดกับคนเปลี้ย  ๑           
                   เรื่องการรับอารมณโดยอุปนิสสยปจจัยเปน 
                   ประโยชน   ๑. 

                        จิตเปรยีบดวยแมลงมุมชักใยเปนตน  

           บรรดาปกิณกนัยมีเรื่องแมลงมุมเปนตนเหลาน้ัน   พึงทราบวินิจฉัย 
ในคําวา  สุตฺต  (ใยแมลงมุม)  ตอไป.  
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           ก็แมลงมุมริมทางตัวหนึ่งขึงใยไป ๕ ทิศ  ทําขายแลวนอนอยูตรงกลาง  
เมื่อใยท่ีขึงไปในทิศแรกถูกกระทบดวยสัตวเล็ก ๆ หรือต๊ักกระแตนหรือแมลงวัน 
มันก็จะเคลื่อนออกจากท่ีเปนที่นอนไปตามสายใยเจาะศีรษะดูดเลือดของสัตวนั้น 
แลวกลับมานอน  ณ  ทามกลางใยน้ันนั่นแหละอีก  แมในเวลาท่ีทิศที่  ๒  เปนตน 
ถูกกระทบแลวก็กระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ 
           ในขอน้ัน    ประสาทท้ัง   ๕  พึงทราบวา    เหมือนใยแมลงมุมที่ขึงไป 
๕ ทิศ. จิตเหมือนแมลงมุมนอนในทามกลาง.  เวลาที่อารมณมากระทบประสาท 
เหมือนเวลาที่สัตวเล็ก  ๆ เปนตนมากระทบใยแมลงมุม.    เวลาท่ีกิริยามโนธาตุ 
รับอารมณที่กระทบประสาทแลวยังภวังคใหเปลี่ยนไป  เหมือนการไหวของแมลง 
มุมซึ่งนอนทามกลาง.    ความเปนไปของวิถีจิต    เหมือนเวลาการไปตามสายใย 
ของแมลงมุม.     เวลาท่ีชวนจิตเสพอารมณ     เหมือนการเจาะศีรษะดูดเลือด. 
การท่ีจิตอาศัยหทัยวัตถุเปนไป   เหมือนแมลงมุมกลับมานอนในทามกลางใยอีก. 
           ถามวา  ความอุปมานี้   ยอมแสดงใหทราบอะไร   ? 
           ตอบวา  ยอมแสดงใหทราบวา   เมื่ออารมณกระทบประสาทแลว  จิต 
ที่อาศัยหทัยรูปเกิด    ยอมเกิดข้ึนกอนกวาจิตที่อาศัยประสาทรูปเกิด  คือ   ยอม 
อธิบายใหทราบวา  อารมณแตละอารมณยอมมาสูคลองในทวารท้ังสอง   ดังน้ี. 
 
                             จิตเปรียบดวยนายทวารเปนตน 
           พระราชาพระองคหน่ึงบรรทมหลับอยูบนแทนบรรทม  มหาดเล็กของ 
พระองค นั่งถวายงานนวดพระยุคลบาทอยู  มีนายทวารหูหนวกยืนอยูที่พระทวาร 
มีทหารยามเฝาอยู ๓ คน  ยืนเรียงตามลําดับ  ครั้งน้ัน   มีชาวชนบทคนหน่ึงถือ 
เครื่องบรรณาการมาเคาะประตูเรียก   นายทวารหูหนวกไมไดยินเสียงมหาดเล็ก 
ผูถวายงานนวดพระยุคลบาทจึงใหสัญญาณ     เขาจึงเปดประตูดวยสัญญาณนั้น  
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มองดู   ทหารยามคนท่ีหน่ึงจึงรับเครื่องบรรณาการแลวสงใหคนท่ี ๒  คนที ่๒ 
สงใหคนท่ี ๓   คนที่ ๓ ทูลเกลาถวายพระราชา  พระราชาจึงเสวย.   
           ในขอน้ัน    ชวนจิต  พึงเห็นเหมือนพระราชาพระองคนั้น  อาวัชชนจิต 
เหมือนมหาดเล็กผูนวดพระบาท.    จักขุวิญญาณ     เหมือนนายประตูหูหนวก.  
วิถีจิต ๓ ดวงมีสัมปฏิจฉันนะเปนตน  เหมือนนายทหารยาม  ๓ คน. การท่ีอารมณ 
มากระทบประสาท เหมือนชาวชนบทถือเครื่องราชบรรณาการมาเคาะประตูเรียก 
เวลาท่ีกิริยามโนธาตุเปลี่ยนมาแตภวังค  เหมือนเวลาที่มหาดเล็กผูนวดพระยุคล- 
บาทใหสัญญาณ.   เวลาท่ีจักขุวิญญาณทํากิจเห็นอารมณ     เหมือนเวลาท่ีนาย 
ประตูหูหนวกเปดประตูดวยสัญญาณที่มหาดเล็กใหสัญญาน้ัน.     เวลาท่ีวิบาก- 
มโนธาตุทําสัมปฏิจฉันนกิจ   คือรับอารมณ    เหมือนเวลาทหารยามคนท่ีหน่ึง 
รับบรรณาการ.   เวลาท่ีวิบากมโนวิญญาณธาตุทําสันติรณกิจ   คือการพิจารณา 
อารมณ   เหมือนเวลาท่ีทหารยามคนท่ีหนึ่งสงบรรณาการใหทหารยามคนท่ีสอง 
แลว.  เวลาท่ีกิริยามโนวิญญาณธาตุทําโวฏฐัพพนกิจ  คือ  การกําหนดอารมณ 
เหมือนเวลาที่ทหารยามคนที่สามทูลถวายบรรณาการแดพระราชา.  เวลาท่ีชวนะ 
ทําชวนกิจ คือ เสวยรสอารมณ   เหมือนเวลาท่ีพระราชาเสวยเคร่ืองบรรณาการ 
ฉะน้ัน. 
           ถามวา  อุปมานี้   ยอมแสดงใหทราบอะไร  ? 
           ตอบวา   ยอมแสดงใหทราบถึงคําน้ีวา    กจิของอารมณมีเพียงกระทบ 
ประสาทเทานั้น.     กิจท้ังหลายของจักขุวิญญาณเปนตน      เปนเพียงการเห็น 
อารมณ   การรับอารมณ  การพิจารณาอารมณ   และการกําหนดอารมณเทานั้น 
ชวนจิตเทาน้ันยอมเสวยรสอารมณโดยสวนเดียว  ดังนี้.  
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                                   จิตเปรียบดวยเด็กชาวบาน  
           คําวา  เด็กชาวบาน  คือ   พวกเด็กชาวบานเปนอันมากยอมเลนฝุน 
ที่ระหวางทาง    บรรดาพวกเด็กเหลานั้น     กหาปณะกระทบมือของเด็กคนหน่ึง 
เด็กคนน้ันพูดวา  นั่นอะไร  กระทบมอืของเรา   ดงัน้ี. ลําดับนัน้  เด็กคนหน่ึง 
จึงพูดวา  นั่นสีขาว  ดังนี้.  อีกคนหน่ึงก็ถือไวมั่นคงพรอมกับฝุน  คนอ่ืนพูดวา 
นั่นสี่เหลี่ยมหนา   คนอ่ืนอีกพูดวา   นั่นกหาปณะ   ลําดับนั้น   พวกเขาจึงนํา 
เหรียญกหาปณะน้ันมาใหมารดา  มารดาก็นําไปใชในการงาน. 
           ในขอน้ัน  ความเปนไปของภวังคจิต   พึงเห็นเหมือนเวลาที่พวกเด็ก 
มากดวยกันนั่งเลนในระหวางทาง.  เวลาท่ีประสาทถูกอารมณกระทบแลวเหมือน 
เวลาท่ีกหาปณะกระทบมือ.  เวลาท่ีกิรยิามโนธาตุยังภวังคใหเปลี่ยนไปรับอารมณ 
นั้นเหมือนเวลาที่เด็กคนหน่ึงพูดวา  นั่นอะไร.  เวลาที่จักขุวิญญาณทําทัสสนกิจ 
เหมือนเวลาที่เด็กคนหน่ึงพูดวา  นั่นสีขาว.   เวลาท่ีวิบากมโนธาตุทําหนาที่รับ 
อารมณ เหมือนเวลาท่ีเด็กคนหน่ึงถือกหาปณะพรอมกับฝุนไวมั่น.  เวลาท่ีวิบาก- 
มโนวิญญาณธาตุทํากิจพิจารณาอารมณ   เหมือนเวลาท่ีเด็กคนหน่ึงพูดวา  นั่น 
สี่เหลี่ยมหนา.  เวลาท่ีกิรยิามโนวิญญาณธาตุทําหนาท่ีกําหนดอารมณ    เหมือน 
เวลาท่ีเด็กคนหน่ึงพูดวา  นั่นกหาปณะ การท่ีชวนจิตเสวยรสอารมณ  พึงทราบ 
เหมือนเวลาที่มารดานํากหาปณะไปใชในการงานฉะน้ัน. 
           ถามวา  ความอุปมานี้  ยอมแสดงใหรูถึงอะไร  ? 
           ตอบวา  ยอมแสดงใหรูวา  กิรยิามโนธาตุยังมิไดเห็นเลย  ยังภวังคให 
เปลี่ยนไป วิบากมโนธาตุก็ไมเห็น ยอมทําหนาท่ีรับอารมณ วิบากมโนวิญญาณ 
ธาตุก็ไมเห็น   ยอมทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ   กริิยามโนวิญญาณธาตุก็ไมเห็น  
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ยอมทําหนาที่กําหนดอารมณ   ชวนจิตก็ไมเห็น  ยอมทําหนาท่ีเสวยรสอารมณ  
สวนจักขุวิญญาณเทาน้ัน   ยอมทํากิจก็เห็น (ทัสสนกิจ) โดยสวนเดียว  ดังนี้. 
           คําวา  มะมวงกับเจาของโรงหีบออย   นี ้ ขาพเจากลาวไวในภาย 
หลังแลว   คําน้ี    กลาวหมายเอาอุปมาดวยผลมะมวง  และอุปมาดวยเจาของโรง- 
หีบออย. 
 
                       นามรูปเปรียบดวยชายบอดและคนเปลี้ย  
           คําวา   ชายบอดและคนเปลี้ย  ความวา  ไดยินวา  ในศาลาใกล 
ประตูพระนคร  มชีายตาบอดแตกําเนิดและคนเปลี้ยสนทนากันอยู    ในบรรดา 
คนทั้งสองน้ัน  คนเปลี้ยพูดวา   เจาบอด  เพราะเหตุไร  เจาจึงซูบซีดอยูในที่นี้ 
เจาเท่ียวไปประเทศโนนซึ่งมีภิกษาหาไดงาย  มีขาวนํ้ามาก  เจาไปในที่นั้นก็เปน 
อยูสบายไมสมควรหรือ     ชายตาบอดพูดวา    เจาบอกเรากอนแลว   แตเจาเลา 
ไปในที่นั้นก็อยูสบายไมสมควรหรือ. 
           คนเปลี้ย  :  เทาท่ีจะเดินของเราไมมี 
           ชายบอด  :  ตาของเราจะดูไมมี. 
           คนเปลี้ย  :   ถาอยางนั้น   เจาเปนเทา   เราเปนตา. 
           คนทั้ง ๒  ตางก็รับคํากันแลว   ชายบอดใหคนเปลี้ยข่ีคอไป   คนเปลีย้ 
นั้นนั่งข่ีคอของชายบอดเอามือซายโอบศีรษะชายตาบอด  เอามือขวากําหนดทาง 
บอกวา  ในที่นี้มีรากไมขวางอยู   ในท่ีนี้มีหิน  ทานจงละทางซายถือเอาทางขวา 
จงละทางขวาถือเอาทางซาย   ดังน้ี     เทาเปนของคนตาบอดแตกําเนิด    ตาเปน 
ของคนเปลี้ย     คนแมทั้งสองไปแลวสูที่ตนปรารถนาดวยความพยายามรวมกัน 
เปนอยูแลวเปนสุข  ดวยประการฉะน้ี.  
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         ในความอุปมานั้น   รูปกาย  พึงเห็นเหมือนชายตาบอดแตกําเนิด อรูป-  
กาย  (นามกาย)  เหมือนคนเปลี้ย.    รปูกายเวนนามกายก็ไมสามารถใหถึงการ 
ยึดถือ  การจับ  และการเคลื่อนไหวได  เหมือนเวลาท่ีชายตาบอดแตเวนคนเปลี้ย 
ก็ไมเกิดความต้ังใจที่จะเดินทางไปยังถิ่นตาง ๆ ได.  อรูป   (นามกาย)  เวนรปู 
เสียก็เปนไปไมไดในปญจโวการภพ   เหมือนคนเปลี้ยเวนชายตาบอดแตกําเนิด 
ก็ไมเกิดความต้ังใจที่จะเดินทางไปสูถิ่นตาง ๆ  ได.     รูปธรรมและอรูปธรรม 
มีสภาพเปนไปในกิจทั้งปวงไดดวยการประกอบซึ่งกันและกัน  เหมือนเวลาท่ีชาย 
ตาบอดและคนเปลี้ยแมทั้งสองไปสูที่ตนปรารถนาดวยความพยายามรวมกันแลว 
เปนอยูสบาย  ฉะนั้น.  ปญหานี้ทานอาจารยกลาวไดดวยอํานาจปญจโวการภพ. 

               วาดวยการรบัอารมณโดยมีอุปนิสสยปจจัย  

           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  การรับอารมณ  ตอไป 
           จักษุยอมรับอารมณเฉพาะรูป   โสตเปนตนก็รับอารมณเฉพาะเสียง 
เปนตน.  คําวา  โดยมีอุปนิสสยปจจัยเปนประโยชน  คือ โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย  (ตองอาศัยแนนอนขาดไมได)   และโดยความเปนประโยชน. 
 
                             จักขุวญิญาณอาศัยปจจัย  ๔  เกดิขึ้น 
           ในขอวา โดยมีอุปนิสสยปจจัยและโดยเปนประโยชนนัน้  จักขุวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึนพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลายไดเพราะอาศัยปจจัย  ๔ คือ 
           อสมภฺินฺนตฺตา  จกฺขุสฺส  เพราะจักขุประสาทยังไมแตกดับ 
           อาปาถคตฺตา   รูปาน    เพราะรูปมาสูคลอง 
           อาโลกสนฺนิสฺสิต   อาศัยแสงสวาง 
         มนสิการเหตุก  อาศัยมนสิการเปนเหตุ.  
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         บรรดาปจจัย   ๔  เหลาน้ัน   จักษุแมของคนตายยอมเปนของแตกดับ  
ไปส้ิน จักษุของคนมีชีวิตดับไปก็ดี  หรือถูกน้ําดีหรือเสมหะหรือโลหิตขัดขวาง 
แลวก็ดี  ไมอาจเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ชื่อวาแตกดับไปแลว   เมื่อสามารถ 
เปนปจจัยได  ชื่อวา  ไมแตกดับ. 
         แมในโสตวิญญาณเปนตน    ก็นยันี้แหละ. 
         ก็เม่ือจักขุประสาทแมยังไมแตกดับ  แตรูปารมณภายนอกยังไมมาสูคลอง 
จักษุประสาท  จักขุวิญญาณก็เกิดไมได    เมื่อรูปนัน้มาสูคลองแลว    แตปจจัย 
ที่อาศัย  คือ  แสงสวางไมมี    จักขุวิญญาณก็เกิดไมได    เมื่อแสงสวางซึ่งเปน 
ปจจัยนั้นมีอยู    แตกิริยามโนธาตุไมยังภวังคใหเปลี่ยนไป   จักขุวิญญาณก็เกิด 
ไมได  เมื่อกิริยามโนธาตุทําภวังคใหเปลี่ยนไปได    จักขุวิญญาณจึงเกิดข้ึน 
(จึงเกิดการเห็นได).  จักขุวิญญาณเม่ือเกิดข้ึนดวยอาการอยางน้ี     ยอมเกิดข้ึน 
พรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลายโดยแท  เพราะฉะน้ัน   จึงกลาววา  จักขุวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึน  เพราะไดปจจัย  ๔ เหลาน้ีทีเดียว.                                 
         โสตวิญญาณยอมเกิดข้ึนกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย     เพราะปจจัย  ๔ 
เหลาน้ี   คือ 
         อสมฺภนิฺนตฺตา   โสตสฺส   เพราะโสตประสาทยังไมแตกดับ 
         อาปาถคตตฺตา   สททฺาน   เพราะเสียงทั้งหลายมาสูคลอง 
         อาสาสสนฺนิสฺสิต   อาศัยอากาศ 
         มนสิการเหตุก   มีมนสิการเปนเหตุ. 
         บรรดาปจจัย  ๔  เหลาน้ัน คําวา อาศัยอากาศ คือ โสตวิญญาณนั้น 
ไดอาศัยอากาศจึงเกิดข้ึน   เวนอากาศก็ไมเกิด    เพราะเม่ือบุคคลปดชองหูเสีย 
โสตวิญญาณก็ไมเปนไป.    คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแหละ  คือ  แม  
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ฆานวิญญาณเปนตนนอกจากนี้     กพึ็งทราบความเหมือนในโสตวิญญาณนี้   
ขาพเจาจักกลาวแตเนื้อความที่ตางกันเทาน้ัน. 
           ฆานวิญญาณยอมเกิดพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย   เพราะปจจัย  ๔ 
เหลาน้ี   คือ              
           อสมภฺินฺนตฺตา  ฆานสฺส      เพราะฆานประสาทยังไมแตกดับ 
           อาปาถคตตฺตา  คนฺธาน      เพราะกลิ่นทั้งหลายมาสูคลอง  
          วาโยสนฺนิสฺสิต   อาศัยวาโย 
           มนสกิารเหตุก  มมีนสิการเปนเหตุ. 
           บรรดาเหตุ  ๔  เหลาน้ัน     คําวา   อาศัยวาโย  อธิบายวา  เมื่อวาโย 
พากลิ่นทั้งหลายเขาไปสูชองจมูกนั่นแหละ    ฆานวิญญาณจึงเกิด    เมื่อลมไมมี 
ฆานวิญญาณก็ไมเกิด.                                 
           ชิวหาวิญญาณยอมเกิดพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลายเพราะปจจัย  ๔ 
เหลาน้ี  คือ                         
           อสมภฺินฺนตฺตตา  ชิวฺหาย      เพราะชิวหาประสาทยังไมแตกดับ 
           อาปาถคตตฺตา   รสาน    เพราะรสท้ังหลายมาสูคลอง 
           อาโปสนฺนิสฺสิต   อาศัยอาโป 
           มนสกิารเหตุก   มมีนสิการเปนเหตุ. 
           บรรดาปจจัย  ๔ เหลาน้ัน     คําวา  อาศัยอาโป  ความวา  ไดอาโป 
ทําใหเปยก  ฆานวิญญาณจึงเกิด  เวนอาโปก็ไมเกิด   เพราะเม่ือบุคคลลิ้นแหง 
แมวางขาทนียะท่ีแหงไวที่ลิ้น  ชิวหาวิญญาณยอมไมเกิดข้ึน. 
           กายวิญญาณยอมเกิดพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย   เพราะปจจัย  ๔ 
เหลาน้ี   คือ  
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           อสมภฺินฺนตฺต  กายสฺส  เพราะประสาทกายยังไมแตกดับ  
           อาปาถคตตฺตา   โผฏพฺพาน  เพราะโผฏฐัพพะไมมาสูคลอง 
           ปฐวีสนฺนิสฺสิต   อาศัยปฐวี 
           มนสกิารเหตุก  มมีนสิการเปนเหตุ. 
           บรรดาปจจัย     เหลาน้ัน     คําวา   อาศัยปฐวี    ไดแก  อาศัยปฐวี 
ที่ควบคุมกัน    คือกายประสาทเปนปจจัยนั่นแหละ  กายวิญญาณจึงเกิดข้ึน  เวน 
กายประสาทแลว   กายวิญญาณก็ไมเกิด   เพราะมหาภูตรูปเปนอารมณภายนอก 
กระทบกายประสาทในภายในท่ีกายทวาร  ยอมกระทบท่ีมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีมี 
ประสาทเปนปจจัย.                                                                     
           มโนวิญญาณยอมเกิดข้ึนพรอมกับสัมปยุตธรรมท้ังหลาย   เพราะปจจัย 
๔  เหลาน้ี   คือ               
           อสมภฺินฺนตฺตา    มนสฺส   เพราะมโนยังไมแตกดับ 
           อาปาถคตตฺตา    ธมฺมาน       เพราะธรรมทั้งหลายมาสูคลอง 
           วตฺถุสนฺนิสฺสิต   อาศัยวัตถุ 
           มนสกิารเหตุก   มมีนสิการเปนเหตุ.                                       
           บรรดาปจจัย  ๔  เหลาน้ัน  คําวา  มโน  ไดแก  ภวังคจิต  อธิบายวา 
ภวังคจิตน้ันแตกดับแลวก็ดี     มีกําลงัออนไมสามารถเปนปจจัยแกอาวัชชนจิต 
ใหเปนไปก็ดี  ชื่อวา  แตกดับ    แตทีส่ามารถเปนปจจัยแกอาวัชชนะได  ชือ่วา 
ยังไมแตกดับ. คําวาเพราะธรรมท้ังหลายมาสูคลอง ไดแกเมื่อธรรมารมณ 
มาสูคลอง.   คําวา   อาศัยวัตถุ   คือไดอาศัยหทยวัตถุเทาน้ันจึงเกิดข้ึน  เวน 
หทยวัตถุก็ไมเกิดข้ึน.    ปญหาแมนี้พระเถระกลาวหมายถึงปญจโวการภพ. คําวา 
มีมนสิการเปนเหตุ  อธิบายวา   กริิยามโนวิญญาณธาตุยังภวังคใหเปลี่ยนไป  
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กอน  มโนวิญญาณจึงเกิดข้ึน.    พรรณนาอุปนิสสยปจจัยในขอวา     การรับ  
อารมณโดยอุปนิสสยปจจัยเปนประโยชน   นี้เพียงเทาน้ี.  
           ก็จักขุเปนอรรถชื่อวา    ทัสสนตัถะ    (มีการเห็นเปนอรรถ)    โสต 
เปนอรรถชื่อวา     สวนัตถะ     (มีการฟงเปนอรรถ)    ฆานะเปนอรรถชื่อวา 
ฆานัตถะ    (มีการสูดกลิน่เปนอรรถ)    ชิวหาเปนอรรถ    ชื่อวา    สายนัตถะ 
(มีการลิ้มรสเปนอรรถ)    กายเปนอรรถชื่อวา    ผุสนัตถะ    (มีการถูกกระทบ 
เปนอรรถ)   มโนเปนอรรถชื่อวา  วิชานนัตถะ  (มกีารรูเปนอรรถ). 
           พึงทราบวินิจฉัยคําวา  มีการเห็นเปนอรรถเปนตนตอไป 
           การเห็นเปนอรรถของจักขุวิญญาณนั้น  เพราะเหตุนั้น     จักขุวิญญาณ 
นั้นจึงชื่อวา  ทัสสันตถะ  จริงอยู  การเห็นนั้นอันจักขุพึงใหสําเร็จ เพราะฉะน้ัน 
จึงชื่อวา    ทสัสันตถะ    (มีการเห็นเปนอรรถ)     แมในโสตวิญญาณเปนตน 
ก็นัยนี้แหละ. 
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี  เปนอันจบวิบากจิต  ๑๖  ดวง   ในวาทะของ 
พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎกพรอมกับวิบากจิต ๑๒ ดวง  และอเหตุกจิต 
๘ ดวง   เพียงเทาน้ี. 

                  วิบากจิต  ๒ ดวงในวาทะพระมหาทัตตเถระ 
           บัดนี้  เปนกถามรรควิบากจิต ๑๒ ดวง  ในวาทะของพระมหาทัตตเถระ 
ผูอยูในโมรวาป.  ในวาทะนั้น    ปญหาในเมืองสาเกต    การถือสวนขางมากและ 
การแสดงเหตุเปนไปตามปกติทั้งน้ัน      แตพระเถระนี้เห็นขอบกพรองในจิตท่ี  
เปนอสังขาริกและสังขาริก   จึงกลาววา   กรรมที่เปนอสังขาริกยอมใหวิบากท่ี  
เปนอสังขาริกไมใหวิบากที่เปนสสังขาริก    แมกรรมที่เปนสสังขาริกก็ยอมให 
วิบากเปนสสังขาริกเทานั้นไมใหวิบากเปนอสังขาริก     และพระเถระนี้ไมกลาว  
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จิตนิยามโดยชวนะ   แตยอมกลาวนิยามแหงเวทนาโดยอารมณ   เพราะเหตุนั้น  
ในวาทะของทานน้ีนั่นแหละ   แมวิบากจิต ๑๒ ดวงก็ดี   อเหตุกจิต  ๘  ดวงก็ดี 
ชื่อวา   แนวทางแหงวิบากจิต ๑๒ ดวง. 
           ในแนวทางวิบากจิตน้ัน  มีนัยตอไปนี้ 
           ก็เม่ืออสังขาริกจิตเปนติเหตุกะสหรคตดวยโสมนัสทํากรรมแลว  บุคคล 
ผูถือปฏิสนธดิวยวิบากจิตเชนนั้นนั่นแหละ  ถึงการเจริญวัยแลว  เมื่ออิฏฐารมณ 
มาสูคลองจักขุทวารแลว     โมฆวาระ  ๓   ยอมมีโดยนัยที่กลาวไวในหนหลัง 
เหมือนกัน   ในกถาวาดวยจิตเหลาน้ัน   จิต ๑๓  ดวง  เหลาน้ี  คือ  กุศลวิบาก 
๔  ดวง   อกศุลวิบากท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ๔ ดวง   และกิรยิาจิต    ๕   ดวง 
ดวงใดดวงหน่ึง  เมื่อชวนจิตเสพอารมณสุดแลว  กต้ั็งอยูเปนตทารมณ  ติเหตุก- 
จิตท่ีเปนอสังขาริกซึ่งสหรคตดวยโสมนัสก็ดี    อเหตุกจิตท่ีเปนทุเหตุกเปนอสัง- 
ขาริกก็ดี   กย็อมต้ังอยูเปนตทารมณนั่นแหละ ดวยอาการอยางน้ี   ในจักขุทวาร 
ของบุคคลน้ันจึงเปนวิบากจิต  ๔  ดวง  เขาถึงการนับเปน  ๕  ดวง คือ วิบากจิต 
๓ ดวง  มีจักขุวิญญาณเปนตน    และตทารัมมณจิต  ๒  ดวง 
           อน่ึง  ครั้นเปลี่ยนเวทนาไปโดยอารมณแลว  อุเบกขาสหคตจิต  ๑๒ ดวง 
คือ  กุศลวิบาก  ๔  ดวง อกุศลวิบาก  ๔ ดวง กิริยาจิต  ๔  ดวง  ดวงใดดวงหน่ึง 
เมื่อชวนะเสพอารมณเสร็จแลว     จิตท่ีเปนติเหตุกอสังขาริกสหรคตดวยอุเบกขา 
ก็ดี   วิบากจิต   อสังขาริก  ทุเหตุกะก็ดี  ก็เกิดข้ึนเปนตทารัมมณะ    ดวยประการ 
ฉะน้ี   ในจักขุทวารของบุคคลน้ันก็เขาถึงการนับได  ๓ ดวงเหลานี้   คือ  สันติ- 
รณจิตสหรคตดวยอุเบกขา  และตทารัมมณจิต   ๒  ดวงเหลาน้ี    จิต   ๓  ดวง 
เหลาน้ัน    กบัจิต   ๕  ดวงกอนรวมเปน ๘ ดวง    แมในโสตทวารเปนตนก็ได 
ทวารละ  ๘  ดวง  เมื่อกรรมอันเจตนาดวงหน่ึงทําแลว   จิต  ๔๐  ดวงถวนยอม   
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เกิดข้ึน.  แตเมื่อถือเอาจิตท่ียังมิไดถือเอาก็ไดจิต  ๑๒ ดวง คือ  ในจักขุทวาร  ๘  
ดวง  ในโสตวิญญาณเปนตนอีก   ๔  ดวง.  ในขอน้ันพึงทราบมูลภวังค ภวังคที่  
เปนไปและกถาอันเปรียบดวยมะมวงและนิยามโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ เมื่อ 
กรรมอันกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริก     ติเหตุกะสหรคตดวยโสมนัสกระทําแลวก็ดี  
เมื่อกรรมอันอสังขาริกและสสังขาริกะเปนติเหตุกะสหรคตดวยอุเบกขาทําแลวก็ด ี
ก็นัยนี้แหละ. 
           ความอุปมาเรื่องเครื่องหีบออยทานกลาววา  ไมไดใน  ๒  ขอน้ี   เมื่อ 
กรรมอันกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริกทุเหตุกสหรคตดวยโสมนัสทําแลวก็ดี  เมือ่กรรม 
อันอสังขาริกและสสังขาริก    ที่เปนทุเหตุกะสหรคตดวยอุเบกขาทําแลวก็ดี   ก็ม ี
นัยนี้เหมือนกัน   ดวยคํามีประมาณเพียงเทาน้ี  ทานกลาววาระวา ทุเหตุกปฏสินธ ิ
ยอมมีดวยกรรมอันเปนทุเหตุกะ  ดังนี้. 
           สวนวาระ   อเหตุกปฏิสนธิ   ยอมม ี ดังนี้   พึงทราบอยางนี้   เมื่อ 
กรรมอันกุศลญาณวิปปยุต   ๔  ดวงกระทําแลว  บณัฑิตไมควรกลาววา  เปน 
ปฏิสนธิเชนกับกรรมท่ีอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบากท่ีสหรคตดวย 
อุเบกขาถือปฏิสนธิ   ต้ังแตตนไปพึงทราบวา  ความเกิดข้ึนแหงจิตท่ีมีอิฏฐารมณ 
บาง  อิฏฐมัชฌัตตารมณบาง   ตามท่ีกลาวโดยนัยที่กลาวไวในหนหลังน่ันแหละ 
จริงอยู     ในวาทะของพระเถระน้ี   ชวนะประมวลมาเปนพวกเดียวกันยอมเสพ 
อารมณ  ถอยคําท่ีเหลือท้ังหมดมีอาทิวา  ชวนะน้ีจิตตุปบาทอะไร ยอมกําหนด 
ไวโดยความเปนกุศล    หรืออกุศล    โดยนัยที่กลาวไวในท่ีนั้น   ๆ  นั่นแหละ 
แนวทางกถาวาดวยวิบาก  ๑๒  ดวง  กบัวิบากจิต  ๑๐  ดวง  อเหตุกะ  ๘  ดวง 
ในวาทะของพระมหาทัตตเถระผูอยูในโมรวาป   จบแลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี.  
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       วิบากจิต   ๑๐ ดวงในวาทะพระมหาธรรมรักขิตเถระ   

           บัดนี้  เปนเรื่องวาดวยวิบากจิต  ๑๐ ดวง   ในวาทะของพระธรรมรัก- 
ขิตเถระตอไป.  ในวาทะน้ัน    ปญหาในเมืองสาเกต   และการแสดงสวนขางมาก 
เปนไปตามปกตินั่นแหละ  สวนการแสดงน้ีแตกตางกันคือ 
           กรรมที่เปนติเหตุกะ  ยอมใหวิบากเปนติเหตุกะจิตบาง  ใหวิบากเปน 
ทุเหตุกจิตบาง  ใหวิบากเปนอเหตุกจิตบาง.  กรรมที่เปนทุเหตุกะ  ยอมไมให 
วิบากเปนติเหตุกจิตเทาน้ัน    แตใหวิบากจิตนอกน้ี.   ดวยกรรมท่ีเปนติเหตุกะ 
ปฏิสนธิยอมเปนติเหตุกจิตเทาน้ัน    ไมเปนทุเหตุกะหรืออเหตุกจิต.  ดวยกรรม 
ที่เปนทุเหตุกะ   ปฏิสนธิยอมเปนทุเหตุกะและอเหตุกจิต   ไมเปนติเหตุกจิต. 
กรรมที่เปนอสังขาริก    ยอมใหวิบากที่เปนอสังขาริกเทานั้น  ไมใหวิบากเปน 
สสังขาริก.   แมกรรมที่เปนสสังขาริก   ก็ใหวิบากท่ีเปนสสังขาริกเทานั้น   ไมให 
วิบากเปนอสังขาริก. เวทนาพึงเปลี่ยนไปดวยอารมณ  ชวนจิตกย็อมเสพอารมณ 
แลนไปในกลุมเดียวกันนั่นแหละ    บณัฑิตพึงกลาวอธิบายจิตท้ังหลายต้ังแตตน 
ตอไป. 
           ในขอน้ัน    พึงทราบกถาดังตอไปนี้  
           บุคคลหนึ่ง  ทํากรรมดวยกุศลจิตดวงที่หน่ึง    เขายอมถือปฏิสนธิดวย 
วิบากจิตดวงท่ีหน่ึงเทาน้ัน.  ปฏิสนธจิิตน้ีเปนเชนกับกรรมที่กระทํา.  เมื่อบุคคล 
นั้นเจริญวัยแลว   เมื่ออิฏฐารมณมาสูคลองในจักขุทวาร  โมฆวาระ  ๓  ยอมมี 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ  ลําดับนั้น    เมื่อเวลาสิ้นสุดลงแหงชวนจิตท่ีสหรคต 
ดวยโสมนัส  ๑๓  ตามท่ีกลาวในหนหลังน่ันแหละ  ดวงใดดวงหน่ึงของบุคคลนั้น 
เสพแลว   วิบากจิตดวงท่ีหน่ึงเทาน้ันยอมเปนตทารมณ.  วิบากจิตน้ันไดชื่อ  ๒ 
อยาง  คือ  มูลภวังค   และตทารัมมณะ   ดวยอาการอยางนี้    จิตท้ังหลายของเขา  
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ยอมเขาถึงการนับได ๔ ดวง คือ  วิบากจิต  ๓ ดวง (ตามลําดับ ) มีจักขุวิญญาณ  
เปนตน     และตทารัมมณะในเวลาสิ้นสุดลงแหงจิตชวนะที่สหรคตดวยอุเบกขา 
๑๒  ดวง   โดยนัยที่กลาวในอิฏฐมัชฌัตตารมณ    ในหนหลังน่ันเอง   ดวงใด 
ดวงหน่ึงเสพแลว      จิตท่ีเปนติเหตุกะอสังขริกที่สหรคตดวยอุเบกขาก็ต้ังอยูใน 
ความเปนตทารัมมณ.   วิบากจิตน้ันไดชื่อ  ๒ อยาง  คือ  อาคันตุกภวังค  และ 
ตทารัมมณะ จิตของเขาจึงนับได  ๒ อยาง คือ อุเบกขาสหรคตสันติรณจิต  และ 
ตทารัมมณะดวงน้ี.  วิบากจิต  ๒  ดวงนี้กับวิบากจิต  ๔   ดวงกอน   จึงรวมเปน 
วิบากจิต  ๖  ดวง  ดวยประการฉะน้ี  แมในโสตทวารเปนตนก็ไดวิบากจิตทวาร ๖ 
เพราะฉะนั้น  เมื่อกรรมอันเจตนาดวงเดียวทํากุศลแลว  วิบากจิต  ๓๐  ดวงถวน 
ยอมเกิดข้ึนในทวาร  ๕ วาดวยการนับจิต (ถือเอา) ที่ยังมิไดนับ   ยอมไดวิบาก 
จิต   ๑๐  ดวง   คือ   ในจักขุทวาร ๖  ดวง   ในโสตวิญญาณเปนตน  ๔   ดวง. 
ขอเปรียบเทียบดวยผลมะมวงและนิยามกถาคงเปนไปตามเดิมน่ันแหละ. 
           เมื่อกรรมอันกุศลจิตดวงที่ ๒ ที่ ๓  ที่ ๔  แมกระทําแลว   วิบากจิตก็มี 
ประมาณเทานี้  และยอมมี   ดวยประการฉะน้ี.   แมในกรรมท่ีอุเบกขาสหคตจิต  
๔ ดวง  กระทําแลว   ก็นยันี้เหมือนกัน.  ก็ในวาทะน้ี  พึงแสดงอิฏฐมัชฌัตตา- 
รมณกอน  ภายหลังจึงเปล่ียนเวทนาดวยอิฏฐารมณ.  ในขอน้ัน  ขอเปรียบเทียบ 
ดวยผลมะมวงและนิยามกถาเปนไปตามเดิมเหมือนกัน  แตไมไดขอเปรียบเทียบ 
วาดวยขอหีบออย   บัณฑิตพึงกลาวอเหตุกจิต  ๘  ดวงทั้งหมดใหพิสดารต้ังแต 
นี้วา  ก็เมื่อวาโดยกุศล    เมื่อกรรมอันญาณวิปปยุตจิต   ๔  ดวงทําแลว   ดังนี้  
เปนตน. 
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี    วิบากจิต  ๑๐ ดวง  กับอเหตุกจิต   ๘  ดวง 
ในวาทะของพระมหาธรรมรักขิตเถระ  จบแลวดวยประการฉะน้ี.  
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           ถามวา  วาทะของพระเถระทั้ง ๓ เหลาน้ี  ของรูปไหนควรถือเอา.  
           ตอบวา  ไมควรถือเอาของทานรูปไหนโดยสวนเดียว    แตควรถือเอา 
วาทะของทานทั้งหมดท่ีถูกตอง. 
           ดวยวา  ในวาทะของพระเถระรูปแรกทานประสงคจัดประเภทจิตท่ีเปน 
สังขาร   (มีการชักจูง)   และอสังขาร   (ไมมีการชักจูง)    โดยความตางกันแหง 
ปจจัย  ดวยเหตุนั้น      ในวาทะพระเถระรูปที่หน่ึงน้ี     ทานจึงกลาวถึงทางแหง 
วิบาก   ๑๖   ดวง   ดวยสามารถแหงพระเสกขะและปุถุชน    ถือเอาวิบากท่ีเปน 
สสังขารของกุศลที่เปนอสังขารซึ่งเกิดข้ึนดวยปจจัยที่ทุรพล     และวิบากท่ีเปน 
อสังขารของกุศลที่เปนสสังขาร   ซึ่งเกิดข้ึนดวยปจจัยที่มีกําลังละกิริยาชวนะ 
ทั้งหลายแมไดอยูแลวกําหนดตทารัมมณะดวยกุศลชวนะทั้งหลาย  กําหนดเวทนา 
ดวยอารมณ    ก็ในวาทะของพระเถระท่ีหน่ึงนี้      ทานแสดงตทารัมมณะอันใด 
อันเปนอเหตุกวิบากเทาน้ัน    ในที่สุดแหงอกุศลชวนจิต    ตทารัมมณะนั้นทาน 
ไมแสดงไวในวาทะนอกน้ีเลย  เพราะฉะนั้น  ในวาทะของทานนั้น    ตทารมัมณะ 
ที่เปนอเหตุกวิบากน้ัน    ในวาทของพระเถระที่หน่ึงนั้น  และตทารัมมณะที่เปน 
สเหตุกวิบากท่ีกลาวไวในวาทะนอกน้ีนั้น     วาทะท้ังหมดน้ียอมไดในอธิการแมนี้  
เหมือนกัน. 
           ขอน้ัน   มีนัยดังตอไปนี้ 
           ก็ในกาลใด  อกุศลจิตเสพอารมณในระหวาง ๆ  (สลับวิถีกัน)   แหง 
กุศลชวนจิตท้ังหลายในกาลนั้น    ตทารัมมณะเปนสเหตุกะก็พึงรับอารมณ   ใน 
ที่สุดแหงอกุศลชวนจิต  เหมือนกับรับอารมณเนือง ๆ ในที่สุดแหงกุศลชวนจิต 
นั่นแหละ  ในกาลใดอกุศลจิตเกิดติดตอกันไปไมขาดสาย  ในกาลน้ัน  อเหตุก- 
วิบากจึงควรเปนตทารัมมณะ   พึงถือเอาขอที่ถูกในวาทะของพระเถระรูปที่หน่ึง 
อยางนี้กอน.  
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           ก็ในวาทะของพระเถระรูปที่   ๒   ทานประสงคจัดประเภทจิตท่ีเปน  
อสังขารและสสังขารของกุศล  ดวยเหตุนั้น  ในวาทะท่ี ๒ นี้   จึงกลาวถึงวิบาก 
จิต ๑๒ ดวง   ดวยอํานาจชวนะท่ีรวมกันเทาน้ัน     ซึ่งสมควรแกการเกิดข้ึนแก 
พระเสกขะพระอเสกขะและปุถุชนแมทั้งหมด โดยถือเอาวิบากจิตท่ีเปนอสังขาริก 
ของกุศลจิตท่ีเปนอสังขาริกอยางเดียว    และวิบากจิตท่ีเปนสสังขาริกของกุศลที ่
เปนสสงัขาริกอยางเดียว   ไมกระทําการกําหนดตทารัมมณะโดยชวนจิต.  แตใน 
วาทะท่ี  ๒  นี้  เมื่อชวนจิตเปนติเหตุกะสิ้นสุดลง  ตทารัมมณะก็สมควรเปนเหตุ- 
กะ  เมื่อชวนจิตเปนทุเหตุกะส้ินสุดลง   ทารัมมณะสมควรเปนทุเหตุกวิบากจิต 
เมื่อชวนจิตอันเปนอเหตุกะส้ินสุดลง      ตทารัมมณะจิตสมควรเปนอเหตุกวิบาก 
จิต  แตขอน้ีทานมิไดจําแนกไว.   ก็คําท่ีควรถือเอาถูกตองในวาทะท่ี  ๒  มีดวย 
ประการฉะน้ี.                                                                        
           แมในวาทะของพระเถระรูปที่   ๓   ทานก็ประสงคจัดสสังขาริกจิตและ 
อสังขาริกจิตของกุศลนั่นแหละ   เพราะคําที่กลาววา   กรรมที่เปนติเหตุกะยอม 
ใหวิบากเปนติเหตุกะบาง  ใหวิบากเปนทุเหตุกะบาง   ใหวิบากเปนอเหตุกะบาง 
ดังน้ี   ควรเปนแมตทารัมมณะที่เปนอสังขาริกติเหตุกะบาง เปนอสังขาริกทุเหตุกะ 
บาง  ของปฏิสนธิจิตท่ีเปนอสังขาริกติเหตุกะ   แตทานไมแสดงตทารัมมณะน้ัน 
แสดงแตตทารัมมณะที่เปนเชนเดียวกับติเหตุกจิตเทาน้ัน   ตทารัมมณะนั้นไมสม 
กับลัทธิที่แสดงเหตุขางมากในเบ้ืองตน    การท่ีทานกลาวไวอยางนี้   เพ่ืออธิบาย 
ถึงแนวทางแหงวิบากจิต  ๑๐  ดวงเทาน้ัน    แตตทารัมมณะแมนอกน้ีก็ยังไดนั่น 
แหละ   ควรถือเอาขอที่ถูกตองแมในวาทะที่  ๓ อยางนี้. 
           อน่ึง   วาทะน้ีแมทั้งหมดเปนถอยคําวาดวยตทารัมมณะหมายเอาวิบาก 
ของกรรมอันใหเกิดปฏิสนธิเทาน้ัน    แตเพราะพระบาลีวา   สเหตุกภวงฺคสฺส  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 107 

อนนฺตรปจฺจโย    (ภวังคที่เปนสเหตุกจิตเปนอนันตรปจจัย)   ดงัน้ี   ตทา-  
รัมมณจิตท่ีเปนสเหตุกวิบากยอมเกิดข้ึน      แมแกปฏิสนธิที่เปนอเหตุกจิตดวย 
กรรมตาง ๆ กัน  วิธีแหงการเกิดข้ึนของตทารัมมณะน้ัน    จักแจมแจงในมหา- 
ปกรณแล. 
                      กถาวาดวยกามาวจรกุศลวิบากจิต  จบ 
 
                                       รูปาวจรวิบาก 
           [๔๑๗]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ  สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมท้ังหลายแลว   บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ 
อยูในสมัยใด    ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ี   
ชื่อวา   ธรรมเปนกุศล                           
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ  ฯสฯ   อันเปนวิบาก   เพราะรูปาวจรกุศล 
กรรมอันไดทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลว   นั้นแล    อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ 
อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  
           ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ     บรรลุทุติยฌาน 
ฯลฯ  บรรลตุติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน   ฯลฯ  
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บรรลุปญจมฌาน  ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ   อวิก-  
เขปะ  มีในสมัยนั้น ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลบรรลุปญจมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ   ไมมีทกุข 
ไมสุข  เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ  อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว   นัน้แล  อยูในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิก- 
เขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
                                  รูปาวจรวิบาก   จบ 
 
                                     อรูปาวจรวิบาก  
           [๔๑๘]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงรูปภูมิ   เพราะกาวลวงรูป 
สัญญาโดยประการท้ังปวง   เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา   เพราะไมมนสิ- 
การซ่ึงนานัตตสัญญา   จึงบรรลุจตุตถฌาน  อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตน- 
สัญญา    ไมมีทุกขไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ 
ฯลฯ  อวิกเขปะ.  มีในสมยันั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนกศุล 
           โยคาวจรบุคคลเพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง      เพราะ 
ความดับไปแหงปฏิฆสัญญา     เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตตสัญญา     จึงบรรล ุ
จตุตถฌานอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา   ไมมีทุกขไมมีสุข    เพราะ 
ละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อันเปนวิบาก  เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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           [๔๑๙]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ     เพราะกาวลวง 
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง   จึงบรรลจุตุตถฌานอันสหรคตดวยวิญ- 
ญาณัญจายตนสัญญา   ไมมีทุกขไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น   ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลเพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
จึงบรรลุจตุตถฌาน  อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา  ไมมีทุกขไมมีสุข 
เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ   อันเปนวิบาก   เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลว    นั้นแล   อยูในสมยัใด   ผัสสะ   ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๐]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ     เพราะกาวลวง 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลจุตุตถฌาน    อันสหรคตดวย 
อากิญจัญญายตนสัญญา  ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลเพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง 
จึงบรรลุจตุตถฌาน  อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา  ไมมีทุกขไมมีสุข 
เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อันเปนวิบาก   เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันได 
ทําไวแลว    ไดสั่งสมไวแลว    นั้นแล   อยูในสมยัใด   ผัสสะ   ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๒๑]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคปฏปิทาเพ่ือเขาถึงอรูปภูมิ    เพราะกาวลวง 
อากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลจุตุตถฌาน    อันสหรคตดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ฯลฯ   อยูในสมัยใด   ผัสสะ   ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลเพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง 
จึงบรรลุจตุตถฌาน  อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา   ไมมทีุกข 
ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ อันเปนวิบาก  เพราะอรูปาวจรกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว  ไดสั่งสมไวแลว  นัน้แล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                    อรปูาวจรวิบาก   จบ 
 
                        อรรถกถาแสดงรูปาวจรวิบากเปนตน         
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะแสดงวิบากจิตท่ีเปนรูปาวจร 
เปนตน   จึงเริ่มตรัสวา  กตเม  ธมฺเม  อพฺยากตา  (ธรรมอันเปนอัพยากฤต 
เปนไฉน)  เปนตนอีก. 
           พึงทราบวินิจฉัยในธรรมอันเปนอัพยากฤตตอไป 
           กามาวจรวิบากยอมเปนเหมือนกันบาง    ไมเหมือนกันบางกับกุศลจิต 
ของตน  เพราะฉะนั้น   วิบากจิตของกุศลนั้น    ทานจึงมิไดจําแนกใหเปนวิบาก  
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คลอยตามกุศล.  สวนรูปาวจรวิบาก  และอรูปาวจรวิบาก ยอมเปนเชนเดียวกับ  
กุศลของตน  เหมือนเงาทั้งหลายมีเงาชาง  มา   และตนไมเปนตน ยอมเปนเชน 
ชางมาและตนไมเปนตนน่ันแหละ  ดงัน้ัน  ทานจึงจําแนกทําใหคลอยตามกุศล. 
           อน่ึง  กามาวจรกุศล  ยอมใหวิบากในกาลบางครั้งบางคราวก็ได  สวน 
รูปาวจรกุศล   และอรูปาวจรกุศลยอมใหวิบากเฉพาะอัตภาพในภพที่สองทีเดียว 
โดยไมมีอันตราย   แมเพราะเหตุนี้   ทานจึงจําแนกใหเปนเชนกับกุศลน่ันแหละ 
คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวในกศุลนั่นแล. 
           สวนความแตกตางกันมีดังนี้. 
           พึงทราบประเภทมีปฏิปทาเปนตน     และความเปนหีนจิต    ปณีตจิต 
และมัชฌิมจิต      เพราะการมาแหงฌานในรูปาวจรวิบาก   และอรูปาวจรวิบาก 
เหลาน้ี.     แตวิบากเหลานี้ไมมีอธิบดีเลย     เพราะไมทําธรรมมีฉันทะเปนตน 
ดวงใดดวงหน่ึงใหเปนธุระเกิดข้ึนแล. 
                             รูปาวจรวิบากและอรูปาวจรวิบาก  จบ  
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                                       โลกุตตวิบาก  
                            วิบากแหงมรรคจิต  ดวงท่ี  ๑ 
                                      มหานัย   ๒๐ 
                                      สทุธิกปฏิปทา 
           [๔๒๒]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ 
อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรล ุ
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว      ไดเจริญไวแลวน้ันแล    อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อัญญินทรีย  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๓]   ธรรมเปนอัพยากฤต    เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ      อันเปนเครื่องออกไปจาก 
โลก  นําไปสูนิพพาน    เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน     สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน    เปนทุกขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนัน้ ฯลฯ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกศุล  
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           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรล ุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อยูในสมัย 
ใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อัญญินทรีย  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๔]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
กุศลธรรมทัง้หลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ 
อยูในสมัยใด   ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น ฯลฯ   ภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล     อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อัญญินทรีย  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๕]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อนัเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   บรรลุทติุยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดังนี้   กุศล 
ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี้  วิบาก  ฯลฯ เปน  
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ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   ดังน้ี    กุศล  ฯลฯ  ชนดิอนิมิตตะ   เปนทุกขา-  
ปฏิปทาทันธาภิญญา   ดังนี้   วิบาก ฯลฯ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี้ 
กุศล  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี้    วิบาก 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ  อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ 
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ  บรรล ุ
ทุติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน 
ฯลฯ  บรรลปุญจมฌาน    เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ฯลฯ   อยูในสมัยใด 
ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ   เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ดังน้ี  วิบาก 
ฯลฯ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ    เปน 
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังนี้   วิบาก ฯลฯ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดงัน้ี 
กุศล  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ดังน้ี   วิบาก  ผัสสะ 
ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
                                           สุทธิกปฏปิทา  จบ  
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                                   สุทธิกสุญญตะ  
           [๔๒๗]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ  อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบทลุภูมิเบื้องตน   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ  ฯลฯ  อยูในสมยัใด 
ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ  ฯลฯ  อันเปนวิบาก    เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอัน 
อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูในสมยัใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  ม ี
ในสมัยนั้น    ฯลฯ                               
           สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๒๘]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสญุญตะ   ฯลฯ  อยูในสมยัใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา   ธรรม 
เปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรล ุ
ปฐมฌาน   ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ   อันเปนวิบ    เพราะกุศลฌานโลกุตระอัน 
ไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  ม ี
ในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๒๙]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสญุญตะ     ฯลฯ   อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ  อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ 
อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูในสมยัใด   ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๓๐]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    บรรลทุุติยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  ชนิดสุญญตะ  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดงัน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ  
ดังน้ี   วิบาก  ฯลฯ   ชนิดสุญญตะ   ดงัน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ   ดังน้ี 
วิบาก  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนดิอัปปณิหิตะ  ดังนี้   วิบาก 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.   
                                          สุทธิกสญุญตะ  จบ  
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                                         สุญญตปฏิปทา  
           [๔๓๑]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?   
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา  ฯลฯ   อยูในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนกศุล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๓๒]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล    อยูใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๓๓]   ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ     เปนทุกขาปฏิปทา 
ทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด    ผัสสะ   ฯลฯ   อวิกเขปะ    มใีนสมัยนั้น 
ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๓๔]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  บรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อยูในสมัยใด 
ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   ดังน้ี   วิบาก 
ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี้  กุศล  ฯลฯ  ชนิด 
อนิมิตตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี้   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี ้ กุศล ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา   ดังนี้   วิบาก  ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๓๕]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว    บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ    เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ   ชนิด 
สุญญตะ    เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ฯลฯ   บรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ  บรรล ุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน 
ชนิดสุญญตะ  เปนสุขปฏิปทาขิปปาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ดังน้ี  กุศล 
ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังนี้  วิบาก  ฯลฯ   ชนิด 
สุญญตะ    เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ดังน้ี    กุศล  ฯลฯ   ชนิดอนิมิตตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังนี้  วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา   ดังน้ี  กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 
ดังน้ี  วิบาก  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                     สญุญตปฏิปทา  จบ 
         
                                       สุทธิกอัปปณิหิตะ 
           [๔๓๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌาน    ชนดิอัปปณิหิตะ  ฯลฯ   อยูใน  
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สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  
ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน   ชนิดอัปปณิหิตะ  ฯลฯ   อันเปนวิบาก    เพราะกุศลฌานอันเปน 
โลกุตระอันทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ 
อวิกเขปะ     มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต 
           [๔๓๗]  ธรรมเปนอัพยากฤต    เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  ฯลฯ อยูในสมยัใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรม 
เปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน   ชนิดอนิมิตตะ  ฯลฯ  อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ 
อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อยูในสมยัใด  ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น                                 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๓๘]   ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌานชนิดอัปปณิหิตะ  ฯลฯ  อยูในสมยัใด  
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ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น     ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม  
เปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ  ฯลฯ   อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ 
กุศลไดทําไวแลว  ไดเจรญิไวแลวน้ันแล   อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๓๙]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  บรรลุทติุยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ บรรลุ  
ปญจมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดังนี้   กุศล  ฯลฯ  ชนดิ 
อัปปณิหิตะ  ดังนี้   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  ดังนี้   กุศล   ฯลฯ  ชนิด 
อนิมิตตะ  ดังนี้   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  ดังนี้  กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ 
ดังน้ี   วิบาก   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนัน้    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                สุทธกิอัปปณิหิตะ  จบ         
         
                                    อปัปณิหิตปฏิปทา 
           [๔๔๐]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?             
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   สงัดจากกาม   สงัดจาก  
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อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา-  
ทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวาธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูใน 
สมัยใด  ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น   ฯลฯ                       
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๔๑]  ธรรมเปนอัพยากฤต     เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม  สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา  ฯลฯ   อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ    อันไดทาํไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ                         
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๔๒]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ    อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก  
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อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทา-  
ทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ   อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล  อยูใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ                       
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๔๓]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   บรรลุทติุยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน   ฯลฯ บรรล ุ
ปญจมฌาน   ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูใน 
สมัยใด   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
ดังน้ี     วิบาก  ฯลฯ  ชนดิอัปปณิหิตะ    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดงัน้ี 
กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดงัน้ี  วิบาก ฯลฯ 
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังน้ี  กุศล ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ดังนี ้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น 
ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๔๔]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน    เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตนสงัดจากกาม    สงัดจาก  
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อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา  
ขิปปาภิญญา  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิด 
อัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขปปาภิญญา  ฯลฯ  บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ  บรรล ุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน 
ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดังน้ี  กุศล 
ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ฯลฯ  ดังน้ี  วิบาก ฯลฯ 
ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังนี้   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขา- 
ปฏิปทาขิปปาภิญญา  ดังนี้  กุศล  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปา- 
ภิญญา  ดังนี ้  วิบาก  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                   อัปปณิหิตปฏิปทา  จบ 
 
           [๔๔๕]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญสติปฏฐานเปน 
โลกุตระ   ฯลฯ    เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตระ   ฯลฯ    เจริญอิทธิบาทเปน 
โลกุตระ  ฯลฯ    เจริญโพชฌงคเปนโลกุตระ  ฯลฯ    เจริญสัจจะเปนโลกุตระ 
ฯลฯ  เจริญสมถะเปนโลกตุระ ฯลฯ   เจริญธรรมเปนโลกุตระ ฯลฯ  เจริญขันธ 
เปนโลกุตระ  ฯลฯ  เจริญอายตนะเปนโลกุตระ  ฯลฯ  เจริญธาตุเปนโลกุตระ 
ฯลฯ    เจริญอาหารเปนโลกุตระ    ฯลฯ    เจริญผัสสะเปนโลกุตระ   ฯลฯ 
เจริญเวทนาเปนโลกุตระ  ฯลฯ  เจริญสัญญาเปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญเจตนา 
เปนโลกุตระ  ฯลฯ    เจริญจิตเปนโลกุตระ     อันเปนเครื่องออกไปจากโลก  
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นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  สงัดจากกาม   สงัดจาก  
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ 
อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ 
อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูในสมยัใด  ผัสสะ ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
 
                                            มหานัย  ๒๐  จบ         
           [๔๔๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว      บรรลุปฐมฌาน     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  
ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ 
อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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           [๔๔๗]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว      บรรลุปฐมฌาน     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ 
อันเปนวิบาก  เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๔๘]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปน 
ฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรล ุ
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ  อันเปนวิบาก    เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไว  แลวไดเจริญไว 
แลวน้ันแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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           [๔๔๙]   ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   บรรลุทติุยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ บรรล ุ
ปญจมฌาน    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ  อยูใน 
สมัยใด    ดังน้ี     กุศล    ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี    ดังน้ี    วิบาก  ฯลฯ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    เปน 
ฉันทาธิบดี   ดังน้ี   กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี    ดังน้ี   วิบาก  ฯลฯ    เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปน 
ฉันทาธิบดี  ดังนี้  กุศล ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี    วิบาก   ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๐]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน     สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปน 
ฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขา- 
ปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทติุยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน 
ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน  เปน 
สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด  ดงัน้ี  กุศล ฯลฯ 
ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก  ฯลฯ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมติตะ  
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เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี   วิบาก   ฯลฯ   เปนสขุา-  
ปฏิปทาขิปปาภิญญา    เปนฉันทาธิบดี    ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ   ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี   ดงัน้ี   วิบาก   ผัสสะ   ฯลฯ 
อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๑]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ     เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ 
อยูในสมัยใด   ผัสสะ   ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น  ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ   อันเปนวิบาก   เพราะกุศล 
ฌานเปนโลกุตระ     อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล     อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๒]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน ชนิดสญุญตะ  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ 
อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล  
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           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ  
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ   อันเปนวิบาก  เพราะกุศล- 
ฌานเปนโลกุตระ    อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลวน่ันแล     อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๓]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสญุญตะ  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ 
อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ   มีในสมยันั้น ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก  เพราะกุศล- 
ฌานเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลว   นั้นแล   อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๔]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    บรรลทุุติยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ   บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  ชนิดสุญญตะ   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ดังน้ี   กุศล 
ฯลฯ  ชนิดสญุญตะ  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก  ฯลฯ   ชนิดสญุญตะ  เปน  
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ฉันทาธิบดี   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ  เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก  
ฯลฯ   ชนิดสญุญตะ   เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ   ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๕]  ธรรมเปนอัพยากฤต    เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ชนิดสญุญตะ   เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ   อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ 
อันเปนวิบาก  เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจรญิไว 
แลวน้ันแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยใด  ฯลฯ   
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต   
           [๔๕๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม  สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ     เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น   ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล  
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           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ   
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ 
อันเปนวิบาก  เพราะฌานอันเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว    ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๗]   ธรรมเปนอัพยากฤต    เปนไฉน  ?   
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน     สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น    ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี 
อันเปนวิบาก    เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตระ    อันไดทําไวแลว    ไดเจริญ 
ไวแลวน้ันแล  อยูในสมยัใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๘]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   บรรลุทติุยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ บรรล ุ
ปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ 
อยูในสมัยใด  ดังนี้   กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  
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เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธา-  
ภิญญา  เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี  กุศล ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ    เปนทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   กุศล   ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี    วิบาก   ผัสสะ  ฯลฯ 
อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น     ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๕๙]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดสุญญตะ    เปนทุกขาปฏิปทา-  
ขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนดิสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทา- 
ธิบดี  ฯลฯ  บรรลุททุติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ   บรรลุจตุตถฌาน 
ฯลฯ   บรรลปุฐมฌาน  ฯลฯ  บรรลุปญจมฌาน    ชนิดสุญญตะ      เปนสุขา- 
ปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ 
ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก ฯลฯ 
ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  กุศล  ฯลฯ 
ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก  ฯลฯ 
ชนิดสุญญตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี  กุศล ฯลฯ 
ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๖๐]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?   
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกศุล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน    ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อันเปนวิบาก   เพราะ 
กุศลฌานอันเปนโลกุตระ   อันไดทําไวแลว   ไดเจริญไวแลว   นั้นแล  อยูใน 
สมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ                         
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๖๑]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?   
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน   เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ    เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ   ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนกศุล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรล ุ
ปฐมฌาน   ชนิดอนิมิตตะ  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อันเปนวิบาก  เพราะกุศล- 
ฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว     ไดเจริญไวแลว    นั้นแล    อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๖๒]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ  สภาวธรรม 
เหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรล ุ
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ     เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ   อันเปนวิบาก   เพราะกุศล- 
ฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว     ไดเจริญไวแลว    นั้นแล    อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๖๓]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ  อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน   บรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด  ดังนี้  กุศล 
ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  กศุล ฯสฯ ชนดิอนิมิตตะ  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก 
ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   กุศล  ฯลฯ  ชนดิสุญญตะ  
เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
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           [๔๖๔]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ   อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว    ไดเจริญ 
ไวแลว   นั้นแล   อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๖๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดอนิมิตตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ 
อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว     ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๖๖]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรล ุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ   เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี   ฯลฯ 
อันเปนวิบาก   เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว     ไดเจริญไวแลว 
นั้นแล  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต . 
           [๔๖๗]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ    เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน  บรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ  บรรล ุ
ปญจมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี 
ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี   วิบาก  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ   เปน 
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี  กุศล  ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    เปนฉันทาธิบดี   ดังน้ี     วิบาก  ฯลฯ  ชนดิ 
อัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  กุศล  ฯลฯ  
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ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา    เปนฉันทาธิบดี  ดังนี้  วิบาก  
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๖๘ ] ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ  เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนทุกขาปฏิปทา- 
ขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาทันธา- 
ภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ  เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  บรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ  บรรลุตติยฌาน  ฯลฯ   บรรล ุ
จตุตถฌาน  ฯลฯ  บรรลปุฐมฌาน  ฯลฯ  บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี  กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี  วิบาก ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี  กุศล ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังน้ี  วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ 
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  เปนฉันทาธิบดี  ดงัน้ี   กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ  
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา   เปนฉันทาธิบดี   ดงัน้ี    วิบาก    ผัสสะ  ฯลฯ 
อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต.   
           [๔๖๙] ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเปนโลกุตระ   ฯลฯ   เจริญสติปฏฐานเปน 
โลกุตระ   ฯลฯ   เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตระ   ฯลฯ    เจริญอิทธิบาทเปน  
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โลกุตระ   ฯลฯ   เจริญอินทรียเปนโลกุตระ   ฯลฯ   เจริญพละเปนโลกุตระ  
ฯลฯ    เจริญโพชฌงคเปนโลกุตระ    ฯลฯ    เจริญสัจจะเปนโลกุตระ    ฯลฯ 
เจริญสมถะเปนโลกุตระ   ฯลฯ   เจริญธรรมเปนโลกุตระ   ฯลฯ   เจริญขันธ 
เปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญอายตนะเปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญธาตุเปนโลกุตระ 
ฯลฯ    เจริญอาหารเปนโลกุตระ    ฯลฯ     เจริญผัสสะเปนโลกุตระ    ฯลฯ 
เจริญเวทนาเปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญสัญญาเปนโลกุตระ  ฯลฯ   เจริญเจตนา 
เปนโลกุตระ   ฯลฯ    เจรญิจิตเปนโลกุตระ     อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน  เพ่ือละทิฏฐิ   เพ่ือบรรลุภูมิเบื้องตน    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌาน     เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา 
เปนฉันทาธิบดี  ฯลฯ  อยูในสมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ    มีในสมัยนัน้ 
ฯลฯ  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ  ชนิดอนิมิตตะ 
ฯลฯ  ชนิดอัปปณิหิตะ    เปนฉันทาธิบดี   ฯลฯ   เปนวิริยาธิบดี  ฯลฯ  เปน 
จิตตาธิบดี   ฯลฯ  เปนวิมังสาธิบดี   อันเปนวิบาก   เพราะกุศลจิตเปนโลกุตระ 
อันไดทําไวแลว  ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูในสมยัใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                    วิบากแหงมรรคจิตดวงท่ี  ๑  จบ  
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                   วิบากแหงมรรคจิตดวงท่ี  ๒  ดวงท่ี  ๓  และดวงท่ี  ๔ 
           [๔๗๐]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           โยคาวจรบุคคลเจริญฌานเปนโลกุตระ   อันเปนเครื่องออกไปจากโลก 
นําไปสูนิพพาน เพ่ือบรรลุภูมิที่ ๒ เพ่ือความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท 
ฯลฯ  เพ่ือบรรลุภูมิที่ ๓   เพ่ือละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ ฯลฯ  เพ่ือ 
บรรลุภูมิที ่  ๔  เพ่ือละรปูราคะ  อรูปราคะ  มานะ    อุทธัจจะ    และอวิชชา 
ไมใหมีเหลือ  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลายแลว  บรรลุปฐมฌาน 
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  อัญญินทรีย 
ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเปนกุศล 
           โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุ 
ปฐมฌาน  ชนิดสุญญตะ  เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ฯลฯ  อันเปนวิบาก 
เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระ    อันไดทาํไวแลว    ไดเจริญไวแลวน้ันแล   อยูใน 
สมัยใด   ผัสสะ  ฯลฯ  อัญญาตาวินทรีย  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๗๑]  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาที่กระทบ  กริิยาท่ีถูกตอง  ความถูกตอง ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           อัญญาตาวินทรีย   มีในสมัยนัน้   เปนไฉน  ? 
           ความรูทั่ว   ความรูชัด   กิริยาที่รูชัด     ซึ่งธรรมทั้งหลายท่ีรูทั่วถึงแลว 
นั้น  ๆ  ความวิจัย     ความเลือกสรร    ความวิจัยธรรม     ความกําหนดหมาย  
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ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ   ภาวะที่รู  ภาวะท่ีฉลาด   ภาวะ  
ที่รูละเอียด  ความรูแจมแจง    ความคนคิด  ความใครครวญ   ปญญาเหมือน 
แผนดิน   ปญญาเครื่องทําลายกิเลส  ปญญาเครื่องนําทาง  ความเห็นแจง  ความ 
รูชัด   ปญญาเหมือนปฏัก  ปญญา  ปญญินทรีย  ปญญาพละ   ปญญาเหมือน 
ศัสตรา   ปญญาเหมือนปราสาท    ความสวางคือปญญา    แสงสวางคือปญญา 
ปญญาเหมือนประทีป  ปญญาเหมือนดวงแกว   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ  ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค  อันเปนองคแหงมรรค   นบัเนื่องในมรรค 
ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา อัญญาตาวินทรียมีในสมัยนั้น ฯลฯ หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                   โลกุตตรวิบาก  จบ 
 
                             อรรถกถาแสดงโลกุตตรวิบาก 
           แมโลกุตรวิบาก      พระองคก็ทรงจําแนกกระทําใหคลอยตามกุศล 
นั่นแหละ   เพราะเปนเชนเดียวกับโลกุตรกุศล.   แตเพราะเตภูมิกกุศลยอมสั่งสม 
ยอมยังวัฏฏะใหเจริญดวยอํานาจแหงจุติและปฏิสนธิ     ฉะน้ัน     ในวิบากแหง 
โลกุตรกุศลนั้น    จึงตรัสไววา     เพราะกุศลฌานเปนโลกุตระอันไดทําไวแลว 
ไดสั่งสมไวแลว   ดังน้ี   สวนโลกุตระแมถูกวิบากน้ันสั่งสมไว  ก็ยอมคลายความ 
สั่งสม   แมตนเองก็ไมสั่งสมไวดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิ     เพราะเหตุนั้น   ใน 
วิบากโลกุตรกุศลนั้น    จึงไมตรัสไว    (ในขอท่ี ๔๒๒)   วา   เพราะไดกระทํา  
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ไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว   แตตรัสวา   เพราะไดกระทําไวแลว    เพราะไดเจริญ  
ไวแลว    ดังน้ี.                                                            
           พึงทราบวินิจฉัยในพระบาลี (ที่ตรัสไวในขอ  ๔๒๗) มีคําวา สุญญตะ   
เปนตน   วามรรคยอมไดชื่อเพราะเหตุ ๓  คือ  เพราะการบรรลุ  ๑  เพราะคุณ 
ของตน ๑   เพราะอารมณ ๑  กอน.   สุญญตะนี้ขาพเจาใหพิสดารไวในอธิการ 
แหงกุศลในหนหลังแลว.  ในอธิการน้ัน  มรรคยอมไดชื่อโดยคุณของตนบาง 
โดยอารมณบาง  โดยปรยิายแหงพระสูตร  ก็ปริยายน้ีเปนปริยายเทศนา   สวน 
อภิธรรมกถาเปนนิปปริยายเทศนา  เพราะฉะนั้น   ในนิปปริยายเทศนาน้ี   จึงไม 
ไดชื่อโดยคุณของตน  หรือโดยอารมณ   แตยอมไดชื่อโดยการบรรลุอยางเดียว 
เพราะการบรรลุเทาน้ันเปนธุระ การบรรลุนั้นม ี ๒ อยาง  คือ   บรรลุวิปสสนา 
และบรรลุมรรค. 
           ในการบรรลุสองอยางนั้น   การบรรลุวิปสสนาเปนธุระในฐานะที่มรรค 
ปรากฏแลว   การบรรลุมรรคเปนธุระในฐานะท่ีผลปรากฏแลว   แมคําทั้งสองน้ี 
ขาพเจาก็กลาวไวในหนหลังเหมือนกัน.     ในบรรดาฐานะท้ังสองน้ัน    นี้เปน 
ฐานะที่ผลปรากฏแลว  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา การบรรลุเปนธุระในฐานะนี้. 
           ก็มรรคน้ีนั้นชื่อวา  สุญญตะ        เพราะการบรรลุแลวยังเรียกไดแมวา 
อนิมิตตะ   อัปปณิหิตะ  เพราะคุณของตน    และเพราะอารมณ   เพราะฉะนั้น 
ตนเองต้ังอยูในฐานะท่ีบรรลุไดแลว     จึงใหชื่อ ๓ อยางแกผลของตน.   ใหชื่อ 
อยางไร  ?  คือวา  มรรคนีเ้ปนสุญญตมรรค  มชีื่ออันไดมาดวยอํานาจแหงการ 
บรรลุอยางเดียวเทาน้ัน     เพราะต้ังอยูในฐานะท่ีบรรลุไดเอง  เมื่อจะใหชื่อแกผล 
ของตน  จึงไดทําชื่อวา  สุญญตะ   ก็มรรคสุญญตะและอนิมิตตะ*  เพราะ 
ต้ังอยูในฐานะท่ีบรรลุไดเองเม่ือจะใหชื่อ  จึงไดทําชื่อวา  อนิมิตตะ.   มรรค- 
*  นาจะเปนอนิมิตตมรรคอยางเดยีว  
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สุญญตะและอัปปณิหิตะ*  เพราะต้ังอยูในฐานะพึงบรรลุไดเอง  เมื่อจะใหชื่อผล  
ของตน  จึงไดทําชื่อวา  อัปปณิหิตะ   ก็ชื่อ ๓ อยาง    เหลาน้ันยอมไดโดยนัย 
นี้  ในผลจิตในลําดับแหงมรรคเทาน้ัน     หาใชไดในเวลาใชผลสมาบัติในเวลา 
อ่ืนไม.  แตวาในเวลาภายหลัง   ยอมอาจเพ่ือเห็นไดดวยวิปสสนา ๓  มีอนิจจา- 
นุปสสนาเปนตน.  อนึ่ง  ผลทั้ง ๓ กลาวคืออนิมิตตะ   อัปปณิหิตะ   สุญญตะ 
ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจวิปสสนาของพระโยคาวจรท่ีออกแลว  ๆ    ญาณเหลาน้ัน 
นั่นแหละของผลทั้ง  ๓  นั้น    มีอนิจจานุปสสนาเปนตน    มีสงัขารเปนอารมณ 
ชื่อวา  อนุโลมญาณ. 
           ก็แมในอัปปณิหิตมรรค     ที่ทานกลาวไวในสุญญตมรรค    ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน จริงอยู อัปปณิหิตมรรคนั้นมีชื่ออันไดแลวดวยอํานาจแหงการบรรล ุ
อยางเคียวเทาน้ัน เพราะต้ังอยูในฐานะท่ีพึงบรรลุไดเอง เมื่อจะใหชื่อผลของตน 
จึงไดทําชื่อวา อัปปณิหิตะ มรรคท่ีเปนอัปปณิหิตะและอนิมิตตะ  เพราะต้ังอยู 
ในฐานะท่ีพึงบรรลุไดเอง     เมื่อจะใหผลของตนจึงไดทําชื่อวา     อนมิิตตะ 
มรรคท่ีเปนอัปปณิหิตะและสุญญตะ  เพราะต้ังอยูในฐานะท่ีพึงบรรลุไดเอง เมื่อ 
จะใหชื่อผลของตน จึงไดกระทําชื่อวา สุญญตะ  ชื่อท้ัง  ๓  แมเหลาน้ียอมไดโดย 
นัยนี้ในผลจิตในลําดับเทาน้ัน   ไมใชไดในกาลอ่ืนอีก  คือในเวลาใชผลสมาบัติ. 
           ในนทิเทสแหงวิบากจิตน้ี     พึงทราบวิบากจิตท้ังหลายมีคุณ  ๓  อยาง 
ดวยกุศลจิต  อยางนี้.  เหมือนอยางวา กุศลจิตอันเปนไปในภูมิ ๓ ยอมไมอาจ 
ยังวิบากของตนใหไดอธิบดี ฉันใด โลกุตรกุศลทัง้หลายยอมเปนฉันนั้นหามิได 
เพราะเหตุไร  ?    เพราะเวลาที่ประกอบกรรมของกุศลเปนไปในภูมิ  ๓   เปน 
อยางหน่ึง  เวลาใหวิบากก็เปนอยางหน่ึง    เพราะเหตุนั้น    กุศลอันเปนไปใน 
* นาจะเปนอัปปณิหิตมรรคอยางเดยีว  
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ภูมิ ๓ นั้น   จึงไมยังวิบากของตนใหไดซึ่งอธิบดี.  สวนโลกุตระทั้งหลาย  เมื่อ  
ศรัทธานั้น   เมื่อวิริยะน้ัน    เมื่อสตินั้น  เมื่อสมาธินั้น   เมื่อปญญาน้ัน     ยังไม 
เขาไปสงบ    (คือยังเปนไป)    ก็ยอมไดวิบากในลําดับแหงมรรคนั้นนั่นแหละ 
ไมผิดพลาด  ดวยเหตุนั้น  โลกุตรกุศลน้ันจึงอาจยังวิบากของตนใหไดอธิบดี. 
           เหมือนอยางวา   ในท่ีที่เขากอไฟไวกองนอย    เมื่อไฟดับแลวเทาน้ัน  
อาการรอนก็ดับไมมีอะไร ๆ  แตเมื่อเอาโคมัยโปรยไปรอบ ๆ  ดับกองไฟใหญที่ 
โพลงข้ึนแลว   อาการคือความรอน  ยอมไมสงบลงทันที  ฉันใด ขอน้ีก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  คือ   ขณะแหงกรรม    (การทํา)    ในกุศลเปนไปในภูมิ  ๓  เปน 
อยางหน่ึง     ขณะแหงวิบากเปนอยางหนึ่ง    เหมือนเวลาท่ีอาการคือความรอน 
ดับไปแหงไฟกองนอย  เพราะฉะนั้น    กุศลอันเปนไปในภูมิ   ๓  นั้นจึงไมอาจ 
เพ่ือยังวิบากของจนใหไดอธิบดี  สวนโลกุตรกุศล  เมื่อศรัทธานั้น  ฯลฯ  เมื่อ 
ปญญาน้ันยังไมเขาไปสงบ  ผลก็เกิดข้ึนในลําดับแหงมรรคทันที   เพราะฉะน้ัน 
โลกุตรกุศลนั้น   บัณฑิตพึงทราบวา  ยอมยังวิบากของตนใหไดซึ่งอธิบดี  ดังนี้  
ดวยเหตุนั้น      ทานโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา    อธิบดีไมมีในวิบากจิต  
เวนแตโลกุตระ   ดังน้ี. 
 

             วาดวยอัญญาตาวินทรียในโลกุตรวิบากดวงท่ี  ๔  

           พึงทราบวินิจฉัยนิทเทสแหงผลซ่ึงเกิดแตมรรคที่ ๔  ตอไป 
           คําวา    อัญญาตาวินทรีย    ไดแก อินทรียของทานผูรูทั่วถึง  คือ 
ผูมีญาณกิจสําเร็จในสัจจะ  ๔  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  อินทรีย  เพราะใหสําเร็จ 
อรรถแหงความเปนใหญในภายในธรรมทั้งหลายท่ีรูทั่วถึง  คือมีกิจอันสําเร็จใน 
สัจจะ  ๔ อันรูแลว   แทงตลอดสัจจะ  ๔  แลวดํารงอยู.  
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           แมในนิทเทสวารแหงอัญญาตาวินทรียนั้น  คําวา  รูทั่วถึงแลว ไดแก  
รูแลวดํารงอยู.    คําวา    ธรรมทั้งหลาย   ไดแก  ในภายในแหงสัมปยุตธรรม 
ทั้งหลาย. บทวา  อฺา (ความรูทั่ว) ไดแก ความรูทั่วถึง.  คําวา  ความรูชัด 
กิริยาท่ีรูชัด  เปนตน   มีเนื้อความตามที่กลาวแลวน่ันแหละ.  บทวา  มคฺคงฺค 
มคฺคปริยาปนฺน  (องคแหงมรรค   นบัเนื่องในมรรค)   อธิบายวา  เปนองค- 
มรรคในผล   และนับเนื่องในองคมรรคในผล. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในโลกุตรวิบากน้ี  มีปกิณกะดังน้ี 
           อินทรียถึงฐานะเดียวมีอยางหน่ึง   อินทรียถึงฐานะหกมีอยางหน่ึงและ 
อินทรียถึงฐานะเดียวมีอีกอยางหน่ึงมีอธิบายวา ก็อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
อยางเดียวถึงฐานะหน่ึง  คือ  โสดาปตติมรรค.    อญัญินทรียหนึ่งถึงฐานะ 
๖ คือ  ผลเบือ้งตํ่า  ๓  มรรคเบื้องบน ๓. อัญญาตาวินทรียหน่ึง  ถึงฐานะหน่ึง 
คือ  อรหัตผล. 
           วาโดยอรรถในมรรคและผลท้ังหมด    ไดตรัสอินทรียอันเปนโลกุตระ 
ไว  ๖๔ คือ มรรคและผลอยางละ  ๘  อินทรีย  แตในพระบาลีเปนอินทรีย  ๗๒ 
เพราะทํามรรคและผลอยางละ   ๙  อนิทรีย.     ในมรรคก็ตรัสวา    มัคคังคะ 
(องคแหงมรรค)   แมในผลก็ตรัสวา  มคัคังคะ   (องคแหงมรรค).  ในมรรค 
ตรัสวา    โพชฌงค     (องคแหงการตรัสรู)   แมในผลก็ตรัสวา   โพชฌงค. 
แมในขณะแหงมรรคก็ตรัสวา  อารติ  วิรตี  (ความงดเวน ).   แมในขณะแหง 
ผลก็ตรัสวา  อารติ  วิรตี. 
           บรรดามรรคและผลเหลาน้ัน  มรรค  ชื่อวา  มรรค  โดยความเปน 
มรรคน่ันเอง.  สวนผล  ชือ่วา  มรรค เพราะอาศัยมรรค.  แมจะกลาววา  องค 
แหงผลนับเนื่องในผล  ดงัน้ีก็ควร.  
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           ในมรรค   ตรัสเรียกวา   สมัโพชฌงค   เพราะอรรถวา  เปนองค 
แหงบุคคลผูตรัสรู.   ในผล    ตรัสเรียกวา    สัมโพชฌงค    เพราะอรรถวา 
เปนองคแหงผูตรัสรูแลว.  ในมรรค  ตรัสวา    อารติ    วิรตี     ดวยอํานาจ 
ความงดเวนอารมณนั่นเอง.  ในผล   ตรัสวา  อารติ  วิรตี    ดวยอํานาจความ 
งดเวนนั่นแหละ.  
                                กถาวาดวยโลกุตรวิบาก  จบ 
 
                                     อกุศลวิบากอพัยากฤต 
           [๔๗๒]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           จักขุวิญญาณเปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณเกิดข้ึน 
ฯลฯ 
           โสตวิญญาณเปนวิบาก     สหรคตดวยอุเบกขา     มีเสียงเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           ฆานวิญญาณเปนวิบาก    สหรคตดวยอุเบกขา     มีกลิ่นเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก     สหรคตดวยอุเบกขา     ที่รสเปนอารมณ 
เกิดข้ึน  ฯลฯ 
           กายวิญญาณเปนวิบาก    สหรคตดวยทุกข   มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ 
เกิดข้ึน      เพราะอกุศลกรรมอันไดทําไวแลวไดสั่งสมไวแลว   ในสมัยใด   ผัสสะ 
เวทนา  สัญญา   เจตนา   จิต  ทุกข  เอกัคคตา  มนินทรีย  ทุกขินทรีย   ชีวิตินทรีย 
มีในสมัยนั้น  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
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           สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต   
           [๔๗๓]  ผัสสะ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           การกระทบ   กิริยาท่ีกระทบ  กิริยาที่ถูกตอง  ความถูกตองในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น 
           เวทนา  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางกาย   ความทุกขทางกาย   อันเกิดแตสัมผัสแหงกาย- 
วิญญาณธาตุที่สมกัน   ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส 
กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส    ในสมัยนั้น    อันใด 
นี้ชื่อวา  เวทนามีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           ทุกข    มีในสมัยนัน้    เปนไฉน ? 
           ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกข   อันเกิดแตกายสัมผัส  กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
กายสัมผัส   ในสมัยนั้น   อันใด  นีช้ื่อวา  ทุกขมีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           ทุกขนิทรีย  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความไมสบายทางกาย  ความทุกขทางกาย  ความเสวยอารมณที่ไมสบาย 
เปนทุกข  อันเกิดแตกายสัมผัส   กริิยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต 
กายสัมผัส  ในสมัยนั้น    อันใด  นีช้ื่อวา  ทุกขินทรียมีในสมัยนั้น  ฯลฯ  หรือ 
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๗๔]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย  ๓  ผัสสะ  ๑   
ฯลฯ  กายวิญญาณธาตุ  ๑  ธรรมายตนะ   ๑ ธรรมธาตุ  ๑  มีในสมัยนั้น  หรอื 
นามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ  
           [๔๗๕]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ    เจตนา    เอกัคคตา    ชีวิตินทรีย   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัย 
เกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น 
นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๗๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           มโนธาตุ  เปนวิบาก   สหรคตดวยอุเบกขา   มีรูปเปนอารมณ  ฯลฯ 
มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ  หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  เพราะอกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว   ในสมัยใด  ผัสสะ   เวทนา สัญญา  เจตนา 
จิต  วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา  มนินทรีย  อุเปกขินทรีย  ชวิีตินทรีย 
มีในสมัยนั้น    หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๗๗]   ก็ขันธ  ๔   อายตนะ  ๒   ธาตุ ๒  อาหาร ๓ อินทรีย  ๓ 
ผัสสะ  ๑  ฯลฯ  มโนธาตุ  ๑   ธรรมายตนะ ๑   ธรรมธาตุ  ๑  มใีนสมัยนั้น  
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
           [๔๗๘]  สังขารขนัธ  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ  เจตนา   วิตก  วิจาร   เอกัคคตา   ชวิีตินทรีย  หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูใน 
สมัยนั้น   นีช้ื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น   ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๗๙]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุ   เปนวิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ 
ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ   หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  เพราะอกุศลกรรม 
อันไดทําไวแลว   ไดสั่งสมไวแลว  ในสมัยใด   ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
จิต   วิตก  วิจาร  อุเบกขา  เอกัคคตา  มนินทรีย  อุเปกขินทรีย   ชีวิตินทรีย 
มีในสมัยนั้น  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต    ฯลฯ 
           [๔๘๐]   ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ    ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย ๓ 
ผัสสะ  ๑ ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธรรมายตนะ  ๑  ธรรมธาตุ ๑  มใีนสมัยนั้น 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๘๑]  สังขารขนัธ   มีในสมยันั้น   เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ   เจตนา  วิตก  วิจาร  เอกัคคตา   ชีวิตินทรีย  หรอืนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูใน 
สมัยนั้น    นีช้ื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                               อกุศลวิบากอัพยากฤต  จบ  
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                             อรรถกถาแสดงอกุศลวิบาก  
           เบื้องหนาแตโลกุตรวิบากน้ีตอไป   เปนอกุศลวิบากจิต  ๗  ดวง เหลาน้ี 
คือ  จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ   ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ 
รวม ๕ ดวง  มโนธาตุ  ๑ ดวง   และมโนวิญญาณธาตุ ๑  ดวง   โดยพระบาลี 
และอรรถกถาเหมือนกับกุศลวิบากจิตตามท่ีกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ. 
           จริงอยู  กุศลวบิากเหลาน้ันมีกรรมเปนปจจัยอยางเดียว  อกุศลวิบาก 
เหลาน้ี   ก็มกีรรมเปนปจจัย. 
           อน่ึง   กุศลวิบากเหลาน้ัน    ยอมเปนไปในอารมณที่เปนอิฏฐารมณ 
และอิฏฐมัชฌัตตารมณ.  อกุศลวิบากเหลาน้ี  ยอมเปนไปในอนิฏฐารมณและ 
อนิฏฐมัชฌัตตารมณ. 
           อน่ึง ในกุศลวิบากเหลาน้ัน  กายวิญญาณจิตสหรคตดวยสุข.  แตใน 
อกุศลวิบากเหลาน้ี   กายวิญญาณจิตสหรคตดวยทุกข. 
           อน่ึง  ในกุศลวิบากเหลาน้ัน   มโนวิญญาณธาตุสหรคตดวยอุเบกขา 
ยอมใหผลในฐานท้ัง  ๕  เริ่มตนแตปฏิสนธิของคนตาบอดแตกําเนิดเปนตนใน 
พวกมนุษย.  แตในอกุศลวิบากเทาน้ี  เมื่ออกุศลจิต  ๑๑ อยาง๑  ประกอบ 
กรรมไวแลว   ก็ทํากรรมนิมิต  และคตินิมิตท้ังหลายอยางใดอยางหน่ึง   ใหเปน 
อารมณแลว   ยอมใหผลในฐานะทั้ง  ๕ อยางนี้  คือ 
           ๑.  ใหผลปฏิสนธใินอบาย   ๔ 
           ๒.  ใหผลเปนภวังคตลอดอายุต้ังแตวาระท่ีสอง๒ 

๑.  เวนโมหมูลจิตสัมปยุตดวยอุทธัจจะ          
๒.  วาระแรก  ไดแก  ปฏิสนธิกาล  
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           ๓.  ใหผลเปนสันติรณะในปญจวิญญาณวิถีในอนิฏฐารมณ  และ  
อนิฏฐมัชฌัตตารมณ 
           ๔.  ใหผลเปนตทารัมมณะในทวาร ๖ ในอารมณมีกําลัง 
           ๕.  ใหผลเปนจุติจิตในมรณกาล. 
                             จบกถาวาดวยอกุศลวิบาก 
 
                                     กามาวจรกิริยา 
           [๔๘๒]  ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน  ? 
           มโนธาตุ  เปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  และไมใชกรรมวิบาก 
สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ  ฯลฯ  มโีผฏฐัพพะเปนอารมณ   หรือ 
ปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  ในสมัยใด   ผัสสะ  เวทนา   สัญญา  เจตนา  จิต  
วิตก  วิจาร   อุเบกขา    เอกัคคตา    มนินทรีย    อุเปกขินทรีย    ชีวิตินทรีย 
มีในสมัยนั้น   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๘๓]  ก็ขันธ  ๔  อายตนะ   ๒  ธาตุ  ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย ๓ 
ผัสสะ ๑  ฯลฯ  มโนธาตุ   ๑  ธรรมายตนะ  ๑   ธรรมธาตุ  ๑   มีในสมัยนั้น  
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ  
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           [๔๘๔]  สังขารขนัธ   มีในสมยันั้น    เปนไฉน  ?  
           ผัสสะ  เจตนา   วิตก  วิจาร  เอกัคคตา  ชีวิตินทรีย   หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   เวนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ   วิญญาณขันธ  มีอยูใน 
สมัยนั้น   นีช้ื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๘๕]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุ  เปนกิริยา    ไมใชกุศล    ไมใชอกุศล   และไมใช 
กรรมวิบาก  สหรคตดวยโสมนัส  มรีปูเปนอารมณ ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ 
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  ในสมัยใด   ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
จิต  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  วิริยินทรีย   สมาธินทรีย   มนินทรีย 
โสมนัสสินทรีย  ชีวิตินทรีย  มีในสมัยนั้น  หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแม 
อ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๘๖]  ผัสสะ  มใีนสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การกระทบ  กริิยาท่ีกระทบ กิรยิาที่ถูกตอง ความถูกตอง  ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  ผัสสะมีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           เอกัคคตา  มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต   ความม่ันอยูแหงจิต  ความ 
ไมสายไปแหงจิต    ความไมฟุงซานแหงจิต    ภาวะท่ีจิตไมสายไป   ความสงบ 
สมาธินทรีย สมาธิพละ  ในสมัยนั้น  อันใด  นีช้ื่อวา เอกัคคตามีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           วิริยินทรีย   มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           การปรารภความเพียรทางใจ  ความขะมักเขมน   ความบากบ่ัน    ความ 
ต้ังหนา  ความพยายาม  ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง  ความหม่ัน  
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ความกาวไปอยางไมทอถอย     ความไมทอดท้ิงฉันทะ     ความไมทอดท้ิงธุระ  
ความประคับประคองธุระ   วิริยะ   อินทรียคือวิริยะ    วิริยพละ   ในสมัยนั้น 
อันใด  นีช้ื่อวา  วิริยินทรยีมีในสมัยนั้น 
           สมาธนิทรีย   มีในสมัยนั้น  เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ความดํารงอยูแหงจิต    ความม่ันอยูแหงจิต   ความ 
ไมสายไปแหงจิต     ความไมฟุงซานแหงจิต     ภาวะที่จิตไมสายไป  ความสงบ 
อินทรียคือสมาธิ  สมาธิพละ  ในสมัยนั้น  อันใด  นี้ชื่อวา  สมาธินทรียมีใน 
สมัยนั้น  ฯลฯ  หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๘๗]  ก็ขันธ   ๔   อายตนะ  ๒  ธาตุ   ๒  อาหาร  ๓  อินทรีย ๕ 
ผัสสะ ๑ ฯลฯ   มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธรรมายตนะ  ๑  ธรรมธาตุ  ๑  มีในสมัยนั้น 
หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด   มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
           [๔๘๘]  สังขารขนัธ    มีในสมัยนั้น   เปนไฉน  ? 
           ผัสสะ  เจตนา  วิตก   วิจาร  ปติ  เอกัคคตา วิริยินทรีย  สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ  สัญญา- 
ขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น   นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ       
           [๔๘๙]  สังขารเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุ  เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล   และไมใชกรรม- 
วิบาก  สหรคตดวยอุเบกขา  มีรูปเปนอารมณ  ฯลฯ  มีธรรมเปนอารมณ  หรือ 
ปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน   ในสมัยใด   ผัสสะ   เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  
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วิตก  วิจาร   อุเบกขา  เอกัคคตา  วิริยินทรีย สมาธินทรีย  มนินทรีย  อุเปก-   
ขินทรีย  ชีวิตินทรีย   มีในสมัยนั้น   หรือนามธรรมท่ีอิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด 
มีอยูในสมัยนั้น  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๙๐]   ก็ขันธ  ๔  อายตนะ  ๒  ธาตุ  ๓  อาหาร  ๓   อินทรีย  ๕ 
ผัสสะ ๑ ฯลฯ  มโนวิญญาณธาตุ  ๑  ธรรมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ หรือนามธรรม 
ที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  มีอยูในสมัยนั้น 
           สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
           [๔๙๑]  สังขารขันธ  มีในสมัยนั้น  เปนไฉน ? 
           ผัสสะ   เจตนา   วิตก   วิจาร    เอกัคคตา    วิริยินทรีย    สมาธินทรีย 
ชีวิตินทรีย  หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดข้ึนแมอ่ืนใด  เวนเวทนาขันธ   สญัญา- 
ขันธ  วิญญาณขันธ  มีอยูในสมัยนั้น  นี้ชื่อวา  สังขารขันธมีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๙๒]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           มโนวิญญาณธาตุ  เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล  และไมใชกรรม- 
วิบาก  สหรคตดวยโสมนัส  สัมปยุตดวยญาณ  มรีูปเปนอารมณ  ฯลฯ มีธรรม 
เปนอารมณ     หรือปรารภอารมณใด ๆ   เกิดข้ึน  ฯลฯ   สหรคตดวยโสมนัส 
สัมปยุตดวยญาณ...    เกดิข้ึน    โดยมีการชักจูง  ฯลฯ    สหรคตดวยโสมนัส 
วิปปยุตจากญาณ... เกิดข้ึน  ฯลฯ  สหรคตดวยโสมนัส  วิปปยตุจากญาณ... 
เกิดข้ึน    โดยมีการชักจูง  ฯลฯ   สหรคตดวยอุเบกขา    สัมปยุตดวยญาณ... 
เกิดข้ึน ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดข้ึน  โดยมีการชกัจูง 
ฯลฯ  สหรคตดวยอุเบกขา  วิปปยุตจากญาณ...  เกดิข้ึน  ฯลฯ  สหรคตดวย  
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อุเบกขา  วิปปยุตจากญาณ...  เกิดข้ึน  โดยมีการชกัจูง ในสมัยใด  ผัสสะ ฯลฯ  
อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๙๓]  อัพยากฤตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากฤตมูล คือ  อโทสะ 
ฯลฯ  อัพยากฤตมูล  คือ  อโมหะ  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                  กามาวจรกิริยา   จบ 
 
                          อรรถกถาแสดงกิริยาอัพยากฤต         
                            วาดวยมโนธาตุที่เปนกิริยาจิต 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะทรงจําแนกกิริยาอัพยากฤต  
(มโนธาตุที่เปนกิริยาจิต)     จึงเริ่มตรัสพระบาลีมีอาทิวา      กตเม      ธมฺมา 
อพฺยากตา  (ธรรมเปนอัพยากฤตเปนไฉน)  ตอไป. 
           บรรดาบทอัพยากฤตเหลาน้ัน    บทวา   กิรยิา  ไดแก  สกัวากระทํา. 
จริงอยู   ในกริิยาจิตทุกดวงทีเดียว   กิรยิาจิตใดไมถึงความเปนชวนะ  กิริยาจิต 
นั้นยอมไมมีผล เหมือนดอกไมลม*  กิริยาจิตใดถึงความเปนชวนะ  กิริยาจิตน้ัน 
ก็ไมมีผล   เหมือนดอกไมที่ตนมีรากขาดแลว   ยอมเปนเพียงการกระทําเทานั้น  
เพราะเปนไปดวยอํานาจยังกิจน้ัน  ๆ ใหสําเร็จ    เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสวา   กิริยา 
(การกระทํา). 
* บาลีวา  วาตปุปฺผ  วิย   คงหมายถึงดอกไมไรประโยชน  
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           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เนว  กุสลานากุสลา  (ไมใชกศุลไมใช  
อกุศล)  เปนตนตอไป. 
           สภาวธรรมที่ชื่อวา   ไมใชกุศล  เพราะความไมมีกุศลเหตุกลาวคือ 
กุศลมูล. ทีช่ือ่วา ไมไดอกุศล เพราะความไมมีอกุศลเหตุ  กลาวคืออกุศลมูล 
ที่ชื่อวา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  (เนว  กสุลานากุสลา)  เพราะความไมมี 
กุศลและอกศุลเปนปจจัย      ไมมีแมโยนิโสมนสิการ     และอโยนิโสมนสิการ. 
ที่ชื่อวา  ไมใชธรรมวบิาก   เพราะไมมีเหตุใหเกิดข้ึนกลาวคือกุศลและอกุศล. 
           ในนทิเทสแหงเอกัคคตาแหงจิตท่ีเปนกิริยามโนธาตุแมนี้  ยอมไดเพียง 
การต้ังอยูในปวัตติกาลเทาน้ัน  จริงอยูจิต  ๑๗  ดวงเหลาน้ี  คือ 
           ทวิปญจวิญญาณ    ๑๐  ดวง 
           มโนธาตุ                   ๓  ดวง 
           มโนวิญญาณธาตุ      ๓  ดวง 
           วิจิกิจฉาสหคตจิต      ๑  ดวง 
เพราะความท่ีจิตเหลาน้ีเปนสภาพทุรพล     จึงไมไดในพระบาลีวา    สณฺ ิติ 
อวฏ ิติ   (ความดํารงอยูแหงจิต  ความม่ันอยูแหงจิต)   เปนตน.    คําท่ีเหลือ 
ทั้งหมด  พึงทราบโดยนัยที่กลาวในนิทเทสแหงวิบากมโนธาตุ  เวนแตฐานแหง 
การเกิดข้ึน.     เพราะจิตน้ัน     (มโนธาตุที่เปนวิบาก)    ยอมเกิดข้ึนในลําดับ 
ปญจวิญญาณ.  แตมโนธาตุที่เปนกิริยาจิตน้ี  ยอมเกิดกอนทุกดวงในปวัตติกาล 
ในวิถีแหงปญจทวาร. 
           ขอน้ีเปนอยางไร ?  คือวา  ในจักขุทวารกอน   เมื่อรูปารมณทั้งหลาย 
อันเปนอิฏฐารมณ  อิฏฐมัชฌัตตารมณ  อนิฏฐารมณ  และอนิฏฐมัชฌัตตารมณ 
อารมณใดอารมณหน่ึงกระทบประสาท   มโนธาตุที่เปนกิริยาจิตก็รับอารมณนั้น  
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ยังภวังคใหเปลี่ยนไปเกิดข้ึน    เปนไปกอนดวยอํานาจแหงอาวัชชนะ    แมใน  
โสตทวารเปนตน    ก็นัยนี้แล. 
                              มโนธาตุที่เปนกิริยาจิต  จบ 
 

วาดวยมโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาจติสหรคตดวยโสมนัส  

           จิตน้ีในพระบาลีวา  มโนวิฺาณธาตุ  อุปฺปนฺนา  โหติ  ฯเปฯ 
โสมนสฺสสหคตา  (มโนวิญญาณเปนกิริยา  ไมใชกศุล   ไมใชอกุศล   และ 
ไมใชกรรมวิบาก    สหรคตดวยโสมนัส)  ดังน้ี   เปนจิตเฉพาะบุคคลไมทั่วไป 
แกสัตวเหลาอ่ืนนอกจากพระขีณาสพเทาน้ัน   ยอมไดในทวาร  ๖. 
           จริงอยู  ในจักขุทวาร   พระขีณาสพเห็นที่อันสมควรแกการทําความ 
เพียรยอมถึงโสมนัสดวยจิตน้ี.  ในโสตทวาร   ทานถึงท่ีซึ่งควรแกการจําแนก 
แจกภัณฑะ   เมื่อบุคคลผูละโมบทําเสียงดังถือเอาอยู   ทานก็ถึงโสมนัสดวยจิตน้ี  
วา ตัณหาเปนเหตุใหหว่ันไหวชื่อเห็นปานน้ีเราละไดแลวดังน้ี. ในฆานทวาร 
เมื่อพระขีณาสพบูชาพระเจดียดวยของหอม   หรือดอกไมก็ถึงโสมนัสดวยจิตน้ี. 
ในชิวหาทวาร     พระขีณาสพแบงบิณฑบาตท่ีถึงพรอมดวยรสที่ไดมาฉันอยู 
ก็ถึงโสมนัสดวยจิตน้ีวา   สาราณิยธรรม    (ธรรมท่ีควรระลึกถึง)    เราบําเพ็ญ  
แลวหนอ  ดงัน้ี.  ในกายทวาร  พระขีณาสพบําเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรอยู   ก็ถึง 
โสมนัสดวยน้ีวา  ก็วัตรของเราเต็มรอบแลว  ดังนี้  พระขีณาสพยอมไดใน 
ปญจทวารอยางนี้กอน. 
           แตในมโนทวารจิตของพระขีณาสพยอมเกิดข้ึนปรารภอดีตและอนาคต  
จริงอยู   พระตถาคตทรงระลึกถึงเหตุที่ทรงกระทําแลวในครั้งท่ีพระองคเสวย 
พระชาติเปนโชติปาละ  เปนทาวมฆเทวราช  และเปนกัณหดาบสเปนตน  จึงทรง  
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กระทําการแยมใหปรากฏ  ก็การระลกึนั้นเปนกิจ (หนาที่) ของบุพเพนิวาสญาณ  
และสัพพัญุตญาณ  ก็ในเวลาส้ินสุดแหงความเปนไปของญาณท้ังสองเหลาน้ัน 
จิตดวงนี้ยอมเกิดราเริง.    ในอนาคต    พระองคก็ไดทรงทําการแยมใหปรากฏวา 
จักมีพระปจเจกพุทธะ  มีเสียงดังเสียงพิณ  มีเสียงดังตะโพน  ดังนี้  ก็การระลึก 
นั้นเปนกิจของอนาคตังสญาณ  และสพัพัญุตญาณ  ก็ในเวลาส้ินสุดแหงความ 
เปนไปของญาณทั้งสองเหลาน้ัน  จิตนี้ยอมเกิดราเริง.  
           ก็ในนิทเทสวารแหงหสิตุปบาทจิตน้ี   ทรงตั้งเอกัคคตาแหงจิตไวถึง 
สมาธิพละ  เพราะมีกําลังกวาอเหตุกจิตท่ีเหลือ   ถงึวิริยะก็ทรงตั้งไวถึงวิริยพละ 
แตเพราะในอุทเทสมิไดตรัสไววา    สมาธิพละยอมมี     วิริยพละยอมมี   ดังน้ี  
ชื่อวา   พละ   (สติพละ   วิริยพละ)   ทั้งสองน้ีจึงไมมีดวยอรรถวาเปนกําลัง 
ก็เพราะจิตดวงน้ีไมใชกุศลจิต    ไมใชอกุศลจิต    ฉะน้ันจึงไมตรัสต้ังไววาเปน 
พละ  ดังนี้   และเพราะจิตดวงนี้ไมใชพละโดยนิปปริยาย  (โดยตรง)   ฉะน้ัน 
แมในสังคหวารก็มิไดตรัสวา  ทั้ง ๒ (สติพละ  วิรยิพละ) เปนพละดังนี้  คําท่ี  
เหลือท้ังหมดพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในนิทเทสอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่ 
สหรคตดวยโสมนัสนั่นแหละ.        
                     
           วาดวยมโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาจิตสตรีคตดวยอุเบกขา 
           บทวา    อุเปกฺขาสหคต    (มโนวิญญาณธาตุสหรคตดวยอุเบกขา) 
อธิบายวา  จิตดวงนี้ทั่วไปแกสัตวผูมีจิตทุกจําพวกในภพทั้ง ๓ ชื่อวา   ยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวผูมีจิตบางพวกหามีไม   แตวา  เมื่อเกิดในปญจทวารยอมทําโวฏ- 
ฐัพพนกิจ  เกิดในมโนทวารยอมทําอาวัชชนกิจ  แมอสาธารณญาณ    (ญาณท่ี 
ไมทั่วไปแกสัตวอ่ืน)  ๖  ยอมรับอารมณอันจิตนี้รับแลวเหมือนกัน.  
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           จิตน้ี   ชื่อวา    มหาคช*    (ชางใหญ)   ข้ึนชือ่วา  สิ่งที่ไมเปนอารมณ  
ของจิตน้ีมิไดมี  เมื่อคําถามวา   จิตที่มิใชสัพพัญุตญาณ     แตชื่อวามีคติอยาง 
สัพพัญุตญาณเปนจิตดวงไหน  ?  พึงตอบวา  จิตดวงนี้   (มโนวิญญาณธาตุ 
เปนกิริยาจิตสหรคตดวยอุเบกขา)  คําท่ีเหลือในจิตนี้   พึงทราบโดยนัยที่กลาวไว 
ในจิตดวงกอน  (มโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาจิตสหรคตดวยโสมนัส)  นั่นแหละ 
ก็ในหสนจิต    (มโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาจิตสหรคตดวยโสมนัส)  นั้น  ทรง 
จําแนกสังขารขันธมีองค ๙  เพราะมีปติ  แตในจิตดวงนี้  ทรงจําแนกสังขารขันธ 
มีองค ๘  เพราะไมมีปติ. 
 
                             วาดวยมหากิริยาจิต   ๘  ดวง 
           บัดนี้   มหากิริยาจิต   ๘  ดวง  นั่นแหละของกุศลเหลาใด    กริยิาจิต  
เหลาน้ันเกิดข้ึนแลว  เพราะความเกิดข้ึนแหงพระขีณาสพ  เพราะฉะนั้น   มหา- 
กิริยาจิตเหลาน้ัน    พึงทราบโดยนัยตามท่ีกลาวในกุศลนิทเทสน่ันแหละ 
 
                                 วาดวยหสนจิต  ๑๓  ดวง 
           บัณฑิต  พึงยังหสนจิตใหต้ังประชุมลงในที่นี้. 
           ถามวา  ก็หสนจิตเหลาน้ี   มีเทาไร  ?   
           ตอบวา  มี   ๑๓  ดวง. 
           จริงอยู    ปุถุชน  ยอมหัวเราะดวยจิต  ๘  ดวง  คือ 
                           กุศลจิตสหรคตดวยโสมนัส     ๔  ดวง 
                           อกุศลสหรคตดวยโสมนัส        ๔  ดวง 
           พระเสกขะ  ยอมหัวเราะดวยจิต  ๖  ดวง  คือ 
                           กุศลจิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ๔  ดวง 
                           อกุศลจิตท่ีสหรคตดวยโสมนัสไมประกอบดวยทิฏฐิ  ๒  ดวง 
*  ฉบับนี้วา  มหาราช   นาเมต  จิตฺต   แตของพมาเปน  มหาคช  นาเมต   จิตฺต  แปลตามฉบับไทย 



    จิตน้ีช่ือวา  มหาราช  ฉบับพมาแปลวา  จิตนี้  ช่ือวา  ชางใหญ  
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           พระขีณาสพ  ยอมหัวเราะดวยจิต  ๕  ดวง  คือ  
                        หสิตุปบาทจิตสหรคตดวยโสมนัส  ๑  ดวง 
                        มหากิริยาจิตท่ีสหรคตดวยโสมนัส  ๔  ดวง        
                                 
                                          รูปาวจรกิรยิา 
           [๔๙๔]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           พระขีณาสพเจริญรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล   ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก  แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร  สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศล 
ธรรมทั้งหลายแลว     บรรลุปฐมฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ    อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น   ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต   ฯลฯ 
           [๔๙๕]   ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           พระขีณาสพเจริญรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล   ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก  แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรล ุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน 
ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ  ฯลฯ  อยูในสมัยใด  ผัสสะ  ฯลฯ อวิกเขปะ   มีใน 
สมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต  ฯลฯ 
                                       รูปาวจรกิริยา  จบ  
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                                     อรูปาวจรกิริยา  
           [๔๙๖]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน ? 
           พระขีณาสพเจริญอรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก  แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร  เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง เพราะความอัสดงแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซ่ึงนานัตต- 
สัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา  ไมมทีุกข 
ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูในสมยัใด  ผัสสะ  ฯลฯ   อวิกเขปะ 
มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๙๗]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           พระขีณาสพเจริญอรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก   แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร  เพราะกาวลวงอากาสานัญ- 
จายตนะไดโดยประการท้ังปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน  อันสหรคตดวยวิญญาณัญ-   
จายตนสัญญา  ไมมีทุกข  ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ  อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๔๙๘]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           พระขีณาสพเจริญอรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก    แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร   เพราะกาวลวงวิญญาณัญ- 
จายตนะไดโดยประการท้ังปวง    จึงบรรลุจตุตถฌาน   อันสหรคตดวยอากิญ- 
จัญญายตนสัญญา ไมมีทกุข  ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูในสมัยใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ   มีในสมัยนั้น  ฯลฯ  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต.  
           [๔๙๙]   ธรรมเปนอัพยากฤต   เปนไฉน ?  
           พระขีณาสพเจริญอรูปาวจรฌาน  เปนกิริยา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล 
และไมใชกรรมวิบาก แตเปนทิฏฐธรรมสุขวิหาร  เพราะกาวลวงอากิญจัญญาย- 
ตนสัญญา   ไมมีทุกข   ไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกขได  ฯลฯ  อยูในสมยัใด 
ผัสสะ  ฯลฯ  อวิกเขปะ  มีในสมัยนั้น    ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๕๐๐]  อัพยากฤตมูล  คือ อโลภะ  ฯลฯ  อัพยากฤตมูล  คือ อโทสะ 
ฯลฯ  อัพยากฤตมูล  คือ  อโมหะ  ฯลฯ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัพยากฤต. 
                                   อรปูาวจรกิริยา   จบ 
                                 จิตตุปปาทกัณฑ   จบ 
 
                     อรรถกถาแสดงรูปาวจรอรูปาวจรกิรยิา                               
           พึงทราบวินิจฉัยนิทเทสแหงรูปาวจรและอรูปาวจรกิริยาตอไป 
           บทวา  ทิฏ ิธมมฺสขุวิหาร  (เปนแตทิฏฐธรรมสุขวิหาร)  ไดแก 
เพียงอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  คือ  ในอัตภาพน้ีเทานั้น.   ในสมาบัติเหลาน้ัน 
สมาบัติที่พระขีณาสพใหเกิดข้ึนในเวลายังเปนปุถุชนมีอยู  ตราบใดที่พระขีณาสพ 
ยังไมเขาสมาบัติอันนั้น   สมาบัตินั้นก็เปนกุศลน้ันแหละ   เมื่อทานเขาสมาบัติ  
นั้นแลว   สมาบัตินั้นก็เปนกิริยา   แตสมาบัติที่พระขีณาสพนั้นใหบังเกิดข้ึนใน  
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เวลาท่ีทานเปนพระขีณาสพแลว   สมาบัตินั้นยอมเปนกิริยาเทานั้น.   คําท่ีเหลือ  
ทั้งหมด  พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในกุศลนิทเทส   เพราะเปนเหมือนกับกุศล 
นั้น    ฉะน้ีแล. 
                                กถาวาดวยจิตตุปปาทกัณฑ 
                          ในอัฏฐสาลินี  ธัมมสงัคหกถา  จบ         
              แตบทอัพยากฤต    (รูปและนิพพาน)  ยังไมจบกอน 
                             อรรถกถาจิตตุปปาทกัณฑ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 163 

                                       รูปกัณฑ 
           [๕๐๑]  ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม     เปนกามาวจร  เปนรูปาวจร 
เปนอรูปาวจร    เปนโลกุตระ    ไดแกเวทนาขันธ   สัญญาขันธ    สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ  อนึ่ง   ธรรมเหลาใดเปนกิริยา  ไมใชกุศล   ไมใชอกุศล  และ 
ไมใชกรรมวิบาก  รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๕๐๒]  บรรดาธรรมเปนอัพยากฤต   รูปทัง้หมด เปนไฉน  มหาภูต- 
รูป  ๔   และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป   ๔  นั้น  นี้เรียกวา  รูปทั้งหมด.         
                
                                          มาติกา 
                                       เอกกมาติกา 
           [๕๐๓]   รูปท้ังหมด     ไมใชเหตุ  ไมมีเหตุ  วิปปยุตจากเหตุ  เปนไป 
กับดวยปจจัย   เปนสังขตธรรม  เปนรูปธรรม  เปนโลกิยธรรม   เปนอารมณ 
ของอาสวะ   เปนอารมณของสังโยชน   เปนอารมณของคันถะ   เปนอารมณ 
ของโอฆะ    เปนอารมณของโยคะ  เปนอารมณของนิวรณ   เปนอารมณของ 
ปรามาส เปนอารมณของอุปาทาน เปนอารมณของสังกิเลส  เปนอัพยากตธรรม 
ไมมีอารมณ  ไมใชเจตสิก  วิปปยุตจากจิต   ไมใชวิบากและไมใชธรรมเปนเหตุ 
แหงวิบาก  ไมเศราหมอง     แตเปนอารมณของสังกิเลส  ไมใชธรรมมีทั้งวิตก 
ทั้งวิจาร    ไมใชธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร    ไมมีทัง้วิตกวิจาร   ไมใชธรรมที ่
สหรคตดวยปติ  ไมใชธรรมที่สหรคตดวยสุข  ไมใชธรรมที่สหรคตดวยอุเบกขา  
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อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน  ๓  ไมประหาณ     ไมมีสัมปยุตตเหตุ  
อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน  ๓  ประหาณ  ไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ 
และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน     ไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกข- 
บุคคล  เปนปริตตธรรม    เปนกามาวจรธรรม   ไมใชรูปาวจรธรรม   ไมใช 
อรูปาวจรธรรม เปนปริยาปนนธรรม  ไมใชอปริยาปนนธรรม   เปนอนิยตธรรม 
เปนอนิยยานิกธรรม     เปนปจจุบันนธรรมอันวิญญาณ  ๖  พึงรู    ไปเที่ยง 
อันชราครอบงําแลว 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑  อยางนี้.                                        
                                     เอกกมาติกา    จบ 
 
                                           ทุกมาติกา 
           [๕๐๔]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๒ 
           รูปเปนอุปาทา  [อุปาทายรูป]  ก็มี  รูปเปนอนุปาทาก็มี 
           รูปเปนอนุปาทินนะ๑  ก็มี  รูปเปนอนุปาทินนะก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ๒    ก็มี  รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี     
           รูปเปนสนิทัสสนะ๓   ก็มี  รูปเปนอนิทัสสนะก็มี 
           รูปเปนสัปปฏิฆะ๔   ก็มี  รูปเปนอัปปฏิฆะก็มี 
           รูปเปนอินทรียก็ม ี รูปไมเปนอินทรียก็ม ี
           รูปเปนมหาภูตก็มี  รูปไมเปนมหาภูตก็มี 
           รูปเปนวิญญัติก็มี  รูปไมเปนวิญญัติก็ม ี
๑.  ดูคําแปล  เลมท่ี  ๑  ขอ  ๑๒                ๒.  ดูคําแปล. . .ขอ  ๑ 
๓.  ดูคําแปล. . .ขอ   ๓                ๔.   ดูคําแปล. . .ขอ  ๓                         
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           รูปเปนจิตตสมุฏฐานก็มี   รูปไมเปนจิตตสมุฏฐานก็มี  
           รูปเปนจิตตสหภู*  ก็ม ี รูปไมเปนจิตตสหภูก็มี 
           รูปเปนจิตตานุปริวัติ  ก็มี  รูปไมเปนจิตตานุปริวัติก็มี 
           รูปเปนภายในก็มี  รูปเปนภายนอกก็มี 
           รูปหยาบก็มี  รูปละเอียดก็มี 
           รูปไกลก็มี  รูปใกลก็ม ี
           รูปทีอ่าศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี   รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส 
ก็มี                                            
           รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตจักขุสัมผัส  ฯลฯ  ของสัญญา 
ฯลฯ    ของเจตนา    ฯลฯ    ของจักขุวิญญาณก็มี    รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของ 
จักขุวิญญาณก็มี                         
           รูปเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส  ฯลฯ  ของฆานสัมผัส   ฯลฯ   ของ 
ชิวหาสัมผัส  ฯลฯ  ของกายสัมผัสก็มี  รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี 
           รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตกายสัมผัส   ฯลฯ  ของสัญญา 
ฯลฯ  ของเจตนา   ฯลฯ   ของกายวิญญาณก็มี    รปูไมเปนที่อาศัยเกิดของกาย 
วิญญาณก็มี  
           รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี  รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี 
           รูปเปนอารมณของเวทนา    อันเกิดแตจักขุสัมผัส  ฯลฯ   ของสัญญา 
ฯลฯ   ของเจตนา   ฯลฯ    ของจักขุวิญญาณก็มี     รปูไมเปนอารมณของจักขุ- 
วิญญาณก็มี    
           รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส    ฯลฯ    ของฆานสัมผัส   ฯลฯ   ของ 
ชิวหาสัมผัส   ฯลฯ  ของกายสัมผัสก็มี  รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัสก็มี 
* คําแปล  เลมท่ี   ๑  ขอ  ๑๑  
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           รูปเปนอารมณของเวทนา    อันเกิดแตกายสัมผัส   ฯลฯ    ของสัญญา  
ฯลฯ  ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณก็มี  รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ 
ก็มี 
           รูปเปนจักขายตนะก็มี  รูปไมเปนจักขายตนะก็มี 
           รูปเปนโสตายตนะก็มี  รูปไมเปนโสตายตนะก็มี 
           รูปเปนฆานายตนะ  ฯลฯ  เปนชิวหายตนะ  ฯลฯ  เปนกายายตนะก็มี 
รูปไมเปนกายายตนะก็มี 
           รูปเปนรปูายตนะก็มี  รูปไมเปนรูปายตนะก็มี 
           รูปเปนสัททายตนะ   ฯลฯ   เปนคันธายตนะ   ฯลฯ   เปนรสายตนะ 
ฯลฯ  เปนโผฏฐัพพายตนะก็มี   รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี 
           รูปเปนจักขุธาตุก็มี   รูปไมเปนจักขุธาตุก็มี 
           รูปเปนโสตธาตุ   ฯลฯ   เปนฆานธาตุ   ฯลฯ   เปนชิวหาธาตุ  ฯลฯ 
เปนกายธาตุก็มี  รูปไมเปนกายธาตุก็มี 
           รูปเปนรูปธาตุก็มี  รูปไมเปนรปูธาตุก็มี 
           รูปเปนสัททาธาตุ   ฯลฯ   เปนตนธาตุ   ฯลฯ   เปนรสธาตุ   ฯลฯ 
เปนโผฏฐัพพธาตุก็มี  รปูไมเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี 
           รูปเปนจักขุนทรียก็มี  รูปไมเปนจักขุนทรียก็มี 
           รูปเปนโสตินทรีย  ฯลฯ  เปนฆานินทรีย ฯลฯ  เปนชิวหินทรีย ฯลฯ 
เปนกายินทรียก็มี  รูปไมเปนกายินทรียก็มี 
           รูปเปนอิตถินทรียก็มี  รูปไมเปนอิตถินทรียก็มี 
           รูปเปนปุริสินทรียก็มี  รูปไมเปนปุริสินทรียก็มี 
           รูปเปนชีวิตินทรียก็มี  รูปไมเปนชีวิตินทรียก็มี           



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 167 

           รูปเปนกายวิญญัติก็มี  รูปไมเปนกายวิญญัติก็มี  
           รูปเปนวจีวิญญัติก็มี  รูปไมเปนวจีวิญญัติก็มี 
           รูปเปนอากาสธาตุก็มี  รูปไมเปนอากาสธาตุก็มี 
           รูปเปนอาโปธาตุก็มี  รูปไมเปนอาโปธาตุก็มี 
           รูปเปนรูปลหุตาก็มี  รูปไมเปนรูปลหุตาก็มี 
           รูปเปนรูปมุทุตาก็มี  รูปไมเปนรูปมุทุตาก็มี 
           รูปเปนรูปกัมมัญญตาก็มี  รูปไมเปนรูปกัมมัญญตาก็มี 
           รูปเปนรูปอุปจยะก็มี  รูปไมเปนรูปอุปจยะก็มี 
           รูปเปนรูปสันตติก็มี  รูปไมเปนรูปสันตติก็มี 
           รูปเปนรูปชรตากม็ี  รูปไมเปนรูปชรตาก็ม ี
           รูปเปนรูปอนิจจตาก็มี   รูปไมเปนรูปอนิจจตาก็มี 
           รูปเปนกพฬิงการาหารก็มี   รูปไมเปนกพฬิงการาหารก็มี 
                 สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๒  อยางนี้. 
                                    ทกุมาติกา   จบ 
 
                                         ติกมาติกา 
           [๕๐๕]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๓   
           รูปภายในเปนอุปาทา,   รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทาก็มี,   ที่เปนอนุปาทา 
ก็มี                           
           รูปภายในเปนอุปาทินนะ,    รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนะก็มี,   ที่เปน 
อนุปาทินนะก็มี   
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           รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ,   รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทา-  
นิยะก็มี  ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี 
           รูปภายในเปนอนิทัสสนะ,    รูปภายนอกท่ีเปนสนิทัสสหะก็มี,    ที่เปน 
อนิทัสสนะก็มี 
           รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ,     รูปภายนอกท่ีเปนสัปปฏิฆะก็มี,     ที่เปน 
อัปปฏิฆะก็มี 
           รูปภายในเปนอินทรีย,     รูปภายนอกท่ีเปนอินทรียก็ม,ี     ที่ไมเปน 
อินทรียก็ม ี
           รูปภายในไมเปนมหาภูต,   รูปภายนอกท่ีเปนมหาภูตก็มี,     ที่ไมเปน 
มหาภูตก็มี 
           รูปภายในไมเปนวิญญัติ,     รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัติก็ม,ี    ที่ไมเปน 
วิญญัติก็ม ี
           รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน,     รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสมุฏฐานก็มี, 
ที่ไมเปนจิตตสมุฏฐานก็มี                      
           รูปภายในไมเปนจิตตสหภู,  รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสหภูก็มี, ที่ไมเปน 
จิตตสหภูก็มี 
           รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ,    รูปภายนอกท่ีเปนจิตตานุปริวัติก็มี, 
ที่ไมเปนจิตตานุปริวัติก็มี 
           รูปภายในหยาบ,  รูปภายนอกท่ีหยาบก็มี,  ที่ละเอียดก็มี 
           รูปภายในอยูใกล,   รูปภายนอกท่ีอยูไกลก็มี   ที่อยูใกลก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส,   รูปภายในเปนที่อาศัย 
เกิดของจักขุสัมผัสก็มี  ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี 
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           รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตจักขุสัมผัส  ฯลฯ   
ของสัญญา   ฯลฯ   ของเจตนา   ฯลฯ   ของจักขุวิญญาณ,    รูปภายในเปนที่ 
อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มี,   ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส   ฯลฯ    ของฆานสัมผัส 
ฯลฯ  ของชิวหาสัมผัส  ฯลฯ  ของกายสัมผัส     รูปภายในเปนที่อาศัยเกิดของ 
กายสัมผัสก็มี   ไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตกายสัมผัส   ฯลฯ 
ของสัญญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ   ของกายวิญญาณ,   รูปภายในเปนที่อาศัย 
เกิดของกายวิญญาณก็มี  ไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี 
           รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส,  รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของ 
จักขุสัมผัสก็มี,  ที่ไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี 
           รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา      อันเกิดแตจักขุสัมผัส     ฯลฯ 
ของสัญญา   ฯลฯ   ของเจตนา  ฯลฯ   ของจักขุวิญญาณ,    รูปภายนอกท่ีเปน 
อารมณของจักขุวิญญาณก็มี,   ที่ไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณก็มี 
           รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส  ฯลฯ   ของฆานสัมผัส  ฯลฯ 
ของชิวหาสัมผัส  ฯลฯ ของกายสัมผัส,  รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายสัมผัส 
ก็มี,  ที่ไมเปนอารมณของกายสัมผัสก็มี 
           รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา   อันเกดิแตกายสัมผัส  ฯลฯ  ของ 
สัญญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของกายวิญญาณ,  รูปภายนอกท่ีเปนอารมณ  
ของกายวิญญาณก็มี,  ที่ไมเปนอารมณของกายวิญญาณก็มี  
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           รูปภายนอกไมเปนจักขายตะ,  รูปภายในท่ีเปนจักขายตนะก็มี,   ที่ไม  
เปนจักขายตนะก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนฆานายตนะ   ฯลฯ  ไม 
เปนชิวหายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนกายายตนะ,   รูปภายในท่ีเปนกายายตนะก็มี,  ที่ 
ไมเปนกายายตนะก็มี 
           รูปภายในไมเปนรูปายตนะ, รูปภายนอกท่ีเปนรูปายตนะก็มี,  ที่ไมเปน 
รูปายตนะก็มี 
           รูปภายในไมเปนสัททายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนคันธายตนะ  ฯลฯ  ไมเปน 
รสายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ   รปูภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพายตนะ 
ก็มี,    ที่ไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ,  รูปภายในท่ีเปนจักขุธาตุก็มี,   ที่ไมเปน 
จักขุธาตุก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนโสตธาตุ   ฯลฯ   ไมเปนฆานธาตุ   ฯลฯ   ไมเปน 
ชิวหาธาตุ ฯลฯ  ไมเปนกายธาตุ.  รูปภายในที่เปนกายธาตุก็มี,   ที่ไมเปนกาย- 
ธาตุก็มี 
           รูปภายในไมเปนรูปธาตุ,  รูปภายนอกท่ีเปนรูปธาตุก็มี,    ที่ไมเปนรูป 
ธาตุก็มี 
           รูปภายในไมเปนสัททธาตุ  ฯลฯ  ไมเปนคันธธาตุ  ฯลฯ  ไมเปนรส- 
ธาตุ  ฯลฯ  ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ,    รปูภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี,    ที่ไม 
เปนโผฏฐัพพธาตุก็มี 
           รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย,  รูปภายในท่ีเปนจักขุนทรียก็ม,ี   ที่ไม 
เปนจักขุนทรียก็มี  
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           รูปภายนอกไมเปนโสตินทรีย ฯลฯ  ไมเปนฆานินทรีย ฯลฯ  ไมเปน  
ชิวหินทรีย ฯลฯ  ไมเปนกายินทรีย,  รูปภายในท่ีเปนกายินทรียก็มี,  ที่ไมเปน 
กายินทรียกม็ี 
           รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย,  รปูภายนอกท่ีเปนอิตถินทรียก็มี,   ที่ไม 
เปนอิตถินทรียก็ม ี
           รูปภายในไมเปนปุริสินทริย,   รูปภายนอกท่ีเปนปุริสินทรยีก็มี,  ที่ไม 
เปนปุริสินทรียก็มี  
           รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย,   รูปภายนอกท่ีเปนชีวิตินทรียก็มี,  ที่ไม  
เปนชีวิตินทรียก็ม ี
           รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ,   รูปภายนอกท่ีเปนกายวิญญัติก็ม,ี   ที่ไม 
เปนกายวิญญัติก็มี 
           รูปภายในไมเปนวจีวิญญัติ,    รปูภายนอกท่ีเปนวจีวิญญัติก็มี,    ที่ไม 
เปนวจีวิญญัติก็มี                            
           รูปภายในไมเปนอากาสธาตุ    รูปภายนอกท่ีเปนอากาสธาตุก็มี,  ที่ไม 
เปนอากาสธาตุก็มี 
           รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ,  รูปภายนอกท่ีเปนอาโปธาตุก็มี,  ที่ไมเปน 
อาโปธาตุก็มี 
           รูปภายในไมเปนรูปลหุตา,  รูปภายนอกท่ีเปนรูปลหุตาก็มี,  ที่ไมเปน 
รูปลหุตาก็มี                                                     
           รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา,    รูปภายนอกท่ีเปนมุทุตาก็มี,     ที่ไมเปน 
รูปมุทุตาก็มี                                                             
           รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา,    รูปภายนอกท่ีเปนรูปกัมมัญญตาก็มี, 
ที่ไมเปนรูปกัมมัญญตาก็มี   
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           รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ,    รูปภายนอกท่ีเปนรูปอุปจยะก็มี,  ที่ไม  
เปนรูปอุปจยะก็มี                                                          
           รูปภายในไมเปนรูปสันตติ,  รูปภายนอกท่ีเปนรูปสันตติก็มี,  ที่ไมเปน 
รูปสันตติก็มี                                     
           รูปภายในไมเปนรูปชรตา,  รูปภายนอกท่ีเปนรูปชรตากม็ี,    ที่ไมเปน 
รูปชรตาก็ม ี
           รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา   รูปภายนอกท่ีเปนรูปอนิจจตาก็มี,   ที่ไม 
เปนรูปอนิจจตาก็มี 
           รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร,  รูปภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหารก็มี 
ที่ไมเปนกพฬิงการาหารก็มี 
                       สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๓  อยางน้ี. 
                                        ติกมาติกา  จบ         
         
                                         จตุกกมาติกา 
           [๕๐๖]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ 
           รูปเปนอุปาทา  ที่เปนอุปาทินนะก็มี,  ที่เปนอนุปาทินนะก็มี, รูปเปน 
อนุปาทา  ที่เปนอุปาทินนะก็มี,  ที่เปนอนุปาทินนะก็มี                    
           รูปเปนอุปาทา  ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี,  ที่เปนอนุปาทินนุปาทา- 
นิยะก็มี,   รูปเปนอนุปาทา  ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี,    ที่เปนอนุปาทินนุ-  
ปาทานิยะก็มี 
           รูปเปนอุปาทา   ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,  ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี,  รูปเปน 
อนุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,  ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 173 

           รูปเปนอุปาทา  ที่หยาบก็มี,  ที่ละเอียดก็มี,   รูปเปนอนุปาทาที่หยาบ  
ก็มี,  ที่ละเอียดก็มี                                             
           รูปเปนอุปาทา  ที่อยูไกลก็ม,ี  ที่อยูใกลก็ม,ี   รูปเปนอนุปาทาที่อยูไกล 
ก็มี  ที่อยูใกลก็ม ี
           รูปเปนอุปาทินนะ  ที่เปนสนิทสัสนะก็มี,   ที่เปนอนิทัสสนะก็มี,  รูป 
เปนอนุปาทินนะ  ที่เปนสนิทัสสนะก็มี,  ที่เปนอนิทัสสนะก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนะ  ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,  ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี,  รูปเปน 
อนุปาทินนะ  ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,  ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนะ  ที่เปนมหาภูตก็มี,  ที่ไมเปนมหาภูตก็มี,   รูปเปน 
อนุปาทินนะ  ที่เปนมหาภูตก็มี,  ที่ไมเปนมหาภูตก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนะ  ที่หยาบก็ม,ี  ที่ละเอียดก็มี,   รูปเปนอนุปาทินนะ 
ที่หยาบก็มี,  ที่ละเอียดก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนะ  ที่อยูไกลกม็ี,   ที่อยูใกลก็มี,   รูปเปนอนุปาทินนะ 
ที่อยูไกลก็ม,ี   ที่อยูใกลกม็ี 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ  ที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี, 
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  ที่เปนสนิทัสสนะก็มี,  ที่เปนอนิทัสสนะก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ  ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,    ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี, 
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ   ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี,   ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ   ที่เปนมหาภูตก็มี,   ที่ไมเปนมหาภูตก็มี, 
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  ที่เปนมหาภูตก็มี,  ที่ไมเปนมหาภูตก็มี      
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           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ    ทีห่ยาบก็มี,    ที่ละเอียดก็มี,     รูปเปน  
อนุปาทินนุปาทานิยะ  ที่หยาบก็มี,  ที่ละเอียดก็มี                            
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ    ทีอ่ยูไกลก็มี     ที่อยูใกลก็ม,ี    รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะ   ที่อยูไกลก็มี  ที่อยูใกลก็ม ี                           
           รูปกระทบได  ที่เปนอินทรียก็ม,ี  ที่ไมเปนอินทรียก็ม,ี    รูปกระทบ 
ไมได  ที่เปนอินทรียก็ม,ี   ที่ไมเปนอินทรียก็มี                        
           รูปกระทบได   ที่เปนมหาภูตก็มี,   ที่ไมเปนมหาภูตก็มี,    รูปกระทบ 
ไมได  ที่เปนมหาภูตก็มี,   ที่ไมเปนมหาภูตก็มี                         
           รูปเปนอินทรีย  ทีห่ยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี,  รูปไมเปนอินทรียที่หยาบ 
ก็มี,  ที่ละเอียดก็มี 
           รูปเปนอินทรีย  ทีอ่ยูไกลก็ม,ี  ที่อยูใกลก็ม,ี   รูปไมเปนอินทรียที่อยู 
ไกลก็ม,ี  ที่อยูใกลก็ม ี                                                                  
           รูปเปนมหาภูต  ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี,  รูปไมเปนมหาภูตท่ีหยาบ 
ก็มี,   ที่ละเอียดก็มี                                                            
           รูปเปนมหาภูต  ที่อยูไกลก็ม,ี  ที่อยูใกลก็ม,ี     รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยู 
ไกลก็ม,ี   ที่อยูใกลก็ม ี                                  
           รูปที่เห็นได,  รูปทีฟ่งได,  รูปที่รูได,  รูปที่รูแจงได 
                          สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๔  อยางนี้                         
                                         จตุกกมาติกา  จบ          
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                                   ปญจกมาติกา  
           [๕๐๗]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๕    
           ปฐวีธาตุ, อาโปธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ  และรูปที่เปนอุปาทา 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๕  อยางนี้.         
                               ปญจกมาติการ  จบ 
 
                                      ฉกักมาติกา 
           [๕๐๘]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๖ 
           รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู.  รูปอันโสตวิญญาณพึงรู,   รูปอันฆานวิญญาณ 
พึงรู,   รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู  รูปอันกายวิญญาณพึงรู  รูปอันมโนวิญญาณ 
พึงรู  
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๖  อยางนี้. 
                                    ฉักกมาติกา  จบ 
 
                                      สตัตกมาติกา  
           [๕๐๙]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๗ 
           รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู  รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณ 
พึงรู,  รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู,  รูปอันมโนธาตุพึงรู, 
รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู                                                  
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๗  อยางนี้. 
                                    สตัตกมาติกา  จบ  
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                                        อัฏฐกมาติกา  
           [๕๑๐]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ   ๘ 
           รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู,  รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณ 
พึงรู,  รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู.    รูปอันกายวิญญาณพึงรู   ที่มสีัมผัสเปนสุข 
ก็มี,  ที่มีสัมผัสเปนทุกขก็มี.   รูปอันมโนธาตุพึงรู  รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๘  อยางนี้. 
                                       อัฏฐกมาติกา  จบ 
 
                                           นวกมาติกา 
           [๕๑๑]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๙ 
           จักขุนทรีย,   โสตินทรีย,    ฆานินทรีย,   ชวิหินทรีย,  กายินทรีย, 
อิตถินทรีย,  ปุริสินทรีย,  ชีวิตินทรีย,  และรูปที่ไมเปนอินทรีย 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๙   อยางนี้. 
                                        นวกมาติการ   จบ 
 
                                             ทสกมาติกา 
           [๕๑๒]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑๐ 
           จักขุนทรีย,  โสตินทรีย,  ฆานินทรีย,  ชิวหินทรีย,  กายินทรีย, 
อิตถินทรีย,  ปุริสินทรีย,  ชีวิตินทรีย,  รูปไมเปนอินทรียที่กระทบไดก็มี, 
ที่กระทบไมไดก็มี 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ   ๑๐  อยางนี้. 
                                           ทสกมาติกา   จบ  
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                                    เอกาทสกมาติกา  
         [๕๑๓]  สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑๑ 
         จักขายตนะ,  โสตายตนะ,  ฆานายตนะ,   ชิวิหายตนะ,    กายายตนะ, 
รูปายตนะ,  สัททายตนะ,  คันธายตนะ,  รสายตนะ,    โผฏฐัพพายตนะ,    และ 
รูปที่เปนอนิทัสสนะ  เปนอัปปฏิฆะ  แตนับเนื่องในธรรมายตนะ 
         สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑๑  อยางนี้. 
                                  เอกาทสกมาติกา จบ 
                                         มาติกา   จบ 
 
                                    อรรถกถารูปกัณฑ 
                                    วาดวยเอกกอุทเทส  
         บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะจําแนกรูปกัณฑ (หมวดรูป) 
จึงเริ่มตรัสพระบาลีมีอาทิวา   กตเม  ธมฺมา  อพฺยากตา  (ธรรมเปนอัพยากฤต 
เปนไฉน)  ดังนี้อีก. 
         พึงทราบวินิจฉัยคําวา  อัพยากฤต  เปนตนนั้นตอไป 
         พระบาลีในจิตตุปปาทกัณฑ    พระองคทรงจําแนกวิปากอัพยากตะ 
(อัพยากฤตคือวิบากจิต) และกิริยาอัพยากตะ (อัพยากฤตคือกิริยา) ไวหมดสิ้น 
แลวแมก็จริง  ถึงอยางนั้น ก็ยังมิไดตรัสอัพยากฤต  คือ  รูป  และอัพยากฤต  คือ 
นิพพาน  เมื่อจะทรงประมวลอัพยากฤตแมทั้ง ๔  มาแสดง  เพ่ือตรัสอัพยากฤต  
ทั้งสองที่ยังเหลือน้ัน  จึงตรัสวา  กุสลากุสลาน  ธมมฺาน  วิปากา  (วิบาก 
แหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม)   ดังน้ี.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 178 

           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    กุสลากุสลาน  ไดแก  กุศลอันเปนไป  
ในภูมิ  ๔  และอกุศลทั้งหลาย.  พระองคทรงถือเอาบทท้ังสอง คือ  กุศลวิบาก 
และอกุศลวิบากแสดงอัพยากฤตวิบากจิตไวดวยคํามีประมาณเทาน้ี.      แตเพราะ 
อัพยากฤตท้ังหมดน้ันเปนกามาวจรก็มี  เปนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  มีรูปาวจร 
เปนตนก็มี    ฉะน้ันจึงทรงแสดงอัพยากฤตคือวิบากน่ันนั่นเองถือเอาความแตก 
ตางกันแหงภูมิโดยนัยมีคําวา   กามาวจรา   (เปนกามาวจร)   เปนตน    อน่ึง 
เพราะอัพยากฤตนั้นเปนเวทนาขันธก็มี    ฯลฯ    เปนวิญญาณขันธก็มี    ฉะน้ัน 
จึงทรงถือเอาอัพยากฤตน้ันแสดงดวยอํานาจขันธ  ๔  ที่สัมปยุตกัน  ครั้นทรงแสดง 
อัพยากฤตคือวิบากจิตอยางนี้   โดยถอืเอานัยทั้ง  ๓   คือ   ดวยอํานาจกุศลและ                                                      
อกุศล    ดวยอํานาจความแตกตางกันแหงภูมิ   และดวยอํานาจขันธที่สัมปุยตกัน 
เมื่อจะทรงแสดงอัพยากฤต  คือ   กริยิาจิตอีก   จึงตรัสคํามีอาทิวา  เย  จ  ธมฺมา 
กิริยา  (อน่ึง  ธรรมเหลาใดเปนกิริยา)  ดังน้ี. 
           ในพระบาลีนั้น  กริิยาจิตน้ันบุคคลพึงกลาววา เปนกามาวจร  รูปาวจร 
อรูปาวจร  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ.   ก็พระองคครั้นทรงแสดง 
นัยที่บุคคลถือเอาแลวในหนหลังน่ันแหละแลวทรงสละเสีย.  
           บัดนี้   เมื่อจะแสดงธรรมท่ียังมิไดจําแนกไว    จึงตรัสวา   สพฺพฺจ 
รูป    อสขตา  จ   ธาตุ    (รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ). 
           ในพระบาลีนั้น   พึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอารูป ๒๕ 
โกฏฐาสแหงรูป  ๙๖  แสดงไวโดยสิ้นเชิง   ดวยบทวา   สพฺพฺจ  รูป  ดังนี้. 
ดวยบทวา  อสขตา   จ   ธาตุ   นี้ทรงยกนิพพานข้ึนแสดงโดยส้ินเชิง.  บทวา 
อพฺยากตา  ธมฺมา  (ธรรมเปนอัพยากฤต)  พระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนไว 
ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.  
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                            วาดวยอัพยากฤต   คือ  รูป  
           บรรดาธรรมเปนอัพยากฤตน้ัน  คําวา  รูปท้ังหมด   เปนไฉน  ? นี้  
พระองคทรงถือเอาแลว   เพราะเหตุไร   ภายหลังจึงตรัสอัพยากฤตคือรูปไวโดย 
ยอ  บัดนี้  ทรงประสงคจะจําแนกรูปน้ันโดยพิสดาร  ดวยสามารถแหงรูปหมวด 
๑  หมวด  ๒  หมวด  ๓   หมวด  ๔  ฯลฯ     หมวด  ๑๑   จึงทรงถือเอารูป 
นี้เลา. 
           เนื้อความน้ันมีอธิบายวา  รูปใดท่ีตรัสไวใน ๒ บทนั้นวา  สพฺพฺจ 
รูป   อสขตา  จ   ธาตุ  นั้น   ที่ชื่อวา  รปูท้ังหมด  เปนไฉน  ?  บัดนี้ 
เมื่อจะแสดงรูปนั้น   จึงตรัสคําเปนตนวา  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  (มหาภูตรูป  ๔) 
ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตฺตาโร  (๔)  เปนคํากําหนดจํานวน. 
ดวยบทวา  ๔ นั้น     ทรงปฏิเสธความหยอนและยิ่งของรูปเหลาน้ัน   จ  ศพัทเปน 
สัมปณฑนัตถะ  (คือใชในอรรถวาประมวลมา)   ดวย  จ  ศัพทนั้น   จึงประมวล 
มาซ่ึงอุปาทายรูป   (รูปอาศัย)  วา  ใชแตมหาภูตรูป  ๔  เทาน้ันก็หาไม   รูป 
แมอยางอ่ืนกม็ีอยู  ดังน้ี. 
 
                                     วาดวยมหาภูตรูป 
           ในคําวา   มหาภูตะ   นี้   พึงทราบวา   สภาวะที่ชื่อวา   มหาภูตะ 
เพราะเหตุทั้งหลายโดยความปรากฏวาเปนของใหญเปนตน    เพราะรูปเหลาน้ัน  
ตรัสเรียกวา  มหาภูตะ  ดวยเหตุเหลานี้   คือ  
                   ปรากฏเปนของใหญ  ๑ 
                   เหมือนมหาภูต   คือ นักเลนกลเปนตน   ๑ 
                   เพราะตองบํารุงรักษามาก   ๑  
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           เพราะวิการ   (เปลี่ยนแปลง)   ใหญ   ๑  
           เพราะเปนกองใหญที่มีอยู   ๑. 
           บรรดาเหตุเหลาน้ัน ขอวา มหาภูตรูปปรากฏเปนของใหญ  มีอธิบายวา 
รูปเหลาน้ัน   ปรากฏเปนของใหญในอนุปาทินนกสันดานบาง๑    ในอุปาทินนก- 
สันดานบาง๒  บรรดาสันดานท้ัง  ๒  นั้น   พึงทราบในอนุปาทินนกสันดานโดย 
ความเปนของใหญอยางนี้ 
           จริงอยู   จักรวาลหน่ึงยาวและกวางถึง  ๑,๒๐๓,๔๕๐  โยชน  (หน่ึงลาน 
สองแสนสามพันสี่รอยหาสิบโยชน)  วัดโดยรอบ  ตามคาถาที่ทานประพันธไววา 
              สพฺพ   สตสหสฺสานิ          ฉตฺตึส   ปริมณฺฑล 
              ทสฺเจว    สหสฺสานิ         อฑฺฒุฑฺฒานิ   สตานิ   จ 
                          จักรวาลทั้งหมดมีสณัฐานกลม    วัด 
                   โดยรอบได  ๓,๖๑๐,๓๕๐  โยชน  (สามลาน 
                   หกแสนหน่ึงหมื่นสามรอยหาสิบโยชน). 
           ในจักรวาลน้ัน     มีคาถาวา 
              ทุเว  สตสหสฺสานิ              จตฺตาริ   นหุตานิ   จ 
              เอตฺตก   พหลตฺเตน            สขาตาย   พสุนฺธรา 
                             แผนดินนี้  วัดโดยสวนหนาไดเทาน้ี 
                   คือ  ๒๔๐,๐๐๐  โยชน  (สองแสนส่ีหม่ืนโยชน). 
           แผนดินนั้นนั่นแหละมีน้ํารองแผนดิน  (ดังคาถาวา) 
              จตฺตาริ   สตสหสฺสานิ           อฏเว   นหตุานิ   จ 
              เอตฺตก    พหลตฺเตน              ชล   วาเต  ปติฏ ิต  
๑.  หมายถึงรูปท่ีสืบตอกันท่ีไมมีใจครอง 
๒.  หมายถึงรูปท่ีสืบตอกันท่ีมีใจครอง  
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                             น้ํารองแผนดินหนาถึง    ๔๘๐,๐๐๐  
                     โยชน  (สี่แสนแปดหม่ืนโยชน)   ต้ังอยูบนลม. 
        แมน้ํานั้นแหละก็มีลมรองอยู   (ดงัคาถาวา) 
              นว   สตสหสฺสานิ           มาลโุต   นภมุคฺคโต 
              สฏ ิฺเจว   สหสฺสานิ      เอสา   โลกสฺส   สณฺ ิติ 
                             ลมสูงขึ้นสูทองนภาถึง   ๙๖๐,๐๐๐ 
              โยชน   (เกาแสนหกหม่ืนโยชน)   นี้เปนการต้ัง 
              อยูของโลก. 
ก็เมื่อโลกต้ังอยูอยางนี้ 
                             มขีุนเขาสิเนรุราช   หย่ังลึกลงไปใน 
                     มหาสมุทรถึง  ๘๔๐,๐๐๐ โยชน  (แปดหมื่น 
                     สี่พันโยชน)     สูงขึ้นจากมหาสมุทรได 
                      ๘๔๐,๐๐๐  โยชน   เหมอืนกัน. 
                             มีภูเขาใหญลวนดวยศีลาเปนแทงทึบ 
              ๗  เทือก   เหลาน้ี  คือ  ภูเขาชื่อวายุคันธร 
                     ภูเขาอิสินธร    ภูเขากรวกิ     ภูเขาสุทสัสนะ 
                     ภูเขาเนมินธร  ภูเขาวินตกะ  ภูเขาอสัสกรรณ 
                    ลวนวิจิตรดวยรัตนะตาง  ๆ    อันเปนทิพย  
                    หย่ังลงในมหาสมุทร    และสูงขึ้นจากมหา- 
                    สมุทรประมาณกึ่งหนึ่ง  ๆ   โดยประมาณท่ี 
                     กลาวไวทั้งขางบนขางลาง   โดยรอบขุนเขา  
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              สิเนรุราชนั้น   ตามลําดับ*   เปนที่สิ่งสถิตของ  
              มหาราชท้ังหลาย  เปนถ่ินประจําของหมูเทพ 
              และพวกยักษ. 
                        ยังมีภูเขาชื่อหิมพานตสูง  ๕๐๐ โยชน  
              ยาวและกวาง  ๓,๐๐๐ โยชน งดงามดวยยอด 
              ๘๔,๐๐๐  ยอด     ชมพูทวีปรุงเรืองแลวดวย 
              อานุภาพแหงตนชมพูใด  ตนชมพู  (ตนหวา) 
              นั้นวัดรอบลําตนได  ๑๕  โยชน   มีกิ่งลําตน 
              ยาว  ๕๐ โยชนรอบดาน    วางไดรอยโยชน             
              สูงขึ้นรอยโยชนเหมือนกัน. 
           อน่ึง  ประมาณแหงตนชมพูนี้อันใด  ตนจิตตปาฏลี   (แคฝอย)  ของ 
พวกอสูรก็ดี   ตนสิมพล ี (ไมง้ิว)  ของพวกครุฑก็ดี  ตนกทัมพะ  (ไมกระทุม) 
ในทวีปอมรโคยานก็ดี   ตนกัลปพฤษ   ในทวีปอุตตรกุรุก็ดี   ตนสิรีสะ  ในทวีป 
ปุพพวิเทหะก็ดี  ตนปารฉัิตตกะในดาวดึงสทั้งหลายก็ดี  ก็มปีระมาณน้ันเหมือน 
กัน  ดวยเหตุนั้น    พระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
                             ตนปาฏลี    (แคฝอย)   ๑    ตนสมิพลี 
                   (ไมง้ิว)  ๑  ตนชมพู  (ไมหวา)  ๑  ตนปาริฉัตตกะ 
                   (ตนทองหลาง)     ของพวกเทพ   ๑  ตนกทัมพะ 
                   (ไมกระทุม)   ๑  ตนกัลปพฤกษ  ๑  ตนสิรีสะ 
                   (ไมซึก)  เปนท่ี   ๗ 
* โยชนา  เอเต  สตต  ปพพตา   อนุปฏิปาฏิยา   สมุคคตา  โสปานสทิสา  หุตฺวา   ฐิตา  ภูเขา 
   ๗  เทือกเหลานี้สูงข้ึนโดยลําดับเปนเหมือนกับบันไดต้ังอยู.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 183 

                             ภูเขาจกัรวาลหย่ังลกึลงในมหาสมุทร 
                   ๘๒,๐๐๐  โยชน  สูงพนมหาสมุทร  ๘๒,๐๐๐  
                   โยชนเหมือนกัน  ทั้งหมดไดต้ังแวดลอมโลกธาตุ 
                   ไวแล. (นีช้ื่อวาสันดานของรูปที่ไมมีใจครอง). 
           แมในสันดานของรูปท่ีมีใจครอง  (อุปาทินนกสันดาน) ก็ปรากฏ 
เปนของใหญนั่นแหละดวยอํานาจแหงสรีระมีปลา  เตา   เทพ  และทานพเปนตน 
ขอน้ีสมดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
มหาสมุทร  สัตวใหญ   แมยาวต้ังรอยโยชนก็มีเปนตน. 
 
                                 วาดวยมหาภูต  คือ นักเลนกลเปนตน 
           ขอวา  มหาภูตคือนักเลนกลเปนตน  มีอธิบายวา มหาภูตรูปเหลาน้ี 
เปรียบดวยนักเลนกล  ยอมทํานํ้าอันมิใชแกวมณีเลยใหเปนแกวมณี  ยอมแสดง 
กอนดินอันมิใชทองคําเลยใหเปนทองคําได  ฉันใด  อนึ่ง ตัวเอง  (มหาภูตรูป) 
มิใชเปนยักษ  มิใชเปนปกษี  (นก) ยอมแสดงความเปนยักษบาง เปนปกษีบาง 
ฉันใด  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน   คือตัวเอง    (มหาภูตรูป)    มิใชเปนสีเขียว 
ก็แสดงอุปาทารูป   (รูปอาศัย)   ใหเปนสีเขียว    ตัวเองมิใชเปนสีเหลืองก็แสดง 
อุปาทารูปใหเปนสีเหลือง   มิใชเปนสีแดง. . .    มิใชสีขาวก็แสดงอุปาทารูปให 
เปนสีขาวได  เพราะฉะนั้น  รูปเหลาน้ัน   จึงชื่อวา   มหาภูตะ   เพราะเปน 
เหมือนมหาภูต   คือนักเลนกล. 
           อน่ึง  มหาภูตคือยักษผูชายเปนตนยอมสิงวัตถุใด   หรือสัตวใด  ที่อัน 
เปนภายใน  หรือภายนอกของวัตถุนั้น    หรือของสัตวนั้น  ก็หามัน  (คือมหาภูต 
ตัวยักษผูชายเปนตนนั้น)  ไมได และมิใชมันจะไมแอบอิงวัตถุนั้นหรือสัตวนั้น 
อยูก็หาไม  ขอน้ี   ฉันใด  มหาภูตรูปแมเหลาน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน     จะคนหา 
๑. อ. อฏกนปิาต  เลม  ๒๓. ๑๐๙/๒๐๒  
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ภายในหรือภายนอกของกันและกันกห็าไมได    และมิใชมหาภูตรูปเหลาน้ันจะไม  
อาศัยซึ่งกันและกันอยูก็หาไม   เพราะฉะนั้น    รูปเหลาน้ัน   จึงชื่อมหาภูตะเพราะ 
เปนเชนกับมหาภูต*  มียักษผูชายเปนตน  เพราะความเปนฐานะท่ีใคร  ๆ ไมพึงคิด. 
           อน่ึงมหาภูตคือนางยักษิณีปกปดความท่ีมันเปนปศาจนากลัวจึงลอลวง 
สัตวทั้งหลายโดยใหสีสรรคทรวดทรงและการเยื้องกรายอันนาชื่นใจ    ฉันใด 
มหาภูตะแมเหลาน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ปกปดลกัษณะอันเปนสภาวะของตนอัน 
ตางโดยความเปนของแข็งเปนตน    ของตนไวโดยผิวพรรณอันนาชื่นใจ  ดวย 
ทรวดทรงแหงอวัยวะนอยใหญอันนาชื่นใจ   ดวยการกรีดกรายมือ  เทา  นิว้มือ 
และยักค้ิวอันนาชื่นใจในรางกายหญิงชายเปนตน      ยอมลอลวงคนเขลา    ยอม 
ไมใหเห็นสภาวะของตน  เพราะฉะนั้น รูปจึงชื่อวา  มหาภูตะ  เพราะมันเหมือน 
มหาภูต (มหาปศาจ) คือ  นางยักษิณี เพราะทําความลอลวง  ดวยประการฉะนี้. 
           คําวา    เพราะตองบํารุงรักษามาก    คือ   เพราะตองบริหารดวย 
ปจจัยเปนอันมาก  จริงอยู   รูปเหลาน้ี  ชื่อวา  มหาภูตะ   ดวยอรรถวาตอง 
ใหเปนไปโดยการกินการอยูและเครื่องนุงหมเปนอันมาก    เพราะตองนอมเขาไป 
ทุก ๆ วัน  อีกอยางหนึ่ง  ที่ชื่อวา   มหาภูตะ   เพราะอรรถวา   เปนสิ่งตอง 
บํารุงรักษามาก  ดังนี้ก็มี.                                                             
           คําวา เพราะวิการใหญ  ไดแก  เพราะมหาภูตะทั้งหลายเปลี่ยนแปลง 
ใหญ   จริงอยู   รูปเหลาน้ี    เปนรูปที่มใีจครองก็ดี    เปนรูปที่ไมมีใจครองก็ดี 
ยอมเปนของเปลี่ยนแปลงใหญ  บรรดารูปทั้ง  ๒  นั้น    รูปที่ไมมีใจครองยอม 
ปรากฏเปนการเปลี่ยนแปลงใหญในคราวกัปพินาศ      สวนรปูที่มีใจครองยอม 
ปรากฏเปนการเปลี่ยนแปลงมากในเวลาธาตุกําเริบ. 
           จริงอยางนั้น    ตามท่ีทานกลาววา 
*  มหาภูต  หมายถึงภูตผีปศาจท่ีตัวใหญ  
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                        ในคราวใด   โลกจะพินาศดวยไฟเผา-  
              ผลาญ  ในคราวน้ัน   ไฟยอมโพลงขึ้นต้ังแตพ้ืน 
              ดินไปถึงพรหมโลก. 
                        ในคราวใด   โลกจะฉิบหายดวยนํ้า 
              กําเริบในคราวนัน้  แสนโกฏจิักรวาลยอมละลาย 
              ไปเปนอันเดียวกันดวยนํ้ากรด. 
                        ในคราวใด   โลกจะฉิบหายดวยลม 
              กําเริบ  ในคราวน้ัน  ลมยอมยังแสนโกฏิจักรวาล 
              ใหกระจัดกระจายไปเปนอันเดียวกัน. 
                        กายใด  ทีถู่กงูชื่อกัฏฐมุขะ  (งูปากไม)                         
              ขบเอาแลวยอมแข็งกระดาง  ฉันใด   กายนั้น 
              ยอมเปนดุจอยูในปากงูกัฏฐมุขะขบเอา เพราะ 
              ความที่ปฐวีธาตุเสียไปฉันนั้น   กายใด   ทีถู่กงู 
              ชื่อปูติมุขะ  (งูปากเนา)  ขบเอาแลว   ยอมเนา 
              ฉันใด  กายน้ัน   ยอมดุจอยูในปากงูปูติมุขะ 
              ขบเอา  เพราะความท่ีอาโปธาตุเสียไปฉันน้ัน 
              กายใด  ที่ถูกงู  ชือ่อัคคิมุขะ  (งูปากไฟ) 
              ขบเอาแลวยอมเรารอน  ฉันใด  กายน้ัน  ยอม 
              เปนดุจอยูในปากงูอัคคิมุขะขบเอา  เพราะ 
              ความที่เตโชธาตุเสียไปฉันนั้น  กายใด  ที่ถูกงู 
              ชื่อสัตถมุขะ    (งูปากศาสตรา)   ขบเอาแลว 
              ยอมขาดเปนชิ้น   ฉันใด     กายน้ันยอม  
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                   เปนดุจอยูในปากงูสัตถมุขะขบเอา     เพราะ  
                   ความท่ีวาโยธาตุเสียไป  ฉันนั้น. 
           รูปทีช่ื่อวา   มหาภูตะ   เพราะเปนของวิการคือเปลี่ยนแปลงใหญดวย               
ประการฉะน้ี. 
           ขอวา    เพราะเปนของใหญที่มอียู    จริงอยู    รูปเหลาน้ัน  ชื่อวา 
เปนของใหญ  เพราะเปนของที่ตองประดับประคองดวยความเพียรใหญ  และที่ 
ชื่อวา  มีอยู  เพราะเปนของที่ปรากฏมีอยู  เพราะฉะนั้น  รูปจึงชื่อวา  มหาภูตะ 
เพราะเปนของใหญที่มีอยู.  มหาภูตรูปเปนรูปใหญ  ดวยเหตุเปนของใหญเปนตน 
ดวยประการฉะน้ี.                                    
           คําวา  จตุนฺน  จ   มหาภูตาน  อุปาทาย  รูป    (และรูปทีอ่าศัย 
มหาภูตรูป  ๔)  นี้เปนสามีวิภัตติ  ใชในอรรถทุติยาวิภัตติ  (ใหแปลวาอาศัยซึ่ง 
มหาภูตรูป  ๔)   อธิบายวา  รูปอาศัยอิงอาศัยไมปลอยมหาภูตท้ัง ๔ เปนไป. 
           บทวา  อิท   วุจฺจติ  สพฺพ  รูป   (นี้เรียกวารูปทั้งหมด)   ความวา 
รูปนี้มีประเภท ๒๗ คือ   มหาภูตรูป  ๔   อุปาทายรูป  ๒๓  ตามท่ียกข้ึนแสดง 
โดยลําดับแหงบทน้ี  ชื่อวา  รูปท้ังหมด. 
 
                               อรรถกถาแสดงมาติการูปกัณฑ 
                                         วาดวยเอกมาติกา 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะแสดงรูปนั้นโดยพิสดาร  เมื่อ 
จะทรงต้ังมาติกาดวยการสงเคราะหรูป  ๑๑   หมวด    มีรูปหมวดหนึ่งเปนตน 
จึงตรัสวา   สพฺพ  รูป   น   เหตุ  (รูปทั้งหมดมิใชเหตุ)  เปนตน.  
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           ในพระบาลีเหลาน้ัน   ก็บทวา  สพฺพ  รูป   นี้   บัณฑิตพึงประกอบ  
กับบททั้งปวงอยางนี้วา  สพฺพ   รูป   น  เหตุ  สพฺพ  รูป   อเหตุก   (รูป 
ทั้งหมดไมใชเหตุ รูปทั้งหมดไมมีเหตุ)   ดังน้ี. บททั้งหมดท่ีทรงตั้งไว ๔๓ บท 
มีคําวา  น   เหตุ   (มิใชเหตุ)  เปนตน    ทรงยกข้ึนแสดงแลว. 
           บรรดาบท ๔๓ เหลาน้ัน    บท  ๔๐ โดยลําดับ    ทรงถือเอาแตมาติกา 
ต้ังไว ๓   บทสุดทายนอกจากมาติกา   เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบพระบาลี 
ในสังคหะ   (สงเคราะห)   ที่หน่ึงอยางนี้กอน  ในสังคหะท่ี ๒ เปนตนก็เหมือน 
อยางนั้น. 
 
                               วาดวยทุกรูป  คือ รูปหมวด ๒ 
           บรรดาสังคหะเหลาน้ัน   มีนัยดงัตอไปนี้. 
           สังคหะท่ี ๒ กอน รูปหมวด ๒   ม ี๑๐๔  ทุกะ ในทุกะ  ๑๐๔ เหลาน้ัน 
ทุกะ ๑๔  จนเบื้องตน  มีอาทิวา   อตฺถิ  รูป  อุปาทา  อตฺถิ  รูป  โน  อุปาทา 
(รูปเปนอุปาทาก็มี  รูปเปนอนุปาทาก็มีอยู)  ชื่อวา  ปกิณกทุกะ  เพราะไมมี 
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน. 
           ทุกะตอจากนั้น ๒๕  ทุกะ  มคํีาอาทิวา อตฺถิ  รูป   จกขฺุสมฺผสฺสสฺส 
วตฺถุ   (รูปเปนที่อาศัยของจักขุสัมผัสก็มี)    ชื่อวา    วัตถุทุกะ  เพราะความ 
เปนไปดวยอํานาจแหงการพิจารณาวัตถุและอวัตถุ.  ตอจากนั้น   ทุกะ  ๒๕  ม ี
อาทิวา  อตฺถิ  รูป  จกขฺุสมฺผสฺสสฺส   อารมฺมณ  (รูปเปนอารมณของ 
จักขุสัมผัสก็มี)  ชื่อวา  อารัมมณทุกะ  เพราะความเปนไปดวยอํานาจแหงการ 
พิจารณาถึงอารมณและอนารมณ.  ตอจากน้ันทุกะ  ๑๐   มีอาทิวา  อตฺถิ  รูป 
จกฺขายตน  (รูปเปนจักขายตนะก็มี) ชือ่วา อายตนทุกะ เพราะความเปนไป 
ดวยอํานาจแหงความพิจารณาอายตนะและอนายตนะ    ตอจากนั้น    ทุกะ  ๑๐  
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มีอาทิวา  อตฺถิ   รูป   จกฺขธุาตุ   (รูปเปนจักขุธาตุมีอยู)    ชื่อวา  ธาตุทุกะ  
เพราะความเปนไปดวยอํานาจความพิจารณาธาตุ   และอธาตุ.   ตอจากนั้น ทุกะ 
๘  มีคําอาทิวา    อตฺถิ  รปู   จกขฺุนฺทฺรยิ    (รูปเปนจักขุนทรียก็มี)   ชื่อวา 
อินทริยทุกะ    เพราะความเปนไปดวยอํานาจความพิจารณาอินทรยีและอนิน- 
ทรีย.  ตอจากนั้น  ทุกะ ๑๒  มีอาทิวา  อตฺถิ  รูป   กายวิฺตฺติ   (รูปเปน 
กายวิญญัติมีอยู)   ชื่อวา    สุขมุรูปทุกะ    เพราะความเปนไปดวยอํานาจการ 
พิจารณาสุขุมรูป   และอรูป  ดังนี้  
           นี้เปนการกําหนดพระบาลีในทุติยสังคหะ. 
 
                             วาดวยติกรูป  คือ  รปูหมวด  ๓ 
           ในสังคหะท่ี ๓ มีจํานวน ๑๐๓  ติกะ ในบรรดาติกะเหลานั้น  ติกะ  ๑๓ 
ที่ประกอบอัชฌัตติกทุกะ  ๑   ในปกิณกทุกะ ๑๔  ตามท่ีกลาวในทุติยสังคหะดวย 
ติกะ ๑๓ ที่เหลือแลวต้ังไวโดยนัยมีอาทิวา  ยนฺต  รุป   อชฺฌตฺติก   ต  อุปาทา 
ยนฺต  รูป  พาหิร  ต  อตฺถิ  อุปาทา อตฺถิ  โน  อุปาทา รูปภายในเปนอุปาทา 
รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทาก็มี   ที่เปนอนุปาทาก็มี  ดังนี้   ชื่อวา   ปกิณกติกะ 
จากน้ันก็ทรงประกอบทุกะน้ันนั่นแหละกับทุกะท่ีเหลือ   แลวทรงต้ังติกะที่เหลือ 
โดยนัยมีอาทิวา  ยนฺต  รปู  พาหิร  ต จกฺขุสมฺผสฺส  น  วตฺถุ  ยนฺต  รูป 
อชฺฌตฺสติก  ต  อตฺถิ   จกขฺุสมฺผสฺส  วตฺถุ  อตฺถิ   จกฺขุสมฺผสฺสสสฺ  น 
วตฺถุ   (รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส  รูปภายในเปนที่อาศัยเกิด 
ของจักขุสัมผัสก็มี  ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี)   ดังน้ี.    พึงทราบชื่อ 
และการนับแหงติกะเหลาน้ันดวยสามารถแหงวัตถุทุกะเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละ 
           นี้เปนการกําหนดพระบาลีในสังคหะท่ี  ๓.  
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                                วาดวยรูปหมวด  ๔  เปนตน 
           ในสังคหะท่ี  ๔ ม ี๒๒ จตุกะ   บรรดาจตุกะ ๒๒  เหลาน้ัน    จตุกะสุด  
ทายมิไดทรงถือเอามาติกาตามท่ีกลาวไวในทุกะน้ี  อยางนี้วา   " รูปเปนอุปาทาก็มี 
รูปไมเปนอุปาทาก็มี"  ดังน้ี  แลวทรงต้ังไว   แตทรงถือจตุกะนอกน้ีทรงตั้งไว 
เปนอยางไร  ? 
           คือ  ทกุะ  ๓  ขางตนในปกิณกะทั้งหลายท่ีสงเคราะหรูป  ๒  อยาง 
เหลาใด  ในทุกะ ๓ เหลาน้ัน  ทรงถือเอาทีละทุกะประกอบกับทุกะละ ๕  ทุกะ 
โดยนัยมีอาทิวา  ยนฺต  รปู  อุปาทา  ต  อตฺถิ  อุปาทินฺน  อตฺถิ  อนุปาทินฺน 
(รูปเปนอุปาทา  ที่เปนอุปาทินนะก็มี  ที่เปนอนุปาทินนะก็มี)   ดังน้ีแลวทรงต้ัง 
จตุกะ  ๑๕  ขางตนซึ่งมี  ๓  ทุกะเปนมูล. 
           บัดนี้  พึงทราบสนิทัสสนทุกะท่ี  ๔   นี้ใด  เพราะสนิทัสสนทุกะน้ันไมถึง 
การประกอบกับทุกะอ่ืน ๆ   โดยนัยมอีาทิวา   " รปูเปนสนิทัสสนะ  (เห็นได) 
กระทบไดก็มี  กระทบไมไดก็มี"   ดงัน้ี  หรือวากับทุกะขางตนโดยนัยวา  " รูป 
เปนอุปาทาก็มี   ไมเปนอุปาทาก็มี "  เปนตน    เพราะไมมีอรรถะ    เพราะไมมี 
ลําดับเปนไป  และเพราะไมมีความแตกตางกัน  จริงอยู  รูปทีช่ือ่วา สนิทัสสนะ 
(เห็นได)   กระทบไมได  หรือวา  เปนอนุปาทา ยอมไมม ี  เพราะฉะนั้น  
รูปนั้นจึงไมถึงการประกอบ   เพราะไมมีอรรถะ  แตรูปที่เปนอุปาทินนะ  และ 
อนุปาทินนะมีอยู   เพราะฉะนั้น   จึงไมถึงการประกอบ  เพราะไมมีลําดับเปนไป 
ดวยวา  ทุกะท้ังหมดพระองคทรงประกอบกับทุกะหลัง ๆ เทาน้ัน    นี้เปนลําดับ 
ที่เปนไปในอธิการน้ี  แตกับบทตน  ๆ ไมมีลําดับเปนไปดังนี้   หากมีผูทวงวา 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ความไมมีลําดับเปนไป  ก็ไมใชเหตุสําคัญ  ฉะนั้น  ควรประกอบ  
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กับบทที่เปนอุปาทินนะเปนตน.    ตอบวา  จะประกอบกับรูปนีไ้มได   เพราะ  
ไมมีความตางกันกับรูปที่เปนบทอุปาทินนรูปเปนตน   ในอธิการแหงบทมีอุปา- 
ทินนะเปนตน    ประกอบเขากับบทสนิทัสสนทุกะน้ันแลว   เมื่อกลาววารูปเปน 
อุปาทินนะ   เปนสนิทัสสนะ    หรือรปูที่เปนสนิทัสสนะเปนอุปาทินนะ  ดังนี้ 
ความแตกตางกันก็ไมมี  จึงไมถึงการประกอบกัน  เพราะไมมีความแตกตางกัน 
ฉะน้ี.   
           เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงต้ังจตุกะไว  ๖ จตุกะประกอบ 
ครั้งละ  ๒  ทุกะซ่ึงประกอบโดยนัยมีอาทิวา  ยนฺต  รูป  สปฺปฏิฆ  ต  อตฺถิ 
อินฺทฺริย  อตฺถิ    น  อินฺทรฺิย  ยนฺต   รปู  อปฺปฏิฆ   ต  อตฺถิ  อินทฺริย 
อตฺถิ   น  อินทฺฺริย  (รูปกระทบได คือ สัปปฏิฆรูป)  ที่เปนอินทรียก็มี  ที่ไม 
เปนอินทรียก็มี     รูปที่กระทบไมได     (คืออัปปฏฆิรูป)    ที่เปนอินทรียก็ม ี
ที่ไมเปนอินทรียก็มี  ดังน้ี     กับ  ๓  ทุกะมีอาทิวา   อตฺถิ   รูป    สปฺปฏิฆ 
ดังน้ี  อ่ืนจากน้ันไมถือเอาทุกะท่ี  ๔ นัน้.                         
           ก็ทุกะท่ี  ๔  นี ้  ไมถึงการประกอบ  ฉันใด    แมทุกะตนก็ไมถึงการ 
ประกอบกับทุกะท่ี  ๔  นัน้  ฉันนั้น.  เพราะเหตุไร  ? เพราะความท่ีอนุปาทารูป 
(คือรูปที่ไมมีใจครอง)  เปนอนิทัสสนรูป  (เห็นไมได).  จริงอยู   ทุกะขางตน 
เมื่อประกอบกับทุกะท่ี  ๔   อยางนี้วา   " รูปเปนอนุปาทา  เปนสนิทัสสนะก็มี 
เปนอนิทัสสนะก็มี"  ดังนี้  ยอมไมถึงการประกอบได.  เพราะฉะน้ัน     จึงตอง 
เลยทุกะน้ันไปประกอบกับทุกะท่ี ๕. ทุกะใดถึงการประกอบได  ประกอบไมได 
กับดวยการประกอบอยางนี้  พึงทราบทุกะน้ัน    ดังน้ี.    นี้เปนการกําหนดตาม 
พระบาลีในสังคหะท่ี   ๔.  
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                        วาดวยสงเคราะหรูปหมวด   ๕   

         ก็เบ้ืองหนาแตนี้   สงัคหะ  (คือสงเคราะห) ๗  อยางมีการสงเคราะหรูป 
๕  อยางเปนตน     เปนการสงเคราะหปะปนกันทั้งนั้น.    พึงทราบการกําหนด 
พระบาลีในมาติกาแมทั้งสิ้น  ดวยประการฉะน้ี. 
                                        อุทเทสแหงรูป  จบ 
 
                                                รูปวิภัตติ 
                                                เอกกนิเทศ         
         [๕๑๔]   รูปท้ังหมด  ไมใชเหตุทั้งนั้น  ไมมีเหตุทั้งนั้น  วิปปยุตจาก 
เหตุทั้งนั้น  เปนไปกับดวยปจจัยทั้งน้ัน   เปนสังขตธรรมทั้งน้ัน  เปนรูปธรรม 
ทั้งน้ัน    เปนโลกิยธรรมท้ังนั้น    เปนอารมณของอาสวะท้ังน้ัน     เปนอารมณของ 
สัญโญชนทัง้น้ัน     เปนอารมณของคันถะทั้งน้ัน     เปนอารมณของโอฆะท้ังน้ัน 
เปนอารมณของโยคะท้ังนั้น    เปนอารมณของนิวรณทั้งน้ัน    เปนอารมณของ 
ปรามาสท้ังนั้น  เปนอารมณของอุปาทานทั้งน้ัน     เปนอารมณของสังกิเลสทั้งนั้น 
เปนอัพยากตธรรมทั้งน้ัน    ไมมีอารมณทั้งน้ัน    ไมใชเจตสิกทั้งน้ัน    วิปปยุต 
จากจิตท้ังน้ัน    ไมใชวิบาก   และไมใชเหตุแหงวิบากท้ังน้ัน     ไมเศราหมองแต 
เปนอารมณของสังกิเลสทั้งนั้น  ไมใชธรรมมีทั้งวิตกท้ังวิจารท้ังน้ัน    ไมใชธรรม 
ไมมีวิตกแตมีวิจารท้ังนั้น    ไมมีทั้งวิตกท้ังวิจารท้ังนั้น    ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวย 
ปติทั้งน้ัน   ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยสุขท้ังน้ัน ไมใชธรรมท่ีสหรคตดวยอุเบกขา 
ทั้งน้ัน  อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน  ๓  ไมประหาณทั้งน้ัน      ไมมี  
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สัมปยุตตเหตุ  อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน  ๓  ประหาณทั้งน้ัน  ไม  
เปนเหตุ ใหจุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุ ใหถึงนิพพานทั้งนั้น  เปนของเสกขบุคคล 
และไมเปนของอเสกขบุคคลท้ังน้ัน      เปนปริตตธรรมท้ังน้ัน     เปนกามาวจร 
ธรรมทั้งน้ัน     ไมใชรูปาวจรธรรมทั้งนั้น    ไมใชอรูปาวจรธรรมทั้งน้ัน  เปน 
ปริยาปนนธรรมทั้งน้ัน   ไมใชอปริยาปนนธรรมท้ังน้ัน   เปนอนิยตธรรมทัง้น้ัน 
เปนนิยยานิกธรรมท้ังน้ัน       เปนปจจุบันธรรมอันวิญญาณ  ๖  พึงรูทั้งน้ัน 
ไมเที่ยงทั้งน้ัน  อันชราครอบงําแลวท้ังน้ัน  
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑  อยางนี้. 
                                     เอกกนิเทศ   จบ 
                         
                                          ทุกนิเทศ 
                                      อปุาทาภาชนีย 
           [๕๑๕]  รูปเปนอุปาทา  นั้นไฉน  ? 
           จักขายตนะ    โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชวิหายตนะ     กายายตนะ 
รูปายตนะ  สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย 
ชีวิตินทรีย  กายวิญญัติ  วจีวิญญัติ   อากาสธาตุ   รปูลหุตา  รูปมุทุตา รูปกัม- 
มัญญตา  รูปอุปจยะ  รูปสันตติ  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  กพฬิงการาหาร. 
           [๕๑๖]  รูปที่เรยีกวา  จักขายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขุใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    สัตวนี้เห็นแลว   หรอืเห็นอยู   หรือจักเห็น  หรือ 
พึงเห็น  ซึ่งรูปอันเปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได   ดวยจักขุใดอันเปนสิ่งท่ีเห็น 
ไมไดแตกระทบได,     นี้เรียกวา    จักขุบาง     จักขายตนะบาง    จักขุธาตุบาง  
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จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง วัตถุบาง  
เนตรบาง  นัยนะบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   จักขายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  จักขายตนะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขุใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได.  รูปอันเปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได  กระทบแลว 
หรือกระทบอยู    หรือจักกระทบ    หรือพึงกระทบ  ที่จักขุใดอันเปนสิ่งท่ีเห็น 
ไมไดแตกระทบได,    นี้เรียกวา     จักขุบาง     จักขายตนะบาง     จักขุธาตุบาง 
จักขุนทรียบาง   โลกบาง    ทวารบาง    สมุทรบาง    ปณฑระบาง    เขตบาง 
วัตถุบาง  เนตรบาง    นัยนะบาง    ฝงนี้บาง    บานวางบาง    รปูทั้งนี้เรียกวา 
จักขายตนะ 
           รูปที่เรียกวา  จักขายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขุใด   เปนปสาทรูป   อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,     จักขุใด    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
กระทบแลว   หรือกระทบอยู  หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบท่ีรูปอันเปนสิ่ง 
ที่เห็นไดและกระทบได,  นี้เรียกวา   จักขุบาง  จักขายตนะบาง    จักขุธาตุบาง 
จักขุนทรียบาง   โลกบาง    ทวารบาง    สมุทรบาง    ปณฑระบาง    เขตบาง 
วัตถุบาง  เนตรบาง    นัยนะบาง    ฝงนี้บาง    บานวางบาง    รปูทั้งนี้เรียกวา 
จักขายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  จักขายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขุใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,   เพราะอาศัยจักขุใด   จักขุสัมผัสปรารภรูปเกิดข้ึน 
แลว  หรือเกิดข้ึนอยู  หรอืจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ  เพราะอาศัยจักขุใด  
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เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส  ฯลฯ  สญัญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ   จักขุวิญญาณ  
ปรารภรูปเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู  หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ 
เพราะอาศัยจักขุใด  จักขุสัมผัส   มรีูปเปนอารมณเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจะเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยจักขุใด   เวทนาอันเกิดแต 
จักขุสัมผัส   ฯลฯ     สัญญา   ฯลฯ   เจตนา  ฯลฯ    จักขุวิญญาณมีรูปเปนอา- 
รมณเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรอืจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน,   นี้เรียกวา 
จักขุบาง  จักขายตนะบาง  จักขุธาตุบาง   จักขุนทรยีบาง   โลกบาง  ทวารบาง 
สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง  วัตถุบาง   เนตรบาง  นัยนะบาง   ฝงน้ีบาง 
บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  จักขายตนะ. 
           [๕๑๗]  รูปที่เรียกวา  โสตายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตใด   เปนปสาทรูป   อาศัยมหาภูตรูป ๔   นับเนื่องในอัตภาพเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  สัตวนี้ฟงแลว  หรือฟงอยู  หรือจักฟง  หรือพึง    
ฟง  ซึ่งเสียงอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  ดวยโสตใด  อันเปนสิ่งท่ีเห็น 
ไมไดแตกระทบได,   นี้เรียกวา  โสตบาง  โสตายตนะบาง  โสตธาตุบาง  โส- 
ตินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง วัตถุบาง 
ฝงน้ีบาง  บานวางบาง   รปูทั้งน้ีเรียกวา   โสตายตนะ.  
           รูปที่เรียกวา  โสตายตนะ  นั้น    เปนไฉน ? 
           โสตใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  เสียงอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   กระทบ 
แลว   หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบ  ที่โสตใด  อันเปนสิ่ง 
ที่เห็นไมไดแตกระทบได,   นี้เรียกวา   โสตบาง   โสตายตนะบาง   โสตธาตุบาง  
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โสตินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง  วัตถุ 
บาง   ฝงน้ีบาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โสตายตนะ.  
           รูปที่เรียกวา  โสตายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    โสตใด    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
กระทบแลว   หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบท่ีเสียง  อันเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได.    นี้เรียกวา   โสตบาง   โสตายตนะบาง    โสตธาตุ 
บาง  โสตินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง   สมุทรบาง   ปณฑระบาง  เขตบาง 
วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โสตายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  โสตายตนะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           โสตใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  เพราะอาศัยโสตใด  โสตสัมผัสปรารภเสียงเกิดข้ึน 
แลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรอืจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยโสต- 
ใด   เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส  ฯลฯ   สัญญา  ฯลฯ   เจตนา  ฯลฯ   โสต- 
วิญญาณปรารภเสียงเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิด 
ข้ึน   ฯลฯ   เพราะอาศัยโสตใด    โสตสัมผัส    มีเสียงเปนอารมณเกิดข้ึนแลว 
หรือเกิดข้ึนอยู    หรือจักเกิดข้ึน    หรอืพึงเกิดข้ึน   ฯลฯ   เพราะอาศัยโสตใด 
เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส  ฯลฯ  สญัญา  ฯลฯ   เจตนา  ฯลฯ  โสตวิญญาณ 
มีเสียงเปนอารมณเกดิข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรอืจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน 
นี้เรียกวา  โสตบาง  โสตายตนะบาง   โสตธาตุบาง   โสตินทรียบาง   โลกบาง 
ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง   เขตบาง   วัตถุบาง   ฝงน้ีบาง   บานวาง 
บาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โสตายตนะ.  
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           [๕๑๘]   รูปที่เรียกวา  ฆานายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ?  
           ฆานะใด    เปนปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบใด,    สัตวนี้    ดมแลว    หรือดมอยู   หรือจักดม 
หรือพึงดมซ่ึงกลิ่น   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    ดวยฆานะใด   อัน 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา ฆานะบาง  ฆานายตนะบาง  ฆาน-  
ธาตุบาง  ฆานินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขต 
บาง  วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  ฆานายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา   ฆานายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ฆานะใด    เปนปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระกระทบได,   กลิ่นอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
กระทบแลว    หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึงกระทบ   ที่ฆานะใด 
อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    นี้เรียกวา   ฆานะบาง   ฆานายตนะบาง 
ฆานธาตุบาง  ฆานินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง   ปณฑระบาง 
เขตบาง  วัตถุบาง  ฝงน้ีบาง   บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  ฆานายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา   ฆานายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           ฆานะใด    เปนปสาทรูป   อาศยัมหาภูตรูป   ๔   นับเนื่องในอัตภาพ 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    ฆานะใด   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบ 
ได  กระทบแลว    หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึงกระทบ  ที่กลิน่ 
อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    นี้เรียกวา   ฆานะบาง   ฆานายตนะบาง 
ฆานธาตุบาง  ฆานินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง   สมุทรบาง   ปณฑระบาง 
เขตบาง  วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  ฆานายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา   ฆานายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ?  
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           ฆานะใด   เปนปสาทรูป   อาศยัมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,     เพราะอาศัยฆานะใด    ฆานะสัมผัสปรารภ 
กลิ่นเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู    หรือจักเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยฆานะใด 
เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส  ฯลฯ  สญัญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ  ฆานวิญญาณ 
ปรารภกลิ่นเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ 
เพราะอาศัยฆานะใด  ฆานสัมผัสมีกลิ่นเปนอารมณเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยฆานะใด  เวทนาอันเกิดแต 
ฆานสัมผัส  ฯลฯ   สัญญา  ฯลฯ   เจตนา  ฯลฯ   ฆานวิญญาณ   มีกลิ่นเปน 
อารมณเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน,  นี้เรียก 
วา  ฆานะบาง  ฆานายตนะบาง  ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง  โลกบาง  ทวาร 
บาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง   วัตถุบาง   ฝงน้ีบาง   บานวางบาง 
รูปทั้งนี้เรียกวา  ฆานายตนะ. 
           [๕๑๙]   รูปที่เรียกวา  ชิวหายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           ชิวหาใด    เปนปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูบ  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   สัตวนี้    ลิ้มแลว   หรือลิ้มอยู    หรือจักลิ้ม 
หรือพึงลิ้มซึ่งรสอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ดวยชิวหาใด  อันเปนสิ่ง 
ที่เห็นไมไดแตกระทบได,   นี้เรียกวา   ชิวหาบาง  ชิวหายตนะบาง  ชิวหาธาตุ 
บาง  ชิวหินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง 
วัตถุบาง   ฝงนี้บาง   บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  ชิวหายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา   ชิวหายตนะ  นัน้  เปนไฉน  ? 
           ชิวหาใด    เปนปสาทรูป    อาศัยมหาภูตรูป   ๔  นับเนื่องในอัตภาพ 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  รสอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  กระ-  
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ทบแลว   หรอืกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึงกระทบ   ที่ชวิหาใด  อัน  
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    นี้เรียกวา  ชิวหาบาง  ชิวหายตนะบาง  ชวิ- 
หาธาตุบาง  ชิวหินทรียบาง  โลกบาง   ทวารบาง   สมุทรบาง    ปณฑระบาง 
เขตบาง  วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   ชวิหายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  ชิวหายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ชิวหาใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,     ชิวหาใด     เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
กระทบแลว   หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึงกระทบ   ที่รสอันเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา ชิวหาบาง  ชิวหายตนะบาง  ชิวหาธาตุ 
บาง  ชิวหินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง  ปณฑระบาง  เขตบาง 
วัตถุบาง  ฝงนี้บาง  บานวางบาง   รูปทัง้น้ีเรียกวา  ชวิหายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  ชิวหายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           ชิวหาใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ   เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,   เพราะอาศัยชิวหาใด   ชิวหาสัมผัสปรารภรสเกิด 
ข้ึนแลว   หรอืเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัย 
ชิวหาใด    เวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส   ฯลฯ    สญัญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ 
ชิวหาวิญญาณ   ปรารภรสเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรอื 
พึงเกิดข้ึน ฯลฯ   เพราะอาศัยชิวหาใด   ชิวหาสัมผัส   มีรสเปนอารมณเกิดข้ึน 
แลว   หรือเกดิข้ึนอยู  หรอืจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยชิวหา 
ใด  เวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส  ฯลฯ   สัญญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ   ชิวหา- 
วิญญาณ    มรีสเปนอารมณ    เกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู     หรอืจักเกิดข้ึน 
หรือพึงเกิดข้ึน,    นี้เรียกวา     ชิวหาบาง     ชิวหายตนะบาง     ชวิหาธาตุบาง  
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ชิวหินทรียบาง    โลกบาง    ทวารบาง    สมุทรบาง    ปณฑระบาง    เขตบาง  
วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   ชิวหายตนะ. 
           [๕๒๐]  รูปที่เรียกวา   กายายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           กายใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ    อัน 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,   สัตวนี้    ถกูตองแลว   หรือถกูตองอยู   หรือ 
จักถูกตอง   หรือพึงถูกตองซึ่งโผฏฐัพพะ   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
ดวยกายใด  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได, นี้เรียกวา  กายบาง กายายตนะ. 
บาง  กายธาตุบาง  กายินทรียบาง  โลกบาง  ทวารบาง  สมุทรบาง   ปณฑระ 
บาง  เขตบาง  วัตถุบาง  ฝงน้ีบาง  บานวางบาง   รูปทั้งน้ีเรียกวา   กายายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา   กายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?  
           กายใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นับเนื่องในอัตภาพ   เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    โผฏฐัพพะ    เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
กระทบแลว     หรือกระทบอยู     หรือจักกระทบ    หรือพึงกระทบ    ที่กายใด 
อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได     นี้เรียกวา    กายบาง     กายายตนะบาง 
กายธาตุบาง  กายินทรียบาง   โลกบาง   ทวารบาง   สมุทรบาง   ปณฑระบาง 
เขตบาง  วัตถุบาง  ฝงน้ีบาง   บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  กายายตนะ 
           รูปที่เรียกวา   กายายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           กายใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔  นับเนื่องในอัตภาพ  เปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  กายใด  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   กระทบ 
แลว.  หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบ  ที่โผฏฐัพพะ  อันเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  กายบาง  กายายตนะบาง  กายธาตุบาง 
กายินทรียบาง    โลกบาง    ทวารบาง    สมุทรบาง    ปณฑระบาง    เขตบาง 
วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  กายายตนะ.  
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           รูปที่เรียกวา  กายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?   
           กายใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔  นับเนื่องในอัตภาพ   อัน 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,     เพราะอาศัยกายใด    กายสัมผัส    ปรารภ 
โผฏฐัพพะ   เกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ 
เพราะอาศัยกายใด    เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส  ฯลฯ    สัญญา ฯลฯ    เจตนา 
ฯลฯ  กายวิญญาณ  ปรารภโผฏฐัพพะ  เกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจัก 
เกิดข้ึน   หรอืพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   เพราะอาศัยกายใด   กายสัมผัส   มีโผฏฐัพพะ 
เปนอารมณ  เกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู  หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ 
เพราะอาศัยกายใด  เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ 
กายวิญญาณ   มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ   เกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู    หรอืจัก 
เกิดข้ึน   หรอืพึงเกิดข้ึน,   นี้เรียกวา   กายบาง    กายายตนะบาง   กายธาตุบาง 
กายินทรียบาง    โลกบาง    ทวารบาง    สมุทรบาง    ปณฑระบาง    เขตบาง 
วัตถุบาง   ฝงนี้บาง  บานวางบาง   รูปทัง้น้ีเรียกวา   กายายตนะ. 
           [๕๒๑]  รปูที่เรียกวา  รูปายตนะ  นั้น   เปนไฉน   ? 
           รูปใด    เปนสี    อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิง่ท่ีเห็นไดและกระทบได 
ไดแก  สีเขียวคราม   สีเหลือง   สีแดง  สีขาว   สีดํา   สีหงสบาท   สีคล้ํา   สีเขียว 
ใบไม   สีมวง   ยาว  สั้น   ละเอียด   หยาบ  กลม  ร ี สี่เหลี่ยม   หกเหลี่ยม 
แปดเหลี่ยม   สิบหกเหลี่ยม   ลุม   ดอน   เงา    แดด   แสงสวาง   มืด   เมฆ 
หมอก   ควัน   ละออง   แสงจันทร   แสงอาทิตย   แสงดาว   แสงกระจก   แสง 
แกวมณี   แสงสังข  แสงมุกดา  แสงแกวไพฑูรย   แสงทอง   แสงเงิน   หรือรปู 
แมอ่ืนใด  เปนสี  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได    มอียู, 
สัตวนี้   เห็นแลว   หรือเห็นอยู   หรือจักเห็น  หรือพึงเห็น  ซึ่งรูปใด  อันเปน  
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สิ่งท่ีเห็นไดแลวกระทบไดดวยจักขุ    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,    นี้ 
เรียกวา  รูปบาง  รูปายตนะบาง  รูปธาตุบาง  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูายตนะ. 
           รูปที่เรียก  รูปายตนะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปใด    เปนสี    อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิง่ท่ีเห็นไดและกระทบได 
ไดแก  สีเขียวคราม   สีเหลือง  สีแดง  สีขาว  สีดํา  สีหงสบาท   สีคล้ํา  สีเขียว 
ใบไม   สีมวง   ยาว   สั้น   ละเอียด  หยาบ  กลม   รี  สี่เหลีย่ม   หกเหลี่ยม 
แปดเหลี่ยม    สิบหกเหลีย่ม    ลุม     ดอน    เงา    แดด    แสงสวาง   มืด   เมฆ 
หมอก   ควัน   ละออง   แสงจันทร   แสงอาทิตย   แสงดาว   แสงกระจก   แสง 
แกวมณี   แสงสังข   แสงมุกดา    แสงแกวไพฑูรย    แสงทอง   แสงเงิน   หรือ 
รูปแมอ่ืนใด  เปนสี  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได  มอียู, 
จักขุอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   กระทบแลว    หรือกระทบอยู   หรือ 
จักกระทบ    หรือพึงกระทบ    ที่รูปใด    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได, 
นี้เรียกวา  รปูบาง   รูปายตนะบาง  รปูธาตุบาง  รปูทั้งนี้เรียกวา  รูปายตนะ.  
           รูปที่เรียกวา  รูปายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?               
           รูปใด    เปนสี    อาศัยมหาภูตรูป     เปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได 
ไดแก  สีเขียวคราม   สีเหลือง  สีแดง  สีขาว  สีดํา   สีหงสบาท  สีคล้ํา   สีเขียว 
ใบไม  สีมวง   ยาว   สั้น    ละเอียด   หยาบ   กลม  รี  สี่เหลีย่ม   หกเหลี่ยม 
แปดเหลี่ยม    สิบหกเหลีย่ม    ลุม    ดอน    เงา   แดด   แสงสวาง   มืด   เมฆ 
หมอก   ควัน   ละออง   แสงจันทร   แสงอาทิตย   แสงดาว   แสงกระจก   แสง 
แกวมณี   แสงสังข   แสงมุกดา    แสงแกวไพฑูรย    แสงทอง   แสงเงิน   หรือ 
รูปแมอ่ืนใด   เปนสี   อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิง่ท่ีเห็นไดและกระทบได   มีอยู,  
รูปใด   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได  กระทบแลว   หรอืกระทบอยู  หรือ  
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จักกระทบ    หรือพึงกระทบ     ที่จักขุ    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  
นี้เรียกวา  รปูบาง  รูปายตนะบาง  รูปธาตุบาง  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  รูปายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           รูปใด   เปนสี   อาศัยมหาภูตรูป  ๔    เปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได 
ไดแก  สีเขียวคราม  สีเหลือง   สีแดง  สีขาว  สีดํา   สีหงสบาท  สีคล้ํา  สีเขียว 
ใบไม  สีมวง   ยาว  สั้น   ละเอียด   หยาบ  กลม  รี   สี่เหลี่ยม   หกเหลี่ยม 
แปดเหลี่ยม   สิบหกเหลี่ยม    ลุม   ดอน   เงา    แดด   แลงสวาง   มืด   เมฆ 
หมอก    ควัน     ละออง    แสงจันทร     แสงอาทิตย     แสงดาว     แสงกระจก 
แสงแกวมณี    แสงสังข    แสงมุกดา    แสงแกวไพฑูรย    แสงทอง     แสงเงิน 
หรือรูปแมอ่ืนใด   เปนสี   อาศัยมหาภูตรูป   ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไดและกระทบได 
มีอยู,   เพราะปรารภรูปใด  จักขุสัมผัสอาศัยจักขุ   เกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ   เพราะปรารภรูปใด   เวทนาอันเกิดแก 
จักขุสัมผัส ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ  จักขุวิญญาณอาศัยจักขุเกิดข้ึนแลว 
หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ    จักขุสัมผัส    มีรูปใด 
เปนอารมณ  อาศัยจักขุเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู    หรือจักเกดิข้ึน   หรือพึง 
เกิดข้ึน ฯลฯ    เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ   สัญญา ฯลฯ    เจตนา  ฯลฯ 
จักขุวิญญาณ    มีรูปใดเปนอารมณ    อาศัยจักขุเกิดข้ึนแลว     หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน,   รูปนี้เรียกวา  รูปบาง   รูปายตนะบาง  รูปธาตุ 
บาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปายตนะ. 
           [๕๒๒]  รูปที่เรียกวา  สัททายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           เสียงใด  อาศัยมหาภูตรูป  ๔   เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  ไดแก 
เสียงกลอง     เสียงตะโพน    เสียงสังข    เสียงบัณเฑาะว    เสียงขับรอง    เสียง  
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ประโคม  เสยีงกรับ  เสียงปรบมือ   เสียงรองของสัตว   เพียงกระทบกันของธาตุ  
เสียงลม    เสียงน้ํา    เสียงมนุษย    เสียงอมนุษย     หรือเสียงแมอ่ืนใดที่อาศัย 
มหาภูตรูป  ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  มีอยู,  สัตวนี้   ฟงแลว   หรือ 
ฟงอยู   หรือจักฟง  หรือพึงฟง  ซึ่งเสียงใดอันเปนส่ิงท่ีเห็นไมไดแตกระทบได 
ดวยโสตอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  สัททะบาง  สัททายตนะ 
บาง  สัททธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   สทัทายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  สัททายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?     
           เสียงใด   อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ไดแก 
เสียงกลอง     เสียงตะโพน    เสียงสังข     เสียงบัณเฑาะว     เสียงขับรอง   เสียง 
ประโคม  เสยีงกรับ  เสียงปรบมือ   เสียงรองของสัตว   เสียงกระทบกันของธาตุ 
เสียงลม   เสยีงน้ํา   เสียงมนุษย    เสียงอมนุษย    หรือเสียงแมอ่ืนใด    ซึ่งอาศัย 
มหาภูตรูป  ๔   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได มีอยู,    โสตอันเปนสิ่งที่เห็น 
ไมไดแตกระทบได   กระทบแลว    หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึง 
กระทบที่เสียงใด   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  สัททะบาง 
สัททายตนะบาง  สัททธาตุบาง   รูปทัง้น้ีเรียกวา  สัททายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา    สัททายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           เสียงใด   อาศัยมหาภูตรูป ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ไดแก 
เสียงกลอง     เสียงตะโพน    เสียงสังข     เสียงบัณเฑาะว    เสียงขับรอง    เสียง 
ประโคม  เสยีงกรับ  เสียงปรบมือ   เสียงรองของสัตว   เสียงกระทบกันของธาตุ 
เสียงลม   เสยีงน้ํา   เสียงมนุษย   เสียงอมนุษย   หรือเสียงแมอ่ืนใด    ซึ่งอาศัย 
มหาภูตรูป  ๔  อันเปนสิง่ท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  มีอยู,  เสียงใด   อันเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    กระทบแลว     หรือกระทบอยู    หรือจักกระทบ  
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หรือพึงกระทบ  ที่โสตอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา   สัททะ-  
บาง  สัททายตนะบาง  สัททธาตุบาง   รูปทั้งนี้เรียกวา  สัททายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  สัททายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           เสียงใด  อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  ไดแก 
เสียงกลอง     เสียงตะโพน    เสียงสังข    เสียงบัณเฑาะว     เสียงขับรอง    เสียง 
ประโคม   เสียงกรับ  เสยีงปรบมือ  เสียงรองของสัตว   เสียงกระทบกันของธาตุ 
เสียงลม   เสยีงน้ํา  เสียงมนุษย    เสียงอมนุษย    หรือเสียงแมอ่ืนใด   ซึ่งอาศัย 
มหาภูตรูป ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  มีอยู,     เพราะปรารภเสียงใด 
โสตสัมผัส   อาศัยโสตเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู    หรือจักเกิดข้ึน   หรอืพึง 
เกิดข้ึน ฯลฯ   เพราะปรารภเสียงใด   เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ   สัญญา 
ฯลฯ    เจตนา  ฯลฯ    โสตวิญญาณ    อาศัยโสตเกิดข้ึนแลว     หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ  โสตสัมผัส มีเสียงใดเปนอารมณ  อาศัย 
โสตเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู  หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ  เวทนา 
อันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ  โสตวิญญาณ   มีเสียง 
ใดเปนอารมณ  อาศัยโสตเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู  หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึง 
เกิดข้ึน,    นี้เรียกวา   สัททะบาง    สัททายตนะบาง   สัททธาตุบาง   รูปทั้งนี้ 
เรียกวา  สัททายตนะ. 
           [๕๒๓]  รูปที่เรยีกวา  คันธายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กลิ่นใด  อาศัยมหาภูตรูป  ๔ เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ไดแก 
กลิ่นรากไม  กลิ่นแกนไม  กลิ่นเปลือกไม  กลิ่นใบไม  กลิ่นดอกไม  กลิ่นผลไม 
กลิ่นบูด   กลิน่เนา    กลิ่นหอม    กลิ่นเหม็น   หรือกลิ่นแมอ่ืนใด   ซึ่งอาศัย  
มหาภูตรูป  ๔  อันเปนสิง่ท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   มีอยู,   สัตวนี้   ดมแลว  
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หรือดมอยู    หรือจักดม   หรือพึงดม   ซึ่งกลิ่นใด   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแต  
กระทบได  ดวยฆานะ  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  คันธะ 
บาง  คันธายตนะบาง  คันธธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  คันธายตนะ.  
           รูปที่เรียกวา  คันธายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ?   
           กลิ่นใด  อาศัยมหาภูตรูป  ๔ เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ไดแก 
กลิ่นรากไม  กลิ่นแกนไม  กลิ่นเปลือกไม  กลิ่นใบไม  กลิ่นดอกไม  กลิ่นผลไม 
กลิ่นบูด   กลิน่เนา    กลิ่นหอม    กลิ่นเหม็น    หรือกลิ่นแมอ่ืนใด    ซึ่งอาศัย 
มหาภูตรูป  ๔   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  มีอยู,   ฆานะอันเปนส่ิงท่ี  
เห็นไมไดแตกระทบได   กระทบแลว   หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือ 
พึงกระทบท่ีกลิ่นใด  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  คันธะบาง 
คันธายตนะบาง  คันธธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  คันธายตนะ.              
           รูปที่เรียกวา  คันธายตนะ  นั้นเปนไฉน  ? 
           กลิ่นใด  อาศัยมหาภูตรูป ๔   เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  ไดแก 
กลิ่นรากไม  กลิ่นแกนไม  กลิ่นเปลือกไม  กลิ่นใบไม  กลิ่นดอกไม  กลิ่นผลไม 
กลิ่นบูด  กลิน่เนา  กลิ่นหอม  กลิ่นเหม็น  หรือกลิ่นแมอ่ืนใด  ซึ่งอาศัยมหา- 
ภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมได   กระทบได   มีอยู,  กลิ่นใดอันเปนสิ่งท่ีเห็น 
ไมไดแตกระทบได   กระทบแลว    หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ   หรือพึง 
กระทบทีฆานะ    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,   นี้เรียกวา    คันธะบาง 
คันธายตนะบาง  คันธธาตุบาง   รูปทัง้น้ีเรียกวา  คันธายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  คันธายตนะ  นั้นเปนไฉน ? 
           กลิ่นใด  อาศัยมหาภูตรูป ๔  เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  ไดแก 
กลิ่นรากไม  กลิ่นแกนไม  กลิ่นเปลือกไม  กลิ่นใบไม  กลิ่นดอกไม  กลิ่นผลไม 
กลิ่นบูด  กลิน่เนา  กลิ่นหอม   กลิ่นเหม็น  หรือกลิ่นแมอ่ืนใด   ซึ่งอาศัยมหา- 
ภูตรูป  ๔  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได     มีอยู     เพราะปรารภกล่ินใด  
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ฆานสัมผัส  อาศัยฆานะเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึง  
เกิดข้ึน ฯลฯ  เพราะปรารภกลิ่นใด  เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส  ฯลฯ   สัญญา 
ฯลฯ   เจตนา ฯลฯ    ฆานวิญญาณ    อาศัยฆานะเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู  
หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ  ฆานสัมผัส  มีกลิ่นใดเปนอารมณ   อาศัย 
ฆานะเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู     หรือจักเกิดข้ึน     หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ 
เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส  ฯลฯ   สญัญา  ฯลฯ  เจตนา  ฯลฯ  ฆานวิญญาณ 
มีกลิ่นใดเปนอารมณ   อาศัยฆานะเกิดข้ึนแลว  หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน 
หรือพึงเกิดข้ึน  นี้เรียกวา   คันธะบาง   คันธายตนะบาง   คันธธาตุบาง   รูป 
ทั้งน้ีเรียกวา  คันธายตนะ. 
           [๕๒๔]  รูปนี้เรียกวา  รสายตนะ  นั้นเปนไฉน  ? 
           รสใด   อาศัยมหาภูตรูป  ๔   เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    ไดแก 
รสรากไม   รสลําตน    รสเปลือกไม   รสใบไม   รสดอกไม   รสผลไม   เปรี้ยว 
หวาน   ขม   เผ็ด    เค็ม   ข่ืน   เฝอน   ฝาด   อรอย  ไมอรอย  หรอืรสแมอ่ืนใด 
ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  มีอยู    สัตวนี้   ลิม้ 
แลวหรือลิ้มอยู    หรือจักลิ้ม    หรือพึงลิ้มซึ่งรสใด    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแต 
กระทบได  ดวยชิวหาอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,   นี้เรียกวา   รสบาง 
รสายตนะบาง  รสธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   รสายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  รสายตนะ  นั้นเปนไฉน  ?  
           รสใด  อาศัยมหาภูตรูป  ๔   เปนสิ่งท่ีเห็นไมได  แตกระทบได   ไดแก 
รสรากไม  รสลําตน    รสเปลือกไม  รสใบไม   รสดอกไม   รสผลไม   เปรี้ยว 
หวาน   ขม   เผ็ด   เค็ม    ข่ืน  เฝอน   ฝาด  อรอย  ไมอรอย  หรอืรสแมอ่ืนใด 
ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป  ๔  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  มอียู  ชิวหาอันเปน 
สิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    กระทบแลว     หรือกระทบอยู    หรือจักกระทบ  
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หรือพึงกระทบ  ที่รสใด  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  นี้เรียกวา  รสบาง  
รสายตนะบาง  รสธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รสายตนะ. 
           เรียกวา  รสายตนะ  นั้น    เปนไฉน ? 
           รสใด   อาศัยมหาภูตรูป ๔   เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   ไดแก 
รสรากไม  รสลําตน  รสเปลือกไม   รสใบไม   รสดอกไม   รสผลไม   เปรี้ยว 
หวาน  ขม  เผ็ด  เค็ม  ข่ืน  เฝอน   ฝาด  อรอย  ไมอรอย  หรือรสแมอ่ืนใด 
ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป  ๔  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   มอียู,   รสใด  อัน 
เปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได  กระทบแลว   หรอืกระทบอยู   หรือจักกระทบ 
หรือพึงกระทบ  ทีช่ิวหาอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  รสบาง 
รสายตนะบาง  รสธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   รสายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  รสายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รสใด  อาศัยมหาภูตรูป   เปนสิ่งท่ีเห็นไมได   แตกระทบได  ไดแก 
รสรากไม  รสลําตน    รสเปลือกไม  รสใบไม   รสดอกไม   รสผลไม  เปรีย้ว 
หวาน  ขม  เผ็ด  เค็ม   ข่ืน  เฝอน  ฝาด  อรอย  ไมอรอย  หรือรสแมอ่ืนใด 
ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔    อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได    มีอยู,      เพราะ 
ปรารภรสใด   ชิวหาสัมผัส   อาศัยชิวหาเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจัก 
เกิดข้ึน    หรอืพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ    เพราะปรารภรสใด    เวทนาอันเกิดแตชิวหา 
สัมผัส ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ  ชิวหาวิญญาณ  อาศัยชิวหาเกิดข้ึนแลว 
หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน  ฯลฯ   ชิวหาสัมผัส    มีรสใด 
เปนอารมณ  อาศัยชิวหาใดเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรอื 
พึงเกิดข้ึน ฯลฯ  เวทนา อันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ 
ชิวหาวิญญาณ   มรีสใดเปนอารมณ   อาศัยชิวหาเกิดข้ึนแลว    หรือเกิดข้ึนอยู 
หรือจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน,   นี้เรียกวา   รสบาง   รสายตนะบาง   รสธาตุ  
บาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รสายตนะ. 
           [๕๒๕]  รูปที่เรียกวา  อิตถินทรีย  นั้น  เปนไฉน ?  
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           ทรวดทรงหญิง  เครื่องหมายรูวาหญิง  กิริยาหญิง  อาการหญิง  สภาพ 
หญิง  ภาวะหญิง ของหญิง ปรากฏไดดวยเหตุใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  อิตถินทรีย. 
           [๕๒๖]  รูปที่เรียกวา  ปุริสินทรีย  นั้น    เปนไฉน  ? 
           ทรวดทรงชาย  เครือ่งหมายรูวาชาย  กริิยาชาย  อาการชาย  สภาพชาย 
ภาวะชาย   ของชาย  ปรากฏไดดวยเหตุใด   รูปทั้งนี้เรียกวา  ปรุิสินทรีย. 
           [๕๒๗]  รูปที่เรียกวา    ชีวิตินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู    อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู    ชีวิต   อินทรีย 
คือชีวิต  ของรูปธรรมนั้น  ๆ อันใด  รปูทั้งน้ีเรียกวา  ชีวิตินทรีย. 
           [๕๒๘]  รูปที่เรียกวา   กายวิญญัติ   นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความเครงตึง   กิรยิาที่เครงตึงดวยดี   ความเครงตึงดวยดี    การแสดง 
ใหรูความหมาย     กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย     ความแสดงใหรูความหมาย 
แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล  หรอืมีจิตเปนอกุศล  หรือมีจิตเปนอัพยากฤต 
กาวไปอยู   ถอยกลับอยู   แลดูอยู   เหลียวซายแลขวาอยู   คูเขาอยู   หรือเหยียด 
ออกอยู   อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  กายวิญญัติ.                       
           [๕๒๙]  รูปที่เรียกวา  วจีวิญญัติ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           การพูด   การเปลงวาจา   การเจรจา   การกลาว   การปาวรอง    การ 
โฆษณา  วาจา  วจีเภท  แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล  หรือมีจิตเปนอกุศล  หรอืมี 
จิตเปนอัพยากฤต   อันใด  นี้เรียกวา  วาจา.  การแสดงใหรูความหมาย   กริิยา 
ที่แสดงใหรูความหมาย   ความแสดงใหรูความหมาย   ดวยวาจานั้น   อันใด  รูป 
ทั้งน้ีเรียกวา   วจีวิญญัติ.                                                              
           [๕๓๐]  รูปที่เรียกวา  อากาสธาตุ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           อากาศ  ธรรมชาติอันนับวาอากาศ  ความวางเปลา  ธรรมชาติอันนับวา 
ความวางเปลา  ชองวาง    ธรรมชาติอันนับวาชองวาง  อันมหาภูตรูป  ๔ ไมถูก 
ตองแลว   อันใด   รูปทั้งน้ีเรียกวา  อากาสาธาตุ.                    
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           [๕๓๑]  รูปที่เรียกวา  รูปลหตุา  นั้น   เปนไฉน  ?  
           ความเบา  ความรวดเร็ว   ความไมเชื่องชา   ความไมหนัก   แหงรูป 
อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูลหุตา. 
           [๕๓๒]   รูปที่เรียกวา  รูปมุทตุา  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความออน   ภาวะที่ออน   ความไมแข็ง   ความไมกระดาง   แหงรูป 
อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูมุทุตา. 
           [๕๓๓]  รูปที่เรยีกวา  รูปกัมมญัญตา  นั้น  เปนไฉน ? 
           กิริยาที่ควรแกการงาน   ความควรแกการงาน   ภาวะที่ควรแกการงาน 
แหงรูปอันใด   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปกมัมัญญตา. 
           [๕๓๔]  รูปที่เรียกวา  รูปอุปจยะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย  อันใด  อันนั้นเปนความเกิดแหงรูป 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปอุปจยะ. 
           [๕๓๕]  รูปที่เรียกวา  รูปสันตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความเกิดแหงรูป  อันใด  อันนัน้    เปนความสืบตอแหงรูป     รูปทั้งน้ี  
เรียกวา   รูปสันตติ. 
           [๕๓๖]  รูปที่เรียกวา  รูปชรตา  นั้น   เปนไฉน  ?   
           ความชรา    ความคร่ําครา   ความมีฟนหลุด   ความมีผมหงอก   ความ 
มีหนังเห่ียว  ควานเส่ือมอายุ  ความหงอมแหงอินทรีย   แหงรูป   อันใด   รูป 
ทั้งน้ีเรียกวา  รูปชรตา. 
           [๕๓๗]  รูปที่เรียกวา  รูปอนิจจตา  นั้น    เปนไฉน  ? 
           ความส้ินไป  ความเสื่อมไป  ความแตก  ความทําลาย  ความไมเที่ยง 
ความอันตรธาน  แหงรูป  อันใด  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปอนิจจตา.  
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           [๕๓๘]  รูปที่เรียกวา   กพฬิงการาหาร  นัน้    เปนไฉน  ?  
           ขาวสุก  ขนมสด    ขนมแหง    ปลา  เนื้อ   นมสด   นมสม    เนยใส 
เนยขน   น้ํามัน    น้ําผ้ึง  น้ําออย   หรอืรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   อันเปนของใสปาก 
ขบเค้ียว  กลืนกิน  อ่ิมทอง   ของสัตวนั้น  ๆ ในชนบทใด ๆ สตัวทั้งหลายเลี้ยง 
ชีวิตดวยโอชาอันใด  รูปทั้งน้ีเรียกวา  กพฬิงการาหาร. 
           รูปทั้งนี้    เรียกวา  รูปเปนอุปาทา. 
                                           อุปาทาชนีย  จบ         
                                ปฐมภาณวาร  ในรูปกัณฑ  จบ  
 
                                     อรรถกถาแสดงรูปวิภัตติ 
                                          วาดวยเอกกนิทเทส 
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะจําแนกเนื้อความแหงรูป- 
วิภัตติ (มาติกา) นั้น  จึงเริ่มตรัสคํามีอาทิวา  สพฺพ  รูป  น  เหตุเมว  (รูป  
ทั้งหมดไมใชเหตุทั้งนั้น) ดังน้ี. 
           ถามวา  ก็ในเอกกนิทเทสน้ี   เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงมิได 
กระทําคําถามวา  รูปทั้งหมดนั้นมิใชเหตุเปนไฉน  ดังนี้เลา. 
           ตอบวา  เพราะไมมีความแตกตางกัน. 
           จริงอยู   ในเอกกนิทเทสน้ี  ในขอที่แตกตางกันอยางนี้วา  รูปทั้งหมด 
มิใชเหตุบาง   มิใชเปนเหตุบาง   เหมือนในรูปทุกะเปนตน    ซึ่งเปนอุปาทารูป 
บาง  เปนอนุปาทารูปบาง  เพราะฉะน้ัน    พระองคจึงมิไดทรงจําแนกคําถามไว  
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           บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา สพฺพ (ทั้งหมด) ไดแกทั้งส้ิน คือไมมีเหลือ.  
           คําวา   รูป   (รูป)  ทรงขยายความถึงสามัญลักษณะอันแสดงถึงความ 
ที่รูปตองแปรผันไปดวยวิโรธิปจจัย (ปจจัยที่เปนขาศึกกัน) มีความเย็นเปนตน. 
           คําวา  น  เหตุเมว  (ไมใชเหตุทั้งนั้น)  นี้   ทรงขยายความถึงการ 
ปฏิเสธเหตุทั่วไป.  ในขอวารูปไมใชเหตุนั้น   เหตุมี  ๔ อยาง  คือ 
           เหตุเหตุ  คือเหตุที่เปนมูล 
           ปจจยเหตุ  คือเหตุที่เปนปจจัย 
           อุตตมเหตุ  คือเหตุที่เปนประธาน 
           สาธารณเหตุ  คือเหตุทั่วไปแกสรรพสัตว. 
           บรรดาเหตุทั้ง ๔ เหลาน้ัน   เหตุนี้คือ กุศลเหตุ  ๓ (อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ)   อกศุลเหตุ ๓    และอัพยากฤตเหตุ ๓   ชื่อวา  เหตุเหตุ.  เหตุที่ 
ตรัสไวในบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป   เหลาน้ีเปนเหตุ   มหาภูต 
รูป   เหลาน้ันเปนปจจัยเพ่ือการบัญญติัรูปขันธนี้    ชื่อวา  ปจจยเหตุ.  เหตุที ่
ตรัสไววา    กุศลธรรมและอกุศลธรรมเปนเหตุสูงสุด    ในฐานะแหงการใหผล 
ของตน    อิฏฐารมณเปนเหตุสูงสุดในฐานะแหงกุศลวิบาก    อนิฏฐารมณเปน 
เหตุสูงสุดในฐานะแหงอกุศลวิบาก  ดงัน้ี     เหมือนท่ีตรัสวา   ตถาคตยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงซ่ึงผลแหงกรรมสมาทาน  อันเปนอดีต  อนาคต และปจจุบัน 
โดยฐานะ  โดยเหตุ ดังน้ี   ชื่อวา อุตตมเหตุ. เหตุทีต่รัสไววา ขอท่ีอวิชชานี้ 
เทาน้ันเปนเหตุ   อวิชชานี้เปนปจจัยแกสังขารทั้งหลาย   อวิชชาเปนเหตุทั่วไป 
แมแกสังขารทั้งหลาย    ยอมแผไปสูความเปนปจจัย    ดังน้ี     เหมือนท่ีตรัสวา 
ปฐวีรส  อาโปรส  เปนปจจัยแกมธุรสบาง  แกอมธุรสบาง  ฉันใด   อวิชชาก ็
เปนสาธารณปจจัยแกสังขารที่เปนกุศลบาง  ที่เปนอกุศลบาง   ฉันนั้น   ชื่อวา 
สาธารณเหตุ.  
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           ก็  ในท่ีนี้ทรงประสงคเอาเหตุเหตุ   (คือเหตุที่เปนมูล)  พระผูมีพระ-  
ภาคเจาเม่ือทรงกําหนดปฏิเสธถึงความท่ีรูปเปนเหตุอันมาแลวในมาติกาวา  เหตู 
ธมฺมา  น  เหตู   ธมฺมา ดวยประการฉะน้ี   จึงตรัสวา  รูปท้ังหมดมิใชเหตุ 
ดังน้ี    บัณฑิตพึงทราบการขยายความถึงการปฏิเสธ     และการไมปฏิเสธในบท 
ทั้งหมดโดยนัยนี้   สวนวจนัตถะคือคําจํากัดความแหงบทท้ังปวง   ขาพเจากลาว 
ไวในการพรรณนาบทมาติกาแลวน่ันแหละ. 
           ก็ในคําวา  สปฺปจฺจยเมว  (เปนไปกับดวยปจจัยทั้งน้ัน)  นี้  ไดแก 
มีกรรมเปนสมุฏฐาน  มกีรรมเปนปจจัยเหมือนกัน   พึงทราบเน้ือความแหงรูป 
นั่นแหละ    ดวยอํานาจปจจัย ๔   ตามท่ีกลาวไวอยางนี้วา    รูปที่มีอาหารเปน 
สมุฏฐานเปนตน    มีอาหารเปนตน    เปนปจจัยทั้งน้ัน. 
           คําวา  รูปเมว   (เปนรูปธรรมทัง้น้ัน)   ไดแก  ทรงปฏิเสธรูปธรรม 
วาเปนอรูปตามท่ีตรัสไวในมาติกาวา  รูปโน   ธมฺมา  อรูปโน   ธมฺมา (ธรรม 
ที่เปนรูป   ธรรมท่ีไมใชรปู)  ดังน้ี.               
           ในคําวา   อุปฺปนฺน   ฉห ิ  วิฺาเณหิ   (เปนปจจุบันธรรมอัน 
วิญญาณ ๖ พึงรู) คือ รปูนั้นแหละเกิดข้ึนเฉพาะหนาอันวิญญาณ  ๖  มีจักขุวิญ- 
ญาณเปนตน  พึงรูได  แตการกําหนดทานสงเคราะหหมายเอาจักขุวิญญาณเปนตน 
จริงอยู   จักขุวิญญาณเปนตนนั้น   ยอมไมรูอดีตและอนาคต   สวนมโนวิญญาณ 
ยอมรูอดีตบาง   อนาคตบาง.   มโนวิญญาณนั้นเปนไปแลว   กช็ื่อวาตกไปแลว 
ในกระแสเหมือนกัน  เพราะตกไปในกระแสแหงวิญญาณ  ๕. 
           อน่ึง  รูปธรรมทั้งหมดน้ัน   ชือ่วา  ไมเท่ียง  ทั้งนั้น    ดวยอรรถวา 
มีแลวกลับไมมี  ชื่อวา   อันชราครอบงําแลวท้ังน้ัน   เพราะเปนธรรมอันชรา 
พึงครอบงําได.  อีกอยางหน่ึง  เพราะชรายอมปรากฏในรูปกาย  ฉะนั้นจึงตรัส 
วา  เปนธรรมชาติอันชราตองครอบงําโดยแท   ดังน้ีบาง.  
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                                  วาดวยวิธศัพท    
            วิธศพัทในพระบาลีวา   เอว   เอกวิเธน  รูปสงฺคโห   (สงเคราะห 
รูปเปนหมวดหน่ึงอยางน้ี)   นี้ใชในความหมายถึง   มานะ   สณัฐาน   และ 
โกฏฐาส. 
           จริงอยู  มานะ  ชื่อวา  วิธา  ดังในประโยคมีอาทิวา  เสยฺโยหมสฺมีติ 
วิธา   สทิโสหมสฺมีติ  วิธา    มานะวา    เราดีกวาเขา    มานะวา   เราเสมอ 
เขา  ดังน้ี.  สณัฐาน  ชื่อวา  วิธา  ดังในประโยคมีอาทิวา   กถ  วิธ  สีลวนฺต 
วทนฺติ  กถ  วิธ  ปฺวนฺต  วทนฺติ  (บัณฑิตท้ังหลายเรียกคนมีสัณฐาน 
อยางไรวา  มีศีล   เรียกคนมีสัณฐานอยางไรวา  มีปญญา)   เพราะบทวา   กถ 
วิธ  มีเนื้อความเหมือนบทวา  กถ  สณฺ ิต.   โกฏาส  ชื่อวา  วิธา  ดุจ 
ในประโยคมีอาทิวา  เอกวิเธน   าณวตฺถุ  ทุวิเธน  าณวตฺถุ  ญาณวัตถุ 
หมวด ๑   ญาณวัตถุหมวด ๒.  แมในอธิการน้ีก็ทรงประสงคเอาโกฏฐาส. 
 
                                     วาดวยสังคหศัพท 
           แมใน  สังคหสงเคราะหศัพท  ก็มี  ๔ อยาง ดวยสามารถแหง   ชาติ 
สงเคราะห  สัญชาติสงเคราะห  กิริยาสงเคราะห  และคณนสงเคราะห. 
           ในสังคหะท้ัง  ๔  เหลาน้ัน  สังคหะ  คือการสงเคราะห  นี้วา ขอกษัตริย 
ทั้งปวงจงมา   ขอพราหมณทั้งปวงจงมา  ขอแพทยทั้งปวงจงมา   ขอศูทรท้ังปวง 
จงมา  และคําวา  ดูกอนทานวิสาขะ  ธรรมเหลาน้ีคือ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ  สงเคราะหลงในศีลขันธ   ดังน้ี   ชื่อวา   ชาติสงเคราะห. 
           สังคหะ  คือการสงเคราะหนี้วา   จริงอยู  ในการสงเคราะหนี้   ทั้งหมด 
ถึงการสงเคราะหเปนพวกเดียวกัน     ดจุในคําท่ีกลาววา    ผูมีชาติเดียวกันจงมา  
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พวกชาวโกศลทั้งหมดจงมา    พวกชาวมคธท้ังหมดจงมา    พวกชางไมทั้งหมด  
จงมา  และคําวา  ดูกอนทานวิสาขะ  ธรรมเหลาน้ีคือ  สัมมาวายามะ   สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ  สงเคราะหลงในสมาธิขันธ   ดังน้ี   ชือ่วา  สัญชาติสงเคราะห. 
           สังคหะ  คือการสงเคราะหวา  จริงอยู  ในการสงเคราะหนี้  สิ่งทั้งหมด 
ถึงการสงเคราะหเปนอันเดียวกัน      โดยฐานะแหงสัญชาติ    โดยท่ีอยูอาศัย 
เหมือนในที่กลาววาผูเกิดในที่เดียวกัน    เกี่ยวของกันโดยชาติในที่ทั้งปวงจงมา 
นายหัตถาจารยทั้งปวงจงมา   นายอัสสาจารยทั้งปวงจงมา    นายรถท้ังปวงจงมา 
และคําวา   ดกูอนทานวิสาขะ   ธรรมเหลาน้ีคือ   สมัมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ 
สงเคราะหลงในปญญาขันธ   ดังน้ี  ชือ่วา   กิริยาสงเคราะห.  เพราะส่ิงท้ังปวง 
เหลาน้ีถึงการสงเคราะหเปนพวกเดียวกันดวยเหตุ   คือการกระทําของตน. 
           สังคหะคือการนับสงเคราะหท่ีกลาวไววา  จักขายตนะถึงการนับสงเคราะห 
เขาในขันธไหน  ?    จักขายตนะถึงการนับสงเคราะหเขาในรูปขันธ    ถาวา 
จักขายตนะถึงการนับสงเคราะหในรูปขันธไซร   ดวยเหตุนั้นนะทานก็ตองกลาว 
วา   จักขายตนะนับสงเคราะหดวยรูปขันธ   ดังน้ี    ชื่อวา   คณนสงเคราะห. 
ในที่นี้     ทานประสงคเอาคณนสงเคราะห    เพราะการนับสงเคราะหนี้    ทาน 
อธิบายวา  ไดแก  การนับรูปโดยสวนเดียว.   ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
 
                                อรรถกถาแสดงทุกนิทเทส 
                                 วาดวยจําแนกบทอุปาทา  
           บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงจําแนกบทคําถามท่ีวางไวเปนประธานบทแรก 
เพราะสภาพแตกตางกันในการสงเคราะหรูปหมวดละ  ๒  เปนตน     อยางน้ีวา 
อตฺถิ   รูป   อปุาทา  อตฺถิ  รูป  โน  อุปาทา   (รูปเปนอุปาทาก็มี  รูปที่     
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เปนอนุปาทาก็มี)   ดังน้ี  จึงตรัสคํามีอาทิวา   กตมนฺต  รูป  อุปาทา  (รูป  
เปนอุปาทาน้ัน   เปนไฉน)  ดังนี้.  ในพระบาลีนั้น   รูปทีช่ื่อวา  อุปาทา  เพราะ 
อรรถวา    อาศัย    อธิบายวา    อุปาทารูปนั้นถือเอามหาภูตรูปมั่นไมปลอยวาง 
คือยอมอาศัยมหาภูตรูปนั้นเปนไป. 
 
                                      วาดวยจักขายตนะ 
           บัดนี้    เมื่อจะแสดงรูปนั้นโดยประเภทตาง ๆ  จึงตรัสคํามีอาทิวา 
จกฺขายตน  (จักขายตนะ)  ดังนี้.   พระผูมีพระภาคเจาครั้นยกอุปาทารูป ๒๓ 
อยางข้ึนแสดงโดยสังเขปแลวเมื่อจะแสดงอุปาทารูปนั่นนั่นแหละโดยพิสดารอีก 
จึงตรัสวา  กตมนฺต  รูป  จกฺขายตน  (รูปที่เรียกวา จักขายตนะน้ันเปนไฉน) 
เปนตน. 
           ในคําวา  จักขายตนะ  นั้น  จักษุมี ๒ อยาง  คือ  มังสจักษุ   และ 
ปญญาจักษุ   ในมังสจักษุและปญญาจักษุนั้น  ปญญาจักษุมี  ๕  อยาง  คือ 
           พุทธจักษุ   จักษุของพระพุทธเจา 
           สมันตจักษุ  ไดแกสัพพัญุตญาณ 
           ทิพยจักษุ   ดวงตาเห็นธรรม 
           ทิพยจักษุ    ตาทิพย 
           ธรรมจักษุ    มรรคเบื้องตํ่า  ๓. 
           บรรดาปญญาจักษุ ๕ เหลาน้ัน   จักษุที่ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ  ก็ไดเห็นเหลาสัตวผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย 
ฯลฯ  ผูจะพึงสอนใหรูไดยากก็มี  นีช้ือ่วา  พุทธจักษุ. จักษุที่ตรัสไววา  สัพ- 
พัญุตญาณ  เรียกวา สมนัตจักษุ  นีช้ือ่วา สมันตจักษุ.๒  จักษุที่ตรัสไววา 
๑.  ม. มู.  เลม  ๑๒.  ๓๒๓/๓๒๕.        ๒.  ขุ. จฬนิทฺเทส.  เลม  ๓๐.  ๔๙๒/๒๔๒  
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จักษุเกิดข้ึนแลว   ญาณเกิดข้ึนแลว    นี้ชื่อวา   ญาณจักษุ.๑    จักษุ ที่ตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราไดเห็นดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   นี้ชื่อวา  ทิพยจักษุ.๒ 

ญาณคือ   มรรค ๓ เบื้องตํ่าที่ตรัสไววา ธรรมจักษุปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน 
ยอมเกิดข้ึน  ณ  อาสนะที่นั่งน้ันนั่นแหละ  นีช้ื่อวา   ธรรมจักษุ.๓  
           แมมังสจักษุก็ม ี๒  อยาง  คือ 
                   สสัมภารจักษุ  (ลูกตาที่มีสวนประกอบ) 
                   ปสาทจักษุ   (ประสาทตา). 
           บรรดามังสจักษุทั้ง ๒  นั้น    กอนเนื้อน้ีต้ังอยูเฉพาะในเบาตาขางลาง 
กําหนดดวยกระดูกเบาตา   ขางบนกําหนดดวยกระดูกค้ิว   ที่ขางท้ังสองกําหนด 
ดวยเบาตา   ในภายในกําหนดดวยมันสมอง   ภายนอกกําหนดดวยขนตา.     วา 
โดยสังเขป  จักษุนี้มีสวนประกอบ (สสัมภาร) ๑๔  คือ  ธาตุ  ๔  วรรณะ  คันธะ 
รสะ  โอชะ  สัมภวะ  (ความเกิด)  สัณฐาน  ชีวิตะ  ภาวะ  กายประสาท  จักษุ 
ประสาท.   วาโดยพิสดารมีสสัมภาระคือสวนประกอบถึง  ๔๔ อยาง  ดวยสามารถ 
แหงรูป   ๔๔  เหลาน้ีคือ   รูป  ๑๐ เหลาน้ีคือ   ธาตุ  ๔    วรรณะ   คันธะ   รสะ 
โอชา   สัณฐาน   และสัมภวะ   ซึ่งอาศัยธาตุ  ๔ เกดิข้ึน   เกิดแตสมุฏฐาน ๔ 
จึงรวมเปน ๔๐  รูป    รปูเกิดโดยมีกรรมเปนสมุฏฐานอยางเดียว  คือ ชีวตะ 
ภาวะ  กายปสาทะ  จักขุปสาทะ. 
           ชาวโลก   (พาลปุถุชน)   จํากอนเนื้อไดวาเปนตาสีขาว   ตาใหญ   ตา 
บริสุทธิ์     ตากวาง    ยอมไมจําวาเปนจักขุ    ยอมจําซึ่งวัตถุโดยความเปนจักษุ 
ตาน้ันเปนกอนเนื้อต้ังอยูเฉพาะในเบาตา    อันสายเอ็นรัดไวกับมันสมองใน 
ภายใน  เปนสีขาวก็มี  เปนสีดําก็มี  เปนสีแดงก็มี  เปนปฐวีก็มี   เปนอาโปก็มี 
๑. ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต.                 ๒.  ม.  มู.  เลม  ๑๒. ๓๒๔/๓๒๘.           
๓.  ม.ม.  เลม  ๑๓.  ๕๙๙/๕๔๕.  
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เปนเตโชก็มี   เปนวาโยกม็ี.   ตาใดมีสขีาว   เพราะมากดวยเสมหะ   มีสีดํา  
เพราะมากดวยนํ้าดี    มีสแีดง    เพราะมากดวยโลหิต    มีความกระดางเพราะ 
มากดวยปฐวี  มีน้ําตาไหลออก  เพราะมากดวยอาโป   มีความแหงเกรียม  เพราะ 
มากดวยเตโช  มีความเคลื่อนไหวไดเพราะมากดวยวาโย  นี้ชื่อวา  สสัมภาร- 
จักษุ. 
           สวนปสาทรูปใด   อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เหลาน้ี    อยูในสสัมภารจักษุนี้ 
เนื่องเฉพาะในสสัมภารจักษุนี้    รูปนีช้ื่อวา  ปสาทจักขุ  จักขุประสาทน้ีต้ังอยู  
ซึมซาบตลอดเย้ือตา  ๗  ชั้น    เหมือนนํ้ามันที่ลาดลงที่ปุยนุน  ๗  ชั้น  ในแววตา 
(มณฑล)   ทีเ่ห็นรูปเปนเชนกับถีนที่เกิดข้ึนแหงสรีรสัณฐานของบุคคลท้ังหลาย 
ผูยืนอยูตรงหนาในทามกลางแหงแววตาสีดํา    แวดลอมดวยแววตา    (มณฑล) 
สีขาวแหงสสัมภารจักษุนั้น   มีอุปการะอันธาตุทั้ง  ๔   อุปการะดวยกิจมีการให 
ทรงไว  ใหชุมอยู   ใหอบอุน   ใหเคลื่อนไหวไปมาได   เปรียบเหมือนแมนม 
๔ คน   ทําหนาท่ีเลี้ยงดูอุมชู   ใหทรงสนาน   ใหการประดับตกแตงพระองค 
และใหอยูงานคอยพัดวีฉะนั้น  อันอุตุ  จิต  และอาหารอุปถัมภอยู   อันอายคืุอ 
ชีวิตินทรียคอยเฝาอนุบาล  แวดลอมดวยโคจรรูปมี  วรรณะ  คันธะ  และรสะ 
เปนตน    เม่ือวาโดยประมาณ   จักขุประสาทน้ีมีประมาณเทาหัวเล็น   ใหสําเร็จ 
ความเปนไปแหงวัตถุและทวาร๑    ของจิตท้ังหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน๒    ต้ัง 
อยูตามควร๓   สมดังคําท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  กลาวไววา 
                   เยน   จกฺขุปฺปสาเทน          รูปานิ  สมนปุสฺสติ 
                   ปริตฺต  สุขุม  เอต                โอกาสิรสมูปม  
๑.  วัตถุ   หมายถึงท่ีเปนท่ีอาศัยของจักขุวญิญาณ. 
๒.  คือมีจักขุวญิญาณและขัมปฏิจฉันนจิต  เปนตน  มีตทารัมมณะเปนท่ีสุด. 
๓.  โยชนาวา  ตามควรแกวัตถุและทวาร.  
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                             สัตวยอมเห็นรูปท้ังหลาย   ดวยจักขุ  
                   ประสาทรูปใด    จักขุประสาทรูปน้ี   เล็ก  
                   ละเอียด  มีประมาณเทาศีรษะเล็น  ดังน้ี. 
           จักษุนั้นดวย เปนอายตนะดวย  เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา จักขายตนะ 
แมในขอวา  ย  จกขฺุ  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย  ปสาโท  (จักษุใด 
เปนประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป   ๔)   นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถการประกอบ 
(ทุติยาวิภัตติ)  อธิบายวา  ประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนไป.   ดวยบทน้ี 
ทานถือเอาจักขุประสาทเทาน้ัน     ปฏเิสธจักษุที่เหลือ. 
           สวนคําใดท่ีตรัสไวในอินทริยโคจรสูตรวา  ประสาทรปูอาศัยมหาภูตรูป 
หน่ึงคือปฐวีธาตุ    สงเคราะหไมไดดวยภูตรูป ๓ คือ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ   เปนตน    ในจตุปริวัตตสูตร   กลาวไววา   ประสาทรูปอาศัยมหาภูต 
รูป ๒ คือ  ปฐวีธาตุ  และอาโปธาตุ  ไมสงเคราะหดวยมหาภูตรูป  ๒ คือ  เตโช- 
ธาตุ   และวาโยธาตุ    คําน้ันตรัสไวโดยปริยาย   จริงอยู    สุตตันติกกถานี้เปน 
ปริยายเทศนา  ก็เทศนาในสุตตันติกกถานี้  ตรัสไวโดยปริยายน้ีวา  ประสาท 
รูปใดอาศัยมหาภูตรูปทั้ง  ๔  ประสาทรูปนั้นก็เปนประสาทรูปในมหาภูตรูป 
เหลาน้ันแตละอยาง ๆ บาง    แตละ ๒ อยางบางนั่นแหละ   ดังน้ี.          
           แตพระอภิธรรม   ชื่อวา   นิปปริยายเทศนา   เพราะฉะน้ัน    ใน 
อภิธรรมน้ี  จึงตรัสวา  ประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป  ๔  ดังนี้. 
           สรีระก็ดี  ขันธปญจกะก็ดี   ตรสัเรียกวา  อตัภาพ   เพราะความท่ีสภาวะ 
นี้คนพาลกําหนดยดึถือวา  นี้เปนอัตภาพของเรา  ธรรมที่นับเนื่องในอัตภาพ 
ธรรมที่อาศัยอัตภาพ  เรียกวา  นับเนื่องในอัตภาพ  ที่ชื่อวา  เปนสภาพที่  
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เห็นไมได  (อนิทสฺสโน)   เพราะอรรถวา  ไมอาจเพ่ือจะเห็นไดดวยจักขุ-  
วิญญาณ.   ทีช่ื่อวา   กระทบได   เพราะอรรถวา   การกระทบ   การเสียดสี 
ยอมเกิดในประสาทน้ี. 
           ในคําท้ังหลายมีคําวา  ดวยจักษใุด  เปนตน   มีเนื้อความโดยยอดังตอ 
ไปน้ี  สัตวนี้เห็นรูปมีประการดังกลาวแลวน้ีในอดีต หรือวากําลังเห็นในปจจุบัน 
หรือวาจักเห็นในอนาคต   ดวยจักษุใดอันเปนเหตุ  ถาจักษุของสัตวนั้นยังไมพึง 
แตกทําลายไป  ทีนั้นเขาก็พึงเห็นรูปที่มาสูคลองไดดวยจักษุนั้น    หรือเห็นแลว 
ซึ่งรูปอดีตดวยจักษุอดีต  ยอมเห็นรูปปจจุบันดวยจักษุปจจุบัน  หรือจักเห็นรูป 
อนาคตดวยจักษุที่เปนอนาคต.   ในอธกิารน้ีมีพระบาลีกําหนดไววา   ถารูปนั้น 
พึงมาสูคลองแหงจักษุไซร  สัตวนั้นก็พึงเห็นรูปนั้นไดดวยจักษุ   ดังน้ี. 
           รูปนี้เรียกวา  จักษบุาง  ดวยอรรถวาเปนผูนําในการเห็น.  นี้เรียกวา 
จักขายตนะบาง   ดวยอรรถวาเปนถีนเกิดและเปนท่ีประชุมแหงธรรมมีผัสสะ 
เปนตน.   นี้เรียกวา   จักขธุาตุบาง   ดวยอรรถวาความเปนของวางเปลา  และ 
มิใชสัตว.  นีเ้รียกวา  จักขนุทรียบาง   เพราะอรรถวา   ยอมครองความเปน 
ใหญในลักษณะแหงการเห็น.   นี้เรียกวา  โลกบาง  ดวยอรรถวา  ตองชํารุด 
ทรุดโทรม.  นี้เรียกวา  ทวารบาง  ดวยอรรถวา  เปนทางเขาไป.  นี้เรียกวา 
สมุทรบาง  ดวยอรรถวา ใหเต็มไดยาก.  นี้เรียกวา  ปณฑระบาง  ดวยอรรถ 
วา  บริสุทธิ์.  นี้เรียกวา  เขตบาง (เกษตร)  ดวยอรรถวา  เปนที่เกิดเฉพาะ 
แหงธรรมมีผัสสะเปนตน.   นี้เรียกวา  วัตถุบาง   ดวยอรรถวา   เปนที่อาศัย  
แหงธรรมมีผัสสะเปนตนเหลาน้ันนั่นแหละ.   นี้เรียกวา   เนตรบาง   เพราะ 
อรรถวา  ยอมแสดงทางท่ีเสมอไมเสมอนําอัตภาพไป.   นี้เรียกวา  นัยนาบาง 
ดวยอรรถแสดงทางที่เสมอไมเสมอนําอัตภาพไปน้ันเหมือนกัน.  นี้เรียกวา  ฝงน้ี  
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บาง   ดวยอรรถวา  นับเนือ่งดวยกานของตน.   และรูป  นี้เรยีกวา    สุญญ คาม 
บาง  (บานวาง)  ดวยอรรถวา    เปนที่สาธารณะแกสัตวเปนอันมาก   และดวย 
อรรถวา  หาเจาของมิได  ดังนี้. 
           ดวยคํามีประมาณเทาน้ี     บัณฑิตพึงประกอบชื่อ  ๑๔  อยาง    มีคําวา 
จกฺขุเปต  (นี้เรียกวา  จักษุบาง) เปนตน  ดวยบท  ๔* บท  มีคําวา  ปสฺสิ  วา 
(เห็นแลว)  เปนตน    แลวพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสนัยเปนเครื่อง 
กําหนดจักขายตนะไว   ๔  บท    ดังน้ี.  พึงทราบอยางไร  ?  พึงทราบวา  ก็ใน 
พระบาลีนี้   มีนัยหน่ึงน้ีวา 
           สัตวนี้เห็นแลว  หรือเห็นอยู   หรือจักเห็น  หรือพึงเห็นซ่ึงรูปอันเปน 
สิ่งท่ีเห็นได   และกระทบได  ดวยจักษุใด  อันเปนสิง่ท่ีเห็นไมได  แตกระทบได 
รูปนี้เรียกวา  จักษุบาง  ฯลฯ  นี้เรียกวา  สุญญคามบาง (บานวาง)  รูปนี ้
นั้นเรียกวา  จักขายตนะ  ดังน้ี.  นัยแมที่เหลือก็พึงทราบอยางนี้. 
 
                              วาดวยนิทเทสแหงจักขายตนะ 
           บัดนี้   เพราะในเวลาที่ฟาแลบเปนตนแมบุคคลผูไมตองการดู   รูปก็ 
ยอมกระทบจักษุประสาทได   ฉะนั้น    พระองคทรงประสงคจะทรงประกาศ 
อาการน้ัน  จึงเริ่มนิทเทสวาร  (วาระวาดวยการขยายความ)   ที่สองตอไป. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  ยมฺห ิ ไดแก ที่จักษุใดอันเปนเหตุ.  คําวา 
รูป  นั่นเปนปฐมาวิภัตติ. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปฏิหฺ ิ  วา (กระทบ 
แลว)   เปนเนื้อความอดีต.  บทวา  ปฏิหฺติ   วา  (ยอมกระทบ)  เปนเนื้อ 
ความปจจุบัน.   บทวา   ปฏิหฺ ิสฺสติ  วา    (จักกระทบ)   เปนเนื้อความ 
อนาคต.  บทวา  ปฏิหฺเ  วา  (พึงกระทบ)  เปนเนื้อความกําหนด. 
*  ๔ บทคือ  ปสฺสิ  วา  ปสฺสติ  วา  ปสฺสิสติ  วา  ปสฺเส  วา  แปลวา  เหน็แลว  หรือกําลังเห็น 
หรือจักเห็น  หรือพึงเหน็.      
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           จริงอยู   รูปอดีต  ชื่อวา   กระทบแลว   แมในจักษุที่เปนอดีต.   รูป 
ที่เปนปจจุบันก็ชื่อวา ยอมกระทบในจักษุที่เปนปจจุบัน. รูปที่เปนอนาคต  ก็  
ชื่อวา จักกระทบในจักษุที่เปนอนาคต.  ในพระบาลีนี้มีเนื้อความกําหนดไววา 
ถารูปนั้นพึงมาสูคลองจักษุไซร   รูปนัน้ก็พึงกระทบในจักษุ  ดงัน้ี.   แตเมื่อวา 
โดยใจความแลว  รูปเมื่อกําลังกระทบซ่ึงประสาทเทาน้ัน  จึงชื่อวา ยอมกระทบ. 
แมในอธิการน้ี   พึงทราบนัยทั้ง  ๔ โดยนัยที่กลาวไวกอนน่ันแล. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงประกาศอาการท่ีบุคคลประสงค 
จะแลดูดวยความปรารถนาของตน  จึงหันจักษุไปทางรูป  จักษุจึงกระทบรูปนั้น 
จึงเริ่มตรัสนิทเทสวารท่ี ๓ ตอไป.  วาโดยใจความนิเทสวารท่ี  ๓ นั้น  แจมแจง 
แลวโดยแท    แตในอธิการน้ี     จักษุรบัอารมณแลวเทาน้ัน    จึงชื่อวา    ยอม 
กระทบในรปู.   บัณฑิตพึงทราบนัยแหงการกําหนด  ๔  อยาง   แมในนิทเทส 
ที่ ๓ นี ้ โดยนัยกอนน่ันแหละ. 
           เบื้องหนาแตนี้ไป  ทรงแสดงวาระ  ๑๐ คือ ธรรม  ๕  ดวยสามารถแหง 
การแสดงความเกิดผัสสปญจกะ  และธรรม  ๕  ดวยสามารถแหงการแสดงการเกิด 
ข้ึนโดยมีอารมณเกี่ยวเนื่องกันแหงธรรมหมวด  ๕ มีผัสสะเปนตนเหลาน้ันแหละ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   จกฺขุ   นิสฺสาย   (อาศัยจักษุ)   ไดแก 
อาศัยจักษุ  คือกระทําจักษุใหเปนปจจัย.  บทวา  รปู   อารพฺภ  (ปรารภรูป) 
ไดแก  มาถึง  คือมุงหมายอาศัยรูปารมณ.  ดวยพระบาลีนี้ทรงแสดงความท่ีรูป 
เปนปจจัย   โดยความเปนปุเรชาตปจจัยแหงธรรมมีผัสสะเปนตน   ที่อาศัยจักขุ 
ประสาท  และโดยเปนอารัมมณาธิปติปจจัย  อารัมมณูปนิสสยปจจัยซึ่งนับเนื่อง 
ในชวนวิถีทางจักขุทวาร.   ใน ๕ วาระนอกน้ี   ทรงแสดงความท่ีรูปเปนปจจัย 
โดยเปนเพียงอารัมมณปจจัยอยางนี้วา  รูปเปนอารมณของธรรมน้ีมีอยู   เพราะ  
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เหตุนั้น     ธรรม (จักขุวิญญาณ)  นี ้   จึงชื่อวา  มีรปูเปนอารมณ.  พึงทราบ  
นัยที่ทรงกําหนดนัยละ   ๔  วาระ ในวาระท้ัง  ๑๐ แมเหลาน้ัน   เหมือนใน  ๓ วาระ 
แรก. 
           จักษุที่ทรงยกข้ึนแสดงเพ่ือถามวา  รูปที่ชือ่วา  จักขายตนะ เปนไฉน  ?  
ดังน้ี  เพ่ือแสดงคําวา  อิทนฺต  (รูปนี้นัน้)  โดยประการตาง ๆ จึงแสดงนิทเทส- 
วาร  ๑๓  คือ  นัยกอน  ๓ วาระ   นัยนี้ ๑๐  วาระ.   ก็ในวาระ ๑๓ เหลาน้ี   แต 
ละวาระพึงทราบวา   ทรงแสดงประดับนัยไว  ๕๒  นัย    เพราะการกําหนดวาระ 
ละ  ๔  นัย  ดังน้ี.  แมในนิทเทสแหงโสตายตนะเปนตน    ขางหนาแตจักขุนิทเทส 
นี้  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  แตในโสตายตนนิทเทสเปนตนนี้  พึงทราบคําท่ีตางกัน 
อยางนี้. 
 
                                        วาดวยคําวาโสตเปนตน 
           ธรรมท่ีชื่อวา  โสต  เพราะอรรถวา  ไดยิน.  โสตนั้นต้ังอยูในประเทศ 
มีสัณฐานดังวงแหวน      มีขนแดงละเอียดงอกข้ึนภายในชองแหงสสัมภารโสต 
(หูพรอมดวยเครื่องประกอบ)   อันธาตุทั้งหลาย   มีประการดังกลาวแลวอุปกา- 
ระ   อันอุตุจิตและอาหารคอยอุปถัมภ   อันอายุคือ   ชีวิตรูป  คอยอนุบาล   อัน 
โคจรรูปมีวรรณะเปนตน    แวดลอมแลว   ใหสําเร็จความเปนวัตถุ    และทวาร 
แกโสตวิญญาณเปนตนตามสมควร. 
           ธรรมท่ีชื่อวา  ฆานะ   เพราะอรรถวา   ยอมสูดกลิ่น.   ฆานะท่ีเปน 
ประสาทรูปนั้น      ต้ังอยูในประเทศมีสัณฐานดังกีบเทาแพะภายในชองสสัมภาร- 
ฆานะ    (ชองจมูกพรอมดวยสวนประกอบ)     ไดรับอุปการะอุปถัมภอนุบาล 
และการแวดลอมตามท่ีกลาวแลว     ใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวาร   แกฆาน- 
วิญญาณเปนตน    ตามสมควร.                                                        
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           ธรรมท่ีชื่อวา ชิวหา  ดวยอรรถวา  ลิ้มรส.  ชิวหาที่เปนปสาทรูปนั้น  
ต้ังอยูในประเทศมีสัณฐานดังปลายกลีบอุบล    เบื้องบนทามกลางสสัมภารชิวหา 
(ลิ้นพรอมดวยสวนประกอบ)  ไดอุปการะ  อุปถัมภ  อนุบาล  และการแวดลอม 
ตามท่ีกลาวแลว ใหสําเร็จเปนวัตถุและทวารแหงชิวหาวิญญาณเปนตน  ตามควร. 
          แตในกายน้ี   ชื่อวา  อุปาทินนกรูป  มีประการเพียงใด  กายายตนะก็ 
ต้ังอยูในกายท้ังส้ิน   เหมอืนยางใยในฝายไดอุปการะ  อุปถัมภ   อนุบาล  และ 
การแวดลอมตามประการท่ีกลาวแลว     ก็ใหสําเร็จความเปนวัตถุและทวารแก 
กายวิญญาณเปนตน    ตามควร.  นี้เปนความตางกันในอุปาทารูปเหลาน้ี.  ความ 
แตกตางกันแหงพระบาลีและอรรถกถาที่เหลือ    พึงทราบโดยนัยที่กลาวในจักขุ 
นิทเทสน่ันแหละ.  ก็ในท่ีนี้   บทวา   โสตเปนตนมาในที่แหงบทจักษุ   บทวา 
เสียงเปนตนมาในท่ีบทแหงรูป   บทไดยินเปนตนมาในท่ีแหงบททั้งหลายมีเห็น 
แลวอยางเดียว  อนึ่ง ๒  บทนี้คือ  รูปนีช้ื่อวา  เนตรบาง  นีช้ื่อวา  นัยนา 
บางไมมี   เพราะฉะนั้น  จึงมีวัตถุและทวารอยางละ ๑๒  ชื่อ.   คําท่ีเหลือเปน 
เชนกับคําท่ีกลาวไวในบททั้งปวงน้ันแหละ. 
           ในอธกิารแหงกายายตนะนั้น     ผิวามีผูทวงวา   ชื่อวา  อปุาทินนก- 
รูปนี้   มีอยูในกายน้ีเพียงใด  กายายตนะก็มีอยูในกายท้ังส้ิน   ดุจยางใยในปุยฝาย 
ผิวา  เมื่อเปนเชนนั้นก็ยอมถึงการปะปนกันดวยลกัษณะ (ในกลาปอ่ืน).  ตอบวา 
ไมปรากฏปะปนกัน  (ในกลาปอ่ืน).  เพราะเหตุไร  ?  เพราะความไมมีในกลาป 
อ่ืนของกันและกัน.  ถามวา ถาอยางนั้นกายายตนะก็ไมมีในกายท้ังปวง.  ตอบวา 
โดยปรมัตถในอุปาทินนกรูปทั้งหมดทานไมไดแยกกายไวตางหาก   แตเหตุแหง 
การตางกันของอุปาทินนกรูปนั้นใคร ๆ ไมอาจเพ่ือบัญญัติได    เพราะฉะนั้น 
จึงไดกลาวไวอยางนี้.  
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           เหมือนอยางวา   รปูและรสเปนตน     ที่กลาววาเปนของซึมซาบอยู  
ในกันและกนั    เพราะความท่ีรูปและรสน้ันใคร  ๆ    ไมอาจแยกจากกันไดดุจ 
ผงทรายละเอียด   แตโดยปรมัตถ  รสก็หามีในรูปไม   ถาจะพึงมีไซร   รสก็พึง 
ปรากฏดวยศัพทวารูปเหมือนกัน     ฉันใด     แมกายายตนะก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
วาโดยปรมัตถไมมีอยูในกาย  (อุปาทินนกรูป) ทั้งหมด  และไมมีในกายท้ังหมด 
ก็ไมใช    เพราะไมมีใครอาจเพ่ือจะแบงออกได    ฉะน้ัน    บัณฑิตพึงทราบวา 
ความปะปนกันดวยลักษณะในท่ีนี้   จึงไมปรากฏดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบความไมปะปนกันของประสาทรูปเหลาน้ี   โดย 
กําหนดดวยลักษณะเปนตน.  จริงอยู   บรรดาประสาทรูปเหลานี้    รูปาภิฆา- 
ตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ  ทฏุกามตานิทานกมฺมสมุฏานภูตปฺปสา- 
ทลกฺขณ  วา  จกฺข ุ  จักษุมีความใสของภูตรูปอันควรแกการกระทบรูปเปน 
ลักษณะ  หรอืมีความใสของภูตรูปมีกรรมเปนสมุฏฐาน  อันเปนเหตุของบุคคล 
ผูตองการจะดูเปนลักษณะ   รูเปส ุ  อาวิฺจนรส   มีการครารูปทั้งหลายมา 
เปนกิจ   จกขฺุวิฺาณสฺส   อาธารภาวปจฺจุปฺาน  มีการทรงอยูของ 
จักขุวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน     ทฏกุามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาน 
มีภูตรูปอันเกิดแตกรรมเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะดูเปนปทัฏฐาน. 
           สทฺทาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ  โสตุกามตานิทานกมฺม- 
สมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ  วา  โสต  โสตมีความใสแหงภูตรูปอันควรแก 
การกระทบเสียงเปนลักษณะ  หรือมีความใสของภูตรูปอันมีกรรมเปนสมุฏฐาน 
อันเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะฟงเปนลักษณะ    สทฺเทสุ    อาวิฺจนรส 
มีการคราเสียงทั้งหลายมาเปนกิจ  โสตวิฺาณสฺศ  อาธารภาวปจฺจุ-  
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ปฏาน   มีการทรงอยูของโสตวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน  โสตุกามตานิทาน 
กมฺมชภูตปทฏาน    มีภูตรูปอันเกิดแตกรรมเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะ 
ฟงเปนปทัฏฐาน.  
           คนฺธาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ  ฆายิตุกามตานิทานกมฺมช 
สมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณ  วา  ฆาน  ฆานะมีความใสของภูตรูปอันควรแก 
การกระทบของกลิ่นเปนลักษณะ หรือมีความใสของภูตรูปเกิดแตกรรมเปนสมุฏ- 
ฐานเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะดมเปนลักษณะ  คนฺเธสุ   อาวิฺจนรส  ม ี
การครากลิ่นทั้งหลายมาเปนกิจ   ฆานวิฺาณสฺส   อาธารภาวปจฺจุปฏาน 
มีการทรงอยูของฆานวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน    ฆายิตุกามตานิทานกมฺมช 
ภูตปทฏาน   มีภูตรูปอันเกิดแตกรรมเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะดมเปน 
ปทัฏฐาน.      
           รสาภฆิาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณา    สายิตุกามตานิทานกมฺมช 
สมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขณา  ชิวฺหา  ลิน้มีความใสของภูตรูปอันควรแก 
การกระทบรสเปนลักษณะ  หรือมีความใสของภูตรูปเกิดแตกรรมเปนสมุฏฐาน 
เปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะลิ้มรสเปนลักษณะ  รเสสุ  อาวิจฺนรสา  มีการ 
ครารสทั้งหลายมาเปนกิจ   ชิวฺหาวิญฺาณสฺส   อาธารภาวปจฺจุปฏานา 
มีการทรงอยูของชิวหาวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน   สายิตุกามตานิทานกมฺมช 
ภูตปทฏานา  มีภูตรูปเกดิแตกรรมเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะลิ้มรสเปน 
ปทัฏฐาน. 
           โผฏพฺพาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขโณ  ผุสิตุกามตานิทาน 
กมฺมชสมุฏานภูตปฺปสาทลกฺขโน  วา  กาโย  กายมีความใสของภูตรูป 
อันควรแกการกระทบโผฏฐัพพะเปนลักษณะ     หรือมีความใสของภูตรูปอัน 
เกิดแตกรรมเปนสมุฏฐานเปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะถูกตองเปนลักษณะ  
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โผฏพฺเพสุ  อาวิฺจนรโส  มีการคราโผฏฐัพพะท้ังหลายมาเปนกิจ  กาย-  
วิฺาณสฺส  อาธารภาวปจฺจุปฏาโน   มีการทรงอยูของกายวิญญาณเปน 
ปจจุปฏฐาน ผุสิตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏาโน  มีภูตรูปเกดิแตกรรม 
เปนเหตุของบุคคลผูใครเพ่ือจะกระทบเปนปทัฏฐาน. 
 
                               วาดวยวาทะของอาจารยบางพวก 
           ก็อาจารยบางพวกกลาววา ประสาทของภูตรูปทั้งหลายท่ีมีเตโชธาตุมาก 
เปนจักษุ    ประสาทท้ังหลายของภูตรูปทั้งหลายท่ีมีวาโยมาก   ปฐวีมาก   และ 
อาโปมาก   เปนโสต  เปนฆานะ  และเปนชิวหา  ประสาทของภูตรูปทั้งหมด 
(ทั้ง  ๔)  เปนกาย.                                                       
           ปรวาทีอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา  ประสาทของภูตรูปยิ่งดวยเตโชธาตุ 
เปนจักษุ  ประสาทท้ังหลายของภูตรูปยิ่งดวยวาโยธาตุในชองหู  ยิ่งดวยอาโปธาตุ 
ยิ่งดวยปฐวีธาตุ  ก็เปนโสต  เปนฆานะ  เปนชิวหา  เปนกาย.   อาจารยทั้งหลาย 
พึงกลาวทวงอาจารยปรวาทีเหลาน้ันวา    ขอจงนําพระสูตรมาอาง.      เปนการ 
แนนอน     ทานปรวาทีอาจารยเหลานั้นจักไมเห็นพระสูตรเลย.     แตอาจารย 
บางพวกก็ยังกลาวถึงเหตุในประสาทรูปเหลาน้ีวา  เพราะความท่ีภูตรูปมีเตโชธาตุ 
เปนตน     พึงอุปการะดวยรูปทั้งหลายท่ีมีคุณ.    พึงทวงเกจิอาจารยเหลาน้ันวา 
ก็ใครเลากลาวอยางนี้วา  รูปเปนตนเปนคุณของภูตรูปมีเตโชธาตุเปนตน  เพราะ 
ในอวินิพโภครูป  (รูปที่แยกจากกันไมได ๘ อยาง) ทั้งหลาย  ใคร ๆ ยอมไม 
ไดเพ่ือจะกลาววา  ในภูตรูปเหลาน้ัน    รูปนี้เปนคุณของรูปนี้   รูปนี้เปนคุณของ 
รูปนี้  ดังนี้. 
           ถาปรวาทีนั้นจะพึงโตกะสกวาทีวา  พวกทานยอมปรารถนากิจท้ังหลาย 
มีการทรงไวเปนตน แหงปฐวีธาตุเปนตน  เพราะความท่ีภูตรูปน้ัน   ๆ ในสมัภาระ  
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นั้น ๆ เปนของยิ่ง  ฉันใด  ขอท่ีพวกท่ีพึงปรารถนาวา   รูปทั้งหลายเปนคุณ  
ของภูตรูปเหลาน้ัน   เพราะแสดงความท่ีรูปเปนตนในสัมภาระอันยิ่งดวยเตโชธาตุ 
เปนตนเปนของมีมาก   ก็ฉันนั้น. 
           สกวาทีพึงทวงปรวาทีนั้นวา   พวกเราปรารถนา  ถาวา กลิ่นในฝายใน 
ปฐวีธาตุพึงมีมากกวากลิ่นของนํ้าผักดองอันมีอาโปธาตุมาก    และสีของนํ้าเย็น 
ก็พึงมีสีมากกวาแมของน้ํารอนอันมีเตโชธาตุมาก  แตคําท่ีกลาวแลวท้ัง ๒ นี้หา 
มีไม   เพราะฉะนั้น  ขอพวกทานพึงละการกําหนดความตางกันแหงจักษุเปนตน 
อันเปนที่อาศัยนั้นเถิด  รปูและรสเปนตนแมไมแปลกกันของภูตรูปทั้งหลาย  แต 
ก็มิใชเปนอยางเดียวกัน  ฉันใด   ขอท่ีทานจะพึงถือเอาวาเมื่อเหตุแปลกกันอ่ืน ๆ 
มีอยู   ก็ไมพึงถือเอาประสาทมีจักษุเปนตน    ฉันนั้น. 
           ถามวา   ก็เหตุที่ไมทั่วไปแกกันและกันนั้นไดแกอะไร. 
           ตอบวา  ไดแก  กรรมเทาน้ันเปนเหตุตางกันของประสาทรูปเหลาน้ัน 
เพราะฉะนั้น   ความตางกันแหงประสาทรูปเหลาน้ี   เพราะความตางกันแหงกรรม 
หาใชความตางกันของภูตรูปไม.    เพราะวา    เม่ือความตางกันแหงภูตรูปมีอยู 
ประสาทรูปนั่นแหละจะไมเกิดข้ึน  โบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา  ก็ประสาท 
รูปของมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเหมือนกันหาใชของมหาภูตรูปที่ไมเหมือนกันไม. 
           ก็บรรดาประสาทรูปเหลาน้ี     ที่มีความตางกันเพราะความตางกันแหง 
กรรม     จักษุและโสตเปนอสัมปตตวิสยคาหกะ     (คือรับอารมณที่มาไมถึง) 
เพราะอุปปตติเหตุของวิญญาณในอารมณ    อันมทีี่อาศัยไมติดกับมหาภูตรูปอัน 
เปนที่อาศัยของตน   ฆานะ  ชิวหา  และกายเปนสัมปตตวิสยคาหกะ   (รับ  
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อารมณที่มาถึงตน) เพราะความท่ีอุปปตติเหตุของวิญญาณในอารมณ  ซึ่งติดกับ  
มหาภูตรูปอันเปนที่อาศัยของตน   โดยอํานาจแหงวัตถุที่อาศัย   และโดยตนเอง 
นั่นแหละ. 
           แตในอรรถกถากลาววา   อารมณ   ชื่อวา   สมัปตตะ   ทีม่าถึงตน 
เพราะความท่ีอารมณมาสูคลองแหงจักษุและโสตทีเดียว.   จริงอยู  สี  (วรรณะ) 
ของมณฑลแหงพระจันทรและอาทิตยต้ังอยูไกลถึง  ๔๒,๐๐๐ โยชน  ก็ยังกระทบ 
จักขุประสาท   สีนั้นแมปรากฏต้ังอยูในที่ไกลก็ชือ่วา   สัมปตตะ  เหมือนกัน. 
จักษุชื่อวามีอารมณที่มาถึง  (สัมปตตะ)  เพราะความท่ีสีนั้นเปนอารมณทีเดียว. 
กายวิการของบุคคลท้ังหลายที่ติดตนไมอยูในที่ไกลก็ดี   ของชางยอมผูซักผาอยู 
ก็ดี    ยอมปรากฏแมแตที่ไกล.     แตเสียงมาโดยการสืบตอ ๆ    กันมาแหงธาตุ 
กระทบโสตแลวก็คอย ๆ สลายไป  ดงัน้ี. 
           ในอรรถกถานั้น    อารมณ  ชื่อวา สัมปตตะ  (ที่มาถึงตน) เพราะความ 
ที่อารมณนั้นมาสูคลองก็จริง ถึงอยางนั้น  สีของมณฑลพระจันทรเปนตนก็ไมมา 
ถึงจักษุ  ยอมปรากฏต้ังอยูในที่ไกลน่ันแหละ   แมเสียงพึงคอย ๆ มาไซร   เกิด 
ในที่ไกลก็พึงไดยินชา   เพราะมาโดยกระทบตอ ๆ  กันมา  เมื่อกระทบโสต  ก็ไม 
ปรากฏวาชื่อวาเสียงนั้นอยูในทิศชื่อโนน  เพราะฉะนั้น  จักษุและโสตจึงมีอารมณ 
เปนอสัมปตตะ (มาไมถึง)  นั้นแหละ. 
 
                                           ตาเปรียบดวยงู 
           ประสาทรูปเหลาน้ี     เปรียบเหมือนสัตวมีงูเปนตน     เหมือนอยางวา 
ข้ึนชื่อวางู ยอมไมชอบใจในที่ชื้นแฉะและราบเรียบในภายนอก จึงเขาไปท่ีตนไม 
ใบหญาชัฏและจอมปลวกน่ันแหละยอมชอบใจในเวลานอน    ยอมถึงความเปน 
สัตวมีจิตสงบ   ฉันใด   แมจักษุนี้ก็ฉันน้ันเหมือนกัน    มีความพอใจในส่ิงไม   
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ราบเรียบ     ยอมไมพอใจไมปรารถนาแมจะแลดูในที่มีฝาทองคําเปนตนที่   
เรียบรอย   แตยอมชอบในที่มีลวดลายหลากสีดวยรูป   ดอกไม    และเครอืเถา 
เปนตนทีเดียว   เพราะในท่ีเชนนั้น      เมื่อตายังไมเพียงพอ   คนทั้งหลายก็ยังอา 
ปากอยากมอง. 
 
                                      หูเปรียบดวยจระเข 
           แมจระเขเลา  เมื่อออกไปภายนอกไมเห็นส่ิงท่ีตนจะพึงงับเอาก็หลับตา 
ไป   แตในกาลใด  หยั่งลงสูน้ําประมาณรอยวาเขาไปยังโพรงนอนแลว   ในกาล 
นั้น   จิตของมันก็ถึงความสงบ หลับสบาย ฉันใด  แมโสตนี้กฉั็นนั้นเหมือนกัน 
ชอบในที่มีโพรง   อาศัยอากาศ   ชอบใจในโพรงชองหูเทาน้ัน    อากาศชองหู 
เทาน้ันเปนปจจัยในการไดยินเสียงนั้น   แมอัชฎากาศก็สมควรเหมือนกัน  ดวยวา 
เมื่อทําการสาธยายภายในถํ้า    เสียงหาเจาะถ้ําออกไปภายนอกไม    แตก็ออกไป 
ตามชองประตู   หนาตาง  กระทบสืบตอ ๆ  กันไปแหงธาตุแลว    กระทบโสต 
ประสาท.  ในลําดับแหงการกระทบ  ชนผูนั่งอยูบทหลังถ้ํายอมรูวา  บุคคลชื่อ 
โนนยอมสาธยาย  ดังนี้.  ครั้นเมื่อคําท่ีกลาวอยางนี้มีอยู  ชื่อวา  อารมณของโสต 
ก็เปนสัมปตตะ   (คือมาถึงตนได).                     
           ถามวา  ก็โสตนี้มอีารมณเปนสัมปตตะหรือ ? 
           ตอบวา  ใชแลว   มีอารมณเปนสัมปตตะ. 
           ถามวา   ถาเชนนั้น  กลองเปนตนดังในท่ีไกล  ก็จะไมรูเสียงในท่ีไกล 
ใชไหม. 
           ตอบวา  ไมพึงรูก็ไมใช   เพราะเม่ือเสียงกระทบโสตประสาท   ยอมมี 
การรูโดยประการน้ัน  ๆ วา   เสียงไกล  เสียงใกล  เสียงฝงโนน   เสียงฝงน้ี   ดังน้ี 
ขอน้ีเปนธรรมดา.                          
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           ก็ธรรมดาน้ีเปนเชนไร  ก็ธรรมดาชองหูมีอยูในที่ใด ๆ  การฟงก็มีแต  
ที่นั้น   ๆ  เหมือนการเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยเปนตน     เพราะฉะน้ัน     โสต- 
ประสาทน้ี    จึงมีอารมณเปนอสัมปตตะโดยแท. 
 
                                       จมูกเปรียบดวยนก                         
           แมนกก็ไมยินดีบนตนไมหรือพ้ืนดิน   แตในเวลาใดมันโผบินเลยลวง 
การขวางกอนดินหน่ึงระยะหรือสองระยะบินข้ึนไปสูอากาศวางเปลา  ในเวลาน้ัน 
มันก็จะมีจิตสงบ ฉันใด แมฆานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มีความพอใจในอากาศ   ม ี
กลิ่นโดยอาศัยลมเปนอารมณ เหมือนอยางโค  เมื่อฝนตกใหมๆ  ก็สูดดมแผนดิน 
แลวก็เบิ่งหนาหาอากาศสูดลม      และเวลาที่บุคคลแมเอาน้ิวมือจับกอนท่ีมีกลิ่น 
แลวสูดดมไมหันหนามาทางลมก็ไมรูกลิ่นนั้น. 
 
                                     ลิน้เปรียบดวยสุนัขบาน 
           แมสุนัขบานเมื่อเที่ยวไปภายนอก    ยอมไมเห็นที่ปลอดภัย    ยอมถกู 
ประทุษรายโดยการถูกขวางดวยกอนดินเปนตน      เขาไปสูภายในบานแลวก็คุย 
ข้ีเถาท่ีเตาไฟก็นอนเปนสุข  ฉันใด   แมชิวหาก็ฉันนั้นเหมือนกัน   มีอัชฌาสยั 
ในบาน  มีรสอาศัยอาโปธาตุเปนอารมณ   จริงอยางนั้น    ภิกษุแมกระทําสมณ- 
ธรรมตลอดสามยามแหงราตรีแลว      ถือบาตรและจีวรแตเชาตรูเขาไปสูบาน 
เพราะวาเมื่อของเค้ียวแหงไมเปยกดวยน้ําลาย   ใคร ๆ ก็ไมอาจเพ่ือรูรสได. 
 
                                    กายเปรียบดวยสุนัขจิ้งจอก 
           แมสุนัขจ้ิงจอกเมื่อเท่ียวไปภายนอกก็ไมประสบความยินดี   แตเมื่อมัน 
เค้ียวกินเนื้อมนุษยในปาชาผีดิบแลวนอนนั่นแหละ    มันจึงมีความสุขฉันใด  
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แมกายก็ฉันนั้นเหมือนกัน   มีอัชฌาสยัในอุปาทินนกรูป   (มีใจครอง)   มีโผฏ-  
ฐัพพะอาศัยปฐวีธาตุเปนอารมณ.    จริงอยางนั้น    ชนท้ังหลายเมื่อไมได 
อุปาทินนกรูปอ่ืน ก็เอาฝามือของตนน่ันแหละรองศีรษะนอน  ปฐวีธาตุของกาย 
บุคคลน้ัน    แมอยูภายในและภายนอกก็เปนปจจัยในการรับอารมณ.     จริงอยู 
ที่นอนแมปูไวอยางดียังไมทันนั่งหรือนอนก็ไมรูความแข็งและออนได    หรือ 
ผลไมที่เขาวางไวบนฝามือยังไมทันบีบดูก็ไมอาจรูถึงความแข็งและออนได. 
ปฐวีธาตุที่อยูภายในหรือภายนอกจึงเปนปจจัยโดยการรูการกระทบของประสาท 
นี้.  พึงทราบความไมปะปนกันแหงประสาทรูปเหลาน้ัน    โดยการกําหนดธรรม 
มีลักษณะเปนอยางนี้. 
           จริงอยู   ลักษณะ  รส  ปจจุปฏฐาน  ปทัฏฐาน   อารมณ   อัชฌาสัย 
และวัตถุที่อาศัยของจักษุประสาทเปนอยางหน่ึง  ของโสตประสาทเปนตนก็อยาง 
หน่ึง  เพราะฉะนั้น  จักขายตนะเปนตน   จึงไมปะปนกันโดยแท. 
           อีกอยางหนึ่ง    พึงทราบแมอุปมาในความท่ีประสาทรูปเหลาน้ันไม 
ปะปนกัน   ดังตอไปนี้.                                         
           เหมือนอยางวา   เงาแหงธงทั้งหลาย  ๕  สี  ที่เขายกข้ึนแลว   เนื่องเปน 
อันเดียวกันก็จริง   ถึงอยางนั้น   เงาของธงก็ไมปะปนกันและกันฉันใด   อน่ึง 
เมื่อเขาเอาฝาย   ๕  ส ี  คว่ันทําเปนไสประทีป   (ตะเกียง)   จุดใหลุกโพลงแลว 
เปลวไฟดูเหมือนเปนอันเดียวกันก็จริง    ถึงอยางนั้นเปลวไฟแหงรัศมีของฝาย 
นั้น ๆ ก็เปนคนละอยาง    ไมปะปนกันและกันฉันใด    อายตนะ  ๕ เหลาน้ีแม 
รวมกันอยูในอัตภาพเดียวกัน    แตก็ไมปะปนกันและกันฉันนั้นเหมือนกัน   ใช 
แตอายตนะ ๕ เหลาน้ีเทานั้นก็หาไม   แมรูปที่เหลือก็ไมปะปนกนั.                 
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           จริงอยู  ในสรีระนี ้ มีกาย   ๓  สวน  คือ                  
                   กายทอนลาง  ๑ 
                   กายทอนกลาง  ๑ 
                   กายทอนบน  ๑.         
           บรรดา ๓ สวนเหลาน้ัน   กายในเบื้องตํ่าแตสะดือลงไป  ชื่อวา  กาย 
ทอนลาง  ในกายทอนลางนั้นมีรูป  ๔ รูป คือ กายทสกะ๑  ๑๐ ภาวทสกะ  ๑๐ 
มีอาหารเปนสมุฏฐาน ๘๒  มีอุตุเปนสมุฏฐาน  ๘  มีจิตเปนสมุฏฐาน  ๘.   กาย 
เบื้องบนต้ังแตสะเดาข้ึนไปถึงหลุมคอ   ชื่อวา   กายทอนกลาง   ในกายทอน 
กลางนั้น   มรีูป  ๕๔ รูปคือ   กายทสกะ  ๑๐   ภาวทสกะ  ๑๐   วัตถุทสกะ  ๑๐ 
รูปทั้ง ๓ มีรปูที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน   เปนตน   อยางละ  ๘.   กายเบ้ืองบนแต 
หลุมคอข้ึนไป    ชื่อวา  กายทอนบน.  ในกายทอนบนน้ันมีรูป  ๘๔  คือ  จักขุ- 
ทสกะ ๑๐  โสตทสกะ  ๑๐   ฆานทสกะ  ๑๐   ชิวหาทสกะ   ๑๐   กายทสกะ  ๑๐ 
ภาวทสกะ   ๑๐  รูป ๓ รปู  มีรูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐานเปนตนอยางละ  ๘. 
           บรรดารูปเหลาน้ัน  รูปทีช่ื่อวา  จักขุทสกะ  ดวยสามารถแหงนิปผันน- 
รูป  ๑๐  เปนรูปที่แยกจากกันแตละสวนไมได   นี้คือ  มหาภูตรูป ๔   เปนปจจัย 
แกจักขุประสาท  วรรณะ  คันธะ  รสะ  โอชา  ชีวิตินทรีย  และจักขุประสาท. 
รูปแมที่เหลือก็พึงทราบโดยนัยนี้. 
           บรรดากาย ๓ สวนน้ัน    รูปในกายทอนลางไมปะปนกับรูปกายทอน 
กลางและรูปกายทอนบน    รูปแมในกายท่ีเหลืออีก ๒ ก็ไมปะปนกับรูปกาย 
นอกน้ี.    เหมือนอยางวา    เงาภูเขา    และเงาตนไมในเวลาเย็น    ดุจเน่ืองเปน 
๑.  กายทสกะ  ๑๐  คือ  มหาภูตรูป  ๔  วรรณะ   ๑  คันธะ ๑ รสะ ๑  โอชา ๑ ชีวิตรูป ๑ กาย- 
ประสาท  ๑. 
๒.  อาหารสมุฏฐาน เปนตน อยางละ  ๘ ไดแก อวนิิโภครูป  ๘ มีปฐวีเปนตน  มีโอชาเปนท่ีสด.  
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อันเดียวกันก็จริง  ถึงอยางนั้นก็มิไดปะปนกันฉันใด  ในกายแมเหลาน้ัน  รูป ๔๔  
ก็ดี  รูป ๕๔  ก็ดี   รูป ๘๔  ก็ดี   ก็ฉันนั้น   เปนดุจเน่ืองเปนอันเดียวกัน   แต 
ก็ไมปะปนซ่ึงกันและกันเลย   ฉะน้ีแล. 
 
                              อรรถกถารูปายตนนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงรูปายตนะตอไป. 
           สี (วรรณะ) นั่นแหละ  เรียกวา  วัณณนิภา  อีกอยางหนึ่ง  ที่ชื่อวา 
นิภา   เพราะอรรถวา  ยอมเปลงแสง  อธิบายวา   ยอมปรากฏแกจักขุวิญญาณ 
แสงคือสี  ชื่อวา วัณณนิภา.  รูปที่ชื่อวา  สนิทัสสนะ (คือเปนสิ่งท่ีเห็นได) 
โดยเปนไปพรอมกับการเห็น  อธิบายวา  พึงเห็นดวยจักขุวิญญาณ.  รูปทีช่ื่อวา 
สัปปฏิฆะ  (กระทบได)  โดยความเปนไปพรอมกับสิ่งท่ีกระทบถูกเขา   การ 
ยังความเสียดสีใหเกิด. 
           บรรดาสีมีสีเขียวครามเปนตน    สีเขียวเหมือนดอกสามหาว   สีเหลอืง 
เหมือนดอกกรรณิการ   สีแดงเหมือนดอกชบา   สีขาวเหมือนดาวประกายพรึก 
สีดําเหมือนถานเผา  สีหงสบาท   แดงเรื่อเหมือนยางทรายและดอกย่ีโถ.   ก็ทอง 
ตรัสเรียกวา  หริ  ดุจในคําน้ีวา  หริตจสามวณฺณกาม  สุมขุ   ปกกฺม 
(ดูกอนสุมุขะผูมีผิวพรรณงามดังทอง   ทานจงหนีไปตามปรารถนาเถิด)   ดังน้ี 
ก็จริง  ถึงอยางนั้น    ทองนั้นทรงถือเอาดวยศัพทวา  ชาตรูปะ  ขางหนา  แต 
ในนิทเทสน้ี    ชื่อวา  หริ   ไดแกสีคล้ํา   เพราะมิไดทรงถือวัตถุทั้ง ๗ เหลาน้ี 
แสดงโดยสภาวะน่ันเอง. 
           บทวา  หริวณฺณ  (สีเขียวใบไม)  คือสีเหมือนหญาแพรกสด.  บทวา 
อมฺพงฺกุรวณณฺ   (สีมวง)   คือสีเหมือนหนอมะมวง.   วัตถุทั้ง  ๒  เหลาน้ี 
ทรงถือเอาแสดงไวโดยสภาวะ  วัตถุ ๑๒ มียาวและส้ินเปนตน   ทรงถือเอาแสดง  
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โดยโวหาร  และโวหารนั้นแหงบทยาวและสั้นเปนตนเหลาน้ัน  สําเร็จแลวโดย  
อุปนิธาบัญญัติ  (บญัญัติโดยเทียบเคียง)  และสําเร็จแลวโดยการต้ังไว.   จรงิอยู 
คําวา  ยาว  เปนตน    เปนบทสําเร็จดวยการบัญญติัเทียบเคียงซ่ึงกันและกัน. 
คําวา  กลม  เปนตน    สําเร็จโดยต้ังลง.   ในสองอยางนั้น     เพราะเทียบเคียงรูป 
ที่สั้น  ยาวกวาน้ัน    จึงชือ่วา  ยาว  เพราะเทียบกับรูปที่สั้นกวาน้ัน  ชื่อวา  สั้น 
เทียบเคียงรูปที่ใหญ   เลก็กวาน้ันชื่อวา   อณ ู เทียบกับรูปที่เลก็กวาน้ัน  ชือ่วา 
ใหญ.  รูปทีม่ีสัณฐานเหมือนลอเกวียน ชื่อวา  กลม รูปมีสัณฐานเหมือนไขไก 
ชื่อวา  ปริมณฑล  รูปประกอบดวยเหลี่ยมทั้ง  ๔  ชื่อวา  จตุรัส   (สี่เหลี่ยม). 
แมรูป ๖ เหลีย่มเปนตนก็นัยนี้แหละ.    บทวา   นินนฺ   (ลุม)   ไดแกรูปที่ตํ่า. 
บทวา   ถล  (ดอน)  ไดแกรูปที่นูนข้ึน. 
           บรรดารูปยาวเปนตนเหลาน้ัน   เพราะบุคคลแมถูกตองรูปยาวเปนตน 
อาจเพ่ือรูได  แตรูปสีเขียวเปนตนบุคคลถูกตองแลวไมสามารถทราบได  ฉะน้ัน 
รูปายตนะท่ียาว    จึงมิไดตรัสไวโดยตรง    รูปที่สัน้เปนตนก็ไมตรัสเหมือนกัน 
แตในที่นี้ตรัสวา  ยาว  สัน้ อาศัยรูปนั้น  ๆ โดยประการน้ันต้ังอยูแลว  พึงทราบ 
วา  รูปายตนะในรูปายตนนิทเทสน้ี  ตรัสไวโดยโวหารน้ัน  ๆ ดงัน้ี. 
           บทวา  ฉายา  อาตโป  (เงาแดด)  นี้   ทรงกําหนดซึ่งกันและกัน 
แสงสวางและมืด  กก็ําหนดไวซึ่งกันและกัน.   บท  ๔ บทวา เมฆ  เปนตน 
แสดงไวดวยวัตถุเทาน้ัน.   ในบรรดาบทท้ังสี่เหลานั้น   คําวา   อพฺภา   (เมฆ) 
ไดแกน้ําฝน.   บทวา  มหกิา  (หมอก)  ไดแก น้ําคาง.  สีแหงบทมีเมฆเปนตน 
ทรงแสดงไวดวยบทท้ัง ๔ เหลาน้ี.  ดวยบทวา จนฺทมณฺฑลสฺส   วณฺณนิภา 
เปนตนทรงแสดงสีคือรัศมแีหงวัตถุเหลาน้ัน.       
           ในวัตถุมีดวงจันทรเปนตนนั้น  พึงทราบความตางกันแหงวัตถุทั้งหลาย 
มีดวงจันทรเปนตนอยางนี้.    วิมานของจันทเทพบุตร    ยาวและกวาง  ๔๙  
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โยชนสําเร็จดวยแกวมณีปดบังไวดวยเงิน   ชื่อวา   ดวงจันทร.   วิมานของ  
สุริยเทพบุตร  ยาวและกวาง  ๕๐ โยชน  สําเร็จดวยทองปดบังไวดวยแกวผลึก 
ชื่อวา   ดวงอาทิตย.   วมิานของเทพบุตรน้ัน  ๆ   ยาวและกวาง ๗ โยชน 
๘ โยชน  ๑๐ โยชน  ๑๒ โยชน สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ  ชือ่วา ดวงดาว. 
           ในบรรดาเทพบุตรเหลาน้ัน     พระจันทรอยูขางลาง    พระอาทิตยอยู  
ขางบน  ระหวางพระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ มีหน่ึงโยชน  โดยสวนสุดขาง 
ลางของพระจันทร    และโดยสวนสุดขางบนของพระอาทิตยมีระยะรอยโยชน 
ดาวนักขัตฤกษทั้งหลายยอมโคจรไปท่ีขางท้ัง ๒.   ก็บรรดาวัตถุทั้ง  ๓ เหลาน้ัน 
พระจันทรโคจรไปชา   พระอาทิตยโคจรไปเร็ว  ดวงดาวท้ังหลายไปเร็วกวาเขา 
ทั้งหมด  บางคราวโคจรไปขางหนาดวงจันทรและดวงอาทิตย   บางคราวก็โคจร 
ไปขางหลัง. 
           บทวา   อาทาสมณฑฺล  (กระจก)  ไดแก  สําเร็จดวยสําริด.  คําวา 
แกวมณี     คือเวนแกวไพฑูรย    ที่เหลอืมีประเภทมิใชนอยมีแกวมณีโชติรส 
เปนตน.   คําวา  สังข   ไดแกสังขเกิดข้ึนเอง  (ธรรมชาติ)   แกวมกุดา   ก็เกิด 
ข้ึนเอง   แมแกวไพฑูรยที่เหลือ.   บทวา  เวฬุริโย  (แกวไพฑูรย)  คือแกวมณี 
มีสีเหมือนไมไผ. 
           วรรณะของพระศาสดา  เรียกวา  ชาตรูปะ  (ทอง) จริงอยู  พระศาสดา 
มีวรรณะเหมือนทองคํา  แมวรรณะของทองคํา ก็เรียกวา วรรณะพระศาสดา. 
กหาปณะคือ  โลหมาสก  (มาสกทําดวยโลหะ)   ทารุมาสก  (มาสกทําดวยไม) 
ชตุมาสก  (มาสกทําดวยยาง)  เรียกวา   รชตะ   (เงิน).    โวหารแมทั้งหมดน้ัน 
ทานถือเอาในบทวา  รชต  นี้. 
           ดวยบทวา  ย  วา  ปนฺมฺป  (หรือรูปแมอ่ืนใด)  นี ้  เวนรูปที่  
ตรัสไวในบาลี      ทรงถือเอารูปที่เหลืออันตางดวยสีเสื่อลําแพน      สีผาทอน  
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เกา  และสีชอฟาเปนตน   เพราะสีทั้งหมดนั้นรวมอยูในรูปที่เปนเยวาปนกธรรม  
ทั้งหลาย.   รปูนี้แหละ   แมตางกันโดยประเภทมีสีเขียวเปนตน     แตรูปทั้งหมด 
นั้นก็มิไดแตกตางกันโดยลักษณะเปนตน. 
 
                            วาโดยลักขณาทิจตุกะของรูป 
           จริงอยู    รูปนี้แมทั้งหมดมีการกระทบจักขุเปนลักษณะ    (จกฺขุปฏ-ิ 
หนนลกฺขณ)   มีความเปนอารมณของจักขุวิญญาณเปนรส  (จกฺขุวิฺาณ- 
สฺส     วิสยภาวรส)     มีความเปนโคจรของจักขุวิญญาณนั้นนั่นเองเปน 
ปจจุปฏฐาน  (ตสฺเสว  โคจรปจฺจุปฏาน)  มีมหาภูตรูป  ๔ เปนปทัฏฐาน. 
ก็อุปาทารูปท้ังหมดเหมือนกับรูปนี้    ขาพเจาจักกลาวรูปที่แตกตางกัน     รูปที ่
เหลือในนิทเทสน้ี   พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวในจักขายตนนิทเทสนั่นแหละ. 
           จริงอยู     ในจักขายตนนิทเทสนั้น      นิทเทสมีจักขุเปนประธานอยาง 
เดียว    แตในรูปายตนนิทเทสน้ีมีรูปเปนประธาน.    ในจักขายตนนิทเทสน้ัน 
มีชื่อ ๑๐ อยางมีคําวา  จกฺขุเปต  (รูปนีเ้ปนจักษุบาง)   เปนตน.   ในรูปาย- 
ตนนิทเทสแมนี้มีชื่อ ๓ อยาง  มีคําวา  รูปเปต  เปนตน   (นี้เรียกวา รูปบาง 
รูปายตนะบาง  รูปธาตุบาง).  รูปที่เหลอืเปนเชนเดียวกันนั่นแหละ   แมใน 
รูปายตนนิทเทสนี้    ก็ตรสัวาระทั้งหลายไวเหมือนตรัสวาระ ๑๓ วาระ    เพ่ือ 
กําหนดจักษุประดับดวยนัยวาระ  ๔ วาระเหมือนกัน  ฉะนี้แล. 
 
                                   อรรถกถาสัททายตนนิเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงสัททายตนะตอไป. 
           บทวา   เภรีสทฺโท   (เสียงกลอง)   ไดแก  เสียงกลองใหญและกลอง 
ที่เขาตี.  แมเสียงตะโพน   เสียงสังข   เสียงบัณเฑาะว   ก็เปนเสียงมีเสียงตะโพน  
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เปนตน    เปนปจจัย.   เสยีงที่เรียกวาเพลงขับ   ชื่อวา   เสียงขับรอง.   เสียง  
คนตรีเนื่องดวยพิณเปนตน     เหลือจากท่ีกลาวแลว   ชื่อวา    เสียงประโคม 
(วาทิตสทฺโท). 
           บทวา  สมฺุมสทฺโท   (เสียงกรับ)  ไดแก  เสียงฉาบสําริดและกรับไม 
ตาล.   บทวา  ปาณสทฺโท  (เสียงปรบมือ)  ไดแกเสียงปรบดวยฝามือ.  บทวา 
สตฺตาน  นิคฺโฆสสทฺโท   (เสียงรองของสัตว)  ไดแก เสียงที่เปลงโดยมีบท 
และพยัญชนะไมปรากฏของสัตวมากท่ีประชุมกัน.  บทวา   ธาตูน  สนฺนิปาต- 
สทฺโท   (เสียงกระทบกันของธาตุทั้งหลาย)   ไดแก เสียงเสียดสีกันและกันของ 
ตนไมทั้งหลาย   และเสียงตีระฆังเปนตน.    เสียงของลมพัด   ชือ่วา   เสียงลม.  
เสียงของน้ํากําลังไหล    หรือนํ้ากระทบกัน    ชื่อวา    เสียงนํ้า.    เสียงสนทนา 
เปนตนของพวกมนุษย   ชื่อวา  เสียงมนุษย.   เวนเสียงมนุษยนั้นแลว   เสียง 
ที่เหลือท้ังหมด   ชื่อวา   เสียงอมนุษย.   ดวยบทท้ัง ๒ คือ   เสยีงมนุษยและ 
เสียงอมนุษยนี้    เสียงทั้งหมดเปนอันถือเอาแลว.    แมเม่ือเปนเชนนั้น     เสยีงที่ 
ไมตรัสไวในพระบาลีที่เปนไปในเวลาผาไมไผ   และเสียงฉีกผาเกาเปนตน    พึง 
ทราบวารวมเขาในขอวา    เยวาปนกสัททะ    เสียงแมตางกันโดยประเภทมีเสียง 
กลองเปนตนอยางนี้   แตมิไดตางกันโดยลักษณะเปนตน. 
 
                              วาโดยลักขณาทิจตุกะของเสียง 
           สพฺโพ  เจโส  โสตปฏิหนนลกฺขโณ  สทฺโท   ก็เสียงทั้งหมดมี 
การกระทบกับโสตเปนลักษณะ  โสตวิฺาณสฺส  วิสยภาวรโส  มีความ 
เปนอารมณของโสตวิญญาณเปนรส  ตสฺเสว  โคจรปจฺจุปฏาโน  มีความ 
เปนโคจรของโสตวิญญาณนั้นนั่นแหละเปนปจจุปฏฐาน.    คําท่ีเหลือพึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวในจักขายตนนิทเทสน่ันแหละ   แมในสัททายตนนิทเทสน้ี  ก็ตรัส  
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วาระ ๑๓ วาระประดับดวยนัยวาระละ  ๔  เนื้อความแหงบทเหลาน้ันสามารถจะ  
รูไดโดยนัยที่กลาวไวนั่นแหละ  ฉะนั้น    จึงมิไดใหพิสดาร. 
 
                            อรรถกถาคันธายตนนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงคันธายตนะตอไป. 
           บทวา  มูลคนฺโธ      (กลิ่นรากไม)  ไดแก  กลิ่นที่เกิดข้ึนอาศัยรากไม 
อยางใดอยางหนึ่ง.  แมในกลิ่นที่แกนเปนตน    ก็นยันี้เหมือนกัน.   กลิ่นผักดอง 
เปนตนที่ยังไมสําเร็จแลว   หรือสําเร็จแลวไมดี  ชือ่วา  อามคันโธ   (กลิ่นบดู). 
กลิ่นเกล็ดปลา  กลิ่นเนื้อเนา  กลิ่นเนยใสเสียเปนตน  ชื่อวา  วสิคันโธ  (กลิน่เนา). 
           บทวา  สุคนฺโธ   (กลิ่นหอม)   ไดแก  กลิ่นทีน่าปรารถนา.   บทวา 
ทุคฺคนฺโธ   (กลิ่นเหม็น)  ไดแก  กลิ่นไมนาปรารถนา.  ดวยบทท้ัง  ๒   คือ 
กลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นนี้   ยอมเปนอันวากลิ่นแมทั้งหมดทรงถือเอาแลว.  เมื่อ 
เปนเชนนั้น   กลิ่นแมทั้งหมดท่ีไมตรัสไวในพระบาลีมีกลิ่นชอฟาและกลิ่นผาเกา 
เปนตน.    พึงทราบวา   รวมอยูที่เยวาปนกคันธะ.    กลิ่นนี้แมจะตางกันโดยเปน 
กลิ่นที่รากเปนตนอยางนี้   วาโดยลกัขณาทิจตุกะแลวก็ไมแตกตางกันเลย. 
 
                               วาโดยลักขณาทิจตุกะของกลิ่น 
           สพฺโพป   เจโส  ฆานปฏิหนนลกฺขโณ   คนฺโธ   ก็กลิ่นแมทั้งหมด 
มีการกระทบฆานะเปนลักษณะ  ฆานวิฺาณสฺส   วิสยภาวรโส   มีความ 
เปนอารมณของฆานวิญญาณเปนรส   ตสฺเสว  โคจรปจฺจุปฏาโน   มีความ 
เปนโคจรของฆานวิญญาณนั้นนั่นแหละเปนปจจุปฏฐาน.     คําท่ีเหลือพึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวในจักขายตนนิทเทสน่ันแหละ  แมในคันธายตนนิทเทสน้ี  ก็ตรัส  
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วาระ  ๑๓  วาระประดับดวยนัย  ๕๒  เหมือนกันนั่นแหละ     วาโดยอรรถวาระ  
เหลาน้ันแจมแจงแลวท้ังน้ัน. 
 
                            อรรถกถารสายตนนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงรสายตนะ  ตอไป. 
           บทวา มูลรโส (รสรากไม) ไดแกรสท่ีอาศัยรากไมอยางใดอยางหน่ึง 
เกิดข้ึน.  แมในรสลําตนเปนตนก็นัยนี้แหละ.  บทวา  อมฺพิล  (เปรี้ยว)  ไดแก 
เปรียงเปนตน.    บทวา  มธุร   (หวาน)   ไดแก  รสมีเนยใสแหงโคเปนตน 
อยางเดียว.  สวนนํ้าผ้ึงผสมกับรสฝาดเก็บไวนานเขาก็เปนรสฝาด.  น้ําออยผสม 
กับรสข่ืนเก็บไวนานเขาก็เปนรสข่ืน   แตสัปป    (เนยใส)    เกบ็ไวนานแมละสี 
และกลิ่นก็ไมละรส    เพราะฉะนั้น   เนยใสนั้นนั่นแหละ  จึงชื่อวา  หวานโดย 
สวนเดียว. 
           บทวา  ติตฺตก  (ขม) ไดแก  ใบสะเดาเปนตน.   บทวา   กฏก  (เผ็ด) 
ไดแก  รสขิงและพริกไทยเปนตน.  บทวา  โลณิก  (เค็ม) ไดแก เกลือธรรมชาติ 
เปนตน.  บทวา   ขารกิ  (ข่ืน)  ไดแก  รสมะอึและหนอไมเปนตน.   บทวา 
ลมฺพิล  (เฝอน)  ไดแก  พุทรา  มะขามปอม   และมะขวิดเปนตน.    บทวา 
กสาว. (ฝาด) ไดแก มะขามปอมเปนตน.  รสแมทั้งหมดเหลาน้ี   ตรัสไวดวย 
อํานาจวัตถุ   แตในนิทเทสน้ี    พึงทราบวารสตรัสไวโดยชื่อมีเปรี้ยวเปนตนแต 
วัตถุนั้น ๆ. 
           บทวา  สาทุ   (อรอย)  ไดแก รสที่นาปรารถนา.    บทวา   อสาทุ 
(ไมอรอย)  ไดแก รสท่ีไมนาปรารถนา.  ดวยบทท้ัง ๒ คือ  รสทีน่าปรารถนา 
และไมนาปรารถนาน้ี    รสแมทั้งหมดเปนอันทรงกําหนดถือเอาแลว    ครัน้เมื่อ  
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ความเปนอยางนั้นมีอยู    รสท้ังหมดท่ีไมตรัสไวในพระบาลีมีรสกอนดิน   รส-  
ฝาเรือน   และรสผาเกาเปนตน    พึงทราบวา   รวมที่เยวาปนกรส.   รสน้ีแมตาง 
กันโดยเปนรสรากไมเปนตนอยางนี้     แตวาโดยลักษณะเปนตนก็มิไดแตกตาง 
กันเลย. 
 
                            วาโดยลักขณาทิจตุกะของรส 
           สพฺโพ  เอโส  ชิวหฺาปฏิหนนลกฺขโณ  รโส  รสมีการกระทบลิ้น 
เปนลักษณะ   ชิวหฺาวิฺาณสฺส   วิสยภาวรโส   มีความเปนอารมณของ 
ชิวหาวิญญาณเปนรส  ตสฺเสว  โคจรปจฺจุปฏาโน   มีความเปนโคจรของ 
ชิวหาวิญญาณนั้นนั่นแหละเปนปจจุปฏฐาน.  คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาว 
ในจักขายตนนิทเทสน่ันแหละ    แมในนิทเทสน้ี    ก็ตรัสวาระ ๑๓ ประดับดวย 
นัย ๕๒ เหมือนกันนั่นแหละ.             
 
                               อรรถกถาอิตถินทริยนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอิตถินทรีย. 
           บทวา  ย  เปนตติยาวิภัตติ  ในขอน้ีอธิบายวา  ทรวดทรงหญิงเปนตน 
แหงหญิง ยอมมีดวยเหตุใด. บรรดาคําเหลาน้ัน  บทวา ลิงฺค ไดแก  ทรวดทรง 
จริงอยู   ทรวดทรงแหงอวัยวะมีมือ  เทา  คอ   และอุทรเปนตน     ของหญิงไม 
เหมือนของชาย    เพราะกายทอนลางของหญิงท้ังหลายล่ํา    กายทอนบนไมล่ํา 
มือเทาเล็ก   ปากเล็ก. 
           บทวา  นมิิตฺต  (เครื่องหมาย) ไดแก เปนเหตุรูได   จริงอยู   เนื้อขา 
ของหญิงท้ังหลายล่ํา   ปากไมมีหนวดเครา  แมผูกผารัดผมก็ไมเหมือนของพวก 
ชาย.   บทวา  กุตฺต  ไดแก กิริยา  คือการกระทํา  ดวยวา   พวกหญิงท้ังหลาย  
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ในเวลาเปนเด็ก   ยอมเลนกระดงและสากเล็ก ๆ  ยอมเลนตุกตา   เอาดินเหนียว  
และปอมากรอเปนดาย. 
           บทวา  อากปฺโป  (อาการ)  ไดแก  อาการคือการเดินเปนตน   ดวยวา 
หญิงท้ังหลายเมื่อเดินก็เดินไมเร็ว   เมือ่ยืน   เมื่อนอน   เมื่อน่ัง   เมื่อเค้ียวกิน 
ก็ยืน  นอน  นั่ง  เค้ียวกินไมเร็ว   เมื่อบริโภคก็บรโิภคอยางชา  จริงอยู   ชน 
ทั้งหลายเห็นคนแมเปนชายเชื่องชาก็พูดวา   ชายคนน้ีเดิน   ยนื   นอน   นัง่ 
เค้ียวกิน  บรโิภคเหมือนผูหญิง  ดังนี้. 
           คําวา  อิตฺถิตฺต  อิตฺถีภาโว  (สภาพหญิง  ภาวะของหญิง)  แมทั้ง ๒ 
นี้มีความหมายอยางเดียวกัน   คือเปนสภาวะของหญิง   ก็สภาวะของหญิงนี้เกิด 
แตกรรม   ต้ังข้ึนพรอมกับจิตในปฏิสนธิกาล   สวนทรวดทรงหญิงเปนตน  ไม 
ต้ังข้ึนในปฏิสนธิกาลดุจอิตถินทรีย     แตก็อาศัยอิตถินทรียต้ังข้ึนในปวัตติกาล. 
เหมือนอยางวา   เมื่อพืช  (เมล็ดพืช)  มีอยู  ตนไมอาศัยพืชเพราะพืชเปนปจจัย 
จึงเจริญเติบโตสมบูรณดวยกิ่งและคาคบต้ังอยูเต็มชองวาง   ฉันใด  ครั้นเมือ่ 
อิตถินทรียคือความเปนหญิงมีอยู     อวัยวะมีทรวดทรงแหงหญิงเปนตน      ก็มี 
ฉันนั้นเหมือนกัน.    ก็อิตถินทรียเปรียบเหมือนพืช    ทรวดทรงหญิงเปนตน 
อาศัยอิตถินทรีย   ยอมต้ังข้ึนในปวัตติกาล  เปรียบเหมือนตนไมอาศัยพืชเจริญ 
เติบโตแลวต้ังอยูเต็มชองวาง  ฉะน้ัน. 
           บรรดาอินทรียทั้งหลายเหลาน้ัน อิตถินทรียไมพึงรูไดดวยจักขุวิญญาณ 
พึงรูไดดวยมโนวิญญาณเทาน้ัน.     ทรวดทรงของหญิงเปนตนรูไดทางจักษุ 
วิญญาณบาง  ทางมโนวิญญาณบาง. 
           บทวา  อิทนฺต  รูป   อิตฺถินฺทฺริย  (รูปนี้นั้น  เรยีกวาอิตถินทรีย ) 
ความวา  รูปนี้นั้น   ไมเหมือนกับจักขุนทรียเปนตนแมเปนของบุรุษ    แตเมื่อ 
วาโดยนิยม  อินทรียเฉพาะของหญิง  ชื่อวา  อิตถินทรีย.  
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                           อรรถกถาปุริสินทริยนิทเทส  
           แมในปุริสินทรีย    ก็นัยนี้เหมือนกัน     แตทรวดทรงของชายเปนตน 
พึงทราบโดยความตรงกันขามกับทรวดทรงของหญิงเปนตน      เพราะสัณฐาน 
แหงอวัยวะมีมือ    เทา    คอ    และอุทรเปนตนของชาย    ไมเหมือนของหญิง 
ดวยวา     กายทอนบนของชายล่ําสัน      กายทอนลางไมล่ําสัน     มือเทาก็ใหญ 
ปากใหญ   เนื้อขาไมใหญ  หนวดเคราเกิดข้ึน  การใชผาผูกผมก็ไมเหมือนของ 
หญิงท้ังหลาย  ในเวลาเปนเด็กยอมเลนรถและไถเปนตน  ยอมทําขอบคันดวย 
ทราย  ยอมขุดชื่อซ่ึงหลุม  แมการเดินเปนตนก็องอาจ  ชนทั้งหลายเห็นแมหญิง 
ผูทําการเดินเปนตนใหองอาจ   ยอมพูดคําเปนตนวา   แมคนนี้ยอมเดินเหมือน 
ชาย   ดังน้ี    คําท่ีเหลือเหมือนกับที่กลาวไวในอิตถินทรียนั่นแหละ.  
 
                                    วาดวยลักขณาทิจตุกะ 
           บรรดาอินทรียทั้ง  ๒ นั้น   อิตฺถีภาวลกฺขณ  อิตฺถินฺทฺริย  อิต- 
ถินทรียมีอิตถีภาวะ   (มีความเปนหญิง)  เปนลักษณะ  อิตฺถีติ  ปกาสนรส 
มีการประกาศวาเปนหญิงเปนรส    อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน  กรณ- 
ภาวปจฺจุปฏาน  มีความเปนสัณฐาน นิมิต การเลนและกิริยาอาการของหญิง 
เปนปจจุปฏฐาน. 
           ปริสภาวลกฺขณ  ปุริสินฺทฺริย  ปุริสินทรีย  มีปุริสภาวะเปนลักษณะ 
ปุริโสติ   ปกาสนรส   มีการประกาศวาเปนชายเปนรส  ปุริสลงฺิคนิมิตฺต- 
กุตฺตากปฺปาน  กรณภาวปจฺจุปฏาน  มีความเปนสัณฐาน นิมิต  การเลน 
และกิริยาอาการของชายเปนปจจุปฏฐาน.  
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           ภาวรูปแมทั้ง   ๒  (หญิงชาย)  นี้     ของบุคคลผูเกิดในปฐมกัป    ยอม  
ต้ังข้ึนในปวัตติกาล    ในภายหลังตอมา    ภาวรูปทั้ง  ๒  นี้ต้ังข้ึนในปฏิสนธิกาล 
แมต้ังข้ึนในปฏิสนธิกาล  ก็ยอมหว่ันไหว  ยอมเปลีย่นไดในปวัตติกาล. 
           เหมือนอยางพระดํารัสที่ตรัสไวในพระบาลีวินีตวัตถุแหงปฐมปาราชิก 
วา  ก็สมัยน้ันแล  เพศหญิงปรากฏแกภิกษุรปูหนึง่   เพศชายปรากฏ 
แกภิกษุณีรูปหนึ่ง  *ดังน้ี. 
           ก็บรรดาเพศท้ัง ๒ นั้น   เพศชายเปนอุดมเพศ   เพศหญิงเปนหีนเพศ 
ฉะน้ัน    เพศชายยอมอันตรธานไปเพราะอกุศลมีกําลัง  เพศหญิงยอมต้ังข้ึนดวย 
กุศลท่ีเปนทุรพล   แตเพศหญิงเมื่ออันตรธาน   ยอมอันตรธานไปดวยอกุศลที ่
เปนทุรพล  เพศชายยอมต้ังข้ึนดวยกุศลที่มีกําลัง.  พึงทราบวา  ภาวรูปแมทั้ง ๒ 
อยางนี้   ยอมอันตรธานไปดวยอกุศล   ยอมต้ังข้ึนดวยกุศล  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                     วาโดยอุภโตพยัญชนกะ 
           ถามวา บุคคลผูเปนอุภโตพยัญชนกะ  มีอินทรียเดียวหรือมีสองอินทรีย 
           ตอบวา มีอินทรียเดียว  ก็อินทรียของหญิงผูเปนอุภโตพยัญชนกะนัน้ 
แลเปนอิตถินทรีย  ของชายผูเปนอุภโตพยัญชนกะเปนปุริสินทรีย. 
           ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น  พยัญชนะ  (เครื่องหมาย) ที่  ๒ ก็ไมปรากฏ 
เพราะตรัสไววา  อินทรียแสดงเครื่องหมายเพศ    และอินทรียของบุคคลผูเปน 
อุภโตพยัญชนกะนั้นก็ไมมี.  ตอบวา   อินทรียของบุคคลน้ัน    เปนเครื่องแสดง 
เพศหามิได. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา   เพราะไมมีอยูทุกเม่ือ. 
* วินย  อา.  เลม  ๑/๖๔  
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           ดวยวา   เมื่อใดจิตกําหนัดของอิตถีอุภโตพยัญชนกะเกดิในหญิง  กใ็น  
กาลน้ัน    เครื่องหมายเพศชายยอมปรากฏ.     เครื่องหมายเพศหญิงยอมปดบัง 
ซอนเรน  ปุรสิอุภโตพยัญชนกะนอกนี้  ก็มีเครื่องหมายเพศหญิงนอกนี้เหมือนกัน 
ผิวา  อินทรียของอุภโตพยัญชนกะทั้งสองเหลาน้ัน    พึงมีเครื่องหมายที่ ๒ ไซร 
เครื่องหมายเพศทั้ง ๒ ก็พึงต้ังอยูแมในกาลทุกเม่ือ  แตวาหาไดต้ังอยูไม  เพราะ 
ฉะน้ัน   อินทรียนั้นพึงทราบ  คํานี้วา   อินทรียนั้นของอุภโตพยัญชนกะนั้นเปน 
เหตุแหงเครื่องหมายเพศหามิได  แตในที่นี้   เหตุคือจิตสัมปยุตดวยราคะมีกรรม 
เปนสหาย  ก็เพราะอินทรียของอุภโตพยัญชนกะนัน้มีเพียงหน่ึงเทาน้ัน   ฉะน้ัน 
อิตถีอุภโตพยัญชนกะ  แมตนเองก็ต้ังครรภได  ยอมทําใหบุคคลอ่ืนต้ังครรภก็ได 
สวนปุริสอุภโตพยัญชนกะ    ยอมทําบุคคลอ่ืนใหต้ังครรภได     แตตนเองยอม 
ต้ังครรภไมได  ฉะนี้แล. 
 
                                  อรรถกถาชีวิตินทริยนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงชีวิตินทรีย    คําใดท่ีขาพเจาควรกลาว 
ในชีวิตินทรยินิทเทสน้ี    คําน้ันขาพเจากลาวไวในอรูปชีวิตินทรีย   ในหนหลัง 
แลวท้ังน้ัน     ก็ในอรูปชวิีตินทรียนั้นตรัสไววา   อรูปธรรมใด  ของอรูปธรรม 
เหลาน้ัน   แตในชีวิตินทริยนิทเทสน้ีตรัสวา  รูปธรรมใด  ของรูปธรรมเหลาน้ัน  
เพราะความเปนรูปชีวิตินทรีย    นี้เปนเนื้อความตางกัน      แตลกัษณะเปนตน 
ของรูปชีวีตินทรียนั้น    พึงทราบอยางนี้. 
           สหชาตรูปานุปาลนลกฺขณ   ชวีิตินฺทริย  ชวิีตินทรียมีการตาม 
รักษารูปที่เกิดพรอมกันเปนลักษณะ  เตส  ปวตฺตนรส   มีความเปนไปของ 
รูปธรรมเหลาน้ันเปนรส   เตสฺเยว   ปนปจฺจุปฏาน   มีความดํารงอยูซึ่ง  
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รูปธรรมเหลาน้ันนั่นแหละเปนปจจุปฏฐาน    ยาจยิตพฺพภูตปทฏาน    ม ี 
ภูตรูปอันยังรูปธรรมใหดําเนินไปเปนปทัฏฐาน   ดังน้ีแล. 
 
                            อรรถกถากายวิญญัตตินิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในกายวิญญัตินิทเทสตอไป. 
           ในขอวา  กายวิญญตัติ  นี้กอน.   สภาวะที่ชื่อวา   วิญญัตติ  เพราะ 
อรรถวาความท่ีคนทั้งหลายก็ดี  หรือสัตวดิรัจฉานท้ังหลายก็ดี  ใหรูภาวะของตน 
ดวยกาย    แมสัตวดิรัจฉานก็รูความหมายของคนได    แมคนกร็ูความหมายของ 
สัตวไดดวยสภาวธรรมที่ถือเอาน้ีโดยทํานองแหงการถือเอากาย. 
           อีกอยางหนึ่ง  ที่ชือ่วา วิญญัตติ  เพราะอรรถวา   ตนเองยอมใหผูอ่ืน 
รูไดโดยทํานองแหงการกําหนดกาย.   วิญญัตติคือกาย  กลาวคือการไหวกาย ที่ 
ตรัสไวในคํามีอาทิวา   กาเยน สวโร  สาธุ   (การสํารวมกายเปนการดี)  ดังน้ี 
ชื่อวา  กายวิญญัตติ. 
           อีกอยางหนึ่ง  ที่ชือ่วา  กายวิญญัตติ   เพราะอรรถวา  ยอมแสดงให 
รูดวยกาย   เพราะเปนเหตุใหรูความประสงคดวยการไหวกายตาง ๆ  และเพราะ 
ตนเองก็จะพึงรูโดยประการน้ัน. 
           ในคํามีอาทิวา      กุสลจิตฺตสฺส  วา    (ของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล) 
อธิบายวา จิตของบุคคลผูมีจิตเปนกุศลดวยจิต ๙ คือ กามาวจรกุศลจิต  ๘ ดวง 
อภิญญาจิต   ๑  ดวง     หรือผูมีจิตเปนอกุศลดวยอกุศลจิต  ๑๒  ดวง    หรือมี 
จิตท่ีเปนอัพยากฤต   ดวยกิริยาจิต  ๑๑  ดวง   คือ  มหากิริยาจิต  ๘  ดวง  ปริตต- 
กิริยาจิต  ๒  ดวง      อภิญญาที่เปนรูปาวจรกิริยาจิต   ๑  ดวง      อ่ืน ๆ จากนี้ 
ยอมไมยังวิญญัตติใหเกิดได.  ก็พระเสกขะ  พระอเสกขะ  และปุถุชนก็มีวิญญัตติ   
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ดวยจิตมีประมาณเทาน้ีแหละ    เพราะฉะนั้น     พระองคจึงทรงแสดงวิญญัตติ  
โดยเปนเหตุดวยบทท้ัง  ๓  ดวยสามารถแหงธรรมมีกุศลเปนตนเหลาน้ี  (คือ 
กุศล  อกุศลกิริยา). 
           บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงวิญญัตติโดยผลดวยบททั้ง  ๖*  จึงตรัสวา 
อภิกฺกมุนฺตสส  วา (กาวไปอยู) เปนตน.  จริงอยู  การกาวไปเปนตน  ชื่อวา 
ผลของวิญญัตติ  เพราะเปนไปดวยอํานาจวิญญัตติ.  บรรดาบททั้งหลายมีการ 
กาวไปเปนตนเหลาน้ัน   บทวา  อภิกกฺมนฺตสฺส (กาวไปอยู)  ไดแก  นํากาย 
ไปขางหนา.  บทวา  ปฏิกกฺมนฺตสฺส   (ถอยกลับอยู)  ไดแก  นํากายกลับมา 
ขางหลัง.   บทวา  อาโลเกนฺตสฺส   (แลดูอยู)   ไดแก  แลดูตรง ๆ.   บทวา 
วิโลเกนฺตสฺส   ไดแก แลดูทางโนนแลดูทางนี้.   บทวา  สมฺมิชฺนฺตสฺส 
(คูเขาอยู) ไดแก งอขอตอท้ังหลาย.  บทวา  ปสาเรนฺตสฺส  (เหยียดออกอยู) 
ไดแก  เหยียบขอตอท้ังหลาย. 
           บัดนี้   เพ่ือแสดงวิญญัตติโดยสภาวะดวยบททั้ง  ๖ จึงตรัสวา   กายสฺส 
ถมฺภนา (ความเครงตึงของกาย) เปนตน. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กายสฺส  
(ของกาย)   ไดแก   ของสรีระ.   สภาวะท่ีชื่อวา   ความเครงตึง   (ถมฺภนา) 
เพราะอรรถวา    ทํากายใหแข็งแลวใหกระดาง.    สภาวะที่เครงตึงนั้นนั่นแหละ 
ตรัสเรียกวา  กิริยาที่เครงตึงดวยดี  (สนฺถมฺภนา)  เพราะเพิ่มดวยอุปสรรค 
อีกอยางหนึ่ง   ความเครงตึงมีกําลังมาก   ชื่อวา  สนัถัมภนา.  ความเครงตึง 
ดวยดี  ชื่อวา  สันถัมภิตัตตัง.  ชื่อวา  วญิญัตติ  (การแสดงใหรูความหมาย) 
ดวยสามารถแหงการใหรูใหเขาใจ.  กิริยาที่ใหเขาใจความหมาย  ชื่อวา วิญญา- 
ปนา.  ความแสดงใหรูความหมาย   ชือ่วา   วิญญาปตัตตัง.   คําที่เหลือใดที่ 
พึงกลาวในท่ีนี้   คําน้ันขาพเจากลาวไวในทวารกถาในหนหลังแลวแล. 
* ๑  กาวไปอยู  ๒  ถอยกลับอยู  ๓  แลดูอยู  ๔  เหลียวซายแลขวาอยู  ๕  คูเขาอยู  ๖  เหยยีด 
ออกอยู. 
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                              อรรถกถาวจีวิญญัตตินิทเทส  
           ในวจีวิญญัตติก็เหมือนกัน     แตวาเนื้อความของบทวา    วจีวิญญัตติ 
ดังน้ี  และบทนิทเทสท้ังหลายที่ขาพเจายังมิไดกลาวไวในทวารกถานั้น  พึงทราบ 
อยางนี้วา                       
           ที่ชื่อวา  วิญญัตติ   เพราะอรรถวา  คนก็ดี  สัตวดิรัจฉานก็ดี   ซึ่งจะ 
ใหรูภาวะของตนดวยวาจา    แมสัตวดิรัจฉานก็รูภาวะของคนได    หรือคนก็รู 
ภาวะของสัตวได    ดวยสภาวะน้ี    โดยกําหนดเอาตามทํานองแหงการกําหนด 
คําพูด.  อีกอยางหนึ่ง  ที่ชื่อวา   วิญญัตติ  เพราะอรรถวา  ยอมรูความหมาย 
โดยทํานองแหงการกําหนดคําพูดไดโดยตนเอง.   วิญญัตติคือวจี   กลาวคือการ 
เคลื่อนไหวท่ีตรัสไวในพระบาลีมีอาทิวา  สาธุ  วาจาย  สวโร  (ความสํารวม 
ทางวาจาเปนการดี)  ดังนี้   ชื่อวา   วจีวญิญัตติ. 
           อีกอยางหนึ่ง  ที่ชือ่วา  วจีวิญญัตติ   เพราะอรรถวา  การแสดงความ 
หมายใหรูทางวาจา   เพราะเปนเหตุใหเขาใจความประสงคไดดวยเสียงของวาจา 
และเพราะตนเองก็จะพึงรูโดยประการน้ัน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําเปนตนวา  วาจา  คิรา  (การพูดเปลงวาจา)  ตอไป. 
           ที่ชื่อวา   วาจา   (การพูด)   เพราะอรรถวา   เปนสภาพอันเขากลาว. 
ที่ชื่อวา   คิรา   (การเปลงวาจา)   เพราะอรรถวา   อันบุคคลเปลง.   ที่ชื่อวา 
วากฺยเภโท   (การกลาว)   เพราะอรรถวาการเจรจา.   อีกอยางหน่ึง   ทีช่ื่อวา 
พฺยปฺปโถ    (การเปลงวาจา)  เพราะอรรถวา  คําพูดนั้นดวย  เปนทางของบุคคล 
ผูประสงคจะรูเนื้อความและยังผูอ่ืนใหรูดวย.   ทีช่ื่อวา   อุทีรณ   (การกลาว) 
เพราะอรรถวา  ยอมเปลงออก.  ที่ชื่อวา  โฆสะ  (การปาวรอง)  เพราะอรรถ 
อันเขายอมโฆษณา.  ที่ชือ่วา  กรรม  เพราะอรรถวา  อันเขายอมกระทํา.  กรรม  
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คือการโฆษณา   ชื่อวา   โฆสกรรม   อธิบายวา   เขาทําโฆษณาโดยประการ  
ตาง ๆ. เพ่ือใหรูวา   การเปลงวาจา   ชือ่วา  วจีเภท   แตวจีเภท  (คือการเปลง 
วาจา)   นั้นมใิชการทําลาย   เปนวาจาท่ีแตกตางกันเทาน้ัน      จึงตรัสวา   วาจา 
วจี  เภโท  (วาจา  การแสดงความหมายใหรูทางวาจา)  ดังนี้.  สทัทวาจานั่นเอง 
พระองคทรงแสดงดวยบทแมทั้งปวงเหลาน้ี. 
           บัดนี้    ทรงประสงคจะแสดงวจีวิญญัตตินั้นโดยสภาวะ   ดวยอาการ ๓ 
อยาง  ดวยอํานาจแหงบททั้งหลายมีวิญญัตติเปนตน     แหงเน้ือความท่ีกลาวใน 
หนหลังท่ีประกอบวาจานั้น  จึงตรัสคํามีอาทิวา  ยา  ตาย  วาจาย  วิฺตฺติ 
(แสดงใหรูความหมายดวยวาจานั้น   อันใด   ดังน้ี.   คําน้ันมีอรรถงายทั้งน้ัน 
เพราะมีนัยตามท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
           บัดนี้    เพ่ือมิใหหลงใหลในจิตอันยังวิญญัตติใหต้ังข้ึน     พึงทราบ 
ปกิณกธรรมน้ีคือ   จิต  ๓๒ ดวง   จิต ๒๖ ดวง   จิต ๑๙  ดวง  จิต ๑๖ ดวง 
สุดทาย.   จรงิอยู  จิต ๓๒  ดวง  ยอมยงัพหิรูปใหต้ังข้ึน   ยอมอุปถัมภอิริยาบถ 
ยอมยังวิญญัตติแมทั้ง ๒ ใหเกิดข้ึน. จิต  ๒๖ ดวง  ยอมยังวิญัตตินั่นแหละให 
เกิดข้ึน   ยอมกระทําท้ัง  ๒ นอกน้ีดวย.   จิต ๑๙  ดวง  ยอมยังรูปนั่นแหละให 
ต้ังข้ึน   แตไมกระทํา ๒ อยางนอกน้ี.    จิต  ๑๖ ดวง   ไมกระทําหนาท่ีแมสัก 
อยางหน่ึงในบรรดา ๓ อยางนั้น     (ใหเกิดอุปถัมภ   ใหเกิดวิญญติั). 
           ในปกิณกธรรมเหลาน้ัน   คําวา  จิต ๓๒   คือจิตท่ีกลาวในหนหลัง 
นั่นแหละคือ  กามาวจรกุศล  ๘  อกุศลจิต ๑๒  กิรยิาจิต  ๑๐   อภิญญาจิตของ 
พระเสกขะปุถุชน  ๑  อภิญญาจิตของพระขีณาสพทั้งหลาย  ๑. 
           คําวา  จิต ๒๖  คือรูปาวจรกุศลจิต  ๕  รูปาวจรกิริยา  ๕  อรูปาวจร 
กุศลจิต ๔  อรูปาวจรกิริยาจิต  ๔  มรรคจิต  ๔   ผลจิต  ๔.  
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           คําวา  จิต  ๑๙  คือกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑  อกุศลวิบาก  ๒  กิริยามโน-  
ธาตุ  ๑  รูปาวจรวิบากจิต  ๕. 
           คําวา   จิต  ๑๖     คือทวิปญจวิญญาณจิต  ๑๐    ปฏิสนธิจิตของสัตว 
ทั้งหมด ๑  จุติจิตของพระขีณาสพ  ๑ อรูปวิบากจิต ๔.  จิต ๑๖ เหลาน้ียอมไม 
กระทําใหรูปเกิด  อุปถัมภ  และวิญญัตติแมสักอยางหน่ึงเลย.   จิตท่ีเกิดข้ึนใน 
อรูปแมอ่ืนอีกมากก็ไมทํารูปใหเกิดข้ึนเพราะไมมีโอกาส     ก็จิตเหลาใดยอมยัง 
กายวิญญัตติใหต้ังข้ึน     จิตเหลาน้ันเทียวยอมยังวจีวิญญัตติใหต้ังข้ึนดวย. 
 
                                อรรถกถาอากาศธาตุนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอากาศธาตุตอไป. 
           สภาวะที่ชื่อวา   อากาศ   เพราะอรรถวา    อันใคร ๆ ยอมไถไมได 
ทําใหเปนรอยไมได  คือวา ไมอาจเพ่ือจะไถ  หรือเพ่ือจะตัด  หรือเพ่ือทําใหแตก. 
อากาศน่ันแหละ  เรียกวา  อากาสคต (ถึงการนับวาเปนอากาศ)  เหมือนคําวา 
เขลคต   (ถึงการนับวาเปนน้ําลาย)   เปนตน   อีกอยางหน่ึง   คําวา  อากาศ 
ชื่อวา  อากาสคต  เพราะสัตวถึงแลว.  ที่ชื่อ  อฆ  (ความวางเปลา)   เพราะ 
อันอะไร ๆ ยอมไมกระทบ   คือไมมีอะไรถูกตองได.  อฆะน้ีนั่นแหละ  เรียกวา 
อฆคต.  ทีช่ือ่วา  วิวโร   (ชองวาง)  เพราะอรรถวา  เปนชอง. 
           คําวา  อสมฺผุฏ ิ  จตูหิ  มหาภูเตหิ  (อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง 
แลว) นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอากาศอันโลงท่ีมหาภูตรูปเหลาน้ีไมถูกตอง 
แลว.  แตเมื่อวาโดยลักษณะเปนตน    รูปปริจฺเฉทลกฺขณา   อากาศธาตุมีการ 
ค่ันไวซึ่งรูปเปนลักษณะ     อากาสธาตุรูปปริยนฺตปฺปกาสนรสา  มีการ 
ประกาศท่ีสุดของรูป    ของอากาศธาตุเปนรส   รปูมริยาทปจจุปฏานา   มี 
ขอบเขตของรูปเปนปจจุปฏฐาน    อสมฺผุฏภาวฉิทฺทวิวรภาวปจฺจุปฏา-  
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นา  วา  หรือมีภาวะอันมหาภูตรูปถูกตองไมไดมีภาวะที่ภูตรูปค่ันไว  และมีภาวะ  
ที่เปนชองวางโลงเปนปจจุปฏฐาน   ปริจฺฉินฺนรูปปทฏานา   มรีูปที่ค่ันไว 
เปนปทัฏฐาน.   เมื่อรูปทัง้หลายอันอากาศธาตุใดค่ันไวแลว    รปูนี้ก็มีเบ้ืองบน 
เบื้องตํ่า   และเบ้ืองขวางโดยอากาศธาตุนั้น.   
           เบื้องหนาแตนี้       พึงทราบนิทเทสแหงธรรมท้ังหลายมีรูปลหุตา 
เปนตน   โดยนัยที่กลาวไวในธรรมทั้งหลายมีจิตลหุตาเปนตนน่ันแหละ  แตใน 
ที่นี้วาโดยลักษณะเปนตน  อทนฺธตาลกฺขณา  รูปสฺส  ลหุตา  ลหุตารูป   ม ี
อันไมเชื่องชาเปนลักษณะ  รูปาน  ครภุาววิโนทนรสา  มีความบรรเทาความ 
หนักแหงรูปทั้งหลายเปนรส    ลหุปรวิตฺติตาปจฺจุปฏานา   มกีารเปลี่ยนได 
เร็วเปนปจจุปฏฐาน  ลหรุูปปทฏานา  มีรูปเบาเปนปทัฏฐาน. 
           อถทฺธตาลกฺขณา   รูปสฺส   มุทตุา  มุทุตารูป  มีอันไมแข็งเปน 
ลักษณะ  รูปาน  ถทฺธภาววิโนทนรสา มีการบรรเทาความแข็งของรูปทั้งหลาย 
เปนรส  สพฺพกิริยาสุ  อวโิรธิตาปจฺจุปฏานา   มีความไมเปนขาศึกกัน 
ในการกระทําท้ังปวงเปนปจจุปฏฐาน    มุทุรูปปทฏานา   มีรปูที่ออนเปน 
ปทัฏฐาน.                                                           
           สรีรกริิยานุกุลกมมฺฺภาวลกขฺณา  รูปสฺส   กมฺมฺตา 
กรรมัญญตารูปมีการควรแกการงานโดยสมควรแกการกระทําสรีระเปนลักษณะ 
อกมฺมฺภาววิโนทนรสา    มีความบรรเทาความไมควรแกการงานเปนรส 
อทุพฺพลภาวปจฺจุปฏานา มีความไมทุรพลเปนปจจุปฏฐาน  กมฺม ฺรูป- 
ปทฏานา   มีรูปที่ควรแกการงานเปนปทัฏฐาน.                                    
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           ก็วิการรูปทั้ง ๓ เหลาน้ีไมละซึ่งกันและกัน    เมื่อความเปนอยางนั้น   
มีอยู   บัณฑิตพึงทราบความตางกันแหงรูปทั้ง  ๓  เหลาน้ัน    อยางนี้วา   ภาวะท่ี 
เบา   คือความไมเชื่องชาแหงรูปทั้งหลาย   มีอาการเปนไปไดเร็วเหมือนคนไมมี 
โรค    มีสมฏุฐานเกิดแตปจจัยซึ่งเปนปฏิปกษตอธาตุกําเริบซึ่งทําใหรูปเชื่องชา 
อันใด   วิการรูปนั้น     ชือ่วา   ลหุตารูป.   ความท่ีรูปทั้งหลายมีความออนดุจ 
หนังที่ขยําไวดีแลว     มอีาการทําใหออนเปนไปตามอํานาจในการกระทําท้ังปวง 
ไดตาง ๆ กัน    มีสมฏุฐานเกิดแตปจจัยซึ่งเปนปฏิปกษตอธาตุกําเริบอันทําให 
รูปแข็ง  อันใด   วิการรูปนั้น    ชื่อวา   มุทุตารูป.   แตความท่ีรูปทั้งหลายควร 
แกการงานเหมือนทองคําท่ีหลอมไวดีแลว  มีอาการคลอยตามในการกระทาํของ 
สรีระ    มีสมุฏฐานเกิดแตปจจัยซึ่งเปนปฏิปกษตอธาตุกําเริบ    อันทําใหรูปไม 
คลอยตามของการกระทําในสรีระ อันใด  วิการรปูนั้น ชื่อวา กรรมมัญญตารูป. 
           อน่ึง  วิการรูปแมทั้ง ๓ นั่นยอมอาจเพ่ือทําการงานได  ก็หาไม  รูปที่ 
เกิดจากอาหารเปนตน    (คือเกิดแตจิตและอุตุดวย)  เทาน้ันยอมทําการงานได. 
จริงอยางนั้น     พวกพระโยคีจึงพูดกันวา    วันนีพ้วกเราไดอาหารเปนสัปปายะ 
กายของเราจึงเบาออนควรแกการงาน  วันนี้พวกเราไดอุตุสัปปายะ  วันนี้จิตของ 
พวกเราจึงสงบ   กายของพวกเราเบาออนควรแกการงาน   ดังน้ี. 
 
                          อรรถกถาอุปจยะและสัตตตินิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอุปจยะและสันตติตอไป. 
           บทวา  อายตนาน  (อายตนะทั้งหลาย)  ไดแก รูปายตนะ  ๑๐ ทั้งกึ่ง 
(คือ  ๑๐ กับ  ครึ่งหนึ่ง).   บทวา    อาจโย    (ความส่ังสม)    ไดแก   ความ 
บังเกิดข้ึน.  บทวา  โส   รปูสฺส  อุปจโย   (นั้นเปนความเกิดแหงรูป)  ไดแก  
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ความเกิดสั่งสมแหงอายตนะอันเกิดข้ึนบอย ๆ  อันใด    อันนัน้แหละ    ชือ่วา  
ความเกิดสั่งสมแหงรูป    อธิบายวา    ยอมเติบโตข้ึน.    ความเกิดสั่งสมแหงรูป 
อันใด  อันนัน้เปนสันตติ   (ความสืบตอ)  ของรูป  เพราะฉะน้ัน     ความเจริญ 
ของรูปทั้งหลายอันสั่งสมแลวดวยอาการอยางน้ี    อันใด    ในเวลาท่ีรูปเปนไป 
ยิ่งกวานั้น    ความเจริญน้ัน     ชื่อวา    สันตติของรูปคือความเปนไปของรูป. 
เหมือนอยางวา     เมื่อบุคคลขุดหลุมใกลฝงแมน้ํา     ความส่ังสมเกิดข้ึนเหมือน 
เวลาท่ีน้ําไหลไปยังหลุม.     ความเกิดข้ึนเจริญแลว   เหมือนเวลาท่ีน้ําเต็มหลุม 
พึงทราบวาสันตติเปนไปดุจเวลาที่น้ําไหลทวมไปฉะน้ัน. 
           ถามวา  ดวยนิทเทสคําวา  โย  อายตนาน  อาจโย   เปนตนอยางนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร  ?  ตอบวา   พระองคตรัสความเริ่มเกิดดวย 
อายตนะ    ตรัสอายตนะดวยความเริ่มเกิด     เปนอันตรัสความเริ่มเกิดและตรัส 
อายตนะนั่นแหละไวแลว. 
           ถามวา  เมื่อเปนอยางนั้น     พระองคตรัสไวอยางไร  ? 
           ตอบวา  พระองคตรัสถึงความเริ่มเกิด  ความสั่งสม  ความเกิด  ความ 
เจริญของสันตติรูปทั้ง  ๔. 
           จริงอยู   เมื่อวาโดยอรรถ  รูปทัง้ ๒ แมนี้    (อุปจยะ  สันตติ)   เปนชื่อ 
ของรูปที่เกิดเทาน้ัน    แตวาโดยความตางกันแหงอาการ     และดวยอํานาจแหง 
เวไนยสัตว  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงทําอุทเทสและนิทเทสดวยคําวา  อุปจโย 
สนฺตติ   แตเพราะในอุทเทสนี้    ไมมคีวามแตกตางกันโดยอรรถ   ฉะน้ัน   จึง 
ตรัสไวในนิทเทสวา    โย   อายตนาน   อาจโย   โส   รูปสฺส   อุปจโย 
โย  รูปสฺส  อปุจโย  โส  รปูสฺส   สนฺตติ    (ความส่ังสมแหงอายตนะทั้ง 
หลาย  อันใด   อันนั้นเปนความเกิดแหงรูป  ความเกิดแหงรูปอันใด  อันนั้นเปน 
ความสืบตอแหงรูป)  ดังนี้.  
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           อน่ึง  เพราะรูปนี้แมทั้ง  ๒  (อุปจยะและสันตติ)  เปนชือ่ของรูปที่เกิด  
อยางเดียวกัน   ฉะน้ันในนิทเทสน้ี    บัณฑิตพึงทราบ   (ลักขณาทิจตุกะของรูป 
ทั้ง  ๒  นั้น)  วา 
           อาจยลกฺขโณ  รูปสฺส  อุปจโย  อุปจยรูปมีความเริ่มเกิดเปนลักษณะ 
ปุพฺพนฺตโต   รูปาน  อุมมฺชฺุชาปนรโส  มีการยังรูปทั้งหลายใหเกิดดุจขันธ 
อันเปนสวนเบ้ืองตนเปนรส   นิยาตนปจฺจุปฏาโน  ปริปุณฺณภาวปจฺจุ- 
ปฏาโน  วา  มีการมอบใหเปนปจจุปฏฐาน หรือมีความบริบูรณเปนปทัฏฐาน 
อุปจิตรูปปทฏาโน  มีรูปที่เกิดแลว  (คือรูปที่ถึงอุปาทขณะ)  เปนปทัฏฐาน. 
           ปวตฺติลกฺขณา  รปูสฺส  สนฺตติ   สันตติรูปมีความเปนไป   (คือ 
เปนไปดวยอํานาจความสืบตอ)  เปนลกัษณะ  อนุปฺปพนฺธนรสา   มีการสืบ 
ตอกันโดยลาํดับ   (คือการสืบตอดวยอํานาจรูปเบื้องตนและเบื้องปลาย)  เปนรส 
อนุปฺปจฺเฉทปจฺจุปฏานา    มีความไมขาดจากกัน   (มีความไมขาดจากรูป 
เบื้องตนและเบื้องปลาย)  เปนปจจุปฏฐาน  อนุปฺปพนฺธรูปปทฏานา  มรีูป 
ที่สืบตอกันเปนปทัฏฐาน. 
 
                                  อรรถกถาชรตานิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงชรตา  ตอไป. 
           ที่ชื่อวา  ชรา  ดวยอํานาจแหงรูปที่แก.  ในนิทเทสแหงชราน้ี   มีความ 
ขยายสภาวะวา   อาการแหงการคร่ําครา   ชื่อวา  ความคร่ําครา.   อาการท้ัง   ๓ 
มีคําวา  ฟนหัก   เปนตน    มีการขยายกิจคือลวงกาลผานวัยไปทีเดียว   อาการ 
๒  ขางปลาย  เปนการขยายความตามปกติ  (คือเปนไปตามธรรมชาติ). 
           จริงอยู ดวยบทวา  ชรานี้ พระองคทรงแสดงชราน้ีโดยสภาวะ  เพราะ 
เหตุนั้น    คําวา    ชรานี้   จึงเปนการอธิบายสภาวะของชราน้ัน.    ดวยบทวา  
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ชิรณตา  นี้   ทรงแสดงโดยอาการ.  เพราะฉะนั้น  คําวา  ชิรณตา  นี้  จึงเปน   
อธิบายอาการของรูปชิรณตาน้ัน.   ดวยบทวา  ความมีฟนหลุด  นี ้  ทรงแสดง 
โดยกิจคือการทําภาวะที่ฟนและเล็บหลุดโดยกาลผานวัย.  ดวยบทวา   ปาลจิฺจ 
ความมีผมหงอกนี้    ทรงแสดงโดยกิจ    คือ    ความที่ผมและขนท้ังหลาย 
หงอก.  ดวยบทวา  มีหนังเปนเกลียว  นี้ทรงแสดงโดยกิจ  คือกระทําเนื้อ 
ใหเห่ียว     แลวทําหนังใหยนเปนเกลียว.  เพราะฉะนั้น     บททั้ง  ๓  มีฟนหลุด 
เปนตนนี้  เปนการขยายความถึงกิจท่ีลวงกาลผานวัยแหงรูปนั้น.  ดวยบทท้ัง ๓ 
เหลาน้ัน     พระองคทรงแสดง   ปากฏชรา   คือ  ความแกที่ปรากฏโดยอํานาจ 
แหงการเห็นวิการรูปเหลาน้ี.  เหมือนอยางวา   ทางที่น้ําบาไป   หรือลมพัดไป 
ยอมปรากฏโดยการพังทะลายหญาและตนไมเปนตน  หรือวา  ทางที่ไฟไหมเตียน 
โลงไปยอมปรากฏ    ทางมีน้ําเปนตนผานไปแลวน้ันยังปรากฏ    แตน้ําเปนตน 
เหลาน้ันมิไดปรากฏใหเห็นอยู  ขอน้ีฉันใด  ทางที่ชราผานไปแลว    โดยอํานาจ 
แหงความแตกหักในอวัยวะ  มีฟนหลดุเปนตน    ยอมปรากฏ   เพราะบุคคลลืม 
ตาดูก็รูได  แตสภาวะมีฟนหลุดเปนตน    ลืมตาดูรูไมได ชรากร็ูไมได   เพราะ 
ชราจักขุวิญญาณรูไมได. 
           ก็ดวยประเภทบทเหลาน้ีวา    ความเส่ือมอายุ    ความหงอมแหง 
อินทรียทั้งหลาย   ดังน้ี     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความแกโดยปกติอัน 
สิ้นไปแหงอายุ   ดวยสําคัญแหงการแกรอบแหงอินทริยมีจักษุเปนตน   แจมแจง 
แลวโดยลวงกาลผานวัยทีเดียว  ดวยเหตุนั้น    พึงทราบสองประการหลังน้ีวาเปน 
นิทเทสโดยปกติแหงชรตานั้น.  ในอาการท้ังสองเหลาน้ัน   เพราะอายุของบุคคลผู 
ถึงความแกแลว   ยอมเสื่อมลง  ฉะนั้น  จึงตรัสชราโดยมุงถึงผลวา  ชรา อายุโน 
สหานิ  (ชราคือความเส่ือมแหงอายุ)  ดังนี้   อีกอยางหน่ึง  เพราะเวลาที่คนยัง  
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เปนหนุม  อินทรียทั้งหลาย   มีจักขุเปนตนผองใสสามารถรับอารมณแมละเอียด    
ของตนไดโดยงายนั่นแหละ   แตเมื่อถึงความชราแลวอินทรียทั้งหลายก็จะหงอม 
งกเง่ิน   ไมคลองแคลว   ไมสามารถจะรับอารมณแมอันหยาบของตนไดฉะนั้น 
จึงตรัสชราโดยผลูปจารนัยวา  ความหงอมแหงอินทรียทั้งหลาย  ดังนี้. 
 
                                   วาโดยชรา   ๒  อยาง 
           ก็   ชรานี้นั้นทรงยกข้ึนแสดงไวอยางนี้วา   ชราแมทั้งหมดมี  ๒  อยาง 
คือ   ปากฏชรา   (ชราปรากฏ)   ปฏิจฉันนชรา  (ชราปกปด).  บรรดาชรา ๒ 
เหลาน้ัน      ชราในรูปธรรมท้ังหลาย    ชื่อวา  ปากฏชรา   เพราะแสดงความ 
แตกหักเปนตน    ในอวัยวะมีฟนเปนตน   แตชราในอรูปธรรมท้ังหลาย   ชื่อวา 
ปฏิจฉันนชรา  เพราะไมแสดงพิการเชนนั้น. 
           อีกอยางหนึ่ง   ยังมีชราอีก  ๒ อยาง  คือ 
                   อวีจิชรา  (ชราไมมีคลื่น) 
                   สวีจิชรา  (ชรามีคลื่น).             
           ในชรา ๒ อยางเหลาน้ัน  พึงทราบวา  ชราที่ชื่อวา   อวจีิชรา  เพราะ 
ความตางกันแหงวรรณะเปนตน    ภายในระหวาง ๆ เปนชราท่ีรูไดยาก  ดุจชรา 
ของแกวมณี ทองคํา  เงิน  แกวประพาฬ  ดวงจันทรดวงอาทิตยเปนตน   ดุจชรา 
ของสัตวมีชีวิตท้ังหลายในเวลาที่เปนมันททสกะเปนตน    และดุจชราของส่ิงไมมี 
ชีวิตท้ังหลายมีในเวลาท่ีมีดอก  มีผล   และหนอเปนตน   ไดแก  นิรันตชรา. 
สวนชราที่ชือ่วา  สวีจิชรา    เพราะความตางกันแหงวรรณะเปนตน     ภายใน 
ระหวาง ๆ   ในสิ่งเหลาอ่ืนตามท่ีกลาวแลว     นอกจากน้ันเปนของรูไดโดยงาย     
ดังน้ี.  
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           วาโดยลักขณาทิจตุกะวของชรตารูป  พึงทราบวา  
           รูปปรปิากลกฺขณา  รูปสฺส   ชรตา  ชรตารูป  มีความหงอมแหง 
รูปเปนลักษณะ  อุปนยรสา    มีการนอมเขาไปใกลความตายเปนรส    สภา-  
วานปคเมป   นวภาวาปคทปจฺจุปฏานา   มีความปราศจากของใหมแมยัง 
ไมปราศจากภาวะของตนเปนปจจุปฏฐาน   วีหิปุราณภาโว  วิย  ปริปจฺจ- 
มานรูปปทฏานา  มีรูปทีห่งอมอยูดุจขาวเหนียวเกาเปนปทัฏฐาน. 
 
                                อรรถกถาอนิจจตานิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอนิจจตารูปตอไป. 
           รูปทีช่ื่อวา   ขโย   (ความส้ินไป)   ดวยอํานาจแหงการถึงความส้ินไป 
ที่ชื่อวา  วโย   (ความเสื่อมไป)  ดวยอํานาจแหงการเขาถึงความเส่ือม   ที่ชื่อวา 
เภโท   (ความแตกไป)   ดวยอํานาจแหงความแตก. 
           อีกอยางหนึ่ง  รูปที่ชื่อวา  ขโย  เพราะอรรถวา  เปนที่สิ้นไป  ที่ชื่อวา 
วโย  เพราะอรรถวา  เปนที่เสื่อมไป  ที่ชื่อวา  เภโท   เพราะอรรถวา   เปน 
ที่แตกดับไป   เพราะรูปถึงอาการน้ันแลวยอมส้ินไป   ยอมเสื่อมไป    และยอม 
แตกไป   ความแตกไปน่ันเอง   เรียกวาปริเภท   (ความทําลายไป)   เพราะทรง 
เพ่ิมบทดวยอุปสรรค. 
           สภาวะที่ชื่อวา   อนิจจัง   เพราะอรรถวา   ไมเที่ยงคือมีแลวหามีไม. 
ภาวะแหงอนิจจังน้ัน  ชื่อวา  อนิจจตา   (ความไมเที่ยง)  ชื่อวา  อันตรธาน 
เพราะอรรถวา เปนที่อันตรธาน  จริงอยู   รูปถึงมรณะแลวยอมอันตรธาน คือ 
ยอมถึงความไมเห็น รูปเทาน้ัน    ถึงความไมเห็นอยางเดียวก็หาไม   เบญจขันธ 
แมทั้งหมดก็อันตรธานไป      เพราะฉะนั้น     รูปนี้แหละ    พึงทราบวาเปน 
ลักษณะความไมเที่ยงแหงขันธแมทั้ง  ๕   ก็เม่ือวาโดยลักขณะเปนตน  พึงทราบวา  
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           ปริเภทลกฺขณา   รปูสฺส  อนิจฺจตา  อนิจจตารูปมีความทําลายเปน  
ลักษณะ   สสึทนรสา   มกีารจมลงเปนรส   ขยวยปจฺจุปฏานา  มีความ 
สิ้นไปเส่ือมไปเปนปจจุปฏฐาน   ปรภิิชฺชมานรูปปทฏานา   มีรูปที่กําลัง 
ทําลายไปเปนปทัฏฐาน. 
 
             วาดวย   ชาติ  ชรา   มรณะดุจปจจามิตร   ๓  คน         
           พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาชาติ    (ความเกิด)    ชรา    (ความแก) 
แสดงไวในหนหลังแลว   แตในที่นี้ทรงถือเอามรณะ   (ความตาย)  ธรรมท้ัง ๓ 
เหลาน้ี     เปนเชนกับปจจามิตร      ผูเง้ือดาบข้ึนประหารสัตวทั้งหลายเหลาน้ี. 
เหมือนอยางวา   ปจจามิตร  ๓  คน เที่ยวแสวงหาชองประทุษรายบุรุษ  บรรดา 
ปจจามิตร ๓  คนนั้น    คนหน่ึงพูดอยางนี้วา    การพาบุรุษน้ีออกเขาไปสูดง 
เปนหนาท่ีของเรา  คนที่  ๒  พูดวา  ในเวลาท่ีบุรุษนั้นถึงดงแลว   การ 
โบยตีใหลมลงบนแผนดินเปนหนาท่ีเรา    คนที่  ๓  พูดวา  จําเดิมแต 
เวลาท่ีบุรุษนัน้ลมลงที่ดงแลว  การเอาดาบตัดศีรษะเปนหนาท่ีของเรา  ดังน้ี 
ฉันใด  ธรรมเหลาน้ีมีชาติเปนตน   เห็นปานน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ชาติ เปน 
เชนกับปจจามิตรผูนําบุรุษออกใหเขาไปสูดง   เพราะใหสัตวบังเกิดในที่นั้น  ๆ. 
ชรา  เปนเชนกับปจจามิตรผูโบยตีบุรุษผูถึงดงแลวใหลมลงยังแผนดิน  เพราะ 
กระทําขันธที่เกิดข้ึนแลวใหทุรพล     ใหอาศัยคนอ่ืน    ใหมุงไปสูเตียงนอน. 
มรณะ   เปนเชนกับปจจามิตรผูเอาดาบตัดศีรษะของบุรุษผูลมลงที่ดง  เพราะ 
ยังขันธทั้งหลายซึ่งถึงชราแลวใหถึงความส้ินชีวิต   ดังน้ี.      
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                       อรรถกถากพฬิงการาหารนิทเทส  
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงกพฬิงการาหาร  ตอไป 
           อาหารท่ีชื่อวา กพฬิงการ เพราะถูกการทําใหเปนกอน (เปนคําขาว) 
ชื่อวา  อาหาร  เพราะอรรถวายอมถูกกลืนกิน. อธิบายวา  บุคคลทําคําขาวแลว 
ยอมกลืนกิน.  อีกอยางหน่ึง  ที่ชื่อวา  อาหาร   เพราะอรรถวา  ยอมนํามาซึ่ง 
รูป. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงยกชื่อข้ึนแสดงดวยอํานาจแหงวัตถุอยาง 
นี้แลว    เพ่ือจะทรงแสดงอาหารน้ันนั่นแหละดวยสามารถแหงวัตถุอีก   จึงตรัส 
คํามีอาทิวา   โอทโน   กมุมฺาโส  (ขาวสุก  ขนมสด)  ดังนี้    จริงอยู  อาหาร 
๑๒  อยาง    มีขาวสุกเปนตน     มีน้ําออยเปนที่สุด    เปนวัตถุแหงอาหารท่ีทรง 
ประสงคเอาในที่นี้.  อาหารมีรากไมและผลไมเปนตนที่ไมไดตรัสไวในพระบาลี 
ก็รวมเขาในเยวาปนกธรรม. 
           บัดนี้     เพ่ือจะแสดงอาหารเหลานั้นมีรากไมผลไมเปนตนโดยควรแก 
สัตวทั้งหลายพึงกระทํา  จึงตรัสคําวา  ยมฺห ิ ยมฺห ิ  ชนปเท  (ในชนบทใด ๆ) 
เปนตน.  ในพระบาลีนั้น    อาหารท่ีชื่อวา มุขาสิย (อันเปนของใสปาก)  เพราะ 
อรรถวา พึงกลืนกิน คือ พึงบริโภคทางปาก.  ที่ชือ่วา  ทนฺตวิขาทน  (ของ 
ขบเค้ียว)   เพราะอรรถวา   อันสัตวพึงขบเค้ียวดวยฟน.  ทีช่ื่อวา  คลชฺโฌ- 
หรณีย  (ของกลืนกิน)  เพราะอรรถวา   อันสัตวพึงกลืนกินทางลําคอ. 
           บัดนี้   ทรงประสงคเพ่ือแสดงอาหารนั้นดวยสามารถแหงกิจ   จึงตรัส 
คําเปนตนวา  กุจฺฉิวิตฺถมภฺน  (เปนของอ่ิมทอง).  จริงอยู   อาหารน้ันมีราก 
ไมและผลไมเปนตน     หรือมีขาวสุกและขนมสดเปนตน     อันสัตวกลืนกินแลว 
ยอมอ่ิมทอง  นี้เปนกิจของอาหารน้ัน.  
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           บทวา  ยาย  โอชาย  สตฺตา   ยาเปนฺติ  (สัตวทั้งหลายเลี้ยงชีวิตดวย   
โอชาใด)  มคํีาอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอาหารอันเปนวัตถุ 
ดวยบทท้ังปวงในหนหลังแลว    บัดนี ้  ทรงประสงคเพ่ือแสดงโอชาเทาน้ันอัน 
สําเร็จแลว   (อันเกิดข้ึนแลว)   จึงตรัสคําวา   ยาย  โอชาย  สตฺตา  ยาเปนฺติ 
นี้ไว. 
           ถามวา   ก็บรรดาอาหารท่ีเปนวัตถุและโอชาเหลาน้ี    กิจของวัตถุเปน 
อยางไร   กิจของโอชาเปนอยางไร  ?    ตอบวา   วัตถุและโอชาเหลาน้ัน   มกีาร 
บําบัดอันตราย   และการรักษารางกายเปนกิจ   จรงิอยู   อาหารท่ีเปนวัตถุยอม 
นําอันตรายออกแตไมอาจเพ่ือรักษารางกาย     อาหารท่ีเปนโอชายอมรักษาราง 
กาย   แตไมอาจเพ่ือนําอันตรายออกไป.   อาหารแมทั้ง ๒  รวมกันแลวยอมอาจ 
แมเพ่ือรักษา   ยอมอาจแมเพ่ือนําอันตรายออกไป. 
           ถามวา   ก็อะไรเลา   ชื่อวา   เปนอันตราย. 
           ตอบวา   เตโชธาตุ   อันเกิดแตกรรม. 
           จริงอยู    เมื่อวัตถมุีขาวสุกเปนตนไมมีภายในทอง  เตโชธาตุอันเกิดแต 
กรรมต้ังข้ึนจับเยื่อกระเพาะอาหาร   ยอมยังบุคคลใหพูดวา   ขาพเจาหิวแลว  จง 
ใหอาหารเถิด    ในเวลาท่ีกินอาหารแลว    เตโชธาตุอันเกิดแตกรรมน้ันกล็ะเยื่อ 
กระเพาะอาหารไปจับวัตถุ   (ที่เปนอาหาร).  ทีนัน้สัตวก็มีจิตสงบ. 
           เหมือนอยางวา   ฉายารากษส    (รากษสผูจับสัตวเขาไปสูเงา)   จับ 
สัตวผูเขาไปสูเงา  เอาตรวนทิพยลามไว  เบิกบานใจอยูในที่อยูของตน  ในเวลา 
หิวก็มากัดกินที่ศีรษะ  สตัวนั้นยอมรองเพราะถูกกัดกินนั้น   พวกมนุษยฟงเสียง 
รองนั้นก็พากันมาจากท่ีนั้น ๆ  ดวยสําคัญวา   ในท่ีนี้มีสัตวผูไดรับทุกข  ฉายา- 
รากษสน้ันก็จับมนุษยที่มาแลว  ๆ  เค้ียวกินแลวสบายใจในท่ีอยูของตนฉันใด 
คําอุปไมยเปนเครื่องเปรียบเทียบนี้   พึงทราบฉันนั้น.  
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           ก็เตโชธาตุอันเกิดแตกรรม  เปรียบเหมือนฉายารากษส.  เยื่อกระเพาะ-  
อาหารเปรียบเหมือนสัตวที่ถูกฉายารากษสเอาตรวนทิพยลามไว,      วัตถุมีขาว 
สุกเปนตน     เปรียบเหมอืนพวกมนุษยผูมาอีก,    ความที่เตโชธาตุเกิดแตกรรม 
ละวัตถุไปแลวถือเอาเยื่อกระเพาะอาหารเปรียบเหมือนฉายารากษสลงมากัดที่ 
ศีรษะ,  เวลาท่ีบอกวา  ขอทานจงใหอาหาร   เปรยีบเหมือนเวลาที่รองของสัตว 
ซึ่งถูกกัดศีรษะ,   เมื่อเตโชธาตุเกิดแตกรรมละเยื่อกระเพาะอาหารไปจับเอาวัตถุ 
สัตวทั้งหลายก็มีจิตสงบ    เปรียบเหมือนเวลาท่ีฉายารากษสจับพวกมนุษยที่มา 
แลว  ๆ ดวยสัญญาน้ันเค้ียวกินสบายใจในท่ีอยูของตน. 
 
                              วาดวยอาหารหยาบและละเอียด 
           บรรดาอาหารเหลานั้น     ในวัตถุหยาบมีโอชานอย    ในวัตถุละเอียดมี 
โอชาแรง   จริงอยู   คนกนิอาหารมีหญากับแก*    เปนตนครูเดียวเทาน้ันก็หิว 
คนดื่มเนยใสเปนตน    แมดํารงอยูตลอดวันก็ไมอยากขาว   อน่ึง   ในขอน้ี   พึง 
ทราบความหยาบและละเอียดโดยการอาศัยเทียบเคียงกัน. 
           จริงอยู   เมื่อเทียบเคียงอาหารของพวกจระเขแลว   อาหารของพวกนก 
ยูงก็ละเอียด.   ไดยินวา   พวกจระเขกลืนหินเขาไป   และหินเหลาน้ีถึงทองของ 
พวกมัน แลวยอมยอยไป   พวกนกยูงยอมกินสัตวมีงูและแมลงปองเปนตน   แต 
เทียบอาหารของพวกนกยูงแลว  อาหารของหมาปาก็ละเอียดกวา ไดยินวา พวก 
หมาปาเหลานั้นกินเขาและกระดูกสัตวที่ทิ้งไวถึง ๓ ปได   ก็เขาและกระดูกสัตว 
เหลาน้ันพอเปยกน้ําลายของหมาปาเหลาน้ันก็ออนเหมือนเหงามัน   เทียบอาหาร 
แมของหมาปาเหลาน้ันแลว    อาหารของพวกชางก็ละเอียดกวา   เพราะพวกชาง 
เหลาน้ันยอมกินกิ่งไมตางๆ อาหารของพวกโคปากวาง  และเน้ือเปนตนละเอียด 
*หญากับแก  เปนภาษาทองถ่ินมณฑลพายบั  
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กวาอาหารของพวกชาง.   ไดยินวา   พวกโคปากวาง   และเน้ือเหลาน้ันเค้ียวกิน  
ใบไมตาง ๆ   เปนตนที่ไมแข็ง      อาหารพวกโคบานละเอียดกวาอาหารของ 
สัตวมีโคปาเปนตนแมเหลาน้ัน    พวกโคบานยอมเค้ียวกินหญาสดและหญาแหง 
อาหารของพวกกระตายละเอียดกวาอาหารของพวกโคเหลาน้ัน     อาหารของพวก 
นกละเอียดกวาอาหารของพวกกระตาย  อาหารของพวกชนผูอยูปจจันตประเทศ 
ละเอียดกวาอาหารของพวกนก    อาหารของพวกผูกินบาน    (ผูใหญในบาน) 
ละเอียดกวาอาหารของพวกประจันตประเทศ  อาหารของพระราชาและราชมหา- 
อํามาตยละเอียดกวาอาหารของพวกผูกินบาน     อาหารของพระเจาจักรพรรดิ 
ละเอียดกวาอาหารของพระราชาและมหาอํามาตยแมเหลาน้ัน     อาหารของพวก 
ภุมเทวดาละเอียดกวาอาหารของพระเจาจักรพรรดิ    อาหารของพวกจาตุมมหา- 
ราชิกาละเอียดกวาอาหารของพวกภุมเทวดา.   ดวยอาการอยางน้ี    พึงใหพิสดาร 
ไปจนถึงอาหารของพวกเทพปรนิมมิตวสวัตดี  ก็อาหารของเทพปรนิมมิตวสวัตดี 
เหลาน้ันถึงการส้ินสุดแลววา   ละเอียดที่สุด. 
 
                                    วาดวยลักขณาทิจตุกะ 
           โอชากฺขโณ  กพฬึกาโร  อาหาโร   กพฬิงการาหารอันบัณฑิตพึง 
ทราบวา มีโอชาเปนลักษณะ   รูปารหรณรโส  มกีารนํามาซึ่งรูปเปนรส  อุปตฺ- 
ถมฺภนปจฺจุปฏาโน  มีการอุปถัมภเปนปจจุปฏฐาน  กพฬ  กตฺวา  อา- 
หริตพฺพวตฺถุปทฏาโน   มีวัตถุที่บุคคลทําเปนคําขาวแลวกลืนกิน 
เปนปทัฏฐาน.  
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                                  ทุกนิเทศ  
           [๕๓๙]  รูปเปนโนอุปาทา  นั้น  เปนไฉน  ? 
           คือโผฏฐัพพายตนะ  อาโปธาตุ 
           [๕๔๐]  รูปที่เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?   
           ปฐวีธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   ที่แข็ง   ออน   ละเอียด   หยาบ   ม ี
สัมผัสสบาย  มีสัมผัสไมสบาย  หนัก  เบา,  สัตวนี้  ถูกตองแลว   หรือถูกตอง 
อยู   หรือจักถูกตอง  หรอืพึงถูกตอง   ซึ่งโผฏฐัพพะใด   อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมได 
แตกระทบไดดวยกายอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,     นี้เรียกวา     โผฏ- 
ฐัพพะบาง  โผฏฐัพพายตนะบาง  โผฏฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โผฏฐัพ- 
พายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ปฐวีธาตุ   เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   ที่แข็ง   ออน   ละเอียด   หยาบ   ม ี
สัมผัสสบาย   มีสัมผัสไมสบาย   หนัก   เบา,   กายอันเปนสิ่งท่ีเห็นไมได   แต 
กระทบได  กระทบแลว   หรือกระทบอยู   หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบ   ที ่
โผฏฐัพพะใด  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได,  นี้เรียกวา  โผฏฐัพพะบาง 
โผฏฐัพพายตนะบาง   โผฏฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           ปฐวีธาตุ    เตโชธาตุ    วาโยธาตุ     ที่แข็ง   ออน   ละเอียด   หยาบ   ม ี
สัมผัสสบาย  มีสัมผัสไมสบาย   หนัก   เบา,   โผฏฐัพพะใด   เปนสิ่งท่ีเห็นไม 
ไดแตกระทบได  กระทบแลว  หรือกระทบอยู  หรือจักกระทบ  หรือพึงกระทบ  
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ที่กาย  อันเปนสิ่งท่ีเห็นไมไดแตกระทบได   นี้เรยีกวา   โผฏฐัพพะบาง   โผฏ-  
ฐัพพายตนะบาง  โผฏฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ.  
           รูปที่เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ปฐวีธาตุ    เตโชธาตุ   วาโยธาตุ   ที่แข็ง   ออน   ละเอียด   หยาบ   ม ี
สัมผัสสบาย   มีสัมผัสไมสบาย  หนัก  เบา,   เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด   กาย 
สัมผัสอาศัยกายเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู    หรอืจักเกิดข้ึน   หรือพึงเกิดข้ึน 
ฯลฯ เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด   เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส  ฯลฯ  สัญญา 
ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายเกิดข้ึนแลว   หรือเกิดข้ึนอยู   หรือ 
จักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ กายสัมผัสมีโผฏฐัพพะใดเปนอารมณ  อาศัย 
กายเกิดข้ึนแลว   หรือเกดิข้ึนอยู   หรือจักเกิดข้ึน  หรือพึงเกิดข้ึน ฯลฯ เวทนา 
อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ  สัญญา ฯลฯ  เจตนา ฯลฯ  กายวิญญาณ  มีโผฏ- 
ฐัพพะใด   เปนอารมณอาศัยกายเกิดข้ึนแลว    หรอืเกิดข้ึนอยู    หรือจักเกิดข้ึน 
หรือพึงเกิดข้ึน,  นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง  โผฏฐัพพายตนะบาง  โผฏฐัพพธาตุ 
บาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ.  
           [๕๔๑]  รูปที่เรียกวา  อาโปธาตุ  นั้น    เปนไฉน ? 
           ความเอิบอาบ  ธรรมชาติที่เอิบอาบ  ความเหนียว  ธรรมชาติที่เหนียว 
ธรรมชาติเครื่องเกาะกุมรูป  อันใด  รปูทั้งน้ีเรียกวา   อาโปธาตุ.  
           รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปน  โน  อุปาทา. 
           [๕๔๒]  รูปเปนอนุปาทินนะ  นั้น   เปนไฉน. ? 
           จักขายตนะ    โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชวิหายตนะ    กายายตนะ 
อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  รูปายตนะ 
คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร  ทีก่รรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอุปาทินนะ.  
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           รูปเปนอนุปาทินนะ  นั้น  เปนไฉน  ?  
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมทุุตา  รูปกัมมัญญ- 
ตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ   รูปสนัตติ 
กพฬิงการาหาร  ที่กรรมมไิดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทินนะ. 
           [๕๔๓]  รูปเปนอปุาทินนุปาทานิยะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพ- 
พายตนะ  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ  รูปสนัตติ   กพฬิงการาหาร   ที ่ 
กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรยีกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมทุุตา  รูปกัมมัญญ- 
ตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา   หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  รูปายตนะ  สัททายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร   ที่กรรมมไิดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะ. 
           [๕๔๔]  รูปเปนสนิทัสสนะ  นัน้  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนสนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอันทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนิทัสสนะ. 
           [๕๔๕]  รูปเปนสัปปฏิฆะ  นัน้  เปนไฉน  ?  
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           จักขายตนะ    โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชวิหายตนะ    กายายตนะ  
รูปายตนะ   สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   รูปทั้งน้ี  
เรียกวา  รูปเปนสัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอัปปฏิฆะ. 
           [๕๔๖]  รูปเปนอนิทรีย  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  อิตถินทรีย 
ปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอินทรีย. 
           รูปท่ีไมเปนอินทรีย  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร    รูปทั้งนีเ้รียกวา  รูปไมเปนอินทรีย. 
           [๕๔๗]  รูปเปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  อาโปธาตุ   รปูทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนมหาภูต. 
           รูปไมเปนมหาภูต  นั้น   เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนมหาภูต. 
           [๕๔๘]  รูปเปนวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนวิญญัตติ. 
           รูปไมเปนวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
            จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนวิญญัตติ. 
           [๕๔๙]  รูปเปนจิตตสมุฏฐาน  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  หรือรูปแมอ่ืนใดมีอยู   ที่เกิดแตจิต  มีจิต 
เปนเหตุ    มจิีตเปนสมุฏฐาน    ไดแกรูปายตนะ    สัททายตนะ    คันธายตนะ 
รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ    อาโปธาตุ   รุปลหุตา   รูปมุทตุา  
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รูปกัมมัญญตา  รูปอุปจยะ   รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร   รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปู  
เปนจิตตสมุฏฐาน. 
           รูปไมเปนจิตตสมุฏฐาน  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย 
รูปชรา รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ที่ไมเกิดแตจิต  ไมมีจิตเปนเหตุ 
ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน  ไดแกรูปายตนะ   สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ   อาโปธาตุ  รูปลหตุา  รูปมุทุตา  รูปกัมมัญญตา 
รูปอุปจยะ  รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนจิตตสมุฏฐาน. 
           [๕๕๐]  รูปเปนจิตตสหภู  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนจิตตสหภู. 
           รูปไมเปนจิตตสหภู  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนจิตตสหภู. 
           [๕๕๑]  รูปเปนจติตานุปริวัติ   นั้น  เปนไฉน ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนจิตตานุปริวัติ. 
           รูปไมเปนจิตตานุปริวัติ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ    ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทั้งน้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
จิตตานุปริวัติ.                                                              
           [๕๕๒]  รูปเปนภายใน  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนภายใน. 
           รูปเปนภายนอก   นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนภายนอก. 
           [๕๕๓]  รูปหยาบ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  โผฆฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูหยาบ.  
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           รูปละเอียด  นั้น   เปนไฉน  ?  
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูละเอียด. 
           [๕๕๔]  รูปไกล  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไกล. 
           รูปใกล  นั้น  เปนไฉน  ?              
           จักขายตนะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูใกล. 
           [๕๕๕]  รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักษุสัมผัส  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส. 
           รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขสุัมผัส  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ   ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปไมเปนที่ 
อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.                                                        
           [๕๕๖]  รูปเปนทีอ่าศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตจักขุสัมผัส 
ฯลฯ  ของสญัญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของจกัขุวิญญาณ  นั้น 
เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนที่อาศัยเกิดของจักษุวิญญาณ. 
           รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขวุิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนที่อาศัย 
เกิดของจักขุวิญญาณ. 
           [๕๕๗]  รูปเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส  ฯลฯ  ของฆาน- 
สัมผัส  ฯลฯ  ของชิวหาสมัผัส  ฯลฯ  ของกายสัมผัส  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายายตนะ   รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส. 
           รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส  นั้น   เปนไฉน  ?  
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           จักขายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนที่อาศัย  
เกิดของกายสัมผัส. 
           [๕๕๘]  รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกิดแตกายสัมผัส 
ฯลฯ   ของสญัญา   ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของกายวิญญาณ  นั้น 
เปนไฉน  ?  
           กายายตนะ    รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ. 
           รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ  นั้น เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนที่อาศัย 
เกิดของกายวิญญาณ. 
           [๕๕๙]  รูปเปนอารมณของจกัขุสัมผัส   นั้น   เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอารมณของจักขุสัมผัส. 
           รูปไมเปนอารมณของจักขุสมัผัส   นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนอารมณ 
ของจักขุสัมผัส. 
           [๕๖๐]  รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตจักษุสัมผัส  ฯลฯ 
ของสัญญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ   ของจักขุวิญญาณ   นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอารมณของจักขุวิญญาณ. 
           รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนอารมณ 
ของจักขุวิญญาณ. 
           [๕๖๑]  รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส  ฯลฯ   ของฆานสัมผัส 
ฯลฯ   ของชวิหาสัมผัส  ฯลฯ   ของกายสัมผัส  นัน้  เปนไฉน  ?  
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           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอารมณของกายสัมผัส.  
           รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัส   นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนอารมณ 
ของกายสัมผัส.                                                        
           [๕๖๒]  รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส   ฯลฯ 
ของสัญญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของกายวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอารมณของกายวิญญาณ. 
           รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนอารมณ 
ของกายวิญญาณ. 
           [๕๖๓]  รูปเปนจกัขายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขุใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา  จักขุบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูเปนจักขายตนะ. 
           รูปไมเปนจักขายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจักขายตนะ. 
           [๕๖๔]  รูปเปนโสตายตนะ  ฯลฯ  เปนฆานายตนะ  ฯลฯ  เปน 
ชิวหายตนะ  ฯลฯ   เปนกายายตนะ  นั้น    เปนไฉน ? 
           กายใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป   ๔  ฯลฯ  นี้เรียกวา  กายบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนกายายตนะ. 
           รูปไมเปนกายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนกายายตนะ.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 270 

           [๕๖๕]  รูปเปนรปูายตนะ  นั้น    เปนไฉน  ?  
           รูปใด  เปนสี  อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา  รูปบาง  รูปายตนะ 
บาง  รูปธาตุบาง   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนรูปายตนะ. 
           รูปไมเปนรูปายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนรูปายตนะ. 
           [๕๖๖]  รูปเปนสทัทายตนะ  ฯลฯ  เปนคันธายตนะ   ฯลฯ  เปน 
รสายตนะ  ฯลฯ  เปนโผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ปฐวีธาตุ  ฯลฯ    นีเ้รียกวา    โผฏฐัพพะบาง    โผฏฐัพพายตนะบาง 
โผฏฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนโผฏฐัพพายตนะ. 
           รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
                  จักขายตนะ ฯลฯ   กพฬิงการาหาร  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปไมเปนโผฏ- 
ฐัพพายตนะ. 
           [๕๖๗]   รูปเปนจักขุธาตุ    นัน้  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนจักขุธาตุ. 
           รูปไมเปนจักขุธาตุ    นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนจักขุธาตุ. 
           [๕๖๘]  รูปเปนโสตธาตุ  ฯลฯ  เปนเปนฆานธาตุ ฯลฯ   เปน 
ชิวหาธาตุ  ฯลฯ    เปนกายธาตุ   นั้น    เปนไฉน  ? 
           กายายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปเปนกายธาตุ. 
           รูปไมเปนกายธาตุ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกายธาตุ. 
           [๕๖๙]  รูปเปนรูปธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนรูปธาตุ.  
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           รูปไมเปนรูปธาตุ  นั้น   เปนไฉน  ?  
           จักขายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนรูปธาตุ. 
           [๕๗๐]  รูปเปนสัททธาตุ  ฯลฯ   เปนคันธธาตุ  ฯลฯ  เปน 
รสธาตุ   ฯลฯ   เปนโผฏฐัพพธาตุ  เปนไฉน  ?   
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนโผฏฐัพพธาตุ. 
           รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุ   นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
โผฏฐัพพธาตุ. 
           [๕๗๑]  รูปเปนจกัขุนทรีย  นัน้  เปนไฉน  ? 
           จักขุใดเปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป  ๔  ฯลฯ   นี้เรียกวาจักขุบาง ฯลฯ 
บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนจักขุนทรีย. 
           รูปไมเปนจักขุนทรีย   นั้น   เปนไฉน ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา     รูปไมเปน 
จักขุนทรีย. 
           [๕๗๒]  รูปเปนโสตินทรีย  ฯลฯ  เปนฆานินทรีย  ฯลฯ  เปน 
ชิวหินทรีย ฯลฯ  เปนกายินทรีย  ฯลฯ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายใด   เปนปสาทรูป   อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ   นี้เรยีกวากายบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รปูเปนกายินทรีย. 
           รูปไมมีกายินทรีย  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
กายินทรีย.  
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           [๕๗๓]  รูปเปนอติถินทรีย   นัน้  เปนไฉน  ?    
           ทรวดทรงหญิง    เครื่องหมายใหรูวาหญิง    กิริยาหญิง   อาการหญิง 
สภาพหญิง    ภาวะหญิง    ของหญิง    ปรากฏไดดวยเหตุใด    รปูทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอิตถินทรีย.                
           รูปไมเปนอิตถินทรีย  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
อิตถินทรีย.                                         
           [๕๗๔]  รูปเปนปุริสินทรีย   นัน้    เปนไฉน  ? 
           ทรวดทรงชาย   เครื่องหมายใหรูวาชาย  กิรยิาชาย  อาการชาย  สภาพ  
ชาย   ภาวะชาย   ของชาย   ปรากฏไดดวยเหตุใด   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปน 
ปุริสินทรีย. 
           รูปไมเปนปุริสินทรีย  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา     รูปไมเปน 
ปุริสินทรีย. 
           [๕๗๕]  รูปเปนชีวิตินทรีย  นัน้   เปนไฉน  ? 
           อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู    อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู   ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิต   อินทรีย 
คือชีวิตของรูปธรรมนั้น  ๆ อันใด  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนชีวิตินทรีย. 
           รูปไมเปนชีวิตินทรีย   นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
ชีวิตินทรีย.                                                                  
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           [๕๗๖]   รูปเปนกายวิญญัตติ  เปนไฉน  ?  
           การเครงตึง   กิริยาที่เครงตึงดวยดี   ความท่ีเครงตึงดวยดี    การแสดง 
ใหรูความหมาย     กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย     ความแสดงใหรูความหมาย 
แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล  หรอืมีจิตเปนอกุศล  หรือมีจิตเปนอัพยากฤต 
กาวไปอยู   ถอยกลับอยู   แลดูอยู   เหลียวซายแลขวาอยู   คูเขาอยู   หรือเหยียด 
ออกอยู   อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนกายวิญญัตติ. 
           รูปไมเปนกายวิญญัตติ   นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนกาย 
วิญญัตติ. 
           [๕๗๗]   รูปเปนวจีวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
          การพูด   การเปลงวาจา    การเจรจา   การกลาว    การปาวรอง   การ 
โฆษณา  วาจา  วจีเภท  แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล  หรือมีจิตเปนอกุศล   หรอื 
มีจิตเปนอัพยากฤต  อันใด  นี้เรียกวา  วาจา,   การแสดงใหรูความหมาย  กิริยา 
ที่แสดงใหรูความหมาย   ความแสดงใหรูดวยวาจาน้ัน   อันใด     รูปทั้งนี้เรียกวา 
รูปเปนวจีวิญญัตติ. 
           รูปไมเปนวจีวิญญัตติ  นั้น    เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
วจีวิญญัตติ. 
           [๕๗๘]  รูปเปนอากาศธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อากาศ    ธรรมชาติอันนับวาอากาศ   ความวางเปลา    ธรรมชาติอัน 
นับวาความวางเปลา  ชองวาง   ธรรมชาติอันนับวาชองวาง  อันมหาภูตรูป  ๔ 
ไมถูกตองแลว   อันใด  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนอากาศธาตุ.  
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           รูปไมเปนอากาศธาตุ  นั้น    เปนไฉน  ?  
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร     รูปทั้งน้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
อากาศธาตุ.                                                                          
           [๕๗๙]  รูปเปนอาโปธาตุ  นั้น  เปนไฉน ? 
           ความเอิบอาบ  ธรรมชาติที่เอิบอาบ  ความเหนียว   ธรรมชาติที่เหนียว 
ธรรมชาติเครื่องเกาะกุมรูป  อันใด  รปูทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนอาโปธาตุ. 
           รูปไมเปนอาโปธาตุ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
อาโปธาตุ. 
           [๕๘๐]  รูปเปนในรูปลหุตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           ความเบา  ความรวดเร็ว  ความไมเชื่องชา    ความไมหนัก   แหงรูป 
อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนรูปลหุตา. 
           รูปไมเปนรูปลหุตา  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
รูปลหุตา.                                                 
           [๕๘๑]  รูปเปนรปูมุทุตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           ความออน  ภาวะท่ีออน  ความไมแข็ง  ความไมกระดาง  แหงรูปอันใด 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนรปูมุทุตา. 
           รูปไมเปนรูปมุทุตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ    กพฬิงการาหาร    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปไมเปน 
รูปมุทุตา.  
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           [๕๘๒]   รูปเปนรูปกัมมัญญตา   นั้น   เปนไฉน  ?  
           กิริยาที่ควรแกการงาน   ความควรแกการงาน   ภาวะที่ควรแกการงาน 
แหงรูป  อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนรูปกัมมญัญตา. 
           รูปไมเปนรูปกัมมญัญตา   นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนรูป 
กัมมัญญตา. 
           [๕๘๓]  รูปเปนรปูอุปจยะ  นัน้   เปนไฉน  ? 
           ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย   อันใด  อันนั้นเปนความเกิดแหงรูป 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนรปูอุปจยะ. 
           รูปไมเปนรูปอุปจยะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนรูป 
อุปจยะ. 
           [๕๘๔]  รูปเปนรูปสันตติ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           ความเกิดแหงรูป   อันใด   อันนั้นเปนความสืบตอแหงรูป   รูปทั้งนี้ 
เรียกวา  รูปเปนรูปสันตติ. 
           รูปไมเปนรูปสันตติ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนสันตติ. 
           [๕๘๕]   รูปเปนรูปชรตา  นัน้    เปนไฉน ? 
           ความชรา  ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก  ความ 
มีหนังเห่ียว  ความเส่ือมอายุ  ความหงอมแหงอินทรีย  แหงรูป   อันใด  รูปทัง้น้ี 
เรียกวา  รูปเปนรูปชรตา. 
           รูปไมเปนรูปชรตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูไมเปนรูปชรตา.  
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           [๕๘๖]  รูปเปนรปูอนิจจตา   นั้น  เปนไฉน  ?  
           ความส้ินไป  ความเสื่อมไป  ความแตก  ความทําลาย  ความไมเที่ยง 
ความอันตรธานแหงรูป  อันใด   รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนรูปอนิจจตา. 
           รูปไมเปนรูปอนิจจตา  นั้น    เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูไมเปนรูป 
อนิจจตา.                          
           [๕๘๗]  รูปเปนกพฬิงการาหาร  นั้น  เปนไฉน ? 
           ขาวสุก  ขนมสด   นมแหง   ปลา   เนื้อ   นมสด   นมสม    เนยใส 
เนยขน   น้ํามัน  น้ําผ้ึง   น้ําออย  หรือรูปแทอ่ืนใด  มีอยู   อันเปนของใสปาก 
ขบเค้ียว  กลืนกิน  อ่ิมทอง  ของสัตวนั้น  ๆ   ในชนบทใด  ๆ   สตัวทั้งหลาย 
เลี้ยงชีวิตโดยโอซาอันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนกพฬิงการาหาร. 
           รูปไมเปนกพฬิงการาหาร  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  รูปอนิจจตา   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปไมเปนกพฬิง- 
การาหาร. 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒ อยางนี้. 
                                       ทุกนิเทส  จบ 
 
                                            ติกนิเทศ 
           [๕๘๘]   รูปภายในเปนอุปาทา  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในเปนอุปาทา. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทา  นั้น  เปนไฉน   ?   
           รูปายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปน 
อุปาทา.                                                                  
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           รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทา  นั้น  เปนไฉน  ?  
           โผฏฐัพพายตนะ    อาโปธาตุ    รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีเปน 
อนุปาทา. 
           [๖๘๙]  รูปภายในเปนอุปาทินนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในเปนอุปา- 
ทินนะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย   ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก 
รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ   อาโปธาตุ 
รูปอุปจยะ  รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูป 
ภายนอกท่ีเปนอุปาทินนะ.                                                         
           รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมทุุตา รูปกัมมัญญ- 
ตา รูปชรตา  รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแกรูปายนตะ  สัททายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร  ทีก่รรมมิไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอก 
ที่เปนอนุปาทินนะ. 
           [๕๙๐]  รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในเปน  อุปา- 
ทินนุปาทานิยะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ   นั้น   เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย   ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก 
รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ   อาโปธาตุ  
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รูปอุปจยะ  รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูป  
ภายนอกท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  นัน้   เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ   รูปลหุตา  รูปมทุุตา  รูปกัมมัญญ- 
ตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ   รูปสันตติ  
กพฬิงการาหาร    ที่กรรมมิไดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา     รูปภายนอกท่ีเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะ. 
           [๕๙๑]  รูปภายในท่ีเปนอนิทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ    ฯลฯ    กายายตนะ    รูปทั้งน้ีเรียกวา    รปูภายในเปน 
อนิทัสสนะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนสนิทัสสนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีเปนสนิทัสสนะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอนิทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปภายนอกท่ี 
เปนอนิทัสสนะ. 
           [๕๙๒]  รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนสัปปฏิฆะ  นัน้    เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูภายนอกท่ี 
เปนสัปปฏิฆะ.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนอัปปฏิฆะ  นัน้  เปนไฉน  ?  
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ   กฬฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูภายนอกท่ี 
เปนอัปปฏิฆะ. 
           [๕๙๓]  รูปภายในเปนอินทรีย   นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขุนทรีย ฯลฯ  กายินทรีย     รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในเปนอินทรีย 
           รูปภายนอกท่ีเปนอินทรีย   นัน้   เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายนอกท่ี 
เปนอินทรีย.                                                            
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอินทรีย  นัน้   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไม 
เปนอินทรีย. 
           [๕๙๔]  รูปภายในไมเปนมหาภูต  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
มหาภูต. 
           รูปภายนอกท่ีเปนมหาภูต  นั้น    เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนมหาภูต. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนมหาภูต  นัน้    เปนไฉน  ?               
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไม 
เปนมหาภูต. 
           [๕๙๕]  รูปภายในไมเปนวิญญัตติ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
วิญญัตติ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ?  
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           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปทั้งน้ีเรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนวิญญัตติ.  
           รูปภายนอกท่ีไมเปนวิญญัตติ   นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนวิญญัตติ. 
           [๕๙๖]  รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน  นัน้  เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
จิตตสมุฏฐาน. 
           รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   หรอืแมรูปอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ 
สัททายตนะ   คันธายตนะ    รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ   อากาศธาตุ   อาโปธาตุ 
รูปลหุตา   รปูมุทุตา   รูปกัมมัญญตา   รูปอุปจยะ   รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร 
ที่เกิดจากจิต   มีจิตเปนเหตุ  มีจิตเปนสมุฏฐาน   รปูทั้งน้ีเรียกวา   รูปภายนอก 
ที่เปนจิตตสมุฏฐาน. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตสมุฏฐาน  นั้น    เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย   ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย   รูปชรตา   รูปอนิจจตา   หรือ 
รูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ  สัททายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปลหุตา  รูปกัมมัญญตา  รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร   ที่ไมไดเกิดจากจิต  ไมมีจิตเปนเหตุ   ไมมีจิตเปน 
สมุฏฐาน  รปูทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตสมุฏฐาน  ?   
           [๕๙๗]   รูปภายในไมเปนจิตตสหภู  นั้น  เปนไฉน  ?  
           จักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
จิตตสหภู.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสหภู  นัน้   เปนไฉน  ?  
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนจิตตสหภู. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตสหภู  นัน้  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีไมเปน 
จิตตสหภู. 
           [๕๙๘]  รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
จิตตานุปริวัติ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนจิตตานุปริวัติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ   รูปทั้งน้ีเรียกวา   รูปภายนอกท่ีเปนจิตตา- 
นุปริวัติ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนจิตตานุปริวัติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนจิตตานุปริวัติ. 
           [๕๙๙]   รูปภายในท่ีหยาบ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในท่ีหยาบ. 
           รูปภายนอกท่ีหยาบ   นั้น   เปนไฉน  ?   
           รูปายตนะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีหยาบ. 
           รูปภายนอกท่ีละเอียด  นั้น   เปนไฉน  ?   
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร    รูปทั้งน้ีเรียกวา   รปูภายนอกท่ี 
ละเอียด.  
           [๖๐๐]  รูปภายในท่ีอยูใกล   นัน้   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ  กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในที่อยูใกล  
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           รูปภายนอกท่ีอยูไกล  นั้น  เปนไฉน  ?  
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร    รูปทั้งน้ีเรียกวา    รปูภายนอกท่ี 
อยูไกล. 
           รูปภายนอกท่ีอยูใกล  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปภายนอกท่ี 
อยูใกล. 
           [๖๐๑]  รูปภายนอกท่ีไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส    นั้น 
เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไม 
เปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส. 
           รูปภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของจักษุสัมผัส นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนท่ีอาศัยเกิดของจักขุสัมผัส. 
           รูปภายในท่ีไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส   นั้น  เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
ที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.  
           [๖๐๒]  รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อนัเกิดแต 
จักขุสัมผัส  ฯลฯ  ของสญัญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของจกัษุวิญญาณ 
นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกไมเปน 
ที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ. 
           รูปภายในท่ีเปนที่อาศัยของจักขุวิญญาณ  นั้น   เปนไฉน   ? 
           จักขายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.  
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           รูปภายในท่ีไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน ?  
           โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในท่ีไมเปนที่ 
อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.                                        
           [๖๐๓]  รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส   ฯลฯ 
ของฆานสัมผัส  ฯลฯ  ของชิวหาสัมผัส   ฯลฯ    ของกายาสัมผัส   นั้น 
เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกไมเปน 
ที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส.    
           รูปภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส  นั้น   เปนไฉน  ? 
           กายายตนะ   รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส. 
           รูปภายในท่ีไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  ชิวหายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในท่ีไมเปน 
ที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส. 
           [๖๐๔]   รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา  อันเกดิแต 
กายสัมผัส   ฯลฯ  ของสญัญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ   ของกายวิญญาณ 
นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกไมเปน 
ที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ.                                        
           รูปภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายในท่ีเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ.  
           รูปภายในไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ  นั้น   เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  ฯลฯ  ชิวหายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนที่ 
อาศัยเกิดของกายวิญญาณ.                                           
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           [๖๐๕]  รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสมัผัส  นั้น เปนไฉน  ?  
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในไมเปน 
อารมณของจักขุสัมผัส. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุสัมผัส  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุสัมผัส. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ี 
ไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส. 
           [๖๐๖]  รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตจักข-ุ 
สัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของจักขุวิญญาณ 
นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
อารมณของจักขุวิญญาณ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีเปนอารมณของจักขุวิญญาณ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ี 
ไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ.  
           [๖๐๗]  รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส  ฯลฯ   ของ 
ฆานสัมผัส   ฯลฯ  ของชวิหาสัมผัส   ฯลฯ  ของกายสัมผัส  นั้น 
เปนไฉน  ?  
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           จักขายตนะ   ฯลฯ   กายายตนะ     รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน  
อารมณของกายสัมผัส.                                                 
           รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายสัมผัส   นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกเปนอารมณของกาย- 
สัมผัส.                                                                                 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของกายสัมผัส   นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนอารมณของกายสัมผัส.                                            
           [๖๐๘]  รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา   อันเกิดแตกาย 
สัมผัส  ฯลฯ  ของสัญญา  ฯลฯ  ของเจตนา  ฯลฯ  ของกายวิญญาณ 
นั้น    เปนไฉน   ?  
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
อารมณของกายวิญญาณ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกายวิญญาณ   นั้น   เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีเปนอารมณของกาย- 
วิญญาณ.  
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายนอกไม 
เปนอารมณของกายวิญญาณ. 
           [๖๐๙]  รูปภายนอกท่ีไมเปนจักขายตนะ นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายนอกไม 
เปนจักขายตนะ.  
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           รูปภายในท่ีเปนจักขายตนะ  นัน้  เปนไฉน  ?  
           จักขุใด  เปนปสาทรูป   อาศัยมหาภูตรูป ๔   ฯลฯ   นี้เรียกวาจักขุบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายในท่ีเปนจักขายตนะ. 
           รูปภายในท่ีไมเปนจักขายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
จักขายตนะ.                                                                        
           [๖๑๐]  รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนฆานาย- 
ตนะ ฯลฯ  ไมเปนชิวหายตนะ  ฯลฯ  ไมเปนกายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
กายายตนะ. 
           รูปภายในท่ีเปนกายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  ฯลฯ  นี้เรียกวากายบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายในท่ีเปนกายายตนะ. 
           รูปภายในท่ีไมเปนกายายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  ฯลฯ  ชิวหายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในท่ีไมเปน 
กายายตนะ. 
           [๖๑๑]  รูปภายในท่ีไมเปนรูปายตนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
รูปายตนะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปายตนะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปใด  เปนสี  อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะ 
บาง  รูปธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนรูปายตนะ.  
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           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปายตนะ  นั้น   เปนไฉน ?  
           สัททายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูภายนอกท่ี 
ไมเปนรูปายตนะ. 
           [๖๑๒]  รูปภายในไมเปนสัททายตนะ  ฯลฯ   ไมเปนคันธาย- 
ตนะ    ฯลฯ    ไมเปนรสายตนะ    ฯลฯ    ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ 
นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
โผฏฐัพพายตนะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพายตนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ปฐวีธาตุ  ฯลฯ   นี้เรียกวา    โผฏฐัพพะบาง     โผฏฐัพพายตนะบาง 
โผกฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา   รปูภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพายตนะ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ?  
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนโผฏฐัพพายตนะ. 
           [๖๑๓]  รูปภายนอกไมเปนจักขธุาตุ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
จักขุธาตุ. 
           รูปภายในท่ีเปนจักขุธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายในท่ีเปนจักขุธาตุ. 
           รูปภายในท่ีไมเปนจักขุธาตุ   นัน้   เปนไฉน ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
จักขุธาตุ.  
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           [๖๑๔]  รูปภายนอกท่ีไมเปนโสตธาตุ   ฯลฯ  ไมเปนฆานธาตุ  
ฯลฯ  ไมเปนชิวหาธาตุ  ฯลฯ   ไมเปนกายธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
กายธาตุ. 
           รูปภายในท่ีเปนกายธาตุ  นั้น  เปนไฉน ? 
           กายายตนะ  รูปทัง้น้ีเรียกวา รูปภายในท่ีเปนกายธาตุ. 
           รูปภายในท่ีไมเปนกายธาตุ  นั้น    เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  ชิวหายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายในท่ีไมเปน 
กายธาตุ. 
           [๖๑๕]  รูปกายในท่ีไมเปนในรูปธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
รูปธาตุ.                        
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปธาตุ  นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีเปนรูปธาตุ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปธาตุ  นัน้  เปนไฉน ? 
           สัททายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีไม 
เปนรูปธาตุ. 
           [๖๑๖]  รูปภายในไมเปนสัททธาตุ  ฯลฯ  ไมเปนคันธธาตุ  ฯลฯ 
ไมเปนรสธาตุ  ฯลฯ  ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนโผฏ- 
ฐัพพธาตุ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนโผฏฐัพพธาตุ.  
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           รูปภายนอกท่ีไมเปนโผฏฐัพพธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ?  
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนโผฏฐัพพธาตุ. 
           [๖๑๗]  รูปภายนอกไมเปนจักขนุทรีย  นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
จักขุทรีย. 
           รูปภายในท่ีเปนจักขุนทรีย   นัน้    เปนไฉน  ? 
           จักขุใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา  จักขุบาง 
ฯลฯ บานวางบาง   รูปทั้งน้ีเรียกวา  รปูภายในท่ีเปนจักขุนทรีย. 
           รูปภายในท่ีไมเปนจักขุนทรีย   นั้น   เปนไฉน  ? 
           โสตายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
จักขุนทรีย. 
           [๖๑๘]  รูปภายนอกไมเปนโสตินทรีย ฯลฯ ไมเปนฆานินทรีย 
ฯลฯ  ไมเปนชิวหินทรีย ฯลฯ  ไมเปนกายินทรีย  นั้น   เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
กายินทรีย. 
           รูปภายในท่ีเปนกายินทรีย  นั้น   เปนไฉน  ? 
           กายใด  เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป   ฯลฯ  นี้เรียกวา  กายบาง 
ฯลฯ บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูภายในท่ีเปนกายินทรีย. 
           รูปภายในท่ีไมเปนกายินทรีย  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   ชิวหายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในที่ไมเปน 
กายินทรีย.  
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           [๖๑๙]   รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย  นั้น  เปนไฉน ?  
           จักขายตนะ ฯลฯ    กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
อิตถินทรีย. 
           รูปภายนอกท่ีเปนอิตถินทรีย   นั้น    เปนไฉน ? 
           ทรวดทรงหญิง    เครื่องหมายใหรูวาหญิง    กิริยาหญิง   อาการหญิง 
สภาพหญิง  ภาวะหญิง  ของหญิง  ปรากฏไดดวยเหตุใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปู 
ภายนอกท่ีเปนอิตถินทรีย. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอิตถินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนอิตถินทรีย. 
           [๖๒๐]  รูปภายในไมเปนปุริสินทรีย  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปน 
ปุริสินทรีย. 
           รูปภายนอกท่ีเปนปุริสินทรีย   นั้น  เปนไฉน  ? 
           ทรวดทรงชาย  เครือ่งหมายใหรูวาชาย  กิริยาชาย  อาการชาย  สภาพ 
ชาย  ภาวะชาย  ของชาย  ปรากฏไดดวยเหตุใด  รปูทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอก 
ที่เปนปุริสินทรีย. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนปุริสินทรีย  นั้น   เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนปุริสินทรีย. 
           [๖๒๑]  รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ    กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
ชีวิตินทรีย.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนชีวิตินทรีย  นั้น    เปนไฉน  ?  
           อายุ   ความดํารงอยู   ความเปนไปอยู   กริิยาที่เปนไปอยู  อาการท่ีสืบ 
เนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู    ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิต  อินทรียคือ 
ชีวิตของรูปธรรมนั้น  ๆ อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายนอกเปนชีวิตินทรีย. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนชีวิตินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรยีกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนชีวิตินทรีย. 
           [๖๒๒]  รูปภายในไมเปนกายวิญญัตติ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนกาย 
วิญญัตติ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนกายวิญญัตติ   นั้น    เปนไฉน  ? 
           การเครงตึง   กิริยาที่เครงตึงดวยดี  ความเครงตึงดวยดี  การแสดงใหรู 
ความหมาย    กริิยาท่ีแสดงใหรูความหมาย   ความแสดงใหรูความหมาย   แหง 
กายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล    หรือมีจิตเปนอกุศล    หรือมีจิตเปนอัพยากฤต 
กาวไปอยู   ถอยกลับอยู   แลดูอยู   เหลียวซายแลขวาอยู   คูเขาอยู   หรือเหยียด 
ออกอยู   อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนกายวิญญัตติ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนกายวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไมเปน 
กายวิญญัตติ. 
           [๖๒๓]  รูปภายในไมเปนวจีวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายใน   ไมเปน 
วจีวิญญัตติ.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนวจีวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           การพูด   การเปลงวาจา   การเจรจา   การกลาว   การปาวรอง   การ 
โฆษณา  วาจา  วจีเภท  แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล  หรือมีจิตเปนอกุศล  หรอืมี 
จิตเปนอัพยากฤต   อันใด  นี้เรียกวาวาจา    การแสดงใหรูความหมาย   กริิยาท่ี 
แสดงใหรูความหมาย  ความแสดงใหรูความหมายดวยวาจาน้ัน    อันใด   รูปทั้ง 
นี้เรียกวา  รปูภายนอกท่ีเปนวจีวิญญัตติ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนวจีวิญญัตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนวจีวิญญัตติ. 
           [๖๒๔]  รูปภายในเปนอากาศธาตุ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในที่ไมเปน 
อากาศธาตุ.                                                    
           รปูภายนอกท่ีเปนอากาศธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อากาศ   ธรรมชาติอันนับวาอากาศ  ความวางเปลา   ธรรมชาติอันนับ 
วาความวางเปลา    ชองวาง    ธรรมชาติอันนับวาชองวาง    อันมหาภูตรูป  ๔ 
ไมถูกตองแลว   อันใด   รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนอากาศธาตุ.   
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอากาศธาตุ  นั้น    เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรยีกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนอากาศธาตุ. 
           [๖๒๕]  รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ   นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรยีกวา    รูปภายในไมเปน 
อาโปธาตุ.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนอาโปธาตุ  นั้น   เปนไฉน  ?  
           สภาวะที่เอิบอาบ  ธรรมชาติที่เอิบอาบ  สภาวะที่เหนียว  ธรรมชาติที่ 
เหนียว  ธรรมชาติเครื่องเกาะกุม   รูปทั้งน้ีเรียกวา   รูปภายนอกท่ีเปนอาโปธาตุ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนอาโปธาตุ  นั้น    เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนอาโปธาตุ. 
           [๖๒๖]  รูปภายในไมเปนรูปลหุตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนรูป 
ลหุตา.                                                                                   
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปลหุตา   นัน้   เปนไฉน ? 
           ความเบา   ความรวดเร็ว   ความไมเชื่องชา    ความไมหนัก   แหงรูป 
อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูภายนอกท่ีเปนรูปลหุตา.                             
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปลหุตา   นั้น    เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนรูปลหุตา. 
           [๖๒๗]  รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนรูป 
มุทุตา.                                                                              
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปมุทุตา  นัน้  เปนไฉน  ? 
           ความออน  ภาวะท่ีออน  ความไมแข็ง  ความไมกระดาง  แหงรูปอันใด 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนรูปมุทุตา.  
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           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปมุทุตา  นั้น   เปนไฉน  ?  
           รูปายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอก  ที่ไม 
เปนรูปมุทุตา. 
           [๖๒๘]  รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายในไมเปนรูป 
กัมมัญญตา. 
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปกัมมัญญตา  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ควรแกการงาน   ความควรแหงการงาน  ภาวะที่ควรแกการงาน 
แหงรูป  อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนรูปกัมมัญญตา.        
           รูปภายนอกท่ีไมเปนกัมมัญญตา  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกไมเปน 
รูปกัมมัญญตา. 
           [๖๒๙]  รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
รูปอุปจยะ. 
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปอุปจยะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ความส่ังสมแหงอายตนะทั้งหลาย  อันใด  อันนั้นเปนความเกิดแหงรูป 
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกท่ีเปนรูปอุปจยะ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปอุปจยะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนรูปอุปจยะ.  
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           [๖๓๐]  รูปภายในไมเปนรูปสันตติ  นั้น   เปนไฉน ?  
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
รูปสันตติ.                                                        
           รูปภายนอกท่ีเปนรูปสันตติ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความเกิดแหงรูปอันใด  อันเปนความสืบตอแหงรูป    รปูทั้งน้ีเรียกวา 
รูปภายนอกท่ีเปนรูปสันตติ. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปสันตติ  นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนรูปสันตติ. 
           [๖๓๑]  รูปภายในไมเปนรูปชรตา  นั้น   เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
รูปชรตา.                                                                
            รูปภายนอกท่ีเปนรูปชรตา   นัน้ เปนไฉน  ? 
           ความชรา  ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก   ความ 
มีหนังเหี่ยว  ความเส่ือมอายุ    ความหงอมแหงอินทรีย  แหงรูป  อันใด  รปู 
ทั้งน้ีเรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนรูปชรตา. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปชรตา  นั้น    เปนไฉน  ?   
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปภายนอกท่ีไม 
เปนรูปชรตา. 
           [๖๓๒]  รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา  นัน้  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ  กายายตนะ    รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในไมเปน 
รูปอนิจจตา.  
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           รูปภายนอกท่ีเปนรูปอนิจจตา  นั้น  เปนไฉน  ?  
           ความส้ินไป   ความเสื่อมไป   ความแตก   ความทําลาย   ความไมเที่ยง 
ความอันตรธาน แหงรูป  อันใด   รูปทั้งน้ีเรียกวา รูปภายนอก ที่เปนรูปอนิจจตา. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนรูปอนิจจตา  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไม 
เปนรูปอนิจจตา. 
           [๖๓๓]  รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปภายในท่ีไมเปน 
กพฬิงการาหาร. 
           รูปภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหาร  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง   ปลา   เนื้อ  นมสด   นมสม   เนยใส 
เนยขน   น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย   หรอืวารูปแมอ่ืนใด  มีอยู  อันเปนของใสปาก 
ขบเค้ียว  กลืนกิน  อ่ิมทอง  ของสัตวนั้น ๆ ในชนบทใด ๆ สัตวทั้งหลายเลี้ยง 
ชีวิตดวยโอชา  อันใด  รูปทั้งน้ีเรียกวา  รูปภายนอกท่ีเปนกพฬิงการาหาร. 
           รูปภายนอกท่ีไมเปนกพฬิงการาหาร  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ  รูปอนิจจตา  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปภายนอกท่ีไมเปน 
กพฬิงการาหาร. 
                       สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๓  อยางน้ี. 
                                         ติกนิเทศ  จบ  
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                                      อรรถกถารูปกัณฑ  
                               อรรถกถาโนอุปาทานิสเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหง  โน  อุปาทา  ตอไป 
           รูปทีช่ื่อวา   โน  อปุาทา    เพราะอรรถวา    โนอุปาทารูปนี้ยอมไม 
อาศัย    เหมอืนอุปาทารูปยอมอาศัยมหาภูตรูปเทาน้ันไมอาศัยรูปอ่ืน.    ที่ชือ่วา 
โผฏฐัพพะ   เพราะอรรถวา  อันกายพึงถูกตอง.  อธิบายวา  ถูกตองแลวจึงรู. 
รูปนั้นเปนโผฏฐัพพะดวย  เปนอายตนะดวย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  โผฏฐัพพา- 
ยตนะ  ก็รูปนั้นเปนอาโปดวย เปนธาตุดวย  ดวยอรรถวามิใชสัตวและเปนสภาวะ 
ที่วางเปลา   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อาโปธาตุ. 
 
                             อรรถกถาโผฏฐัพพายตนนิทเทส         
           บัดนี้    เพ่ือทรงแสดงจําแนกรูปทั้ง   ๓   ทีก่ายถูกตองแลวพึงรูได 
เหลาน้ัน  จึงตรัสวา  รูปท่ีเรียกวา   โผฏฐัพพายตนะน้ัน     เปนไฉน  ? 
ปฐวีธาตุ  เปนตน. 
           บรรดาธาตุเหลาน้ัน  ปฐวีธาตุ  กกฺขฬตฺตลกฺขณา   มีความแขนแข็ง 
เปนลักษณะ ปติฏานรสา  มีการต้ังม่ันเปนรส  มปฺฏิจฺฉนฺนปจฺจุปฏานา 
มีการรองรับเปนปจจุปฏฐาน.  เตโชธาตุ อุณฺหตฺตลกฺขณา  มีความรอนเปน 
ลักษณะ ปริปาจนรสา  มกีารทําใหสุก (การยอย) เปนรส  มทฺทวานุปฺปาทน- 
ปจฺจุปฏานา  มีการทําใหออนเปนปจจุปฏฐาน. วาโยธาตุ  วิตฺถมฺภนลกฺขณา 
มีการเครงตึงเปนลักษณะ  สมุทีรณรสา  มีการไหวเปนรส  อภินหีารปจฺจุ- 
ปฏานา  มกีารนอมไปเปนปจจุปฏฐาน.   สวนอาโปธาตุ  ขางตน  ปคฺฆ- 
รณลกฺขณา  มีการไหลไปเปนลักษณะ* อุปพฺรูหณรสา  มีความพอกพูน 
* อาโปธาตุ  บางแหงแสดงถึงการเกาะกุมสหชาตรูปเปนลักษณะดวย  
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เปนรส   สงฺคหปจฺจุปฏานา   มีการควบคุมไวเปนปจจุปฏฐาน   ก็ในธาตุ  
ทั้ง  ๔ เหลาน้ัน    แตละธาตุพึงทราบวามีธาตุทั้ง ๓ ที่เหลือเปนปทัฏฐาน  (เส- 
สตฺยปทฏานา). 
           บทวา   กกฺขฬ  แปลวา  แข็ง.   บทวา  มุทุก  (ออน)  คือไมแข็ง. 
บทวา  สณฺห  (ละเอียด)  คือเกลี้ยง.  บทวา  ผรุส  (หยาบ)  คือ   ขรุขระ. 
บทวา  สุขสมฺผสฺส  (มีสมัผัสสบาย)  ไดแก  มีสุขเวทนาเปนปจจัย  คือ  ม ี
โผฏฐัพพะท่ีนาปรารถนา.  บทวา  ทุกขฺสมฺผสฺส  (มีสัมผัสไมสบาย)  ไดแก 
มีทุกขเวทนาเปนปจจัย   คือโผฏฐัพพะที่ไมนาปรารถนา.  บทวา ครุก (หนัก) 
คือเต็มไปดวยภาระ.  บทวา   ลหุก  (เบา)  คือเบาพรอมไมมีภาระหนัก. 
           ก็ในบรรดาธาตุเหลาน้ี    ปฐวีธาตุเทาน้ันทรงจําแนกดวยบทวา   แข็ง 
ออน  ละเอียด หยาบ หนัก  เบา. แมในพระสูตรวา  เมื่อใด  กายน้ียังประกอบ 
ดวยอายุ   ยังประกอบดวยไออุน    ยังประกอบดวยวิญญาณ  เมื่อน้ัน    กายน้ีก็ 
เบากวา    ออนกวา    ควรแกการงานกวา    ตรัสหมายถึงปฐวีธาตุที่เบาและออน 
เทานั้น.                                           
           แตดวยสองบทวา  มีสัมผัสสบาย  มีสัมผัสไมสบาย  ตรสัจําแนก 
มหาภูตรูป ๓ เพราะปฐวีธาตุมีสัมผัสสบายบาง  มีสัมผัสเปนทุกขบาง เตโชธาตุ 
และวาโยธาตุก็ตรัสเหมือนปฐวีธาตุ.  บรรดาธาตุ  ๓   เหลาน้ัน   ปฐวีธาตุ  มี 
สัมผัสสบาย  คือวา  เมื่อเด็กหนุมผูมีฝามือออนบีบนวดเทาอยู   บุคคลน้ันยอม 
สบายใจ  ยอมทําอาการที่จะใหพูดวา  นวดเขาเถิดพอ  ดังนี้.   เตโชธาตุ  มี 
สัมผัสสบาย    เมื่อฤดูหนาว    เม่ือนําเอากระเบ้ืองถานเพลิงมาใหอบอุนรางกาย 
เขาก็สบายใจ   ยอมทําอาการท่ีจะใหพูดวา   อบเขาเถิดพอ   ดังน้ี.    วาโยธาตุ  
มีสัมผัสสบาย  เมื่อฤดูรอน  ภิกษุหนุมถึงพรอมดวยวัตรพัดวีอยู  ยอมใหสบายใจ 
ยอมทําอาการที่จะใหพูดวา  พัดเขาเถิดพอ  ดังนี้.  
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           แตเมื่อเด็กหนุมมีมือแข็ง   นวดเทาทั้งสองอยู   ยอมเปนเหมือนเวลาที่  
กระดูกทั้งหลายจะแตกไป  แมเขาก็จะตองถูกกลาวสิ่งท่ีควรจะพูดวา  เจาจงออก 
ไปดังนี้   เมื่อฤดูรอนมีคนนําเอากระเบื้องถานเพลิงมาให   ก็จะถูกกลาววา  เจา 
จงนํามันออกไปเสีย  ดังนี้    เมื่อฤดูหนาวมีคนนําเอาพัดมาพัดโบกอยู    ก็จะถูก 
กลาววา  จงออกไปอยามาพัด  ดังนี้.   พึงทราบความท่ีธาตุทั้ง   ๓   เหลาน้ันมี 
สัมผัสสบาย   และไมสบาย  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็วาระ  ๑๓  ประดับดวยนัยอยางละ  ๔   นัยตามท่ีตรัสไว  โดยนัยวา 
โผฏฐัพพะใด  เห็นไมไดแตกระทบได  ดังนี้เปนตน     พึงทราบโดยนัยที่กลาว 
ในรูปายตนะเปนตนในหนหลังน่ันแหละ 
           ถามวา  ก็มหาภูตรูป ๓ เหลาน้ัน   มาสูคลองพรอมกันหรือไม 
           ตอบวา  มาพรอมกัน 
           ถามวา  มหาภูตรูป ๓ มาแลวอยางนี้    กระทบกายประสาทหรือไม 
           ตอบวา  ยอมกระทบ 
           ถามวา  กายวิญญาณกระทํามหาภูตรูป ๓ เหลาน้ี ใหเปนอารมณพรอม 
กันเกิดข้ึน  หรือไมเกิดข้ึน 
           ตอบวา  กายวิญญาณ  ไมเกิดข้ึน 
           ถามวา   เพราะเหตุไร 
           ตอบวา  เพราะการที่กายวิญญาณกระทํามหาภูตรูป ๓  ใหเปนอารมณ 
ยอมมีดวยอํานาจการคํานึงถึง  หรือดวยสามารถธาตุที่มีมาก 
           ในบรรดาทั้ง  ๒  ขอน้ัน  วาดวยการคํานึงถึงกอน  จริงอยู   เมื่อคน 
เอาขาวสุกบรรจุบาตรจนเต็มนํามาแลวก็หยิบเมล็ดขาวเมล็ดหน่ึงมาทดลองดูวา 
แข็งหรือออน    ในขาวเมล็ดหน่ึงน้ัน       ยอมมีทั้งเตโชธาตุ   มีทั้งวาโยธาตุ  
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แมก็จริง    ถงึอยางนั้นเขาก็ยอมคํานึงถึงปฐวีธาตุเทาน้ัน      เมื่อหยอนมือลงใน  
น้ํารอนทดลองดู    ในนํ้ารอนนั้น      ยอมมีทั้งปฐวีธาตุ    ยอมมีทั้งวาโยธาตุ 
แมก็จริง    ถงึอยางนั้น    เขาก็ยอมคํานึงถึงเตโชธาตุเทาน้ัน.  ในฤดูรอน   เขา 
เปดหนาตางใหลมโชยสรีระยืนอยู    เม่ือลมออน ๆ โชยมาอยู   ในลมออน  ๆ 
ที่โชยมานั้น  ยอมมีทั้งปฐวีธาตุ    ยอมมีทั้งเตโชธาตุ   แมก็จริง  ถึงอยางนั้น 
เขาก็คํานึงถึงวาโยธาตุเทาน้ัน      กายวิญญาณธาตุชื่อวายอมกระทํามหาภูตรูป ๓ 
ใหเปนอารมณดวยสามารถแหงการคํานึงถึง  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนบุคคลใดพลาดลมลงก็ดี   เอาศีรษะชนกับตนไมก็ดี   กําลังบริโภค 
อาหารกัดกอนกรวดก็ดี  ในการพลาดลมลงเปนตนนั้น  ยอมมีทั้งเตโชธาตุ  ยอม 
มีทั้งวาโยธาตุ     แตบุคคลน้ันยอมกระทําเฉพาะปฐวีธาตุเทาน้ันใหเปนอารมณ 
ดวยอํานาจธาตุที่มีมาก   เมื่อเหยียบไฟก็ดี    ในไฟน้ัน    ก็ยอมมีทั้งปฐวีธาตุ 
ยอมมีทั้งวาโยธาตุ   แมกจ็ริง   ถึงอยางนั้น    เขาก็ทําเฉพาะเตโชธาตุเทาน้ันให 
เปนอารมณ    ดวยสามารถแหงธาตุที่มีมาก    เมื่อลมแรงพัดแกวหูราวกะทําให 
หูหนวก   ในลมแรงนั้น   ยอมมีทั้งปฐวีธาตุ    ยอมมีทั้งเตโชธาตุ  แมก็จริง 
ถึงอยางนั้น   เขาก็กระทําเฉพาะธาตุลมเทาน้ันใหเปนอารมณ   ดวยสามารถแหง 
ธาตุที่มีมาก 
           บุคคลกระทําอยูซึ่งธาตุอยางใดอยางหน่ึงใหเปนอารมณ  แมกายวิญญาณ 
ก็ไมเกิดข้ึนพรอมกัน     เมื่อบุคคลถูกเข็มทั้งกลุมแทงแลว     กายถูกเข็มทั้งน้ัน 
กระทบพรอมกัน  แตในท่ีใด ๆ กายประสาทมีมาก  ในท่ีนั้น   ๆ  กายวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึน  แมในท่ีใด ๆ มีการกระทบเสียดสีแรง   ในที่นั้น  ๆ   กายวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึนกอน.    เมื่อเอาขนไกมาชะแผล     เสนขนไกแตละเสนยอมกระทบ 
กายประสาท ก็ในท่ีใด ๆ กายประสาทมีมาก  ในท่ีนั้น  ๆ นั่นแหละ กายวิญญาณ  
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ยอมเกิดข้ึน   บุคคลยอมทําธาตุทั้ง  ๓ ใหเปนอารมณ     ดวยสามารถแหงธาตุที่  
มีมากอยางนี้     กายวิญญาณ   ชื่อวา   ยอมเกิด     ดวยสามารถแหงธาตุที่มีมาก 
นั่นแหละ. 
           ถามวา   ก็จิตเลา   กาวไปจากอารมณไดอยางไร  ? 
           ตอบวา  กาวไปดวยอาการ  ๒   อยาง   คือ  โดยอัชฌาศัย  (ความ 
ปรารถนา)  หรือโดยอารมณมีกําลังแรง. 
           จริงอยู    ในเวลาท่ีมีงานฉลองพระวิหารเปนตน     คนผูไปดวยความ 
ต้ังใจวา   เราจักไหวพระเจดีย  และจักไหวพระปฏิมาน้ัน ๆ เราจักดูโปตถกรรม 
(การทําหนังสือ)  และจิตรกรรม   (การวาดภาพ)   ดังน้ี   ไหวหรือเห็นสิ่งหน่ึง 
แลวก็ต้ังใจเพ่ือตองการไหว   เพ่ือตองการชมสิ่งนอกน้ีแลว   กไ็ปเพ่ือไหวบาง 
เพ่ือดูบางทีเดียว  อยางนี้    จิตชื่อวากาวไปจากอารมณ   โดยอัชฌาศัย  คือ 
ความปรารถนา.     แตเมื่อยืนแลดูพระมหาเจดีย    อันมีสวนเปรียบดวยยอดเขา 
ไกรลาส  ครัน้เวลาตอมา  เมื่อบรรเลงดนตรีทั้งปวงข้ึน  จึงละรูปารมณ   กาวข้ึนสู 
สัททารมณ   ครั้นเมื่อบุคคลนําดอกไมมีกลิ่นที่ชอบใจ   หรือของหอมมา   ก็ละ 
สัททารมณ  กาวข้ึนสูคันธารมณ  อยางนี้ชื่อวา  กาวไปโดยอารมณมีกําลังแรง. 
 
                                  อรรถกถาอาโปธาตุนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอาโปธาตุ  ตอไป 
           บทวา   อาโป (ความเอิบอาบ) เปนการแสดงสภาวะ   อาโปน่ันแหละ 
เรียกวา  อาโปคต  (ธรรมชาติที่เอิบอาบ)    สิเนโห  (ความเหนียว)   ดวย 
อํานาจแหงความเหนียวน่ันแหละ  เรียกวา  สิเนหคต  (ธรรมชาติที่เหนียว).  
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           บทวา  พนฺธนตฺต  รูปสฺส   (ธรรมชาติเครื่องเกาะกุมรูป)   ไดแก  
ธรรมชาติเปนเครื่องประกอบภูตรูปมีปฐวีเปนตน.    จริงอยู     อาโปธาตุควบ 
คุมวัตถุทั้งหลายมีแทงเหล็กเปนตน ไวแลวยอมทําใหติดกัน   ธรรมชาติทั้งหลาย 
มีกอนเหล็กเปนตนเหลานั้น   ชื่อวา   ติดกันอยู   เพราะความท่ีอาโปธาตุนั้น 
เปนเครื่องเกาะกุมไว แมในแผนหิน  ภูเขา  ตนตาล  หนอไม  งาชาง  และเขาโค 
เปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.      ก็อาโปธาตุเทาน้ันเกาะกุมวัตถุเหลาน้ันทั้งหมด 
กระทําใหติดกัน   ธรรมชาติเหลาน้ันชื่อวา   เปนธรรมชาติติดกัน    ก็เพราะถูก 
อาโปธาตุควบคุมไว.                                                                   
           ถามวา  ก็ปฐมวีธาตุถูกตองธาตุที่เหลือ  (มีอาโปเปนตน )   แลวก็เปน 
ที่ต้ังอาศัย  หรือไมถูกตองก็เปนที่อาศัย   อีกนัยหน่ึง  อาโปธาตุเมื่อเกาะกุมธาตุ 
ทั้ง ๓ ที่เหลอื     ถูกตองแลวยอมเกาะกุม     หรือวาไมถูกตองแลวก็เกาะกุมได.  
           ตอบวา  เบื้องตน   ปฐวีธาตุไมถูกตองกับอาโปธาตุ  ก็เปนที่อาศัยใหได 
แตสําหรับ   เตโชธาตุ   และวาโยธาตุแลว    ปฐวีธาตุตองถูกตองจึงเปนที่อาศัย 
ใหได  สวนอาโปธาตุไมถูกตองแมปฐวีธาตุ  แมเตโชธาตุและวาโยธาตุเลยก็ยอม 
เกาะกุมได   ถาวาอาโปธาตุถูกตองแลวพึงเกาะกุมไซร   อาโปธาตุนั้นก็พึงชื่อวา 
โผฏฐัพพายตนะ. 
           แมในการท่ีเตโชธาตุและวาโยธาตุทํากิจของตน ๆ  ในธาตุที่เหลือ   ก็ 
นัยนี้เหมือนกัน.  จริงอยู   เตโชธาตุ  ถกูตองปฐวีธาตุแลว  ก็ยังปฐวีใหใหม 
สวนปฐวีธาตุนั้นมิใชเปนของรอนยอมถูกไหม  ถาวา  ปฐวีธาตุพึงเปนของรอน 
แผดเผาไซร  ปฐวีธาตุก็พึงมีความรอนเปนลักษณะ  อนึ่ง  เตโชธาตุนั้นมิไดถูก 
ตองอาโปธาตุเลยก็ทําใหอาโปธาตุนั้นรอนได  แมอาโปธาตุนั้น  เมื่อรอนอยูก็หา  
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เปนสภาวะรอนเผาไม     ถาวาอาโปธาตุนั้นเปนตัวสภาวะความรอนพึงเผาไซร  
อาโปธาตุนั้น   ก็พึงชื่อวามีความรอนเปนลักษณะ   อน่ึง   เตโชธาตุนั้นถูกตอง 
วาโยธาตุนั้นแหละจึงแผดเผา   แมวาโยธาตุนั้น    เมื่อถูกแผดเผาอยูก็มิใชเปนตัว 
ความรอนแผดเผา   ถาวาโยธาตุเปนตัวสภาวะความรอนแผดเผาอยูไซร  วาโย- 
ธาตุนั้นก็พึงชื่อวา  มีความรอนเปนลักษณะ.                       
           วาโยธาตุถูกตองปฐวีธาตุแลวยอมเครงตึง  (คือขยายตัวออก)  ถกูตอง 
เตโชธาตุก็ทําใหเครงตึงเหมือนกัน      แตวาวาโยธาตุนั้นแมไมถูกตองอาโปธาตุ 
เลย   ก็ยอมทําใหอาโปธาตุเครงตึงได.                                
           ถามวา    เมื่อบุคคลเค่ียวนํ้าออยทําเปนงบ    อาโปธาตุจะเปนของแข็ง 
หรือไม. 
           ตอบวา ไมเปน  เพราะอาโปธาตุนั้นมีการไหลออก (หรอืไหลซึม) เปน 
ลักษณะ  ปฐวีธาตุมีความแข็งเปนลักษณะ  แตวาอาโปธาตุมีปริมาณตํ่า (นอย) 
ก็จะเปนไปตามปฐวีธาตุที่มากย่ิง  จริงอยู  อาโปธาตุนั้นยอมละภาวะที่ต้ังอยูโดย 
อาการเปนรส (น้ํา) ได  แตไมละลักษณะ แมเม่ือละลายงบนํ้าออยอยู  ปฐวีธาตุ 
ยอมไมละลาย    เพราะปฐวีมีความแข็งเปนลักษณะ   อาโปธาตุมีการไหลออก 
เปนลักษณะ. 
           แตวา    ปฐวีธาตุมีปริมาณตํ่าก็จะเกิดเปนไปตามอาโปธาตุที่มีปริมาณ 
มาก.  ปฐวีธาตุนั้นยอมละภาวะท่ีทั้งอยูโดยอาการเปนกอนได  แตไมละลักษณะ 
ตน  เพราะวามหาภูตรูปทั้ง  ๔ ยอมถงึความแปรปรวนเปนไปเทานั้น  ข้ึนชือ่วา 
ความแปรปรวนของลักษณะมิไดมี   ความไมมีแหงความแปรปรวนโดยลกัษณะ 
นั้นทรงแสดงไวโดยอัฏฐานปริกัปปสูตร. 
           ขอน้ีสมดวยพระดํารัสที่ตรัสไววา " ดูกอนอานนท  กม็หาภูตรูป ๔ คือ 
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ จะพึงแปรเปนอ่ืนไปได   แตพระอริย-  
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สาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาจะแปรเปนอ่ืน  
ไป   ขอน้ีไมพึงมีไดเลย"    ดังน้ี    ก็ในอัฏฐานปริกัปปสูตรนี้มีอธิบายดังน้ีวา 
" ดูกอนอานนท     ปฐวีธาตุอันมีความแข็งเปนลักษณะจะพึงเปลี่ยนไปเปน 
อาโปธาตุซึ่งมีความไหลออกเปนลักษณะได  แตพระอริยสาวกชื่อวาเปลี่ยนเปน 
อยางอ่ืนมิไดมี  ดังนี้   การกําหนดอฐานะ  (เหตุอันเปนไปไมได)   มาแลวใน 
พระบาลีนี้ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                อรรถกถาอุปาทินนาทินิทเทส 
           เบื้องหนาแตนี้พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอุปาทินนรูปเปนตนตอไป 
เนื้อความแหงอุปาทินนรูปเปนตน     พึงทราบโดยนัยที่กลาวในมาติกาน่ันแหละ 
เนื้อความจักขายตนะเปนตน     ขาพเจาก็ใหพิสดารแลวในหนหลังเหมือนกัน 
แตขาพเจาจักกลาวเฉพาะเนื้อความท่ีตางกันในที่นั้น ๆ เทาน้ัน. 
           ในนทิเทสแหงอุปาทินนรูปกอน    รูปทั้งหลายที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกวาจักขายตนะเปนตน     เพราะเปนรูปมีใจครองอยางเดียว    แตเพราะ 
รูปายตนะเปนตนมีใจครองก็มี   ไมมใีจครองก็มี    ฉะนั้น    รปูายตนะเปนตน 
เหลาน้ันพระองคจึงแสดงโดยสังเขปวา   ย  ย  วา  ปน  (หรือวารูปแมอ่ืนใดๆ) 
แลวพึงใหพิสดารโดยนัยมีอาทิวา   กมฺมสฺสกตตฺตา   รูปายตน  (รูปายตนะ 
ที่กรรมแตงข้ึน)    ดังน้ีอีก    เนื้อความในเยวาปนกธรรมทั้งหมดพึงทราบโดย 
อุบายน้ี. 
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  ในนิทเทสแมทั้ง ๒ คือ  กมมฺสฺส  กตตฺตา 
(รูปที่กรรมแตงข้ึน)   และ  น   กมฺมสสฺ  กตตฺตา  (รูปที่กรรมมไิดแตงข้ึน) 
พระองคมิไดทรงถือเอาชรตารูป   และอนิจจตารูปเลา  ?   ทรงถือเอาเฉพาะใน 
นิทเทสท้ังหลายแหงอนุปาทินนรูปเปนตนเทาน้ัน.  
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           ตอบวา  ในบทวา   น  กมมฺสฺส  กตตฺตา  (รปูที่กรรมมิไดแตงข้ึน)  
นี้    พระองคทรงรวมรูปที่มีสมุฏฐานเกิดแตปจจัยอ่ืนนอกจากกรรมกอน  แตใน 
บทวา   กมมฺสฺส  กตตฺตา (รูปที่กรรมแตงข้ึน) นี้ ทรงรวบรวมรูปที่มีสมุฏฐาน 
เกิดแตกรรมอยางเดียว    รูปทั้ง ๒ คือชรตารูปและอนิจจตารูปเหลาน้ันมิไดเกิด 
แตกรรม   มไิดเกิดแตปจจัยอยางอ่ืน   ที่ยังรูปใหเกิด   เพราะฉะน้ัน   พระองค 
จึงมิทรงถือเอา.    ก็ความไมเกิดข้ึนแหงชรตารูปและอนิจจตารูปดวยกรรมปจจัย 
เปนตนนั้นจักแจมแจงขางหนา.   อนึ่ง   ในคําเปนตนวา   อนุปาทินฺน   (รูป 
ที่ไมมีใจครอง) ทรงปฏิเสธความท่ีรูปมีสมุฏฐานเกิดแตกรรมเปนตน    ไมทรง 
อนุญาตความท่ีรูปนั้นมีปจจัยอ่ืนเปนสมุฏฐาน  ดวยศัพทวา   อนุปาทินนะ 
เปนตนอยางเดียว     เพราะฉะนั้น      ในนิทเทสแหงอนุปาทินนรูปเปนตนนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวา    รูปทั้ง ๒ พระองคทรงถือเอาแลวดังน้ี. 
 
                             อรรถกถาจิตตสมุฏฐานนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงจิตตสมุฏฐาน  ตอไป 
           รูปทั้ง ๒ นี้คือ กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา   ยอมปรากฏเพราะอาศัยภูตรูป   มจิีตปนสมุฏฐานอยางเดียว   แตเมื่อวาโดย 
ปรมัตถแลว  รูปทั้ง  ๒  ทีอ่าศัยภูตรูปน้ันไมใชภูตรูป     แตเปนรูปที่มีจิตเปน 
สมุฏฐานซ่ึงมีภูตรูปนั่นแหละ.   เพราะความท่ีรูปเหลาน้ันอาศัยจิตต้ังข้ึน   แมรูป 
ทั้ง ๒ นี้  ก็มชีื่อวามีจิตเปนสมุฏฐาน   เหมือนชราและมรณะของรูปที่ไมเที่ยงก็ 
ชื่อวา  ไมเที่ยง. 
           แมในนิทเทสแหง   จิตตสหภู   ก็นัยนี้เหมือนกัน    รูปทัง้ ๒  (กาย 
วิญญัตติและวจีวิญญัตติ   ที่เปนสหภู)  นี้เทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพราะ  
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รูปทั้ง ๒ นั้นปรากฏอยูไดตลอดเวลาท่ีจิตยังปรากฏอยู.  แตรูปทัง้ ๒ นี้มิไดเกิด  
พรอมกับจิต   เหมือนภูตรูปและเหมือนสัมปยุตธรรมมีเจตนาเปนตน. 
           แมในนิทเทสแหง   จิตตานุปริวัติ   ก็นัยนี้แหละ  กร็ูปทัง้ ๒  (กาย 
วิญญัตติและวจีวิญญัตติ) นี้   ตรัสเรียกวา  จิตตานุปริวัติ    เพราะรูปทั้ง  ๒ นี ้
ปรากฏอยูไดตลอดเวลาท่ีจิตยังปรากฏอยู   ฉะนั้น.                      
           บทวา  โอฬาริก  (รูปหยาบ)   ไดแก  ทีช่ื่อวา   หยาบ   โดยเปน 
วัตถุที่พึงถือเอาดวยสามารถแหงการกระทบ      เพราะเปนทั้งวัตถุและอารมณ 
พึงทราบรูปละเอียดโดยสภาพตรงกันขามกับรูปหยาบท่ีกลาวแลว. 
           บทวา  ทูเร  (รูปไกล) ไดแก  รปูแมต้ังอยูในท่ีใกล  กช็ือ่วา  รูปไกล 
โดยภาวะที่รูไดยาก   เพราะถือเอาไมไดดวยสามารถแหงการกระทบ    สวนรูป 
นอกน้ีแมต้ังอยูไกลก็ชื่อวาอยูใกล  โดยเปนภาวะท่ีรูไดงาย   เพราะพึงถือเอาได 
ดวยสามารถแหงการกระทบ. 
           นิทเทสแหงจักขายตนะเปนตน    พึงทราบโดยพิสดารตามนัยที่กลาวไว 
ในหนหลังน่ันแหละ   ในการสงเคราะหรูปหมวด  ๒ มีขอแตกตางกันเพียงเทาน้ี 
การสงเคราะหรูปหมวด ๓ มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ันแล.  
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                                      จตุกกนิเทศ  
           [๖๓๔]  รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนะ  นัน้   เปนไฉน ?   
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแกรูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  อากาศธาตุ 
รูปอุปจยะ  รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูป 
เปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนะ. 
           รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   รปูลหุตา  รูปมุทุตา  รูปกมั- 
มัญญตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  หรือรปูแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ 
คันธายตนะ   รสายตนะ   อากาศธาตุ   รูปอุปจยะ   รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร 
ที่กรรมมิไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทินนะ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนอุปาทินนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ    อาโปธาตุ   ที่กรรมมิไดแตงข้ึน    รูปทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอุปาทินนะ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ   อาโปธาตุ   ที่กรรมมิไดแตงข้ึน    รูปทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอนุปาทินนะ.   
           [๖๓๕]  รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแกรูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  อากาศธาตุ  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 308 

รูปอุปจยะ  รปูสันตติ   กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปู  
เปนอุปาทาท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ. 
           รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   รปูลหุตา  รูปมุทุตา  รูปกมั- 
มัญญตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  หรือรปูแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก   รูปายตนะ 
คันธายตนะ  รสายตนะ   อากาศธาตุ   รูปอุปจยะ  รปูสันตติ    กพฬิงการาหาร 
ที่กรรมมิไดแตงข้ึน รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอุปาทาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนอุปาทินนุปาทานิยะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  อาโปธาตุ  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรยีกวา รูปเปน 
อนุปาทาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ    อาโปธาตุ    ที่กรรมมิไดแตงข้ึน    รูปทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ. 
           [๖๓๖]  รูปเปนอุปาทาที่เปนไปสัปปฏิฆะ  นัน้  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   รสายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปนอุปาทาที่เปน 
สัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอุปาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปนอุปาทาที่ 
เปนอัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีเปนสัปปฏิฆะ   นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอนปุาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อาโปธาตุ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอนุปาทาท่ีเปนอัปปฏิฆะ. 
           [๖๓๗]   รูปเปนอุปาทาท่ีหยาบ  นั้น  เปนไฉน  ?  
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           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  รปูทั้งนี้เรียกวา   รูปเปนอุปาทาที่หยาบ.  
           รูปเปนอุปาทาท่ีละเอียด  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปนอุปาทาที่  
ละเอียด. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีหยาบ  นั้น   เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทาที่หยาบ. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีละเอียด  นั้น    เปนไฉน  ? 
           อาโปธาตุ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอนุปาทาท่ีละเอียด. 
           [๖๓๘]   รูปเปนอุปาทาท่ีอยูไกล  นั้น    เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา    รปูเปนอุปาทา 
ที่อยูไกล. 
           รูปเปนอุปาทาท่ีอยูใกล  นั้น    เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  รสายตนะ รปูทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนอุปาทาที่อยูใกล. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีอยูไกล  นั้น    เปนไฉน  ? 
           อาโปธาตุ    รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอนุปาทาท่ีอยูไกล. 
           รูปเปนอนุปาทาท่ีอยูใกล  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทาที่อยูใกล. 
           [๖๓๙]  รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ   ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปน 
สนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ  อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู   ไดแก   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ  
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อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน  
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ  นั้น   เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ที่กรรมมิไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรยีกวา  รูปเปนอนุปาทินนะ 
ที่เปนสนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมทุุตา รูปกัมมัญญ- 
ตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา  หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู  ไดแก คันธายตนะ  รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร 
ที่กรรมมิไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนอนิทัสสนะ. 
           [๖๔๐]  รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ    หรือรูปแมอ่ืนใด    มีอยู     ไดแก 
รูปายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   ที่กรรมแตงข้ึน  รูป 
ทั้งน้ีเรียกวา    รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ. 
         รูปเปนอุปาทินนะที่เปนอัปปฏฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
         อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย   หรือรปูแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ. 
         รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
         สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ    ที่กรรมมิไดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปน 
อนุปาทินนะท่ีเปนสัปปฏิฆะ. 
         รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ?  
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           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   รูปลหุตา  รูปมทุุตา  รูปกัมมัญญตา  รูปชรตา  
รูปอนิจจตา   หรือแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร    ทีก่รรมไมไดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปน 
อนุปาทินนะท่ีเปนอัปปฏิฆะ. 
           [๖๔๑]  รูปเปนอุปาทินนะที่เปนมหาภูต  นัน้  เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  อาโปธาตุ   ที่กรรมแตงข้ึน รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน 
อุปาทินนะท่ีเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอุปาทินนะที่ไมเปนมหาภูต  นั้น   เปนไฉน. 
           จักขายตนะ  ฯลฯ   กายายตนะ  อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอันใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ  อากาศธาตุ  
รูปอุปจยะ  รปูสันตติ กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปน 
อุปาทินนะท่ีไมเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนมหาภูต    นั้น  เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ   อาโปธาตุ   ที่กรรมไมไดแตงข้ึน   รปูทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอนุปาทินนะท่ีเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่ไมเปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน  ?   
           สัททายตนะ กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมุทตุา  รูปกัมมญัญา 
ตา รูปชรตา รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด มีอยู ไดแกรูปายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ  อากาศธาตุ  รปูอุปจยะ  รูปสันตติ กพฬิงการาหาร  ที่กรรมไมได 
แตงข้ึน รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอนุปาทินนะท่ีไมเปนมหาภูต. 
           [๖๔๒]  รูปเปนอุปาทินนะที่หยาบ  นั้น  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ    ฯลฯ    กายายตนะ    หรือรปูแมอ่ืนใด    มีอยู    ไดแก 
รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้ 
เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะที่หยาบ.  
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           รูปเปนอุปาทินนะที่ละเอียด   นั้น    เปนไฉน ?  
           อิตถนิทรีย    ปุรสิินทรีย    ชวิีตินทรีย    หรือรูปแมอ่ืนใด    ไดแก 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะท่ีละเอียด. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่หยาบ  นัน้  เปนไฉน ? 
           สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมไมไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรยีกวา    รูปเปน 
อนุปาทินนะท่ีหยาบ. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่ละเอียด  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   รูปลหุตา  รูปมทุุตา  รูปกัมมัญญตา   รปูชรตา 
รูปอนิจจตา   หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร ที่กรรมไมไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปอนุปาทินนะ 
ที่ละเอียด. 
           [๖๔๓]  รูปเปนอปุาทินนะที่อยูไกล  นั้น   เปนไฉน ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู    ไดแก 
อากาสธาตุ   อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมแตงข้ึน 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะท่ีอยูไกล. 
           รูปเปนอุปาทินนะที่อยูใกล  นัน้  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ    กายายตนะ    หรือรูปแมอ่ืนใด    มอียู    ไดแก 
รูปายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้ 
เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนะที่อยูใกล.  
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           รูปเปนอนุปาทินนะที่อยูไกล  นัน้  เปนไฉน  ?  
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ รูปลหุตา  รูปมุทตุา  รูปกัมมญัญตา  รูปชรตา 
รูปอนิจจตา   หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู  ไดแก อากาศธาตุ   อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร  ทีก่รรมไมไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปน 
อนุปาทินนะท่ีอยูไกล. 
           รูปเปนอนุปาทินนะที่อยูใกล  นัน้  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมไมไดแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรยีกวา    รูปเปน 
อนุปาทินนะท่ีอยูใกล. 
           [๖๔๔]  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสนิทัสสนะ   นั้น 
เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  ที่กรรมแตงข้ึน รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ 
ที่เปนสนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอนิทัสสนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กายายตนะ   อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู    ไดแก  คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รปูอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอนิทัสสนะ. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสนิทัสสนะ นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ    ทีก่รรมไมไดแตงข้ึน    รูปทั้งน้ีเรียกวา    รปูเปนอนุปา- 
ทินนุปาทานิยะท่ีเปนสนิทัสสนะ.  
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           รูปเปนอนุปาทินนะปาทานิยะท่ีเปนอนิทัสสนะ  นั้น   เปนไฉน ?  
           สัททายตนะ กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมุทตุา รูปกัมมัญญ- 
ตา  รูปชรตา  รูปอนิจจตา หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  คันธายตนะ  รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ   รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร 
ที่กรรมไมไดแตงข้ึน     รูปทั้งน้ีเรียกวา     รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปน 
อนิทัสสนะ.                                                             
           [๖๔๕]  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสัปปฏิฆะ   นัน้ 
เปนไฉน ?         
           จักขายตนะ    ฯลฯ    กายายตนะ    หรือรปูแมอ่ืนใด    มีอยู    ไดแก 
รูปายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้ 
เรียกวา   รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู   ไดแก 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รปูอุปจยะ   รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน 
รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสัปปฏิฆะ  นั้น    เปนไฉน ? 
           สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมไมไดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนสัปปฏิฆะ.                                      
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปลหตุา  รูปมุทุตา  รูปกัมมัญญตา  รูปชรตา 
รูปอนิจจตา   หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู   ไดแกอากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูปอุปจยะ  
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รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร    ทีก่รรมไมไดแตงข้ึน   รูปทั้งนี้เรียกวา    รูปเปน  
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนอัปปฏิฆะ. 
           [๖๔๖]  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน ? 
           โผฏฐัพพายตนะ   อาโปธาตุ   ที่กรรมแตงข้ึน   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูป 
เปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนมหาภูต.                                          
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  กายายตนะ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  อากาศธาตุ 
รูปอุปจะ   รปูสันตติ   กพฬิงการาหาร   ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปู 
เปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนมหาภูต  นั้น    เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ   อาโปธาตุ    ที่กรรมไมไดแตงข้ึน   รปูทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภตู  นั้น  เปนไฉน ? 
           สัททายตนะ  กายวิญญัตติ  วจีวิญัตติ  รูปลหุตา  รูปมุทตุา รูปกัม- 
มัญญตา  รูปชรตา  หรือรปูแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก  รูปายตนะ   คันธายตนะ 
รสายตนะ  อากาศธาตุ   รปูอุปจยะ  รูปสันตติ  กพฬิงการาหาร  ที่กรรมไมได 
แตงข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอันปาทินนุปาทานิยะท่ีไมเปนมหาภูต. 
           [๖๔๗]  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ    กายายตนะ    หรือรูปแมอ่ืนใด    มอียู    ไดแก 
รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  ที่กรรมแตงข้ึน  รูปทั้ง 
นี้เรียกวา  รปูเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ.  
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           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด  นั้น  เปนไฉน  ?    
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย   หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รปูอุปจยะ   รปูสันตติ  กพฬิงการาหาร    ที่กรรมแตง 
ข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู   ไดแก รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ   ที่กรรมไมไดแตงข้ึน   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีหยาบ. 
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด  นั้น    เปนไฉน ? 
           กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมุทตุา  รูปกัมมญัญตา  รูปชรตา 
รูปอนิจจตา   หรือรูปแมอ่ืนใด   มีอยู    ไดแก  อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รูป- 
อุปจยะ   รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร    ที่กรรมไมไดแตงข้ึน    รูปทั้งนี้เรียกวา 
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีละเอียด. 
           [๖๔๘]  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล  นั้น   เปนไฉน ? 
           อิตถนิทรีย   ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก 
อากาศธาตุ   อาโปธาตุ   รปูอุปจยะ   รปูสันตติ   กพฬิงการาหาร    ทีก่รรมแตง 
ข้ึน  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล. 
           รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล  นั้น    เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยูไดแกรูปายตนะ 
คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   ที่กรรมแตงข้ึน   รปูทั้งน้ีเรียกวา 
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล.  
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           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล  นั้น  เปนไฉน  ?  
           กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  รูปลหุตา  รูปมุทตุา  รูปกัมมญัญตา  รูปชรตา 
รูปอนิจจตา  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  รูปอุปจยะ 
รูปสันตติ   กพฬิงการาหาร   ที่กรรมไมไดแตงข้ึน   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูไกล.                                               
           รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล  นั้น   เปนไฉน  ? 
           สัททายตนะ  หรือรูปแมอ่ืนใด  มีอยู  ไดแก  รูปายตนะ  คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ    ที่กรรมไมไดแตงข้ึน   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปน 
อนุปาทินนุปาทานิยะท่ีอยูใกล.                                               
           [๖๔๙]  รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนอินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขุนทรีย ฯลฯ  กายินทรีย  รปูทั้งน้ีเรียกวา  รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปน 
อินทรีย. 
           รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนสัปปฏิฆะ 
ที่ไมเปนอินทรีย. 
           รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนอินทรีย  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนอัปปฏิฆะ 
ที่เปนอินทรีย.                                                       
           รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย   นั้น  เปนไฉน ? 
           กายวิญญัตติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอัปปฏิฆะ 
ที่ไมเปนอินทรีย. 
           [๖๕๐]  รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต.  
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           รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต  นั้น   เปนไฉน ?  
           จักขายตนะ  ฯลฯ  รสายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนสัปปฏิฆะท่ีไม 
เปนมหาภูต. 
           รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนมหาภูต  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อาโปธาตุ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนอัปปฏิฆะท่ีเปนมหาภูต. 
           รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต   นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอัปปฏิฆะ 
ที่ไมเปนมหาภูต. 
           [๖๕๑]  รูปเปนอินทรียที่หยาบ  นั้น เปนไฉน  ? 
           จักขุนทรีย  ฯลฯ  กายินทรีย  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอินทรียที่หยาบ. 
           รูปเปนอินทรียที่ละเอียด  นั้น   เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนอินทรีย 
ที่ละเอียด. 
           รูปไมเปนอินทรียที่หยาบ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนอินทรีย 
ที่หยาบ. 
           รูปไมเปนอินทรียที่ละเอียด  นัน้  เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งน้ีเรียกวา   รปูไมเปนอินทรีย 
ที่ละเอียด.  
           [๖๕๒]  รูปเปนอินทรียที่อยูไกล  นั้น    เปนไฉน  ?   
           อิตถนิทรีย  ปุริสนิทรีย  ชีวิตินทรีย  รูปทัง้น้ีเรียกวา  รปูเปนอินทรีย 
ที่อยูไกล.  
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           รูปเปนอินทรียที่อยูใกล  นั้น    เปนไฉน ?  
           จักขุนทรีย ฯลฯ   กายินทรีย   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปเปนอินทรียที่อยู 
ใกล.                                                                                        
           รูปไมเปนอินทรียที่อยูไกล  นัน้  เปนไฉน  ?   
           กายวิญญัตติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนอินทรีย 
ที่อยูไกล. 
           รูปไมเปนอินทรียที่อยูใกล นั้น    เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปไมเปนอินทรีย 
ที่อยูใกล. 
           [๖๕๓]  รูปเปนมหาภูตที่หยาบ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนมหาภูตท่ีหยาบ. 
           รูปเปนมหาภูตท่ีละเอียด  นั้น  เปนไฉน  ? 
           อาโปธาตุ   รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนมหาภูตท่ีละเอียด. 
           รูปไมเปนมหาภูตท่ีหยาบ  นั้น    เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   รสายตนะ   รูปทั้งนี้เรียกวา   รูปไมเปนมหาภูตท่ี 
หยาบ.                                                               
           รูปไมเปนมหาภูตท่ีละเอียด  นัน้   เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนมหาภูต 
ที่ละเอียด.                               
           [๖๕๔]  รูปเปนมหาภูตที่อยูไกล  นั้น    เปนไฉน  ?   
           อาโปธาตุ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูเปนมหาภูตท่ีอยูไกล. 
           รูปเปนมหาภูตท่ีอยูใกล   นั้น    เปนไฉน  ? 
           โผฏฐัพพายตนะ  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนมหาภูตท่ีอยูใกล.  
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           รูปไมเปนมหาภูติที่อยูไกล  นัน้  เปนไฉน  ?  
           อิตถนิทรีย ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนมหาภูต  
ที่อยูไกล. 
           รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยูใกล  นัน้  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  รสายตนะ  รปูทั้งนี้เรียกวา  รูปไมเปนมหาภูตท่ีอยู  
ใกล. 
           [๖๕๕]  รูปที่เห็นได  คือ  รปูายตนะ 
           รูปทีฟ่งได  คือ  สัททายตนะ 
           รูปที่รูได  คือ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
           รูปที่รูแจงไดดวยใจ   คือ   รูปทัง้หมด 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ อยางนี้. 
                              จตุกกนิทเทศ   จบ       
                          
                                    ปญจกนิเทศ 
           [๖๕๖]  รูปที่เรียกวา  ปฐวีธาตุ  นั้น   เปนไฉน ? 
           ธรรมชาติที่แข็ง   ธรรมชาติทีก่ระดาง   ความแข็ง    ภาวะท่ีแข็ง   เปน 
ภายในหรือภายนอกก็ตาม  เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม  รูปทั้งนี้เรียก 
วา  ปฐวีธาตุ. 
           รูปที่เรียกวา   อาโปธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความเอิบอาบ   ธรรมชาติที่เอิบอาบ  ความเหนียว  ธรรมชาติที่เหนียว 
ธรรมชาติเครื่องเกาะกุมรูป เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เปนอุปาทินนะหรือ 
อนุปาทินนะก็ตาม  อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  อาโปธาตุ.  
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           รูปที่เรียกวา  เตโชธาตุ  นั้น    เปนไฉน  ?  
           ความรอน  ธรรมชาติที่รอน  ความอุน  ธรรมชาติที่อุน  ความอบอุน 
ธรรมชาติทีอ่บอุน  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม   เปนอุปาทินนะหรืออนุปา- 
ทินนะก็ตาม  อันใด  รูปทัง้น้ีเรียกวา   เตโชธาตุ. 
           รูปที่เรียกวา  วาโยธาตุ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           ความพัดไปมา  ธรรมชาติที่พัดไปมา  ธรรมชาติเครื่องคํ้าจุนรูป  เปน 
ภายในหรือภายนอกก็ตาม   เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม   อันใด    รูป 
ทั้งน้ีเรียกวา   วาโยธาตุ. 
           รูปที่เปน  อุปาทา  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รปูที่เปนอุปาทา. 
                       สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๕  อยางนี้. 
                                      ปญจนิเทศ  จบ 
 
                                          ฉักกนิเทศ                                      
           [๖๕๗]  รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู  คือ  รูปายตนะ     
           รูปอันโสตวิญญาณพึงรู  คือ  สัททายตนะ 
           รูปอันฆานวิญญาณพึงรู   คือ  คันธายตนะ 
           รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู  คือ  รสายตนะ 
           รูปอันกายวิญญาณพึงรู   คือ  โผฏฐัพพายตนะ 
           รูปอันมโนวิญญาณพึงรู  คือ   รูปทั้งหมด 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๖ อยางนี้. 
                                        ฉักกนิเทศ  จบ  
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                                      สตัตกนิเทศ 
           [๖๕๘]  รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู  คือ  รูปายตนะ 
           รูปอันโสตวิญญาณพึงรู  คือ  สัททายตนะ  
           รูปอันฆานวิญญาณพึงรู  คือ  คันธายตนะ 
           รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู  คือ  รสายตนะ 
           รูปอันกายวิญญาณพึงรู  คือ  โผฏฐัพพายตนะ 
           รูปอันมโนธาตุพึงรู   คือ    รูปายตนะ    สัททายตนะ    คันธายตนะ 
รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
           รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู  คือ  รูปทั้งหมด 
                         สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๗  อยางนี้. 
                                        สัตตกนิเทศ  จบ 
 
                                            อัฏฐกนิเทศ         
           [๖๕๙]  รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู  คือ รูปายตนะ 
           รูปอันโสตวิญญาณพึงรู  คือ  สัททายตนะ 
           รูปอันฆานวิญญาณพึงรู  คือ  คันธายตนะ 
           รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู  คือ  รสายตนะ 
           รูปอันกายวิญญาณพึงรูที่มีสัมผัสเปนสุข   คือ  โผฏฐัพพะ   อันเปนที่ 
ชอบใจ 
           รูปอันกายวิญญาณพึงรูที่มีสัมผัสเปนทุกข  คือ  โผฏฐัพพะ  อันไมเปน 
ที่ชอบใจ  
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           รูปอันมโนธาตุพึงรู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  
โผฏฐัพพายตนะ 
           รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู  คือ  รูปทั้งหมด 
                           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๘  อยางนี้. 
                                          อัฏฐกนิเทศ  จบ 
 
                                              นวกนิเทศ 
           [๖๖๐]  รูปที่เรยีกวา  จักขุนทรยี  นั้น   เปนไฉน ? 
           จักขุใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔ ฯลฯ  นี้เรียกวา จักขุบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง   รูปทั้งนี้เรียกวา  จักขุนทรีย. 
           รูปที่เรียกวา    โสตินทรีย  ฯลฯ    ที่เรียกวา    ฆานินทรยี   ฯลฯ 
ที่เรียกวา    ชวิหินทรีย   ฯลฯ    ที่เรียกวา    กายินทรีย     ฯลฯ  ที่เรียกวา 
อิตถินทรีย  ฯลฯ  ที่เรียกวา  ปุริสินทรีย  ฯลฯ     ที่เรียกวา   ชวีิตินทรีย 
นั้น    เปนไฉน ? 
           อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู   อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู    ความหลอเลี้ยงอยู   ชีวิต  อินทรีย 
คือชีวิต   แหงรูปธรรมนัน้  ๆ  อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  ชีวิตินทรีย. 
           รูปท่ีไมเปนอินทรีย   นั้น   เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ   ฯลฯ   กพฬิงการาหาร    รูปทั้งนีเ้รียกวา    รูปที่ไมเปน 
อินทรีย. 
           สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๙  อยางนี้. 
                                                  นวกนิเทศ  จบ          
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                                        ทสกนิเทศ 
           [๖๖๑]  รูปที่เรยีกวา  จักขุนทรยี  นั้น   เปนไฉน  ?  
           จักขุใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป ๔  ฯลฯ  นี้เรียกวาจักขุบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  จักขุนทรีย. 
           รูปที่เรียกวา  โสตินทรีย    ฯลฯ    ที่เรียกวา    ฆานินทรยี   ฯลฯ 
ที่เรียกวา    ชวิหินทรีย  ฯลฯ    ที่เรียกวา    กายินทรีย     ฯลฯ    ที่เรียกวา 
อิตถินทรีย  ฯลฯ  ที่เรียกวา  ปุริสินทรีย    ฯลฯ   ที่เรียกวา   ชวีิตินทรีย 
นั้น   เปนไฉน  ? 
           อายุ   ความดํารงอยู    ความเปนไปอยู    กิรยิาที่เปนไปอยู   อาการท่ี 
สืบเนื่องกันอยู   ความประพฤติเปนไปอยู    ความหลอเลี้ยงอยู    ชีวิต   อินทรีย 
คือชีวิต  แหงรูปธรรมนัน้ ๆ  อันใด  รูปทั้งนี้เรียกวา  ชีวิตินทรยี. 
           รูปท่ีไมเปนอินทรียที่เปนสัปปฏิฆะ  นั้น  เปนไฉน ? 
           รูปายตนะ  ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ    รูปทัง้น้ีเรียกวา    รูปที่ไมเปน 
อินทรียที่เปนสัปปฏิฆะ. 
           รูปท่ีไมเปนอินทรียที่เปนอัปปฏิฆะ  นั้น   เปนไฉน  ? 
           กายวิญญัตติ  ฯลฯ   กพฬิงการาหาร   รูปทัง้น้ีเรียกวา   รูปที่ไมเปน 
อินทรียที่เปนอัปปฏิฆะ 
                      สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑๐  อยางนี้. 
                                          ทสกนิเทศ  จบ  
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                                  เอกาทสกนิเทศ  
           [๖๖๒]  รูปเรียกวา  จักขายตนะ  นั้น  เปนไฉน  ? 
           จักขุใด   เปนปสาทรูป  อาศัยมหาภูตรูป  ๔  ฯลฯ  นี้เรียกวาจักขุบาง 
ฯลฯ  บานวางบาง  รูปทั้งนี้เรียกวา  จักขายตนะ. 
           รูปที่เรียกวา  โสตายตนะ   ฯลฯ    ที่เรียกวา  ฆานายตนะ   ฯลฯ 
ที่เรียกวา   ชวิหายตนะ    ฯลฯ  ที่เรียกวา    กายายตนะ  ฯลฯ  ที่เรียกวา 
รูปายตนะ  ฯลฯ    ที่เรียกวา  สัททายตนะ   ฯลฯ     ที่เรียกวา  คันธายตนะ 
ฯลฯ   ที่เรียกวา  รสายตนะ  ฯลฯ  ที่เรยีกวา โผฏฐัพพายตนะ  นั้น เปนไฉน ? 
           ปฐวีธาตุ  ฯลฯ  เรียกวา  โผฏฐัพพะบาง  โผฏฐัพพธาตุบาง  รูปทั้งนี้ 
เรียกวา  โผฏฐัพพายตนะ. 
           รูปเปนอนิทัสสนะ  เปนอัปปฏฆิะ  แตนับเนื่องในธรรมายตนะ 
นั้น  เปนไฉน  ? 
           อิตถนิทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกวา  รูปเปนอนิทัสสนะ 
เปนอัปปฏิฆะ  แตนับเนื่องในธรรมายตนะ. 
                        สงเคราะหรูปเปนหมวดละ  ๑๑  อยางนี้. 
                                      เอกาทสกนิเทศ  จบ 
                                           รูปวิภัตติ  จบ 
                                        ภาณวารท่ี  ๘  จบ          
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                    อัฏฐสาลินี    อรรถกถาธรรมสังคณี  

                                     อรรถกถาจตุกนิทเทส 
           ในบทสุดทายแหง (ขอ  ๖๕๕) การสงเคราะหรูป  ๔  หมวด  พระผูมี 
พระภาคเจามิไดทําคําถามไวต้ังแตตน         เพราะไมมีความแตกตางกันแหงบท 
สุดทายซึ่งมีคําวา   รูปที่เห็นไดเปนตน    แตไดตรสัคํามีอาทิวา   รูปท่ีเห็นได 
คือ  รูปายตนะ  รูปที่ฟงได  คือ   สัททายตนะ  ดังนี้. 
           ในบรรดารูปมีรูปายตนะเปนตนเหลาน้ัน    รูปายตนะ  ชือ่วา  ทิฏ 
(รูปที่เห็นได)  เพราะอรรถวา  อันจักษุอาจมองดูเห็นได. สัททายตนะ  ชื่อวา 
สุต  (รูปที่ฟงได)  เพราะอรรถวา  อันโสตอาจฟงเสียงรูได.   หมวดสามแหง 
อายตนะมีคันธายตนะเปนตน  ชื่อวา  มุต  (รูปที่รูได)   ดวยอรรถวา   อัน 
ฆานะ  ชิวหา  และกาย พึงรูโดยการรบัอารมณที่ถึงแลว.  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  รูปทีช่ื่อ  มุต   เพราะเหตุที่ถูกตองแลวจึงเกิดวิญญาณดังนี้ก็มี.  สวน 
รูปทั้งหมดทีเดียว   ชื่อวา    วิ ฺาต    (รูปที่รูแจง)   ทางใจ   เพราะอรรถวา 
อันมโนวิญญาณพึงรู.          
                                  
                                            อรรถกถาปญจนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงการสงเคราะหรูปหมวด  ๕ ตอไป 
           บทวา   กกฺขฬ   (ธรรมชาติที่แข็ง)  คือ  กระดาง.    ความกระดาง 
นั่นแหละเรียกวา   ธรรมชาติที่กระดาง   อธิบายวา  ธรรมชาติทีห่ยาบ.  ความแข็ง 
ภาวะที่แข็งแมทั้ง  ๒ นอกน้ีก็เปนการอธิบายสภาวะน่ันเอง. 
           บทวา  อชฺฌตฺต   (เปนภายใน)   ไดแก  เปนภายในอันเกิดในตน. 
บทวา  พหิทฺธา  วา   (หรอืภายนอกก็ตามที)  ไดแก  เปนภายนอก.  บทวา  
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อุปาทินฺน   (เปนอุปาทินนะ)   ไดแก  มกีรรมเปนสมุฏฐานเทาน้ัน*    คําวา 
อุปาทินฺน  นี ้ ทรงถือรูปที่ต้ังอยูในสรีระโดยไมแปลกกัน     จริงอยู    รูปอัน 
ต้ังอยูในสรีระจะเปนอุปาทินนะก็ตาม   จะเปนอนุปาทินนะก็ตาม  ชื่อวา  เปน  
อุปาทินนะเทาน้ัน    ดวยอํานาจแหงรูปอันตัณหายึดถือและอันทิฏฐิยึดมั่นแลว. 
           บทวา  เตโชคต  (ธรรมชาติที่รอน) ไดแกสภาวะที่ไปในเตโชธาตุ 
ทั้งหมด  อันมีความรอนเปนลักษณะ    อีกอยางหนึ่ง    เตโชธาตุนั่นเองท่ีไปสู  
ภาวะที่รอน  เพราะฉะนั้น     จึงชื่อวา   เตโชคต   (ธรรมชาติที่รอน).  บทวา 
อุสฺมา  (ความอุน) ไดแกอาการท่ีอุน. บทวา  อุสฺมาคต (ธรรมชาติที่อุน) 
ไดแก  ธรรมชาติที่ถึงภาวะความอุน  คําน้ีเปนชื่อของอาการท่ีอุน.  บทวา อุสฺม 
(ความอบอุน) ไดแก  ความอบอุนที่มีกําลัง  ความอบอุนนั่นเองถึงภาวะที่อบอุน 
เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  อุสฺมคต  (ธรรมชาติที่อบอุน). 
           รูปทีช่ื่อวา  วาโย   (ความพัดไปมา)  ดวยอํานาจแหงธรรมชาติที่พัด 
ไปมา  วาโยน่ันเอง  ชื่อวา  วาโยคต  (ธรรมชาติทีพั่ดไปมา) เพราะถึงภาวะ  
ที่พัดไปมา.  บทวา  ถมฺตตฺต  (ธรรมชาติเครื่องคํ้าจุน)  ไดแก  ความเครง 
ตึงของรูป   ดุจความเครงตึงอันเต็มดวยลมมีกานและเปลือกอุบลเปนตน. 
 
                                      อรรถกถาฉักกนิทเทส 
           พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงทําปุจฉาไวต้ังแตเบื้องตนเลย  เพราะไมมี 
ความแตกตางกันแหงบทสุดทาย     (คือรูปที่รูไดดวยมโนวิญญาณ)    แหงการ 
สงเคราะหรูป  ๓ หมวด  ซึ่งมีการสงเคราะหรูปมีหมวด  ๖  เปนตน    แตทรงทํา 
คําอธิบายไว. 
* ฉบับพมาวา  มิใชมีกรรมเปนสมุฏฐานเทานั้น  
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           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงการสงเคราะหรูปหมวด ๖ เปนตนนั้น  
รูปที่ชื่อวา  อนัจักขุวิญญาณพึงรู  เพราะอรรถวา  อันจักขุวิญญาณอาจเพื่อ 
จะรู  ฯลฯ รปูที่ชื่อวา อันมโนวิญญาณพึงรู  เพราะอรรถวา  อันมโนวิญญาณ 
อาจเพ่ือจะรูได.  รูปที่ชื่อวา  อันมโนธาตุพึงรู  เพราะอรรถวา  อันมโนธาตุ 
๓  อยาง  อาจเพ่ือจะรูได. 
           ในบทวา   สพฺพ   รูป   (รูปทั้งหมด)  นี้  เพราะแมเพียงรูปเดียวท่ี 
มโนวิญญาณธาตุไมพึงรูมิไดมี   ฉะน้ัน  จึงตรัสวา  สพฺพ  รปู  ดังนี้.  จรงิอยู 
นัยในฐานะท่ีควรเพ่ือทรงอธิบายถึงพระอภิธรรมแลว  อันพระสัมมาสัมพุทธเจา 
มิไดกระทําไวชื่อวายอมไมมี.   และนยันี้ก็ชื่อวาฐานะท่ีควรเพ่ือแนะนํา  เพราะ 
ความไมมี   แมแตรูปเดียวท่ีมโนวิญญาณธาตุไมพึงรู  เพราะฉะนั้น  เมื่อจะทรง 
ทํานัย  (ขอแนะนํา)  ไว  จึงตรัสวา  สพฺพ  รูป   ดังนี้. 
           บทวา  สขุสมฺผสฺโส  (มีสัมผัสเปนสุข  ขอ ๖๕๙)  คือไดสุขเวทนา 
เปนปจจัย.  บทวา  ทุกฺขสมฺผสฺโส  (มสีัมผัสเปนทุกข)  คือ ไดทุกขเวทนา 
เปนปจจัย.  แมในคําวามีสัมผัสเปนสุขเปนตนนี้  พระองคทรงประทานนัยไวนี้ 
เพราะความท่ีโผฏฐัพพารมณมีสภาวะเปนทุกขและเปนสุข. 
           แตวาในนิทเทสรูปหมวด  ๙  ไมทรงประทานนัยไว   เพราะความท่ีรูป 
ที่ไมเปนอินทรียมีอยู ในรูปหมวด  ๑๐ ทรงประทานนัยไว  เพราะความท่ีรูปนั้น  
นั่นแหละเปนสัปปฏิฆะ    (กระทบได)    และอัปปฏิฆะ    (กระทบไมได)  ใน 
รูปหมวด  ๑๑  ทรงจําแนกอายตนะไว  ๑๐  กับอีกครึ่งหนึ่ง.   บณัฑิตพึงทราบ 
นิทเทสวารแหงอายตนะเหลาน้ัน ๆ    โดยพิสดารตามนัยที่กลาวไวในหนหลัง. 
คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความต้ืนท้ังน้ันแล.  
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                                  วาดวยปกิณณกกถา  
           ก็เพ่ือความไมหลงลืมในรูปเหลาน้ี  บัณฑิตพึงทราบปกิณกะนี้  คือ 
                   สโมธาน  คือ   การประมวลมา 
                   สมุฏฐาน  คือ  เหตุใหเกิดข้ึน 
                   ปรินิปผันนะ  คือ  รูป.                     
           บรรดาปกิณกะเหลาน้ัน  ขอวา  สโมธาน  ความวา  รูปทั้งหมดท่ีเดียว 
วาโดยสโมธานคือการประมวลมา  นับได  ๒๕  รปู คือ จักขายตนะ  โสตายตนะ 
ฆานายตนะ   ชิวหายตนะ  กายายตนะ   รูปายตนะ  สัททายตนะ   คันธายตนะ 
รสายตนะ   อิตถินทรีย  ปุริสินทรีย  ชีวิตินทรีย   กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ 
อากาศธาตุ    รูปลหุตา    รูปมุทุตา    รปูกัมมัญญตา    รูปอุปจยะ   รูปสันตติ 
รูปชรา  รูปอนิจจตา  กพฬิงการาหาร  โผฏฐัพพายตนะ  อาโปธาตุ  รวมกับ 
รูปคือหทยวัตถุ  พึงทราบวามี  ๒๖  ชื่อวา  รูปอื่นจากน้ีมิไดมี.    แตอาจารย 
บางพวกผูมีวาทะวามิทธะเปนรูปจึงกลาววา  ชื่อวา    มิทธรูปมีอยู    อาจารย 
เหลาน้ันพึงถูกสกวาทยาจารยกลาววา  ทานจะเปนมุนีสัมพุทธะแนนอน นิวรณ 
ของทานไมมีดังนี้เปนตน   พึงปฏิเสธวา  รูปที่ชื่อวา  มิทธรูปไมม.ี อาจารยอีก 
พวกหน่ึงกลาววา   รูป  ๒๖ เหลาน้ันกับพลรูปก็เปนรูป ๒๗  รวมกับสัมภวรูป 
ก็เปนรูป  ๒๘  รวมกับชาติรูปก็เปน ๒๙  รวมกับโรครูป   ก็เปน  ๓๐  รูป  แม 
อาจารยนั้นก็พึงถูกใหแสดงความไมมีแหงรูปเหลานั้นไวแผนกหนึ่ง  แลวปฏิเสธ. 
           จริงอยู    พระองคทรงถือเอาพลรูปนั่นแหละดวยวาโยธาตุที่ทรงถือเอา 
แลวชื่อวา  พลรูปอื่นยอมไมมี.  ทรงถอืเอาสัมภวรูปดวยอาโปธาตุ   ทรงถือ 
เอาชาติรูปดวยอุปจยะและสันตติ   ทรงถือโรครูปดวยชรตารูปและอนิจจตารูป 
ข้ึนชื่อวาโรครูปอ่ืนยอมไมมี  แมอาพาธมีโรคหูเปนตนใด  อาพาธน้ันก็เปนเพียง  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 330 

ธาตุต้ังข้ึนดวยปจจัยอันไมสมกันเทานั้น  ชื่อวา  โรครูปอื่นจากน้ันหามีอยูไม  
เพราะฉะนั้น  เมื่อวาโดยประมวลมารวมกันแลวก็มีรูปเพียง  ๒๖ เทาน้ัน.  
 
                              วาโดยสมุฏฐานของรูป 
           ขอวา    สมุฏฐาน    ความวา   รปูเทาไร   มีสมุฏฐานเทาไร ?  รูป- 
สิบ  มีสมฏุฐาน  ๑ รูปหนึง่มีสมุฏฐาน ๒ รูปสามมสีมฏุฐาน  ๓ รูปเกา 
มีสมุฏฐาน  ๔    รูปสองไมต้ังข้ึนแตสมุฏฐานอะไรเลย     บรรดารูปเหลาน้ัน  
รูปสิบ  ชื่อวา  มีสมุฏฐาน  ๑     คือ  รูป ๘ เหลาน้ี   คือ  จักขุประสาท ฯลฯ 
ชีวิตินทรีย   ต้ังข้ึนแตกรรมอยางเดียว  รูป ๒ คือ  กายวิญญัตติ  และวจีวิญญัตติ 
ต้ังข้ึนแตจิตอยางเดียว    รูปหน่ึงชื่อวา  มีสมุฏาน   ๒  คือ   สัททรูปต้ังข้ึน 
แตอุตุและจิต.  ในสัททรปูนั้น  เสียงอันเกิดแตสิ่งไมมีวิญญาณต้ังข้ึนแตอุตุ  เสียง 
อันเกิดแตสิ่งที่มีวิญญาณต้ังข้ึนแตจิต.  สวนวิการรปู ๓ มลีหุตาเปนตน    ชื่อวา 
มีสมุฏาน  ๓  คือ    ยอมต้ังข้ึนแตอุตุ  จิต  และอาหาร.   รูป  ๙  ที่เหลือ 
ยอมต้ังข้ึนแตสมุฏฐาน  ๔  คือ  แตอุตุ   จิต   อาหาร และกรรม  ฉะนั้นจึงชื่อวา 
รูป   ๙  มีสมฏุาน  ๔. 
           สวนชรตารูปและอนิจจตารูป   ยอมไมต้ังข้ึนแตสมุฏฐาน ๔  เหลา- 
นั้น     แมสมุฏฐานเดียว  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  รปู ๒  ไมต้ังข้ึนแตสมุฏฐาน 
อะไรเลย. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา  เพราะรูปทั้ง  ๒  นี ้ ไมเกิด. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  รูปทั้ง  ๒ นี้   จึงไมเกิด. 
           ตอบวา  เพราะรูปที่เกิดแลวก็ตองแกและแตกดับ.  
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           จริงอยู    รูปหรืออรูปก็ตามเกิดข้ึนแลวก็ตองแตกดับ     เพราะฉะนั้น  
บัณฑิตพึงยอมรับคําดังกลาวนี้แนนอน   เพราะวารูปหรืออรูปเกิดข้ึนแลวชือ่วา 
ไมสิ้นไป  ปรากฏอยูหามีไม  แตตราบใด  รูปยังไมแตกดับ  ความแกหงอมของ 
รูปนั้นก็ยังปรากฏอยูตราบน้ัน  เพราะเหตุนั้น   ขอน้ีจึงสําเร็จวา  รูปเกิดข้ึนแลว 
ตองแกและแตกดับไป.  กถ็าวารูปทั้ง  ๒ นี้   พึงเกิดไซร   รูปทัง้ ๒ แมนี้ก็พึง 
แกและแตกดับไป     และความแกของรูปก็ยอมไมแก    หรือความแตกของรูปก็ 
ยอมไมแตกดับไป   เพราะฉะนั้น    รปูทั้ง  ๒  นี้จึงชื่อวาไมเกิด   เพราะรูปเกิด 
แลว  ๆ   ก็ตองแกและแตกดับ.                                                               
           ในขอน้ัน   หากมีผูทวงข้ึนดวยคําวา  อุปจยรูป   สันตติรปู  ในนิทเทส 
ทั้งหลายวา   " รูปที่กรรมแตงข้ึน"  เปนตน  ยอมเปนคํารับรองวา   " ชาติรปู 
ยอมเกิด"    ดังน้ี    ฉันใด   รูปแมแกแลวก็จงแกไปเถิด     แมรปูที่แตกก็จงแตก 
ไปเถิด  ฉันนั้น  ดังนี้. 
           ในขอน้ัน     ทานมิไดยอมรับวา   ชาติรูปยอมเกิด  แตธรรมเหลาใดยอม 
เกิดข้ึนดวยกรรมเปนตน   ทานยอมรับโวหารของความเกิดข้ึนของธรรมน้ันโดย 
มีชาติเปนปจจัย  โดยความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ัน.  แตเมื่อวาโดยปรมัตถ 
ชาติรูปยอมไมเกิด  เพราะชาติรูปเมื่อเกิดก็เปนเพียงการเกิดเทาน้ันยอมเกิด. 
           ในขอน้ัน      ถาพึงมีผูทวงวา    ชาติรูปเปนความเกิดของธรรมเหลาใด 
ยอมไดโวหารวาเปนปจจัยแกธรรมเหลาน้ัน      และโวหารวาความเกิดของธรรม 
เหลาน้ันฉันใดนั่นแหละ     อน่ึง  ความแกและความแตกดับของธรรมเหลาใด 
มีอยู     แมความแกและความแตกดับจงไดโวหารวาเปนปจจัยแกธรรมเหลาน้ัน 
และความเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาน้ัน   ฉันใด  แมรปูทั้ง  ๒  นี ้  ก็จะพึงกลาวไดวา 
มีกรรมเปนตน เปนสมุฏฐานฉันนั้นนั่นแหละดังน้ี.  
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           ขอน้ีตอบวา  ความแกและความแตกดับ  จะไดโวหารน้ันหามิได  
           ถามวา   เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา   เพราะความไมมีในขณะแหงอานุภาพของชนกปจจัย 
           จริงอยู    อานุภาพแหงชนกปจจัยทั้งหลายมีอยูในอุปาทขณะแหงธรรม 
อันตนพึงใหเกิดข้ึนเทาน้ัน  ไมเกินจากน้ันไป   และในขณะแหงธรรมอันชนก- 
ปจจัยเหลาน้ัน  ใหเกิดข้ึน  ชาติเมื่อปรากฏ    ยอมไดโวหารวาเปนปจจัยแกธรรม 
เหลาน้ัน     และโวหารวาเปนความเกิดของธรรมเหลาน้ัน      เพราะความมีอยู 
พรอมในขณะนั้น  รูป  (อุปจยะ  และสันตติ)  ทั้ง ๒ นอกน้ี  หามีในขณะนั้น 
ไม  และจะพึงกลาววา  เกิดอยูในขณะน้ันก็ไมไดเลย. 
           หากจะทวงตอไปอีกวา     รูปแมทั้ง   ๒   นี้ก็ยังชื่อวาเกิดอยู     เพราะ 
พระบาลีมีมาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ชราและมรณะเปนสิ่งไมเที่ยง  เปน 
สังขตะ   (อันปจจัยปรุงแตงแลว)   เปนธรรมอาศัยเหตุเกิดข้ึน "   ดังนี้   ตอบวา 
ไมใชเชนนัน้  เพราะพระบาลีนั้นแสดงไวโดยปริยาย  จริงอยู   ในพระบาลนีั้น 
พระองคตรัสวา  ชราและมรณะน้ันวา  เปนธรรมอาศัยเหตุเกิดข้ึน  ดังนี้   โดย 
ปริยาย   เพราะธรรมท้ังหลายที่อาศัยเหตุเกิดข้ึนเปนชราและมรณะ. 
           หากจะมีคําทวงอีกวา  รูปทั้ง ๓ แมนั้น ก็ยอมไมมีเหมือนเขากระตาย 
เพราะไมเกิดข้ึน  หรือมิฉะน้ันก็เปนของเที่ยงเหมือนพระนิพพานแน.  ตอบวา 
ไมใชเชนนัน้     เพราะยังมีความเปนไปเน่ืองดวยนิสสยปจจัยอยู    จริงอยู  เมื่อ 
นิสสยปจจัยมีปฐวีเปนตน    ธรรมชาติทั้ง ๓ มีความเกิดเปนตน     ก็ยอมปรากฏ 
ฉะน้ันจะวาไมมีอยู   ก็ไมได  อนึ่งเลา  เมื่อไมมีนิสสยปจจัยเหลาน้ัน     ก็จะไม 
ปรากฏ    จะวาเที่ยงก็ไมได    เพ่ือจะทรงปฏิเสธความยึดมั่นแมนี้     จึงตรัสวา 
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ชราและมรณะเปนสิ่งไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตงแลว  
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เปนธรรมอาศัยเหตุเกิดข้ึน "   ดังนี้    โดยนัยมีอาทิอยางนี้   บัณฑิตพึงทราบวา  
รูปทั้ง  ๒ (อุปจยรูป  และสันตติรูป)  ไมต้ังข้ึนแตสมุฏฐานอะไร ๆ  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในขอวา  สมุฏหนติ   นี้  พึงทราบเน้ือความอยางอ่ืน 
ตอไป  มาติกาน้ีของเน้ือความน้ันวา   กมมฺช  (รูปเกิดแตกรรม)  กมฺมปจฺจย 
(มีกรรมเปนปจจัย)  กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏาน   (รูปมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดแต 
กรรมเปนปจจัย).                                         
           อาหารสมุฏาน    (รูปมีอาหารเปนสมุฏฐาน)    อาหารปจฺจย 
(มีอาหารเปนปจจัย)  อาหารปจฺจยอุตุสมุฏาน  (รูปมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิด 
แตอาหารเปนปจจัย). 
           อุตุสมุฏาน  (รูปมีอุตุเปนสมุฏฐาน)  อุตุปจฺจย  (มีอุตุเปนปจจัย) 
อุตุปจฺจยอุตุสมุฏาน  (รปูมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดแตอุตุเปนปจจัย). 
           จิตฺตสมุฏาน   (รูปมีจิตเปนสมุฏฐาน)   จิตฺตปจฺจย  (มีจิตเปน 
ปจจัย)  จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏาน (รูปมอุีตุเปนสมุฏฐานเกิดแตจิตเปนปจจัย). 
           บรรดาสมุฏฐานแหงรูปทั้ง ๔ เหลาน้ัน     รปู  ๘  อยาง   มีจักขุประสาท 
เปนตน   รวมกับหทยวัตถุ  ชื่อวา  กมัมชะ   (เกิดแตกรรม) รูปมีอาทิอยางนี้  
คือ  ผม  หนวด  งาชาง    ขนหางมา    ขนหางจามรี   ชื่อวา     กรรมปจจัย 
(เกิดแตกรรม) รูปมีอาทิอยางนี้วา  จักรรัตนะ  อุทยานและวิมานของพวกเทวดา 
ชื่อวา     กมัมปจจยอุตุสมุฏฐาน     (รปูมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดแตกรรมเปน 
ปจจัย). 
           สุทธฏัฐกรูปต้ังข้ึนแตอาหาร ชื่อวา  อาหารสมุฏฐาน  (มีอาหาร 
เปนสมุฏฐาน)  กพฬิงการาหารเปนปจจัยแกรูปสันตติแมทั้ง  ๒  คือ  อาหาร 
สมุฏฐาน    และอุปาทินนรูป    เปนปจจัยใหเกิดอาหารสมุฏฐาน  และอนุบาล  
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กรรมชรูป  เพราะฉะน้ัน  กรรมชรูปอันอาหารหลอเลี้ยงไวนี้  ชื่อวา  อาหาร  
ปจจัย  (มีอาหารเปนปจจัย)   บุคคลเสพวิสภาคาหารเดินอยูกลางแดดยอมเกิด 
โรคเกลื้อนดําเปนตน  (ตกกระ)  นีช้ื่อวา   อาหารปจจยอุตุสมุฏาน  (รูปม ี
อุตุเปนสมุฏฐานเกิดแตอาหารเปนปจจัย). 
           สุทธฏัฐกรูปต้ังข้ึนแตอุตุ  ชื่อวา  อุตุสมุฏฐาน  (มีอุตุเปนสมุฏฐาน) 
อุตุแมในสุทธัฏฐกะน้ัน     ก็ยังรูป ๘ อยางอ่ืนใหต้ังข้ึน  นี้  ชื่อวา  อุตุปจจัย 
(มีอุตุเปนปจจัย)  อุตุแมในรูป  ๘ อยางอ่ืนนั้น   ยอมยังรูป ๘ อยางอ่ืนใหต้ังข้ึน 
นี้ชื่อวา    อุตุปจจยอุตุสมุฏฐาน     (รปูมีอุตุเปนสมุฏฐานมีอุตุเปนปจจัย) 
ดวยประการฉะน้ี    อุตุยอมอาจเพ่ือสืบสันตติรูป ๓ เทาน้ัน     เลยจากน้ีไป  อุตุ 
ไมอาจเพ่ือสืบตอ  ขอความน้ีสมควรแสดง แมโดยอนุปาทินนรูปเชน  พลาหโก 
(เมฆ)  ชื่อวา  มีอุตุสมุฏฐาน   เพราะมีอุตุ  สายฝนชื่อวา  มีอุตุเปนปจจัย 
เมื่อฝนตกแลว พืชทั้งหลายยอมงอกข้ึน  แผนดินยอมสงกลิ่น   ภูเขายอมปรากฏ  
เปนสีเขียว    น้ําทะเลยอมมากข้ึน    ดวยอาการอยางน้ีก็ชื่อวา   อุตุปจจยอตุุ- 
สมุฏฐาน  (รปูมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดแตอุตุเปนปจจัย). 
           สุทธฏัฐกรูปต้ังข้ึนแตจิต   ชื่อวา  จิตตสมุฏฐาน  (รูปมจิีตเปน 
สมุฏฐาน)  คําวา  " ธรรมท้ังหลายคือจิตและเจตสิกซ่ึงเกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ีซึ่งเกิดกอน    ดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย"  นี ้ ชื่อวา  จิตตปจจัย 
(รูปมีจิตเปนปจจัย).  คําท่ีทานกลาวไววา   " ยอมแสดงรูปชางบาง  แสดงรูป 
มาบาง    แสดงรูปรถบาง    แสดงรูปกระบวนทัพตาง ๆ   บางในอากาศ  คือ 
กลางหาว"   นี้ ชื่อวา  จิตตปจจยอุตุสมุฏฐาน   (รปูมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิด 
แตจิตเปนปจจัย).                                               
           ขอวา   ปรินิปฺผนฺน  ไดแก  รูป  (เกิดแตกรรม)   ๑๕ รูป   ชื่อวา 
ปรินิปผันนะ  รูป  (ไมไดเกิดแตกรรม)  ๑๐ รูป  ชื่อวา  อปรินิปผันนะ  
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อธิบายวา  ถารูปธรรมที่เปนอปรินิปผันนะ (รูปที่ไมเกิดแตกรรม) รูปเหลาน้ัน  
ก็ชื่อวา อสังขตรูป (รูปทีก่รรมไมแตงข้ึน)  แตกายวิการของรูปเหลาน้ันนั่น- 
แหละ  ชื่อวา  กายวิญญัตติ. วจีวิการของรูปเหลาน้ันแหละชื่อวา วจีวิญญัตติ 
ชองวาง  ชื่อวา  อากาศธาตุ   ความเบาแหงรูป  ชื่อวา  ลหุตา   ความออน 
แหงรูป  ชื่อวา  มุทุตา.  ความควรแกการงานของรูป  ชื่อวา     กัมมัญญตา 
ความเกิดข้ึนแหงรูป  ชื่อวา  อุปจยะ  ความเปนไปแหงรูป  ชื่อวา   สันตติ. 
อาการคือความแกของรูป  ชื่อวา  ชิรตา  อาการท่ีรปูมีแลวกลับไมมี    ชื่อวา 
อนิจจตา.   รปูทั้งหมดดังกลาวมานี้เปนอปรินิปผันนะ    (ไมไดเกิดแตกรรม) 
เปนสังขตะ  (มีปจจัยแตงข้ึน)   ทั้งน้ันแล. 
                                          พรรณนารูปกัณฑ 
                              ในอัฏฐสาลินีอรรถกถาธรรมสังคหะ 
                                                จบเทาน้ี  
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                                        นิกเขปกัณฑ 
                                               ติกะ 
           [๖๖๓]   ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ?  
           กุศลมูล ๓ คือ  อโลภะ  อโทสะ   อโมหะ   เวทนาขันธ   สัญญาขันธ 
สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยตุดวยกุศลมูลนั้น,   กายกรรม   วจีกรรม 
มโนกรรม   อันมีกุศลมูลน้ันเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  ธรรมเปน 
กุศล. 
           ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ? 
           อกุศลมูล ๓ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกัน 
กับอกุศลมูลน้ัน,   เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  อัน 
สัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น.  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมีอกุศลมูลนัน้ 
เปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอกุศล. 
           ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ? 
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม     ที่เปนกามาวจร     รูปาวจร 
อรูปาวจร  โลกุตระ คือ เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ 
ธรรมเปนกิรยิา  ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  ไมใชกรรมวิบาก,  รูปทั้งหมด  และ 
อสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๖๖๔]  ธรรมสมัปยุตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           สัญญาขันธ    สังขารขันธ    วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยสุขเวทนา 
เวนสุขเวทนานั้น   ในกามาวจรจิต    รูปาวจรจิต   โลกุตรจิต    อันเปนที่เกิด 
แหงสุขเวทนา  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา.  
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           ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ?  
           สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยทุกขเวทนา 
เวนทุกขเวทนานั้น   ในกามาวจรจิตอันเปนที่เกิดแหงทุกขเวทนา   สภาวธรรม 
เหลาน้ี  ชื่อวา   ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           สัญญาขันธ   สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยอทุกขมสุข- 
เวทนา   เวนอทุกขมสุขเวทนาน้ัน    ในกามาวจรจิต   รูปาวจรจิต   อรูปาวจรจิต 
โลกุตรจิต     อันเปนที่เกิดแหงอทุกขมสุขเวทนา     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมสัมปยตุดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           [๖๖๕]    ธรรมเปนวิบาก   เปนไฉน ? 
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม     ที่เปนกามาวจร     รูปาวจร 
อรูปาวจร  โลกุตระ  คือ เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 
สภาวธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา    ธรรมเปนวิบาก. 
           ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรมและอกศุลธรรม    ทีเ่ปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร 
โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ   วิญญาณขันธ    สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา 
ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก. 
           ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก   เปนไฉน  ? 
           ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก,  รูปทั้งหมด 
และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ี   ชื่อวา  ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุ 
แหงวิบาก.  
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           [๖๖๖]  ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึด   
ครองและเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน  ?   
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม    ประเภทที่ยังมีอาสวะ  ซึ่งเปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  และ 
รูปที่กรรมแตงข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันเจตนากรรม   ที่สัมปยตุ 
ดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน. 
           ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหา  ทิฏฐิไมเขายึดครอง 
แตเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน  ?   
           กุศลธรรมและอกศุลธรรม    ประเภทที่ยังมีอาสวะ    ซึ่งเปนกามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,    ธรรมเปนกิริยา 
ไมใชกุศล     ไมใชอกุศล     ไมใชกรรมวิบาก     และรูปที่กรรมมิไดแตงข้ึน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขา 
ยึดครองแตเปนอารมณของอุปาทาน. 
           ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหา    ทิฏฐิไมเขายึด  
ครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองและ 
ไมเปนอารมณของอุปาทาน. 
           [๖๖๗]    ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลสเปนไฉน ? 
           อกุศลมูล ๓ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกัน 
กับอกุศลมูลน้ัน,  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยตุดวยอกุศลมูลนั้น, 
กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมอีกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส.            
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           ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ?  
           กุศลธรรมและอัพยากตธรรม  ประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปนกามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  คือ  รูปขันธ    เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สงัขารขันธ 
วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของ 
สังกิเลส. 
           ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม  
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           [๖๖๘]    ธรรมมีวติกมีวิจาร  เปนไฉน ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   อันสัมปยุตดวยวิตกและวิจาร  เวน 
วิตกและวิจารนั้น     ในกามาวจรจิต    รูปาวจรจิต    โลกุตรจิต     อันเปนที่เกิด 
แหงธรรมมิวิตกมีวิจาร  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีวิตกมีวิจาร. 
           ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร  เปนไฉน   ?                
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยตุดวยวิจาร   เวนวิจารน้ัน 
ในรูปาวจรจิต  โลกุตรจิต   อันเปนที่เกิดแหงธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร. 
           ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ    ฯลฯ   วิญญาณขันธ    ในกามาวจรจิต    รปูาวจรจิต  
อรูปาวจรจิต     โลกุตรจิต       อันเปนที่เกิดแหงธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร, 
รูปทั้งหมดและอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร. 
           [๖๖๙]   ธรรมสหรคตดวยปติ  เปนไฉน  ?  
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           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยตุดวยปติ  เวนปตินั้น  
ในกามาวจรจิต   รูปาวจรจิต    โลกุตรจิต    อันเปนที่เกิดแหงปติ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยปติ. 
           ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           สัญญาขันธ    สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยสุขเวทนา 
เวนสุขเวทนานั้น    ในกามาวจรจิต     รูปาวจรจิต   โลกุตรจิต  อันเปนที่เกิด 
แหงสุขเวทนา  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  เปนไฉน  ? 
           สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนา 
เวนอุเบกขาเวทนาน้ัน    ในกามาวจรจิต   รูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิต   โลกุตรจิต 
อันเปนที่เกิดแหงอุเบกขาเวทนา    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวย 
อุเบกขาเวทนา. 
           [๖๗๐]  ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ  เปนไฉน  ? 
           สัญโญชน ๓ คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  
           [๖๗๑]  บรรดาสัญโญชน  ๓  นัน้   สักกายทิฏฐิ   เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้  ผูไรการศึกษา  ไมไดเห็นพระอริยเจา   ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยเจา  ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา   ไมไดเห็นสัตบุรุษ 
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรุษ    ยอมเห็นรูป 
เปนตน หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรูป  ยอมเห็นเวทนาเปนตน 
หรือเห็นตนมีเวทนา   เห็นเวทนาในตน    เห็นตนในเวทนา   ยอมเห็นสัญญา 
เปนตน  หรอืเห็นตนมีสัญญา   เห็นสัญญาในตน  เห็นตนในสัญญา  ยอมเห็น 
สังขารเปนตน    หรือเหน็ตนมีสังขาร    เห็นสังขารในตน    เห็นตนในสังขาร  
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ยอมเห็นวิญญาณเปนตน  หรือเห็นตนมีวิญญาณ   เห็นวิญญาณในตน  เห็นตน  
ในวิญญาณ     ทิฏฐิความเห็นไปขางทิฏฐิ   ปาชัฏคือทิฏฐิ      กนัดารคือทิฏฐิ 
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ   ความผันแปรแหงทิฏฐิ    สัญโญชนคือทิฏฐิ 
ความยึดถือ  ความยึดมั่น   ความต้ังมั่น   ความถือผิด ทางชั่ว  ทางผิด ภาวะที่ผิด 
ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การถือโดยวิปลาส  มลีักษณะเชนวานี้  อันใด 
นี้เรียกวา  สกักายทิฏฐิ. 
           [๖๗๒]  วิจิกิจฉา  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา    ในพระธรรม    ในพระสงฆ 
ในสิกขา  ในสวนอดีต  ในสวนอนาคต  ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต    ใน 
ปฏิจจสมุปปาทธรรมท่ีวา  เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน  การเคลือบ 
แคลง   กริิยาท่ีเคลือบแคลง   ความเคลือบแคลง   ความคิดเห็นไปตาง  ๆ นานา 
ความตัดสินอารมณไมได  ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง 
ความสงสัย  ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได  ความคิดสายไป  ความ 
คิดพราไป   ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได    ความกระดางแหงจิต 
ความลังเลใจ  อันใด  นี้เรยีกวา  วิจิกิจฉา. 
           [๖๗๓]  สีลัพพตปรามาส  เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล   ดวยพรต    ดวยศีลพรต  
ของสมณพราหมณในภายนี้แตศาสนานี้   ดังน้ี  ทฏิฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ   ความยึดมั่น   ความต้ังมั่น     ความ 
ถือผิด   ทางชั่ว   ทางผิด   ภาวะที่ผิด    ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การ 
ถือโดยวิปลาส  อันมีลกัษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา   สลีัพพตปรามาส.  
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           [๖๗๔]  สญัโญชน  ๓ นี้   และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน  
๓ นั้น,  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   อันสัมปยุตดวยสัญโญชน  ๓  นัน้, 
กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมสีัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ  เปนไฉน ? 
           โลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่เหลือ  และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับโลภะ 
โทสะ  โมหะ  นั้น,   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   อันสัมปยุตดวยโลภะ 
โทสะ  โมหะ  นั้น,     กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมโีลภะ  โทสะ  โมหะ 
นั้นเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ. 
           ธรรมอันโสดาปตติมรรค  และมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ 
เปนไฉน  ?  
           กุศลธรรมและอัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร 
โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมอันโสดาปตติมรรค   และมรรคเบื้องสูง ๓ ไม 
ประหาณ.                                                                
           [๖๗๕]   ธรรมมสีัมปยุตตเหตุ    อันโสดาปตติมรรคประหาณ 
เปนไฉน  ? 
           สัญโญชน ๓ คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส. 
           บรรดาสัญโญชน ๓  นั้น   สักกายทิฏฐิ   เปนไฉน  ฯลฯ  นี้เรียกวา 
สักกายทิฏฐิ. 
           วิจิกิจฉา  เปนไฉน  ?  ฯลฯ  นี้เรียกวา  วิจิกจิฉา. 
           สีลัพพตปรามาส  เปนไฉน  ?  ฯลฯ  นี้เรียกวา  สีลัพพตปรามาส.  
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           สัญโญชน ๓ นี้    และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น, 
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓  นั้น,  กายกรรม  
วจีกรรม  มโนกรรม  อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           สัญโญชน ๓ คือ   สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ,   โลภะ  โทสะ   โมหะ 
ที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน  ๓ นั้น     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   สัมปยุตต- 
เหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ สวนกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับ  โลภะ  โทสะ 
โมหะ  นั้น   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวย  โลภะ  โทสะ 
โมหะ  นั้น   กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมี   โลภะ  โทสะ  โมหะ  นัน้ 
เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค 
ประหาณ. 
           ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน  ? 
           โลภะ   โทสะ   โมหะ  ที่เหลือ   สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา    ธรรมเปน 
สัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องบน ๓ ประหาณ,    กิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับ 
โลภะ  โทสะ   โมหะ  เวทนาขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวย  โลภะ 
โทสะ   โมหะ  นั้น    กายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรม   อันมี   โลภะ   โทสะ 
โมหะ  นั้น   เปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอัน 
มรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณ. 
           ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบือ้งสูง 
๓  จะประหาณ  เปนไฉน  ?  
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           เวนธรรมที่ประหาณนั้น  กุศลธรรม  อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม  
ที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร   อรูปาวจร   โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ   รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ  สภาว 
ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้อง 
สูง ๓ จะประหาณ. 
           [๖๗๖]   ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรมและอกศุลธรรม    ประเภทที่ยังมีอาสวะ    ที่เปนกามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ. 
           ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน  เปนไฉน  ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนเหตุ 
ใหถึงนิพพาน. 
           ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ  และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน 
เปนไฉน  ? 
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปน  กามาวจร รูปาวจร  อรูปา- 
วจร   โลกุตระ   คือ   เวทนาขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ,     ธรรมเปนกิริยา 
ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  และไมใชกรรมวิบาก,  รปูทั้งหมด   และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุใหถึง 
นิพพาน. 
           [๖๗๗]  ธรรมเปนของเสกขบุคคล  เปนไฉน  ? 
           มรรคที่เปนโลกุตระท้ัง  ๔  และสามัญผลเบื้องตํ่า   ๓  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนของเสกขบุคคล.  
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           ธรรมเปนของอเสกขบุคคล  เปนไฉน ?  
           อรหัตผลเบ้ืองสูง    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนของอเสกข- 
บุคคล. 
           ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล   และไมเปนของอเสกขบุคคล 
เปนไฉน  ? 
           เวนธรรมคือมรรค  ๔  ผล ๔ เหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม   อกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรมที่เหลอื  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร คือเวทนา- 
ขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด  และอสังขธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคล. 
           [๖๗๘]   ธรรมเปนปริตตะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม   อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  ที่เปนกามาวจรท้ังหมด 
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนปริตตะ. 
           ธรรมเปนมหัคคตะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรมท่ีเปนรูปาวจร  อรูปาวจร 
คือ   เวทนาขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา    ธรรมเปน 
มหัคคตะ. 
           ธรรมเปนอัปปมาณะ  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ันชื่อวา   ธรรมเปนอัปปมาณะ. 
           [๖๗๙]   ธรรมมีอารมณเปนปรติตะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปริตตธรรมเกิดข้ึน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ.  
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           ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ  เปนไฉน  ?     
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด  ปรารภมหัคคตธรรมเกิดข้ึน  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ.                                    
           ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด  ปรารภอัปปมาณธรรมเกิดข้ึน  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ. 
           ธรรมทราม  เปนไฉน  ? 
           อกุศลมูล ๓ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ   กเิลสท่ีต้ังอยูฐานเดียวกันกับ 
โลภะ  โทสะ  โมหะน้ัน,   เวทนาขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยโลภะ 
โทสะ  โมหะนั้น,  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมีโลภะ  โทสะ  โมหะ 
นั้นเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมทราม. 
           ธรรมปานกลาง  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรมและอัพยากตธรรม   ประเภทท่ียังมีอาสวะ   ที่เปนกามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  คือ  รูปขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมปานกลาง. 
           ธรรมประณีต  เปนไฉน  ?   
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมประณีต. 
           [๖๘๑]   ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน  เปนไฉน ? 
           อนันตริยกรรม ๕ และนิยตมิจฉาทิฏฐิ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวาธรรม 
เปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน. 
           ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน  เปนไฉน  ?    
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           มรรคที่เปนโลกุตระท้ัง ๔  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนสัมมา-  
สภาวะ   และใหผลแนนอน. 
           ธรรมใหผลไมแนนอน  เปนไฉน  ? 
           เวนธรรมเหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม   อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม 
ที่เหลือ  ที่เปนกามาวจร  รูปาวจร   อรปูาวจร   โลกุตระ  คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมใหผลไมแนนอน. 
           [๖๘๒]   ธรรมมมีรรคเปนอารมณ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด   ปรารภอริยมรรคเกิดข้ึน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีมรรคเปนอารมณ. 
           ธรรมมีเหตุคือมรรค  เปนไฉน  ? 
           เวนองคแหงมรรคเสีย  เวทนาขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุต 
ดวยองคแหงมรรคนั้น  ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   ธรรมมีเหตุคือมรรค 
           สัมมาทิฏฐิของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค    เปนมรรคดวย  เปน 
เหตุดวย,   เวนสัมมาทิฏฐิเสีย  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   อันสัมปยุต  
ดวยสัมมาทิฏฐินั้น    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีเหตุคือมรรค 
           อโลภะ อโทสะ อโมหะ ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  เหตุคือมรรค,  เวทนาขันธ  ฯลฯ   วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวย 
อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  นั้น  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีเหตุคือมรรค.  
           ธรรมเปนมรรคเปนอธิบดี  เปนไฉน  ?  
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           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด      ทําอริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดข้ึน  
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค 
ที่กําลังเจริญมรรค   มีวิมงัสาเปนอธิบดี  อันสัมปยตุดวยวิมังสาน้ัน  เวนวิมังสา 
เสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี. 
           [๖๘๓]  ธรรมเกดิขึ้นแลว   เปนไฉน  ?   
           ธรรมเหลาใด     เกดิแลว     เปนแลว     เกิดพรอมแลว     บังเกิดแลว 
บังเกิดเฉพาะแลว   ปรากฏแลว   เกิดข้ึนแลว    เกดิข้ึนพรอมแลว     ต้ังข้ึนแลว 
ต้ังข้ึนพรอมแลว  เกิดข้ึนแลว  สงเคราะหดวยสวนท่ีเกิดข้ึนแลว  คือ รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเกิดข้ึนแลว. 
           ธรรมยังไมเกิดขึ้น  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   ยังไมเกิดข้ึน   ยังไมเปนแลว   ยังไมเกิดพรอมแลว  ยัง 
ไมบังเกิดแลว    ยังไมบังเกิดเฉพาะแลว    ยังไมปรากฏแลว     ยงัไมเกิดข้ึนแลว 
ยังไมเกิดข้ึนพรอมแลว   ยังไมต้ังข้ึนแลว   ยังไมต้ังข้ึนพรอมแลว  ยังไมเกิดข้ึน 
แลว   สงเคราะหดวยสวนที่ยังไมเกิดข้ึน  คือ  รูป   เวทนา   สญัญา   สังขาร 
วิญญาณ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมยังไมเกิดข้ึน. 
           ธรรมจักเกิดขึ้น   เปนไฉน  ? 
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่ยังไมใหผล     เปนกามาวจร 
รูปาวจร   อรปูาวจร   โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  และ 
รูปซึ่งจักเกิดข้ึนเพราะกรรมแตง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมจักเกิดข้ึน. 
           [๖๘๔]  ธรรมเปนอดีต  เปนไฉน  ?  
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           ธรรมเหลาใด   ลวงไปแลว   ดบัไปแลว    ปราศไปแลว    แปรไปแลว  
อัสดงคตแลว  ถึงความดับสูญแลว  เกิดข้ึนแลวปราศไป  ลวงไป  สงเคราะหดวย 
สวนท่ีลวงไปแลว   คือ  รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอดีต. 
           ธรรมเปนอนาคต  เปนไฉน   ?  
           ธรรมเหลาใด    ยังไมเกิดแลว    ยังไมเปนแลว    ยังไมเกดิพรอมแลว 
ยังไมบังเกิดแลว    ยังไมบังเกิดเฉพาะแลว   ยังไมปรากฏแลว   ยังไมเกิดข้ึนแลว 
ยังไมเกิดข้ึนพรอมแลว   ยังไมต้ังข้ึนแลว   ยังไมต้ังข้ึนพรอมแลว     ยังไมมาถึง 
สงเคราะหดวยสวนท่ียังไมมาถึง  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอนาคต. 
           ธรรมเปนปจจุบัน   เปนไฉน  ?   
           ธรรมเหลาใด   ซึ่งเกิดแลว     เปนแลว   เกดิพรอมแลว    บังเกิดแลว 
บังเกิดเฉพาะแลว   ปรากฏแลว   เกิดข้ึนแลว     เกดิข้ึนพรอมแลว    ต้ังข้ึนแลว 
ต้ังข้ึนพรอมแลว   เกิดข้ึนเฉพาะแลว     สงเคราะหดวยสวนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะแลว 
คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เปนปจจุบัน. 
           [๖๘๕]   ธรรมมอีารมณเปนอดีต  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด  ปรารภอดีตธรรมเกิดข้ึน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนอดีต. 
           ธรรมมีอารมณเปนอนาคต   เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด  ปรารภอนาคตธรรมเกิดข้ึน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนอนาคต.  
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           ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน  เปนไฉน  ?  
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปจจุบันธรรมเกิดข้ึน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน. 
           [๖๘๖]  ธรรมเปนภายใน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด เปนภายใน เปนเฉพาะตน  เกิดแกตน   เปนของเฉพาะ 
แตละบุคคล  เปนอุปาทินนะ   ของสัตวนั้น ๆ คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนภายใน. 
           ธรรมเปนภายนอก   เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด เปนภายนอก เปนเฉพาะตน เกิดแกตน เปนของเฉพาะ 
แตละบุคคล  เปนอุปาทินนะ  ของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนนั้น ๆ คือ รูป เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนภายนอก. 
           ธรรมเปนภายในและเปนภายนอก  เปนไฉน ? 
           ธรรมท้ัง ๒ ประเภทน้ัน    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนภายใน 
และเปนภายนอก. 
           [๖๘๗]   ธรรมมอีารมณเปนภายใน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายในเกิดข้ึน  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนภายใน. 
           ธรรมมีอารมณเปนภายนอก  เปนไฉน  ? 
           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด     ปรารภธรรมเปนภายนอกเกิดข้ึน    
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนภายนอก. 
           ธรรมมีอารมณเปนภายในและภายนอก  เปนไฉน ?  
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           ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด    ปรารภธรรมเปนภายใน   ธรรมเปน  
ภายนอกเกิดข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปน 
ภายนอก.                                                                            
           [๖๘๘]   ธรรมที่เห็นไดและกระทบได  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมท่ีเห็นไดและกระทบได. 
           ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ    โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชวิหายตนะ    กายายตนะ 
สัททายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมท่ีเห็นไมไดแตกระทบได. 
           ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ,  รูปที่เห็นไมได 
กระทบไมไดซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได. 
                                                        ติกะจบ  
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                    อัฏฐสาลินี   อรรถกถาธรรมสังคณี  

                                      อธิบายนิกเขปกัณฑ         
           โดยลาํดับแหงคํามีอาทิวา   กตเม     ธมฺมา    กุสลา   ดังน้ี เพียงเทาน้ี 
กุศลติกะยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงใหพิสดาร  ดวยนัยกลาวคือการ 
จําแนกบทธรรมมีกุศลเปนตนทั้งหมด     ก็นัยกลาวคือการจําแนกบทแมแหง 
กุศลติกะน้ีใดท่ีตรัสไวแลว   ก็นัยนี้นัน้แหละเปนนัยแหงการจําแนกตาง ๆ  ของ 
ติกะและทุกะท่ีเหลือ  อันบัณฑิตท้ังหลาย  อาจเพ่ือกําหนดนัยกลาวคือการจําแนก 
ตาง ๆ ในติกะและทุกะท้ังหมดตามลําดับมีอาทิวา " ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา 
เปนไฉน  ?   ในสมัยใด  กามาวจรกุศลจิต  สหรคตดวยโสมนัส    สัมปยุตดวย  
ญาณ มีรูปเปนอารมณ  กห็รือวาเสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพารัมณ ฯลฯ  ก็หรือ 
วา ในสมัยนั้น  นามธรรมแมอ่ืนใดที่อิงอาศัยเกิดข้ึน  เวนเวทนาขันธ  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  สัมปยุตดวยสุขเวทนา"  ดังน้ี   เหมือนในการจําแนก 
กุศลติกะน้ีฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น  เพ่ือทรงสรุปความเทศนาอันพิสดารน้ัน   แลว 
ทรงแสดงจําแนกธรรมหมวดติกะ    และทุกะท้ังหมดดวยนัยที่ไมยอเกินไปและ 
ไมพิสดารเกินไปอีกอยางหน่ึง    จึงทรงเริ่มนิกเขปกัณฑวา    กตเม    ธมฺมา 
กุสลา  (ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ?)  ดังน้ี. 
           จริงอยู  จิตตุปปาทกัณฑ  (ที่กลาวแลว) เปนเทศนาพิสดาร แตอรรถ- 
กถากัณฑเปนเทศนายอ  ก็นิกเขปกัณฑนี้  เทียบกบัจิตตุปปาทกัณฑ  นับวาเปน 
เทศนายอ  เทียบกับอรรถกถากัณฑ  ก็เปนเทศนาพิสดาร เพราะฉะนั้น นิกเขป-     
กัณฑนี้จึงเปนเทศนาท่ีไมยอเกินไปและไมพิสดารเกินไป กัณฑนี้นั้น  บัณฑิตพึง  
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ทราบวา ชื่อ  นิกเขปกัณฑ   เพราะทรงสรุปเทศนาพิสดารแสดงไวบาง  ดวย 
อํานาจแหงเหตุที่กลาวไวในหนหลังบาง  
           จริงอยู   คําน้ีขาพเจากลาวไวแลววา 
                     มูลโต   ขนธฺโต  จาป     ทวฺารโต   จาป  ภมูิโต 
                อตฺถโต   ธมฺมโต  จาป        นามโต   จาป   ลิงฺคโต                  
                นกิฺขิปตฺวา  เทสิตตฺตา        นิกฺเขโปติ  ปวุจฺจติ 
                             ทานเรียกวา  นิกเขปะ  เพราะแสดง 
                     สรุปไวโดยมูลบาง  โดยขันธบาง    โดยทวาร 
                     บาง  โดยภูมิบาง  โดยอรรถบาง   โดยธรรม 
                     บาง    โดยนามบาง   โดยลิงคบาง   ดังนี้. 
           ก็นิกเขปกัณฑนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสรุปโดยมูล   ดวยนัยมี 
อาทิวา    กุศลมูล   ๓  ทรงแสดงสรุปโดยขันธดวยนัยมีอาทิวา    เวทนาขันธ 
สัมปยุตดวยกุศลมูลนั้น  ทรงแสดงสรุปโดยทวารดวยนัยมีอาทิวา  กายกรรม 
มีกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน   เพราะกรรมเปนไปทางกายทวารเรียกวา 
กายกรรม   ทรงแสดงสรุปโดยภูมิดวยนัยโดยอาทิวา    ในภูมิอันเปนสุข   คือ 
กามาวจร  พึงทราบชื่อวา  นิกเขปกัณฑ  ที่พระองคทรงแสดงสรุปเนื้อความ 
เปนตน   เพราะแสดงดวยสามารถแหงอรรถ  ธรรม  ลิงค  และนามในท่ีนั้น ๆ. 
 
                                 วาดวยนิทเทสกุศลติกะที่  ๑ 
           ในพระบาลีนั้นพึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงกุศลบทกอน. 
           คําวา ๓ เปนคํากําหนดจํานวน.  สภาวธรรมท่ีชื่อวา  กุศลมูล  ดวย 
อรรถวา  ธรรมเหลาน้ันเปนกุศลดวย   เปนมูลดวย  หรือวา   เปนมูล   ดวย 
อรรถวา  เปนเหตุ  เปนปจจัย  เปนแดนเกิด  เปนชนก  เปนสมฏุฐาน  และ 
เปนตัวใหเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย.  
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           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง    ดวยสามารถแหงอรรถอยางนี้แลว  
บัดนี้  ทรงประสงคเพ่ือแสดงดวยสามารถแหงนาม จึงตรัสวา  อโลภะ  อโทสะ 
อโมหะ   ดวยลําดับแหงคําเพียงเทาน้ี    พระธรรมราชา  ชื่อวาทรงแสดงถือเอา 
กุศลอันเปนไปในภูมิทั้ง ๔  ดวยมูลทัง้ ๓   เพราะธรรมดากุศลพนจากมูลยอม 
ไมมี. 
           บทวา  ตสมฺปยุตฺโต   (สัมปยุตดวยกุศลมูลน้ัน)  ไดแก สัมปยุตดวย 
มูลเหลาน้ันมีอโลภะเปนตน. ในขอน้ัน   แมอโทสะ  และอโมหะ  ในสังขารขันธ 
อันสัมปยุตดวยอโลภะ  กส็ัมปยุตดวยอโลภะถึงการนับวา  เปนสังขารขันธเหมือน 
กัน.  แมในสัมปโยคะดวยสามารถแหงกุศลมูล  ๒  ที่เหลือ  ก็นัยน้ีแหละ.  พระ- 
ธรรมราชา   ชื่อวา  ทรงแสดงกําหนดถือเอากุศลอันเปนไปในภูมิทั้ง  ๔  ดวย 
สามารถแหงนามขันธ  ๔  อันสัมปยุตดวยกุศลมูลน้ันอีก   ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  ตสมุฏาน  (มีกุศลมูลนัน้เปนสมุฏฐาน) ไดแก  ต้ังข้ึนดวย 
กุศลมูลเหลาน้ันมีอโลภะเปนตน.  โดยนัยแมนี้  พระธรรมราชาชื่อวาทรงแสดง 
กําหนัดกุศลอันเปนไปในภูมิทั้ง  ๔  นั้นนั่นเอง    ดวยสามารถแหงกรรมทวาร 
ทั้ง ๓.  กุศลในฐานะท้ัง ๓   เปนอันพระองคทรงแสดงกําหนดเอากอนดวย 
ประการฉะน้ี.  แมในอกศุล  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           จริงอยู   บรรดาอกุศลจิต  ๒ แมอกุศลหนึ่งชื่อวา    พนไปจากมูล 
ยอมไมม ี   พระธรรมราชาจึงทรงกําหนดอกุศลเหลาน้ันแสดงไวดวยมูลท้ัง  ๓  
ข้ึนชื่อวา   อกุศลที่นอกไปจากนามขันธ  ๔   อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้นมิไดมี 
เพราะฉะนั้น    พระธรรมราชาจึงทรงกําหนดเอาอกุศลจิต  ๑๒ เหลาน้ันนั่นเอง 
แสดงไวดวยสามารถแหงนามขันธ  ๔. 
           อน่ึง  เพราะอกุศลจิต  ๑๒ เหลาน้ีมีสภาวะเปนไปดวยสามารถแหง 
กายกรรม  เปนตน   พระองคจึงทรงกําหนดแสดงไวดวยอํานาจกรรมทวาร  แต  
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พระบาลีใดที่ตรัสไวในอกุศลนิทเทสน้ีมีอาทิวา   ตเทกฏา  จ  กิเลสา  (และ  
กิเลสทั้งหลายท่ีต้ังอยูฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น)  ดังน้ี        พึงทราบวินิจฉัยใน 
พระบาลีนั้นวา  กิเลสที่ชือ่วา  ต้ังอยูในฐานเดียวกัน    เพราะอรรถวา   ต้ังอยู 
ในจิตดวงเดียวกัน    หรอืในบุคคลเดียวกัน.    ในบรรดาอกุศลท่ีต้ังอยูในฐาน 
เดียวกันทั้ง ๒ นัยนั้น     อกุศลที่ต้ังอยูในจิตดวงเดียวกัน   ชื่อวา   ต้ังอยูรวม 
กัน    อกุศลท่ีต้ังอยูในบุคคลเดียวกัน  ชื่อวา   ต้ังอยูในฐานเดียวกันในการ 
ประหาณ.    อกุศลที่ชื่อวา    ต้ังอยูที่เดียวกับอกุศลมูลนั้น      เพราะอรรถวา 
ต้ังอยูในจิตดวงเดียวกันกับอกุศลมูลมโีลภะเปนตนนั้น     หรือต้ังอยูในฐานอ่ืน 
ที่ทรงแสดงไวในท่ีนั้น  ๆ. 
           ในการละกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันนั้น     อกุศลท่ีต้ังอยูในฐานเดียว 
กันโดยเกิดพรอมกันมาในฐานเทาท่ีกลาวมานี้  คือ ในสังกิลิฏฐิติกะวา๑   ธรรม 
ที่เศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ?  อกุศลมูล  ๓ 
คือโลภะ  โทสะ  โมหะ  และกิเลสทีต้ั่งอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น    ดังน้ี 
ในหีนติกะตรัสวา   ธรรมทราม  เปนไฉน  ?   อกุศลมูล  ๓ คือ โลภะ  โทสะ 
โมหะ  และกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น    ดังน้ี  ในอกุศลติกะน้ี 
ตรัสวา   ธรรมเปนอกุศล  เปนไฉน  ?  อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ  โมหะ 
และกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น    ดังน้ี  ในกิเลสโคจฉกะตรัสวา 
ธรรมเศราหมอง   เปนไฉน ?   อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ  โทสะ  โมหะ  และ 
กิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น   ดังน้ี  ในสรณทุกะ๒ ตรัสวา ธรรม 
เกิดกับกิเลส  เปนไฉน  ?   อกุศลมลู ๓  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  และ 
กิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น    ดังน้ี.    
๑. ธรรมสังคณี  ขอ  ๖๖๗.       ๒.  ธรรมสังคณี  ขอ  ๘๓๕.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 356 

           แตในทัสสเนนปหาตัพพติกะตรัสวา   สังโยชน  ๓  เหลาน้ี  และ  
กิเลสท่ีต้ังอยูในฐานเดียวกันกับสังโยชน  ๓  เหลาน้ัน  ดังนี้.   แมใน 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะก็ตรัสวา  สังโยชน ๓ เหลาน้ี   และกิเลสที่ต้ังอยูใน 
ฐานเดียวกันกับสังโยชน ๓ เหลาน้ัน   ดังน้ี  ในทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะนั้น 
นั่นแหละตรัสอีกวา  ธรรมเหลาน้ี  คือ  สังโยชน  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส อันพระโสดาปตติมรรคพึงประหาณ  และธรรม 
เหลาน้ีคือ  โลภะ โทสะ  โมหะ ที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับสังโยชน ๓  เหลาน้ัน 
เปนสัมปยุตเหตุ  อันพระโสดาปตติมรรคพึงประหาณ  และกิเลสที่ต้ังอยูในฐาน 
เดียวกันกับ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เหลาน้ัน   เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ  ที่สัมปยุตกันกับ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้น  กายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม    อันมีโลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้นเปนสมุฏฐาน    ธรรมเหลาน้ันเปน 
สัมปยุตตเหตุ  อันพระโสดาปตติมรรคพึงประหาณ  ดังนี้. 
           ก็ในสัมมัปปธานวิภังคตรัสไว  ในบรรดาธรรมเหลาน้ัน   อกุศล 
ธรรมอันลามก  เปนไฉน  ?  อกุศลมูล  ๓  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  แมกิเลส 
ที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนัน้   ดังน้ี   บณัฑิตพึงทราบวา   กิเลสที่ต้ัง 
อยูในฐานเดียวกันในการประหาณมาแลวในฐานะเหลาน้ี   มีประมาณเทาน้ี.   
 
                                 วาดวยนิทเทสอัพยากตธรรม 
           นิทเทสแหงอัพยากตบท  มีเน้ือความต้ืนทั้งน้ัน    ทานอาจารยทั้งหลาย 
กลาววา   ลกัษณะ  ๓ มีอนิจจลักษณะเปนตน    บญัญัติ  ๓ กสณุิคฆาฏิมากาส 
อัชชฏากาส  อารมณของอากิญจัญญายตนสมาบัติ  และนิโรธสมาบัติ  ยอมไมได 
ในติกะน้ี  ดงัน้ี.  
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                          วาดวยนิทเทสเวทนาติกะที่ ๒ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงเวทนาติกะตอไป.  
           ในคําวา   สุขภมูิย   (ที่เกิดแหงสุขเวทนา)   นี้    อธิบายวา   เขาเรียก 
พ้ืนดินวา   ตัมพภูมิ  (แผนดินสีแดง)   กัณหภมูิ  (แผนดินสีดํา)  ฉันใด 
สุขเวทนา   ก็ชื่อวา  สุขภูมิ   ฉันนั้น.    ที่เปนที่เกิดข้ึนแหงออยและขาวสาล ี
เขากลาววา   อุจฉุภูม ิ (ที่เปนที่เกิดแหงออย)   สาลภิูมิ   (ที่เปนที่เกิดแหง 
ขาวสาลี)   ฉันใด  แมจิตอันเปนที่เกิดแหงความสุข   กช็ื่อวา  สุขภูม ิฉันนั้น  
จิตน้ันทรงประสงคเอาในคําวา  สุขภมูิ  นี้   ก็เพราะสุขภูมินั้นมีอยูในกามาว- 
จรบาง    ในรูปาวจรเปนตนบาง    ฉะนั้นเพ่ือทรงแสดงประเภทแหงสุขภูมินั้น 
จึงตรัสคํามีอาทิวา   กามาวจร  ดังนี้.                                         
           บทวา  สขุเวทน  เปตฺวา   (เวนสุขเวทนา)  ไดแก เวนสุขเวทนา 
ในสุขภูมินั้น. 
           บทวา  ตสมฺปยุตฺโต   ไดแก อันสัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ต้ังอยูแลว 
นั้น.  แมสองบทท่ีเหลือก็พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้แหละ   ในติกะน้ี   ยอม 
ไมไดสภาวธรรมน้ี  คือ  เวทนา ๓  รูปทั้งหมด  และนิพพาน  เพราะติกะน้ี  
ชื่อวา  พนแลวจากสวนทั้ง ๓ เหลาน้ี ที่ไมไดในกศุลติกะ  ก็คําใดท่ีควรจะกลาว 
โดยพระบาลีและอรรถกถาในติกะและทุกะอ่ืนจากน้ี   คําท้ังหมดน้ันขาพเจากลาว 
ไวในมาติกากถาโดยลําดับและนิทเทสแหงกุศลเปนตนนั่นแล.  
 
                                  วาดวยนิทเทสวิปากติกะที่ ๓ 
           ก็คําใดในที่มีความตางกัน  ขาพเจาจักกลาวคําน้ันนั่นแหละ ในติกทกุะ 
นั้น    พึงทราบวินิจฉัยในวิปากติกะกอน.   แมวารูปธรรมท้ังหลายที่มีกรรมเปน 
สมุฏฐานยังมีอยูเหมือนอรูปธรรมแมก็จริง    ถึงอยางนั้น      รูปธรรมเหลาน้ัน  
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ก็ไมเหมือนกับกรรม  เพราะความท่ีรูปธรรมเหลาน้ันไมมีอารมณ  เพราะฉะนั้น   
อรูปธรรมท่ีมีอารมณเทานั้น    ตรัสเรยีกวา วิบาก   เพราะเปนเหมือนกับกรรม 
เหมือนผลคลายพืชฉะนั้น     จริงอยู   เมื่อเขาหวานพืชขาวสาลีแลว   แมในเวลา 
ที่ออกหนอและใบเปนตนแลว   เขาก็ยังไมเรียกวา   ผลของขาวสาลี   แตเมือ่ใด 
รวงขาวสาลีสุกแลวนอมลงแลว   เมื่อน้ันขาวสาลีเชนเดียวกับพืชนั่นแหละ   เขา 
จึงเรียกวาผลแหงขาวสาลี   สวนหนอและใบเปนตน    ที่เกิดจากพืช  เขาเรียกวา 
เปนสิ่งท่ีเกิดแตพืช  ฉันใด    แมรูปกฉั็นนั้นเหมือนกัน    ควรเพ่ือจะเรียกวา 
เกิดแตกรรม   (กัมมชะ)   หรือเรียกวา   อุปาทินนรปู   ดังน้ี. 
 
                                   วาดวยนิทเทสอุปาทินนติกะที่  ๔ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอุปาทินนติกะตอไป. 
           ขันธทั้งหลายของพระขีณาสพ     แมจะเปนปจจัยแกอุปาทานแกชน 
เหลาอ่ืนผูพูดอยูวา   พระเถระผูเปนลุงของพวกเรา   พระเถระผูเปนอาของพวก 
เรา   ดังน้ีก็จริง  ถึงอยางนั้น    มรรคผลและนิพพาน   อันตัณหามานทิฏฐิมิได 
ยึดไว   มิไดถือไว   มิไดมีความยึดถือไวเลย   ดวยวามรรคผลนิพพานเหลานั้น  
ยอมไมเปนปจจัยแกการถือเอาดวยอํานาจตัณหามานทิฏฐิ    เพราะอุดมดวยเดช 
เหมือนกอนเหล็กแดงท่ีลกุโชนตลอดวันไมเปนปจจัยแกการเกาะของพวกแมลง- 
วัน   ฉะนั้น.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  อิเม   ธมมฺา  อนุปาทินฺนอนุปาทา- 
นิยา   (สภาวธรรมเหลาน้ัน   อันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหามานทิฏฐิไมยึด 
ครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน)  ดังนี้. 
           แมในอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมท้ังหลาย   ก็นัยนี้แล.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 359 

                       วาดวยนิทเทสวิตักกะท่ี  ๖  เปนตน  
           ในวิตักกติกะ    สภาวธรรมยอมไมไดอยูในกุศลติกะกับวิจารท่ีเกิด 
พรอมกับวิตก.   ในปติสหคตติกะ   ธรรมมีปติเปนตนใหภาวะแหงธรรมที่เกิด 
รวมกับตนเปนธรรมสหรคตกับปติเปนตนแลว    ตนเองก็เปนธรรมหมุนไปขาง 
หลัง     ในติกะน้ี    ไมไดสภาวธรรมแมนี้คือ    โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท ๒ 
ทุกขสหคตกายวิญญาณ  อุเปกขาเวทนา  รูป  และนิพพาน  เพราะติกะน้ี    เมื่อ 
ไมไดกุศลติกะน่ันแหละก็ชื่อวา  พนไปจากสวนทั้ง  ๕  แมนี.้ 
 
                              วาดวยนิทเทสทัสสนติกะที่ ๘ 
           ในทสัสเนน   ปหาตัพพติกะ   บทวา  สฺโชนานิ   (สงัโยชน) 
ไดแก เครื่องผูก   บทวา  สกฺกายทิฏ ิ  (สักกายทิฏฐิ)  ความวา  เมื่อกาย 
กลาวคือเบญจขันธมีอยู   ดวยอรรถวา  ปรากฏอยู   หรือตนเองมีความเห็นผิด 
ในกายท่ีมีอยูนั้น    เพราะเหตุนั้น   ความเห็นผิดนั้น     จึงชื่อวา    สักกายทิฏฐ.ิ  
สวนความยึดมั่นที่ยึดถือวา   สัตวอาจเพ่ือบริสุทธิ์ดวยศีล   อาจเพ่ือบริสุทธิ์ดวย 
วัตร  อาจเพ่ือบริสุทธิ์ดวยศีลพรตดังน้ี   ชื่อ  สีลัพพตปรามาส. 
           แมคําวา   อิธ    เปนนิบาตใชในอรรถอางถึงประเทศ   อิธศัพทนี้นั้น 
ในที่บางแหงตรัสหมายถึงโลก    เหมือนอยางที่ตรัสไววา    พระตถาคตเจายอม 
ทรงอุบัติข้ึนในโลกน้ี  ดังน้ี    ในที่บางแหงหมายถึงศาสนา   เหมือนท่ีตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะที่ ๑  สมณะที่  ๒  มีอยูในศาสนาน้ีเทาน้ัน   ดงัน้ี  
ในที่บางแหงหมายถึงโอกาสเหมือนท่ีตรัสไววา 
                   อิเธว  ติฏมานสฺส             เทวภูตสฺส   เม  สโต 
                   ปุนรายุ    จ   เม   ลทฺโธ       เอว  ชานาหิ   มาริส  
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                             เมื่อเรา (ทาวสักกกะ) ผูเปนเทพดํารง  
                   อยูในโอกาส  (ถํ้าอินทสาล)   นี้แหละ   เราก ็
                   ไดมีอายุตอไป    ดูกอนผูนิรทุกข    ทานจง  
                   ทราบอยางน้ี  ดังนี้. 
           ในทีบ่างแหง    ตรัสหมายเพียงทําบทใหเต็มเทานั้น   เหมือนท่ีตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราเสวยแลว   ดงัน้ี.    แตในท่ีนี้บัณฑิตพึงทราบวา 
พระองคตรัสหมายถึงโลก. 
           ก็ในบทวา  อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน  (ปุถชุนผูมีไดรับการศึกษา) นี้ 
มีวินิจฉัยวา  บุคคลผูอันบัณฑิตควรทราบวาท่ีชื่อวา  ผูมิไดสดับ   เพราะไมมี 
การศึกษาและการบรรลุมรรคผล    จรงิอยู    บุคคลใดไมมีการศึกษาเพราะเวน 
การศึกษา  การสอบถาม  การวินิจฉัยธรรม  มีขันธ  ธาตุ   อายตนะ  ปจจยการ 
และสติปฏฐานเปนตน   ไมมีมรรคผล  เพราะไมไดบรรลุมรรคผลที่ตนพึงบรรล ุ
ไดดวยการปฏิบัติ  เปนผูปฏิเสธอยูดวยมิจฉาทิฏฐิ  บุคคลน้ันบัณฑิตพึงทราบวา 
ผูไรการศึกษา   เพราะไมมีการศึกษาและการบรรลมุรรคผล   ดวยประการฉะน้ี 
                             บุคคลนี้เทาน้ัน   บณัฑิตพึงทราบวาเปน 
                   ปุถุชน   ดวยเหตุทั้งหลาย  มีการยังกิเลสเปนอัน- 
                   มากใหเกิดขึน้เปนตน  อีกอยางหนึ่ง  ชนนี้  ชื่อวา 
                   ปุถุ  (ผูหนาแนน)  เพราะความเปนผูอยูภายใน 
                   แหงปุถุชน  ดังน้ี. 
           จริงอยู   ชนนั้น    ชื่อวา  ปุถุชน   ดวยเหตุทั้งหลายมีการยังกิเลสเปน 
ตนมากมายมีประการตาง ๆ  ใหเกิดข้ึนก็มี    เหมือนอยางที่กลาวไววา    ชื่อวา 
ปุถุชน  เพราะอรรถวา  ยอมยังกิเลสมากใหเกิด.    ชื่อวา    ปุถุชน    เพราะ  
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อรรถวา  เปนพวกท่ียังมิไดฆาสักกายทิฏฐิ    ชื่อวา   ปุถุชน   เพราะอรรถวา  
เปนพวกท่ีคอยมองดูหนาศาสดาตาง ๆ   ชื่อวา  ปุถุชน  เพราะอรรถวา  เปน 
พวกท่ีออกไปจากคติทั้งปวงไมได  ชื่อวา  ปุถุชน   เพราะอรรถวา   เปนพวก 
สรางอภิสังขารตางๆ  ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา เปนพวกถูกหวงโอฆะตาง ๆ 
พัดไปอยู   ชือ่วา ปุถุชน เพราะอรรถวา เปนพวกเรารอนอยูดวยความเรารอน 
ตาง ๆ  ชื่อวา ปุถุชน เพราะอรรถวา  เปนพวกถูกเผาอยูดวยความรอนตาง ๆ 
ชื่อวา    ปุถุชน    เพราะอรรถวา   เปนพวกกําหนัด    ยินดี   รักใคร  สยบ 
หมกมุน  ติดของพัวพันในกามคุณ ๕  ชื่อวา  ปุถุชน   เพราะอรรถวา  เปน 
พวกถูกนิวรณ  ๕  กางกั้นแลว   หุมหอแลว  ปกคลุมแลว  ปดบังแลว ซอนเรน 
ไวแลว    ใหถอยกลับแลว. 
           อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา   ปุถุชน   แมเพราะความท่ีพวกชนเปนอันมาก 
เปนผูอยูภายในแหงชนทั้งหลายเหลือคณนา     ลวนแตเบือนหนาหนีธรรมของ 
พระอริยะ  และมีการประพฤติธรรมตํ่าทรามเสมอ. อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ปุถุชน 
เพราะอรรถวา     ชนนี้เปนพวกถึงการนับแยกไวตางหากบาง    ชนนี้เปนผูไม 
เกี่ยวของกับพระอริยะท้ังหลายผูประกอบดวยคุณมีศีล  และสตุะเปนตนบาง. 
           ดวยบทท้ังสองวา   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน  (ปุถชุนผูไรการศึกษา) 
ตามท่ีกลาวแลวน้ี 
                   ทุเว   ปุถุชฺชนา วุตฺตา           พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา 
                   อนฺโธ  ปุถุชฺชโน   เอโก          กลฺยาเณโก   ปุถุชฺชโน          
                             อันพระพุทธเจาผูเผาพันธุแหงพระ- 
                   อาทิตย    ตรสัปุถุชนเหลาใดเปน  ๒  พวก 
                   คือ  อันธปุถุชน  ๑  กัลยาณปุถุชน  ๑          
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ปุถุชน  ๒  พวกเหลาน้ัน     เปนอันตรัสแลวดวยประการฉะน้ี   บรรดาปุถชุน  ๒  
พวกเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา  ในที่นี้ตรัสอันธปุถุชน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  อริยาน   อทสฺสาวี     (ไมไดเห็น 
พระอริยเจา)    ตอไป.    พระพุทธเจาทั้งหลาย    พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย 
พุทธสาวกท้ังหลายเรียกวา พระอริยเจา  เพราะไกลจากกิเลส   เพราะไมดําเนิน 
ไปในทางเส่ือม      เพราะดําเนินไปในทางเจริญ      และเพราะอันโลกพรอมทั้ง 
เทวโลกพึงบูชา.  แตในที่นี้  พระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน   ชื่อวา พระอริยเจา 
เหมือนอยางท่ีตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคต   ฯลฯ   บัณฑิตเรียกวา 
อริยะ  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ดังน้ี. 
           สวนในคําวา  สัตบุรุษ  นี้  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   สาวกของ 
พระตถาคตทั้งหลาย  พึงทราบวา  ชื่อสัตบุรุษท้ังหลาย  จริงอยู    พระปจเจก- 
พุทธะเปนตนเหลาน้ัน  ชื่อวา  สัตบุรษุ  เพราะอรรถวา   เปนบุรุษผูงามดวย 
การประกอบดวยโลกุตรคุณ.    อีกอยางหน่ึง    พระอริยเจาท้ังหมดก็ตรัสชือ่ไว 
๒   อยาง   จริงอยู   แมพระพุทธเจาท้ังหลาย    ก็ชือ่วาเปนพระอริยเจาและเปน 
สัตบุรุษ  พระปจเจกพุทธะและพระสาวกของพระตถาคตเจาชื่อวา  พระอรยิเจา 
และสัตบุรุษ  เหมือนอยางที่ตรัสไววา 
                             บุคคลใดแล   เปนคนกตัญูกตเวที          
                   มีปญญา  เปนกัลยาณมิตร  และเปนผูภักดี- 
                   มั่นคงยอมทํากิจโดยเคารพแกบุคคลผูมีทุกข  
                   บัณฑิตทั้งหลายยอมเรียกบุคคลเชนนั้นวา 
                   สัตบุรุษ.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 363 

ก็ดวยคํามีประมาณเทาน้ีวา    เปนกัลยาณมิตร    เปนผูภักดีมั่นคง  ดังนี้  
ตรัสถึงสาวกของพระพุทธเจา     ดวยคําวา    เปนคนกตัญูเปนตน     ตรัสถึง 
พระพุทธเจา   และพระปจเจกพุทธเจา  ดังนี้. 
           บัดนี้  พึงทราบวา  บุคคลใดมีปรกติไมเห็นพระอริยเจาเหลาน้ัน   และ 
ไมมีสาธุการในการเห็น  บุคคลน้ัน   ชื่อวา ไมไดเห็นพระอริยเจา.  ก็บุคคล 
ผูไมไดเห็นพระอริยเจานั้นมี  ๒ อยาง คือ ไมเห็นดวยจักขุ และไมเห็นดวยญาณ 
ในการไมเห็นทั้ง  ๒  นั้น     ในที่นี้   พระองคทรงประสงคเอาผูไมเห็นดวยญาณ 
จริงอยู    พระอริยเจาท้ังหลาย    แมบคุคลเห็นดวยมังสจักษุหรือทิพยจักษุก็ไม 
ชื่อวาเห็นไดเลย    เพราะความท่ีจักษุเหลาน้ันถือเอาเพียงสี    (วรรณะ)   เปน 
อารมณ    มิใชคุณธรรมมคีวามเปนพระอริยะเปนอารมณ    แมสัตวทั้งหลายมี 
สุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตนก็ยอมเห็นพระอริยเจาท้ังหลายดวยจักษุ   แต 
สัตวเหลาน้ันไมชื่อวาเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย  ในขอน้ัน    มเีรื่องตอไปนี้  เปน 
อุทาหรณ. 
 
                                   เรื่องการไมเห็นพระอริยะ 
           ไดยินวา พระอุปฏฐากของพระขีณาสพเถระผูอยูในวิหารจิตตลบรรพต 
เปนพระบวชเม่ือแก  วันหนึ่ง  เมื่อเที่ยวไปบิณฑบาตกับพระเถระรับบาตรจีวร 
ของพระเถระแลวก็เดินตามหลังไป  ถามพระเถระวา  ทานขอรับ  ชื่อวาพระอริยะ 
ทั้งหลายเปนเชนไร ?    พระเถระตอบวา   คนแกบางคนในโลกน้ีรับบาตรจีวร 
ของพระอริยะท้ังหลาย  ทําวัตรปฏิบัติแลว     แมเท่ียวไปดวยกันก็ไมรูพระอริยะ 
ทั้งหลาย   ดกูอนอาวุโส   พระอริยะท้ังหลายรูไดยากอยางนี้   ดังน้ี.  แมพระเถระ 
พูดอยางนี้   พระขรัวตานั้นก็หาเขาใจไม.  
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           เพราะฉะนั้น    การเห็นดวยจักษุไมชื่อวาเห็น  การเห็นดวยญาณเทานั้น  
จึงชื่อวาเห็น   เหมือนอยางที่ตรัสวา    ดูกอนวักกลิ    มีประโยชนอะไรแกเธอ 
ดวยการเห็นกายอันเปอยเนาน้ี   ดูกอนวักกลิ  บุคคลใดแลเห็นธรรม  บุคคลนั้น 
ชื่อวา   เห็นเรา   (ตถาคต)    ดังน้ี   ฉะน้ัน   บุคคลแมเห็นพระอริยะดวยจักษุ 
แตไมเห็นอยูซึ่งลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตน      ซึ่งพระอริยเจาท้ังหลายเห็น 
ดวยญาณ  ยงัไมบรรลุธรรมท่ีพระอริยเจาบรรลุแลว   ก็พึงทราบวา  บุคคลน้ัน 
ไมเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย    เพราะไมเห็นธรรมอันกระทําความเปนพระอริยะ 
และความเปนพระอริยะ  ดังน้ี. 
           บทวา  อริยธมฺนสสฺ  อโกวิโท (ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา) 
ไดแก ความเปนผูไมฉลาดในอริยธรรมอันตางดวยธรรมมีสติปฏฐานเปนตน. 
           ก็ในพระบาลีวา    อริยธมฺเม    อวินีโต   (ไมไดฝกฝนในธรรมของ 
พระอริยเจา)  นี ้ มีวินิจฉัยวา 
                             ชื่อวาวินัยมี   ๒  อยาง   ในวินัย   ๒ 
                   อยางน้ี  แตละอยางแบงออกเปน  ๕  บุคคลนี้ 
                   ทานเรียกวาผูไมไดฝกฝน   เพราะความไมม ี 
                   วินัยน้ัน   ดังน้ี. 
 
                                 วาดวยวินัย   ๒  อยาง 
           จริงอยู   วินัยมี  ๒  อยาง  คือ  สังวรวินัย   และ  ปหานวินัย   ก ็
บรรดาวินัยแมทั้ง  ๒  นี ้   วินัยแตละอยางยังแยกออกเปน ๕ อยาง    แมสังวร- 
วินัยก็มี   ๕ อยาง  คือ 
           ศีลสังวร  (ความสํารวมดวยศีล)   ๑ 
           สติสังวร  (ความสํารวมดวยสติ)  ๑  
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              ญาณสังวร  (ความสํารวมดวยญาณ) ๑    
              ขันติสังวร  (ความสํารวมดวยขันติ) ๑ 
              วิริยสังวร  (ความสํารวมดวยความเพียร) ๑. 
           แมปหานวินัยก็มี  ๕  อยาง  คือ 
              ตทังคปหาน  (การละดวยองคญาณนั้น)  ๑ 
              วิกขัมภนปหาน  (การละดวยการขมไว)  ๑ 
              สมทุเฉทปหาน  (การละดวยอริยมรรค)   ๑ 
              ปฏปิสสัทธิปหาน  (การละดวยอริยผล)  ๑ 
              นิสสรณปหาน  (การละดวยนิพพาน)   ๑. 
           บรรดาสังวร  ๕ เหลาน้ัน      ภิกษุผูเขาถึงแลว    เขาถึงดีแลวดวยสังวร 
คือปาฏิโมกขนี้   นีช้ื่อวา  ศีลสังวร   ภิกษุยอมรักษาจักขุนทรีย   ยอมถึงความ 
สํารวมในจักขุนทรีย  นีช้ือ่วา   สติสังวร. 
                   ยานิ    โสตานิ   โลกสฺมึ           สติ   เตส  นิวารณ 
                   โสตาน    สวร   พฺรูม ิ               ปฺาเยเต   ปถิยฺยเร         
                             พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  ดูกอน 
                   อชิตะ  กระแสเหลาใดในโลก  สติเปนเครื่อง 
                   กั้นกระแสเหลาน้ัน    เรายอมกลาวการก้ัน 
                   กระแสทั้งหลาย   กระแสเหลาน้ี  บุคคลยอม 
                   ปดดวยปญญา  นี้ชื่อวา   ญาณสังวร. 
           บุคคลผูอดทนตอความหนาวความรอน  นี้ชื่อวา  ขันติสังวร บุคคล 
ผูยังกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหทวมทับตน   นีช้ื่อวา  วิริยสังวร.  
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           สังวรน้ีแมทั้งหมด   ตรัสเรียกวา   สังวร   เพราะการปองกัน และตรัส 
เรียกวา   วินยั   เพราะการนําออกซึ่งกายทุจริตเปนตน     อันควรแกการปองกัน 
และควรแกการนําออกอันสมควรแกศีลสังวรเปนตนของตน  บัณฑิตพึงทราบวา 
สังวรวินัยยอมจําแนกออก ๕ อยาง   ดวยประการฉะน้ี   กอน. 
           อน่ึง    บรรดาวิปสสนาญาณท้ังหลายมีนามรูปปริจเฉทญาณเปนตน 
การละธรรมอันหาประโยชนมิไดนั้นดวยวิปสสนาญาณน้ัน  ๆ เพราะเปนปฏิปกษ 
กันดุจละเสียซึ่งความมืดดวยแสงสวางแหงดวงประทีปฉะน้ัน     อยางไร  ?   คือ 
           การละสักกายทิฏฐิดวยกําหนดแยกนามรูป       (นามรูปปริจเฉทญาณ) 
ละทิฏฐิที่เห็นวานามรูปไมมีเหตุ    และมีเหตุไมเสมอกันดวยการกําหนดรูปจจัย 
(ปจจยปริคคหญาณ)     ละความสงสัยดวยกังขาวิตรณญาณในกาลอ่ืนอีกของ 
ปจจยปริคคหญาณน้ันนั่นแหละ  ละความยึดถือวา เรา ของเรา  ดวยกลาปสัมม- 
สนญาณ  ละความสําคัญในสิ่งท่ีไมใชทาง  วาเปนทาง  ดวยการกําหนดทางและ 
ไมใชทาง   ละอุจเฉททิฏฐิดวยเห็นความเกิด   ละสัสสตทิฏฐิดวยเห็นความเสื่อม 
ละความเห็นในสิ่งท่ีมีภัยวาไมมีภัยดวยความเห็นวามีภัย   ละความสําคัญในสิ่งท่ี 
ชอบใจดวยการเห็นอาทีนพ    ละความสําคัญอันชอบใจยิ่งดวยนิพพิทานุปสสนา 
ละความเปนผูไมปรารถนาจะหลุดพนดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ   ละความไมวาง 
เฉยในสังขารดวยอุเบกขาญาณ  ละธรรมฐิติ  (ปฏจิจสมุปบาท)  ดวยอนุโลมญาณ 
ละความเปนปฏิโลมดวยนิพพาน  ละความยึดถือนิมิตคือสังขารดวยโคตรภูญาณ 
อันใด  นีช้ื่อวา  ตทังคปหาน  (การละดวยองคของวิปสสนาญาณนั้น ๆ). 
           การละธรรมมีนิวรณเปนตนนั้น  ๆ   โดยหามความเปนไปแหงธรรมมี 
นิวรณเปนตนนั้นดวยสมาธิอุปจาระและอัปปนา     ดุจการละสาหรายบนหลังนํ้า 
มิใหสืบตอ  อันใด  นีช้ื่อวา  วิกขัมภนปหาน.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 367 

           การละหมูกิเลสอันเปนฝายสมุทัยโดยใหเปนไปโดยสิ้นเชิงดังท่ีตรัสไว  
โดยนัยมีอาทิวา      เพ่ืออันละเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลายในสันดานของตนโดยมีมรรค 
นั้น  ๆ เพราะความท่ีอริยมรรค ๔ อันตนอบรมแลว อันใด นี้ชือ่วา สมุจเฉท- 
ปหาน. 
           ก็ความท่ีกิเลสทั้งหลายสงบระงับในขณะแหงผล     อันใด     นี้ชื่อวา 
ปฏิปสสัทธิปหาน. 
           พระนิพพานมีสังขตธรรมท้ังปวงอันละไดแลว     เพราะเปนธรรมสลัด 
สังขตธรรมท้ังปวงออกไป  อันใด  นี้ชื่อวา  นิสสรณปหาน. 
           ก็เพราะการละแมทั้งหมดน้ี    ชื่อวา    ปหานะ    ดวยอรรถวา  สละ 
ชื่อวา  วินัย   ดวยอรรถวา  กําจัด  เพราะฉะน้ัน จึงตรัสเรียกวา  ปหานวินัย. 
อีกอยางหนึ่ง  ปหานะนี้  เรียกวา   ปหานวินัย     เพราะความเกิดข้ึนแหงการ 
ละดวยตทังคปหานเปนตนนั้น  ๆ บาง   เพราะความเกิดข้ึนแหงการกําจัดน้ัน   ๆ 
บาง.  บัณฑิตพึงทราบวา  แมปหานวินัยก็ยอมจําแนกได  ๕  อยางดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           วินัยนี้โดยยอมี ๒ ประเภท  โดยการจําแนกมี  ๑๐  ประเภท   เพราะ 
ยอมไมมีแกปุถุชนผูไรการศึกษานี้    เพราะมีสังวรอันทําลายแลว     และเพราะ 
ละธรรมท่ีควรละยังไมได    เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา 
ผูมิไดฝกฝนน้ี   เพราะความไมมีวินัยน้ี   ดวยประการฉะน้ี.  
           แมในคําวา     บุคคลผูไมไดเห็นสัตบุรุษ     ผูไมฉลาดในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ผูไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรุษ  นี้กน็ัยนั้นเหมือนกัน   เพราะวา 
โดยอรรถ  คําวา  สัตบุรุษกันพระอริยเจาน้ี   ไมมีเหตุที่แตกตางกัน  เหมือนท่ี 
กลาววา    บคุคลเหลาใดเปนพระอริยเจา    บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ชื่อวา  
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สัตบุรุษ  บุคคลเหลาใดเปนสัตบุรุษ  บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  ชื่อวา  พระ-  
อริยเจา  ธรรมใดเปนของพระอริยเจาทั้งหลาย   ธรรมน้ัน ๆ นัน่แหละ  ชื่อวา 
เปนของสัตบุรุษ  ธรรมใดเปนของสัตบุรุษ  ธรรมน้ัน ๆ  นั่นแหละ  ชื่อวา 
เปนธรรมของพระอริยเจา  วินัยของพระอริยะ  ก็คือวินัยของสัตบุรุษ  วินัย 
ของสัตบุรุษก็คือวินัยของพระอริยะ  คําวา  อริยะ  หรือคําวา สัตบุรุษ  ก็ไดแก 
อริยธรรมหรอืสัปปุริสธรรม  คําวา อรยิวินัย  หรือสัปปุริสวินัยนี้นั้น  เปนอัน 
เดียวกัน     ต้ังอยูในที่เดียวกัน     เสมอกัน    มีสวนเสมอกัน    หรือมีความเปน 
อันเดียวกันนั่นแหละ. 
           คําวา   รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสติ  (ยอมเห็นรปูเปนตน)  ความวา 
บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมเห็นรูปเปนตน ยอมเห็นรูปและตนไมใชเปนภาวะ ๒ 
อยาง  คือเห็นวา รูปอันใดเราก็อันนั้น  เราอันใดรปูก็อันนั้น   เปรียบเหมือนเมื่อ 
ประทีปน้ํามันลุกข้ึนไหมอยู     บุคคลยอมเห็นเปลวไฟและสีไฟนั้นไมใชเปน ๒ 
อยางวาเปลวไฟอันใดสีก็อันนั้น     สีไฟอันใดเปลวก็อันนั้นดังนี้    ชื่อแมฉันใด 
บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมเห็นรูปเปนตนฉันนั้นเหมือนกัน    บุคคลยอมเห็นรูป 
เปนตนดวยการเห็นอันเปนทิฏฐิอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           คําวา  รูปวนฺต  วา  อตฺตาน  (หรือเห็นตนมีรูป)  ความวา บุคคล 
ถือวา  อรูป  (นาม)  เปนตน  จึงเห็นตนนั้นมีรูป เหมือนเห็นตนไมมีเงาฉะน้ัน. 
           คํา  อตฺตนิ  วา  รูป   (เห็นรูปในตน)   ความวา   บุคคลถืออรูป    
(นาม)  นั่นแหละวาเปนตน  ยอมเห็นรปูในตน  เหมือนกลิ่นมีในดอกไมฉะน้ัน. 
           คําวา  รูปสฺม ึ  วา  อตฺตาน  (เห็นตนในรูป)  ความวา  บุคคลถือ 
อรูปนั่นแหละเปนตน  ยอมเห็นตนในรูป  เหมือนเห็นแกวมณีในขวดฉะนั้น. 
           แมในขันธมีเวทนาเปนตน  ก็นยันี้เหมือนกัน.  
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           ในบรรดาคําเหลานั้น  คําวา  ยอมเห็นรูปเปนตน  พระองคตรัสวา  
สุทธรูป     คือรูปลวน ๆ เทาน้ันวาเปนตน.   ตรัสวา   อรูปเปนตนไวในฐานะ 
ทั้ง  ๗ เหลาน้ัน   รูปวนตฺ  วา  อตฺตาน   อตฺตนิ  วา  รูป  รูปสมฺ ึ วา 
อตฺตาน  เวทน   อตฺตโต  ฯเปฯ  สฺญ  สขาเร   วิฺาณ  อตฺตโต 
สมนุปสฺสติ คือ หรือเห็นตนมีรูป  ๑  หรือเห็นรูปในตน ๑   หรอืเห็นตนใน 
รูป ๑  เห็นเวทนาเปนตน  ๑  ฯลฯ เห็นสัญญาเปนตน ๑  เห็นสังขารเปนตน  ๑ 
เห็นวิญญาณเปนตน  ๑.  ตรัสวา   ตนระคนดวยรูปและอรูปในฐานะ  ๑๒   ดวย 
อํานาจแหงขันธละ  ๓ อยาง ในขันธ  ๔ อยางนี้วา     หรือเห็นตนมีเวทนา ๑ 
หรือเห็นเวทนาในตน ๑  หรือเห็นตนในเวทนา ๑. 
           บรรดาทิฏฐิเหลาน้ัน   ตรัสอุจเฉททิฏฐิในฐานะท้ัง  ๕ คือ  ยอมเห็นรปู 
เปนตน  ๑   ยอมเห็นเวทนาเปนตน ๑    ยอมเห็นสัญญาเปนตน ๑    ยอมเหน็ 
สังขารเปนตน  ๑   ยอมเห็นวิญญาณเปนตน  ๑.  ในฐานะที่เหลือตรัสสัสสตทิฏฐิ 
ในที่นี้จึงเปนภวทิฏฐิ  ๑๕  วิภวทิฏฐิ  ๕  ดวยประการฉะน้ี   พึงทราบทิฏฐิเหลา 
นั้น    แมทั้งหมดหามมรรคแตไมหามสวรรค  อันมรรคท่ีหน่ึงพึงประหาณดังนี้. 
 
                                       วาดวยความสงสัย 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   คําวา  สตฺถริ  กงฺขติ    (เคลือบแคลงสงสัยใน 
พระศาสดา)   ความวา  ปุถุชนยอมเคลอืบแคลงในพระสรีระหรือในคุณของ 
พระศาสดาหรือท้ัง  ๒ อยาง.   เมื่อเคลือบแคลงในพระสรีระยอมเคลือบแคลงวา 
พระสรีระชือ่วา  ประดับดวยลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ   มีอยู 
หรือไมหนอ  ดังนี้.    เมื่อเคลือบแคลงในพระคุณยอมเคลือบแคลงวา    พระ- 
สัพพัญุตญาณอันสามารถรูอดีต   อนาคต และปจจุบัน มีอยูหรือไมหนอ  ดังน้ี. 
เมื่อเคลือบแคลงในสิ่งท้ัง ๒  นั้น ยอมเคลือบแคลงวา  ธรรมดาวา  พระพุทธเจา  
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ผูประกอบดวยความสําเร็จแหงพระสรีระ    อันรุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ ๘๐  
หรือพระรัศมีซานไปวาหน่ึง  ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณสามารถรูไญย- 
ธรรมทั้งปวงดํารงอยู   ทรงเปนผูนําของโลก  มีอยูหรือไมหนอ  ดังน้ี   จริงอยู 
ปุถุชนน้ีเมื่อยังเคลือบแคลงในพระอัตภาพ      หรอืในพระคุณของพระสัมมา 
สัมพุทธะนั้น   ชื่อวา  เคลือบแคลงในส่ิงท้ังสองน้ี. 
           บทวา  วิจิกิจฺฉติ   (สงสัย)   ความวา   ปุถชุนเมื่อไมสามารถตัดสิน 
อารมณได   ยอมยาก   ยอมลําบาก   ยอมไมนอมใจเชื่อ   ในอธิการน้ีเทาน้ัน 
ยอมไมไดอธิโมกข  (การนอมใจเชื่อ).  บทวา  น   สปสีทติ  (ยอมไมผองใส) 
ไดแก   ไมสามารถจะทําจิตมิใหขุนมัวเลื่อมใส    คือยอมไมเลื่อมใสในคุณ  
ทั้งหลาย. 
           สวนในขอวา   ธมฺเม   กงฺขติ  (เคลือบแคลงในพระธรรม)  เปนตน 
ก็เม่ือเคลือบแคลงอยูวา    ชื่อวา    อริยมรรค  ๔   ทีล่ะกิเลส    สามัญผล    ๔    
สงบระงับจากกิเลสทั้งหลาย      อมตมหานิพพานเปนอารัมมณปจจัยแกมรรค 
และผลมีอยูหรือไมหนอ  ดังนี้บาง เมื่อเคลือบแคลงวา ธรรมนี้เปนนิยยานิก- 
ธรรม    เปนธรรมนําออก    หรือเปนอนิยยานิกธรรม    เปนธรรมไมนําออก 
หรือหนอ   ดังน้ี    ชื่อวา   เคลือบแคลงในพระธรรม.   เมื่อเคลือบแคลงวา 
สังฆรัตนะนี้คือ บุคคลผูต้ังอยูในมรรค  ๔  ผูต้ังอยูในผล   วามีอยูหรือไมหนอ 
ดังน้ีก็ดี เมื่อเคลือบแคลงวา  พระสงฆนี้เปนผูปฏิบัติดีหรือปฏิบัติชั่วหนอ   ดงัน้ี 
ก็ดี  เมื่อเคลือบแคลงวา   วิบากผลแหงทานที่ถวายในสังฆรัตนะนี้     มีอยูหรือ 
ไมหนอ  ดังนี้ก็ดี   ชื่อวา  เคลือบแคลงในพระสงฆ.   เมื่อเคลือบแคลงวา 
ก็สิกขา ๓ มอียูหรือไมหนอ  ดังนี้ก็ดี  เมื่อเคลือบแคลงวา สิกขา ๓ มีอานิสงส 
เพราะการศึกษาเปนเหตุหรือไมหนอ  ดังน้ีก็ดี  ชือ่วา  เคลือบแคลงในสิกขา.  
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           ขันธ   ธาตุ  อายตนะ  ที่ลวงไปแลว  เรียกวา ปุพพันตะ  (สวนอดีต)  
ที่ยังไมมาถึงเรียกวา    อปรันตะ    (สวนอนาคต)   ในบรรดาสวนท้ัง ๒ นั้น 
เมื่อเคลือบแคลงวา    ขันธในสวนอดีตในธรรมท้ังหลาย   มีขันธที่เปนสวนอดีต 
เปนตน    มอียูหรือไมมี ?  ชื่อวา   เคลือบแคลงในขันธเปนตนในสวนอดีต. 
เมื่อเคลือบแคลงวา     ขันธเปนตนที่เปนสวนแหงอนาคตในอนาคต   มีอยูหรือ 
ไมหนอ  ชื่อวา  เคลือบแคลงในขันธ  เปนตนในสวนอนาคต.  เมื่อเคลือบ 
แคลงในสวนท้ัง  ๒ ชื่อวา เคลือบแคลงในปุพพันตะและอปรันตะ (สวน 
อดีตและอนาคต).    เมื่อเคลือบแคลงวาวัฏฏปจจาการ  ๑๒  บท  มีอยูหรือไม 
หนอ   ชื่อวา  เคลือบแคลงในพระธรรม   อันเปนอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุ- 
ปปนนะ   ในธรรมที่เปนอิทัปปจจยตาเปนตนนั้น   พึงทราบวจนัตถะตอไปนี้ 
ปจจัยทั้งหลายของชราและมรณะเปนตนเหลาน้ี   ชื่อวา   อิทปัปจจยา  ความ 
เปนแหงอิทปปจจยาท้ังหลาย   ชื่อวา   อิทัปปจจยตา   อีกอยางหนึ่ง   อิทัป- 
ปจจยาน่ันเองชื่อวา  อิทัปปจจยตา  คําวา  อิทัปปจจยตา  นี้เปนชื่อของธรรม 
มีชาติเปนตน.  ธรรมทั้งหลายที่อิงอาศัยธรรมน้ัน ๆ ในบรรดาธรรมท้ังหลายมี 
ชาติเปนตน  เกิดข้ึนพรอมแลว ชื่อวา ปฏิจจสมุปปนนธรรม  ขอน้ีมีอธิบาย 
วา  ยอมเคลือบแคลงในอิทัปปจจยตา  และในปฏจิจสมุปปนนธรรม. 
           บทวา   สีเลน  ไดแก  โคศีลเปนตน    (ประพฤติเหมือนโค). 
           บทวา  วเตน   (ดวยพรต)  ไดแก  ดวยโคพรตเปนตน.  
           บทวา  สีลพฺพเตน  (ดวยศีลพร )  ไดแก  ดวยบทท้ัง  ๒  นั้น. 
           บทวา  สุทฺธ ิ   ไดแก บริสุทธิ์จากกิเลส  อีกอยางหนึ่ง  พระนิพพาน 
เทาน้ัน    เปนความบริสุทธิ์อยางยอดเยี่ยม.  
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           ก็ในบทวา  ตเทกฏา  (ต้ังอยูในที่เดียวกัน)  นี ้   ไดแก  เปนธุระ-  
ต้ังอยูในที่เดียวกันแหงการประหาณ   ก็ในพระบาลีนี้ตรัสกิเลส  ๒ อยางเทาน้ัน 
คือทิฏฐิกิเลส   และวิจิกิจฉากิเลส   สวนกิเลส  ๘  ที่ไมตรัสไวในท่ีนี้   คือ โลภะ 
โทสะ  โมหะ  มานะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  เหลาน้ี  บัณฑิตก็ 
พึงนํามาแสดง.    ดวยวา   บรรดากิเลส ๘ เหลาน้ี   เมื่อทิฏฐิ   และวิจิกิจฉาถูก 
ประหาณอยู   กิเลสเหลาน้ันแมทั้งหมด  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ถนีะ 
อุทธัจจะ   อหิริกะ  อโนตตัปปะท่ีนําไปสูอบาย  เปนกิเลสต้ังอยูในฐานเดียวกัน 
แหงการประหาณ   ยอมถกูประหาณ   สวนกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันโดยเกิด 
พรอมกัน    ก็ควรนํามาแสดง  เพราะจิต  ๕ อยางเหลาน้ี   คือ  จิตที่สหรคตดวย 
ทิฏฐิ  ๔  และจิตท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ๑  ยอมถูกประหาณดวยโสดาปตติมรรค 
บรรดาจิตท่ีสหรคตดวยกิเลสทั้ง ๕ เหลาน้ัน    เมือ่จิตท่ีสหรคตดวยทิฏฐิเปนอสัง- 
ขาริก ๒ ถูกประหาณอยู  กิเลสเหลาน้ีคือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ 
อโนตตัปปะท่ีเกิดพรอมกับอสังขาริกทิฏฐิจิต  ๒ เหลาน้ัน  กย็อมถูกประหาณดวย 
อํานาจแหงกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันโดยการเกิดพรอมกัน.    ทฏิฐิกิเลสที่เหลือ 
และวิจิกิจฉากิเลส     ก็ยอมถูกประหาณไปดวยอํานาจกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียว 
แหงการประหาณ. 
           เมื่อแมจิตที่เปนสสังขาริกสัมปยุตดวยทิฏฐิทั้งหลาย  อันบุคคลประหาณ 
อยู  กิเลสเหลาน้ีคือ  โสภะ  โทสะ  โมหะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
ซึ่งเกิดพรอมกันกับจิตท่ีเปนสสังขาริกสัมปยุตดวยทิฏฐิเหลาน้ัน  ยอมถกู 
ประหาณดวยอํานาจแหงกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันโดยการเกิดพรอมกัน.   
ทิฏฐิกิเลสที่เหลือ    และวิจิกิจฉากิเลสก็ยอมถูกประหาณไปดวยอํานาจแหงกิเลส 
ที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันในการประหาณ   บุคคลยอมไดกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียว  
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กันโดยความเกิดพรอมกันในกิเลสทีต้ั่งอยูในฐานเดียวกันดวยการประมาณ   
เพราะฉะนั้น     ทานจึงนํากิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันโดยการเกิดพรอมกันนี้มา 
แสดงไว   ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา    ตสมฺปยุตโต   (อันสัมปยุตดวยสังโยชน ๓ นั้น)    ไดแก 
สัมปยุตดวยกิเลส ๘ ซึ่งต้ังอยูในฐานเดียวกันกับสังโยชน ๓ นัน้เหลาน้ัน     อีก 
อยางหน่ึง    พึงทําการแยกแสดงความเปนขันธสัมปยุตแตละขันธอยางนี้     คือ 
สัมปยุตดวยโลภะนั้น    และสัมปยุตดวยโทสะนั้น.   บรรดากเิลสเหลาน้ัน    เมื่อ 
ถือโลภะ    หมูกิเลสซึ่งเปนสังขารขันธนี้  คือ  โมหะ  มานะ  ถีนะ  อุทธัจจะ 
อหิริกะ อโนตตัปปะ  ก็ชือ่วา สัมปยุตดวยโลภะ  เมื่อถือเอาโทสะ  หมูกิเลส 
ซึ่งเปนสังขารขันธนี้คือ  โมหะ  ถนีะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตัปปะ  ก็ชื่อวา 
สัมปยุตดวยโทสะ  เมื่อถอืเอาโมหะ หมูกิเลสซึ่งเปนสังขารขันธนี้ คือ โลภะ 
โทสะ  มานะ  ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตัปปะ  ก็ชื่อวา สมัปยุตดวยโมทะ 
เมื่อทานถือเอามานะ    หมูกิเลสซึ่งเปนสังขารขันธนี้  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ 
ถีนะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะ   ซึ่งเกิดพรอมกับมานะน้ัน    กช็ื่อวา 
สัมปยุตตดวยมานะ. 
           โดยอุบายน้ี   บัณฑิตพึงทําการประกอบวา   ขันธสัมปยุตดวยถีนะน้ัน 
สัมปยุตดวยอุทธัจจะนั้น    สัมปยุตดวยอหิริกะ    สมัปยุตดวยอโนตตัปปะน้ัน 
ดังน้ี. 
           บทวา  ตสมุฏาน  ไดแก  ต้ังข้ึนดวยโลภะนั้น    ฯลฯ   ต้ังข้ึนดวย 
อโนตตัปปะ.  ในบทวา  อิเม  ธมมฺา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  (สภาวธรรม 
เหลาน้ี   อันโสดาปตติมรรคพึงประหาณ)   นี้อธิบายวา  โสดาปตติมรรค  ชื่อวา 
ทัสสนะ  อธิบายวา  ธรรมท้ังหลายอันโสดาปตติมรรคน้ันพึงละ.  
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           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  โสดาปตติมรรคจึงชื่อวา  ทัสสนะ.  
           ตอบวา  เพราะเห็นพระนิพพานกอน. 
           ถามวา  โคตรภู   เห็นพระนิพพานกอนกวามิใชหรือ. 
           ตอบวา  ไมเห็นก็ไมใช   แตเห็นแลวมิไดทํากิจท่ีควรทํา   เพราะมิได 
ประหาณสังโยชนทั้งหลาย   ฉะน้ันจึงไมควรจะกลาววา   โคตรภูญาณยอมเห็น 
ดังน้ี.  ในขอนี้     มีชาวชนบทเปนตัวอยาง๑   ก็ชาวชนบทน้ันแมเห็นพระราชา 
ในทีใดที่หน่ึงแลว      ถึงกระน้ันก็กลาวอยูวา      ขาพเจายังมิไดเฝาพระราชา 
เพราะยังมิไดทําหนาท่ีถวายเครื่องบรรณาการใหสําเร็จ   ดังน้ี. 
           บทวา  อวเสโส   โลโภ   (โลภะที่เหลือ)  ไดแก  โลภะท่ีเหลือจาก 
โสดาปตติมรรคประหาณแลว.  แมในโทสะเเละโมหะเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
เพราะวาโสดาปตติมรรคประหาณกิเลสที่นําไปสูอบายเทาน้ัน     เพ่ือทรงแสดง 
กิเลสอ่ืนจากกิเลสที่นําไปสูอบายเหลานั้น   จึงตรัสคําน้ีวา  ตเทกฏา  (กิเลส 
ที่ต้ังอยูในที่เดียวกันกับโลภะ  โทสะ  โมหะน้ัน). จริงอยู  กิเลส  ๕  อยางเหลาน้ัน 
ต้ังอยูในฐานเดียวกันโดยสัมปโยคะบาง      โดยการประหาณบางจากกิเลสทั้ง  ๓ 
นั้นที่มาในพระบาลี.                                                                     
           บทวา  เนวทสฺสเนน  น  ภาวนาย๒     (ธรรมอันโสดาปตติมรรค 
และมรรคเบื้องสูง   ๓  ไมพึงประหาณ)   นี ้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
ภาวธรรมอันมรรคเหลานั้นพึงประหาณ      ดุจการประหาณสังโยชนเปนตน. 
สวนการประหาณธรรมมีกุศลเปนตน   ที่ทานอนุญาตไวโดยนัยมีอาทิวา   ธรรม 
๑  อรรถกถาวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  ราชาน  ทิสฺวาป  ปณฺณาการ  ทตฺวา  กิจจฺนปฺิผตฺติยา  อนฏิตฺตาป 
ราชาน  น  ปสฺสามีติ วทนฺโต ในโยชนาบอกสัมพันธการแปลวา บทวา ทิสวาป เปนบุพพกาล 
กิริยาของ วทนฺโต บทวา ทตฺวา  วเีสสนะของ กิจฺจนิปฺผตฺติยา และมีศัพทหลังเปน สัมภาวนัตถะ.  
๒.  ธรรมท่ีไมพึงประหาณ คือ  กุศลจิต  ๒๑  วิบากจิต  ๓๖ กิริยาจิต ๒๐ เจตสิก   ๓๘  รูปท้ังหมด 
และนิพพาน.  
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เหลาใด   คือ    นามและรปูพึงเกิดข้ึนในสังสารวัฏอันมีเบื้องตนและที่สุดอันไป  
ตามอยูรูไมไดแลวเวน  ๗  ภพ เพราะโสดาปตติมรรคญาณดับอภิสังขารวิญญาณ 
ธรรมคือนามและรูปเหลาน้ัน  ยอมดับในภพนี้  ดงัน้ี   อันใด  พึงทราบวา   การ 
ประหาณน้ัน  ทานกลาวหมายเอาปริยายน้ีวา ธรรมเหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะความ 
ที่มรรคเหลาน้ันยังมิไดเกิด  ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา ละไดแลว  เพราะการประหาณ 
กิเลสทั้งหลายอันเปนที่อาศัยอยางแรงกลาเปนปจจัย     (อุปนิสสฺยปจฺจยาน) 
ดังน้ี. 
 
                              วาดวยนิทเทสทัสสนเหตุติกะที่  ๙ 
           ในทสัสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ   พระผูมีพระภาคเจาทรงใหจบลงดวย 
พระดํารัสวา  ธรรมเหลาน้ี   สภาวธรรมเหลาน้ีมีเหตุพึงประหาณโดยโสดาปตติ- 
มรรคมีอยู   ดังน้ี   เพ่ือทรงแสดงธรรมที่ควรประหาณดีแลวแสดงเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม  โดยความเปนฐานอันเดียวกันกับสังโยชนเหลาน้ัน      จึงตรัสคํามี 
อาทิวา  ตีณิ  สฺโชนานิ  (สังโยชน ๓ )  ดังน้ีอีก. 
           บรรดาเหตุธรรมและสเหตุกธรรมเหลาน้ัน  ในเหตุธรรมอันโสดาปตติ- 
มรรคพึงประหาณ  มีโมหะสหรคตดวยโลภะก็เปนธรรมมีโลภะเปนเหตุประกอบ 
โมหะสหรคตดวยโทสะเปนธรรมมีโทสะเปนเหตุประกอบ อน่ึง โลภะและโทสะก็ 
เปนเหตุประกอบกับโมหะ  เพราะฉะน้ัน   โมหะท่ีสหรคตดวยโลภะเปนตนเหลา 
นั้นยอมถึงการสงเคราะหลงในเหตุธรรมและสเหตุกธรรมอันจะพึงละแมก็จริง 
ถึงอยางนั้น    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ชื่อวา  เปนเหตุธรรมอยางเดียว  ไมมี 
เหตุประกอบ  เพราะไมมีเหตุที่สัมปยุตแหงกันและกัน    เพราะฉะนั้น   เพ่ือแสดง 
การประหาณโมหะที่ไมมีเหตุประกอบนั้น  จึงตรัสคําวา  อิเม  ธมมฺา  ทสฺส- 
เนนปหาตพฺพเหตุ   สภาวธรรมเหลาน้ี  มีเหตุพึงประหาณโดยโสดาปตติ- 
มรรค  ดังนี้.  
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           ในทุติยบท  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคจะแสดงการประหาณ  
โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  จึงตรัสคําวา  อิเม   ธมฺมา  ภาวนาย  ปหาตพฺพ- 
เหตุ  (สภาวธรรมเหลาน้ันมีเหตุพึงประหาณดวยภาวนาคือมรรคเบื้องบน ๓ มีอยู) 
ดังน้ี.  ดวยวา  โมหะอันสหรคตดวยอุทธัจจะนั้น   กระทําสัมปยุตตธรรมกบัตน 
ใหเปนสเหตุกะและหมุนไปขางหลัง  จะจัดเปนมหาตัพพเหตุบทก็ไมได  เพราะ 
ไมมีสัมปยุตตเหตุแหงกันและกัน  เหมือนโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ฉะน้ัน. 
           ในตติยบท   บทวา    อวเสสา   กุสลากุสลา  (กุศลและอกศุล 
ที่เหลือ)  ความวา   การถอือกุศลอีกทรงกระทําไวเพ่ืออันรวมโมหะท้ังหลายอัน 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา    และอุทธัจจะ    เพราะโมหะเหลาน้ันไมชื่อวา    มีเหตุที่ 
จะพึงละ   เพราะไมมีสัมปยุตตเหตุ. 
 
                            วาดวยนิทเทสปริตตารัมมณติกะที่  ๑๓ 
           พึงทราบวินิจฉัยใน  ปริตตารัมมณติกะ  ตอไป 
           บทวา  อารพฺภ  (ปรารภ)  ไดแก กระทําใหเปนอารมณ    จริงอยู 
ตัวเองจะเปนปริตตธรรม  หรือเปนมหัคคตธรรมก็ตาม  ธรรมใดทําปริตตธรรม 
ใหเปนอารมณเกิดข้ึน  ธรรมน้ันชื่อวา  ปริตตารมณ  (มีอารมณเปนปริตตะ) 
ธรรมใดทํามหัคคตะทั้งหลายใหเปนอารมณเกิดข้ึน  ธรรมน้ันชือ่วา  มหัคคตา- 
รมณ   (มีอารมณเปนมหัคคตะ)  ธรรมเหลาใดทําอัปปมาณธรรมท้ังหลายใหเปน 
อารมณเกิดข้ึน   ธรรมนั้นชื่อวา  อัปปมาณารมณ  (มีอารมณเปนอัปปมาณะ) 
อธิบายวา  ธรรมเหลาน้ันเปนปริตตะบาง  เปนมหัคคตะบาง    เปนอัปปมาณะ 
บาง. 
 
                                  วาดวยนิทเทสมิจฉัตตติกะที่  ๑๕ 
           พึงทราบวินิจฉัยในมิจฉัตตติกะ  ตอไป  
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           บทวา   อานนฺตริกานิ   (อนันตริยกรรม)  นี้   เปนชื่อของการทํา  
มาตุฆาตเปนตนเปนธรรมใหผลโดยไมมีอะไรขัดขวางทีเดียว  ดวยวาในบรรดา 
อนันตริยกรรมเหลาน้ัน      เมื่อบุคคลทํากรรมแมอยางหน่ึง    กรรมอ่ืนจะหาม 
อนันตริยกรรมนั้นแลวกไ็มสามารถเพ่ือทําโอกาสใหวิบากของตน.  เพราะวาเมื่อ 
สรางพระสถูปทองแมเทาเขาสิเนรุ  หรอืสรางวิหารมีปราการสําเร็จดวยแกว  เทา 
เขาจักรวาล   แลวถวายปจจัย ๔ แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ผูนั่ง 
เต็มวิหารน้ันตลอดชีวิตก็ดี    กุศลกรรมน้ันก็ไมอาจเพ่ือจะหามวิบากของอนัน- 
ตริยกรรมเหลาน้ันได. 
            บทวา  ยา  จ   มิจฉฺาทิฏ ิ  นิยตา  (และนิยตมิจฉาทิฏฐิ)   ไดแก 
บรรดาอเหตุกวาทะ    อกริิยวาทะ    นตัถิกวาทะทั้งหลาย   มิจฉาทิฏฐิอยางใด 
อยางหน่ึง   ดวยวาพระพุทธเจารอยองคก็ดี    พันองคก็ดี   ก็ไมสามารถเพ่ือยัง 
บุคคลผูถือมิจฉาทิฏฐิดํารงอยูนั้นใหตรัสรูได. 
 
                              วาดวยนิทเทสมัคคารัมมณติกะที่  ๑๖ 
           พึงทราบวินิจฉัยในมัคคารัมมณติกะ  ตอไป 
           บทวา  อริยมคฺค    อารพฺภ    (ปรารภอริยมรรค)  ไดแก  กระทํา 
โลกุตรมรรคใหเปนอารมณ  ก็ธรรมมีมรรคเปนอารมณเหลาน้ัน    เปนปริตตะ 
บาง  เปนมหัคคตะบาง. 
           ในนทิเทสมัคคเหตุกธรรม    (ทุติยบท)    พึงทราบวา   ความท่ีขันธ 
ทั้งหลายสัมปยุตดวยมรรคเปนสเหตุกะทรงแสดงไวดวยเหตุ   มีปจจัยเปนอรรถ 
โดยนัยแรก    พึงทราบความท่ีมัคคังคะที่เหลือเปนสเหตุกะ   ทรงแสดงดวยเหตุ 
กลาวคือสัมมาทิฏฐิเปนมรรคโดยนัยที่ ๒.    โดยนัยแหงตติยบท     ทรงแสดง  
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ความท่ีสัมมาทิฏฐิเปนสเหตุกะ  ดวยบทวา  มคฺเคน  อุปฺปนฺนเหตุ  ดวยเหตุ  
อันเกิดข้ึนดวยมรรค  ดังน้ี. 
           บทวา  อธิปตึ    กรตฺิวา (กระทํามรรคใหเปนอธิบดี) ไดแก กระทํา 
ใหเปนอารัมมณาธิบดี      ธรรมที่มีอารมณเหลาน้ันแล     เปนปริตตธรรม. 
เพราะวา  ในเวลาพระอริยสาวกท้ังหลายกระทํามรรคของตนใหหนักแลวพิจารณา 
ยอมไดกระทําใหเปนอารัมมณาธิบดี    แตพระอริยสาวกเมื่อพิจารณามรรคของ 
ผูอ่ืนดวยเจโตปริยญาณแมกระทําใหหนักก็กระทาํใหหนักเหมือนมรรคอันตน 
แทงตลอดแลวไมได.   ถามวา   พระอริยสาวกเห็นพระตถาคตทรงกระทํายมก- 
ปาฏิหาริยอยู   ยอมกระทาํมรรคของพระตถาคตใหหนักหรือไม.   ตอบวา  ยอม 
กระทํา  แตกระทําใหหนักเหมือนมรรคของตนไมได.  ในถอยคําของอรรถกถา 
แมนี้วา พระอรหันตไมทําธรรมอะไร ๆ ใหหนัก   เวนแตมรรคผลและนิพพาน 
ดังน้ี   เปนการอธิบายความน้ีทีเดียว. 
           บทวา  วมิสาธิปเตยฺเยน  (เจริญมรรคมีวิมังสาเปนอธิบดี) นี้   ตรัส 
เพ่ือแสดงสหชาตาธิปติ.  เพราะวา  เมื่อบุคคลเจริญมรรคทําฉันทะใหเปนใหญ 
ฉันทะก็ชื่อวาอธิบดี  มิใชมรรคเปนอธิบดี  แมธรรมที่เหลือก็ชือ่วา    มีฉันทะ 
เปนอธิบดี  มิใชมีมรรคเปนอธิบดี.    แมในจิตตะก็นัยนี้แหละ    แตเมื่อบุคคล 
เจริญมรรคกระทําวิมังสาใหเปนใหญอยู   วิมังสาธิบดีนั่นแหละยอมเกิด   มรรค 
ก็เกิด เพราะฉะนั้น   แมธรรมท่ีเหลือกย็อมชื่อวามีมรรคเปนอธิบดี.  แมในวิริยะ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
 
                               วาดวยนิทเทสอุปปนนติกะที่ ๑๗ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอุปปนนติกะ  ตอไป. 
           บทวา    ชาตา    (เกิดแลว)  ไดแก  บังเกิดแลว   คือมีภาวะของตน 
อันไดเฉพาะแลว.    บทวา  ภูตา    (เปนแลว)  เปนตนเปนไวพจนของคําวา  
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เกิดแลวเปนตนเหลาน้ันน่ันแหละ   จริงอยู  การเกดินั่นแหละ  ชื่อวา  เปนแลว  
เพราะความเกิดข้ึนแหงภาวะของตน     ชื่อวา    สญัชาต     (เกิดพรอมแลว) 
เพราะเกิดข้ึนดวยการประกอบพรอมแหงปจจัยทั้งหลาย    ชื่อวา    นัพพัตตา 
(บังเกิดแลว) เพราะถึงลักษณะแหงการเกิดข้ึน  สวนคําท่ีตรัสวา อภินิพฺพตฺตา 
(บังเกิดเฉพาะแลว) ทานเพ่ิมบทดวยอุปสรรค. ทีช่ือ่วา  ปาตุภูตา  (ปรากฏแลว) 
เพราะเปนสภาวะปรากฏแลวมีแลว.   ที่ชื่อวา อุปปนนา (เกิดข้ึนแลว )  เพราะ 
พนไปจากอดีต  คําวา  สมุปฺปนฺนา (เกิดข้ึนพรอมแลว)  ทานเพ่ิมบทดวยอุป- 
สรรค ที่ชื่อวา  อุฏ ิตา  (ต้ังข้ึนแลว)  เพราะต้ังเบ้ืองบนดวยความหมายวาเกิดข้ึน 
แลว  ทีช่ื่อวา สมุฏ ิตา  (ต้ังข้ึนพรอมแลว) เพราะต้ังข้ึนแลวดวยการประกอบ 
แหงปจจัย  พึงทราบเหตุกระทําถอยคําวา อุปนฺนา  อีกโดยนัยทีก่ลาวในหนหลัง 
นั่นแหละ. 
           บทวา  อุปนฺนเสน   สงฺคหิตา   (สงเคราะหดวยสวนท่ีเกิดข้ึนแลว) 
ไดแก   ถึงการนับโดยสวนท่ีเกิดข้ึน.    คําวา    รูปเวทนาสัญญาสังขารและ 
วิญญาณ  นี้   เปนคําแสดงสภาวะของธรรมเหลาน้ัน. 
           ในนทิเทสแหงบทที่ ๒ พึงทราบโดยนัยปฏิเสธธรรมทีก่ลาวแลว 
           นิทเทสแหงบทท่ี ๓ มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
           ก็ติกะน้ีพระองคทรงแสดงเต็มอัทธา   (กาล)  ทั้ง  ๒  จรงิอยู   วิบาก 
แหงกรรมท่ีมีโอกาสอันไดแลวมี ๒  อยาง   คือ   วิบากท่ีถึงขณะแลว  และที่ยัง 
ไมถึงแลว.  บรรดาวิบากกรรม ๒ เหลาน้ัน   วิบากท่ีถึงขณะ (ทั้ง  ๓)  แลวชื่อวา 
อุปปนนะ (เกิดข้ึนแลว). วิบากท่ียังไมถึงขณะ (ทั้ง ๓) จะเกิดข้ึนในลําดับแหง 
จิต  หรือในกาลกาวลวงไปอีกแสนกัปจะชื่อวาไมมี  ยอมไมเปนได  ดวยอรรถวา 
เปนสภาวะปจจัยที่แนนอน  จึงชื่อวา    ธรรมทั้งหลายจะเกิดข้ึน.  เหมือนอยางใน  
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พระบาลีนี้วา  ดูกอนโปฏฐปาทะ  อัตตาที่ไมมีรูปนี้สําเร็จดวยสัญญาต้ังอยู  ที่นั้น    
เพราะละสัญญาน้ันแลว  สัญญาอ่ืนทีเดียวยอมเกิดแกบุรุษน้ี  สญัญาอ่ืนนั้นแหละ 
ก็ยอมดับไป  ดังนี้   มูลภวังคสัญญา  (สัญญาสัมปยุตดวยมูลภวังค)   ยอมดับไป 
ในกาลเปนไปแหงสัญญาในกามาวจร   ในอรูปภูมแิมก็จริง  ถึงอยางนั้น   ในกาล 
แหงสัญญาฝายกามาวจรดับแลว     สญัญาสัมปยุตดวยมูลภวังคนั้น    จักเกิดข้ึน 
แนนอน  เพราะฉะนั้น  อัตตากลาวคืออรูปจึงไมถึงการนับวายอมไมมี  เกิดแลววา 
ชื่อวายังดํารงอยูทีเดียว  ขอน้ี   ฉันใด    วิบากแหงกรรมมีโอกาสอันไดแลวก็ฉัน 
นั้นเหมือนกัน   มี ๒ อยาง ฯลฯ  ชื่อวา  ยอมไมมี   ยอมไมเปนไปดวยอรรถกถา 
เปนสภาวะแหงปจจัยที่แนนอน   จึงชือ่วาธรรมทั้งหลายที่จะตองเกิดแนนอน. 
           ก็ผิวา   กุศลกรรมและอกุศลกรรมท่ีสัตวทําไวแลว  พึงใหวิบากท้ังหมด 
ไซร   โอกาสแหงกรรมอ่ืนก็ไมพึงมี.     แตกรรมนั้นมี  ๒  อยาง   คือ   ใหวิบาก 
แนนอน  และใหวิบากไมแนนอน.             
           บรรดากรรมที่ใหวิบากแนนอนและไมแนนอนเหลาน้ัน      อนันตริย- 
กรรม  ๕  สมาบัติ  ๘  อริยมรรค   ๔  ชื่อวา  กรรมมีวิบากท่ีแนนอน  ก็กรรม 
ที่ใหวิบากท่ีแนนอนน้ันถึงขณะ   (ทัง้ ๓) แลวก็ม ี ที่ยังไมถึงขณะก็มี. ในกรรม 
ทั้ง  ๒  นั้น  กรรมท่ีถึงขณะ  (ทั้ง  ๓)  แลวชื่อวา   อุปฺปนฺน  (เกดิข้ึนแลว) 
ที่ยังไมถึงขณะ  ชื่อวา  อนุปฺปนฺน    (ยังไมเกิดข้ึน)  วิบากของกรรมที่ยังไม 
เกิดข้ึนนั้น      จงเกิดข้ึนในลําดับแหงจิต     หรือในกาวลวงไปอีกแสนกัปก็ตาม 
ชื่อวา  ไมเกิดข้ึนแลว   ยอมไมมี   เพราะอรรถวาเปนภาวะแหงปจจัยที่แนนอน 
ธรรมเหลาน้ีแหละชื่อวาจะเกิดข้ึน  เหมือนอยางมรรคของพระเมตไตรยโพธิสัตว 
ชื่อวา  อนุปปนนะ  (ยังไมเกิดข้ึน)    และผลจึงชื่อวา  ธรรมท้ังหลายจะเกิด 
แนนอน.  
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                           วาดวยนิทเทสอดีตติกะที่  ๑๘ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงอดีตติกะ  ตอไป  
           บทวา   อตีตา   (ลวงไปแลว)   ไดแก  กาวลวงไป ๓ ขณะ  (อุปาท- 
ขณะ  ฐีติขณะ  ภังคขณะ). บทวา นิรุทธฺา  (ดับแลว) ไดแก ถึงความดับแลว.  
บทวา   วิคตา (ปราศไปแลว ) ไดแกถงึความพินาศไปแลว  หรอืถึงจากไปแลว.  
บทวา    วิปรณิตา    (แปรไปแลว)  ไดแก  ถึงการแปรปรวนโดยละปกติไป. 
ที่ชื่อวา    อัสดงคตแลว    เพราะอรรถวา   ถึงแลวซ่ึงการต้ังอยูไมไดกลาวคือ 
ความดับ.  บทวา  อพฺภตฺถงฺคตา  (ถึงความดับสูญแลว)    ทานเพ่ิมบทดวย 
อุปสรรค.   บทวา    อุปฺปชฺชิตฺวา    วคิตา    (เกิดข้ึนแลวปราศไป)  ไดแก 
เกิดข้ึนแลวก็จากไป     เหตุโดยการตรัสอดีตอีกขาพเจากลาวไวในหนหลังแลว 
ทั้งน้ัน.  แมในธรรมมีอนาคตเปนตนขางหนา   กน็ัยนี้แหละ. 
           บทวา    อตีตเสน  สงฺคหิตา   (สงเคราะหโดยสวนท่ีลวงไปแลว) 
ไดแกถึงการนับโดยสวนธรรมท่ีเปนอดีต. ก็ธรรมท่ีลวงแลวเหลาน้ันเปนไฉน ? 
ธรรมที่ลวงแลวเหลาน้ัน  คือ รูป  เวทนา สัญญา  สังขารและวิญญาณ.  แมใน 
ธรรมที่เปนอนาคตเปนตนขางหนา   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ในนทิเทสอตีตารัมมณติกะ  (ที่  ๑๙)  ในบทท้ังหลายมีอาทิวา  อตีเต 
ธมฺเม  อารพฺภ  (ปรารภอดีตธรรม)  ดงัน้ี  บัณฑิตพึงทราบเฉพาะปริตตธรรม 
และมหัคคตธรรมเทาน้ัน    เพราะวา    ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาน้ันปรารภ 
ธรรมเปนอดีตเปนตนเกิดข้ึน. 
 
                                วาดวยนิทเทสอัชฌัตตติกะที่  ๒๐ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอัชฌัตตติกะ  ตอไป  
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           ดวยบทท้ังสองวา  เตส   เตส   (เหลาน้ัน ๆ)  ไดแก  ทรงกาํหนด  
เอาสัตวทั้งหมด.  บททั้งสองวา  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต  (เปนภายในเปนเฉพาะ 
ตน)    เปนชือ่ของธรรมท่ีเปนภายในเกิดในตน.     บทวา    นิยตา    ไดแก 
เกิดแกตน. บทวา  ปาฏิปุคฺคลิกา  ไดแก เปนของเฉพาะแตละบุคคล.  บทวา 
อุปฺปาทินฺนา    (เปนอุปาทินนะ)    ไดแก   เปนของต้ังอยูในสรีระ  จริงอยู 
ธรรมเหลาน้ันเกิดดวยกรรมหรือไมกต็าม  แตในอัชฌัตตติกนิทเทสน้ี   ตรสัวา 
อุปาทินนะ  ดวยอํานาจตัณหายึดถือไวและทิฏฐิลูบคลําแลว. 
           บทวา  ปรสตฺตาน  (ของสัตวอ่ืน)  ไดแก สตัวที่เหลือเวนตนเอง.  
คําวา ปรปุคฺคลาน (บุคคลอ่ืน)  เปนไวพจนของคําวา  ปรสตฺตาน  นั่นเอง. 
คําท่ีเหลือเชนกับคําท่ีกลาวในหนหลังน่ันแหละ.  บทวา   ตทุภย  ตัดบทเปน 
ต   อุภย  แปลวา   ธรรมทั้ง  ๒  นั้น. 
           ในปฐมบท  แหงอัชฌัตตารัมมณติกะ  (ที่  ๒๑)  พึงทราบวา  ไดแก 
ธรรมที่เปนปริตตะ  และมหัคคตะ  ในทุติยบท  พึงทราบวา  ไดแก   ธรรม 
ทั้งหลาย   (ปริตตธรรมและมหัคคตธรรม)  แมอัปปมาณธรรม.   ในตติยบท 
พึงทราบวา ไดแก ปริตตธรรมและมหัคคตธรรมเทาน้ัน.  แตวาอัปปมาณธรรม 
(ในทุติยบท)    ไมกระทําอารมณในภายนอกและในภายในตามกาล   (นิพพาน 
เปนกาลวิมุตติ). 
           นิทเทสแหงสนิทัสสนติกะ  (ที่  ๒๒)   มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 383 

                                     เหตุโคจฉกะ   
           [๖๘๙]  ธรรมเปนเหตุ เปนไฉน  ? 
           กุศลเหตุ  ๓  อกุศลเหตุ  ๓  อัพยากตเหตุ   ๓  กามาวจรเหตุ  ๙  รูปาวจร- 
เหตุ ๖  อรูปาวจรเหตุ  ๖  โลกุตรเหตุ  ๖.                                  
           [๖๙๐]   บรรดาเหตุเหลาน้ัน  กุศลเหตุ ๓  เปนไฉน  ? 
           อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ. 
           บรรดากุศลเหตุ  ๓  นั้น    อโลภะ  เปนไฉน ?   
           การไมโลภ   กริิยาท่ีไมโลภ  ความไมโลภ  การไมกําหนัดนัก   กิริยา 
ที่ไมกําหนัดนัก    ความไมกําหนัดนัก    ความไมเพงเล็ง  กุศลมูล   คืออโลภะ 
นี้เรียกวา  อโลภะ.                                                       
           อโทสะ  เปนไฉน ? 
           ไมคิดประทุษราย  กิริยาที่ไมคิดประทุษราย     ความไมคิดประทุษราย 
ไมตรีกิริยาที่สนิทสนม  ความสนิทสนม  การเอ็นดู  กิริยาที่เอ็นดู   ความเอ็นดู 
ความแสวงหาประโยชนเกื้อกูล    ความสงสาร  ความไมพยาบาท   ความไมคิด 
เบียดเบียน  กุศลมูลคืออโทสะ  นี้เรียกวา  อโทสะ. 
           อโมหะ  เปนไฉน  ? 
           ความรูในทุกข  ความรูในทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ    ความรู 
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ความรูในสวนอดีต  ความรูในสวนอนาคต  ความรู 
ทั้งในสวนอดีต และสวนอนาคต  ความรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม 
นี้เปนปจจัย   ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  ปญญา  กริิยาที่รูชัด  ความวิจัย  ความเลือกสรร  
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ความวิจัยธรรม   ความกําหนดหมาย  ความเขาไปกําหนด  ความเขาไปกําหนด  
เฉพาะ  ภาวะท่ีรู   ภาวะท่ีฉลาด  ภาวะที่รูละเอียด  ความรูแจมแจง  ความคนคิด 
ความใครครวญ       ปญญาเหมือนแผนดิน    ปญญาเครื่องทําลายกิเลส  ปญญา 
เครื่องนําทาง  ความเห็นแจง  ความรูชัด  ปญญาเหมือนปฏัก    ปญญา  ปญญิน- 
ทรีย  ปญญาพละ  ปญญาเหมือนศัสตรา  ปญญาเหมือนปราสาท   ความสวาง 
คือปญญา  แสงสวางคือปญญา  ปญญาเหมือนประทีป  ปญญาเหมือนดวงแกว 
ความไมหลง    ความวิจัยธรรม    สัมมาทิฏฐิ     ทีม่ีลักษณะเชนวานี้   อันใด 
นี้เรียกวา  อโมหะ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ี ชื่อวา  กุศลเหตุ ๓. 
           [๖๙๑]  อกุศลเหตุ  ๓  เปนไฉน  ?   
           โลภะ  โทสะ  โมหะ. 
           บรรดาอกุศลเหตุ  ๓  นั้น  โลภะ  เปนไฉน ?   
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก  ความคลอยตามอารมณ   ความยินดี 
ความเพลิดเพลิน  ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน   ความกําหนัดนัก 
แหงจิต  ความอยาก   ความสยบ    ความหมกมุน    ความใคร    ความรักใคร 
ความของอยู   ความจมอยู  ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติผูหลอกลวง  ธรรมชาติ  
ผูยังสัตวใหเกิดธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม  ธรรมชาติอันรอยรัด  ธรรมชาติ 
อันมีขาย  ธรรมชาติอันกําซาบใจ    ธรรมชาติอันซานไป     ธรรมชาติเหมือน 
เสนดาย  ธรรมชาติอันแผไป   ธรรมชาติผูประมวลมา   ธรรมชาติเปนเพ่ือนสอง 
ปณิธาน   ธรรมชาติผูนําไปสูภพ   ตัณหาเหมือนปา   ตัณหาเหมือนดง   ความ 
เกี่ยวของ  ความเยื่อใย    ความหวงใย    ความผูกพัน  การหวัง    กริิยาท่ีหวัง 
ความหวัง    ความหวังรูป    ความหวังเสียง    ความหวังกลิ่น    ความหวังรส  
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ความหวังโผฏฐัพพะ      ความหวังลาภ     ความหวังทรัพย     ความหวังบุตร  
ความหวังชีวิต  ธรรมชาติผูกระซิบ  ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว   ธรรมชาติผูกระซิบ 
ยิ่ง  การกระซิบ  กริิยาที่กระซิบ   ความกระซิบ   การละโมบ   กิริยาที่ละโมบ 
ความละโมบ  ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป   ความใครในอารมณดี  ๆ   ความ 
กําหนัดในฐานะอันไมควร    ความโลภเกินขนาด   ความติดใจ    กิริยาที่ติดใจ 
ความปรารถนา  ความกระหยิ่มใจ  ความปรารถนานัก  กามตัณหา   ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ตัณหาในรูปภพ  ตัณหาในอรูปภพ   ตัณหาในนิโรธ   [คือราคะที่ 
สหรคต   ดวยอุจเฉททิฏฐิ].  รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา  โอฆะ  โยคะ  คันถะ อุปาทาน  อาวรณ  นิวรณ 
เครื่องปดบัง   เครื่องผูก   อุปกิเลส   อนุสัย   ปริยฏุฐาน   ตัณหาเหมือนเถาวัลย 
ความปรารถนา  วัตถุมีอยางตาง  ๆ  รากเหงาแหงทุกข  เหตุแหงทุกข  แดนเกดิ 
แหงทุกข    บวงแหงมาร   เบ็ดแหงมาร     แดนแหงมาร   ตัณหาเหมือนแมน้ํา 
ตัณหาเหมือนขาย     ตัณหาเหมือนเชือกผูก    ตัณหาเหมือนสมุทร    อภิชฌา 
อกุศลมูลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกวา  โลภะ. 
           โทสะ  เปนไฉน  ? 
           อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา       ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอม 
เกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวย 
คิดวา  ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย   ฯลฯ   กําลังทําความเส่ือมเสีย   ฯลฯ   จักทํา 
ความเสื่อมเสียแกคนท่ีรักชอบพอของเรา  อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้ 
ไดทําความเจริญ  ฯลฯ  กําลังทําความเจริญ ฯลฯ  จักทําความเจริญแตคนผูไม 
เปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา  หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ  
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จิตอาฆาต  ความขัดเคือง  ความกระทบกระท่ัง   ความแคน  ความเคือง  ความ  
ขุนเคือง  ความพลุงพลาน  โทสะ  ความคิดประทุษราย  ความมุงคิดประทุษราย 
ความขุนจิต     ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ  โกรธ   กิริยาที่โกรธ     ความโกรธมี 
ลักษณะเชนวานี้   อันใด   [และ]   การคิดประทุษราย   กิริยาทีคิ่ดประทุษราย 
ความคิดประทุษราย    การคิดปองราย    กริิยาท่ีคิดปองราย   ความคิดปองราย 
ความโกรธ   ความแคน   ความดุราย   ความปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิต  
นี้เรียกวา  โทสะ. 
           โมหะ  เปนไฉน  ?       
           ความไมรูในทุกข    ความไมรูในทุกขสมุทัย   ความไมรูในทุกขนิโรธ  
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต  ความไมรูในสวน 
อนาคต  ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต  ความไมรูในปฏิจจสมุปบาท- 
ธรรมวา  เพราะธรรมนี้เปนปจจัย  ธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ความไมรู  ความไมเห็น 
ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร   ความไมรูตามเปนจริง    ความไมแทง 
ตลอด  ความไมถือเอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ  ความไมพินิจ 
ความไมพิจารณา  การไมกระทําใหประจักษ  ความทรามปญญา  ความโงเขลา 
ความไมรูชัด   ความหลง    ความลุมหลง   ความหลงใหล   อวิชชา  โอฆะคือ 
อวิชชา  โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปรยิุฏฐานคืออวิชชา  ลิ่มคืออวิชชา 
อกุศลมูล  คือ  โมหะ  มลีักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  โมหะ.  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   อกุศลเหตุ  ๓. 
           [๖๙๒]  อัพยากตเหตุ  ๓  เปนไฉน  ? 
           อโลภะ  อโทสะ   อโมหะ   ฝายวิบากของกุศลธรรม  หรอื  อโลภะ 
อโทสะ     อโมหะ     ในพวกกิริยาอัพยากตธรรม     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อัพยากตเหตุ   ๓.  
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           [๖๙๓]   กามาวจรเหตุ  ๙   เปนไฉน  ?  
           กุศลเหตุ ๓  อกุศลเหตุ  ๓ อัพยากตเหตุ  ๓  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
กามาวจรเหตุ   ๙. 
           รูปาวจรเหตุ  ๖  เปนไฉน  ? 
           กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ  ๓  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  รูปาวจรเหตุ  ๖. 
           อรูปาวจรเหตุ   ๖  เปนไฉน  ?   
           กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อรูปาวจรเหตุ ๖. 
           [๖๙๔]    โลกุตรเหตุ  ๖  เปนไฉน  ? 
           กุศลเหตุ  ๓ อัพยากตเหตุ  ๓  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  โลกุตรเหตุ   ๖.  
           บรรดาโลกุตรเหตุ  ๖  นั้น   กุศลเหตุ  ๓  เปนไฉน  ? 
           อโลภะ  อโทสะ   อโมหะ. 
           บรรดากุศลเหตุ  ๓  นั้น  อโลภะ  เปนไฉน  ? 
           การไมโลภ  กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด   กิริยาทีไ่ม 
กําหนัด   ความไมกําหนัด   ความไมเพงเล็ง  กุศลมูล  คือ  อโลภะ  นี้เรียกวา 
อโลภะ. 
           อโทสะ  เปนไฉน ? 
           การไมคิดประทุษรายกิริยาที่ไมคิดประทุษราย  ความไมคิดประทุษราย 
ฯลฯ  ความไมพยาบาท  ความไมคิดเบียดเบียด  กศุลมูล  คือ  อโทสะ  นี้เรยีกวา 
อโทสะ. 
           อโมหะ  เปนไฉน  ?  
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           ความรูในทุกข   ความรูในทุกขสมุทัย  ความรูในทุกขนิโรธ   ความรู  
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ความรูในสวนอดีต  ความรูในสวนอนาคต  ความรู 
ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต   ความรูในอิทัปปจจยตาธรรมและปฏิจจสมุป- 
บาทธรรม    ปญญา    กิรยิาที่รูชัด     ความวิจัย    ความเลือกสรร   ความวิจัย 
ธรรม   ความกําหนดหมาย    ความเขาไปกําหนด    ความเขาไปกําหนดเฉพาะ 
ภาวะที่รู    ภาวะที่ฉลาด    ภาวะที่รูละเอียด    ความรูแจมแจง    ความคนคิด  
ความใครครวญ      ปญญาเหมือนแผนดิน    ปญญาเครื่องทําลายกิเลส   ปญญา 
เครื่องนําทาง   ความเห็นแจง   ความรูชัด   ปญญาเหมือนปฏัก   ปญญา  ปญญิ- 
นทรีย    ปญญาพละ    ปญญาเหมือนศัสตรา  ปญญาเหมือนปราสาท   ความ 
สวางคือปญญา   แสงสวางคือปญญา    ปญญาเหมือนประทีป    ปญญาเหมือน 
ดวงแกว   ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ   ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
อันเปนองคแหงมรรค  นับเนื่องในมรรค  นีช้ื่อวา   อโมหะ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  กุศลเหตุ ๓. 
           อัพายตเหตุ ๓  เปนไฉน  ? 
           อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรม  สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  อัพยากตเหตุ ๓. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  โลกุตรเหตุ ๖. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนเหตุ. 
           [๖๙๕]   ธรรมไมเปนเหตุ  เปนไฉน ?  
           เวนธรรมเปนเหตุเหลาน้ันเสีย  กุศลธรรม  อกุศลธรรม   และอัพยา- 
กตธรรมที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร   โลกุตระ  คือ  เวทนา- 
ขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ  สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   ธรรมไมเปนเหตุ.  
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           [๖๙๖]   ธรรมมีเหตุ  เปนไฉน  ?  
           ธรรมเหลาใด   มีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน     คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีเหตุ. 
           ธรรมไมมีเหตุ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  ไมมีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน    คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ,    รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมไมมีเหตุ.                                                
           [๖๙๗]  ธรรมสมัปยุตดวยเหตุ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  สัมปยุตดวยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน  คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ. 
           ธรรมวิปปยุตจากเหตุ   เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด   วิปปยุตจากธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน   คือเวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ,    รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากเหตุ. 
           [๖๙๘]    ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ  เปนไฉน  ? 
           โลภะเปนเหตุ  และมีเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโลภะ 
           โทสะเปนเหตุ  และมีเหตุโดยโมหะ  โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโทสะ 
           อโลภะ  อะโทสะ  อโมหะ  ทั้ง ๓  นั้นเปนเหตุ และมีเหตุโดยกันและกัน 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนเหตุ    และมีเหตุ. 
           ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ   เปนไฉน ?  
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           ธรรมเหลาใด     มเีหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน    เวนธรรมท่ีเปน  
เหตุเหลาน้ันเสีย   คือ   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ. 
           [๖๙๙]  ธรรมเปนเหตุ  และสมัปยุตดวยเหตุ   เปนไฉน  ? 
           โลภะเปนเหตุ    และสัมปยุตดวยเหตุโดยโมหะ   โมหะเปนเหตุ   และ 
สัมปยุตดวยเหตุโดยโลภะ. 
           โทสะเปนเหตุ   และสัมปยุตดวยเหตุโดยโมหะ   โมหะเปนเหตุ   และ 
สัมปยุตดวยเหตุโดยโทสะ. 
           อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ   ทั้ง ๓  นั้นเปนเหตุ   และสัมปยุตดวยเหตุ 
โดยกันและกัน. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนเหตุ   และสัมปยุตดวยเหตุ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใดสัมปยุตดวยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน     เวนธรรมท่ีเปน 
เหตุเหลาน้ันเสีย คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมสัมปยตุดวยเหตุแตไมเปนเหตุ. 
           [๗๐๐]   ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ  เปนไฉน  ?   
           ธรรมเหลาใดไมเปนเหตุ   แตมีเหตุโดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลาน้ัน    คือ 
เวทนาขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนเหตุ 
แตมีเหตุ. 
           ธรรมไมเปนเหตุ  และไมมีเหตุ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใดไมเปนเหตุ    และไมมีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลาน้ัน 
คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ, รปูทั้งหมด และอสังขตธาตุ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ. 
                                            เหตุโคจฉกะ   จบ  
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                                      จฬัูนตรทุกะ  
           [๗๐๑]  ธรรมมีปจจัย   เปนไฉน  ? 
           ขันธ   ๕ คือ รูปขันธ  เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณ 
ขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีปจจัย.                                 
           ธรรมไมมีปจจัย   เปนไฉน  ? 
           อสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีปจจัย. 
           [๗๐๒]   ธรรมเปนสังขตะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมท่ีมีปจจัยเหลาน้ันอันใดเลา ธรรมเหลาน้ันนั่นแหละชื่อวา ธรรม 
เปนสังขตะ. 
           ธรรมเปนอสังขตะ  นั้นเปนไฉน  ? 
           ธรรมท่ีไมมีปจจัยน้ันอันใดเลา   ธรรมนั้นนัน่แหละชื่อวา   ธรรมเปน 
อสังขตะ. 
           [๗๐๓]   ธรรมที่เห็นได  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมท่ีเห็นได. 
           ธรรมที่เห็นไมได  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ,  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ, 
รูปที่เห็นไมไดที่กระทบไมได    ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะ    และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่เห็นไมได. 
           [๗๐๔]  ธรรมที่กระทบได  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ที่กระทบได.   
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           ธรรมที่กระทบไมได  เปนไฉน ?  
           เวทนาขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปที่เห็นไมได   กระทบไมได 
ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะ  และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมที่  
กระทบไมได. 
           [๗๐๕]  ธรรมเปนรูป  เปนไฉน  ? 
           มหาภูตรูป  ๔   และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น   สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   ธรรมเปนรูป. 
           ธรรมไมเปนรูป  เปนไฉน  ?   
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมไมเปนรูป. 
           [๗๐๖]  ธรรมเปนโลกิยะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม   อกุศลธรรม   และอัพยากตธรรม   ประเภทท่ียังมีอาสวะ 
ที่เปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร   คือ   รูปขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนโลกิยะ.                                
           ธรรมเปนโลกุตระ  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนโลกุตระ. 
           [๗๐๗]   ธรรมทีจ่ิตบางอยางรูได  และที่จติบางอยางรูไมได 
เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได 
หรือธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได,  ธรรม 
เหลาใดจักขุวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได     หรือธรรม  
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เหลาใดฆานวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได,   ธรรมเหลาใด  
จักขุวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได     หรือธรรมเหลาใด 
ชิวหาวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได,    ธรรมเหลาใดจักขุ 
วิญญาณรูได     ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได   หรือธรรมเหลาใดกาย 
วิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได.  
           ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได     ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได 
หรือธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได, 
ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได    หรอื 
ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได,    ธรรม 
เหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได  หรือธรรมเหลาใด 
กายวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได     ธรรมเหลาใดโสต 
วิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได  ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณ 
รูได   ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได. 
           ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได 
หรือธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได, 
ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได  หรือธรรม 
เหลาใดกายวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได   ธรรมเหลาใด 
ฆานวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได  หรือธรรมเหลาใดจักขุ 
วิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันฐานวิญญาณรูไมได,    ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณ 
รูได   ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได    หรือธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได 
ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได.  
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           ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได  
หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได     ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได      
ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได    หรือ 
ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได,   ธรรม 
เหลาใดชิวหาวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได    หรือธรรม 
เหลาใดโสตวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได,  ธรรมเหลาใด 
ชิวหาวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได    หรือธรรมเหลาใด 
ฆานวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได. 
           ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณรูไมได 
หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได    ธรรม 
เหลาใดกายวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได,    หรือธรรม 
เหลาใดโสตวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได,   ธรรมเหลาใด 
กายวิญญาณรูได  ธรรมเหลาน้ันฆานวิญญาณรูไมได  หรือธรรมเหลาใดฆาน 
วิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณไมรูได    ธรรมเหลาใดกายวิญญาณ 
รูได  ธรรมเหลาน้ันชิวหาวิญญาณรูไมได,    หรือธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณ 
รูได  ธรรมเหลาน้ันกายวิญญาณรูไมได.                                    
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมที่จิตบางอยางรูไดและท่ีจิตบางอยาง 
รูไมได. 
                                         จูฬันตรทุกะ   จบ  
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                           อรรถกถานิกเขปกัณฑ  
                              วาดวยเหตุโคจฉกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยนิทเทสอโทสะในเหตุโคจฉกทุกะ  ตอไป. 
           ธรรมท่ีชื่อวา  ไมตรี   ดวยอํานาจแหงกิริยาที่สนิทสนม.  อาการแหง 
ไมตรี  ชื่อวา  กิริยาท่ีสนทิสนม.   ความเปนมิตรที่พรั่งพรอมดวยเมตตาอัน 
ไมตรีใหเปนไป ชื่อวา  เมตฺตายิตตฺต คือ ความสนิทสนม.  ที่ชื่อวา  อนุทฺทา 
คือการเอ็นดู   เพราะอรรถวา   ยอมเอ้ือเฟอ   คือยอมคุมครอง.   อาการท่ีเอ็นดู 
ชื่อวา   อนุททฺยนา   คือกริิยาที่เอ็นดู.   ความเปนแหงกิริยาที่เอ็นดู    ชื่อวา 
อนุทฺทายิตตฺต  คือความเอ็นดู.  การแสวงหาประโยชนเกื้อกูล  ชื่อวา  หิเตสิตา 
คือความแสวงหาประโยชนเกื้อกูล.   ชื่อวา  อนุกมฺปา   คือความสงสาร   ดวย 
อํานาจการอนุเคราะห. 
           พระองคตรัสถึงเมตตาท่ีบรรลุอุปจารสมาธิและอัปปนา  ดวยบทเหลาน้ี 
แมทั้งหมด   ตรัสถึงอโทสะเปนโลกิยะและโลกุตระดวยบทท่ีเหลือ.   
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอโมหะ  ตอไป. 
           บทวา  ทุกฺเข   าณ  (ความรูในทุกข) ไดแก   ปญญาในทุกขสัจจะ.  
แมในบทมีอาทิวา  ทุกฺขสมุทเย  าณ  เปนตนก็นัยนี้.  ก็บรรดาความรูใน 
ทุกขเปนตนน้ัน   ความรูในทุกข (ทุกเข   าณ) ยอมเปนไปใน  การฟง  การ 
เขาใจ   การแทงตลอดและการพิจารณา    ความรูทุกขสมุทัยก็เปนไปอยางนั้น. 
แตความรูในนิโรธ     ยอมเปนไปในการฟง     การแทงตลอดและการพิจารณา  
นั่นแหละ  ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เหมือนกัน.  
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           บทวา   ปุพฺพนฺเต    (ในสวนอดตี)   ไดแก  ในสวนท่ีลวงไปแลว. 
บทวา   อปรนฺเต   (ในสวนอนาคต)   ไดแก  ในสวนที่ยังไมมาถึง.   บทวา  
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต ไดแก  ในสวนท้ัง  ๒ นั้น.  คําวา  อิทปฺปจฺจยตา  ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺเนสุ  าณ  (ความรูในอิทัปปจจยตาธรรมและปฏิจจสมุปบาทธรรม) 
ไดแก   ความรูเนื้อความในปจจัยทั้งหลายและในธรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะปจจัย 
อยางนี้วา  นี้เปนปจจัย   ธรรมน้ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมนี้   ดังน้ี. 
 
                                    วาดวยนิทเทสแหงโลภะ 
           เนื้อความแหงบทท้ังหลายท่ียังมิไดกลาวไวในหนหลังแมในโลภนิทเทส 
พึงทราบดังตอไปนี้. 
           สภาวะที่ชื่อวา ราคะ (ความกําหนัด)  ดวยสามารถความยินดี. ทีช่ื่อวา 
สาราคะ (ความกําหนัดนัก)  ดวยอรรถวาความยินดีมีกําลัง.  ทีช่ื่อวา  อนุนโย 
(ความคลอยตามอารมณ) เพราะยังสัตวทั้งหลายใหคลอยไปในอารมณทั้งหลาย. 
ที่ชื่อวา   อนโุรโธ     (ความยินดี)  เพราะอรรถวา  ยอมพอใจ  อธิบายวา  ยอม 
ยังสัตวใหใคร.  ที่ชื่อวา  นนฺที    (ความเพลิดเพลิน)   เพราะอรรถวา เปนเหตุ 
ใหสัตวเพลิดเพลินในภพใดภพหน่ึง   หรือตัวเองยอมเพลิดเพลิน.   ความเพลิด 
เพลินนั้นดวย   ความกําหนัดดวยอรรถวาความยินดีนั้นดวย   เพราะฉะนั้น    จึง 
ชื่อวา  นนฺทรีาโค  (ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน)  ในนันทีราคะ 
นั้น  ตัณหาเกิดข้ึนครั้งเดียวในอารมณหน่ึง  ชื่อวา  นันที   (ความเพลิดเพลิน) 
เมื่อเกิดข้ึนบอย ๆ  จึงตรัสเรียกวา  นนัทีราคะ  (ความกําหนัดดวยอํานาจความ 
เพลิดเพลิน). 
           บทวา  จิตฺตสฺส  สาราโค  (ความกําหนัดหนักแหงจิต)  ไดแก  ความ 
กําหนัดใดที่ตรัสไววา  สาราโค (ความกําหนัดหนัก) ดวยอรรถวา  ความยินดีมี  
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กําลังในหนหลัง      ความกําหนัดหนักน้ันเปนความกําหนัดหนักของจิตเทาน้ัน     
มิใชของสัตว.               
           สภาวะที่ชื่อวา   อจิฺฉา   (ความอยาก)   เพราะอรรถวา  เปนเหตุอยาก 
อารมณ.   ทีช่ื่อวา  มุจฺฉา  (สยบ)   เพราะอรรถวา  เปนเหตุใหสัตวสยบเพราะ 
ความท่ีกิเลสมีกําลัง.  ทีช่ือ่วา  อชฺโฌสาน (ความหมกหมุน)  ดวยอํานาจการ 
ถือเอาโดยการกลืนใหสิ้นไป.   ที่ชื่อวา   เคโธ    (ความใคร)   เพราะอรรถวา 
เปนเหตุใหสัตวมักมากดวยราคะน้ี   คือใหถึงความตะกละตะกลาม.   อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  เคโธ   (ความใคร)  ดวยอรรถวาหนาแนน  จริงอยู   อรรถวาหนาแนน 
นี้แหละ  เหมือนท่ีตรัสวา   ความใครเปนดังไพรสณฑทึบ (หนาแนน)  ดังนี้.  
บทตอไปคือ   ปลิเคโธ   (ความรักใคร)   ทานเพ่ิมดวยอํานาจอุปสรรค.    อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวา  ปลิเคโธ   (ความรกัใคร)  เพราะอรรถวา  เปนความละโมบ 
โดยสวนท้ังปวง.  ที่ชื่อวา  สงฺโค   (ความของ)   เพราะอรรถวา   เปนเหตุให 
สัตวติดอยู   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  สงฺโค   ดวยอรรถวาติดอยู.   ที่ชื่อวา  ปงฺโก 
(ความจมอยู)    ดวยอรรถวาจมลง.    ทีช่ื่อวา    เอชา    (ธรรมชาติผูครามา) 
ดวยอํานาจแหงการครามา   จริงอยูคํานี้ตรัสไววา   ธรรมชาติผูครามา   ยอมชัก  
ลากบุรุษไปเพ่ือเกิดข้ึนเฉพาะในภพนั้น  ๆ โดยแท. ทีช่ื่อวา  มายา  (ธรรมชาติ 
หลอกลวง)  ดวยอรรถวาลอสัตวไว.  ที่ชื่อวา  ชนกิา  (ธรรมชาติผูยังสัตวให 
เกิด)   ดวยอรรถวายังสัตวใหเกิดในวัฏฏะ   จริงอยู  คําน้ีตรัสไววา   ตัณหายอม 
ยังสัตวใหเกิด  จิตของสัตวนั้นยอมพลานไป.  ทีช่ือ่วา  สฺชนนี   (ธรรมชาติผู 
ยังสัตวใหเกิดพรอม)   เพราะอรรถวา  ยังสัตวใหเกิดผูกมัดไวดวยความทุกขใน 
วัฏฏะ.   ทีช่ือ่วา  สิพฺพินี  (ธรรมชาติอันรอยรัด)  เพราะอรรถวา   ยอมรอยรดั 
สัตวไวดวยการสืบตอ   จริงอยู  ตัณหานี้ยอมรอยรดัสัตวไวในวัฏฏะ  ใหสบืตอ  
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ดวยอํานาจจุติปฏิสนธิ   เหมือนชางชุน   ชุนผาทอนเกากับผาทอนเกา   เพราะ  
ฉะน้ันจึงตรัสวา    ตัณหานี้ยอมรอยรัดสัตวไว    ดวยอรรถวากระทําใหสืบตอ. 
ที่ชื่อวา  ชาลนิี    (ธรรมชาติมีขาย)   เพราะอรรถวา  ขายคืออารมณมีประการ 
มากมาย   หรือวาขายคือการเขาไปด้ินรนของตัณหานั้นมีประการตาง ๆ. 
           ที่ชื่อวา  สริตา   (ธรรมชาติอันกําเริบใจ)   เพราะอรรถวา   เหมือน 
แมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว   ดวยอรรถวาครามา   อีกอยางหนึ่ง   ที่ชื่อวา   สริตา 
ดวยอรรถวาชุมใจ  เหมือนท่ีตรัสไววา  โสมนัสเปนธรรมชาติชุมใจ  เปนความ 
เสนหายอมมีแกสัตวผูเกิด  ก็ในบาลีนัน้อธิบายวา  ตัณหานี้เปนความชุมชื่นและ 
ความสนิทสนมกัน.   ทีช่ือ่วา  วิสตฺติกา (ธรรมชาติอันซานไป) เพราะอรรถวา 
หลั่งไหลไป. 
           อีกอยางหนึ่ง   ตัณหาชื่อวา   วสิตฺติกา   เพราะอรรถวา   ซึมซาบไป 
ชื่อวา   วิสตฺติกา   เพราะอรรถวา   กวางขวาง   ชื่อวา   วิสตฺติกา   เพราะ 
อรรถวา  ยอมกระสับกระสาย   ชื่อวา  วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา   หลอกลวง 
ชื่อวา   วิสตฺติกา    เพราะอรรถวา   ยอมบั่นทอนโดยประการตาง ๆ    ชื่อวา 
วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา  มีรากเปนพิษ  ชื่อวา  วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา 
มีผลเปนพิษ   คือวา   ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปนเปนผลมาแตตัณหานั้น   เหตุนั้น 
ตัณหานั้นทานจึงเรียกวา   มีรากเปนพิษ   ชื่อวา   วสิตฺติกา   เพราะอรรถวา 
มีการบริโภคเปนพิษ  ก็หรือชื่อวา  วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา  ตัณหานั้นซาน 
ไปในอารมณตาง ๆ คือแพรหลาย   ขยายไปในรูป  เสียง กลิน่ รส  โผฏฐัพพะ 
ในธรรม  ในตระกูล   ในคณะ. 
           ที่ชื่อวา  สุตฺต  (ธรรมชาติเหมือนเสนดาย)  เพราะอรรถวา  ดุจเสน 
ดายที่ผูกเตาไว  ดวยอรรถวาใหถึงความเส่ือมและความพินาศ  สมดังพระดํารัส  
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ที่ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมชาติเหมือนเสนดายนี้แล    เปนชื่อของ 
นันทิราคะ   (ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน).  
           ที่ชื่อวา   วิสฏา   (ธรรมชาติอันแผไป)   ดวยอรรถวา  แผขยายไปใน 
อารมณแมมีรูปเปนตน.  ที่ชื่อวา  อายุหนี   (ธรรมชาติผูประมวลมา)   เพราะ 
อรรถวา ยังสตัวใหขวนขวายเพ่ือการไดวัตถุนั้น  ๆ. ที่ชื่อวา ทุติยา (ธรรมชาติ 
เปนเพ่ือนสอง)  ดวยอรรถวา  เปนสหายเพราะการไมใหเพ่ืออันเงยหนา  จริงอยู 
ตัณหานี้ยอมไมใหสัตวทั้งหลายเงยหนาในวัฏฏะ.  คือ ยอมใหอภิรมย    เหมือน 
สหายรักในที่  ๆ ตนไปแลว   ฉะน้ัน    ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา* 
                   ตณฺหาทุติโย   ปุริโส                ทีฆมทฺธาน   สสร 
                   อิตฺถภาวฺถาภาว              สสาร  นาติวตฺตติ 
                             บุรษุ (สัตว)  มีตัณหาเปนเพ่ือนสอง 
                   ทองเท่ียวไปอยูสิ้นกาลนาน  ยอมไมกาวลวง 
                   สงสาร  อันมคีวามเปนอยางน้ี  (คือเปนมนุษย) 
                   และความเปนอยางอ่ืน    (คือเปนเทวดา 
                   เปนตน). 
           ที่ชื่อวา     ปณิธิ   ดวยสามารถแหงการต้ังความปรารถนา.     ที่ชื่อวา 
ภวเนตฺติ    (ธรรมชาตินําไปสูภพ)    เพราะอรรถวา   ยอมนําไปสูภพ   จริงอยู 
สัตวทั้งหลายถูกตัณหานี้นําไปสูที่ที่ตนปรารถนาแลว ๆ   เหมือนโคท้ังหลายที่ถูก 
เชือกผูกคอไว  ฉะนั้น.                                                                
           ที่ชื่อวา   วน   (ตัณหาเหมือนปา)   เพราะอรรถวา   ยอมประชุม  คือ 
ยอมคบ   ยอมยึดซึ่งอารมณนั้น ๆ.  อีกอยางหน่ึง  ชือ่วา  วน  เพราะอรรถวา 
ยอมออนวอน.  บทวา  วนโถ  (ตัณหาเหมือนดง)  ทรงเพ่ิมบทโดยพยัญชนะ 
* อ.  จตุกฺก  เลม  ๑๓   ๗/๑๒.  
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อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  วน  (ตัณหาเหมือนปา)   เพราะอรรถวา   ดุจปา  ดวย  
อรรถวา   ยังทุกขอันเปนความเส่ือมเสียใหต้ังข้ึน   และดวยอรรถวารกชฏั คําวา 
ปา   นี ้  เปนชื่อของตัณหาที่มีกําลังแรง  สวนตัณหาที่มีกําลังแรงกวาน้ัน   ชือ่วา 
วนโถ  ดวยอรรถวาเปนดงชัฏ   ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา*  
                   วน   ฉินฺทถ  มา  รุกฺข      วนโต  ชายเต  ภย 
                   เฉตฺวา  วน  วนถฺจ       นพฺิพนา  โหถ  ภิกฺขโว    
                             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจง 
                   ตัดปา    (คือกิเลสมีราคะเปนตน)    อยาตัด 
                   ตนไม  ภัย   (มีความเกิดเปนตน)   ยอมเกิด 
                   แตปาคือกิเลส  เธอท้ังหลายครั้นตัดปา  (คือ 
                   กิเลสอันเกิดขึ้นกอน)  และหมูไมในปา (คือ 
                   กิเลสท่ีเกิดภายหลัง)  แลว   จักเปนผูไมมีปา 
                   คือ   ตัณหา. 
           ตัณหานั้น     ชื่อวา  สนฺถโว  (ความเกี่ยวของ)  ดวยอรรถวา สนิทสนม 
อธิบายวา  คลุกคลีแลว.  สันถวะคือความเกี่ยวของนั้นมี  ๒ อยาง  คือ 
                   ตณฺหาสนฺถโว  ความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา 
                   มิตฺตสนฺถโว  ความสนิทสนมดวยอํานาจมิตร. 
           ในบรรดาสันถวะท้ัง  ๒  นั้น    ในที่นี้   ทรงประสงคเอาตัณหาสันถวะ 
คือ   ความเกี่ยวของหรือสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา.  ที่ชื่อวา สิเนโห  (ความ 
เยื่อใย)   ดวยอํานาจความเสนหา.   ทีช่ือ่วา   อเปกฺขา   (ความหวงใย)  เพราะ 
อรรถวา ยอมเพงดวยอํานาจการทําความอาลัย ขอน้ีสมดวยพระบาลีที่ตรัสไวใน 
* ธมฺมปท.  มคฺควคฺค  เลม  ๒๕    ๓๐/ ๕๒  
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(มหาสุทัสสนสูตร)  วา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    พระนครแปดหม่ืนสี่พัน  
มีเมืองกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลาน้ีเปนของพระองค    ขาแตสมมติเทพ 
ขอพระองคจงยังความพอพระทัยใหเกิดในพระนครเหลาน้ันเถิด จงมีความหวงใย 
ในพระชนมชีพเถิด   ดังน้ี    จริงอยู     ในพระบาลนีี้ทานอธิบายวา  จงทําความ 
อาลัย  ดังนี้. 
           ตัณหาที่ชื่อวา   ปฏิพนฺธุ   (ความผูกพัน)  เพราะอรรถวา  ยอมผูกไว 
เฉพาะแตละอารมณ.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา   ปฏิพนฺธุ   (ความผูกพัน)  เพราะ 
อรรถวา เฉพาะแตอารมณที่ผูกพันดวยความหมายวาเปนญาติ จริงอยู  ข้ึนชื่อวา 
พันธุ  คือพวกพองเสมอดวยตัณหา    ยอมไมมีแกสัตวทั้งหลาย  ดวยอรรถวา 
อาศัยอยูเปนนิตย. 
           ตัณหาที่ชื่อวา    อาสา    (การหวัง)   เพราะการหวังอารมณทั้งหลาย 
อธิบายวา   เพราะครอบงําและเพราะการบริโภคไมรูจักอิ่ม.  ทีช่ื่อวา  อาสึสนา 
(กิริยาที่หวัง)   ดวยอํานาจแหงความหวัง.   ภาวะแหงความหวัง   ชื่อวา   อาสึ- 
สิตตฺต  (ความหวัง). 
           บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงฐานะแหงการเปนไปของตัณหานั้น    จึงตรัสคํามี 
อาทิวา  รูปาสา  (ความหวังรูป) ดังน้ี.  ในพระบาลมีีอาทิวา ความหวังในรูป 
เปนตนนั้น  พึงทราบบทแม  ๙*   อยางนี้วา  ความหวังในรูป  ชื่อวา รูปาสา 
โดยถือเอาอรรถแหงความหวังวา    ชือ่วา    อาสา    (ความหวัง)  ดวยอํานาจ 
ความปรารถนา.   ก็ในบรรดาบทท้ัง  ๙  นี้  ๕   บทขางตนตรัสดวยอํานาจ  
เบญจกามคุณ.  บทที ่ ๖  ตรัสดวยอํานาจความโลภในบริขาร   บทที่  ๖  นัน้ 
เปนของพวกบรรพชิตโดยพิเศษ   ๓ บทตอจากนั้นเปนของพวกคฤหัสถดวย 
*  บทท้ัง  ๙  คือ  ความหวังในรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ   ลาภ  ทรัพย  บุตร  ชีวติ   
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อํานาจแหงวัตถุเปนอารมณไมรูจักอิ่ม    เพราะวัตถุอันเปนที่รักยิ่งกวาทรัพย  
บุตร  ชีวิต  ของพวกคฤหัสถเหลาน้ันมิไดมี. 
           ตัณหาที่ชื่อวา  ชปฺปา   (ธรรมชาติผูกระซิบ) เพราะอรรถวา ยังสัตว 
ใหพูดอุบอิบอยางนี้วา  นี่ของฉัน  นี่ของฉัน  หรือวา สิ่งน้ีบุคคลโนนใหแกเรา 
สิ่งน้ีบุคคลโนนใหแกเรา  ดังนี้.  สองบทตอจากนั้นคือ   ปชปฺปา  อภิชปฺปา 
(ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว     ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง)     ทรงเพ่ิมอุปสรรคเขามา. 
ตอจากนั้นไป  ทรงตรัสคําวา  ชปฺปา  (การกระซิบ)   อีก   เพราะทรงปรารภ 
เพ่ือจะจําแนกโดยอาการอ่ืน.   คืออาการกระซิบชือ่วา   ชปฺปายนา   (กิริยาที่ 
กระซิบ    ภาวะแหงการกระซิบ   ชื่อวา  ชปฺปตตฺต    (ความกระซิบ)  ทีช่ื่อวา 
โลลุโป   (การละโมบ)   เพราะอรรถวา   ยอมปลน   คือ  กระชากมาในอารมณ 
บอย ๆ ภาวะแหงการละโมบ   ชื่อวา  โลลุปฺป   (กิรยิาที่ละโมบ)   อาการแหง 
กิริยาที่ละโมบ   ชื่อวา โลลุปฺปายนา  (ความละโมบ)   ภาวะแหงบุคคลผูพรั่ง 
พรอมดวยความละโมบ  ชื่อวา  โลลุปฺปายิตตฺต. 
           บทวา ปฺุจิกตา (ธรรมชาติเปนเหตุซมซาน)  ความวา สัตวทั้งหลาย 
เที่ยวหัวเราะระริกไป    เหมือนพวกสุนัขสั่นหางอยูในที่เปนที่ต้ังแหงความอยาก 
ดวยตัณหาใด  นั้นเปนชือ่แหงตัณหาอันใหเกิดหัวเราะระริกไปนั้น. 
           บทวา  สาธุกมฺยตา  (ความใครในอารมณที่ดี)  ความวา  อยากได 
อารมณที่ชอบใจที่ชื่นใจอันดี    เรียกวา    ความใครในอารมณที่ดี    ภาวะแหง 
ความใครในอารมณที่ดีนั้น  ชื่อวา  สาธุกมฺยตา  (ความใครในอารมณที่ดี). 
           ตัณหาที่ชื่อวา    อธมฺมราโค      (ความกําหนัดในฐานะอันไมควร) 
เพราะอรรถวา       มีความกําหนัดในฐานะอันไมควรมีมารดาและนาเปนตน. 
ความโลภที่เกิดข้ึนมีกําลังแรง     แมในฐานะที่ควร    ชื่อวา    วิสมโลโภ 
(ความโลภเกินขนาด)   อีกอยางหนึ่ง  ฉันทราคะคือ   (ความกําหนัดดวยอํานาจ  
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ความพอใจ)  เกิดข้ึนในฐานะที่ควรหรือในฐานะท่ีไมควร     โดยพระบาลีที่ตรัส  
ไววา  ราโควิสม   (ความกําหนัดไมสม่ําเสมอ)   เปนตน  พึงทราบวา  ชื่อวา 
อธมฺมราโค    (ความกําหนัดในฐานะอันไมควร)    ดวยอรรถวาไมเปนธรรม 
และชื่อวา     วิสมโลโภ     (ความโลภเกินขนาด)     ดวยอรรถวาปราศจาก 
ความสมํ่าเสมอ  ดังนี้. 
           ตัณหาที่ชื่อวา  นิกนฺติ  (ความติดใจ)   ดวยอํานาจแหงความใครใน 
อารมณทั้งหลาย.  อาการแหงความใครในอารมณทั้งหลาย   ชือ่วา  นิกามนา 
(กิริยาที่ติดใจ).  ทีช่ื่อวา  ปฏนา  (ความปรารถนา)   ดวยอํานาจแหงความ 
ต้ังใจ.  ที่ชื่อวา  ปหนา   (ความกระหยิ่มใจ)  ดวยอํานาจความริษยา.   ความ 
ปรารถนาดวยดี   ชื่อวา  สมฺปฏนา  (ความปรารถนาหนัก). 
           ตัณหาในกามคุณ  ๕  ชื่อวา  กามตัณหา  ตัณหาในรูปภพและอรูปภพ 
ชื่อวา  ภวตัณหา  ตัณหาในวิภวะกลาวคือความขาดสูญ  ชื่อวา  วิภวตัณหา 
ตัณหาในรูปภพลวนอยางเดียว   ชื่อวา  รูปตัณหา  ตัณหาในอรูปภพ  ชื่อวา 
อรูปภวตัณหา.     ความยินดีสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ    ชื่อวา    ทิฏฐิราคะ 
ตัณหาในนิโรธ   ชื่อวา   นิโรธตัณหา   ตัณหาในรปู   ชื่อวา   รปูตัณหา 
ตัณหาในเสียง   ชื่อวา   สทัทตัณหา  ตัณหาในกลิ่น  ชื่อวา  คันธตัณหา. 
แมในรสเปนตนก็นัยนี้แหละ.  คําวา   โอฆะเปนตนมีเนื้อความตามที่กลาวแลว 
นั่นแล. 
           ที่ชื่อวา อาวรณ (อาวรณ) เพราะยอมกั้นกุศลธรรมท้ังหลาย  ทีช่ื่อวา 
ฉาทน  (เครือ่งปดบัง)  ดวยอํานาจการปกปด.  ทีช่ือ่วา พนฺธน (เครื่องผูก) 
เพราะยอมผูกสัตวไวในวัฏฏะ   ทีช่ื่อวา    อุปกิเลส    เพราะเขาถึงจิตแลวให 
เศราหมอง  คือ  ทําใหเศราหมอง   ทีช่ื่อวา    อนุสยั     เพราะยอมนอนเน่ือง  
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คือ  เปนไปดวยอรรถวามีกําลัง  ที่ชื่อวา ปริยุฏฐาน  เพราะเกิดข้ึนกลุมรุมจิต  
อธิบายวา  ยึดความเปนกุศลโดยไมใหเพ่ือเกิดข้ึน. จริงอยู  ในประโยคมีอาทิวา 
พวกโจรปลนในหนทาง    พวกนักเลงดักทํารายในหนทาง   คือยึด 
ทางไว  ชื่อวา  ถือเอาซึ่งทาง  ฉันใด แมในปริยุฏฐานนี้  ก็พึงทราบปริยุฏฐาน 
ดวยอรรถวา  ถือเอา  ฉันนั้น. 
           ตัณหาที่ชื่อวา    ลตา    (เหมือนเถาวัลย)    เพราะเปนเหมือนเถาวัลย 
โดยความหมายวา   พันไวรอบ  ตัณหานี้   ตรัสเรยีกวา  เถาวัลย  แมในที่ตรัส 
ไววา  ลตา  อุพฺภิชฺช ติฏติ (ตัณหาเหมือนเถาวัลยแตกแขนงต้ังอยู) ดังน้ี. 
ที่ชื่อวา  เววิจฺฉ    (ความปรารถนาวัตถุมีอยางตาง ๆ)    เพราะปรารถนาวัตถุ 
มีอยางตาง ๆ.    ที่ชื่อวา    ทุกฺขมูล    (รากเหงาแหงทุกข)   เพราะเปนมูลแหง 
วัฏทุกข.  ที่ชือ่วา  ทุกฺขนทิาน  (เหตุแหงทุกข)  เพราะเปนเหตุเกิดของทุกข 
นั่นนั่นแหละ.  ทีช่ื่อวา  ทุกฺขปฺปภโว   (แดนเกิดแหงทุกข)   เพราะทุกขนั้น 
ยอมเกิดจากตัณหานี้.  ที่ชื่อวา ปาโส (บวง)  เพราะเหมือนบวง  ดวยอรรถวา 
เครื่องผูก.  บวงแหงมารชื่อวา  มารปาโส.  ที่ชื่อวา  พลิส  (เบ็ด)   เพราะ 
เปนเหมือนเบ็ด  ดวยอรรถวา สํารอกออกยาก. เบ็ดของมาร ชือ่วา  มารพลสิ. 
สัตวผูถูกตัณหาครอบงําแลวยอมไมกาวลวงวิสัยแหงมาร   มารยอมยังอํานาจให 
เปนไปในเบ้ืองบนสัตวเหลาน้ัน      โดยปริยายน้ี     จึงเรียกวา    แดนแหงมาร 
เพราะเปนวิสัยของมาร. 
           แมน้ําคือตัณหา   ชือ่วา   คณฺหานที   ดวยอรรถวา  ไหลไป.  ขาย 
คือตัณหา   ชือ่วา    ตณฺหาชาล   ดวยอรรถวาปกคลมุไว     สุนัขท้ังหลายท่ี  
เขาเอาเชือกผูกไว  ยอมถกูนําไปตามปรารถนา ฉันใด  สัตวทัง้หลายท่ีถูกตัณหา 
ผูกไวก็ฉันนั้น   เพราะฉะน้ัน   ตัณหาน้ัน   จึงชื่อวา  คทฺทุล    (เหมือนเชือก)  
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เพราะเปนเหมือนเชือกดวยอรรถวาผูกไวแนน.  เชอืกคือตัณหา ชื่อวา ตณฺหา-  
คทฺทุล.  สมทุร  (ทะเล)   คือตัณหาดวยอรรถวาใหเต็มไดยาก    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ตัณหาเหมือนสมุทร. 
 
                                วาดวยนิทเทสแหงโทสะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในโทสนิทเทส  ตอไป. 
           คําวา   อนตฺถ  เม   อจริ  (ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา)  คือ 
ไดกระทําความไมเจริญแกเรา.  พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยอุบายน้ี  
           คําวา  อฏาเน  วา  ปน  อาฆาโต  (หรืออาฆาตอันเกิดข้ึนไดใน 
ฐานะอันมิใชเหตุ)  ไดแกความโกรธยอมเกิดข้ึนในฐานะอันมิใชเหตุ   จริงอยู 
บุคคลบางคนยอมโกรธในฐานะอันมิใชเหตุวา  ฝนยอมตกเกินไป  ยอมโกรธวา 
ฝนไมตก  ยอมโกรธวา  พระอาทิตยรอน  ยอมโกรธวา   พระอาทิตยไมรอน 
เมื่อลมพัดอยูก็โกรธ   ลมไมพัดก็โกรธ   เมื่อไมสามารถจะกวาดลานก็โกรธใบ 
โพธิ์ทั้งหลาย  เมื่อไมสามารถจะหมจีวรไดก็โกรธลมพัด  สะดุดหกลมก็โกรธตอ 
ไมพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงความโกรธนี้จึงตรัสวา  อฏาเน  วา  ปน 
อาฆาโต   ชายติ    (หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันมิใชเหตุ)    ดังน้ี.   
บรรดาความโกรธเหลาน้ัน      ความแตกแหงกรรมบถยอมมีเพราะอาฆาตเกิดข้ึน 
ปรารภสัตวทั้งหลายในฐานะ  ๙  ขางตน  แตอาฆาตในฐานะอันมิใชเหตุเกิดใน 
สังขาร   ยอมไมทําการแตกกรรมบถ. 
           โทสะที่ชื่อวา จิตอาฆาต    เพราะอรรถวา  เกดิข้ึนยังจิตใหอาฆาตอยู 
ความอาฆาตท่ีแรงกวานั้น   ชื่อวา  ปฏิฆาโต (ความขัดเคือง). ที่ชื่อวา ปฏิฆะ 
(ความกระทบกระทั่ง)  ดวยอํานาจความหงุดหงิด.  ที่ชื่อวา  ปฏวิิโรโธ   (ความ 
แคน)   เพราะคับแคนใจ.    ทีช่ื่อวา   โกโป    (ความเคือง)    ดวยอํานาจแหง  
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ความโกรธ.  บทวา  ปโกโป  สมฺปโกโป  (ความขุนเคือง  ความพลุงพลาน)  
ทรงเพ่ิมบทดวนอุปสรรค.   ที่ชื่อวา   โทโส   (โทสะ)   ดวยอํานาจการประทุษ 
ราย.   บทวา   ปโทโส   สมฺปโทโส    (ความคิดประทุษราย   ความมุงคิด 
ประทุษราย)  ทรงเพ่ิมบทดวยอุปสรรค.                                     
           คําวา  จิตฺตสฺส  พฺยาปตฺติ  (ความขุนจิต)  ความวา  อาการเปลี่ยน 
แปลงตาง  ๆ เพราะจิตวิบัติ   ชื่อวา  มโนปโทโส   (ธรรมชาติประทุษรายใจ) 
เพราะเกิดข้ึนประทุษรายใจ.   ที่ชื่อวา    โกโธ   (โกรธ)   ดวยสามารถแหงการ 
โกรธ.    อาการแหงการโกรธ  ชื่อวา  กุชฺฌนา  (กริยิาที่โกรธ).   ภาวะแหงจิต 
ที่โกรธ  ชื่อวา  กุชฺฌิตตฺต  (ความโกรธ). 
           บัดนี้  เพ่ือทรงแสดงนัยที่ตรัสไวในอกุศลนิทเทส   จึงตรัสคํามีอาทิวา 
โทโส  ทสฺุสนา   (การคิดประทุษราย  กิริยาที่คิดประทุษราย)   ดงัน้ี    เพราะ 
ฉะน้ัน บัณฑิตพึงทําการประกอบในนิทเทสน้ีอยางนี้วา   โทสะเห็นปานน้ีอันใด 
ที่ตรัสไวในท่ีนี้วา  จิตอาฆาต ฯลฯ ความโกรธ และที่ตรัสไวแลวในหนหลังโดย 
นัยมีอาทิวา  โทโส  ทุสฺสนา  (การประทุษราย  กิรยิาที่ประทุษราย)  นี้เรียกวา 
โทสะ.   ดวยวา   เมื่อมีคําท่ีกลาวไวอยางนี้    ยอมเปนอันทานกันขอเสียหายใน 
การพูดซ้ํา   นิทเทสแหงโมหะ   พึงทราบโดยนัยที่เปนปฏิปกษกับคําท่ีกลาวไว 
ในนิทเทสแหงอโมหะ ก็นิทเทสแหงโมหะนี้จักมีแจงในอรรถกถาแหงวิภังคปกรถ 
โดยอาการทั้งปวง. 
           คําวา   เตหิ    ธมฺเมหิ   เย  ธมมฺา   สเหตุกา  (ธรรมเหลาใดมีเหตุ 
โดยธรรมท่ีเปนเหตุเหลานั้น ) ความวา  ธรรมเหลาใดท่ีเปนเหตุก็ดี  ไมเปนเหตุ  
ก็ดี  อ่ืนใด  ธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวา  สเหตุกา  (มีเหตุ)  ดวยเหตุธรรมเหลาน้ัน. 
แมในบทวา อเหตุกะ  ก็นยันี้เหมือนกัน.  ก็ในท่ีนี้ ธรรมที่เปนเหตุยอมเปนเหตุ  
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อยางเดียว    และเปนธรรมมีเหตุ    (สเหตุกะ)     ในการเกิดพรอมกัน  ๓  เหตุ  
หรือ  ๒ เหตุ.    สวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเปนเหตุแตไมมี 
เหตุประกอบ.   แมในนิทเทสแหงทุกะท่ีสัมปยุตดวยเหตุก็นัยน้ีแหละ.  
 
                              วาดวยนิทเทสสังขตทุกะ 
           ในนทิเทสสังขตทุกะ   พระองคทรงทํานิทเทสไวดวยอํานาจธรรมเปน 
เอกวจนะวา  โย  เอว   โส   ธมฺโม  (ธรรมท่ีไมมีปจจัยนั้นใดเลา)   ดังน้ี   ทรง 
หมายเอาอสังขตธาตุตามท่ีตรัสไวในทุกะแรก     แตในทุกะแรกน้ีทรงทําเปน 
พหุวจนะไวโดยนัยปุจฉานุสนธิวา   อเิม   ธมมฺา   อปฺปจฺจยา  (ธรรมเหลาน้ี  
ไมมีปจจัย)   ดังน้ี    เพราะทรงยกข้ึนถามดวยอํานาจแหงบทพหุวจนะ.  แมใน 
บทมีอาทิวา  อิเม   ธมมฺา  สนิทสฺสนา  (สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมที ่
เห็นได)  ก็นยันี้เหมือนกัน.           
 
                             วาดวยนิทเทสวิญเญยยทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงเกนจิวิญเญยยทุกะ ตอไป. 
           บทวา  จกขฺุวิฺเยฺยา  (ธรรมท่ีจักขุวิญญาณรูได)  ไดแก อันจักขุ 
วิญญาณพึงรูแจง.  แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน   อน่ึง  ในนิทเทสน้ี  คําวา 
จิตบางดวงรูได  คือในบรรดาจิตท้ังหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน  จักขุวิญญาณ 
หรือโสตวิญญาณดวงใดดวงหน่ึงพึงรูได.   คําวา   จิตบางดวงรูไมได   คือ 
จักขุวิญญาณ   หรือโสตวิญญาณไมพึงรูได   เมื่อเปนเชนนี้    จึงไมมีทุกะน้ีวา 
เย  เต   ธมมฺา  จกฺขุวิฺเยฺยา  น  เต  ธมฺมา  โสตวิฺเยฺยา  (ธรรม 
เหลาใดจักขุวิญญาณรูได   ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณรูไมได)  ดังนี้   เพราะ  
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ความท่ีทุกะนั้นขาพเจากลาวไวในหนหลังวา  ยอมเปนหมวดทุกะไดเพราะความ  
ตางกันแหงเนื้อความของบทแมทั้งสองดังน้ี.   แตพึงถือเอาเนื้อความน้ีวา รูปอัน    
จักขุวิญญาณพึงรูได  เสียงอันจักขุวิญญาณรูไมได  แลวพึงทราบทุกะหน่ึงนี้วา 
ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณพึงรูได  ธรรมเหลาน้ันโสตวิญญาณไมพึงรูได   ก็ 
หรือวา    ธรรมเหลาใดท่ีโสตวิญญาณรูได    ธรรมเหลาน้ันจักขุวิญญาณไมพึง 
รูได  ดังนี้.  บัณฑิตพึงทราบวา   พระองคทรงจําแนกทุกะละ  ๔  หมวด  ม ี
อินทรีย    (มจัีกขุนทรียเปนตน)    ละหนึ่งเปนมูล    (มีอินทรียที่เหลือเปนมูล ี
หมุนไป)  อยางนี้  จึงเปน ๒๐ หมวด  ดังนี้. 
           ถามวา  ก็ธรรมท่ีมโนวิญญาณบางดวงพึงรูได  บางดวงไมพึงรูได  ไม 
มีหรือ  เพราะฉะนั้น   พระองคจึงมิไดตรัสเปนทุกะไวในท่ีนี้. 
           ตอบวา   มิใชไมมี   แตเพราะไมมีการกําหนดจึงมิไดตรัสไว  เพราะวา 
การกําหนดวา    ธรรมที่จักขุวิญญาณไมพึงรูไดเลยดังน้ี    โดยประการใด   แม 
มโนวิญญาณก็ไมพึงรูได  โดยประการน้ัน   มิไดมีอยู   เพราะฉะนั้น    เพราะไม 
มีโดยการกําหนด  จึงไมตรัสทุกะในมโนวิญญาณนี้ไวในท่ีนี้  แตเนื้อความน้ีมีอยู 
วาธรรมที่มโนวิญญาณพึงรูไดมีอยู   ที่ไมพึงรูก็มี  ดังน้ี  เพราะฉะนั้น   เนื้อความ 
นั้นแมมิไดตรัสไว  บัณฑิตก็พึงทราบดวยสามารถตามท่ีหาได. 
           จริงอยู   ธรรมคือกามาวจรท้ังหลายนั่นแหละ    อันกามาวจรธรรมท้ัง- 
หลายอันถึงการนับวา  มโนวิญญาณ  บางดวงพึงรูได  บางดวงก็ไมพึงรูไดกอน 
แมธรรมมีรปูาวจรเปนตน    อันกามาวจรเหลาน้ันน่ันแหละบางดวงพึงรูได  บาง 
ดวงรูไมได   กามาวจรท้ังหลายแมอันรูปาวจรเหลาน้ันบางดวงรูได  บางดวงก็รู 
ไมได.   แมรปูาวจรเปนตน   อันรูปาวจรเหลาน้ันแหละบางดวงรูได   บางดวง 
รูไมได.  
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           แตวา  กามาวจรท้ังหลาย  รูปาวจรท้ังหลาย  และโลกุตรธรรมทั้งหลาย  
อันอรูปาวจรท้ังหลายไมพึงรูไดเลย   สวนอรูปาวจรท้ังหลาย   อันมโนวิญญาณ 
บางดวงพึงรูได   บางดวงก็รูไมได  อีกอยางหน่ึง  ธรรมเหลาน้ัน    อันมโนวิญ- 
ญาณบางดวงเทาน้ันพึงรูได  บางดวงก็รูไมได.  ธรรมท้ังหลายมีกามาวจรเปน 
ตนไมพึงรูไดดวยโลกุตรธรรมทั้งหลาย ก็โลกุตรธรรมทั้งหลายอันมโนวิญญาณ 
บางดวงพึงรูได     บางดวงก็รูไมได     เพราะความท่ีโลกุตรธรรมเหลาน้ันอัน 
พระนิพพานไมพึงรู  และโลกุตรธรรมเหลาน้ัน  พึงรูดวยมโนวิญญาณบางดวง 
ไมพึงรูดวยมโนวิญญาณบางดวง   เพราะความท่ีมรรคและผลทั้งหลาย อันพระ- 
นิพพานไมพึงรู  ดังนี้.         
       
                                          อาสวโคจฉกะ 
           [๗๐๘]  ธรรมเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           อาสวะ  ๔  คือ  กามาสวะ  ภวาสวะ  ทิฏอาสวะ  อวิชชาสวะ. 
           [๗๐๙]  บรรดาอาสวะ ๔ นั้น   กามาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ความพอใจคือความใคร  ความกําหนัด คือความใคร   ความเพลิดเพลิน 
คือความใคร    ตัณหาคือความใคร  สิเนหาคือความใคร  ความเรารอนคือความ 
ใคร  ความสยบคือความใคร  ความหมกมุนคือความใคร   ในกามท้ังหลาย  อัน 
ใด   นี้เรียกวา   กามาสวะ. 
           [๗๑๐]  ภวาสวะ  เปนไฉน   ? 
           ความพอใจในภพ  ความกําหนัดในภพ  ความเพลิดเพลินในภพ  สิเน- 
หาในภพ  ความเรารอนในภพ  ความสยบในภพ  ความหมกมุนในภพ  ในภพ 
ทั้งหลาย  อันใด  นี้เรียกวา  ภวาสวะ.  
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           [๗๑๑]  ทิฏฐาสวะ  เปนไฉน  ?  
           ความเห็นวา   โลกเท่ียงก็ดี   วาโลกไมเที่ยงก็ดี   วาโลกมีที่สุดก็ดี   วา 
โลกไมมีที่สดุก็ดี  วาชีพอันนั้น     สรรีะก็อันนั้นก็ดี  วาชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปน 
อ่ืนก็ดี   วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี   วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแต 
มรณะก็ดี    วาสัตวเปนอยูก็มี  ไมเปนอยูก็มีเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี   วาสัตวยัง 
เปนอยูก็ไมใช   ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี   ทฏิฐิ   ความเห็นไป 
ขางทิฏฐิ   ปาชัฏคือทิฏฐิ   กันดารคือทิฏฐิ   ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ 
ความผันแปรแหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ  ความยึดมั่น  ความต้ัง 
มั่น  ความถือผิด  ทางชั่ว  ทางผิด  ภาวะที่ผิด  ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ 
การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้    อันใด  นี้เรยีกวา  ทิฏฐาสวะ. 
           มิจฉาทิฏฐิ   แมทั้งหมด  จัดเปนทิฏฐาสวะ.                 
           [๗๑๒]    อวิชชาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ความไมรูในทุกข   ความไมรูในทุกขสมุทัย   ความไมรูในทุกขนิโรธ 
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ความไมรูในสวนอดีต  ความไมรูในสวน 
อนาคต  ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต  ความไมรูในปฏิจจสมุปปาท- 
ธรรมวา    เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ความไมรู   ความไมเห็น 
ความไมตรัสรู   ความไมรูโดยสมควร    ความไมรูตามเปนจริง    ความไมแทง 
ตลอด   ความไมถือเอาใหถูกตอง   ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ   ความไมพินิจ 
ความไมพิจารณา   การไมกระทําใหประจักษ  ความทรามปญญา  ความโงเขลา 
ความไมรูชัด   ความหลง   ความลุมหลง    ความหลงใหล  อวิชชา   โอฆะคือ 
อวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัยคืออวิชชา  ปุริยฏุฐานคืออวิชชา   ลิ่มคืออวิชชา 
อกุศลมูลคือโมหะ   มลีักษณะเชนวานี้   อันใด   นี้เรียกวา   อวิชชาสวะ.  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอาสวะ.    
           [๗๑๓]   ธรรมไมเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           เวนอาสวธรรมเหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม  อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม 
ที่เปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร   โลกุตระ   ทีเ่หลือ  คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมไมเปนอาสวะ. 
           [๗๑๔]  ธรรมเปนอารมณของอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม   อกุศลธรรม   อัพยากตธรรม   ที่เปนกามาวจร  รูปาวจร 
อรูปาวจร  คือ  รูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
เปนอารมณของอาสวะ.                 
           ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ  เปนไฉน  ?   
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ. 
           [๗๑๕]   ธรรมสมัปยุตดวยอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลาน้ัน   คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากอาสวธรรมเหลาน้ัน   คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
วิปปยุตจากอาสวะ.  
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           [๗๑๖]     ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ   เปนไฉน  ?  
           อาสวะเหลาน้ันนั่นแล   ชื่อวา     ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของ 
อาสวะ. 
           ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตในเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด    เปนอารมณของอาสวะโดยอาสวธรรมเหลาน้ัน   เวน 
อาสวธรรมเหลาน้ันเสีย คือ กุศลธรรม  อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม  ประเภทท่ี 
ยังมีอาสวะที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรปูาวจร  ไดแกรูปขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปน 
อาสวะ. 
           [๗๑๗]  ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ  เปน 
ไฉน  ? 
           กามาสวะ     เปนอาสวะ      และสัมปยุตดวยอาสวะ     โดยอวิชชาสวะ 
อวิชชาสวะ   เปนอาสวะ   และสัมปยุตดวยอาสวะโดยกามาสวะ 
           ภวาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะโดยอวิชชาสวะ  อวิชชาสวะ 
เปนอาสวะ   และสัมปยุตดวยอาสวะโดยภวาสวะ 
           ทิฏฐาสวะเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะโดยอวิชชาสวะ  อวิชชาสวะ 
เปนอาสวะ   และสัมปยุตดวยอาสวะโดยทิฏฐาสวะ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลาน้ัน    เวนอาสวธรรมเหลา 
นั้นเสีย คือ เวทนาขันธ ฯลฯ   วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม- 
สัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ.  
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           [๗๑๘]   ธรรมวปิปยุตจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ 
เปนไฉน  ?  
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ. 
                                    อาสวโคจฉกะ  จบ 
 
                               วาดวยนิทเทสอาสวทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอาสวทุกะ  ตอไป 
           ราคะประกอบดวยเบญจกามคุณ   ชื่อวา   กามาสวะ   ฉันทราคะใน 
รูปภพและอรูปภพ     ความใครชอบใจอันเปนไปในฌาน     ราคะสหรคตดวย 
สัสสตทิฏฐิ   ความปรารถนาดวยอํานาจแหงภพ   ชื่อวา  ภวาสวะ   ทิฏฐิ  ๖๒ 
ชื่อวา  ทิฏฐาสวะ   ความไมรูในฐานะ  ๘  ชื่อวา  อวิชชาสวะ. 
           ก็เพ่ือมิใหหลงใหลในอาสวะท้ังหลายท่ีตรัสไวในท่ีนั้น ๆ    พึงทราบ 
ความตางกันแหงอาสวะมีอาสวะหมวดหนึ่งเปนตน   เพราะเม่ือวาโดยอรรถ   อา- 
สวะเหลาน้ีมีอยางเดียวเทาน้ัน  อยางนี้คือ  ชื่อวา  อาสวะ  เพราะอรรถวา  เปน 
ของหมักดอง    แตในพระวินัยตรัสอาสวะ  ๒  อยาง  คือ  เพ่ือปดกั้นอาสวะอัน 
เปนไปในปจจุบัน    เพ่ือปองกันอาสวะอันเปนไปในสัมปรายิกภพ  ดังนี้.  ใน 
พระสูตร  ในสฬายตนะ  มีอาสวะ  ๓  อยางวา  ดูกอนอาวุโส  อาสวะ ๓ เหลาน้ี 
คือ  กามาสวะ    ภวาสวะ    และอวิชชาสวะ    ดังนี้.   ในนิพเพธิกปริยายสูตร 
มีอาสวะ ๕ อยาง ที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะที่เปนเหตุใหตกนรก 
ก็มี   อาสวะเปนเหตุใหเกิดเปนสัตวดิรัจฉานก็มี    อาสวะที่ใหไปสูปตติวิสัยก็มี  
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อาสวะที่ใหไปสูมนุษยโลกก็มี   อาสวะที่ใหไปสูเทวโลกก็ม.ี  ในฉักกนิบาตอา-  
หุเนยยสูตรตรัสอาสวะ ๖ อยางวา อาสวะที่พึงละดวยสังวรก็มี อาสวะที่พึงละดวย  
การเสพก็มี   อาสวะที่พึงละดวยการอดกลั้นก็มี   อาสวะท่ีพึงละดวยหลีกออกก็มี 
อาสวะที่พึงละดวยการบรรเทาก็มี อาสวะที่พึงละดวยภาวนาก็มี. ในสัพพาสวปริ-  
ยายสูตรตรัสอาสวะ ๗ อยาง  กับทัสสนปหาตัพพธรรม. 
           แตในที่นี้   อาสวะเหลาน้ันตรัสไว ๔ อยาง  โดยประเภทแหงกามาสวะ 
เปนตน    ในอาสวะ ๔ เหลาน้ันมีวจนัตถะ  ดังตอไปนี้ 
           อาสวะในกามกลาวตอเบญจกามคุณ  ชื่อวา  กามาสวะ  อาสวะในภพ 
แมทั้ง  ๒  คือ   กัมมภพและอุปปตติภพ    ไดแก   รูปภพและอรูปภพ   ชื่อวา 
ภวาสวะ  อาสวะคือทิฏฐิ ชื่อวา ทิฏฐาสวะ อาสวะคืออวิชชา ชือ่วา อวิชชา- 
สวะ. 
           บทวา    กาเมส ุ   (ในกามทั้งหลาย)    ไดแก  กามคุณ  ๕.  บทวา 
กามฉนฺโท ไดแก ความพอใจคือความใคร   มิใชความพอใจของบุคคลผูใคร 
จะทํา   และมิใชธรรมฉันทะ    ครามกําหนัดคือความใครดวยอํานาจแหงความ 
พอใจและดวยอํานาจแหงความกําหนัด   ชื่อวา  กามราคะ. 
           กามาสวะท่ีชื่อวา   กานนนฺที  (ความเพลิดเพลินคือความใคร) เพราะ 
อรรถวา ความเพลิดเพลินคือกามดวยอํานาจแหงความใครและความเพลิดเพลิน. 
บัณฑิตทราบอรรถแหงกามะในบทท้ังปวงอยางนี้   พึงทราบวา  ที่ชื่อวา   กาม-  
ตัณหา (ตัณหาคือความใคร) โดยความหมายของตัณหา ที่ชื่อวา กามสิเนโห 
(สิเนหาคือความใคร)   โดยความหมายของความรัก   ที่ชื่อวา   กามปริฬาโห 
(ความเรารอนคือความใคร)      โดยความหมายแหงการแผดเผา     ที่ชื่อวา 
กามมุจฺฉา    (ความสยบคือความใคร)    โดยความหมายของการซบเซา   พึง  
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ทราบวา    กามชฺโฌสาน    (ความหมกมุนคือความใคร)  โดยความหมายของ 
การกลืนหมดส้ิน.  
           บทวา  อย  วุจฺจติ  (นี้เรียกวา)   ความวา  อาสวะที่จําแนกดวยบท 
ทั้ง ๘ นี้   ตรสัเรียกชื่อวา  กามาสวะ. 
           บทวา  ภเวสุ     ภวฉนฺโท    (ความพอใจในภพ   ในภพท้ังหลาย) 
ความวา    ความพอใจอันเปนไปดวยอํานาจการปรารถนาภพ     ในรูปภพและ 
อรูปภพ    ชือ่วา    ภวฉันทะ    (ความพอใจในภพ).  พึงทราบแมบทที่เหลือ 
โดยนัยนี้แล.           
           อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสประเภทแหงทิฏฐิดวยอาการ ๑๐ อยางมี 
อาทิวา  สสฺสโต  โลโก (ความเห็นวาโลกเที่ยง)   บรรดาทิฏฐิเหลาน้ัน    คําวา 
สสฺสโต   โลโก   (โลกเท่ียง)   มีอธิบายวา   ทิฏฐิอันเปนไปดวยอาการแหง 
การยึดถือวา  เท่ียง  ของบุคคลผูยึดเบญจขันธวา  เปนโลก  แลวถือวา  โลก 
นี้เที่ยง  ยั่งยืน  มีอยูตลอดกาลเปนนิตย. 
           บทวา  อสสฺสโต   (โลกไมเที่ยง)    อธิบายวา  ทิฏฐิอันเปนไปดวย 
อาการท่ียึดถือการขาดสูญ   ของบุคคลผูยึดถือโลกน้ันนั่นแหละวา   ยอมขาดสูญ 
ยอมพินาศ.                                                                     
           บทวา   อนฺตวา   (โลกมีที่สุด)  ความวา   ทฏิฐิที่เปนไปดวยอาการ 
แหงการยึดถือวา  โลกมีที่สุด  ของบุคคลผูไดฌานมีกสิณเล็กนอยเปนอารมณ 
หรือผูเขาสมาบัติในกสิณมีประมาณเทากระดงหรือขันน้ํา     ผูยึดถือในรูปและ 
อรูปธรรมอันเปนไปภายในสมาบัติวาเปนโลก และวามีที่สุด   ดวยการกําหนด 
กสิณ.    ทิฏฐินั้นเปนสัสสตทิฏฐิ   (ความเห็นวาเที่ยง)  บาง   เปนอุจเฉททิฏฐิ 
(ความเห็นวาขาดสูญ)    บาง.     แตบุคคลผูไดกสิณไพบูลเขาสมาบัติกสิณน้ัน  
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ยึดถือรูปธรรมอรูปธรรมท่ีเปนไปภายในสมาบัติวาเปนโลก   และเห็นวาไมมี  
ที่สุด    ดวยการกําหนดกสิณ    มีความเห็นเปนไปดวยอาการแหงการยึดถือวา  
โลกไมมีที่สดุ ทิฏฐิ  (ความเห็น)  นั้นเปนสัสสตทิฏฐิบาง  เปนอุจเฉททิฏฐิบาง.  
           บทวา  ต   ชีว  ต  สรีร  (ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น)   ความวา 
ทิฏฐิอันเปนไปดวยอาการถือการขาดสูญวา  เมื่อสรีระขาดสูญ     แมชีพก็ขาดสูญ 
เพราะถือวา   ชีพของสรีระนั่นแหละมีความแตกดับเปนธรรมดา.                 
           แมในบทท่ี   ๒    ทิฏฐิที่เปนไปดวยอาการที่ยึดถือความเท่ียงวา  เมื่อ 
สรีระแมขาดสูญอยู     แตชีพจักไมขาดสูญ     เพราะการยึดถือชีพเปนอยางอ่ืน 
จากสรีระ. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  โหติ  ตถาคโต  ปรมรณา (สัตว 
ยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะ)   ดังน้ี   สัตวชื่อวา   ตถาคต   เมื่อยึดถือวา  สตัว 
นั้นยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะดังนี้     เปนสัสสตทิฏฐิขอท่ีหนึ่ง     เมื่อถือวา 
ไมเปนอยูก็เปนอุจเฉททิฏฐิขอท่ี   ๒   เมื่อถือวา    เปนอยูก็มี    ไมเปนอยูก็มี 
ก็เปนเอกัจจสัสสตทิฏฐิ  ขอท่ี  ๓  เม่ือถือวาเปนอยูก็มิใช  ไมเปนอยูก็มิใช  ก็เปน 
อมราวิกเขปทิฏฐิ  ขอท่ี    ๔. 
           บทวา  อิเม   ธมฺมา  อาสวา  (สภาวธรรมเหลาน้ัน    ชื่อวา   ธรรม 
เปนอาสวะ)     ความวา     สภาวธรรมเหลาน้ีรวมกามาสวะและภวาสวะเปนอัน 
เดียวกันดวยอํานาจแหงราคะ  โดยยอเปนธรรม ๓   โดยพิสดารเปน ๔   ชื่อวา 
สภาวธรรมเปนอาสวะ. 
           ถามวา    ก็ฉันทราคะ    (ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ)   ยอม 
เกิดข้ึนวิมาน   ตนกัลปพฤกษและอาภรณของพรหม  เปนกามาสวะหรือไม  ? 
ตอบวา  ไมเปน  เพราะเหตุไร  ?  เพราะความท่ีราคะอันเปนเบญจกามคุณทาน 
ละไดแลวในโลกนี้แหละ.                                                   
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           ก็เพงถึงเหตุโคจฉกะแลว  โลภะชื่อวาเปนเหตุ.   เพงถึงคัณฐโคจฉกะ  
แลว   โลภะชื่อวาอภิชฌากายคัณฐะ   เพงถึงกิเลสโคจฉกะแลว   โลภะชื่อวาเปน 
กิเลส. 
           ถามวา  ก็ราคะเกิดพรอมกับทิฏฐิ   เปนกามาสวะหรือไม  ?   ตอบวา 
ไมเปน  ธรรมน้ีชื่อวา  ทฏิฐิราคะ    ขอน้ีสมจริงดังคําท่ีทานกลาวไววา   ข้ึน 
ชื่อวา   ทานที่บุคคลใหในบุรุษบุคคลผูยังยินดีดวยทิฏฐิราคะ  ยอมไมมีผลมาก 
ไมมีอานิสงสมาก  ดังนี้.                 
           ก็อาสวะเหลาน้ี    ควรนํามาตามลําดับกิเลสบาง   ตามลําดับแหงมรรค 
บาง  วาโดยลําดับแหงกิเลส   อนาคามิมรรคยอมละกามาสวะ   อรหัตมรรค 
ยอมละภวาสวะ  โสดาปตติมรรคยอมละทิฏฐาสวะ  อรหัตมรรคยอมละอวิชชา- 
สวะ.  วาโดยลําดับแหงมรรค   โสดาปตติมรรคละทิฏฐาสวะ   อนาคามิมรรค 
ละกามาสวะ   อรหัตมรรคละภวาสวะและอวิชชาสวะ   ดังน้ี. 
 
                                    สญัโญชนโคจฉกะ 
           [๗๑๙]  ธรรมเปนสัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           สัญโญชน ๑๐  คือ  กามราคสัญโญชน  ปฏิฆสัญโญชน  มานสัญโญชน 
ทิฏฐิสัญโญชน  วิจิกิจฉาสัญโญชน  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน  ภวราคสัญโญชน 
อิสสาสัญโญชน  มัจฉริยสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน. 
           [๗๒๐]  บรรดาสญัโญชน  ๑๐  นั้น  กามราคสัญโญชน  เปนไฉน  ?   
           ความพอใจตอความใคร  ความกําหนัดคือความใคร  ความเพลิดเพลิน 
คือความใคร    ตัณหาคือความใคร     สิเนหาคือความใคร    ความเรารอนคือ   
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ความใคร ความสยบคือความใคร ความหมกหมุนคือความใคร  ในกามทัง้หลาย  
อันใด  นี้เรียกวา  กามราคสัญโญชน. 
           [๗๒๑]   ปฏฆิสญัโญชน  เปนไฉน  ? 
           อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอม 
เกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา,  อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวย 
คิดวา  ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ  กําลังทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ จักทําความ 
เสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักชอบพอของเรา.  อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้  
ไดทําความเจริญ  ฯลฯ  กําลังทําความเจริญ ฯลฯ  จักทําความเจริญแกคนผูไม 
เปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบพอของเรา หรือ  อาฆาตยอมเกิดข้ึนในฐานะอันใชเหตุ 
จิตอาฆาต    ความขัดเคือง    ความกระทบกระท่ัง    ความแคน     ความเคือง 
ความขุนเคือง    ความพลุงพลาน    โทสะ    ความคิดประทุษราย   ความมุงคิด 
ประทุษราย   ความขุนจิต    ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ    โกรธ    กิริยาที่โกรธ 
ความโกรธ  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  [และ] การคิดประทุษราย  กริิยาที่คิด 
ประทุษราย  ความคิดประทุษราย การคิดปองราย  กิริยาคิดปองราย  ความคิด 
ปองราย  ความโกรธ   ความแคน  ความดุราย  ความปากราย  ความไมแชมชื่น 
แหงจิต    นี้เรียกวา  ปฏิฆสัญโญชน. 
           [๗๒๒]  มานสัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           การถอืตัว      วาเราดีกวาเขา     วาเราเสมอกับเขา     วาเราเลวกวาเขา 
การถือตัว    กิริยาที่ถือตัว    ความถือตัว     มลีักษณะเชนวานี้   อันใด  [และ]  
การยกตน  การเทอดตน  การเชิดชูตนดุจธง  การยกจิตข้ึน  ความที่จิตตองการ 
เปนดุจธง  นี้เรียกวา  มานสัญโญชน.  
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           [๗๒๓]  ทิฏฐิสัญโญชน  เปนไฉน  ?  
           ความเห็นวาโลกเที่ยงก็ดี  วาโลกไมเที่ยงก็ดี  วาโลกมีทีสุ่ดก็ดี  วาโลก 
ไมมีที่สุดก็ดี    วาชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นก็ดี   วาชีพเปนอ่ืนสรีระก็เปนอ่ืนก็ดี 
วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี  วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี 
วาสัตวยังเปนอยูก็มไีมเปนอยูก็มีเบ้ืองหนาแตมรณะก็ดี  วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช 
ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี   ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ   ปาชฏั 
คือทิฏฐิ    กนัดารคือทิฏฐิ    ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ    ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ  ความยึดมั่น    ความต้ังมั่น     ความ 
ถือผิด  ทางชัว่    ทางผิด  ภาวะที่ผิด  ลทัธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การถอื 
โดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  ทิฏฐิสัญโญชน 
           ความเห็นผิดแมทุกอยาง     เวนสีลัพพตาปรามาสสัญโญชนเสียจัดเปน 
ทิฏฐิสัญโญชน. 
           [๗๒๔]    วิจกิิจฉาสัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัยในศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ  ในสิกขา 
ในสวนอดีต    ในสวนอนาคต   ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต   ในปฏิจจสมุป- 
ปาทธรรมท่ีวา  เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย   ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน   การเคลือบแคลง 
กิริยาที่เคลือบแคลง  ความเคลือบแคลง  ความคิดเห็นไปตาง ๆ นานา  ความ 
ตัดสินอารมณไมได    ความเห็นเปนสองแง    ความเห็นเหมือนทางสองแพรง 
ความสงสัย     ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได    ความคิดสายไป 
ความคิดพราไป     ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได    ความกระดาง 
แหงจิต   ความลังเลใจ  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา วิจิกิจฉาสัญโญชน.  
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           [๗๒๕]  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน  เปนไฉน ?  
           ความเห็นวา  ความบริสุทธิ์ยอมไดดวยศีล    ดวยพรต    ดวยศีลพรต 
ของสมณพราหมณในภายนอกแตศาสนานี้  ดังนี้    ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ปาชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ  ความยึดมั่น   ความต้ังม่ัน   ความถือผิด 
ทางชั่ว  ทางผิด    ภาวะที่ผิด    ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ   การถือโดย 
วิปลาส  มีลกัษณะเชนวานี้อันใด  นี้เรยีกวา  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน. 
           [๗๒๖]   ภวราคสัญโญชน   เปนไฉน  ? 
           ความพอใจในภพ     ความกําหนัดในภพ     ความเพลิดเพลินในภพ 
ตัณหาในภพ    สิเนหาในภพ    ความเรารอนในภพ   ความสยบในภพ  ความ 
หมกมุนในภพ  ในภพท้ังหลาย  อันใด  นี้เรียกวา  ภวราคสัญโญชน. 
           [๗๒๗]  อิสสาสัญโญชน   เปนไฉน ? 
           การรษิยา  กิริยาทีร่ิษยา ความริษยา  การเกลยีดกัน  กิริยาที่เกียดกัน 
ความเกียดกันในลาภสักการ   การทําความเคารพ  การนับถือ  การไหว  การบูชา 
ของคนอ่ืน  อันใด  นี้เรียกวา  อิสสาสัญโญชน. 
           [๗๒๘]   มัจฉริยสัญโญชน เปนไฉน  ? 
           ความตระหน่ี  ๕  คือ ตระหน่ีอาวาส   ตระหน่ีตระกูล   ตระหน่ีลาภ 
ตระหน่ีวรรณะ   ตระหน่ีธรรม,  การตระหนี่    กิริยาที่ตระหน่ี  ความตระหน่ี 
ความหวงแหน   ความเหนียวแนน   ความไมเอื้อเฟอ   ความไมเผ่ือแผ  แหงจิต 
มีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  มัจฉริยสัญโญชน. 
           [๗๒๙]  อวิชชาสญัโญชน  เปนไฉน  ? 
           ความไมรูในทุกข  ความไมรูในทุกขสมุทัย    ความไมรูในทุกขนิโรธ 
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ความไมรูในสวนอดีต  ความไมรูในสวน  
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อนาคต     ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต    ความไมรูในปฏิจจสมุป-   
บาทธรรมวา   เพราะธรรมน้ีเปนปจจัย    ธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน   ความไมรู  ความ 
ไมเห็น  ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร   ความไมรูตามความจริง  ความ 
ไมแทงตลอด   ความไมถือเอาใหถูกตอง   ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ   ความ 
ไมพินิจ   ความไมพิจารณา   ความไมทําใหประจักษแจง   ความทรามปญญา 
ความโงเขลา  ความไมรูชดั  ความหลง  ความลุมหลง  ความหลงใหล  อวิชชา 
โอฆะคืออวิชชา    โยคะคืออวิชชา    อนุสัยคืออวิชชา     ปรยิฏุฐานคืออวิชชา 
ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมลูคือโมหะ  นี้เรยีกวา   อวิชชาสัญโญชน.  
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนสัญโญชน. 
           [๗๓๐]  ธรรมไมเปนสัญโญชน  เปนไฉน  ?   
           เวนสัญโญชนธรรมเหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม   อกุศลธรรม  อัพยากต- 
ธรรมที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร    อรูปาวจร  โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนสัญโญชน. 
           [๗๓๑]   ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน  เปนไฉน   ? 
           กุศลธรรม   อกุศลธรรม  อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ   รปูขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน.  
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           [๗๓๒]   ธรรมสมัปยุตดวยสัญโญชน  เปนไฉน  ?  
           ธรรมเหลาใด   สัมปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลาน้ัน   คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน. 
           ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน  เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลาน้ัน    คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากสัญโญชน. 
           [๗๓๓]  ธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของสัญโญชน 
เปนไฉน  ? 
           สัญโญชนธรรมเหลาน้ันนั่นแหละ   ชื่อวาธรรมเปนสัญโญชนและเปน 
อารมณของสัญโญชน. 
           ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชนเปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด   เปนอารมณของสัญโญชนโดยสัญโญชนธรรมเหลาน้ัน 
เวนสัญโญชนธรรมเหลาน้ันเสีย  คือ   กุศลธรรม  อกุศลธรรม อัพยากตธรรม 
ประเภทท่ียังมีอาสวะที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร   ไดแก 
รูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมเปนอารมณของ 
สัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน. 
           [๗๓๔]   ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน 
เปนไฉน  ? 
           กามราคสัญโญชน   เปนสัญโญชน    และสมัปยุตดวยสัญโญชน  โดย 
อวิชชาสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  เปนสัญโญชน และสัมปยตุดวยสัญโญชน 
โดยกามราคสัญโญชน  
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           ปฏิฆสัญโญชน    เปนสัญโญชน    และสัมปยุตดวยสัญโญชน    โดย  
อวิชชาสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  เปนสัญโญชน และสัมปยตุดวยสัญโญชน 
โดยปฏิฆสัญโญชน 
           มานสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยตุตดวยสัญโญชน  โดยอวิชชา 
สัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  เปนสญัโญชน    และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
มานสัญโญชน 
           ทิฏฐิสัญโญชน  เปนสัญโญชน  และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดยอวิชชา 
สัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน   เปนสญัโญชน   และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
ทิฏฐิสัญโญชน                      
           วิจิกิจฉาสัญโญชน     เปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
อวิชชาสัญโญชน   อวิชชาสัญโญชน  เปนสัญโญชน  และสัมปยุตดวยสัญโญชน 
โดยวิจิกิจฉาสัญโญชน 
           สีลัพพตปรามาสสัญโญชนเปนสัญโญชน    และสัมปยตุดวยสัญโญชน 
โดยอวิชชาสญัโญชน    อวิชชาสัญโญชน    เปนสัญโญชน    และสัมปยุตดวย 
สัญโญชนโดยสีลัพพตปรามาสสัญโญชน 
           ภวราคสัญโญชน     เปนสัญโญชน     แสะสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
อวิชชาสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชนเปนสัญโญชน และสัมปยตุดวยสัญโญชน 
โดยภวราคสัญโญชน 
           อิสสาสัญโญชน  เปนสัญโญชน และสัมปยตุดวยสัญโญชนโดยอวิชชา 
สัญโญชน   อวิชชาสัญโญชน    เปนสัญโญชน    และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
อิสสาสัญโญชน  
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           มัจฉริยสัญโญชน เปนสัญโญชน  และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดยอวิชชา  
สัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  เปนสญัโญชน    และสัมปยุตดวยสัญโญชนโดย 
มัจฉริยสัญโญชน                                                             
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวาธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน. 
           ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด    สมัปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลาน้ันเวนสัญโญชน- 
ธรรมเหลาน้ันเสีย  คือ   เวทนาขันธ ฯลฯ   วิญญาณขันธ   สภาพธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน. 
           [๗๓๕]   ธรรมวปิปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของ 
สัญโญชน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลาน้ัน   คือ    กุศลธรรม 
อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม   ประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปนกามาจร   รูปาวจร 
อรูปาวจร  คือ  รูปขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
วิปปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชนะ. 
           ธรรมวิปปยุตจาถสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชน 
เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน. 
                                      สญัโญชนโคจฉกะ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 425 

                            อธบิายสัญโญชนโคจฉกะ  
                               วาดวยมานนิพเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยมานนิทเทสในสัญโญชนโคจฉกะ  ตอไป 
           บทวา เสยฺโย  หมสฺมีติ มาโน*   (การถือตัววาเราดีกวาเขา)  ไดแก 
มานะอันเกิดข้ึนอยางนั้นวา    เราดีกวาเขา    โดยความหมายวาสูงสุด.    บทวา 
สทิโส  หมสฺมีติ  มาโน  (การถือตัววาเราเสมอกับเขา)   ไดแก  มานะอัน 
เกิดข้ึนอยางน้ีวา   เราเสมอกับเขา   โดยความหมายวา   เสมอ  ๆ  กัน.   บทวา 
หีโน   หมสฺมีติ   มาโน   (การถือตัววาเราเลวกวาเขา)   ไดแก   มานะอัน 
เกิดอยางนี้วา    เราเลวกวาเขา    โดยความหมายวา    ลามกกวา.    มานะท้ัง ๓ 
เหลาน้ี   คือ   มานะวาดีกวาเขา    มานะวาเสมอเขา   มานะวาเลวกวาเขา   ยอม 
เกิดแกชน  ๓   จําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
           จริงอยู    มานะ ๓ คือ    มีความสําคัญตนวา   เราดีกวาเขา   เสมอเขา 
เลวกวาเขา   ยอมเกิดแกคนท่ีดีกวาเขาบาง   แกคนที่เสมอเขาบาง   แกคนที่เลว 
กวาเขาบาง. 
           บรรดามานะ ๓ อยางนั้น    แมมานะวาเราดีกวาเขาของบุคคลผูดีกวา 
เขาเปนมานะตามความเปนจริง    มานะ ๒ นอกน้ีมิใชมานะตามความเปนจริง. 
มานะวาเราเสมอเขาของบุคคลผูเสมอเขา  ฯ ล ฯ      มานะวาเราเลวกวาเขาของ 
บุคคลผูเลวกวาเขา เปนมานะตามความเปนจริง มานะ  ๒  นอกนี้มิใชมานะตาม 
ความเปนจริง. 
           ดวยคําท่ีกลาวมาน้ี    ตรัสไวอยางไร  ? 
           ตรัสไววา   มานะ  ๓ ยอมเกิดแกบุคคลคนเดียวได. 
*  อภิ.  วิ.  เลม  ๓๕.  ๘๘๓/๔๗๖    
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           แตในนิทเทสมานะขอท่ีหน่ึงในขุททกวัตถุวิภังค  ตรัสวา   มานะหน่ึง  
ยอมเกิดแกชนทั้ง ๓. ทีช่ือ่วา  มานะ   (ความถือตัว)   ดวยอํานาจการทําความ 
ถือตัว. 
           บทวา   มฺนา  มฺ ิตตฺต  (กิริยาที่ถือตัว  ความถือตัว)  นี้เปน 
การชี้แจงถึงอาการและภาวะ  ที่ชื่อวา  อุณฺณติ   การยกตน)  โดยความหมายวา 
เทิดทูน.  ทีช่ือ่วา  อุณฺณาโม  (การเชิดชตูน)  เพราะอรรถวา  นานะยอมยัง 
บุคคลผูเกิดมานะใหพอง  คือยกใหต้ังข้ึน    ทีช่ื่อวาธโช  (ดุจธง)   โดยความ 
หมายวาเชิดชูข้ึนแลว.   ที่ชื่อวา   สมปฺคฺคาโห  (การยกจิตข้ึน)  เพราะอรรถวา 
ยอมประคับประคองจิตโดยความหมายวา   การยกขึ้น.    บรรดาธงทั้งหลายมาก 
ธงท่ียกข้ึนสูง   ตรัสเรียกวา   เกตุ  (ธง)  เพราะวามานะเม่ือเกิดบอย ๆ  เพราะ 
อาศัยมานะตอ ๆ  มาก็เปนเหมือนธง  เพราะอรรถวายกข้ึนไวสูง   เพราะฉะน้ัน 
จึงเรียกวา  เหมือนธง.   จิตใดยอมตองการมานะเหมือนธง  เพราะฉะนั้น  จิต 
นั้นจึงชื่อวา   เกตุกมฺย   (ปรารถนาดุจธง)   ภาวะแหงเกตุกัมยะน้ัน    ชื่อวา 
เกตุกมฺยตา    (ความที่จิตตองการดุจธง)    ก็ความท่ีจิตตองการดุจธงนั้นเปน 
ของจิต  มิใชเปนของอัตตา  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  เกตุกมฺยตา  จิตฺตสฺส 
(ความท่ีจิตตองการดุจธง)   อธิบายวา   จิตสัมปยุตดวยมานะยอมปรารถนาดุจธง 
และภาวะแหงจิตนั้น    ชือ่วา  เกตุกมฺยตา  คือ  มานะท่ีนับวาเปนดุจธง.  
 
                                     วาดวยอิสสานิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในอิสสานิทเทส  ตอไป          
           คําวา  ยา  ปรลาภสกฺการ  ครกุาร  มานน  วนฺทนปูชนาทีสุ  อิสฺสา 
(การริษยาในลาภสักการะ   ในการทําความเคารพ   ในการนับถือ   ในการไหว  
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และบูชาของบุคคลอ่ืนเปนตน  อันใด)  ความวา การริษยาใดท่ีมีลักษณะขึงเคียด  
ในสมบัติของผูอ่ืน  ในสิ่งท้ังหลายมีลาภเปนตนของชนเหลาอ่ืนน่ันวา  ลาภเปน 
ตนเหลาน้ีจะมีประโยชนอะไร  ดวยบุคคลน้ี. 
           ในพระบาลีนั้น    บทวา   ลาโภ   (ลาภ)   ไดแก  การไดเฉพาะปจจัย 
๔ มีจีวรเปนตน   จริงอยู   บุคคลผูริษยา  ยอมขึงเคียดลาภนั้น   ของบุคคลอ่ืน 
ยอมไมปรารถนาวา  ประโยชนอะไร  ดวยลาภนี้แกบุคคลน้ี    ดังน้ี. 
           บทวา  สกฺกาโร  (สกัการะ)  ไดแก การไดปจจัยเหลาน้ันน่ันแหละ 
ที่ดีอันบุคคลทําดีแลว.  บทวา  ครุกาโร  (การทําความเคารพ)  ไดแก  กริิยา 
ที่ยกยองคือ   การกระทําใหเปนภาระ.   บทวา   มานน   (การนับถือ)   ไดแก 
การกระทําใหเปนที่รักดวยใจ.   บทวา   วนฺทน  (การไหว)   ไดแก  การไหว 
ดวยเบญจางคประดิษฐ.  บทวา  ปูชนา  (การบูชา)  ไดแก  การบูชาดวยของ 
หอมและดอกไมเปนตน.  ทีช่ื่อวา  อิสสฺา   (การริษยา)  ดวยอํานาจกิริยาที่ไม 
อยากใหคนอ่ืนไดดี  อาการท่ีไมอยากใหคนอ่ืนไดดี  ชื่อวา  อิสสฺายนา  (กิรยิา 
ที่ริษยา)  ภาวะท่ีไมอยากใหคนอ่ืนไดดี  ชื่อวา  อิสสฺายิตตฺต  (ความริษยา).  
การกีดกันเปนตนเปนคําไวพจนของการริษยา.     บัณฑิตพึงทราบลักษณะแหง 
ความข้ึงเคียดของการริษยานี้โดยบุคคลผูครองเรือนบาง   ผูไมครองเรือนบาง.  
 
                              วาดวยลักษณะการริษยา   ๒  อยาง         
           จริงอยู  ฆราวาสบางคนอาศัยความเพียรกระทําอยางบุรุษ   ของตนดวย 
อาชีพอยางใดอยางหน่ึงในการงานท้ังหลายมีการทํานาและคาขายเปนตน    ยอม 
ไดยานพาหนะหรือรัตนะที่ดี   อีกคนหนึ่ง   มีความปรารถนาใหบุคคลน้ันเลื่อม 
ลาภ   ไมยินดีดวยการไดลาภของบุคคลน้ัน   คิดแตวา   เมื่อไรหนอ   เจาคนนี้  
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จักเส่ือมจากสมบัตินี้เปนคนกําพราเที่ยวไป     เมื่อบุคคลคนนั้นเสื่อมจากสมบัติ  
นั้นดวยเหตุอยางหน่ึง   ก็ชอบใจ. 
           แมบรรพชิตรูปหน่ึงผูมีใจริษยา    เห็นบรรพชิตรูปอ่ืนผูถงึพรอมดวย 
การไดปจจัยเปนตนอันเกิดข้ึนเพราะอาศัยสุตตปริยัติเปนตนของตนก็คิดแตวา 
เมื่อไรหนอ   ทานรูปนี้จักเส่ือมจากลาภเหลาน้ีเปนตน    เมื่อใดเห็นภิกษุรูปนั้น 
เสื่อมดวยเหตุอยางหน่ึง  เมื่อน้ันก็มีจิตเบิกบาน  บัณฑิตพึงทราบวา   การริษยา 
มีการขึงเคียดสมบัติของบุคคลอ่ืนเปนลักษณะ   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                    วาดวยมัจฉริยนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยมัจฉริยนิทเทส  ตอไป 
           เพ่ือทรงแสดงมัจฉริยะ  (ความตระหน่ี)  โดยวัตถุ   จึงตรัสคํามี อาทิวา 
ปฺจ  มจฉฺรยิานิ   อาวาสมจฺฉริย   (ความตระหน่ี  ๕  คือตระหน่ีอาวาส) 
ดังน้ี.   ในมัจฉริยะเหลาน้ัน  ความตระหน่ีในอาวาส  ชื่อวา  อาวาสมจฺฉริย. 
แมบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   อารามท้ังส้ินก็ดี  บริเวณอารามก็ดี  หองนอย 
ก็ดี  ที่พักในเวลาราตรีเปนตนก็ดี  ชื่อวา อาวาส.  พวกภิกษุที่อยูในอาวาสน้ัน 
ยอมอยูสบาย    ยอมไดปจจัยทั้งหลาย    ภิกษุรูปหนึ่งผูตระหน่ียอมไมปรารถนา 
ใหภิกษุผูถึงพรอมดวยวัตร    ผูมีศีลเปนที่รักมาในที่อยูนั้น    แมมาแลวก็คิดวา 
ภิกษุนี้จงไปโดยเร็วเถิด   นี้เชื่อวา   อาวาสมัจฉริยะ    (ตระหน่ีอาวาส)   แต 
ภิกษุผูไมปรารถนาการอยูในที่นั้นของพวกผูกอการทะเลาะเปนตน      ไมชื่อวา 
อาวาสมัจฉริยะ  (นี้เปนความตระหน่ีขอท่ี  ๑). 
           บทวา   กุล   (ตระกูล)   ไดแก   ตระกูลอุปฏฐากบาง   ตระกูลญาติ  
บาง  เมื่อภิกษุไมปรารถนาใหภิกษุอ่ืนเขาไปสูตระกูลนั้น  ยอมเปนกุลมัจฉริยะ 
(ตระหน่ีตระกูล)  แตภิกษุไมปรารถนาใหบุคคลลามกเขาไปในตระกูลนั้น    ไม  
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ชื่อวามัจฉริยะ   เพราะคนผูลามกนั้นยอมปฏิบัติ    เพ่ือทําลายความเลื่อมใสของ  
ตระกูลเหลาน้ัน   แตภิกษุผูสามารถรกัษาความเลื่อมใสไวได   ไมปรารถนาให 
ภิกษุนั้นเขาไปในตระกูลนั้น   จึงชื่อวา มัจฉริยะ  (นี้เปนความตระหนี่ขอท่ี  ๒).  
           บทวา  ลาโภ   (ลาภ)  ไดแก การไดปจจัย   ๔   เมื่อภิกษุผูมีศีลรูป 
อ่ืนไดอยูซึ่งปจจัย  ๔ นัน้นั่นแหละ  ภิกษุผูตระหน่ีคิดอยูวา   ขอจงอยาได  ดัง 
นี้  ยอมเปน  ลาภมัจฉริยะ  (ตระหน่ีลาภ)  แตภิกษุใดยังศรัทธาไทย  (ของ 
ที่ถวายดวยศรัทธา)   ใหตกไปก็ดี   ยอมทําปจจัยที่ไดมาใหเสียหายดวยสามารถ 
แหงการไมบริโภคหรือบริโภคไมดีเปนตนก็ดี   ไมใหวัตถุแมจะถึงความบูดเนา 
แกภิกษุอ่ืนก็ดี   ภิกษุผูตระหน่ีเห็นภิกษุนั้นแลว   คิดอยูวา  ถาภิกษุรูปนี้ไมได 
ปจจัยนี้   ภิกษุอ่ืนผูมีศีลพึงได  พึงบริโภค  ดังนี้  ไมชื่อวา  มัจฉริยะ  (นี้เปน 
ความตระหน่ีขอท่ี ๓). 
           สรีวรรณะ  (ผิวพรรณแหงสรีระ)  ก็ดี  คุณวรรณะ   (การสรรเสริญ 
คุณความดี)  ก็ดี   ชื่อวา   วรรณะ   ในวรรณะทั้ง ๒ นั้น   บุคคลผูตระหน่ี 
สรีรวรรณะ  เม่ือมีคนพูดวา บุคคลอ่ืนนาเลื่อมใส มีรูปงาม  ดังนี้ ไมปรารถนา 
จะกลาวถึงบุคคลน้ัน.  บคุคลผูตระหน่ีคุณวรรณะ   (คือการสรรเสริญคุณความ 
ดี)  ยอมไมปรารถนาจะกลาวชมคุณความดีของผูอ่ืนดวยศีล   ดวยธุดงค  ดวย 
ปฏิปทา  ดวยอาจาระ   (นี้เปนวรรณมัจฉริยะขอที่ ๔). 
           บทวา   ธมฺโม   (ธรรม)  ไดแก  ปริยัติธรรมและปฏิเวธธรรม.  ใน 
ธรรมทั้ง  ๒ นั้น      พระอริยสาวกท้ังหลายยอมไมตระหน่ีปฏิเวธธรรม    ยอม 
ปรารถนาการแทงตลอดแกโลกพรอมทั้งเทวโลกในธรรมอันตนแทงตลอดแลว 
คือยอมปรารถนาวา   ขอสัตวเหลาอ่ืนจงรูการแทงตลอดธรรมน้ัน   ก็ข้ึนชือ่วา 
ธรรมมัจฉรยิะ  (ความตระหน่ีธรรม)  ยอมมีในตันติธรรม *   (ธรรมท่ีเปน 
* ตันติธรรม  คือ  ธรรมและวินัย  
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คัมภีร)  เทาน้ัน   บุคคลผูประกอบตันติธรรมนั้น    ยอมรูคัมภีรอันลี้ลับ  หรือ  
กถามรรคอันใด   ไมประสงคจะใหคนอ่ืนรูคัมภีร   หรือกถามรรคนั้น   แตวา 
บุคคลใดใครครวญถึงบุคคล  หรือใครครวญธรรมดวยการประคองธรรม   ไม 
ใหดวยการประคองบุคคล  ภิกษุนี้ไมชื่อวา  ธรรมมัจฉริยะ. 
           ในขอน้ี  บุคคลบางคนเปนคนเหลาะแหละ (โลโล) บางคราวเปนสมณะ 
บางคราวเปนพราหมณ  บางคราวเปนคฤหัสถ  กภิ็กษุใดไมใหดวยคิดวา  บุคคล 
นี้จักทําลายตันติธรรมอันละเอียดสุขเปนธรรมอันยิ่งเปนประเพณีสืบตอกันมา 
ใหสับสน ภิกษุนี้ใครครวญถึงบุคคลแลว  ชื่อวา  ยอมไมใหเพราะประคอง 
ธรรมไว   สวนภิกษุใด    ยอมไมใหดวยคิดวา   ธรรมน้ีละเอียดสุขุม   ถาบุคคล 
นี้จักเรียนเอา   จักพยากรณอรหัตผล   จักแสดงตนใหถึงความพินาศ    ภิกษุนี้  
ใครครวญธรรมแลว    ชื่อวา   ยอมไมใหดวยการประคองบุคคล   แตบุคคลใด 
ยอมไมใหดวยคิดวา  ถาบุคคลน้ี  เรียนธรรมนี้   จักสามารถทําลายลัทธิ  (สมย) 
ของพวกเรา   ดังน้ี    บุคคลน้ี    ชื่อวา  เปนผูตระหน่ีธรรม    (นีเ้ปนธรรม 
มัจฉริยขอท่ี ๕).                                  
           บรรดามัจฉริยะ ๕  เหลาน้ี  วาดวยอาวาสมัจฉริยะกอน  บุคคลเกิด 
เปนยักษ  หรอืเปนเปรต   แลวจะเอาศีรษะเทินหยากเยื่อของที่อยูนั้นแลเที่ยวไป. 
วาดวยกุลมัจฉริยะ  เมื่อตระกูลนั้นทําทาน  และนบัถือบุคคลเหลาอ่ืน   เมือ่ 
เขาเห็นก็คิดอยูวา     ตระกูลนี้ของเราแตกแลวหนอ    โลหิตจะพุงออกจากปาก 
มีการถายทองบาง  ไสใหญทั้งหลายก็จะเปนทอนเล็กทอนนอยออกมาบาง.   วา 
ดวยลาภมัจฉริยะ    ตระหน่ีในลาภอันเปนของสงฆ   หรือคณะ   หรือบุคคล 
บริโภค   เปนดุจเครื่องใชของบุคคล  ยอมเกิดเปนยักษ หรือเปรต  หรืองูเหลือม 
ใหญ.  วาดวยสรีรวรรณคุณมัจฉริยะ  และปริยัติธรรมมัจฉริยะ   บุคคล  
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ยอมสรรเสรญิวรรณะของตน  ไมสรรเสริญวรรณะของผูอ่ืน   เมื่อจะกลาวโทษ  
ดวยคําวา   นีว้รรณะอะไร  ?   ดังน้ี    เมื่อไมใหปริยัติธรรมอะไร ๆ   แกใคร ๆ 
ยอมเปนผูมีพรรณทราม   และจะเปนบานํ้าลาย. 
           อีกอยางหนึ่ง   บุคคลยอมถูกไฟไหม   ในเรือนโลหะดวยความตระหน่ี 
อาวาส     ยอมเปนผูมีลาภนอยดวยความตระหน่ีตระกูล     ยอมเกิดในคูถนรก 
ดวยความตระหน่ีลาภ   บคุคลเมื่อเกิดทุก ๆ  ภพยอมไมมีผิวพรรณดี   ดวยการ 
ตระหน่ีวรรณะ  ยอมเกิดในกุกกุลนรก  ดวยการตระหน่ีธรรม. 
           ที่ชื่อวา   มจฺเฉร (ความตระหน่ี)   ดวยสามารถการเห็นแกตัว  อาการ 
แหงความตระหน่ี   ชื่อวา  มจฺฉรายนา   (กริิยาท่ีตระหน่ี)  ภาวะแหงจิตท่ีถูก 
ความตระหน่ีใหเปนไปแลว   พรั่งพรอมดวยความตระหน่ี   ชือ่วา  มจฺฉรายิ- 
ตตฺต  (ความตระหน่ี).   บคุคลท่ีชื่อวา  วิวิจฺโฉ  (ผูหวงแหน)  เพราะอรรถวา 
ปรารภนาสมบัติทั้งหมดของตนไมใหเสื่อมสูญไป  ดวยคิดวา   ขอสมบัติทั้งปวง 
จงมีแกเราเทาน้ัน   จงอยามีแกคนอ่ืน   ดังน้ี.  ภาวะแหงบุคคลผูหวงแหน  ชือ่วา 
เววิจฺฉ   (ความหวงแหน)    คําวา   ความหวงแหน  นี้  เปนชื่อของความ 
ตระหน่ีอยางออน. 
           บุคคลผูไมเอ้ือเฟอ  ตรัสวา  กทริโย  (ผูเห็นแกตัว)  ภาวะแหงบุคคล 
ผูเห็นแกตัวนั้น เรียกวา กทริย (ความเหนียวแนน) คําวา ความเหนียวแนน 
นี้เปนชื่อของความตระหน่ีกลาแข็ง  เพราะบุคคลผูประกอบดวยความตระหน่ีนั้น  
ยอมหามแมบุคคลอ่ืนผูใหแกบุคคลเหลาอ่ืน   ขอนี้สมดวยพระบาลีที่ตรัสไว 
ในสังยุตตนิกายสคาถวรรควา* 
                   กทริโย   ปาปสกปฺโป           มิจฺฉาทิฏฐิ  อนาทโร 
                   ททมาน   นิวาเรติ                ยาจมานาน   โภชน 
*  ส.  สคาถวคฺค.   เลม   ๑๕  ๓๙๘/๑๓๙          
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                          บุคคลผูเหนี่ยวแนน    มีความดําริชั่ว  
                   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีความเอ้ือเฟอ  ยอมหาม 
                   คนท่ีกําลังจะใหโภชนาหารแกคนท้ังหลายท่ี 
                   ขออยู  ดังน้ี.  
           บุคคลใดเห็นยาจกท้ังหลายแลวใหจิตยับยั้งอยู    คือใหทนหดหูอยูดวย 
ความข้ีเหนียว   เพราะเหตุนั้น   บุคคลน้ัน  จึงชื่อวา  กฏกจฺฉโก (ผูไมเอ้ือเฟอ). 
ภาวะแหงความเปนผูไมเอ้ือเฟอนั้น     ชื่อวา  กฏกจฺฉกตา  (ความไมเอื้อเฟอ). 
           อีกนัยหนึ่ง  บุคคลผูมีชอนในมือ   ตรัสเรยีกวา  กฏจฺฉุกตา ก็บุคคล 
เมื่อจะถือเอาขาวจากหมอซึ่งเต็มเสมอปากหมอ      ยอมถือเอาดวยปลายชอนอัน 
แคบทุกสวน  ก็ไมอาจเพ่ือถือเอาใหเต็ม ฉันใด จิตของบุคคลผูตระหน่ีก็ฉันน้ัน 
ยอมคับแคบ  เมื่อจิตคับแคบ   แมกายก็คับแคบถอยกลับ  ยอมไมยื่นใหเพ่ือชน 
เหลาอ่ืน  เพราะฉะนั้น   ความตระหน่ีจึงตรัสเรียกวา   กตกฺจุกตา  (ความ 
เปนคนมีใจแคบเหมือนชอนเครื่องคดขาว). 
           บทวา   อคฺคหิตตฺต   จิตฺตสฺส   (ความไมเผ่ือแผแหงจิต)   ไดแก 
การท่ีจิตกันเอาไว     โดยประการท่ีไมเหยียดไปโดยอาการมีการใหทานเปนตน 
ในการทําอุปการะแกชนเหลาอ่ืน.   ก็เพราะคนตระหน่ียอมไมปรารถนาจะใหสิ่ง 
อันมีอยูของตนแกชนเหลาอ่ืน  อยากจะรับแตของคนอ่ืน   ฉะน้ัน   บัณฑิตพึง 
ทราบความตระหน่ีนั้นมีการซอนสมบัติของตนเปนลักษณะ   หรือความตระหน่ี 
นั้นมีการถือเอาสมบัติของคนอื่นเปนลักษณะ    ดวยอํานาจแหงความเปนไปวา 
ความอัศจรรยนี้    จงมีแกเราคนเดียว   อยามีแกคนอ่ืน   ดังน้ี.   คําท่ีเหลือใน 
โคจฉกะน้ี   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.     
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           ก็สังโยชนเหลาน้ี  ควรนํามาแสดง  โดยลําดับกิเลสบาง  โดยลําดับ  
มรรคบาง   วาโดยลําดับกิเลส   กามราคสังโยชนและปฏิฆสังโยชนอันอนาคา- 
มิมรรคยอมประหาณ      มานสังโยชนอันอรหัตมรรคยอมประหาณ       ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  และสีลัพพตปรามาสอันโสดาปตติมรรคยอมประหาณ ภวราคสังโยชน 
อันอรหัตมรรคยอมประหาณ  อิสสา  มัจฉริยะอันโสดาปตติมรรคยอมประหาณ 
อวิชชาอันอรหัตมรรคยอมประหาณ.  วาโดยลําดับแหงมรรค  โสดาปตติมรรค 
ยอมประหาณทิฏฐิ   วิจิกจิฉา  สีสัพพตปรามาส   อิสสา  และมัจฉริยะ  อนาคา- 
มรรคยอมประหาณกามราคะและปฏิฆะ     อรหัตมรรคยอมประหาณมานะ 
ภวราคะ   และอวิชชา  ดงัน้ีแล. 
 
                                      คันถโคจฉกะ 
           [๗๓๖]  ธรรมเปนคันถะ  เปนไฉน  ? 
           คันถะ  ๔ คือ  อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ  สสีัพพตปรามาส- 
กายคันถะ   อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ. 
           [๗๓๗]   บรรดาคันถะ ๔ นั้น   อภิชฌากายคันถะ  เปนไฉน  ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดหนัก  ความคลอยตามอารมณ   ความยินดี 
ความเพลิดเพลิน  ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน   ความกําหนัดนัก 
แหงจิต  ความอยาก    ความสยบ    ความหมกมุน    ความใคร  ความรักใคร 
ความของอยู   ความจมอยู  ธรรมชาติผูคราไป  ธรรมชาติผูหลอกลวง  ธรรมชาติ 
ผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม  ธรรมชาติอันรอยรัด  ธรรมชาติ 
อันมีขาย   ธรรมชาติอันกําซาบใจ    ธรรมชาติอันซานไป     ธรรมชาติเหมือน  
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เสนดาย  ธรรมชาติอันแผไป  ธรรมชาติผูประมวลมา    ธรรมชาติเปนเพ่ือนสอง  
ปณิธาน  ธรรมชาติผูนําไปสูภพ   ตัณหาเหมือนปา   ตัณหาเหมือนดง  ความ 
เกี่ยวของ  ความเยื่อใย   ความหวงใย   ความผูกพัน     ความหวัง   กิรยิาที่หวัง 
ภาวะที่หวัง    ความหวังรูป    ความหวังสียง    ความหวังกลิ่น    ความหวังรส 
ความหวังโผฏฐัพพะ  ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวัง 
ชีวิต     ธรรมชาติผูกระซิบ     ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว     ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง 
การกระซิบ    กริิยาท่ีกระซิบ    ความทะกระซิบ    การละโมบ    กิริยาที่ละโมบ 
ความละโมบ   ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป   ภาวะที่ใครอารมณดี  ๆ  ความ   
กําหนัดในฐานะอันไมควร    ความโลภเกินพอดี    ความติดใจ    กิริยาที่ติดใจ 
ความปรารถนา  ความกระหยิ่มใจ  ความปรารถนานัก  กามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา   ตัณหาในรูปภพ  ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในนิโรธ   [คือราคะท่ี 
สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ]   รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา    รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา  โอฆะ  โยคะ  คันถะ  อุปาทาน  อาวรณ  นิวรณ 
เครื่องปดบัง   เครื่องผูก  อุปกิเลส  อนุสัย  ปริยุฏฐาน  ตัณหาเหมือนเถาวัลย  
ความปรารถนาวัตถุมีอยางตาง ๆ   รากเหงาแหงทุกข   เหตุแหงทุกข   แดนเกิด 
แหงทุกข    บวงแหงมาร     เบ็ดแหงมาร     แดนแหงมาร    ตัณหาเหมือนแมน้ํา 
ตัณหาเหมือนขาย     ตัณหาเหมือนเชือกผูก    ตัณหาเหมือนสมุทร    อภิชฌา 
อกุศลมูลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกวา  อภิชฌากายคันถะ. 
           [๗๓๘]  พยาปาทกายคันถะ  เปนไฉน ? 
           อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอม 
เกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวย   
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คิดวา   ผูนี้ไดทําความเส่ือมเสีย    ฯลฯ   กําลังทําความเส่ือมเสีย  ฯลฯ  จักทํา  
ความเสื่อมเสียแกคนท่ีรักชอบพอของเรา  อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้ได 
ทําความเจริญ     ฯลฯ  กาํลังทําความเจริญ  ฯลฯ    จักทําความเจริญแกคนผูไม 
เปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา  หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ 
จิตอาฆาต    ความขัดเคือง    ความกระทบกระท่ัง     ความแคน    ความเคือง 
ความขุนเคือง    ความพลุงพลาน   โทสะ   ความคิดประทุษราย   ความขุนจิต 
ธรรมชาติทีป่ระทุษรายใจ  โกรธ   กริยิาที่โกรธ   ภาวะที่โกรธ   มีลักษณะเชน 
วานี้  อันใด   [และ]    การคิดประทุษราย    กริิยาท่ีคิดประทุษราย    ความคิด 
ประทุษราย  การคิดปองราย  กิริยาที่คิดปองราย  ความคิดปองราย  ความโกรธ  
ความแคน    ความดุราย    ความปากราย    ความไมแชมชื่นแหงจิต   นี้เรียกวา 
พยาปาทกายคันถะ. 
           [๗๓๙]   สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  เปนไฉน  ?   
           ความเห็นวาความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล  ดวยพรต  ดวยศีลพรตของ 
สมณพราหมณในภายนอกแตศาสนาน้ีดังน้ี  ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ   ปาชัฏ 
คือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ    ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ    ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ   ความยึดถือ   ความยึดมั่น  ความต้ังม่ัน    ความ 
ถือผิด  ทางชัว่   ทางผิด  ภาวะที่ผิด   ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การถือ 
โดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา    สลีัพพตปรามาสกายคันถะ. 
           [๗๔๐]   อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  โลกเที่ยง  นี้แหละจริงอยางอ่ืนเปลา   ดังนี้ก็ดี   วาโลก 
ไมเที่ยง  นี้แหละจริง    อยางอ่ืนเปลา    ดังน้ีก็ดี   วาโลกมีที่สุด   นี้แหละจริง 
อยางอ่ืนเปลา   ดังน้ีก็ดี  วาโลกไมมีที่สุด  นี้แหละจริง  อยางอ่ืนเปลา   ดังนี้ก็ดี  
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วาชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้น    นี้แหละจริง  อยางอ่ืนเปลา   ดังนี้ก็ดี  วาชีพเปนอ่ืน  
สรีระก็เปนอ่ืน  นี้แหละจริง  อยางอ่ืนเปลา  ดังนี้กด็ี  วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนา 
แตมรณะน้ีแหละจริง  อยางอ่ืนเปลา  ดังนี้ก็ดี    วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแต 
มรณะ   นี้แหละจริง   อยางอ่ืนเปลา  ดังน้ีก็ดี  วาสัตวยังเปนอยูก็มี  ไมเปนอยู 
ก็มีเบ้ืองหนาแตมรณะ  นี้แหละจริง  อยางอ่ืนเปลา  ดังน้ีก็ดี  วาสัตวยังเปนอยู 
ก็ไมใช    ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะ   นี้แหละจริง    อยางอ่ืนเปลา 
ดังน้ีก็ดี  ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ  ปาชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ   ความเห็น 
เปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ 
ความยึดมั่น   ความต้ังมั่น   ความถือผิด   ทางชั่ว   ทางผิด  ภาวะที่ผิด   ลัทธ ิ
เปนบอเกิดแหงความพินาศ    การถือโดยวิปลาส    มลีักษณะเชนวานี้     อันใด 
นี้เรียกวา  อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ. 
           มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง    เวนสลีัพพตปรามาสกายคันถะ  จัดเปนอิทัง- 
สัจจาภินิเวสกายคันถะ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนคันถะ. 
           [๗๔๑]    ธรรมไมเปนคันถะ  เปนไฉน  ? 
           เวนคันถธรรมเหลาน้ันเสีย  กุศลธรรม  อกุศลธรรม   อัพยากตธรรม 
ที่เหลือซ่ึงเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรปูาวจร   โลกุตระ  คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรม 
ไมเปนคันถะ. 
           [๗๔๒]  ธรรมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม  อกุศลธรรม     อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ   ที่เปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาจร  คือ  รูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของคันถะ.  
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           ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน  ?  
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ. 
           [๗๔๓]  ธรรมสมัปยุตดวยคันถะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลาน้ี   คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากคันถะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากคันถธรรมเหลาน้ัน    คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ,     รูปทั้งหมด     และอสังขตธาตุ     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  
ธรรมวิปปยตุจากคันถะ. 
           [๗๔๔]  ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน ? 
           คันถธรรมเหลาน้ันนั่นเอง   ชือ่วา    ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณ 
ของคันถะ. 
           ธรรมเปนอารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด    เปนอารมณของคันถะโดยคันถธรรมเหลาน้ัน   เวน 
คันถธรรมเหลาน้ันเสีย   คือ   กุศลธรรม   อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม  ประ- 
เภทท่ียังมีอาสวะที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  ไดแกขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของคันถะแต 
ไมเปนคันถะ. 
           [๗๔๕]    ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ  เปนไฉน 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ   เปนคันถะ   และสัมปยุตดวยคันถะ   โดย 
อภิชฌากายคันถะ   อภิชฌากายคันถะเปนคันถะ   และสัมประยุตดวยคันถะโดย 
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  
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           อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ   เปนคันถะ  และสัมปยุตดวยคันถะโดย  
อภิชฌากายคันถะ   อภิชฌากายคันถะเปนคันถะ   และสัมประยุตดวยคันถะโดย 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ  เปนไฉน ?  
           ธรรมเหลาใด  สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลาน้ัน   เวนคันถธรรมเหลาน้ัน  
เสีย  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา   ธรรม 
สัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ. 
           [๗๔๖]  ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ 
เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากคันถธรรมเหลาน้ัน  คือกุศลธรรม  อกุศล 
ธรรม  อัพยากตธรรม ประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรปู- 
วจร  ไดแก  รูปขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
วิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ     และอสังขตธาตุ     สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ. 
                                      คันถโคจฉกะ   จบ  
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                                     โอฆ-โยคโคจฉกะ  
           [๗๔๗]  ธรรมเปนโอฆะ  เปนไฉน  ?  ฯลฯ 
           ธรรมเปนโยคะ  เปนไฉน   ?  ฯลฯ 
                                  โอฆ-โยคโคจฉกะ   จบ 
 
                              วาดวยนิทเทสคัณฐโคจฉกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยคัณฐโคจฉกะ  ตอไป. 
           สภาวธรรมที่ชื่อวา    กายคัณะ   เพราะอรรถวา    ยอมผูกนามกาย 
คือยอมยังนามกายใหสืบตอในวัฏฏะดวยอํานาจแหงการปฏิสนธิ.   กายคัณฐะใด 
ที่ปฏิเสธแมคําภาษิตของพระสัพพัญู    ยอมยึดมั่นโดยอาการน้ีวา    โลกเท่ียง 
นี้เทาน้ันจริง  อยางอ่ืนไรประโยชน  (เปนโมฆะ)  เพราะฉะน้ัน    กายคัณฐะน้ัน 
จึงชื่อวา   อิทังสัจจาภินิเวสะ     ก็เพราะความแตกตางกันแหงอภิชฌาและ 
กามราคะมีอยู  ฉะนั้น  ในการจําแนกบทอภิชฌากายคัณฐะ   จึงไมตรัสวา  กาม- 
ฉันทะ (ความพอใจในกาม)  กามราคะ  (ความกําหนัดในกาม)  ในกามทั้งหลาย 
อันใด  ดังนี้   ตรัสวา  ราคะ  (ความกําหนัด )   สาราคะ   (ความกําหนัดหนัก) 
เปนตน    ดวยพุทธพจนนี้    คําใดท่ีกลาวไวในภายหลังวา  ฉันทราคะ  (ความ 
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ)  ในวิมานเปนตนของพวกพรหม  ไมเปนกามาสวะ 
เพงถึงคัณฐะแลวอภิชฌาก็ชื่อวา  กายคัณฐ  (อภิชฌากายคัณฐะ)  ดังนี้   คําน้ัน  
บัณฑิตพึงทราบวา   ขาพเจากลาวไวดีแลว.   แมในกิเลสโคจฉกะขางหนาก็นัย 
นี้แหละ.  
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         คําวา    เปตฺวา   สลีพฺพตปรามาส   (เวนสีลพัพตปรามาส)    นี ้ 
ความวา  เพราะสีลัพพตปรามาสไมยึดถือโดยอาการมีอาทิวา  นี้เทาน้ันจริง  ดังนี้ 
แตยอมยึดถืออยางนี้วา    มีความบริสุทธิ์ไดดวยศีล  ดังน้ี     ฉะน้ัน    พระผูมี- 
พระภาคเจาเมื่อทรงคัดคานสีลัพพตปรามาสอันเปนมิจฉาทิฏฐินั้นจึงตรัสวาเวน. 
 
                                        นีวรณโคจฉกะ 
           [๗๔๘]   ธรรมเปนนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           นิวรณ ๖  คือ   กามฉันทนิวรณ   พยาปาทนิวรณ   ถีนมิทธนิวรณ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  วิจิกิจฉานิวรณ  อวิชชานวิรณ. 
           [๗๔๙]   บรรดานิวรณ  ๖ นั้น  กามฉันทนิวรณ   เปนไฉน  ?   
           ความพอใจคือความใคร  ความกําหนัดคือความใคร  ความเพลิดเพลิน 
คือความใคร  ตัณหาคือความใคร   สิเนหาคือความใคร  ความเรารอนคือความ 
ใคร    ความสยบคือความใคร    ความหมกมุนคือความใคร    ในกามทั้งหลาย 
อันใด  นี้เรียกวา  กามฉันทนิวรณ. 
           [๗๕๐]  พยาปาทนิวรณ  เปนไฉน  ?   
           อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา      ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา  อาฆาตยอมเกิด 
ไดดวยคิดวา     ผูนี้จักทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา 
ผูนี้ไคทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ  กําลังทําความเส่ือมเสีย ฯลฯ  จักทําความเส่ือมเสีย 
แกคนที่รักที่ชอบพอของเรา   อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา   ผูนี้ไดทําความ 
เจริญ  ฯลฯ    กําลังทําความเจริญ ฯลฯ    จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รัก  
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ไมเปนที่ชอบพอของเรา   หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ  จิต  
อาฆาต   ความขัดเคือง  ความกระทบกระท่ัง   ความแคน    ความเคือง  ความ 
ขุนเคือง  ความพลุงพลาน   โทสะ  ความประทุษราย   ความมุงคิดประทุษราย 
ความขุนจิต   ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ   โกรธ   กริิยาท่ีโกรธ   ภาวะที่โกรธ  
มีลักษณะเชนวานี้   อันใด   (และ)  การคิดประทุษราย  กิริยาที่คิดประทุษราย 
ความคิดประทุษราย    การคิดปองราย    กริิยาท่ีคิดปองราย   ความคิดปองราย 
ความโกรธ    ความแคน   ความดุราย  ความปากราย  ความไมแชมชื่นแหงจิต  
นี้เรียกวา  พยาปาทนิวรณ.  
           [๗๕๑]    ถีนมิทธนีวรณ  เปนไฉน  ? 
           ถีนมทิธะนั้น     แยกเปนถีนะอยางหน่ึง  มิทธะอยางหน่ึง. 
           ใน  ๒  อยางนั้น   ถีนะ  เปนไฉน  ? 
           ความไมสมประกอบแหงจิต     ความไมควรแกการงานแหงจิต   ความ 
ทอแท  ความถดถอย  ความหดหู   อาการท่ีหดหู  ภาวะท่ีหดหู   ความซบเซา 
อาการท่ีซบเซา  ภาวะที่ซบเซาแหงจิต  อันใด  นี้เรยีกวา  ถีนะ. 
           มิทธะ  เปนไฉน  ? 
           ความไมสมประกอบแหงนามกาย       ความไมควรแกงานแหงนามกาย 
ความปกคลุม  ความหุมหอ  ความปดบังไวภายใน  ความงวงเหงา  ความหาว 
นอน  ความโงกงวง  ความหาวนอน  อาการท่ีหาวนอน  ภาวะที่หาวนอน  อันใด 
นี้เรียกวา  มทิธะ. 
           ถีนะและมิทธะดังวาน้ี   รวมเรยีกวา   ถีนมทิธนิวรณ. 
           [๗๕๒]  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           อุทธัจจกุกกุจจะนั้น   แยกเปนอุทธัจจะอยางหน่ึง  กุกกจุจะอยางหน่ึง 
           ใน   ๒  อยางนั้น  อุทธัจจะ  เปนไฉน  ?  
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           ความฟุงซานแหงจิต    ความไมสงบแหงจิต   ความวุนวายใจ   ความ   
พลานแหงจิต    อันใด  นีเ้รียกวา  อุทธัจจะ. 
           กุกกุจจะ  เปนไฉน  ? 
           ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร  ความสําคัญวาไมควรในของที่ควร 
ความสําคัญวามีโทษในของท่ีไมมีโทษ   ความสําคัญวาไมมีโทษในของที่มีโทษ 
การรําคาญ    กิริยาที่รําคาญ    ความรําคาญ  ความเดือดรอนใจ  ความยุงใจ   ซึ่งมี 
ลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา   กกุกุจจะ. 
           อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้  รวมเรียกวา  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ. 
           [๗๕๓]  วิจิกิจฉานิวรณ  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา    ในพระธรรม    ในพระสงฆ 
ในสิกขา  ในสวนอดีต   ในสวนอนาคต    ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต    ใน 
ปฏิจจสมุปบาทธรรมท่ีวา  เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน  การเคลือบ 
แคลง   กริิยาท่ีเคลือบแคลง  ความเคลือบแคลง   ความคิดเห็นไปตาง ๆ  นานา 
ความตัดสินอารมณไมได    ความเห็นเปนสองแง     ความเห็นเหมือนทางสอง 
แพรง   ความสงสัย   ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได   ความคิดสาย 
ไป  ความคิดพราไป  ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได  ความกระดาง 
แหงจิต   ความลังเลใจ  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  วิจิกิจฉานิวรณ. 
           [๗๕๔]  อวิชชานวิรณ   เปนไฉน  ? 
           ความไมรูในทุกข  ความไมรูในทุกขสมุทัย  ความไมรูในทุกขนิโรธ 
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ความไมรูในสวนอดีต   ความไมรูในสวน 
อนาคต    ความไมรูในสวนอดีตและสวนอนาคต  ความไมรูในปฏิจจสมุปปาท- 
ธรรมวาเพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน   ความไมรู   ความไมเห็น  
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ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร   ความไมรูตามความเปนจริง   ความไม  
แทงตลอด  ความไมถือเอาใหถูกตอง  ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ   ความไม 
พินิจ  ความไมพิจารณา  ความไมทําใหประจักษ  ความมีปญญาทราม  ความ 
โงเขลา   ความไมรูชัด   ความหลง   ความลุมหลง   ความหลงใหล   อวิชชา 
โอฆะคืออวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัยคืออวิชชา  ปรยิุฏฐานคืออวิชชา  ลิ่ม 
คืออวิชชา  อกุศลมูลคือโมหะ  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด   นี้เรียกวา  อวิชชา- 
นิวรณ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนนิวรณ. 
           [๗๕๕]   ธรรมไมเปนนิวรณ   เปนไฉน  ?    
           เวนนิวรณธรรมเหลาน้ันเสีย  กศุลธรรม  อกศุลธรรม  อัพยากตธรรม 
ที่เหลือซ่ึงเปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร   โลกุตระ   คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ    รูปทั้งหมด    และอสังขตธาคุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมไมเปนนิวรณ. 
           [๗๕๖]  ธรรมเปนอารมณของนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม   กุศลธรรม  อัพยากตธรรม  ประเภทที่ยังมีอาสวะ   ซึ่ง 
เปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ  รูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของนิวรณ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ. 
           [๗๕๗]  ธรรมสมัปยุต ดวยนิวรณ  เปนไฉน ?  
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           ธรรมเหลาใด   สัมปยุตดวยนิวรณธรรมเหลาน้ัน    คือ   เวทนาขันธ  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ. 
           ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ  เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด    วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลาน้ัน     คือ    เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากนิวรณ. 
           [๗๕๘]   ธรรมเปนนิวรณ  และเปนอารมณของนิวรณ  เปน 
ไฉน  ? 
           นิวรณเหลาน้ันนั่นเอง    ชื่อวาธรรมเปนนิวรณและเปนอารมณของ 
นิวรณ. 
           ธรรมเปนอารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  เปนอารมณของนิวรณโดยนิวรณธรรมเหลาน้ัน    เวน 
นิวรณธรรมเหลาน้ันเสีย   คือ   กุศลธรรม   อกุศลธรรม   อัพยากตธรรม 
ประเภทท่ียังมีอาสวะที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร   รปูาวจร   อรปูาวจร   ไดแก 
รูปขันธ  ฯลฯ   วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของ 
นิวรณแตไมเปนนิวรณ. 
           [๗๕๙]   ธรรมสมัปยุตดวยนิวรณแตไมเปนนิวรณ  เปนไฉน  ? 
           กามฉันทนิวรณเปนนิวรณ   และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ 
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ   และสัมปยตุดวยนิวรณโดยกามฉันทนิวรณ 
           พยาปาทนิวรณเปนนิวรณ   และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ 
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยพยาปาทนิวรณ  
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           ถีนมทิธนิวรณเปนนิวรณ    และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ  
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยถีนมิทธนิวรณ 
           อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ     และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ 
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
           กุกกุจจนิวรณเปนนิวรณ     และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ 
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยกุกกุจจนิวรณ 
           วิจิกิจฉานิวรณเปนนิวรณ    และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิชชานิวรณ 
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยวิจิกิจฉานิวรณ 
           กามฉันทนิวรณเปนนิวรณ   และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยกามฉันทนิวรณ 
           พยาปาทนิวรณเปนนิวรณ   และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยพยาปาทนิวรณ 
           ถีนมทิธนิวรณเปนนิวรณ    และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
อุทัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยุตดวยนิวรณโดยถีนมิทธนวิรณ 
           กุกกุจจนิวรณเปนนิวรณ     และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
อุทัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยุตดวยนิวรณโดยกุกกุจจนิวรณ 
           วิจิกิจฉานิวรณเปนนิวรณ    และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทัจจนิวรณ 
อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยวิจิกิจฉานิวรณ 
           อวิชชานิวรณเปนนิวรณ    และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอุทธัจจนิวรณ 
อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ  และสัมปยตุดวยนิวรณโดยอวิชชานวิรณ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ.  
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           ธรรมวิปปยุตดวยนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ   เปนไฉน  ?  
           ธรรมเหลาใด    สมัปยุตดวยนิวรณธรรมเหลาน้ัน     เวนนิวรณธรรม 
เหลาน้ัน    เสีย  คือ  เวทนาขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมสัมปยตุ  ดวยนิวรณแตไมเปนนิวรณ. 
           [๗๖๐]  ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ   แตเปนอารมณของนวิรณ 
เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลาน้ัน     คือ    กุศลธรรม 
อัพยากตธรรม  ประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร 
ไดแกรูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมวิปปยุตจาก 
นิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ. 
           ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ  และไมเปนอารมณของนิวรณ  เปน 
ไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากนิวรณ  และไมเปนอารมณของนิวรณ. 
                                 นีวรณโคจฉกะ   จบ 
 
                                     ปรามาสโคจฉกะ 
           [๗๖๑]  ธรรมเปนปรามาสะ   เปนไฉน  ? 
           ทิฏฐิปรามาสะ. 
           ทิฏฐปิรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  โลกเที่ยงก็ดี   วาโลกไมเที่ยงก็ดี   วาโลกมทีี่สุดก็ดี  วา 
โลกไมมีที่สดุก็ดี  วาชีพอันนั้น   สรีระก็อันนั้นก็ดี   วาชีพเปนอ่ืน   สรีระก็เปน 
อ่ืนก็ดี  วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี   วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแต 
มรณะก็ดี   วาสัตวยังเปนอยูก็มี  ไมเปนอยูก็มี  เบื้องหนาแตมรณะก็ดี   วาสัตว  
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ยังเปนอยูก็ไมใช   ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี  ทฏิฐิ  ความเห็นไป  
ขางทิฏฐิ   ปาชัฏคือทิฏฐิ   กันดารคือทิฏฐิ   ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ 
ความผันแปรแหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ   ความยึดถือ  ความยึดมั่น   ความต้ัง 
มั่น   ความถือผิด   ทางชัว่   ทางผิด   ภาวะที่ผิด   ลัทธิเปนบอเกิดแหงความ 
พินาศ  การถอืโดยวิปลาส  มลีักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวาทิฏฐิปรามาสะ.  
           มิจฉาทิฏฐิ   แมทุกอยาง  จัดเปนทิฏฐิปรามาสะ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนปรามาสะ.  
           ธรรมไมเปนปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
          เวนปรามาสธรรมเหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม    อกุศลธรรม   อัพยากต- 
ธรรมที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร    อรูปาวจร   โลกุตระ   คือ   เวทนา 
ขันธ ฯลฯ   วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา ธรรมไมเปนปรามาสะ. 
           [๗๖๒]  ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม   อกุศลธรรม   อัพยากตธรรม   ประเภทท่ียังมีอาสวะ   ซึ่ง 
เปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ  รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ      สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ. 
           [๗๖๓]  ธรรมสมัปยุตดวยปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   สัมปยุตดวยปรามาสธรรมเหลาน้ัน     คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ   วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ.  
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           ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  เปนไฉน  ?  
           ธรรมเหลาใด   วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น     คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ,    รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากปรามาสะ. 
           [๗๖๔]  ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของปรามาสะ 
เปนไฉน  ?  
           ปรามาสะนั้นนั่นแล  ชื่อวาธรรมเปนปรามาสะ   และเปนอารมณของ 
ปรามาสะ. 
           ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ   แตไมเปนปรามาสะ  เปน 
ไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด     เปนอารมณของปรามาสะโดยปรามาสธรรมเหลานั้น  
เวนปรามาสธรรมเหลาน้ันเสีย   คือ  กุศลธรรม   อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม 
ประเภทท่ียังมีอาสวะที่เหลือ    ซึ่งเปนกามาวจร   รปูาวจร   อรปูาวจร    ไดแก 
รูปขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของ 
ปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ. 
           [๗๖๕]   ธรรมวปิปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรา- 
มาสะ  เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด   วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น    คือ   กุศลธรรม 
อกุศลธรรม   อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ   ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร 
อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ธรรม- 
วิปปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ.  
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           ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  และไมเปนอารมณของปรามาสะ  
เปนไฉน ?   
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากปรามาสและไมเปนอารมณของปรามาสะ. 
                                    ปรามาสโคจฉกะ   จบ 
 
                                            มหันตรทุกะ 
           [๗๖๖]   ธรรมมอีารมณ   เปนไฉน  ?  
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีอารมณ. 
           ธรรมไมมีอารมณ  เปนไฉน  ? 
           รูปทั้งหมด    แตอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมไมม ี
อารมณ.  
           [๗๖๗]   ธรรมเปนจิต  เปนไฉน  ? 
           จักขุวิญญาณ   โสตวิญญาณ   ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ   กายวิญญาณ 
มโนธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนจิต. 
           ธรรมไมเปนจิต   เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ,   รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนจิต. 
           [๗๖๘]   ธรรมเปนเจตสิก  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
เปนเจตสิก.  
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           ธรรมไมเปนเจตสิก  เปนไฉน  ?  
           จิต   รปูทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
ไมเปนเจตสิก. 
           [๗๖๙]  ธรรมสมัปยุตดวยจิต  เปนไฉน ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
สัมปยุตดวยจิต. 
           ธรรมวิปปยุตจากจิต  เปนไฉน  ? 
           รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุ 
จากจิต 
           จิต  จะกลาววาสัมปยุตดวยจิตก็ไมได   วาวิปปยุตจากจิตก็ไมได. 
           [๗๗๐]  ธรรมเจือกับจิต  เปนไฉน ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เจือกับจิต. 
           ธรรมไมเจือกับจิต   เปนไฉน ? 
           รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเจือ 
กับจิต 
           จิต  จะกลาววาเจือกับจิตก็ไมได  วาไมเจือกับจิตก็ไมได.  
           [๗๗๑]   ธรรมมจีิตเปนสมุฏฐาน  เปนไฉน  ?  
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ,  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  หรือ 
รูปแมอ่ืนใดซึ่งเกิดแตจิต  มีจิตเปนเหตุ  มีจิตเปนสมุฏฐาน มีอยู   คือ  รูปายตนะ. 
สัททายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาศธาตุ  อาโปธาตุ  
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รูปลหุตา  รปูมุทุตา  รูปกัมมัญญตา  รูปอุปจยะ   รูปสันตติ    กพฬิงการาหาร  
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน  เปนไฉน  ? 
           จิต   รปูที่เหลือ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรม 
ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           [๗๗๒]   ธรรมเกดิรวมกับจิต  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ    สงัขารขันธ    กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเกิดรวมกับจิต.    
           ธรรมไมเกิดรวมกบัจิต  เปนไฉน  ? 
           จิต    รูปที่เหลือ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไม 
เกิดรวมกับจิต. 
           [๗๗๓]  ธรรมเกดิคลอยตามจิต  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ,   กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเกิดคลอยตามจิต. 
           ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต  เปนไฉน  ? 
           จิต  รปูที่เหลือ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ไมเกิดคลอยตามจิต. 
           [๗๗๔]   ธรรมเจอืกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรม 
เจือกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน  เปนไฉน  ?  
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           จิต   รปูทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม  
ไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน. 
           [๗๗๕]  ธรรมเจอืกับจิต     มจีิตเปนสมุฏฐาน    และเกิดรวม 
กับจิต  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เจือกับจิต   มีจิตเปนสมุฏฐานและเกิดรวมกับจิต.  
           ธรรมไมเจือกับจิต    ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน    และไมเกิดรวม  
กับจิต   เปนไฉน  ? 
           จิต   รปูทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ไมเจือกับจิต   ไมมีจิตเปนสมุฏฐานและไมเกิดรวมกับจิต. 
           [๗๗๖]  ธรรมเจอืกับจิต   มีจติเปนสมุฏฐาน    และเกดิคลอย 
ตามจิต   เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ  สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
เจือกับจิต  มีจิตเปนสมุฏฐานและเกิดคลอยตามจิต. 
           ธรรมไมเจือกับจิต   ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน  และไมเกิดคลอย 
ตามจิต    เปนไฉน  ? 
           จิต  รปูทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
ไมเจือกับจิต  ไมมีจิตเปนสมุฏฐานและไมเกิดคลอยตามจิต. 
           [๗๗๗]  ธรรมเปนภายใน  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ   ฯลฯ   มนายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปน 
ภายใน. 
           ธรรมเปนภายนอก   เปนไฉน  ?  
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           รูปายตนะ  ฯลฯ   ธรรมายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปน  
ภายนอก. 
           [๗๗๘]   ธรรมอาศัยมหาภูตรปูเกิด  เปนไฉน  ?   
           จักขายตนะ  ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปเกิด. 
           ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด  เปนไฉน  ?   
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   มหาภูตรูป  ๔ 
และอสังขตธาตุ  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด. 
           [๗๗๙]  ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึด 
ครอง  เปนไฉน  ? 
           วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ    ซึ่งเปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  และ 
รูปที่กรรมแตงข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันเจตนากรรม   ที่สัมปยตุ  
ดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง. 
           ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง 
เปนไฉน  ?  
           กุศลธรรมและอกศุลธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ    ซึ่งเปนกามาวจร 
รูปาวจร  อรปูาวจร  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,   ธรรมท่ีเปนกิริยา 
ไมใชกุศล  ไมใชอกุศล   ไมใชกรรมวิบาก,   รูปที่กรรมมิไดแตงข้ึน,    มรรค 
และผลของมรรคที่เปนโลกุตระ     และอสังขตธาตุ     สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมอันเจตนากรรมที่สมัปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง. 
                                      มหันตรทุกะ  จบ  
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                               อธิบายนีวรณโคจฉกะ  
                             วาดวยถีนมิทธนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในถีนมิทธนทิเทสแหงนีวรณโคจฉกะ  ตอไป. 
           บทวา  จิตฺตสฺส  อกลฺยตา  (ความไมสมประกอบแหงจิต)  คือภาวะ 
แหงคนปวยไข. จริงอยู  คนปวยไข  ตรัสเรียกวา  อกลฺยโก  (ผูมีสุขภาพไมดี) 
แมในวินัยก็กลาวไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมสามารถ   ดังนี้. 
           บทวา   อกมมฺฺตา   (ความไมควรแกการงาน)   ไดแก   อาการ 
แหงความไมควรแกการงานคือความเปนไขแหงจิต.  บทวา  โอลียนา  (ความ 
ทอแท)   ไดแก   อาการท่ีทอถอย.    จริงอยู   จิตที่ยังอิริยาบถใหเกิดข้ึน   เม่ือ 
ไมอาจเพ่ือใหอิริยาบถทรงอยู     ยอมทอแท     ดุจคางคาวเล็กหอยอยูบนตนไม 
ยอมทอถอยดุจหมอนํ้าด่ืมหอยไวที่เสาเข่ือนฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ความทอแท   ดังน้ี   ทรงหมายถึงอาการนั้นของจิตน้ัน.   บทที ่๒  (สลฺลียนา 
ความถดถอย)   ทรงเพ่ิมดวยอํานาจบทอุปสรรค. 
           บทวา  ลีน  (ความหดหู) ไดแก  ขดงอแลว เพราะความไมแผออกไป. 
บททั้ง ๒ นอกน้ี    (คือ  ลียนา   ลียิตตฺต   อาการท่ีหดหู    ภาวะที่หดหู) 
เปนบทแสดงถึงอาการและภาวะของจิตน้ัน. 
           บทวา  ถีน  (ความซบเซา)   ความวา   ที่ชื่อวา   ถีนะ   โดยความ 
เปนแทง   เพราะไมแผไปเหมือนกอนเนยใส.   บทวา  ถียนา (อาการท่ีซบเซา) 
เปนการแสดงอาการของจิต   ภาวะแหงอาการที่จิตซบเซาแลว  ชื่อวา  ถียิตตฺต 
(ความซบเซา)   อธิบายวา    ความท่ีจิตเปนธรรมชาติกระดางดวยสามารถแหง 
การไมแผออกไปนั้นเทียว.  
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           บทวา    กายสฺส   (แหงกาย)  ไดแก นามกายคือขันธ  ๓.  บทวา  
อกลฺยตา   อกมฺมฺตา  (ความไมสมประกอบแหงนามกาย  ความไมควรแก 
การงานแหงนามกาย) มีนัยดังกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ.  ที่ชื่อวา  โอนาโห 
(ความปกคลุม)    เพราะอรรถวา    ยอมปกคลุมกาย   เหมือนกอนเมฆปกคลุม 
อากาศฉะน้ัน    การปกคลุมโดยสวนทั้งหมด  ชื่อวา  ปรินาโห  (ความหุมหอ). 
           ที่ชื่อวา   อนฺโตสโมโรโธ   (ความปดบังไวภายใน)   เพราะอรรถวา 
ยอมปดกั้นไวภายใน.  เหมือนอยางวา  นครท่ีเขาปดแลว พวกมนุษยยอมไมได 
เพ่ืออันออกไปภายนอก  ฉันใด  ธรรมท้ังหลาย  อันมิทธะ    (ความงวงเหงา) 
ปดไวแลวยอมไมไดเพ่ืออันแผออกไป    ฉันนั้น      เพราะฉะนั้น    จึงตรัสวา 
อนฺโตสโมโรโธ   (ความปดบังไวภายใน). 
           ที่ชื่อวา  มิทฺธ (ความงวงเหงา)  เพราะอรรถวา ยอมกําจัด  อธิบายวา 
ยอมเบียดเบียนโดยความไมควรแกการงาน.  ที่ชื่อวา โสปฺป  (ความหาวนอน) 
เพราะอรรถวาเปนเหตุใหหลับ. ทีช่ื่อวา ปจลายิกา (อาการท่ีหาวนอน) เพราะ 
อรรถวา  ยอมทําใหเปลือกตาเปนตนงับลง. 
           บทวา  สุปนา  สุปตตฺต กิริยาที่หาวนอน  ภาวะที่หาวนอน  เปนบท 
แสดงอาการและภาวะของจิตน้ัน   แตวา  บทวา ความหาวนอน ขางหนาของ 
บทเหลาน้ันอันใด  เหตุในการกลาวซ้ําของบทน้ัน  ขาพเจากลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
           บทวา   อิท   วุจฺจติ   ถีนมิทฺธนวิรณ   ถีนะและมิทธะนี้เรียกวา 
ถีนมิทธนีวรณ  คือ รวมถนีะและมิทธะนี้เขาดวยกัน  เรียกวา   ถีนมิทธนิวรณ 
ดวยอรรถวากางกั้น.   ถีนมิทธนิวรณใด  ยอมเกิดข้ึนในเวลากอนหรือหลังความ 
หลับแกพระเสกขะและปุถุชนทั้งหลายโดยมาก      ถีนมิทธนิวรณนั้น       อรหัต  
มรรคตัดขาดแลว    แตการกาวลงสูภวังคของพระขีณาสพท้ังหลาย   ยอมมีดวย  
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ความทุรพลแหงกรชกาย   (กายเกิดแตธุลี)๑  เมื่อภวังคนั้นไมระคนดวยอารมณ  
อ่ืนเปนไปอยู   พระขีณาสพเหลาน้ันยอมหลับ    นั้นชื่อวา   ความหลับยอมมีแก 
พระขีณาสพเหลาน้ัน  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนอัคคิ-  
เวสสนะ     ก็เราแลยอมรูเฉพาะ  ในทายเดือนฤดูรอน   เรากลบัจากบิณฑบาต 
ภายในกาลภายหลังภัตปูผาสังฆาฏิ  ๔  ชั้น  แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะกาวลงสู 
ความหลับโดยปรัศวเบื้องขวา  ดังนี้.๒ 

 
                                   วาดวยมิทธะมใิชอกุศล 
           ก็ความท่ีกรชกายออนเพลีย   (ทุรพล)  นี้   เห็นปานน้ี   ไมใชภาวะที่ 
มรรคพึงฆา  ความที่กายทุรพลน้ียอมไดทั้งในรูปที่มีใจครอง   และในรูปที่ไมมี 
ใจครอง  เมื่อจะไดในรูปท่ีมีใจครอง  ยอมไดในเวลาท่ีพระขีณาสพเดินทางไกล 
หรือทําการงานอยางใดอยางหน่ึงเหน็ดเหน่ือย  เมื่อไดในรูปที่ไมมีใจครอง  ยอม 
ไดในใบไมดอกไมทั้งหลาย   จริงอยู    ใบไมของตนไมบางชนิดยอมคลี่ออกไป 
ดวยแสงแดด ในเวลาราตรียอมงอกลับ  ดอกปทุมเปนตน  ยอมบานดวยแสงพระ 
อาทิตย     แตในเวลาราตรียอมหุบ     ก็มิทธะน้ียอมมีแกพระขีณาสพท้ังหลาย 
เพราะความท่ีมิทธะนั้นไมเปนอกุศล  ฉะน้ีแล. 
           ในอธกิารแหงมิทธะนั้น    ถาพึงมีผูสงสัยวา   มิทธะมิใชอกุศล   เพราะ 
เหตุไร  เพราะมิทธะเปนรูป  กร็ูปเปนอัพยากตะและมิทธะนี้ก็เปนรูป   ดวยเหตุ 
นั้นในอธิการน้ี    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกระทํากายศัพทวา   ความไมสม- 
ประกอบแหงนามกาย  ความไมควรแกการงานแหงนามกาย   ดังน้ี. 
           ขอน้ี  พึงเฉลยวา  ถาวามิทธะนี้เปนรูปดวยเพียงคําท่ีตรัสวา   กายสฺส 
(แหงกาย)  เทาน้ันไซร   ธรรมทั้งหลายแมมีกายปสสัทธิเปนตนก็พึงเปนรูปไป. 
๑.  รูปอันเกิดสืบตอมาดวยสมุฏฐาน  ๔   ๒. ม.  มู.  เลมท่ี  ๑๒   ๔๓๐/๔๖๑  
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ทั้งหมด  แมการเสวยสุขและการกระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะท่ีตรัสไววา  เสวย   
สุขดวยกาย     กระทําใหแจงปรมัตถสัจจะดวยกาย    ดังน้ี    กพึ็งเปนรูปเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้น  ไมควรพูดวามิทธะนี้เปนรูป  ดังนี้. 
           ถามวา  ก็ในอธิการน้ี  นามกาย ชื่อวา  กาย  เมื่อเปนเชนน้ัน    เพราะ 
เหตุไร   จึงตรัสวา    โสปฺป    ปจลายิกา   (ความหาวนอน   ความโงกงวง) 
ดังน้ีเลา  ดวยวานามกายยอมไมหาวนอน  ยอมไมโงกงวง. 
           ตอบวา  เพราะความหาวนอนและความโงกงวงนั้นเปนผลของมิทธะ 
นั้น   เหมือนเพศเปนตนเปนผลของอินทรียฉะนั้น  เหมือนอยางวา  ทรวดทรง 
มีเพศเปนตนเหลาน้ี  คือ  เพศหญิง   นมิิตหญิง   มารยาหญิง   กริิยาของหญิง 
ตรัสไวเพราะความเปนผลของอิตถินทรีย    ฉันใด    ความหาวนอนเปนตนก็ 
ตรัสไว     เพราะความเปนผลแหงมิทธะ      กลาวคือความปวยไขแหงนามกาย 
แมนี้ฉันนั้น.     ดวยวา     เมื่อมิทธะมีอยู     ความหาวนอนเปนตนนั้นก็มี 
เพราะฉะนั้น    จึงตรัสมิทธะแมเปนอรูป   (นาม)  โดยผลูปจารนัย  (มุงถึงผล) 
วา   ความหาวนอน  ความโงกงวง   กริิยาท่ีหาวนอน   ความหาวหอน.   อน่ึง 
แมดวยวจนัตถะ  (ความหมายของคํา)  วา  ทีช่ื่อวา  ปจลายิกา   (ความโงก 
งวง)  เพราะอรรถวา  ยอมทําใหเปลือกตาเปนตนปดลงดังน้ี   ก็ใหสําเร็จความ 
หมายน้ีเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น    มิทธะจึงไมใชรูป.  อนึ่ง  ความที่มิทธะนั้น 
เปนอรูป  พระองคก็ทรงแสดงแมดวยความปกคลุมเปนตนนั่นแหละ   เพราะวา 
           ถามีผูทวงอีกวา   ก็มิทธะนี้เปนรูปดวยเหตุ    (มีการปกคลุมเปนตน) 
นี้แหละมิใชหรือ  เพราะอรูป (นาม)  ยอมปกคลุม หุมหอ  ปดบงัไวในภายใน 
ซึ่งอะไร ๆ  ไมไดแล.  
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           ขอน้ีตอบวา  ถาอยางนั้น   แมความกางกั้นกุศลธรรมก็ไมพึงมี  เพราะ  
ฉะน้ัน   พึงทราบความท่ีมิทธะแมนี้เปนความปกคลุมเปนตน   ดวยอรรถมคีวาม 
ปกคลุมเปนตน   เหมือนอรูปธรรมมกีามฉันทะเปนตน  ที่ชื่อวา  นิวรณ  ดวย  
อรรถวากางกั้นฉะน้ัน.      
           อีกอยางหนึ่ง  ทานทวงวา มิทธะแมนี้ชื่อวา  เปนอรูป  เพราะพระบาลี 
วา  ละนิวรณ ๕ เพราะทําจิตใหเศราหมองบั่นทอนปญญา   ดังน้ี   เพราะรูปทํา 
จิตใหเศราหมองไมได  ทอนปญญาก็ไมได  ดังนี้    เพราะเหตุไร  จึงเปนไมได 
คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณบางพวก 
ดื่มสุราเมรัยไมละเวนการดื่มสุราและเมรัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนอุปกิเลส 
(เครื่องเศราหมอง)  ของสมณพราหมณขอท่ีหน่ึงดังน้ีมีอยูมิใชหรือ. 
           อีกขอหนึ่งก็ไดตรัสไววา    ดูกอนคหบดีบุตร    โทษในการประกอบ 
เนือง ๆ ในฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาทคือการด่ืมสุราและเมรัยที่พึงเห็นใน 
ปจจุบันมี  ๖ อยางคือ  เสียทรัพย ๑   กอการทะเลาะวิวาท   ๑  เปนบอเกิดของ 
โรค ๑  ทําใหเสียชื่อเสียง ๑  ทําใหไมรูจักอาย ๑  บั่นทอนปญญา  ๑  รวมเปน 
ขอท่ี  ๖  ดังน้ี    แมพระบาลียอมเปนสิ่งท่ีเขาใจไดทีเดียว    เพราะประจักษอยู 
ก็เพราะเหตุที่น้ําเมาเขาถึงทอง   จิตยอมเศราหมอง   ปญญายอมทุรพล   ฉะน้ัน 
แมมิทธะก็เปรียบเหมือนนํ้าเมาพึงทําจิตใหเศราหมองบั่นทอนปญญามิใชหรือ. 
           ตอบวา    ไมควรเห็นอยางนั้น     เพราะทรงแสดงถึงความเปนปจจัย  
จริงอยู  ถานํ้าเมาพึงเปนสังกิเลส  (ทาํจิตใหเศราหมอง)  ไซร   สังกิเลสนั้นก็พึง 
มาสูนิทเทสในนิทเทสแหงอุปกิเลสทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา    ภิกษุนั้นละนิวรณ 
๕ เหลาน้ีอันทําจิตใหเศราหมองดังน้ี   หรือวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุปกิเลส 
ของจิต ๕ อยางเหลาน้ีแล    ฉันนั้นนั่นแหละ    เปนเครื่องทําจิตใหเศราหมอง  
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เปนเครื่องทําจิตมิใหออน  ไมใหควรแกการงาน มิใหบริสุทธิผุ์ดผอง มิใหต้ังมั่น  
โดยชอบ  มิใชเพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ธรรมเครื่องเศราหมอง  ๕ 
เปนไฉน  ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามฉันทะเปนอุปกิเลสของจิตดังน้ี   หรือวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุปกิเลสของจิตเปนไฉน ? อภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกิเลส 
ของจิตดังน้ี     ก็เพราะเม่ือนํ้าเมาแมนั้นอันบุคคลด่ืมแลว     กิเลสท้ังหลายอันทํา 
จิตใหเศราหมองและบ่ันทอนปญญายอมเกิดข้ึน     ฉะน้ัน   น้าํเมาน้ันพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสอยางน้ีโดยแสดงชี้ถึงปจจัย       เพราะความท่ีน้ําเมาเหลาน้ัน  
เปนปจจัยแกอุปกิเลส.   สวนมิทธะเปนสังกิเลสแหงจิตดวยตนเอง  และบั่นทอน 
ปญญา  เพราะฉะน้ัน   มิทธะ  คือ  อรปูเทาน้ัน. 
           ยังมีเนื้อความบางอยางที่จะพึงกลาวใหยิ่งกวานี้       โดยการกลาวถึง 
สัมปโยคะ  จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ถนีมิทธนิวรณเปนนิวรณและ 
สัมปยุตดวยนิวรณ    ดวยอวิชชานิวรณ     เพราะฉะนั้น     มิทธะน้ีจึงไมใชรปู 
เพราะตรัสถึงการสัมปโยคะ     เพราะรูปจะนับเขาดวยธรรมท่ีสัมปยุตดวยกันหา 
ไดไมดังน้ี. 
           แมเม่ือเปนเชนนี้      อาจารยผูกลาวถึงมิทธะก็จะพึงทวงวา      คําน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยสามารถแหงธรรมดาตามท่ีหาได       เหมือนอยาง  
พระดํารัสที่ตรัสดวยอํานาจประกอบความตามท่ีไดอยางนี้วา     ทั้งหอยกาบและ 
หอยโขง   ทัง้กอนกรวดและกระเบื้อง   ทั้งฝูงปลาเที่ยวไปบาง   ต้ังอยูบาง  ดังน้ี 
ความจริง    กอนกรวดและกระเบื้องต้ังอยูอยางเดียวไมเที่ยวไป     อีกสองอยาง 
นอกน้ียอมเที่ยวไปบาง  ยอมตั้งอยูบาง  ขอน้ีฉันใด   แมในอธิการแหงมิทธะนี้  
ก็ฉันนั้น    มทิธะเปนนิวรณอยางเดียวไมสัมปยุตดวยอกุศล   ถีนะเปนนิวรณดวย 
เปนธรรมสัมปยุตดวย     เพราะฉะนั้น      พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถีนมิทธะ  
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ทั้งหมดรวมกันดวยสามารถแหงธรรมตามท่ีไดวา    เปนนิวรณและสัมปยุตดวย  
นิวรณดังน้ี   แตมิทธะเปนนิวรณอยางเดียวไมสัมปยุตกับอกุศล   เหมือนกอน 
กรวดและกระเบื้องต้ังอยูอยางเดียวไมเที่ยวไปฉันน้ัน     เพราะเหตุนั้น     มทิธะ 
จึงเปนรูปเทาน้ัน  ดังนี้. 
           ตอบวา ทานไมควรเห็นเชนนั้น  เพราะมิทธะไมสําเร็จความเปนรูปได 
จริง  คําวา  กอนกรวดและกระเบื้องยอมไมเท่ียวไป   ดังนี้   แมเวนจาก 
พระสูตรก็เขาใจได   เพราะฉะนั้น    เนื้อความดวยสามารถท่ีหาไดในพระสูตรนี้  
จงยกไว  แตคําท่ีกลาววา  มิทธะเปนรปู   นี้ไมควร   ใคร ๆ  ไมอาจเพ่ือจะ 
ใหมิทธะนั้นเปนรูปไดดวยสูตรนี้    เพราะฉะน้ัน  มิทธะนี้มิไดตรัสดวยอํานาจ 
ความตามท่ีได  เพราะมิทธะไมสําเร็จความเปนรูป  เหตุนั้น    มทิธะจึงเปนอรูป 
เทาน้ัน.                                             
           ถอยคําท่ีควรจะกลาวใหยิ่งข้ึนไปกวาคําท่ีกลาวแลว  ก็เพราะมีพระบาล ี
วา   จตฺตตฺตา       (เพราะสละแลว)   เปนตน    จรงิอยูในวิภังคปกรณ  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา   เพราะสละแลว   อยางนี้วา   ภิกษุชื่อวา   ม ี
ถีนมิทธะไปปราศแลว     เพราะสละแลว     เพราะคายแลว     เพราะปลอยแลว 
เพราะละแลว    เพราะสละคืนแลว    ซึ่งถีนมิทธะนั้น    ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
ผูมีถีนมิทธะไปปราศแลว    ดังน้ี   และวา    ภิกษุทาํจิตนี้ใหหมดจด   ใหหมด 
จดวิเศษ  ใหบริสุทธิ์  ใหหลุดพน  ใหพนวิเศษ  ใหปลดเปลื้องจากถีนมิทธะ 
นี้   ดังน้ี    ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสเรียกวา   ทําจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ   ดงัน้ี  
สวนรูปพระองคมิไดตรัสอยางนี้      เพราะเหตุนั้นแหละ   มิทธะจึงเปนอรูป 
เทาน้ัน.  
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           อาจารยผูกลาวมิทธะแยงวา   ทานไมควรกลาว  โดยความท่ีถีนมิทธะ  
ไมเกิดแตจิต   แทจริง   ๓  อยาง  คือเกิดแตจิต  ๑  เกิดแตอุตุ  ๑ 
เกิดแตอาหาร    ในบรรดามิทธะทั้ง ๓ เหลาน้ี   มิทธะใด  เกิดแตจิตในวิภังค 
แหงมิทธะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ความไมมีแตฌานจิตท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น  มิทธะจึงไมสําเร็จเปนอรูป   เหตุนั้น  มิทธะจึงเปนรูปเทาน้ัน   ดัง 
นี้. 
           ตอบวา   ขอนน้ีไมควรเห็นมิทธะเปนรูปไดเลย   จริงอยู   ครั้นความท่ี 
มิทธะสําเร็จเปนรูป  ใคร ๆ   ก็อาจไคคําพูดนั่นวา  ความไมเกิดแหงมิทธะอันเกิด 
แตจิต   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวิภังคนั้น   และความที่มิทธะเปนรูป 
นั่นเทียว   ยอมไมควร  เพราะฉะนั้น    มิทธะจึงเปนอรูปเทาน้ัน.              
           ถอยคําท่ีจะพึงกลาวใหยิ่งไปกวาโดยการกลาวถึงการละ (ประหาณ) มีอยู 
จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละแมมิทธะไว  ในพระบาลีทั้งหลายมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุละธรรม  ๖  ประการไดแลวก็อาจเขาปฐมฌานอยู 
ธรรม ๖  ประการเปนไฉน  ? คือกามฉันทะ ๑ พยาบาท  ๑  ถีนมิทธะ  ๑ อุทธัจจะ 
๑ กุกกุจจะ  ๑  วิจิกิจฉา  ๑ ก็โทษในกามท้ังหลายแล  ชื่อวาอันบุคคลน้ันเห็น 
ดีแลวดวยสัมปชัญญะ  ดงัน้ี  และวา  ภิกษุละนิวรณ  ๕  เหลาน้ีแลวจักรู 
ประโยชนตนบาง  ประโยชนผูอ่ืนบาง  ดวยปญญาที่มีกําลัง  ดังนี้  สวนรูปอัน 
บุคคลไมพึงละ  เหมือนอยางที่ตรัสไววา   รูปขันธอันบุคคลพึงรูยิ่ง   พึงกําหนด 
รู   แตไมพึงละ   ไมพึงเจริญ  ดังน้ี    มิทธะจึงเปนอรูปเทาน้ัน    เพราะกลาวถึง 
การละมิทธะแมนี้. 
           อาจารยผูกลาวมิทธะคานวา   ทานไมควรกลาวอยางนั้น  เพราะพระ 
ดํารัสการละแมซึ่งรูปก็มีอยู   เพราะวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละ  แมซึ่ง  
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รูปนั่นแหละในพระบาลีนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมใชของพวกเธอ  พวก  
เธอจงละรูปนั้นเสีย  ดังนี้  เพราะฉะนั้น  คําวา   มทิธะเปนอรูปนี้   จึงไมถูก 
ตอง. 
           อาจารยผูชี้แจงกลาววา  ทานไมควรเห็นอยางนั้น  เพราะพระดํารัสน้ัน  
ตรัสโดยประการอ่ืน   จริงอยู   ในพระสูตรนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละ  
รูปดวยสามารถแหงการละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ    อยางนี้วา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย    การกําจัดฉันทราคะ    (ความกําหนัดดวยสามารถความพอ 
ใจ)  ในรูปอันใด  การกําจัดนั้นเปนการละในรูปนัน้  ดังน้ี  มิทธะจึงไมใชรปู 
เพราะตรัสไวโดยประการอ่ืนวา   คําวารูปตรัสวาเปนธรรมควรละเหมือนการละ 
ธรรม ๖  อยาง  ละนิวรณ  ๕  อยาง  หามิได  เพราะฉะนั้น    พระสูตรเหลาใด 
ที่ตรัสไวมีอาทิวา    ภิกษุละนิวรณ  ๕   เหลาน้ีอันทําใจใหเศราหมอง    ดังนี้   
บัณฑิตพึงทราบวา   มิทธะเปนอรูปเทาน้ันโดยพระสูตรเหลาน้ันดวย    โดยพระ- 
สูตรเหลาอ่ืนดวย. 
           จริงอยางนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตร  มิใชนอยอันสองถึง 
ความท่ีมิทธะนั้นเปนอรูปเทาน้ันมีอาทิอยางนี้วา    ดูกอนภิกษทุั้งหลาย 
นิวรณเปนเครื่องกางกั้น     ทวมทับจิต  บั่นทอนปญญา   ๕  ประการ 
เหลาน้ี  ๕  ประการเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะ   ฯลฯ 
ถีนมิทธะเปนนิวรณเครื่องกางกั้น  ทวมทับจิต   บั่นทอนปญญา   ดัง 
นี้  และวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถีนมทิธะเปนนิวรณทําใหมืด   ไม 
ทําจักษุ   ไมทําญาณ   ดับปญญา   เปนพวกพิฆาต    ไมเปนไปเพ่ือ 
พระนิพพาน   ดังน้ี   และวา  ดูกอนพราหมณ   ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือน 
กันแล   สมัยใด   บุคคลถูกถีนมิทธะกลุมรุมจิต   ถูกถีนมิทธะครอบงํา  
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จิตอยู   ดังน้ี   และวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภกิษุมนสิการอยูโดย  
อุบายไมแยบคาย  กามฉันทะท่ียังไมเกิดขึ้นยอมเกดิขึ้น ฯลฯ    ถีน- 
มิทธะท่ียังไมเกิดยอมเกดิขึ้น  ดังนี้  และวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กองแหงอกศุลลวน ๆ นี้   คือ   นิวรณ  ๕  นี้   ดังน้ี  ก็เพราะมิทธะนี้ 
เปนอรูป  ฉะนั้น     จึงเกิดข้ึนแมในอรูปธรรม  จริงอยู   คําน้ีตรสัไวในปฏฐาน 
มหาปกรณวา  ธรรมคือนิวรณอาศัยธรรมคือนิวรณเกิดข้ึน  มิใชอาศัยปุเรชาต- 
ปจจัยเกิดข้ึน  พุทธวจนะท้ังหมดในวิภังคพระดํารัสนี้วา  อาศัยกามฉันทนิวรณ 
ในความเปนอรูปยอมเกิดถีนมิทธะ    อุทธัจจะและอวิชชานิวรณ   ดังน้ี    ให 
พิสดาร  เพราะฉะนั้น   ในอธิการน้ีพึงถึงความตกลงวา  มิทธะเปนอรูปเทานั้น 
ดังน้ี. 
 
                                 วาดวยกุกกุจจนิทเทส 
           พึงทราบวินิจฉัยในกุกกุจจนิทเทส   ตอไป 
           บทวา  อกปฺปเย  กปฺปยสฺ ิตา  (ความสําคัญวาควรในของที่ไม 
ควร)  เปนตนตรัสไวเพ่ือแสดงกุกกุจจะโดยมูล  จริงอยู  ในการกาวลวงที่ทํา 
แลว      โดยมีความสําคัญอยางนี้     เมื่อภิกษุมีสติระลึกถึงวัตถแุละอัชฌาจารท่ี 
สําเร็จแลวอีก    ก็เดือดรอนอยูเนือง  ๆ  อยางนี้วา    เราทํากรรมชั่วแลวดังน้ี 
กุกกุจจะน้ี   จึงเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงการตามเดือดรอนในภายหลัง    ดวยเหตุ 
นั้น   เพ่ือทรงแสดงกุกกุจจะนั้นโดยมูล  จึงตรัสคํามีอาทิวา  อกปฺปเย  กปฺปย- 
สฺ ิตา  ดังนี้. 
           ในพระพุทธพจนนั้น     อธิบายวา   ภิกษุมีความสําคัญวาควรยอมฉัน 
อาหารท่ีไมควร  มีความสําคัญวาเน้ือท่ีควรยอมฉันเนื้ออันไมควร  คือยอมขบ 
ฉัน    (เค้ียวกิน)   เนื้อหมีดวยสําคัญวาเปนเนื้อสุกร   หรือยอมขบฉันเน้ือเสือ-  
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เหลืองดวยสําคัญวาเปนเน้ือกวาง   เมื่อกาลผานไปแลว    สําคัญวายังเปนกาลอยู  
หามภัตแลวสําคัญวาไมไดหามภัต     เมื่อของที่ยังมิไดรับประเคนตกไปในบาตร 
ยอมฉันดวยสําคัญวารับประเคนแลว   อยางนี้   ชือ่วา   การทําการกาวลวงดวย  
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร.  ภิกษุเมื่อขบฉันเนื้อสุกรดวยความสําคัญวา 
เปนเนื้อหมี   และฉันอาหารในเวลาดวยสําคัญวานอกเวลา  ชื่อวา  กระทําการ 
กาวลวงดวยความสําคัญในของท่ีควรวาไมควร. 
           อน่ึง  สิ่งบางอยางไมมีโทษภิกษุการทําดวยความสําคัญวามีโทษและท่ี 
มีโทษทําความสําคัญวาไมมีโทษ  ชื่อวา  กระทําการกาวลวงดวยความสําคัญใน 
สิ่งท่ีไมมีโทษวามีโทษ  ดวยความสําคัญในสิ่งท่ีมีโทษวาไมมีโทษ.  ก็เพราะกุกกุจ 
จะน้ียอมเกิดข้ึนเพราะการกาวลวงที่ทําแลว    ความสําคัญวามีโทษในของที่ไมมี 
โทษอยางนี้วา กรรมอันดีเรายังมิไดกระทําหนอ   กศุลเรายังมิไดกระทํา   เครือ่ง 
ปองกันของคนกลา   ยังมิไดกระทําหนอ  บาปเรากระทําแลวหนอ  ความหยาบ 
ชา   เรากระทําแลว   ความรายกาจเรากระทําแลว   ดังน้ี  เพราะฉะนั้น   พระผู 
มีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงอนุญาตวัตถุแมอ่ืนแกภิกษุผูมีกุกกุจจะน้ันจึงตรัสคํามี 
อาทิวา  การรําคาญ ฯลฯ   ซึ่งมีลักษณะเห็นปานน้ี   อันใด  ดังนี.้  ในอธิการ 
นี้   บทวา กุกกุจจะ  มีอรรถงายทั้งน้ัน.     อาการแหงความรําคาญ    ชื่อวา 
กุกฺกุจฺจายนา    (กริิยาท่ีรําคาญ)   ภาวะแหงธรรมอันกุกกุจจะใหเปนไปแลว 
ชื่อวา   กุกฺกจฺุจายิตตฺต  (ความรําคาญ). 
           ในคําวา  เจตโส   วิปฺปฏิสาโร   (ความเดือดรอนใจ)  นี้   ความวา 
การเผชิญหนาตอกรรมที่ทําแลวและยังไมทํา  หรือเผชิญหนาตอสิ่งท่ีมีโทษและ 
ไมมีโทษ   ชือ่วา   วิปฏิสาร   (ความเดือดรอน)   ก็เพราะความวิปฏิสารน้ัน  
ยอมทําบาปอันทําแลวใหเปนกรรมที่ยังไมกระทํา   หรือยอมไมกระทําความดี  
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ที่ยังไมทําแลวใหเปนอันตนทําแลว    ฉะน้ัน    การหวนระลึกไปผิดรูปหรือเปน  
สิ่งท่ีนารังเกียจ   เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา   วิปฏสิาร.   อน่ึง   เพ่ือใหทราบ 
วา  วิปฏิสารนั้นเปนของจิต  มิใชของสัตว  ดังนี้   จึงตรัสวา  เจตโส   วิปฺ- 
ปฏิสาโร  (ความเดือดรอนของจิต)  ดังนี้.  เนื้อความน้ีเปนการอธิบายสภาวะ 
ของกุกกุจจะน้ัน. 
           ก็กุกกจุจะเม่ือเกิดข้ึน  ยอมสลกัใจอยูเหมือนปลายเหล็กแหลมขีดภาชนะ 
สําริดอยูนั่นแหละเกิดข้ึน  เพราะฉะน้ัน   จึงตรัสวา  มโนวิเลโข    (ความยุงใจ) 
เนื้อความน้ีอธิบายกิจ (หนาที่)  ของกุกกุจจะนั้น.  สวนกุกกุจจะ (ความรังเกียจ) 
ใดที่ตรัสไวในพระวินัยวา   ครั้งน้ันแล   ทานพระสารีบุตร   รงัเกียจวา 
การอยูฉันอาหารในโรงฉนัเปนประจํา   พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม 
ไว  เพราะฉะนั้น     จึงไมยอมรับ   ดังน้ี    กุกกุจจะ   (การรังเกียจ)   นั้น 
ไมเปนนิวรณ.   เพราะพระอรหันตไมมีความเดือดรอนในภายหลังวา   สิ่งน้ีเรา 
ทําผิดแลว   ดังน้ี    ก็ชื่อวา    กุกกุจจะ (ความรังเกียจ)  ในพระวินัยกลาวคือ 
การพิจารณาน้ีวา    สิ่งนี้ควร   สิ่งน้ีไมควร   เปนนวีรณปฏิรูปกะ    (คลายกบั 
นิวรณ).  
                                                 
                       วาดวยธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตตธรรม 
           ในนทิเทสบทวา    กตเม   ธมมฺา  นีวรณา  เจว  นีวรณสมฺปยุตฺตา 
(ธรรมเปนนวิรณแตสัมปยุตดวยนิวรณ  เปนไฉน ?)  ดังน้ี  พระผูมีพระภาค 
เจามิไดตรัสแยกวา  ถีนมทิธนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณโดยอวิช- 
ชานิวรณ   เพราะถีนะและมิทธะมิไดเวนซึ่งกันและกัน   ดังน้ี.  แตเพราะเม่ือ  
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อุทธัจจะมีอยู     กุกกุจจะก็ไมมี    อุทธัจจะแมเวนจากกุกกุจจะก็เกิดได    ฉะน้ัน   
จึงตรัสแยกอุทธัจจะนั้น. 
           อน่ึง    นิวรณใด    ไมถึงการประกอบเขากับนิวรณใด    พึงทราบวา 
นิวรณนั้นพระองคมิไดทรงประกอบไว  ก็นิวรณเหลาน้ีควรเพ่ือนํามากลาวตาม 
ลําดับแหงกิเลสบาง  ตามลําดับแหงมรรคบาง  วาดวยลําดับแหงกิเลส  กาม 
ฉันทนิวรณและพยาปาทนิวรณ  อันอนาคามิมรรคยอมละ   ถีนมิทธนิวรณและ 
อุทธัจจนิวรณ  อันอรหัตมรรคยอมละ  กุกกุจจนิวรณและวิจิกิจฉานิวรณ  อัน 
โสดาปตติมรรคยอมละ  อวิชชานิวรณ  อันอรหัตมรรคยอมละ  วาโดยลําดับ 
แหงมรรค  กกุกุจจะและวิจิกิจฉา  ยอมละไดดวยโสดาปตติมรรค  กามฉันทะ 
และพยาบาทยอมละไดดวยอนาคามิมรรค  ถีนมิทธะ  อุทธัจจะและอวิชชายอม 
ละไดดวยอรหัตมรรค  ดงัน้ี. 
           ในปรามาสโคจฉกะ  บทวา  เต  ธมฺเม   เปตฺวา  (เวนปรามาส- 
ธรรมเหลาน้ันเสีย)  คือพระองคทรงกระทําใหเปนพหูพจนโดยเสมอกับคําถาม.  
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                                อุปาทานโคจฉกะ  
           [๗๘๐]  ธรรมเปนอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           อุปาทาน  ๔  คือ  กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตต- 
วาทุปาทาน. 
           [๗๘๑]  บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น    กามุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           ความพอใจคือความใคร  ความกําหนัด คือความใคร    ความเพลิดเพลิน 
คือความใคร  ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร  ความเรารอนคือความใคร 
ความสยบคือความใคร   ความหมกมุนคือความใคร   ในกามทั้งหลาย    อันใด 
นี้ชื่อวา  กามุปาทาน. 
           [๗๘๒]   ทิฏุปาทาน  เปนไฉน   ?   
           ความเห็นวา  ทานท่ีใหแลวไมมีผล  การบูชาไมมีผล    การบวงสรวง 
ไมมีผล  ผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี  โลกนี้ไมมี  โลกอื่นไมมี  มารดา 
ไมมี บิดาไมมี สัตวผูที่จุติและอุบัติไมมี  สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ไมมีในโลก    สมณพราหมณที่กระทําใหแจงซ่ึงโลกน้ีและโลกอื่นดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองแลวประกาศใหคนอ่ืนรูไดไมมีในโลก  ดังนี ้ ทฏิฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ปาชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ  สัญโญชนคือทิฏฐิ  ความยึดถือ ความยึดมั่น   ความต้ังม่ัน  ความถือผิด 
ทางชั่ว  ทางผิด ภาวะที่ผิด บอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส  มีลกัษณะ 
เชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  ทฏิุปาทาน. 
           เวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานเสีย  มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง 
จัดเปนทิฏุปาทาน.  
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           [๗๘๓]  สีลัพพตุปาทาน  เปนไฉน  ?  
           ความเห็นวา  ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล  ดวยพรต    ดวยศีลพรต  
ของสมณพราหมณในภายนอกแตศาสนานี้  ดังนี้   ทฏิฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ปาชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปร 
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ  ความยึดมั่น  ความต้ังม่ัน   ความถือผิด 
ทางชั่ว   ทางผิด  ภาวะที่ผิด  ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ  การถือโดยวิปลาส 
มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  สีลัพพตุปาทาน. 
           [๗๘๔]  อัตตวาทุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้ ผูไรการศึกษา  ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลายไมฉลาด 
ในธรรมของพระอริยเจา     ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา    ไมไดเห็น 
สัตบุรุษท้ังหลาย     ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ    ไมไดฝกฝนในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรปู 
ยอมเห็นเวทนาเปนตน   หรือเห็นตนมีเวทนา    เห็นเวทนาในตน  เห็นตนใน 
เวทนา  ยอมเห็นสัญญาเปนตน  หรือเห็นคนมีสัญญา  เห็นสัญญาในตน  เห็นตน 
ในสัญญา   ยอมเห็นสังขารเปนตน   หรือเห็นตนมีสังขาร  เห็นสังขารในตน 
เห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณเปนตน  หรือเห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณ 
ในตน   เห็นตนในวิญญาณ   ทฏิฐิ    ความเห็นไปขางทิฏฐิ     ปาชัฏคือทิฏฐิ 
กันดารคือทิฏฐิ     ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ     ความผันแปรแหงทิฏฐิ 
สัญโญชนคือทิฏฐิ    ความยึดถือ    ความยึดมั่น      ความต้ังม่ัน    ความถือผิด 
ทางชั่ว  ทางผิด    ภาวะที่ผิด    ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ    การถือโดย 
วิปลาสมีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  อัตตวาทุปาทาน.  
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           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอุปทาน.  
           [๗๘๕]   ธรรมไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน ? 
           เวนอุปาทานธรรมเหลาน้ันเสีย  กุศลธรรม อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม 
ที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  โลกุตระ  คือเวทนาขันธ ฯลฯ 
วิญาณขันธ,  รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม  
ไมเปนอุปาทาน. 
           [๗๘๖]   ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน  นั้น   เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรม  อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม  ประเภทที่ยังมีอาสวะซึ่งเปน 
กามาวจร   รปูาวจร  อรูปาวจร  คือ  รปูขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน. 
           ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน  ?  
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน. 
           [๗๘๗]  ธรรมสมัปยุตดวยอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลาน้ัน     คือ  เวทนาขันธ  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน. 
           ธรรมวิปยุตจากอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปยุตจากอุปาทานธรรมเหลาน้ัน  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ,     รูปทั้งหมด     และอสังขตธาตุ     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปยุตจากอุปาทาน. 
           [๗๘๘]   ธรรมเปนอุปาทาน   และเปนอารมณของอุปาทาน 
เปนไฉน ?  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 470 

           อุปาทานเหลาน้ันน่ันแล ชื่อวา ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของ  
อุปาทาน. 
           ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  เปนอารมณของอุปาทาน   โดยอุปาทานธรรมเหลาน้ัน 
เวนอุปาทานเหลาน้ันเสีย คือ กุศลธรรม  อกุศลธรรม อัพยากตธรรม   ประเภท 
ที่ยังมีอาสวะท่ีเหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปน 
อุปาทาน. 
           [๗๘๙]   ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน  ? 
           ทิฏุปาทาน  เปนอุปาทาน   และสัมปยุตดวยอุปาทานโดยกามุปาทาน 
กามุปาทาน  เปนอุปาทาน  และสัมปยตุดวยอุปาทานโดยทิฏุปาทาน 
           สีลัพพตุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทานโดยกามุปาทาน 
กามุปาทาน  เปนอุปาทาน  และสัมปยตุดวยอุปาทานโดยสีลัพพตุปาทาน 
           อัตตวาทุปาทาน  เปนอุปาทาน  และสัมปยุตดวยอุปาทาน   โดยกาม-ุ 
ปาทาน  กามุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทานโดยอัตตวาทุปาทาน 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใด  สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลาน้ัน  เวนอุปาทานธรรม 
เหลาน้ันเสีย  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมสัมปยตุดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน. 
           [๗๙๐]  ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน 
เปนไฉน  ?  
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          ธรรมเหลาใดวิปปยุตจากอุปาทานธรรมเหลาน้ัน    คือ   กุศลธรรม  
อกุศลธรรม  อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร 
อรูปาวจร    ไดแกรูปขันธ    ฯลฯ    วิญญาณขันธ     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน. 
           ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน 
เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากอุปาทาน  และไมเปนอารมณของอุปาทาน. 
                                     อุปาทานโคจฉกะ  จบ 
 
                                    อรรถกถานิกเขปกัณฑ 
                                   วาดวยอุปาทานโคจฉกะ 
           ในอุปาทานนิทเทส  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี  
           ที่ชื่อวา    กามุปาทาน    เพราะอรรถวา   ยอมยึดมั่นซึ่งกามกลาวคือ 
วัตถุ. กามน้ันดวย  เปนอุปาทานดวย  แมเพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  กามุปาทาน.  
           บทวา   อุปาทาน  (อุปาทาน) แปลวา ความยึดมั่น.  เพราะอุปศัพท 
ในคําน้ีมีอรรถวาม่ัน      เหมือนในคําท้ังหลายมีอุปายาสะ  (ความคับแคน) 
อุปกัฏะ  (ใกลถึงแลว)  เปนตน.* 
           อน่ึง  ทิฏฐินั้นดวย เปนอุปาทานดวย  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา   ทิฏ-ุ 
ปาทาน  หรอืวา   ที่ชื่อวา   ทิฏุปาทาน   เพราะอรรถวา   ยอมยึดมั่นซึ่ง 
ทิฏฐิ. เพราะทิฏฐิหลังยอมยึดมั่นทิฏฐิตน  เหมือนในประโยคมีอาทิวา  สสฺสโต 
* อุปายาสะ  อุป + อายาส อุป ม่ัน  อายาส  ความลําบาก  กฏ   ใกลแลว  อุป + กฏ 
ใกลถึงแลว  
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อตฺตา  จ  โลโก จ (อัตตาและโลกเที่ยง)  ดังนี้.  อน่ึง  ที่ชื่อวา สลีัพพตุปาทาน  
เพราะอรรถวา ยอมยึดมั่นศีลพรต. ศลีพรตนั้นดวย เปนอุปาทานดวย แมเพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  สีลัพพตุปาทาน.  จริงอยู.  คําวา โคศีล  และโควัตรเปนตน 
เปนอุปาทานเองทีเดียว เพราะยึดมั่นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยศีลพรตอยางนี้. 
อน่ึง  ชื่อวา  วาทะ    เพราะอรรถวา   เปนเหตุกลาว.   ทีช่ื่อวา   อุปาทาน 
เพราะอรรถวา  เปนเหตุยึดมั่น     ยอมกลาว   ที่ยดึมั่นอะไร  ?  การกลาวและ 
การยึดมั่นอัตตาของตน  ชื่อวา   อัตตวาทุปาทาน.  อีกอยางหนึ่ง  เหตุสักแต 
วาทะวาเปนอัตตาอยางเดียว  ชื่อวา  อตัตวาทุปาทาน  เพราะอรรถวา  เปน 
เหตุยึดมั่นวาเปนอัตตา. 
                                     วาดวยนิทเทสกามุปาทาน 
           แมในคําวา  โย  กาเมสุ    กามฉนฺโท   (ความพอใจคือความใครใน 
กามท้ังหลายอันใด) นี้  วัตถุกามท้ังหลาย และกิเลสกามท้ังหลายทรงประสงคเอา 
กามท้ังหลายโดยไมเหลือ     เพราะฉะน้ัน     ความพอใจคือความใครในวัตถุกาม 
ทั้งหลาย  ชื่อวา  กามุปาทาน  ในอธิการนี้   ฉะน้ัน กามุปาทานน้ัน  จึงสําเร็จ 
(แกปุถุชนเปนตน) แมแกพระอนาคามี   แตกามราคะอันเปนวัตถุของกามคุณ ๕ 
ยอมไมมีแกพระอนาคามีนั้น. 
 
                                      วาดวยนิทเทสทิฏุปาทาน 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสทิฏุปาทาน  ตอไป 
           บทวา  นตฺถิ  ทินฺน  (ทานท่ีใหแลวไมมีผล)  ความวา  เขายอมรูวา 
ชื่อวา  ทานท่ีบุคคลใหแลวมีอยู คือใคร ๆ อาจเพ่ือใหอะไร ๆ แกใคร ๆ ก็ได 
แตยอมถือวา  ผลวิบากของทานไมมี  ดังนี้. 
           บทวา   นตฺถิ  ยิฏ   (การบูชาไมมีผล)  ความวา   การบูชาใหญ 
(มหายาโค)    ตรัสเรียกวา    ยิฏ    (การบูชา)  คือ   ยอมรูวา  การบูชานั้น 
ใคร ๆ อาจบูชาได   แตยอมถือวา  ผลวิบากของการบูชาไมมี  ดงัน้ี.  
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           บทวา  หุต  (การบวงสรวง) ความวา  กิริยาที่บูชา และนาํของมาให  
เพ่ือมงคล  บคุคลยอมรูกิริยาอันนั้นวา  ใคร ๆ ก็อาจทําได  แตวาเขายอมถือวา 
ผลวิบากของกิริยามงคลน้ันไมมีผล. 
           ในบทวา   สุกฏทุกฺกฏาน     (ผลวิบากของกรรมดีกรรมชัว่)  นี้  
กุศลกรรมบถ  ๑๐  ชื่อวา  กรรมที่ทําดี  อกุศลกรรมบถ   ๑๐  ชือ่วา กรรมท่ี 
ทําชั่ว.   บุคคลยอมรูถึงความท่ีกรรมดีกรรมชั่วเหลาน้ันมีอยู    แตยอมยึดถือวา 
ผลวิบากไมมี  ดังนี้.                                           
           บทวา  นตฺถิ  อย   โลโก  (โลกน้ีไมมี)   ความวา  บุคคลยอมถือ 
โลกนี้ดวยคิดวา  บุคคลผูต้ังอยูในโลกอ่ืนของบุคคลผูทํากรรมดีกรรมชั่วเหลาน้ัน 
ไมมี  ดังนี้. 
           บทวา   นตฺถิ  มาตา นตฺถิ  ปตา   (มารดาไมมี  บิดาไมมี)  ความวา 
เขายอมรูความท่ีมารดาบิดามีอยู     แตเขาถือวา    ผลวิบากอะไร ๆ  ดวยการทํา 
อุปการะในมารดาบิดาเหลานั้น  ไมมี  ดังน้ี. 
           บทวา   นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา   (โอปปาติกสัตวไมมี)  คือ 
เขาถือวา   สตัวผูจุติและปฏิสนธิ   ไมมี. 
           บทวา    สมฺมคฺคตา   สมฺมาปฏปินฺนา   (ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ) 
ความวา  เขายอมถือวา  สมณะและพราหมณ  ผูต้ังอยูในธรรม   ผูดําเนินไปสู 
อนุโลมปฏิปทา  ไมมีในโลก. 
           บทวา  เย  อิมฺจ   โลก   ปรฺจ  โลก  สย   อภิฺา  สจฺฉกิตฺวา 
ปเวเทนฺติ   (สมณพราหมณที่กระทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืนดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอ่ืนรูได  ไมมีในโลก)   ความวา   ยอมถือวา  ชื่อวา  
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สัพพัญูพุทธะผูสามารถรูโลกน้ีและโลกอ่ืนดวยญาณอันวิเศษยิ่งโดยตนเทานั้น  
ไมมี  ดังนี้. 
           ก็อุปาทานเหลาน้ีควรเพ่ือนํามาโดยลําดับกิเลสบาง     โดยลําดับมรรค 
บาง.  วาโดยลําดับกิเลส  กามุปาทานอันมรรคท้ัง  ๔ ยอมประหาณ อุปาทาน 
๓  ที่เหลือ     อันโสดาปตติมรรคยอมประหาณ.     วาโดยลําดับแหงมรรค 
โสดาปตติมรรคยอมประหาณทิฏุปาทานเปนตน   มรรคท้ัง   ๔  ยอมประหาณ 
กามุปาทาน.      
          
                                        กิเลสโคจฉกะ 
           [๗๙๑]  ธรรมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           กิเลสวัตถุ ๑๐  คือ  โลภะ  โทสะ   โมหะ  มานะ   ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  ถีนะ 
อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ. 
           [๗๙๒]  บรรดากเิลสวัตถุ  ๑๐ นั้น    โลภะ  เปนไฉน  ? 
           ความกําหนัด   ความกําหนัดนัก   ความคลอยตามอารมณ   ความยินดี 
ความเพลิดเพลิน  ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน   ความกําหนัดนัก 
แหงจิต   ความอยาก    ความสงบ    ความหมกมุน    ความใคร   ความรักใคร 
ความของอยู   ความจมอยู  ธรรมชาติผูคราไป  ธรรมชาติผูหลอกลวง  ธรรมชาติ 
ผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด   ธรรมชาติ 
อันมีขาย  ธรรมชาติอันกําซาบใจ    ธรรมชาติอันซานไป    ธรรมชาติเหมือน 
เสนดาย   ธรรมชาติอันแผไป  ธรรมชาติผูประมวลมา  ธรรมชาติเปนเพ่ือนสอง  
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ปณิธาน   ธรรมชาติผูนําไปสูภพ   ตัณหาเหมือนปา   ตัณหาเหมือนดง  ความ  
เกี่ยวของ   ความเยื่อใย   ความหวงใย   ความผูกพัน   การหวัง    กิริยาที่หวัง 
ความหวัง    ความหวังรูป    ความหวังเสียง    ความหวังกลิ่น    ความหวังรส 
ความหวังโผฏฐัพพะ  ความหวังลาภ  ความหวังทรัพย  ความหวังบุตร  ความหวัง 
ชีวิต    ธรรมชาติผูกระซิบ      ธรรมชาติผูกระซิบท่ัว      ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง 
การกระซิบ  กิริยาที่กระซิบ  ความกระซิบ   การละโมบ  กิริยาทีล่ะโมบ  ความ 
ละโมบ  ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป   ความใครในอารมณดี ๆ  ความกําหนัด 
ในฐานะอันไมควร   ความโลภเกินพอดี   ความติดใจ   กริิยาท่ีติดใจ  ความ 
ปรารถนา   ความกระหยิ่มใจ    ความปรารถนานัก    กามตัณหา    ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ตัณหาในรูปภพ   ตัณหาในอรูปภพ  ตัณหาในนิโรธ   [คือราคะท่ี 
สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ]   รูปตัณหา   สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา   ธัมมตัณหา   โอฆะ   โยคะ   คันถะ   อุปาทาน   อาวรณ 
นิวรณ  เครื่องปดบัง  เครื่องผูก  อุปกิเลส  อนุสัย   ปริยุฏฐาน  ตัณหาเหมือน 
เถาวัลย    ความปรารถนาวัตถุมีอยางตาง ๆ   รากเหงาแหงทุกข  เหตุแหงทุกข 
แดนเกิดแหงทุกข  บวงแหงมาร  เบ็ดแหงมาร  แดนแหงมาร   ตัณหาเหมือน 
แมน้ํา    ตัณหาเหมือนขาย  ตัณหาเหมือนเชือกผูก  ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา 
อกุศลมลคือโลภะ  อันใด  นี้เรียกวา  โลภะ. 
           [๗๙๓]  โทสะ  เปนไฉน ? 
           อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา      ผูนี้ไดกระทําความเส่ือมเสียแกเรา 
อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา  ผูนี้กําลังทําความเส่ือมเสียแกเรา   อาฆาตยอม 
เกิดข้ึนไดดวยคิดวา      ผูนี้จักทําความเส่ือมเสีย   ฯลฯ   กําลังทําความเส่ือมเสีย 
ฯลฯ  จักทําความเส่ือมเสียแกคนที่รักที่ชอบพอของเรา    อาฆาตยอมเกิดข้ึนได  
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ดวยคิดวา  ผูนี้ไดทําความเจริญ  ฯลฯ  กําลังทําความเจริญ  ฯลฯ  จักทําความ   
เจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดใน 
ฐานะอันใชเหตุ   จิตอาฆาต   ความขัดเคือง  ความกระทบกระทั่ง    ความแคน 
ความเคือง    ความขุนเคือง    ความพลุงพลาน   โทสะ   ความคิดประทุษราย 
ความมุงคิดประทุษราย  ความขุนจิต   ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ  โกรธ   กริยิา 
ที่โกรธ   ความโกรธ    มลีักษณะเชนวานี้  อันใด  [และ]  การคิดประทุษราย 
กิริยาที่คิดประทุษราย  ความประทุษราย  การคิดปองราย  กิริยาที่คิดปองราย 
ความคิดปองราย  ความโกรธ   ความแคน   ความดุราย  ความปากราย ความไม 
แชมชื่นแหงจิต  นี้เรียกวา   โทสะ. 
           [๗๙๔]   โมหะ  เปนไฉน  ?                                         
           ความไมรูในทุกข   ความไมรูในทุกขสมุทัย    ความไมรูในทุกขนิโรธ  
ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต   ความไมรูในสวน 
อนาคต    ความไมรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต      ความไมรูในปฏิจจสมุป- 
บาทธรรมวา เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน    ความไมรู  ความไมเห็น 
ความไมตรัสรู  ความไมรูโดยสมควร  ความไมรูตามความเจริญ    ความไม 
แทงตลอด  ความไมถือเอาโดยถูกตอง  ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ  ความไม 
พินิจ  การไมพิจารณา  การไมทําใหประจักษ  ความทรามปญญา  ความโงเขลา 
ความไมรูชัด  ความหลง  ความลุมหลง  ความหลงใหล    อวิชชา    โอฆะคือ 
อวิชชา  โยคะคืออวิชชา  อนุสัยคืออวิชชา ปรยิุฏฐานคืออวิชชา   ลิ่มคืออวิชชา 
อกุศลมูลคือโมหะ  มีลกัษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  โมหะ. 
           [๗๙๕]  มานะ  เปนไฉน  ?   
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           การถอืตัววา  เราดีกวาเขา  เราเสมอกับเขา  เราเลวกวาเขา  การถือตัว  
กิริยาที่ถือตัว   ความถือตัว  มีลกัษณะเชนวานี้ อันใด  การยกตน  การเทิดตน 
การเชิดชูตนดุจธง  การยกจิตข้ึน  ความมีจิตตองการเปนดุจธง  นี้เรียกวามานะ. 
           [๗๙๖]  ทิฏฐ ิ เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา    โลกเที่ยงก็ดี     วาโลกไมเที่ยงก็ดี    วาโลกมีที่สุดก็ด ี
วาโลกไมมีที่สุดก็ดี   วาชพีอันนั้น    สรีระก็อันนั้นก็ดี  วาชีพเปนอ่ืน  สรรีะก็ 
เปนอ่ืนก็ดี  วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี  วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนา 
แตมรณะก็ดี    วาสัตวยังเปนอยูก็มี     ไมเปนอยูก็มี    เบื้องหนาแตมรณะก็ดี 
วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช  ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี  ทฏิฐิ  ความ- 
เห็นไปขางหนา    ความเห็นไปขางทิฏฐิ     ปาชัฏคือทิฏฐิ    กนัดารคือทิฏฐิ 
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปรแหงทิฏฐิ   สญัโญชนคือทิฏฐิ 
ความยึดถือ  ความยึดถือม่ัน   ความต้ังม่ัน   ความถือผิด   ทางชัว่  ทางผิด 
ภาวะที่ผิด    ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ      การถือโดยวิปลาส  มลีักษณะ 
เชนวานี้   อันใด    นี้เรียกวา   ทฏิฐิ 
           มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยางจัดเปน  ทิฏฐิ. 
           [๗๙๗]  วิจิกิจฉา   เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา    ในพระธรรม    ในพระสงฆ 
ในสิกขา  ในสวนอดีต  ในสวนอนาคต   ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต   ใน 
ปฏิจจสมุปบาทธรรมท่ีวา    เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน  การ 
เคลือบแคลง  กริิยาท่ีเคลือบแคลง  ความเคลือบแคลง  ความคิดเห็นไปตาง ๆ 
นานา  ความตัดสินอารมณไมได  ความเห็นเปนสองแง  ความเห็นเหมือนทาง 
สองแพรง  ความสงสัย    ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได  ความคิด  
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สายไป  ความคิดพราไป    ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได    ความ  
กระดางแหงจิต  ความลังเลใจมีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  วิจิกิจฉา. 
           [๗๙๘]    ถีนะ  เปนไฉน  ? 
           ความไมสมประกอบแหงจิต   ความไมควรแกการงานแหงจิต    ความ 
ทอแท  ความถดถอย  ความหดหู   อาการท่ีหดหู   ภาวะที่หดหู    ความซบเซา 
อาการท่ีซบเซา  ภาวะที่ซบเซาแหงจิต   อันใด  นี้เรยีกวา  ถีนะ. 
           [๗๙๙]  อุทธัจจะ  เปนไฉน  ? 
           ความฟุงซานแหงจิต     ความไมสงบแหงจิต   ความวุนวายใจ    ความ  
พลานแหงจิต  อันใด  นี้เรียกวา  อุทธจัจะ. 
           [๘๐๐]  อหิริกะ  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาละอาย  กิริยาที่ไม 
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย  อันใด  นี้เรียกวา  อหิริกะ. 
           [๘๐๑]  อโนตตัปปะ  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาเกรงกลัว  กริิยา 
ที่ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย    อันใด    นี้เรียกวา 
อโนตตัปปะ 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกิเลส. 
           [๘๐๒]  ธรรมไมเปนกิเลส  เปนไฉน ? 
           เวนกิเลสธรรมเหลาน้ันเสีย   กศุลธรรม   อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม 
ที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร   โลกุตระ  คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ    รูปทั้งหมด    และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมไมเปนกิเลส.  
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           [๘๐๓] ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน ?  
           กุศลธรรม  อกุศลธรรม   อัพยากตธรรม  ประเภทที่ยังมีอาสวะ  ซึ่ง 
เปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร   คือ   รูปขันธ   ฯลฯ   วิญญาณขันธ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           [๘๐๔]   ธรรมเศราหมอง  เปนไฉน  ? 
           อกุศลมูล ๓   คือ   โลภะ   โทสะ   โมหะ   และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียว 
กันกับอกุศลมูลนั้น     เวทนาขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยอกุศลมูล 
นั้น     กายกรรม   วจีกรรม    มโนกรรม    อันมีอกศุลมูลนั้น     เปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเศราหมอง.                 
           ธรรมไมเศราหมอง  เปนไฉน  ? 
           กศุลธรรมและอัพยากตธรรม   ที่เปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร 
โลกุตระ  คือ   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเศราหมอง. 
           [๘๐๕]  ธรรมสมัปยุตดวยกิเลส  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   สัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลาน้ัน  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส. 
           ธรรมวิปปยุตจากกิเลส  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด  วิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลาน้ัน คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรม 
วิปปยุตจากกิเลส.  
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           [๘๐๖]  ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส  
เปนไฉน  ? 
           กิเลสธรรมเหลาน้ันนั่นแล    ชือ่วา    ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณ 
ของสังกิเลส. 
           ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด   เปนอารมณของสังกิเลสโดยกิเลสธรรมเหลาน้ัน     เวน 
กิเลสธรรมเหลาน้ันเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม  ประเภทท่ี 
ยังมีอาสวะที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรปูาวจร  ไดแกรูปขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปน 
กิเลส. 
           [๘๐๗]   ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง  เปนไฉน ? 
           กิเลสเหลาน้ันนั่นแล  ชื่อวา   ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง. 
           ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใด    เศราหมองโดยกิเลสธรรมเหลาน้ัน   เวนกิเลสธรรม 
เหลาน้ันเสีย  คือ  เวทนาขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเศราหมองแตไมมีกิเลส. 
           [๘๐๘]   ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส  เปนไฉน  ? 
           โลภะ  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปนกิเลส 
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโลภะ. 
           โทสะ.  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปนกิเลส 
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโทสะ.                                            
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           มานะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปนกิเลส  
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยมานะ. 
           ทิฏฐิ  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ   เปนกิเลส 
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยทิฏฐิ. 
           วิจิกิจฉา  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยวิจิกิจฉา. 
           ถีนะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ   โมหะ   เปนกิเลส 
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยถีนะ. 
           อุทธัจจะ  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ   โมหะ   เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธจัจะ. 
           อหิรกิะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปนกิเลส 
และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ. 
           อโนตตัปปะ   เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ  โมหะ  เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ. 
           โลภะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโลภะ. 
           โทสะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโทสะ.    
           โมหะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ. 
           มานะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยมานะ.  
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           ทิฏฐิ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน  
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยทิฏฐิ. 
           วิจิกิจฉา   เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ   อุทธัจจะ 
เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยวิจิกิจฉา.  
           ถีนะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ   เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยถีนะ. 
           อหิรกิะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหริิกะ. 
           อโนตตัปปะ  เปนกิเลส    และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ  อุทธัจจะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ.      
           โลภะ  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ   อหิริกะ   เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโลภะ. 
           โทสะ  เปนกิเลส    และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ   อหิริกะ  เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโทสะ. 
           โมหะ   เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ   อหิริกะ   เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ. 
           มานะ  เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ    อหิริกะ  เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยมานะ. 
           ทิฏฐิ   เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ     อหิริกะ   เปน 
กิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยทิฏฐิ. 
           วิจิกิจฉา  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ  อหิริกะ  เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยวิจิกิจฉา.  
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           ถีนะ   เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ   อหิริกะ   เปน  
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยถีนะ. 
           อุทธัจจะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ  อหิริกะ เปน 
กิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ. 
           อโนตตัปปะ   เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ   อหิรกิะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ. 
           โลภะ   เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโลภะ. 
           โทสะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโทสะ. 
           โมหะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ      อโนตตัปปะ   
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยโมหะ. 
           มานะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยมานะ.  
           ทิฏฐิ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยทิฏฐิ. 
           วิจิกิจฉา เปนกิเลส  และสัมปยตุดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยวิจิกิจฉา. 
           ถีนะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ 
เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยถีนะ. 
           อุทธัจจะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัป- 
ปะ  เปนกิเลส  และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอุทธัจจะ.  
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           อหิรกิะ  เปนกิเลส  และสัมปยุุตดวยกิเลสโดยอโนตตัปปะ  อโนตตัปปะ  
เปนกิเลส   และสัมปยุตดวยกิเลสโดยอหิริกะ. 
           สภาวธรรมเหลาน้ี    ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส. 
           ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน ? 
           ธรรมเหลาใดสัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลาน้ัน   เวนกิเลสธรรมเหลาน้ัน 
เสีย  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา   ธรรม 
สัมปุยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลส. 
           [๘๐๙]  ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส 
เปนไฉน  ? 
           ธรรมเหลาใดวิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลาน้ัน  คือ  กุศลธรรม  อัพยา- 
กตธรรม  ประเภทที่ยังมีอาสวะ   ที่เปนกามาวจร  รูปาวจร  อรปูาวจร  ได 
แกรูปขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยุตจาก 
กิเลสแตเปนอารมณของกิเลส. 
           ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของกิเลส  เปนไฉน  ? 
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุจากกิเลสและไมเปนอารมณของกิเลส. 
                                  กิเลสโคจฉกะ  จบ 
 
                       อัฏฐสาลิน ี   อรรถกถาธรรมสังคณี  
                                 วาดวยกิเลสโคจฉกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในกิเลสโคจฉกะ  ตอไป 
           กิเลสเทาน้ัน     ชื่อวา     กิเลสวัตถุ  อีกอยางหน่ึง  ที่ชื่อวา  วัตถุ 
เพราะอรรถวา   เปนที่อยูของสัตวผูมีอาสวะยังไมสิ้น   เพราะความท่ีสัตวเหลาน้ัน 
ต้ังอยูในกิเลสมีโลภะเปนตน     ทีช่ื่อวา  กิเลสวัตถุ   เพราะอรรถวา  กิเลส  
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เหลาน้ันดวย  เปนวัตถุของสัตวผูต้ังอยูในกิเลสเหลาน้ันดวย.  ก็เพราะแมกิเลส  
ทั้งหลายเม่ือเกิดข้ึน  โดยความเปนอนันตรปจจัยเปนตน  ชื่อวายอมอยูในกิเลส 
ที่เปนปจจัยน้ี  ฉะนั้น   จึงชื่อวา  กิเลสวัตถุ   แมดวยอรรถวา   เปนวัตถุ 
(ที่อยู)  ของกิเลสทั้งหลาย. 
           ก็โลภะน้ีวา  ตตฺถ  กตโม   โลโภ  โย  ราโค  สาราโค  (บรรดากิเลส 
๑๐  เหลาน้ัน     โลภะเปนไฉน  ?  ความกําหนัด   ความกําหนัดหนัก)   ดังน้ี 
ทรงขยายออกต้ังรอยกวาบท  ในฐานะท้ัง ๓  คือ เหตุโคจฉกะ  คัณฐโคจฉกะ 
และในกิเลสโคจฉกะนี้.    ทรงอธิบายไวในอาสวโคจฉกะ    สญัโญชนโคจฉกะ 
โอฆโคจฉกะ   โยคโคจฉกะ   นีวรณโคจฉกะ   และอุปาทานโคจฉกะ   โคจฉ- 
กะละ ๘  บท.    โลภะน้ีนัน้     บัณฑิตพึงทราบวา     ทรงถือเอาโดยนิปปเทส 
(แสดงโดยไมเหลือ)    ในฐานะท่ีทรงชี้แจงไวรอยกวาบทบาง   ในฐานะท่ีทรง 
ชี้แจงไวโคจฉกะละ ๘ บทบาง   ในโคจฉกะเหลานั้น      ตัณหาที่ต้ังอยูโดยสวน 
เดียวกันนั่นแหละ  ในเหตุโคจฉกะ   คัณฐโคจฉกะ   นีวรณโคจฉกะ  อุปา- 
ทานโคจฉกะ   กิเลสโคจฉกะ    พึงฆาดวยมรรคทั้ง  ๔. ตัณหาที่เปนสวนท้ัง  ๒ 
ต้ังอยูในอาสวโคจฉกะ  สัญโญชนโคจฉกะ  โอฆโคจฉกะ  โยคโคจฉกะ  ก็พึง 
ฆาดวยมรรคทั้ง  ๔.  ตัณหาที่เปนสวนทั้ง  ๒  นั้น อยางไร  ?  คือในอาสวโคจฉกะ 
เปนกามาสวะ  และภวาสวะ   ในสญัโญชนโคจฉกะ  ไดแก  กามราคสัญโญชน 
และภวราคสัญโญชน   ในโอฆะ  ไดแก  กาโมฆะและภโวฆะ  ในโยคะไดแก 
กามโยคะ  และภวโยคะ   ก็กิเลสวัตถุเหลาน้ีควรนํามาโดยลําดับกิเลสบาง  โดย 
ลําดับมรรคบาง. 
           วาโดยลําดับกิเลส   โลภะอันมรรคท้ัง  ๔  ยอมประหาณ   โทสะ 
อันอนาคามิมรรคยอมประหาณ   โมหะและมานะอันอรหัตมรรคยอมประหาณ  
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ทิฏฐิและวิจิกิจฉาอันโสดาปตติมรรคยอมประหาณ   ถีนะเปนตนอันอรหัตมรรค  
ยอมประหาณ. วาโดยลําดับแหงมรรค  ทิฏฐิและวิจิกิจฉาอันโสดาปตติมรรค 
ยอมประหาณ     โทสะอันอนาคามิมรรคยอมประหาณ     กิเลส  ๗  ที่เหลอื 
อันอรหัตมรรคยอมประหาณฉะน้ีแล. 
 
                                             ปฏฐิทุกะ 
           [๘๑๐]  ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ  เปนไฉน  ? 
           สัญโญชน  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส. 
           [๘๑๑]  บรรดาสัญโญชน ๓ นัน้  สักกายทฏิฐิ  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้     ผูไรการศึกษา    ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา   ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา  ไมได 
เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไมไดฝกฝนในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นตนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรปู 
ยอมเห็นเวทนา  ฯลฯ   สญัญา   ฯลฯ  สังขาร   ฯลฯ   วิญญาณเปนตน   หรอื  
เห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณในตน  เห็นคนในวิญญาณ  ทิฏฐิ  ความเห็น 
ไปขางทิฏฐิ  ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส   มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา 
สักกายทิฏฐิ. 
           [๘๑๒]   วิจิกิจฉา  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลงสงสัย  ในพระศาสดา  ฯลฯ  ความกระดางแหงจิต 
ความลังเลใจ  มลีักษณะเชนวานี้   อันใด   นี้เรียกวา   วิจิกิจฉา.  
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           [๘๑๓]  สีลัพพตปรามาส  เปนไฉน  ?  
           ความเห็นวา   ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล   ดวยพรต  ดวยศีลพรต 
ของสมณพราหมณในภายนอกแตศาสนานี้  ดังนี้   ทฏิฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  สีลัพพตปรามาส. 
           [๘๑๔]  สญัโญชน  ๓  ดังกลาวมานี้   และกิเลสซึ่งต้ังอยูฐานเดียวกัน 
กับสัญโญชน  ๓  น้ัน,    เวทนาขันธ   ฯลฯ  วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวย 
สัญโญชน ๓ นั้น   กายกรรม  วจีกรรม มโนกรรม  อันมีสัญโญชน  ๓  นั้นเปน 
สมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ  เปนไฉน  ? 
           เวนสัญโญชนธรรมเหลาน้ันเสีย  กุศลธรรม อกุศลธรรม  อัพยากตธรรม 
ที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร   อรูปาวจร  โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ. 
           [๘๑๕]   ธรรมอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณ  เปนไฉน  ?   
           โลภะ  โทสะ  โมหะที่เหลือ  และกิเลสซึ่งต้ังอยูฐานเดียวกันกับ  โลภะ 
โทสะ  โมหะ  นั้น, เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวย   โลภะ 
โทสะ   โมหะ   นั้น,   กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   อันมีโลภะ   โทสะ 
โมหะ  นั้นเปนสมุฏฐาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง  ๓ 
ประหาณ.                                                                
           ธรรมอันมรรคเบื้องสูง   ๓  ไมประหาณ  เปนไฉน  ? 
           เวนธรรมอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณเหลาน้ันเสีย     กุศลธรรม 
อกุศลธรรม     อัพยากตธรรมที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร  
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โลกุตระ   คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ  
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมอันมรรคเบ้ืองสูง  ๓ ไมประหาณ. 
           [๘๑๖]   ธรรมมีสมัปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ  
เปนไฉน  ? 
           สัญโญชน ๓ คือ  สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส. 
           [๘๑๗]  บรรดาสญัโญชน  ๓  นั้น    สักกายทิฏฐิ  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนในโลกนี ้   ผูไรการศึกษา    ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา   ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา  ไมได 
เห็นสัตบุรุษทั้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมไดฝกฝนในธรรมของ 
สัตบุรุษ  ยอมเห็นรูปเปนตน  หรือเห็นคนมีรูป  เห็นรูปในตน  เห็นตนในรปู 
ยอมเห็นเวทนา  ฯลฯ   สญัญา   ฯลฯ   สังขาร   ฯลฯ   วิญญาณเปนตนหรือ 
เห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณในตน  หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ  ความเห็น 
ไปขางทิฏฐิ  ฯลฯ  การยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้    อันใด   นี้เรียกวา 
สักกายทิฏฐิ. 
           [๘๑๘]  วิจกิิจฉา  เปนไฉน  ? 
           ปุถชุนเคลือบแคลง   สงสัย  ในพระศาสดา ฯลฯ ความกระดางแหงจิต 
ความลังเลใจ  มลีักษณะเชนวานี้    อันใด  นี้เรียกวา  วิจิกิจฉา. 
           [๘๑๙]  สีลัพพตปรามาส  เปนไฉน  ?   
           ความเห็นวา  ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยศีล  ดวยพร    ดวยศีลพรต 
ของสมณพราหมณในภายนอกแตศาสนานี้   ดังน้ี  ทฏิฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ การถือโดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา  สลีัพพตปรามาส.  
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           [๘๒๐]  สญัโญชน ๓  ดังกลาวมานี้    และกิเลสที่ต้ังอยูฐานเดียวกันกับ  
สัญโญชน ๓  นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยสัญโญชน  ๓ 
นั้น,   กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม   อันมีสัญโญชน  ๓  นั้นเปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ 
           สัญโญชน ๓ คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา    ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ,  โลภะ  โทสะ   โมหะ  อัน 
ต้ังอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นัน้  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สัมปยุตตเหตุ 
อันโสดาปตติมรรคประหาณ 
           สวนกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียวกันกับ  โลภะ   โทสะ  โมหะ  นั้น,  เวทนา- 
ขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ    อันสัมปยุตดวย    โลภะ   โทสะ   โมหะ   นั้น, 
กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  อันมโีลภะ  โทสะ โมหะ  นั้น เปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมแหละน้ีชื่อวา  ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ  เปน 
ไฉน  ? 
           เวนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณเหลาน้ันเสีย   กุศลธรรม  อกุศล- 
ธรรม  อัพยากตธรรมที่เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  โลกุตระ 
คือ   เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,  รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมสีัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           [๘๒๑]   ธรรมมสีัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณ 
เปนไฉน   ?                                        
           โสภะ  โทสะ  โมหะที่เหลือ  สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา   สัมปยุตตเหตุ 
อันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ        
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           สวนกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียวกับ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้น, เวทนาขันธ  
ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวย  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้น,   กายกรรม 
วจีกรรม  มโนกรรม   อันมี  โลภะ โทสะ โมหะ นัน้   เปนสมุฏฐาน สภาวธรรม  
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓ ประหาณ. 
           ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓  จะประหาณ  
เปนไฉน  ? 
           เวนธรรมอันมรรคเบื้องสูง   ๓  ประหาณเหลาน้ันเสีย     กุศลธรรม 
อกุศลธรรม   อัพยากตธรรมที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร   อรูปาวจร 
โลกุตระ  คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,    รปูทั้งหมด  และอสังขตธรรม 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมไมมีสมัปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓  จะประหาณ. 
           [๘๒๒]   ธรรมมวีิตก  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยวิตก    ในภูมิแหงจิตมี 
วิตกท่ีเปนกามาวจร  รูปาวจร  โลกุตระ   เวนวิตกเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมมีวิตก. 
           ธรรมไมมีวิตก  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ   วิญญาณขันธ    ในภูมิแหงจิตไมมีวิตก    ที่เปน 
กามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร    และโลกุตระ,    วิตก    รูปทั้งหมด    และ 
อสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมีวิตก. 
           [๘๒๓]  ธรรมมีวจิาร  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ   อันสัมปยุตดวยวิจาร   ในภูมิแหงจิต 
มีวิจารเปนกามาวจร   รูปาวจร   โลกุตระ    เวนวิจารเสีย    สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   ธรรมมีวิจาร.                       
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           ธรรมไมมีวิจาร  เปนไฉน  ?  
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ    ในภูมิแหงจิตไมมีวิจาร     ที่เปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร   โลกุตระ,   วิจาร  รปูทั้งหมด   และอสังขต- 
ธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีวิจาร.                            
           [๘๒๔]   ธรรมมปีติ  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  อันสัมปยตุดวยปติ   ในภูมิแหงจิตมี 
ปติที่เปนกามาวจร    รูปาวจร  โลกุตระ  เวนปติเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมมีปติ. 
           ธรรมไมมีปติ  เปนไฉน ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ    ในภูมิแหงจิตไมมีปติ    ที่เปน 
กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  โลกุตระ  ปติ  รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรม   เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมปีติ. 
           [๘๒๕]   ธรรมสหรคตดวยปติ  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ   อันสัมปยุตดวยปติ   ในภูมิแหงปติ 
ที่เปนกามาวจร    รูปาวจร    โลกุตระ   เวนปติเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมสหรคตดวยปติ. 
           ธรรมไมสหรคตดวยปติ   เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  ในจิตอันไมเปนภูมิแหงปติเปนกา- 
มาวจร  รูปาวจร   อรูปาวจร   โลกุตระ,    ปติ   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมสหรคตดวยปติ.  
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           [๘๒๖]   ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ?    
           สัญญาขันธ  สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยสุขเวทนาใน 
ภูมิแหงสุขเวทนาที่เปนกามาวจร  รูปาวจร  โลกุตระ  เวนสุขเวทนาเสีย   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ   ในจิตอันไมเปนภูมิแหงสุขเวทนาที่ 
เปนกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  โลกุตระ,  สุขเวทนา  รูปทัง้หมด   และ 
อสังขตธาตุ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           [๘๒๗]   ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  เปนไฉน  ?   
           สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนา 
ในภูมิแหงอุเบกขาเวทนาท่ีเปนกามาวจร  รูปาวจร   อรูปาวจร   และโลกุตระ 
เวนอุเบกขาเวทนาเสีย    สภาวธรรมเหลาน้ันชื่อวา    ธรรมสหรคตดวยอุเบกขา- 
เวทนา. 
           ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  เปนไฉน  ?   
           เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ     ในจิตอันไมเปนภูมิแหงอุเบกขา- 
เวทนาท่ีเปนกามาวจร   รปูาวจร   อรปูาวจร   โลกุตระ   อุเบกขาเวทนา  รูป 
ทั้งหมด    และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมไมสหรคตดวย 
อุเบกขาเวทนา. 
           [๘๒๘]  ธรรมเปนกามาวจร  เปนไฉน   ? 
           ขันธ   ธาตุ  อายตนะ  รูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ  ซึ่ง 
ทองเท่ียวอยูนับเนื่องอยูในภูมิระหวางนี้    คือ   เบือ้งตํ่ากําหนดอเวจีนรกเปนที่ 
สุด เบื้องสูงกําหนดเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีเปนท่ีสุด  อันใด  สภาวธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา  ธรรมเปนกามาวจร.  
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           ธรรมไมเปนกามาวจร  เปนไฉน  ?  
           รูปาวจรธรรม  อรปูาวจรธรรม  อปริยาปนนธรรม   สภาวธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา   ธรรมไมเปนกามาวจร. 
           [๘๒๙]  ธรรมเปนรูปาวจร  เปนไฉน  ? 
           จิตและเจตสิกธรรม   ของทานผูเขาสมาบัติ    (กุศลฌาน)   หรือของ 
ทานผูอุปบัติ   (วิปากฌาน)   หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร  (กิริ- 
ยาฌาน)    ซึง่ทองเที่ยวอยูนับเนื่องอยูในภูมิระหวางนี้   คือ  เบื้องตํ่ากําหนด 
พรหมโลกเปนที่สุด   เบื้องสูงกําหนดเทพชนอกนิษฐเปนที่สุด  อันใด  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนรูปาวจร. 
           ธรรมไมเปนรูปาวจร  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรธรรม  อรูปาวจรธรรม  อปริยาปนนธรรม  สภาวธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา   ธรรมไมเปนรูปาวจร. 
           [๘๓๐]   ธรรมเปนอรูปาวจร  เปนไฉน  ? 
           จิตและเจตสิกธรรม   ของทานผูเขาสมาบัติ   (กุศลฌาน)    หรือของ 
ทานผูอุปบัติ  (วิปากฌาน)  หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐิธรรมสขุวิหาร  (กิรยิา- 
ฌาน)    ซึ่งทองเท่ียวอยูนับเนื่องอยูในภูมิระหวางนี้    คือเบ้ืองตํ่ากําหนดเทพผู 
เขาถึงอากาสานัญจายตนภูมิเปนที่สุด    เบื้องสูงกําหนดเทพผูเขาถึงเนวสัญญาย- 
ตนภูมิเปนที่สุด   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนอรูปาวจร. 
           ธรรมไมเปนอรูปาวจร  เปนไฉน ?  
           กามาวจรธรรม  รปูาวจรธรรม   อปริยาปนนธรรม  สภาวธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา  ธรรมไมเปนอรูปาวจร.  
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           [๘๓๑]  ธรรมเปนปริยาปนนะ  เปนไฉน ?    
           กุศลธรรม อกุศลธรรม  อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะซึ่งเปนกา- 
มาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ รูปขันธ  ฯลฯ วิญญาณขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมเปนปริยาปนนะ. 
           ธรรมเปนอปริยาปนนะ  เปนไฉน  ?   
           มรรค  ผลของมรรค  และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม  
เปนอปริยาปนนะ. 
           [๘๓๒]  ธรรมเปนนิยยานิกะ  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนนิยยา- 
นิกะ. 
           อนิยยานิกธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวนนิยยานิกธรรมเหลาน้ันเสีย กุศลธรรม  อกุศลธรรม อัพยากตธรรม  
ที่เหลือ   ซึ่งเปนกามาวจร   รูปาวจร  อรูปาวจร   โลกุตระ  คือ   เวทนาขันธ 
ฯลฯ  วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อนิยยานิกธรรม. 
           [๘๓๓]   ธรรมเปนนิยตะ  เปนไฉน  ? 
           อนันตริยกรรม  ๕   นิยตมิจฉาทิฏฐิ   และมรรค  ๔   ที่เปนโลกุตระ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนนยิตะ. 
           ธรรมใหผลไมแนนอน  เปนไฉน  ? 
           เวนนิยตธรรมเหลาน้ันเสีย  กุศลธรรม  อกุศธรรม  อัพยากตธรรมที ่
เหลือ  ซึ่งเปนกามาวจร  รูปาวจร   อรปูาวจร  โลกตุระ   คือ เวทนาขันธ  ฯลฯ 
วิญญาณขันธ    รูปทั้งหมด   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ใหผลไมแนนอน.                                
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           [๘๓๔]   ธรรมยงัมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนไฉน  ?  
           กุศลธรรม  อกุศลธรรม  อัพยากตธรรมประเภทท่ียังมีอาสวะซึ่งเปนกา- 
มาวจร   รูปาวจร  อรูปาวจร  คือ  รูปขันธ ฯลฯ  วิญญาณขันธ  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมยังมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.                  
           ธรรมไมมีธรรมอืน่ยิ่งกวา  เปนไฉน  ?   
           มรรคและผลของมรรคท่ีเปนโลกุตระ   และอสังขตธาตุ   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
           [๘๓๕]   ธรรมเกดิกับกิเลส  เปนไฉน  ? 
           อกุศลมูล  ๓ คือ  โลภะ   โทสะ   โมหะ   และกิเลสอันต้ังอยูฐานเดียว 
กัน   กับอกุศลมูลนั้น,    เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ  อันสัมปยุตดวยอกุศล 
มูลนั้น,   กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเกิดกับกิเลส. 
                  ธรรมไมเกิดกับกิเลส   เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรมและอัพยากตธรรมท่ีเปนกามาวจร    รูปาวจร    อรูปาวจร 
โลกุตระ คือ  เวทนาขันธ  ฯลฯ  วิญญาณขันธ,   รูปทั้งหมด  และอสังขตธาตุ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเกิดกับกิเลส. 
                                       ปฏฐิทุกะ   จบ 
 
                                    อรรกถานิกเขปกัณฑ 
                         วาดวยนิทเทสกามาวจรในปฏฐิทกุะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสกามาวจร  ตอไป. 
           บทวา  เหฏโต     (เบื้องตํ่า)  (บาลีขอ  ๘๒๘)  ไดแก  สวนขางลาง. 
           บทวา  อวีจินิรย   (อเวจีนรก)   มีความหมายวา    ทีช่ื่อวา   อวีจ ิ 
เพราะอรรถวา       ในนรกน้ีไมมีชองระหวางระลอกแหงเปลวไฟทั้งหลาย  
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หรือไมมีชองระหวางระลอกแหงทุกขเวทนาของสัตวทั้งหลาย  ที่มชีื่อวา  นิรยะ  
(นรก)  เพราะอรรถวา  ในที่นี้ไมมีความเจริญกลาวคือความสุข   อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา  นรก  ดวยอรรถวา  ไมมีความยินดีบาง  ดวยอรรถวา  ไมมีความชอบ 
ใจบาง. 
           บทวา  ปริยนฺต  กริตฺวา  (เปนที่สุด)  ไดแก  กระทํานรกกลาวคือ 
อเวจีนั้นเปนท่ีสุด.  บทวา  อุปริโต    (เบ้ืองสูง)  ไดแก  สวนเบื้องบน.  บท 
วา ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทเว  (เทพปรนิมมิตวสวัตดี)  ความวา  เทพมีโวหาร 
อันไดแลวอยางนี้  เพราะยังอํานาจใหเปนไปในความใคร  (กาม)  ทั้งหลายอัน 
เทพอ่ืนนิมิตให.   บทวา   อนฺโต  กริตฺวา  (เปนที่สุด)  ไดแก  กัน้ไวในท่ี  
สุด.   บทวา   ย  เอตสฺมึ   อนฺตเร    (ระหวางนี้อันใด)   ไดแก  ในภูมินี้  
อันใด. 
           ก็เพราะเหตุที่ธรรมแมเหลาอ่ืน    ยอมทองเที่ยวไปในระหวางภูมินี้โดย 
ความเกิดในภูมิไหน ๆ  ในกาลบางครั้งบางคราว  ฉะนั้น เพ่ือไมทรงรวมธรรม 
เหลาน้ันดวยบทนี้วา  เอตฺถาวจรา  (การทองเท่ียวไปน้ี)  จึงตรัสคําวา อวจรา 
(ทองเท่ียว).  ดวยคําน้ัน   ธรรมเหลาใด  ยอมทองเที่ยวไปหยั่งลงภายในระหวาง 
ภูมินี้  โดยที่เกิดอยูทุกที่ทุกเม่ือ  คือยอมทองเที่ยวไปในสวนเบื้องตํ่าโดยภูตรูป 
และอุปาทารูปก็เปนไปในภายใตของอเวจีนรก จึงทรงกระทําการรวบรวมธรรม 
เหลาน้ันไว  เพราะวา  ธรรมเหลาน้ัน     หยั่งลงแลวเท่ียวไป  คือหย่ังลงในสวน 
เบื้องตํ่าน่ันแหละ  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสเรียกวา  อวจร.  จริงอยู  เพราะธรรม  
เหลาน้ี  ทองเที่ยวไปในภูมินี้   ยอมทองเที่ยวไปแมในภูมิอ่ืน  แตไมนับเนื่องใน 
ภูมิอันนั้น  ฉะนั้น  จึงทรงกระทําการกําหนดธรรมเหลาน้ัน  ซึ่งทองเท่ียวไปแมใน 
ภูมิอ่ืน  ดวยบทน้ีวา  เอตฺถ  ปริยาปนฺนา  (นับเนื่องในภูมินี้).  บัดนี้  เม่ือจะแสดง  
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ธรรมเหลาน้ันอันเปนธรรมนับเนื่องในภูมินี้โดยความเปนราสี   (กอง)   โดย  
ความวางเปลา   โดยความเปนปจจัย    และเปนสภาวะ   จึงตรัสคําวา    ขันธ   
เปนตน. 
 
                                 วาดวยนิทเทสแหงรูปาวจรธรรม 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสรูปาวจรธรรม  ตอไป. 
           บทวา   พฺรหมฺโลก   (พรหมโลก)     ไดแก    สถานที่ดํารงอยูแหง 
พรหมกลาวคือ ปฐมฌานภูมิ.  คําท่ีเหลือในนิทเทสน้ี   พึงทราบโดยนัยท่ีกลาว 
ไวในนิทเทสกามวจรนั่นแหละ.  ในบทมีอาทิวา   สมาปนฺนสฺส  จ  (ของผู 
เขาสมาบัติ)      พึงทราบวา    ตรัสกุศลฌานดวยบทท่ี  ๑     ตรัสวิบากฌานดวย 
บทที่  ๒   ตรัสกิริยาฌานดวยบทท่ี  ๓  ดังนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอรูปาจรธรรม  ตอไป 
           บทวา     อากาสานฺจายตนูปเค     (ผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภูมิ) 
ไดแก  ผูเขาถึงภพกลาวคือ  อากาสานัญจายตนะ.   แมในบทที ่ ๒ ก็นัยนี้แหละ. 
คําท่ีเหลือในนิทเทสน้ี   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ. 
 
                        วาดวยนิทเทสสรณทุกะ  (ที่  ๑๘) 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสสรณทุกกะ  ตอไป 
           บรรดาอกุศลมูล  ๓  อกุศลมูล   คือโมหะนี้ใด   โมหะน้ันสัมปยุตดวย 
โลภะ  พึงทราบวา   เปนสรณะ   (เกิดพรอมกับกิเลสเปนเหตุใหสัตวรองไห) 
โดยโลภะ   โมหะท่ีสัมปยุตดวยโทสะ   เปนสรณะโดยโทสะ    แตโมหะท่ีสัมปยุต 
ดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ    เปนสรณะโดยเปนกิเลสที่ต้ังอยูในฐานเดียวกันกับ 
การประหาณโดยกิเลสเปนเหตุใหสัตวรองไหคือราคะอันสัมปยุตดวยทิฏฐิ  และ 
กิเลสคือรูปราคะอรูปราคะ  ดังนี้.  
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                                    สตุตันติกทุกะ           
           [๘๓๖]   ธรรมเปนไปในสวนวิชชา  เปนไฉน  ? 
           ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปุยุตดวยวิชชา    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรม  
เปนไปในสวนวิชชา. 
           ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา  เปนไฉน  ? 
           ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตดวยอวิชชา    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม  
เปนไปในสวนอวิชชา. 
           [๘๓๗]   วิชชูปมธรรม  เปนไฉน  ? 
           ปญญาในอริยมรรค  ๓  เบื้องตํ่า สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  วิชชูปมธรรม. 
           วชิรูปมธรรม  เปนไฉน  ?   
           ปญญาในอรหัตมรรคเบื้องสูง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  วชิรูปมธรรม. 
           [๘๓๘]   พาลธรรม  เปนไฉน ? 
           อหิรกิะ  อโนตตัปปะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  พาลธรรม. 
           บัณฑติธรรม  เปนไฉน  ? 
           หิริ  โอตตัปปะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  บณัฑิตธรรม 
กุศลธรรมแมทั้งหมดจัดเปน  บัณฑิตธรรม. 
           [๘๓๙]  กัณหธรรม  เปนไฉน  ? 
           อหิรกิะ   อโนตตัปปะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  กัณหธรรม 
อกุศลธรรมแมทั้งหมดจัดเปน  กัณหธรรม. 
           สุกกธรรม  เปนไฉน  ?  
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           หิริ  โอตตัปปะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สกุกธรรม  
กุศลธรรมแมทั้งหมดจัดเปน  สุกกธรรม. 
           [๘๔๐]   ตปนิยธรรม  เปนไฉน  ? 
           กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจรติ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ตปนิยธรรม 
อกุศลธรรมแมทั้งหมดจัดเปน   ตปนิยธรรม. 
           อตปนิยธรรม  เปนไฉน  ? 
           กายสุจริต  วจีสุจริต   มโนสุจรติ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อตปนิยธรรม 
กุศลธรรมแมทั้งหมดจัดเปน  อตปนิยธรรม. 
           [๘๔๑]  อธิวจนธรรม  เปนไฉน  ? 
           การกลาวขาน    สมัญญา    บญัญัติ     โวหาร   นาม   การขนานนาม 
การต้ังชื่อ   การออกชื่อ   การระบุชื่อ   การเรียกชื่อ   ของธรรมน้ัน ๆ  อันใด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อธิวจนธรรม 
           ธรรมท้ังหมดแลชื่อวา  อธิวจนปถธรรม. 
           [๘๔๒]   นิรุตติธรรม  เปนไฉน  ? 
           การกลาวขาน  สมัญญา   บัญญติั    โวหาร   นาม    การขนานนาม 
การต้ังชื่อ  การออกชื่อ   การระบุชื่อ   การเรียกชื่อ   ของธรรมน้ัน ๆ  อันใด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  นิรุตติธรรม 
           ธรรมท้ังหมดแลชื่อวา  นิรุตติปถธรรม. 
           [๘๔๓]  บัญญัติธรรม  เปนไฉน  ? 
           การกลาวขาน   สมัญญา   บัญญัติ    โวหาร   นาม      การขนานนาม 
การต้ังชื่อ  การออกชื่อ   การระบุชื่อ   การเรียกชื่อ   ของธรรมนัน้  ๆ  อันใด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  บัญญัติธรรม  
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           ธรรมท้ังหมดแลชื่อวา  บัญญัติปถธรรม.  
           [๘๔๔]  บรรดาธรรมเหลาน้ัน    นามธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ    สงัขารขันธ  วิญญาณขันธ  และอสังขตธาตุ 
นี้เรียกวา  นามธรรม.                                   
           รูปธรรม  เปนไฉน  ? 
           มหาภูตรูป ๔  และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น นี้เรียกวา  รูปธรรม. 
           [๘๔๕]  อวิชชา  เปนไฉน  ?  
           ความไมรู    ความไมเห็น  ฯลฯ  ลิ่มคืออวิชชา    อกุศลมูลคือโมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา  อวิชชา. 
           ภวตัณหา  เปนไฉน  ? 
           ความพอใจในภพ  ฯลฯ  ความหมกมุนในภพ  ในภพท้ังหลาย อันใด 
นี้เรียกวา  ภวตัณหา. 
           [๘๔๖]   ภวทิฏฐิ   เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  ตนและโลกจักเกดิ   ดังน้ี  ทฏิฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวาน้ี  อันใด  นี้เรียกวา  ภวทิฏฐิ. 
           วิภวทิฏฐิ   เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา   ตนและโลกจักไมเกิด   ดังน้ี   ทิฏฐิ   ความเห็นไปขาง 
ทิฏฐิ  ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส  มลีักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา วิภวทิฏฐิ. 
           [๘๔๗]   สัสสตทิฏฐิ   เปนไฉน ?  
           ความเห็นวา   ตนและโลกเที่ยง  ดังนี้   ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส   มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  สัสสตทิฏฐิ.  
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           อุจเฉททิฏฐิ  เปนไฉน ?  
           ความเห็นวา   ตนและโลกจักสูญ  ดังนี้  ทฏิฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้  อันใด  นี้เรียกวา  อุจเฉททิฏฐิ. 
           [๘๔๘]   อันตวาทิฏฐิ  เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา   ตนและโลกมีทีสุ่ด  ดังน้ี    ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  อนันตวาทิฏฐิ. 
           อนันตวาทิฏฐิ   เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  ตนและโลกไมมทีี่สุด  ดังนี้  ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ 
ฯลฯ  การถือโดยวิปลาส  มีลักษณะเชนวานี้   อันใด    นี้เรียกวา  อนันตวาทิฏฐิ. 
           [๘๔๙]  ปุพพันตานุทิฏฐิ  เปนไฉน  ? 
           ทิฏฐิ   ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส  อันใด  ปรารภ 
สวนอดีต  เกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ปุพพันตานุทิฏฐิ. 
           อปรนัตานุทิฏฐิ  เปนไฉน  ? 
           ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส  อันใด  ปรารภ 
สวนอนาคต  เกิดข้ึน  นี้เรยีกวา  อปรันตานุทิฏฐิ. 
           [๘๕๐]   อหริิกะ  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาละอาย   กิริยาที่ 
ไมละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย  อันใด  นี้เรียกวา  อหิรกิะ. 
           อโนตตัปปะ  เปนไฉน  ? 
           กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริต   อันเปนสิ่งท่ีนาเกรงกลัว 
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย  อันใด   นี้เรียกวา 
อโนตตัปปะ.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 502 

           [๘๕๑]   หิร ิ เปนไฉน  ?   
           กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาละอาย    กริิยาท่ี 
ละอายตอการประกอบอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย  อันใด  นี้เรียกวา  หิริ. 
           โอตตัปปะ  เปนไฉน ? 
           กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งท่ีนาเกรงกลัว   กริิยา 
ที่เกรงกลัวตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด  นี้เรยีกวา โอตตัปปะ. 
           [๘๕๒]  โทวจัสสตา  เปนไฉน  ? 
           กิริยาของผูวายาก   ภาวะแหงผูวายาก  ความเปนผูวายาก   ความยึดขาง 
ขัดขืน     ความพอใจทางโตแยง     ความไมเอ้ือเฟอ     ภาวะแหงผูไมเอ้ือเฟอ 
ความไมเคารพ    ความไมรับฟง    ในเม่ือถูกวากลาวโดยสหธรรม    นี้เรียกวา 
โทวจัสสตา. 
           ปาปมิตตตา  เปนไฉน  ? 
           บุคคลเหลาใด  เปนคนไมมีศรัทธา  ไมมีศีล   ไรการศึกษา   มีความ 
ตระหน่ี   มีปญญาทราม,  การเสพ  การซองเสพ   การซองเสพดวยดี   การคบ 
การคบหา    ความภักดี    ความจงรักภักดีตอบุคคลเหลาน้ัน  ความเปนผูมีกาย 
และใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น     อันใด  นี้เรียกวา  ปาปมิตตตา. 
           [๘๕๓]  โสวจัสสตา  เปนไฉน ? 
           กิริยาของผูวางาย   ภาวะแหงผูวางาย   ความเปนผูวางาย    ความไมยึด 
ขางขัดขืน     ความไมพอใจทางโตแยง     ความเอ้ือเฟอ     ภาวะแหงผูเอ้ือเฟอ 
ความเปนผูทั้งเคารพ    ทั้งรับฟง    ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม  นี้เรียกวา 
โสวจัสสตา.                                                                           
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           กัลยาณมิตตตา   เปนไฉน  ?  
           บุคคลเหลาใด  เปนคนมีศรัทธา  มีศีล  เปนพหูสูต มีจาคะ   มีปญญา, 
การเสพ  การซองเสพ   การซองเสพดวยดี    การคบ    การคบหา  ความภักดี 
ความจงรักภักดีตอบุคคลเหลาน้ัน ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคล 
เหลาน้ัน    อันใด  นี้เรียกวา  กัลยาณมิตตตา. 
           [๘๕๔]  อาปตติกุสลตา  เปนไฉน ? 
           อาบัติทั้ง  ๕  หมวด ๗ หมวด  เรียกวาอาบัติ,   ปญญา    กิริยาที่รูชัด 
ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ   อันเปนเหตุฉลาดในอาบัติ  
แหงอาบัติทั้งหลายน้ัน  ๆ อันใด  นี้เรียกวา  อาปตติกุสลตา. 
           อาปตติวุฏฐานกุสลตา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั   ฯลฯ  ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ 
อันเปนเหตุฉลาดในการออกจากอาบัติเหลาน้ัน      อันใด     นี้เรยีกวา   อาปตติ- 
วุฏฐานกุสลตา. 
           [๘๕๕]  สมาปตติกุสลตา  เปนไฉน  ? 
           สมาบัติที่มีวิตกมีวิจาร    มีอยู    สมาบัติที่ไมมีวิตกแตมีวิจาร    มีอยู 
สมาบัติที่ไมมีวิตกไมมีวิจาร   มีอยู,  ปญญา  กิริยาท่ีรูชัด   ฯลฯ  ความไมหลง 
ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ    อันเปนเหตุฉลาดในสมาบัติแหงสมาบัติทั้งหลาย  
นั้น  ๆ อันใด  นี้เรียกวา  สมาปตติกุสลตา. 
           สมาปตติวุฏฐานกุสลตา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันเปนเหตุฉลาดในการออกจากสมาบัติเหลาน้ัน   อันใด  นี้เรยีกวา   สมาปตติ- 
วุฏฐานกุสลตา.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 504 

           [๘๕๖]   ธาตุกุสลตา   เปนไฉน  ? 
           ธาตุ ๑๘ คือ  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ   โสตธาตุ  สัททธาตุ 
โสตวิญญาณธาตุ  ฆานธาตุ   คันธธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาธาตุ  รสธาตุ 
ชิวหาวิญญาณธาตุ    กายธาตุ    โผฏฐัพพธาตุ    กายวิญญาณธาตุ    มโนธาตุ 
ธัมมธาตุ    มโนวิญญาณธาตุ,    ปญญา   กิริยาที่รูชดั    ฯลฯ   ความไมหลง 
ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ   อันเปนเหตุฉลาดในธาตุแหงธาตุทั้งหลายนั้น ๆ 
อันใด  นี้เรียกวา  ธาตุกุสลตา. 
           มนสกิากุสลตา   เปนไฉน  ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง  ความสอดสองธรรม   สัมมา- 
ทิฏฐิ    อันเปนเหตุฉลาดในการมนสิการซ่ึงธาตุเหลาน้ัน    อันใด    นี้เรียกวา 
มนสิการกุสลตา. 
           [๘๕๗]  อายตนกุสลตา   เปนไฉน  ? 
           อายตนะ ๑๒ คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ  โสตายตนะ   สัททายตนะ 
ฆานายตนะ  คันธายตนะ  ชิวหายตนะ  รสายตนะ  กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
มนายตนะ   ธรรมายตนะ,  ปญญา  กิรยิาที่รูชัด  ฯลฯ ความไมหลง  ความวิจัย 
ธรรม      สัมมาทิฏฐิ    อันเปนเหตุฉลาดในอายตนะแหงอายตนะทั้งหลายน้ัน  ๆ 
อันใด  นี้เรียกวา  อายตนกุสลาตา. 
           ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา   เปนไฉน  ? 
           ปฏิจจสมุปบาทวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารทั้งหลายจึงเกิดข้ึน 
เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงเกิดข้ึน  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึง 
เกิดข้ึน เพราะนามรูปเปนปจจัย    เวทนาจึงเกิดข้ึน  เพราะเวทนาเปนปจจัย 
ผัสสะจึงเกิดข้ึน เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงเกิดข้ึน เพราะเวทนาเปนปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 505 

ตัณหาจึงเกิดข้ึน  เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานจึงเกิดข้ึน  เพราะอุปาทานเปน  
ปจจัย  ภพจึงเกิดข้ึน  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงเกิดข้ึน  เพราะชาติเปนปจจัย 
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส   จึงเกิดข้ึน   ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีไดดวยประการฉะน้ี,   ปญญา   กิรยิาที่รู 
ชัด ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ   ในปฏิจจสมุปบาทน้ัน 
อันใด  นี้เรียกวา  ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา. 
           [๘๕๘]  ฐานกุสลาตา  เปนไฉน  ? 
           ธรรมใด   ๆ  เปนเหตุเปนปจจัยเพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงธรรมใด ๆ 
ลักษณะน้ัน ๆ เรียกวา ฐานะ, ปญญา  กิริยาที่รูชัด  ฯลฯ  ความไมหลง  ความ 
วิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ  ในฐานะน้ัน  อันใด  นี้เรียกวา  ฐานกุสลตา. 
           อัฏฐานกุสลตา  เปนไฉน ? 
           ธรรมใดๆไมเปนเหตุไมเปนปจจัยเพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงธรรมใด ๆ 
ลักษณะน้ัน  ๆ ชื่อวา  อฐานะ,  ปญญา  กริิยาที่รูชัด ฯลฯ  ความไมหลง  ความ 
วิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ  ในอฐานะนั้น   อันใด  นีเ้รียกวา  อัฏฐานกุสลตา. 
           [๘๕๙]  อาชชวะ  เปนไฉน  ?   
           ความซ่ือตรง  ความไมคด  ความไมงอ  ความไมโกง   อันใด  นี้เรียก 
วา  อาชชวะ. 
           มัททวะ  เปนไฉน ? 
           ความออนโยน   ความละมุนละไม   ความไมแข็ง   ความไมกระดาง 
ควานเจียมใจ  อันใด   นี้เรียกวา  มัททวะ. 
           [๘๖๐]  ขันติ  เปนไฉน  ? 
           ความอดทน  กิรยิาที่อดทน  ความอดกล้ัน  ความไมดุราย  ความไม 
ปากราย  ความแชมชื่นแหงจิต   อันใด  นี้เรียกวา  ขันติ.  
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           โสรัจจะ  เปนไฉน  ?  
           ความไมลวงละเมิดทางกาย    ความไมลวงละเมิดทางวาจา    ความไม 
ลวงละเมิดทางกายและวาจา   อันใด   นี้เรียกวา   โสรัจจะ 
           ศีลสังวรแมทั้งหมด  จัดเปนโสรัจจะ. 
           [๘๖๑]  สาขัลยะ  เปนไฉน ? 
           วาจาใด   เปนปม  เปนกาก  เผ็ดรอนตอผูอ่ืน  เกี่ยวผูอ่ืนไว   ยั่วให 
โกรธไมเปนไปเพ่ือสมาธิ   ละวาจาเชนนั้นเสีย,    วาจาใด   ไรโทษ   สบายหู 
ไพเราะจับใจ    เปนวาจาของชาวเมือง    เปนที่ยินดีเจริญใจ     ของชนหมูมาก 
กลาววาจาเชนนั้น,   ความเปนผูมีวาจาออนหวาน   ความเปนผูมีวาจาสละสลวย 
ความเปนผูมีวาจาไมหยาบคาย    ในลกัษณะดังกลาวนั้น     อันใด    นี้เรียกวา 
สาขัลยะ. 
           ปฏิสนัถาร  เปนไฉน ? 
           ปฏิสนัถาร ๒  คือ  อามิสปฏิสนัถาร   ธรรมปฏิสันถาร,   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี    เปนผูปฏิสันถาร   โดยอามิสปฏิสันถารก็ดี   โดยธรรมปฏิสันถารก็ดี 
นี้เรียกวา  ปฏิสันถาร. 
           [๘๖๒]  ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖  เปนไฉน  ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ี    เห็นรปูดวยจักขุแลว    เปนผูถอืนิมิต    เปนผู 
ถือโดยอนุพยัญชนะ,   อภิชฌาโทมนัส  อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย   พึงครอบงํา 
บุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรียอยูนี้    เพราะเหตุที่ไมสํารวม    จักขุนทรียใด,  ไม 
ปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น    ไมรักษาจักขุนทรียนั้น     ไมสําเร็จการสํารวม 
ในจักขุนทรียนั้น          
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           ไดยินเสียงดวยโสตแลว  ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว  ฯลฯ  ลิ้มรสดวย   
ชิวหาแลว  ฯลฯ  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ฯลฯ  รูแจงธรรมารมณดวยใจ 
แลว   เปนผูถือนิมิต  เปนผูเถือโดยอนุพยัญชนะ  อภิชฌา   โทมนัส  อกุศล- 
บาปธรรมท้ังหลาย   พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรียอยูนี้    เพราะเหตุที่ 
ไมสํารวมมนินทรียใด   ไมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น   ไมรักษามนินทรีย 
นั้น   ไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรยีนั้น  
           การไมคุมครอง  กิริยาที่ไมคุมครอง   การไมรักษา   การไมสํารวมซ่ึง 
อินทรีย ๖ เหลาน้ี   อันใด   นี้เรียกวา   ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย  ๖. 
           ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร  เปนไฉน  ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมพิจารณาโดยแยบคาย  บริโภคอาหาร  เพ่ือ 
จะเลน  เพ่ือจะมัวเมา  เพ่ือจะประเทืองผิว   เพ่ือความอวนพี,   ความเปนผูไม 
สันโดษ  ความเปนผูไมรูประมาณ   ความไมพิจารณา  ในโภชนาหารนั้น  อัน 
ใด  นี้เรียกวา  ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร. 
           [๘๖๓]  ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖  เปนไฉน  ?  
           บุคคลบางคนโลกน้ี   เห็นรูปดวยจักขุแลว  เปนผูไมถือนิมิต  เปน 
ผูไมถือโดยอนุพยัญชนะ,    อภิชฌา   โทมนัส   อกศุลบาปธรรมท้ังหลาย   พึง 
ครอบงําบุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรียอยูนี้    เพราะเหตุที่ไมสํารวมจักขุนทรียใด, 
ปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียนั้น    รกัษาจักขุนทรียนั้น    สําเร็จการสํารวมใน 
จักขุนทรียนั้น 
           ไดยินเสียงดวยโสตแลว  ฯลฯ    สูดกลิ่นดวยฆานะแลว  ฯลฯ    ลิ้มรส 
ดวยชิวหาแลว  ฯลฯ  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ  รูธรรมารมณดวยใจ 
แลว    เปนผูไมถือนิมิต     เปนผูไมถือโดยอนุพยัญชนะ,    อภิชฌา    โทมนสั  
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อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย  พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรียอยูนี้    เพราะ  
เหตุที่ไมสํารวมมนินทรียใด,  ปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียนั้น    รกัษามนินทรีย 
นั้น    สําเร็จการสํารวมในมนินทรียนัน้ 
           การคุมครอง  กิริยาที่คุมครอง การรักษา  การสํารวมอินทรีย ๖ เหลา 
นี้    อันใด  นี้เรียกวา  ความเปนผูสํารวมในอินทรีย. 
           ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร  เปนไฉน ?   
           บุคคลบางคนในโลกน้ีพิจารณาโดยแยบคายวา  เราบริโภคอาหาร  ไม 
ใชเพ่ือจะเลน  ไมใชเพ่ือจะมัวเมา  ไมใชเพ่ือจะประเทือง  ไมใชเพ่ือจะใหอวน 
พี  แตเพียงเพ่ือใหกายน้ีดํารงอยูได  เพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป  เพ่ือบําบัดความ 
หิว   เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย   เพราะโดยอุบายน้ี    เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย 
ดวย  จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย  ความดํารงอยูแหงชีวิต   ความไมมีโทษ 
และการอยูโดยผาสุก    จักมีแกเราดวย    ดังน้ี    แลวจึงบริโภคอาหาร,    ความ 
สันโดษ   ความรูประมาณ   การพิจารณา   ในโภชนาหารน้ัน    อันใด   นี้เรียก 
วา  ความเปนผูรู  ประมาณในโภชนาหาร. 
           [๘๖๔]  มุฏฐสัจจะ  เปนไฉน  ? 
           ความระลึกไมได  ความไมตามระลึก  ความไมหวนระลึก  ความระลกึ 
ไมได  อาการท่ีระลึกไมได  ความไมทรงจํา ความเล่ือนลอย  ความหลงลืม  อัน 
ใด  นี้เรียกวา  มฏุฐสัจจะ. 
           อสัมปชัญญะ   เปนไฉน  ? 
           ความไมรู  ความไมเห็น ฯลฯ  ลิ่มคืออวิชชา  อกุศลมลู  คือ  โมหะ 
อันใด  นี้เรียกวา  อสัมปชัญญะ. 
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           [๘๖๕]  สติ  เปนไฉน ?  
           สติ  ความตามระลึก  ความหวนระลึก  สติ  กิริยาที่ระลกึ  ความทรง 
จํา   ความไมเลื่อนลอย   ความไมลืม   สติ   สตินทรีย   สติพละ   สัมมาสติ 
อันใด  นี้เรียกวา  สติ. 
           สัมปชัญญะ   เปนไฉน  ? 
           ปญญา   กริิยาท่ีรูชดั ฯลฯ   ความไมหลง   ความวิจัยธรรม   สัมมา-  
ทิฏฐิ  อันใด  นี้เรียกวา  สมัปชัญญะ. 
           [๘๖๖]  กําลังคือการพิจารณา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  นี้เรียกวา  กําลังคือการพิจารณา. 
           กําลังคือภาวนา  เปนไฉน  ?   
           การเสพ   การเจริญ   การทําใหมาก   ซึ่งกศุลธรรมท้ังหลาย   อันใด 
นี้เรียกวา  กําลังคือภาวนา 
           โพชฌงคแมทั้ง ๗  จัดเปน  กําลังคือภาวนา. 
           [๘๖๗]  สมณะ  เปนไฉน   ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   อันใด  นี้เรียกวา  สมถะ. 
           วิปสสนา  เปนไฉน  ? 
           ปญญา  กิริยาที่รูชดั  ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม  สัมมาทิฏฐิ 
อันใด  นี้เรียกวา  วิปสสนา. 
           [๘๖๘]  สมถนิมติ  เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  อันใด  นี้เรียกวา  สมถนิมิต.  
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           ปคคาหนิมิต  เปนไฉน  ?    
           การปรารภความเพียรทางใจ  ฯลฯ  สัมมาวายามะ  อันใด   นี้เรียกวา 
ปคคาหนิมิต. 
           [๘๖๙]   ปคคาหะ  เปนไฉน   ?   
           การปรารภความเพียรทางใจ   ฯลฯ   สัมมาวายามะ   อันใด   นี้เรียกวา 
ปคคาหะ. 
           อวิกเขปะ  เปนไฉน  ? 
           ความต้ังอยูแหงจิต   ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   อันใด   นี้เรียกวา   อวิกเขปะ. 
           [๘๗๐]  สลีวบิัติ  เปนไฉน  ? 
           ความลวงละเมิดทางกาย   ความลวงละเมิดทางวาจา    ความลวงละเมิด 
ทางกายและทางวาจา   อันใด   นี้เรียกวา   สีลวิบัติ 
           ความเปนผูทุศีลแมทั้งหมด  จัดเปน  สีลวบิัติ. 
           ทิฏฐวิิบัติ   เปนไฉน  ? 
           ความเห็นวา  ทานท่ีใหแลวไมมีผล  การบูชาไมมีผล    การบวงสรวง 
ไมมีผล  ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมี  โลกนี้ไมมี  โลกอื่นไมมี  มารดา 
ไมมี  บิดาไมมี  สัตวที่จุติและอุบัติไมมี  สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ไมมีในโลก  สมณพราหมณที่ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืนดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหผูอ่ืนรูไดไมมีในโลก  ดังน้ี   ทิฏฐิ  ความเห็นไปขางทิฏฐิ  ฯลฯ 
การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้   อันใด  นี้เรียกวา  ทิฏฐิวิบัติ  
           มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด  จัดเปน  ทิฏฐิวิบัติ. 
           [๘๗๑]   สีลสมัปทา  เปนไฉน  ? 
           ความไมลวงละเมิดทางกาย  ความไมลวงละเมิดทางวาจา   ความไมลวง 
ละเมิดทางกายและทางวาจา   นี้เรียกวา   สีลสัมปทา  
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           สีลสังวรแมทั้งหมด  จัดเปน  สลีสัมปทา.   
           ทิฏฐสิัมปทา  เปนไฉน ? 
           ความเห็นวา  ทานท่ีบุคคลใหแลวยอมมีผล    การบูชายอมมีผล  การ 
บวงสรวงยอมมีผล   ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วมีอยู   โลกนี้มีอยู     โลกอ่ืน 
มีอยู   มารดามีอยู  บิดามีอยู  สัตวที่จุติและอุบัติมีอยู   สมณพราหมณผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบมอียูในโลก   สมณพราหมณที่ทําใหแจง    ซึ่งโลกนีแ้ละโลกอ่ืนดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหผูอ่ืนรูไดมีอยูในโลก  ดังน้ี   ปญญา กิรยิาที่รูชัด 
ฯลฯ  ความไมหลง    ความวิจัยธรรม    สัมมาทิฏฐิมีลักษณะเชนวานี้    อันใด 
นี้เรียกวา  ทฏิฐิสัมปทา 
           สัมมาทิฏฐิแมทั้งหมด  จัดเปน  ทิฏฐิสัมปทา. 
           [๘๗๒]  สีลวิสุทธิ   เปนไฉน  ? 
           ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา   ความไมลวง 
ละเมิดทางกายและทางวาจา   นี้เรียกวา   สีลวิสุทธิ 
           สีลสังวรแมทั้งหมด  จัดเปน  สลีวิสุทธิ. 
           ทิฏฐวิิสุทธิ   เปนไฉน  ? 
           ญาณเปนเครื่องรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน  (กัมมัสสกตาญาณ)   ญาณ- 
อันสมควรแกการหยั่งรูอริยสัจ (สัจจานุโลมิกญาณ) ญาณของทานผูพรอมเพรียง 
ดวยมรรค  (มัคคญาณ)  ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยผล  (ผลญาณ). 
           [๘๗๓]  บทวา  ความหมดจดแหงทิฏฐิ  นัน้  มีนิเทศวา  ปญญา 
กิริยาที่รูชัด  ฯลฯ  ความไมหลง  ความวิจัยธรรม   สัมมาทิฏฐิ. 
           บทวา ความเพียรแหงบุคคลผูมทีิฏฐิอันหมดจด นั้น มีนิเทศวา 
การปรารภความเพียรทางใจ   ฯลฯ   สัมมาวายามะ.  
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           [๘๗๔]   บทวา  ความสลดใจนั้น    มีนิเทศวา    ญาณอันเห็นชาติ 
โดยความเปนภัย ญาณอันเห็นชราโดยความเปนภัย ญาณอันเห็นพยาธิโดยความ  
เปนภัย  ญาณอันเห็นมรณะโดยความเปนภัย. 
           บทวา  ฐานะเปนทีต้ั่งแหงความสลดใจ  นั้น  มีนิเทศวา    ชาติ 
ชรา  พยาธิ  มรมะ. 
           บทวา     ความพยายามโดยแยบคายแหงบคุคลผูมีใจสลดแลว 
นั้น    มีนิเทศวา    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ยอมยังฉันทะใหเกิด    ยอมพยายาม 
ยอมปรารภความเพียร   ยอมประคองจิตไว   ยอมต้ังจิตไว  เพ่ือความไมบังเกิด 
ข้ึนแหงอกุศล    บาปธรรมท้ังหลายท่ียังไมบังเกิดข้ึน    เพ่ือละอกุศลบาปธรรม  
ทั้งหลายท่ีบังเกิดข้ึนแลว       เพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมทั้งหลายท่ียังไม 
บังเกิดข้ึน  เพ่ือความต้ังอยู   เพ่ือความไมจืดจาง  เพ่ือความเพ่ิมพูน  เพ่ือความ 
ไพบูลย  เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมท้ังหลายที่บังเกิด 
ข้ึนแลว. 
           [๘๗๕]  บทวา  ความไมรูจักอิม่ในกุศลธรรม  นั้น    มีนิเทศวา 
ความพอใจยิ่ง ๆ  ข้ึนไปของบุคคลผูไมรูจักอิ่ม  ในการเจริญกุศลธรรมท้ังหลาย. 
           บทวา  ความไมทอถอยในความพยายาม  นัน้  มีนิเทศวา  ความ 
เปนผูกระทําโดยเคารพ   ความเปนผูกระทําติดตอ    ความเปนผูกระทําไมหยุด 
ความเปนผูประพฤติไมยอหยอน  ความเปนผูไมทั้งฉันทะ  ความเปนผูไมทอด  
ธุระ   การเสพ    การเจริญ      การกระทําใหมาก   เพ่ือความเจริญแหงกุศีลธรรม 
ทั้งหลาย.                   
           [๘๗๖]  บทวา  วชิชา  นั้น    มีนิเทศวา  วิชชา  ๓  วิชชาคือญาณ 
อันตามระลึกชาติหนหลังได    (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ)   วิชชาคือญาณในจุติ  
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และอุบัติของสัตวทั้งหลาย    (จุตุปปาตญาณ)    วิชชาคือญาณในความส้ินไป  
แหงอาสวะท้ังหลาย   (อาสวักขยญาณ) 
           บทวา วิมุตติ  นั้น มีนิเทศวา วิมุตติ  ๒ คือ อธิมุตติแหงจิต  (สมาบัติ ๘)  
และนิพพาน. 
           [๘๗๗]  บทวา  ขเย  าณ   นัน้  มีนิเทศวา  ญาณของทานผูพรอม 
เพรียงดวยมรรค. 
           บทวา  อนุปฺปาเท  าณ  นั้น  มนีิเทศวา  ญาณของทานผูพรอม 
เพรียงดวยผล. 
                                     นกิเขปกัณฑ  จบ 
                                                                                                          
                                 อรรถกถานิกเขปกัณฑ 
                               วาดวยนิทเทสวิชชูปมทุกะ 
           นิทเทสบทท้ังหลายแหงสุตตันติทุกะเหลาน้ัน   โดยมากมีอรรถต้ืนทัง้ 
นั้น   เพราะสุตตันติกะท้ังหลาย  ขาพเจาไดจําแนกแสดงโดยใจความในมาติกา-   
กถาแลว     และเพราะนิทเทสบทแมเหลาน้ัน   เขาใจงายโดยนัยท่ีไดกลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแล.  แตในท่ีนี้ขาพเจาจะแสดงเน้ือความท่ีตางกันตอไป 
           พึงทราบวินิจฉัยในวิชชูปมทุกะกอน  ไดยนิวา   บุรุษผูมีจักษุเดินทาง 
ไปในเวลาราตรีมีเมฆมืด      ทางยอมไมปรากฏแกบุรุษน้ัน      เพราะความมืด 
สายฟาแลบแลวขจัดความมืดไป    ทนีั้นทางก็ปรากฏแกเขา     เพราะปราศจาก 
ความมืด  เขาจึงเดินทางตอไป  แมครั้งท่ีสองความมืดก็ยอมปกคลุมอีก ทางจึงไม  
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ปรากฏแกเขา    สายฟาแลบแลวขจัดความมืดนั้น     เม่ือปราศจากความมืดแลว  
ทางก็ไดปรากฏ   เขาจึงเดินทางตอไป  ครั้งท่ีสาม  ความมืดไดปกคลุมแลว ทาง 
ก็ไมปรากฏ  สายฟาแลบแลวก็ขจัดความมืดไป. 
           บรรดาขออุปมาเหลาน้ัน   การเริ่มวิปสสนาของอริยสาวกเพ่ือประโยชน 
บรรลโุสดาปตติมรรค     เหมือนการเดินทางของบุรุษผูมีจักษุในเวลาท่ีมืด 
ความมืดปดบังสัจจะ  เหมือนเวลาท่ีทางไมปรากฏในความมืด  เวลาท่ีแสงสวาง 
คือโสดาปตติมรรคเกิดข้ึนกําจัดความมืดปดบังสัจจะ   เหมือนเวลาท่ีสายฟาแลบ 
ข้ึนกําจัดความมืด  เวลาท่ีสัจจะ   ๔  ปรากฏแกโสดาปตติมรรค   เหมือนเวลาที่ 
ทางปรากฏในการปราศจากความมืด    ก็การปรากฏของทางก็คือการปรากฏของ 
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมรรคสมังคีนั่นเอง. 
           การเริม่วิปสสนาของบุคคล   เพ่ือประโยชนบรรลุสกทามิมรรคเหมือน 
การดําเนินไปครั้งท่ีสอง  ความมืดปดบังสัจจะ   เหมือนเวลาท่ีทางไมปรากฏใน 
ความมืด     เวลาที่แสงสวางคือสกทาคามิมรรคเกิดข้ึนกําจัดความมืดปดบังสัจจะ 
เหมือนเวลาสายฟาแลบครั้งท่ีสองกําจัดความมืด     เวลาท่ีสัจจะ   ๔   ปรากฏแก 
สกทาคามิมรรค     เหมือนเวลาท่ีทางปรากฏในการปราศจากความมืด    ก็การ 
ปรากฏของทางก็คือการปรากฏของบุคคลผูพรั่งพรอมดวยมรรคนั่นแหละ.  
           การเริม่วิปสสนาเพ่ือบรรลุอนาคามิมรรค  เหมือนบุคคลเดินทางครั้งที่ 
สาม  ความมืดอันปดบังสัจจะ  เหมือนทางไมปรากฏในเวลามืด   เวลาท่ีแสงสวาง 
คืออนาคามิมรรคเกิดข้ึนกําจัดความมืดปดบังสัจจะ     เหมือนเวลาท่ีสายฟาแลบ 
กําจัดความมืดครั้งท่ีสาม  เวลาท่ีสัจจะ  ๔ ปรากฏแกอนาคามิมรรค  เหมือนเวลา 
ที่ทางปรากฏในเวลาปราศจากความมืด ก็การปรากฏของทางก็คือการปรากฏของ 
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยมรรคนั่นแหละ.  
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           อน่ึง   แผนหิน  หรือแกวมณี  ชื่อวา  ไมแตกไปดวยวชิระ  (ฟาผา)  
ยอมไมมี    วชิระตกไปในที่ใด    ที่นัน้ยอมเปนอันถูกขจัดแลวทีเดียว    วชิระ 
เมื่อฟาดไปยอมฟาดไปมิใหอะไรเหลือ  ข้ึนชื่อวา  ทางที่วชิระผานไปแลวจะไม 
เปนสิ่งปรากฏอีก  ชื่อวา กิเลสที่อรหัตมรรคไมประหาณแลวก็ยอมไมมีอยางนั้น 
เหมือนกัน    แมอรหัตมรรคยอมกําจัดกิเลสทั้งสิ้น  คือเมื่อยังกิเลสใหสิ้นไปยอม 
ใหสิ้นไปโดยไมเหลือ  เหมือนวชิระกําจัดอยูฉะน้ัน    ข้ึนชื่อวา  การกลับมาเกิด 
อีกของกิเลสท่ีอรหัตมรรคประหาณแลวยอมไมมี  เหมือนทางท่ีวชิระผานไปแลว 
ไมกลับเปนสิ่งปรากฏอีก  ฉะนั้น. 
 
                                    วาดวยนิทเทสพาลทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสพาลทุกะ  ตอไป 
           อหิรกิะและอโนตตัปะปรากฏแลวในพาลชนทั้งหลาย.  อน่ึง  อหิริกะ 
และอโนตตัปปะเหลาน้ันยังเปนมูลแหงพาลธรรมท่ีเหลือ    ดวยวาคนท่ีไมมีหิริ 
ไมมีโอตตัปปะชื่อวาไมทําอกุศลอะไร ๆ  ยอมไมมี    เพราะฉะนั้น    ธรรมท้ัง  ๒ 
เหลาน้ันจึงตรัสแยกไวกอนทีเดียว.    แมในธรรมท่ีเปนฝายขาว    (สุกกธรรม) 
ก็นัยนี้แหละ.  ในกัณหทุกะก็เหมือนกัน. 
 
                                     วาดวยนิทเทสตปนียทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสตปนียทกุะ  ตอไป 
           บัณฑิตพึงทราบ   ตปนธรรม   (ธรรมที่เรารอน)   เพราะเหตุที่ทํา 
และเพราะเหตุที่ไมทํา   จริงอยู   กายทุจริตเปนตน   ยอมใหเรารอนเพราะเหตุที่  
ทํา กายสุจริตเปนตน    ยอมใหเรารอนเพราะเหตุที่ไมทํา  จริงอยางนั้น  บุคคล 
* วชิระ  เปนช่ือของฟาผาก็มี   เปนช่ืออาวุธของพระอินทรก็มี  
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ยอมเดือดรอนวา   กายทุจริตเราการทําไว    และยอมเดือดรอนวา   กายสุจรติ  
เรามิไดการทําไว   ยอมเดือดรอนวา   วจีทุจริตเรากระทําไว  ฯลฯ  ยอมเดือด 
รอนวา  มโนสุจริตเรามิไดทําไว.   แมในอตปนียธรรม   (ธรรมที่ไมเรารอน) 
ก็นัยนี้แหละ. 
           จริงอยู  บุคคลผูทาํความดี  ยอมไมเรารอนวา  กายสุจริตเราทําไวแลว 
ยอมไมเรารอนวา   กายทุจริตเราไมทําไวแลว   ยอมไมเรารอนวา   วจีสุจริตเรา 
กระทําไว ฯลฯ  ไมเรารอนวา  มโนทุจริตเราไมทําไว ดังน้ี. 
 
                                   วาดวยนิทเทสอธิวจนทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอธิวจนทุกะ  ตอไป 
           บทวา   ยา   เตส  เตส   ธมฺมาน  (ธรรมน้ัน ๆ อันใด)  ไดแก  ทรง 
รวบรวมเอาธรรมทั้งหมด.   ทีช่ื่อวา   สังขา   (การกลาวขาน)    เพราะอันเขา 
บอก  คือยอมสนทนากัน   ยอมสนทนากันอยางไร   ยอมสนทนากันดวยอาการ 
หลายประการอยางนี้วา  เรา   ของเรา  คนอ่ืน   ของคนอ่ืน   วาเปนสัตว   เปน 
ภาวะ  เปนบุรุษ   เปนบุคคล   เปนนระ   เปนมานพ  ชื่อวา  ติสสะ  ชื่อวา 
ทัตตา     วาเตียง  วาต่ัง  วาฟูก   วาหมอน  วิหาร  บริเวณ  ประตู    หนาตาง 
ดังน้ี   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  สังขา  (การกลาวขาน).              
           ที่ชื่อวา  สมัญญา  (การกําหนดรู)  เพราะอรรถวา  ยอมรูโดยชอบ. 
ยอมรูโดยชอบอยางไร  ยอมรูวา  เรา   ของเรา ฯลฯ  ประตู   หนาตาง  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  สมัญญา  เพราะอรรถวา  ยอมรูโดยชอบ.  ที่ชือ่วา  บัญญัติ 
เพราะอรรถวา  อันเขายอมแตงต้ัง.   ทีช่ื่อวา   โวหาร   เพราะอรรถวา   อัน 
เขายอมรองเรียก   ยอมรองเรียกอยางไร   ยอมรองเรียกวา  เรา  ของเรา  ฯลฯ 
ประตู  หนาตาง  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา  โวหาร.  
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           บทวา  นาม  (นาม)  ไดแก  นาม ๔ อยาง  คือ  
                   ๑.  สามัญนาม  ชื่อท่ัวไป 
                   ๒.  คุณนาม  ชื่อโดยคุณ 
                   ๓.  กิตติมนาม   ชื่อโดยการยกยอง 
                   ๔.  อุปปาติกนาม  ชื่อตามท่ีเกิดข้ึน. 
           บรรดานาม  ๔  อยางนั้น   นามของพระราชาวา   มหาสมมต   ดังน้ี  
เพราะมหาชนในครั้งปฐมกัปประชุมกันต้ังไว   ชือ่วา  สามัญนาม    ซึ่งพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงตรัสไววา   ดูกอนวาเสฏฐะ  อักษรแรกวามหาสมมต 
ดังน้ี   เกิดข้ึน   เพราะมหาชนสมมติข้ึนแล.   นาม   อันมาแลวโดยคุณอยางนี้ 
วา  พระธรรมกถึก  ผูทรงบังสุกุลจีวร  พระวินัยธร  ผูทรงพระไตรปฎก  ผูม ี
ศรัทธา  ผูเลือ่มใสแลว   ดังน้ี   ชื่อวา  คุณนาม.     
           แมพระนามของพระตถาคตมีหลายรอยอาทิวา  ภควา  อรห   สมมฺา- 
สมฺพุทฺโธ   ดงัน้ี  ก็ชื่อวา  คุณนาม  เหมือนกัน   ดวยเหตุนั้นทานโบราณา- 
จารย   จึงกลาววา  
                   อสงฺเขยฺยานิ   นามาน ิ      สคุเณน   มเหสิโน          
                   คุเณน   นามมุทฺเธยฺย       อป   นาม  สหสฺสโต         
                             พระพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอัน 
                   ใหญมีพระนาม    โดยพระคุณของพระองค 
                   นับไมถวน   บัณฑิต    พึงยกพระนามโดย 
                   พระคุณขึ้นแสดงแมเปนพัน ๆ พระนาม  ดังนี้.   
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           สวนนามใด     ทีพ่วกญาติทั้งหลายผูยืนอยูในที่ใกลกระทําสักการะแก   
พระทักขิไณยบุคคลท้ังหลาย   พากันคิดกําหนดแลวในวันที่ต้ังชื่อของเด็กผูเกิด 
มากระทําการต้ังชื่อวา  เด็กนี้ชื่อโนน   นามน้ี   ชื่อวา   กิตติมนาม. 
           อน่ึง   บัญญัติแรกยอมตกไปในบัญญัติหลงั   โวหารแรกยอมตกไปใน 
โวหารหลัง      เชนพระจันทรแมในกปักอนชื่อวาพระจันทร     แมในปจจุบันก็ 
เรียกวาพระจันทรเหมือนกัน    พระอาทิตย   สมุทร   ปฐวี   บรรพตในกัปกอน 
ชื่อวา  บรรพต   แมในปจจุบันก็เรียกวาบรรพตนั่นแหละ   นีช้ื่อวา   อุปปา- 
ติกนาม.   นามแมทั้ง ๔ อยางนี้   ก็คงเปนนามอยางเดียวกันนั่นเอง. 
           บทวา  นามกมฺม  (นามกรรม)  คือการใหชื่อ. 
           บทวา   นามเธยฺย   (นามเธยยะ)   คือการต้ังชื่อ. 
           บทวา  นิรุตฺติ   (การออกชื่อ)  ไดแก  การเรียกชื่อ. 
           บทวา  พฺยฺชน  (การระบุชื่อ)  ไดแก  การประกาศชื่อ   ก็เพราะ 
การระบุชื่อน้ี   ยอมปรากฏถึงความหมาย   ฉะน้ัน   จึงตรัสไวอยางนั้น. 
           บทวา   อภิลาโป   (การเรียกชื่อ)   ไดแก  ชื่อที่เรียกนั่นเอง. 
           บทวา  สพฺเพว   ธมฺมา   อธิวจนปถา   (ธรรมทั้งหมดแล   ชื่อวา 
อธิวจนปถธรรม) ไดแก ชื่อวา  ธรรมที่เปนวิถีของธรรมท่ีเปนชื่อไมมีหามิได 
ธรรมหนึ่งยอมรวมลงในธรรมท้ังหมด   ธรรมทั้งหมดก็ประชมุลงในธรรมหนึ่ง 
ขอน้ีเปนอยางไร  ? คือวา  ธรรมหนึ่งคือนามบัญญัตินี้นั้น    ยอมประมวลลงใน 
ธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๔  ทั้งหมด  คือสัตวก็ดี  สังขารก็ดี   ชื่อวา  พนไปจาก 
ชื่อหามีไม.   แมตนไมในดง   และภูเขาเปนตน    กย็ังเปนภาระ   (คําพูด)   ของ 
ชาวชนบท   เพราะวา  ชาวชนบทเหลาน้ัน  ถูกเขาถามวา   ตนไมนี้ชื่ออะไร  ?  
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ก็จะบอกชื่อท่ีตนรูจักวา   ตนไมนั้นเปนตนตะเคียน  ดังนี้    พวกเขาไมรูจักชื่อ  
ตนไมใด  กจ็ะพูดวา   ตนไมนั้นไมมีชื่อ  ดังนี้   แมคําวาตนไมไมมีชื่อน้ัน    ก ็
เปนนามเธยยะ  (การต้ังชือ่)  ของตนไมนั้นนั่นเอง.  แมปลาและเตาเปนตนใน 
ทะเลก็นัยนี้แหละ.                                                           
           สองทุกะนอกน้ี   (คือนิรุตติทุกะและปญญติัทุกะ)   มีเนือ้ความเหมือน 
ทุกะน้ีแล. 
 
                              วาดวยนิทเทสแหงนามรูปทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงนามรูปทุกะ  ตอไป 
           ที่ชื่อวา  นาม  ดวยอรรถวาเปนนามกรณะ  (การใหชื่อ)  ดวยอรรถ 
วา  การนอมไปสูอารมณ  และดวยอรรถวาการยังอารมณใหนอมลงในตน.  ใน 
บรรดาอรรถทั้ง ๓ เหลาน้ัน     ขันธ ๔ กอน   ชื่อวา   นาม   ดวยอรรถวาการ 
ใหชื่อ  เหมือนอยางพระนามวา  มหาสมมต   ดังน้ี   เปนชื่อของพระเจามหา- 
สมมตพระองคนั้น    เพราะมหาชนยกยองแลวฉันใด     หรือวามารคและบิดาต้ัง 
ชื่ออันมีเกียรติแกบุตร อยางนี้วา  ลูกนีจ้งชื่อวา ติสสะ  ลูกน้ีจงชื่อวา  ปุสสะ 
ฉันใด  หรือวา  นาม   ทีม่าโดยคุณวา   พระธรรมกถึก   พระวินัยธร   ดังน้ี  
ฉันใด  ชื่อของขันธ  ๔  มีเวทนาเปนตน   ฉันนั้นหามิได เพราะขันธ  ๔  มีเวทนา 
เปนตนเมื่อจะทําชื่อของตนเกิดข้ึน  ก็เปนดุจมหาปฐพีเปนตน    เม่ือเวทนาเปน 
ตนเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว   ชื่อของขันธมีเวทนาเปนตน   กย็อมเกิดข้ึนโดยแท 
จริงอยู  ใคร ๆ  จะพูดถึงเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลววา   เจาจงชื่อวา  เวทนา   ดังน้ี 
หาไดไม.   และกิจคือหนาท่ีที่จะต้ังชื่อของเวทนาน้ันก็ไมมี.   เม่ือปฐพีเกิดข้ึน 
แลว  กิจท่ีจะต้ังชื่อวา   เจาจงชื่อวาปฐพีดังน้ีมิไดมี   เมื่อจักรวาล   เขาสิเนรุ  
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ดวงจันทร  ดวงอาทิตย   ดาวนักษัตร   เกิดข้ึนแลว   กิจท่ีจะต้ังชื่อวา  เจาจง  
ชื่อวา  จักรวาล   เจาจงชื่อวา   สิเนรุ    เจาจงชื่อวา   นักษัตร   ดงัน้ี    มิไดมี 
นาม  (ชื่อ)  เกิดข้ึนแลวน่ันแหละ   ยอมตกลงไปในโอปปาติกบัญญัติ   (ไดชื่อ 
วาตามสภาพท่ีเกิดข้ึน)  ฉันใด  เมื่อเวทนาเกิดข้ึนแลว   ก็ฉันนัน้   กิจท่ีจะต้ัง 
ชื่อวา  เจาจงชื่อวาเวทนา  ดังนี้  มิไดม.ี   เมื่อเวทนาน้ันเกิดข้ึนแลว  ชื่อวา 
เวทนา  ก็ยอมเกิดข้ึนนั่นแหละ.  แมในขันธมีสัญญาเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           จริงอยู   เวทนาก็ชื่อวา  เวทนานั่นแหละ  สญัญาก็ชื่อวาสัญญา  สังขาร 
ก็ชื่อวาสังขาร   และวิญญาณก็ชื่อวา   วิญญาณเหมือนกัน   แมในอดีต    แมใน 
อนาคต  แมในปจจุบัน.  ถึงพระนิพพานก็ชื่อวา  พระนิพพานน่ันแหละแมใน 
กาลทุกเม่ือ  เพราะฉะนั้น  ขันธ  ๔ จึงชื่อวา  นาม  โดยสภาวะกระทําชื่อ. 
           สวนในขอวา   การนอมไปสูอารมณ   นี ้  ขันธ  ๔  ชื่อวา   นาม 
จริงอยู   ขันธ  ๔ เหลาน้ัน   นอมไปมุงเฉพาะตออารมณ   นามแมทั้งหมด   ชื่อ 
วา  นาม  ดวยอรรถวานอมไป.  เพราะขันธ ๔  ยอมยังกันและกันใหนอมไปใน 
อารมณ  พระนิพพานยอมยังธรรมไมมีโทษใหนอมไปในตน   เพราะเปนอา- 
รัมมณาธิปติปจจัย. 
           ในอวชิชาทุกนิทเทส    พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดอวิชชาและ 
ภวตัณหา  เพ่ือแสดงความเกิดข้ึนเปนไปของวัฏมูล. 
           ในนทิเทสภวทิฏฐิ บทวา ภวสิฺสติ  อตฺตา  จ  โลโก  จ  (อัตตา- 
และโลกจักเกิด)  ไดแก  สัสสตทิฏฐิ   ที่ถือวาขันธบัญจกวาเปนอัตตาและโลก 
แลวยึดถือไวโดยอาการที่ยึดถือวา  ขันธปญจกน้ันจักเกิด.   ทฏิฐิที่  ๒  คือ 
อุจเฉททิฏฐิ  ซึ่งยึดถือเอาโดยอาการวา  ขันธปญจกน้ันจักไมเกิด.  
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           ในนทิเทสปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ  บทวา  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  
(ปรารภสวนอดีต)  ไดแกทําสวนอดีตใหเปนอารมณ  ทรงถือเอาปุพพันตานุ- 
ทิฏฐิ  ๑๘  ทีม่าในพรหมชาลสูตร  ดวยบทวา  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  นี.้ 
           บทวา  อปรนฺต  อารพฺภ  (ปรารภสวนอนาคต)   ไดแก  กระทํา 
สวนอนาคตใหเปนอารมณแลวถือเอาอปรันตานุทิฏฐิ   ๔๔  อันมาแลวในพรหม 
ชาลสูตรนั้นน่ันแหละ.  ดวยบทวา  อปรนฺต   อารพฺภ  นี้. 
           ในโทวจัสสตานิทเทส   บทวา  สหธมมฺิเก  วจฺุจมาเน   (เม่ือ 
ถูกวากลาวโดยสหธรรม)  ความวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท 
อันใด  ชื่อวา  สหธรรมิก  เมื่อภิกษุถูกชี้ถึงวัตถุในสิกขาบทน้ัน    ปรับอาบติั 
กลาวอยูวา    ทานตองอาบัติชื่อน้ี     นมินตทานแสดงอาบัติ    นมินตทานออก 
จากอาบัติ  นิมนตทานกระทําคืนอาบัติ  ดังนี้. 
           ในบทวา   โทวจสฺสาย   (กิริยาของผูวายาก)   เปนตน    กรรมของ 
ผูวายากซึ่งถูกตักเตือนอยูอยางนี้     โดยการประทวงตอบบาง    โดยไมยอมรบั 
โอวาทโดยเคารพบาง  ชือ่วา  โทวจสฺสาย  (กิรยิาของผูวายาก)  กิริยาของผู 
วายากนั้นนั่นแหละ  ตรสัเรียกวา  โทวจัสสัง   (ความเปนผูวายาก)  ดังนี้ก็มี. 
ภาวะของความเปนผูวายากนั้น    ชื่อวา  โทวจสฺสิย  (ความเปนผูวายาก)  คํา 
นอกจากน้ี    มีคําวา   ความยึดขางขัดขืนเปนตน    เปนคําไวพจนของความเปน 
ผูวายากนั่นแหละ. 
           บทวา    วิปฺปฏิกุลคาหิตา    (ความยึดขางขัดขืน)   ไดแก   ความ 
ยึดถือโดยไมคลอยตาม   บุคคลชื่อวา   วิปจฺจนีกสาโต (พอใจทางโตแยง) 
เพราะอรรถวา   มีความยินดีโดยการโตแยงกลาวคือถือขางขัดขืน.    คําน้ีเปนชื่อ 
ของบุคคลผูไดความสุขโดยพอใจวา เราไดกระทําเขาใหหมดเสียงดวยคําท่ีสําคัญ  
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เพียงคําเดียวเทาน้ัน.   ภาวะของบุคคลผูพอใจในทางโตแยงน้ัน   ชื่อวา  วิปจจฺ-  
นีกสาตตา    (ความพอใจทางโตแยง)    ภาวะของคนผูไมเอ้ือเฟอดวยอํานาจ 
ความไมรับเอาโอวาท  ชื่อวา  อนาทริย  (ความไมเอ้ือเฟอ)  คํานอกน้ีมีภาวะ 
แหงผูไมเอ้ือเฟอเปนตน    เปนไวพจนของความไมเอ้ือเฟอน้ันนั่นแหละ    อีก 
อยางหน่ึง  อาการท่ีไมเอ้ือเฟอ  ชื่อวา  อนาทริตา   (ความเปนผูไมเอ้ือเฟอ). 
           ภาวะท่ีไมเคารพอันเกิดข้ึนดวยการไมอยูในอํานาจปกครองของครู  ชือ่ 
วา  อคารวตา   (ความไมเคารพ).  ภาวะที่ไมยอมเชื่อฟงอันเกิดข้ึนดวยการไม 
อยูในอํานาจการปกครองของบุคคลผูมีความเจริญ    ชื่อวา    อปฺปฏิสฺสวตา 
(ความไมรับฟง). 
           บทวา   อย   วุจฺจติ   (นี้เรียก)   ความวา   กิรยิานี้    คือเห็นปานน้ี 
เรียกวา   โทวจสฺสตา   (กริิยาของผูวายาก). 
           ก็โทวจสฺสตา  (กิรยิาของผูวายาก)  นี้วาโดยใจความไดแก  ขันธ  ๔ 
อันเปนไปโดยอาการน้ัน    หรือวา    ไดแก   สังขารขันธอยางเดียว.     แมใน 
ปาปมิตตตาเปนตน    ก็นยันี้แหละ   จริงอยู   โทวจัสสตาและปาปมิตตตาเปนตน 
ชื่อวา  เปนเจตสิกธรรมสวนหนึ่งยอมไมมี. 
           ที่ชื่อวา   อสทฺธา   (คนไมมีศรัทธา)    เพราะอรรถวา  ศรัทธาของ 
บุคคลเหลานั้นไมมี     อธิบายวา     เขายอมไมเชื่อวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจา 
เปนตน.  บทวา  ทุสฺสีลา  (ไมมีศีล) ไดแก ข้ึนชื่อวา  ความผิดของศีลไมมี 
คือผูไมมีศีล.  บทวา  อปฺปสฺสุตา   (มสีุตะนอย)  คือเวนจากการศึกษา. 
           ที่ชื่อวา   มัจฉรี   (มีความตระหน่ี)   เพราะอรรถวา   มคีวามตระหน่ี 
๕  อยาง.   ทีช่ื่อวา  นิปฺปฺา   (มีปญญาทราม)   เพราะอรรถวา  ไรปญญา. 
ชื่อวา   เสวนา   (การเสพ)   ดวยสามารถการคบหา.   การเสพท่ีมกีําลัง   ชื่อวา  
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นิเสวนา   (การซองเสพ).    การเสพโดยประการท้ังปวง    ชื่อวา   สเสวนา 
(การซองเสพดวยดี).   อีกอยางหนึ่ง  ทรงเพ่ิมบท  ดวยอํานาจอุปสรรคแลวตรัส 
การเสวนะแมทั้ง   ๓   บททีเดียว. 
           บทวา  ภชนา   (การคบ)  ไดแก  การเขาไปใกล. 
           บทวา    สมฺภชนา    (การคบหา)    ไดแก  การคบโดยสวนท้ังปวง 
ชื่อวา  การคบหา.    อีกอยางหน่ึง     ตรัสเพ่ิมบทดวยอํานาจอุปสรรค.  บทวา 
ภตฺติ    (ความภักดี)    ไดแก   ความภักดีอยางแนวแน.   บทวา    สมฺภตฺติ 
(ความจงรักภักดี)  ไดแก  ความภักดีโดยสวนท้ังปวง.  อีกอยางหนึ่ง  ทรงเพ่ิม 
บทดวยอุปสรรคแลวตรัสความภักดีมั่นคงแมทั้งสองบท. 
           บทวา     ตสมฺปวงฺกตา     (ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตาม 
บุคคลน้ัน) ไดแกภาวะที่โนมนาวไปดวยกายและจิตในบุคคลเหลาน้ัน อธิบายวา 
ความเอียงไป ความโอนไป  ความเง้ือมไปในบุคคลน้ัน.  แมนิทเทสโสวจัสสตา- 
ทุกะก็พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับคําท่ีกลาวแลว. 
           ในนิทเทสอาปตติกุสลตาทุกะ  บทวา  ปฺจป  อาปตฺติขนฺธา 
(อาบัติทั้ง ๕ หมวด)    ไดแก  อาบัติ  ๕  หมวดเหลาน้ันตามนิทเทสแหงมาติกา 
คือ  ปาราชิก   สังฆาทิเสส  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ.  บทวา   สตฺตป 
อาปตฺติกฺขนฺธา    (อาบัติทั้ง ๗ หมวด)   ไดแก  อาบัติ ๗ หมวดเหลาน้ีตาม 
นิทเทสแหงวินัย   คือ   ปาราชิก   สังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฏ  ทุพภาสิต. 
           บรรดาความเปนผูฉลาดในอาบัติเหลาน้ัน    ปญญาท่ีรูการกําหนดอาบัติ 
เหลาน้ันพรอมดวยวัตถุ  ชื่อวา   อาปตติกุสลตา (ความเปนผูฉลาดในอาบัติ) 
สวนปญญาท่ีรูการกําหนดในการออกจากอาบัติพรอมกับกรรมวาจา    ชือ่วา 
อาบัติวุฏฐานกุสลตา (ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ).  
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         ในนิทเทสสมาบัติกุสลตา  ที่ชื่อวา  สมาบัติ  เพราะอันพระโยคี  
พึงเขา สวนปญญาท่ีรูการกําหนดอัปปนาพรอมท้ังบริกรรม  ชือ่วา สมาปตติ- 
กุสลตา   (ความเปนผูฉลาดในการเขาสมาบัติ)    ชือ่วา    สมาปตติวุฏฐาน- 
กุสลตา   (ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ)   เพราะเม่ือต้ังใจวา  เมื่อ 
พระจันทร หรือพระอาทิตย หรือดาวนักษัตรโคจรมาสูที่นี้แลว   เราจักออกจาก 
สมาบัติ   ดังนี้  มีอยูดวยปญญาเปนเครื่องกําหนดการออกในสมัยนั้นไมผิดพลาด. 
           ในนิทเทสธาตุกุสลตาทุกะ    ปญญาท่ีรูการกําหนดการเรียน  การ 
มนสิการ   การฟง  การทรงจํา    ซึ่งธาตุ  ๑๘  ชื่อวา  ธาตุกุสลตา  (ความเปน 
ผูฉลาดในธาตุ)    ปญญาที่รูการเรียน    การมนสิการซ่ึงธาตุเหลาน้ันนั่นแหละ 
ชื่อวา  มนสกิารกุสลตา  (ความเปนผูฉลาดในมนสิการ). 
           ในนิทเทสอายตนกุสลตาทุกะ    ปญญาที่รูกาํหนดการเรียน  การ 
มนสิการ    การฟง    การทรงจําซ่ึงอายตนะ   ๑๒   ชื่อวา    อายตนกุสลตา 
(ความเปนผูฉลาดในอายตนะ). 
           อีกอยางหนึ่ง  บรรดากุสลตาเหลาน้ีแมทั้ง   ๓   (ธาตุกุสลตา  มนสิการ- 
กุสลตา  อายตนกุสลตา)   ความรูทั้งปวง  คือ   การเรียน   มนสกิาร   การฟง 
การเขาใจ  การแทงตลอด  การพิจารณาเห็น   ยอมสมควร.   ในบรรดาการรูทั้ง 
๖ เหลาน้ัน  การฟง   การเรียน  การพิจารณาเห็นเปนโลกีย  การแทงตลอดเปน 
โลกุตระ  การเขาใจและมนสิการเปนมิสสกะคือเปนโลกียก็ม ี  เปนโลกุตระก็มี. 
           บทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  สขารา  เปนตนจักแจมแจงในปฏิจจสมุป- 
ปาทวิภังค.  ปญญาท่ีรูวา  ธรรมนี้เปนปจจัยแกธรรมน้ี   ดังน้ี  ชือ่วา ปฏิจจ- 
สมุปปาทกุสลตา (ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท).  
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                             วาดวยนิทเทสฐานาฐานทุกะ  
           พึงทราบ  วินิจฉัยในนิทเทสฐานาฐานทุกะ  ตอไป 
           คําแมทั้ง ๒ นี้วา  เหตุปจฺจยา  (เปนเหตุเปนปจจัย)  เปนคําไวพจน 
ของกันและกัน.   จริงอยู   จักขุประสาทเปนเหตุ  และเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 
ที่ทํารูปใหเปนอารมณเกิดข้ึน.   อน่ึง   โสตประสาทเปนตนก็เปนเหตุและเปน 
ปจจัยแกโสตวิญญาณเปนตน      พืชทั้งหลายมีพืชมะมวงเปนตนก็เปนเหตุและ 
เปนปจจัยแกผลมะมวงเปนตน . 
           ในนัยที่ ๒ พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา  บทวา  เย   ธมฺนา  (ธรรมเหลา 
ใด) เปนคําแสดงปจจัยธรรมที่เปนวิสภาคะกัน.  บทวา เยส  เยส  (เหลาใด ๆ) 
เปนคําแสดงถึงปจจยสมุปปนนธรรมท่ีเปนวิสภาคะกัน.   บทวา  น  เหตู  น 
ปจฺจยา    (ไมเปนเหตุ     ไมเปนปจจัย)    ไดแก จักประสาท   ไมเปนเหตุ  
ไมเปนปจจัยแกโสตวิญญาณท่ีเกิดข้ึนกระทําเสียงใหเปนอารมณ.   อน่ึง   โสต- 
ประสาทเปนตน  ไมเปนเหตุ  ไมเปนปจจัยแกวิญญาณท่ีเหลือ  และพืชมะมวง 
เปนตนก็ไมเปนเหตุ  ไมเปนปจจัยแกความเกิดข้ึนแหงตนตาลเปนตน   ฉะน้ัน. 
 
                                วาดวยนิทเทสอาชวะและมัททวะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสอาชวะ  และมทัทวะทุกะ  ตอไป 
           บทวา   นีจจิตฺตตา   (ความเจียมใจ)   นี้เปนความตางกันเพียงบท 
เทาน้ัน    เน้ือความแหงคําน้ันวา  บุคคลชื่อวา  นีจจิตฺโต  (เจียมใจ)   เพราะ 
อรรถวา มีใจเจียมโดยไมมีมานะ. ภาวะแหงบุคคลผูเจียมใจ  ชื่อวา  นิจจิตฺตตา 
(ความเจียมใจ).    คําท่ีเหลือมาในบทภาชนียแหงจิตตุชุกตา     และจิตตมุทุตา 
นั่นแหละ.  
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                                วาดวยนิทเทสขันติทุกะ  
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสขันติทุกะ  ตอไป 
           ที่ชื่อวา  ขันติ  ดวยอํานาจการอดทน อาการแหงความอดทน  ชื่อวา 
ขมนตา   (กริิยาท่ีอดทน).  ที่ชื่อวา   อธิวาสนตา   (ความอดกล้ัน)    เพราะ 
อรรถวา    เปนเหตุอดกลั้น    คือเปนเหตุยกข้ึนเหนือตนทนอยู      ไมตอตาน 
ไมเปนขาศึกดํารงอยู. 
           ภาวะแหงความไมดุราย   ชื่อวา   อจณฺฑิกฺก   (ความไมดุราย) คําพูด 
ที่เปลงออกมาชั่ว   เพราะยกข้ึนพูดหาความชอบมิได    ในบทวา    อนสุโรโป 
(ความไมปากรายนี้)  ทานเรียกวา  ความปากราย.   ชื่อวา  อนสุโรโป  (ความ 
ไมปากราย)    เพราะมีสภาพตรงกันขามกับปากรายนั้น      ไดแก    วาจาท่ีเปลง 
ออกมาดี.  ในอธิการน้ี   ทรงแสดงถึงเหตุ   โดยผลปูจารนัยอยางนี้. 
           บทวา    อตฺตมนตา    จิตฺตสฺส    (ความแชมชื่นแหงจิต)   ไดแก 
ความท่ีจิตเปนใจของตนดวยอํานาจโสมนัส  อธิบายวา  ภาวะแหงจิตเปนของตน 
นั่นแหละ  คือ  การท่ีจิตไมพยาบาทแลว. 
 
                                   วาดวยนิทเทสโสรัจจทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสโสรัจจทุกะ  ตอไป 
           บทวา   กายิโก   อวติีกฺกโม   (ความไมลวงละเมิดทางกาย)  ไดแก 
กายสุจริต  ๓ อยาง.  บทวา   วาจสิโก  อวีติกฺกโม   (ความไมลวงละเมิดทาง 
วาจา)   ไดแก    วจีสุจริต  ๔   อยาง.   ดวยบทวา   กายิกวาจสิโก    (ทางกาย 
และทางวาจา)  นี้    ทรงกําหนดถืออาชีวัฏฐมกศีล   (ศลีมีอาชีวะเปนที่  ๘)  ซึ่ง 
ต้ังข้ึนทางกายและทางวาจา.  บทวา  อทิ  วุจฺจติ  โสรจฺจ (นี้เรียกวาโสรัจจะ) 
นี้  ตรัสชื่อโสรัจจะไว   เพราะความงดเวนดวยดีจากบาป.  บทวา  สพฺโพป  
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สีลสวโร  (ศลีสังวรแมทั้งหมด) นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือทรงแสดง  
การถือศีลทางใจ  เพราะบุคคลมิใชประพฤติอนาจารทางกายและทางวาจาเทาน้ัน 
แมทางใจก็ตองประพฤติเหมือนกัน. 
 
                                 วาดวยนิทเทสสาขัลยทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสสาขัลยทุกะ  ตอไป 
           บทวา     อณฺฑกา    (เปนปม)  ไดแก  เกิดเปนปมดวยวาจาปริภาษ 
และเยยหยันประกอบดวยโทสะ   เหมือนกับปมที่เกิดข้ึนที่ตนไมที่มีโทษ  ฉะนั้น. 
           บทวา  กกฺกสา  (เปนกาก)  ไดแก  วาจาเสีย  คือ วาจานั้นเปนกาก 
เชนเดียวกับตนไมที่เสียยอมเปนกาก  เปนจุณไหลออกมา  ฉะนั้น.  วาจาท่ีเปน 
กากน้ัน    เปนราวกะเสียดสีโสตเขาไป  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  เปนกาก. 
           บทวา    ปรกฏกา    (เผ็ดรอนตอผูอ่ืน)  ไดแก  เผ็ดรอนไมเปนที่ 
ชอบใจ  ใหเกิดโทสะแกผูอ่ืน.  บทวา  ปราภิสชฺชนี   (เกี่ยวผูอ่ืนไว)  ไดแก 
เปนดุจกิ่งไมมีหนามงอแทงผิวหนังเกี่ยวผูอ่ืนไวไมใหไปแมเขาจะไปก็ทําใหติดอยู 
ยอมไมใหไป  ฉะนั้น. 
           บทวา     โกธสามนฺตา     (ยั่วใหโกรธ)    ไดแก   เปนวาจาใกลตอ 
ความโกรธ.    บทวา    อสมาธิสวตฺตนิกา    (ไมเปนไปเพ่ือสมาธิ)  ไดแก 
ไมเปนไปเพ่ืออัปปนาสมาธิ  หรืออุปจารสมาธิ     คําเหลาน้ันทั้งหมดเปนไวพจน 
ของวาจาที่เปนไปกับโทสะ  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา    ตถารูป    วาจึ   ปหาย  (ละวาจาเชนนั้นเสีย)   นี ้ ตรัสไว 
เพ่ือแสดงวา    วาจาออนหวานแมเปนไปในระหวางของผูมีไดละผรุสวาจาต้ังอยู 
ก็ชื่อวา  วาจาไมออนหวานนั่นแหละ.  
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           บทวา  เนฬา  อธิบายวา   โทษตรัสเรียกวา   เอฬ   โทษของวาจา  
นั้นไมมี  เพราะเหตุนั้น    วาจานั้น    จึงชื่อวา    เนฬา    (ไรโทษ)  อธิบายวา 
ไมมีโทษ  ดจุศีล  (ที่ไรโทษ) ซึ่งตรัสไวในคําน้ีวา  เนฬงฺโค  เสตปจฺฉาโท 
เปนตน*     แปลวา     รถคืออัตภาพมีศีลอันหาโทษมิได    มกีารประดับดวย 
บริขารขาวเปนตน. 
           บทวา   กณฺณสุขา   (สบายหู) ไดแก สบายแกหูทั้งสอง   เพราะเปน 
วาจาที่ไพเราะโดยพยัญชนะ    คือไมทําการเสียดแทงหูใหเกิดข้ึนดุจการแทงดวย 
เข็ม. 
           วาจาใด     ไมยังความโกรธใหเกิด     ยอมยงัความรักใหเกิดข้ึนสรีระ 
เพราะเปนวาจาไพเราะโดยอรรถ  เพราะเหตุนั้น    วาจาน้ัน  จึงชื่อวา เปมนียา 
(วาจาไพเราะ). 
           วาจาใด    ไปสูหทัย      ไมมีอะไรกระทบกระเทือนเขาไปสูจิตโดยงาย 
เพราะเหตุนั้น     วาจาน้ัน    จึงชื่อวา  หทยงฺคมา  (วาจาจับใจ). 
           วาจาใด     เปนของมีอยูในเมือง     เพราะเปนวาจาบริบูรณดวยคุณ 
เพราะเหตุนั้น  วาจานั้น     จึงชื่อวา  โปรี   (วาจาของชาวเมือง).  วาจาท่ีกลาว 
เรียกวา  ดูกอนกุมารีผูดี  ดุจนารีผูมีวัฒนธรรมอันดีในบุรี  เพราะเหตุนั้น    แม 
วาจานั้นก็ชื่อวา  โปรี.  วาจาน้ีใด   เปนของมีอยูแกชาวเมือง    เพราะเหตุนั้น 
แมวาจาน้ัน  ก็ชื่อวา   โปร ี  อธิบายวา  เปนถอยคําของชาวพระนคร   จริงอยู 
ชาวพระนคร  มถีอยคําสมควร ยอมเรียกบุคคลคราวพอวาพอ  ยอมเรียกบุคคล 
ควรเปนพ่ีชายนองชายวาพ่ีชายนองชายเปนตน. 
           วาจาใดเห็นปานน้ี    ยอมเปนที่รักชอบใจแกชนเปนอันมาก    เพราะ 
เหตุนั้น  วาจาน้ัน  จึงชื่อวา  พหุชนกนตฺา  (วาจาท่ีชอบใจของชนหมูมาก). 
*  ขุ.  อุ.  เลม  ๒๕   ๑๕๑/๒๐๑  
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           วาจาใดเปนที่ต้ังใจใหชุมชื่น  คือ  ทําความเจริญแหงจิตแกชนจํานวน  
มาก    โดยความเปนวาจาที่เจริญใจของชนหมูมากนั่นแหละ    เพราะเหตุนั้น 
วาจานั้น   จึงชื่อวา  พหุชนมนาปา  (วาจาท่ีเจริญใจ). 
           บทวา  ยา  ตตฺถ  ไดแก วาจาใดในบุคคลน้ัน.  
           บทวา    สณหฺวาจตา    (ความเปนผูมีวาจาละเอียดออน)     ไดแก 
ความเปนผูมีวาจาสละสลวย. 
           บทวา    สขิลวาจตา  (ความเปนผูมีวาจาออนหวาน)  ไดแก วาจา 
ออนนอม. 
           บทวา    อผรุสวาจตา    (ความเปนผูมีวาจาไมหยาบคาย)    ไดแก 
วาจาไมกักขฬะ. 
 
                            วาดวยนิทเทสปฏิสันถารทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสปฏิสันถารทุกะ  ตอไป 
           บทวา  อามิสปฏิสนฺถาโร   (อามิสปฏิสันถาร)   ไดแก   ชองวาง 
(รอยแตกราวสามัคคี)  ของชนเหลาอ่ืนกับตน  เพราะการไมไดอามิส  ยอมปด 
สนิทแลวโดยประการใด  การตอนรับแขกดวยอามิสโดยประการนั้น. 
           บทวา   ธมมฺปฏิสนฺถาโร (ธรรมปฏิสันถาร) ไดแก ชองวางของชน 
เหลาอ่ืนกับตน  เพราะการไมไดธรรม  ยอมปดสนิทแลวโดยประการใด    การ 
ตอนรับแขกดวยธรรมโดยประการน้ัน. 
           บทวา  ปฏิสนฺถารโก  โหติ   (บุคคลผูปฏิสันถาร)  ความวา  ชอง 
ของโลกสันนิวาสมี  ๒ เทาน้ัน    บุคคลผูปฏิสันถาร  (ผูอุดชอง)  ทั้ง  ๒  นัน้คือ 
บุคคลผูปฏิสันถารนั้นยอมอุดชองคือกระทําเปนนิตย  ดวยการปฏิสันถารทัง้ ๒ นี้  
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คือ  ดวยอามิสปฏิสันถาร หรือดวยธรรมปฏิสันถาร  ในอธิการน้ีพึงทราบกถาน้ี   
จําเดิมแตตน. 
           จริงอยู   ภิกษุผูทําปฏิสันถารเห็นอาคันตุกภิกษุมาอยู   พึงลุกข้ึนตอนรับ 
รับบาตรจีวร    ถวายอาสนะ    พัดวีดวยกานใบตาล    ลางเทาทาน้ํามัน  เมื่อมี 
เนยใสและน้ําออยก็พึงถวายเปนเภสัช       พึงเอื้อเฟอดวยนํ้าดื่ม     พึงจัดที่อาศัย 
ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวา  อามิสปฏิสนัถารอันภิกษุกระทําโดยเอกเทศ. 
           อน่ึง ในเวลาเย็น  เมื่อภิกษุผูออนกวายังไมมาสูที่บํารุงของตนน่ันแหละ 
ควรไปสูสํานักของภิกษุอาคันตุกะนั้น  พึงนั่งถามปญหาในวิสัย  มิใชถามปญหา 
ที่เหลือวิสัยของเธอ  คือไมถามวา  พวกเธอเรียนนิกายไหน พึงถามวา อาจารย 
และพระอุปชฌายของทานชํานาญคัมภีรไหน    ดังน้ี     แลวถามปญหาในฐานะ 
พอเหมาะพอควร.  ถาเธอสามารถตอบได  ขอน้ันเปนการดี.  ถาเธอไมอาจตอบ 
ก็พึงตอบเสียเอง ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวา  ธรรมปฏิสันถารอันภิกษุทําโดย 
เอกเทศ.                                                                        
           ถาเธออยูในสํานักของตน   พึงพาเธอไปเท่ียวบิณฑบาตเปนนิตย   ถา 
เธอตองการเพ่ือจะไป  วันรุงข้ึน  ก็พึงพาเธอไปในทิศที่ควรไป  เที่ยวบิณฑบาต  
ในบานหน่ึงแลวก็พึงสงกลับ.  ถาพวกภิกษุถูกนิมนตในทางทิศอ่ืน  ก็พึงพาภิกษุ 
นั้นผูปรารถนาไปดวย   เมื่อไมปรารถนาจะไป   ดวยคิดวา   ทิศนี้ไมควรแกเรา 
ดังน้ี   ก็พึงสงพวกภิกษุที่เหลือใหไป    แลวพาเธอเท่ียวบิณฑบาต อามิสที่ตน 
ไดแลวควรถวายเธอ  อยางนี้ชื่อวา  อามิสปฏิสันถารอันภิกษุกระทําแลว.  
           ถามวา  อามสท่ีตนไดแลว   อันภิกษุผูทําปฏิสันถารพึงถวายใคร.  
           ตอบวา  ควรถวายภิกษุอาคันตุกะกอน   ถาภิกษุผูอาพาธหรือยังไมได 
พรรษามีอยูไซร    ก็พึงถวายแกภิกษุแมผูอาพาธเปนตนเหลาน้ัน      พึงถวายแก 
อาจารยและอุปชฌาย  พึงถวายแกภิกษุผูแจกภัณฑะ   แตภิกษุผูบําเพ็ญสาราณีย-  
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ธรรมพึงถวายแกภิกษุทั้งหลายผูมาแลว ๆ แมรอยครั้งพันครั้ง      จําเดิมแตเถร-   
อาสนไป    สวนภิกษุผูทําปฏิสันถารพึงใหแกภิกษุผูยังไมได    ออกไปบานแลว 
เห็นภิกษุหรือ  ภิกษุณีผูชราหรืออนาถา  ก็พึงถวายแกทานแมเหลาน้ัน.  ในขอ 
นั้น    มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  เมื่อพวกโจรปลนบานชื่อวาคุตตศาลา   ในขณะนั้นนั่นแหละ 
พระขีณาสวเถรีรูปหน่ึงออกจากนิโรธแลวใหภิกษุณีถือส่ิงของไปสูทางพรอมกับ 
มหาชน     ถงึประตูบานนกุลนครนั่งท่ีโคนไมในเวลาเที่ยงวัน      ในสมัยนัน้ 
พระมหานาคเถระผูอยูในวิหารกาฬวัลลิมณฑปเที่ยวไปบิณฑบาตท่ีบานนกุลนคร 
ออกมาเห็นพระเถรีจึงถามเอ้ือเฟอดวยภัต   พระเถรี  ตอบวา   ดิฉันไมมีบาตร. 
พระเถระไดใหภัตพรอมท้ังบาตรวา   นิมนตทานฉันดวยบาตรน้ี.    พระเถรทีํา 
ภัตกิจเสร็จแลวลางบาตรถวายพระเถระแลวกลาววาทานจักลําบากดวยภิกขาจาร 
เพียงวันนี้เทาน้ัน  หลวงพอ     ต้ังแตวันนี้ไปข้ึนชื่อวาความลําบากดวยภิกขาจาร 
ของทานจักไมมี  ดังนี้  ต้ังแตวันนั้น  ข้ึนชื่อวาบิณฑบาตมีคาหยอนกวากหาปณะ 
มิไดเกิดข้ึนแกพระเถระเลย  นีช้ื่อวา  อามิสปฏิสันถาร. 
           อันภิกษุกระทําปฏิสันถารนี้ควรต้ังอยูในฝายสงเคราะหบอกกรรมฐาน 
แกภิกษุนั้น  พึงบอกธรรม  พึงกําจัดความสงสัย  พึงทํากรณียกิจท่ีเกิดข้ึน  พึงให 
อัพภาน  วุฏฐานะ  มานัต   และปริวาส  ผูควรบรรพชาก็พึงใหบรรพชา  ผูควร 
อุปสมบทก็พึงใหอุปสมบท.    การทํากรรมวาจาแมแกภิกษุณีผูหวังอุปสมบทใน 
สํานักของคนก็ควร  นีช้ือ่วา   ธรรมปฏิสันถาร. 
           ภิกษุผูทําปฏิสันถารทั้ง ๒  นี้   ยอมยังลาภที่ยังไมเกิดข้ึนใหเกิด    ยอม 
ทําลาภที่เกิดแลวใหมั่นคง    ยอมรักษาชีวิตของตนในฐานะอันคับขัน   (คือ 
ประกอบดวยภัยรายแรง)  ได   เหมือนพระเถระ    (ผูตกอยูในฐานะอันดับขัน)  
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ใชมือท่ีจับบาตรน่ันแหละถือภัตอันเลิศ     เกลี่ยถวายภัตในบาตรท้ังหมดตอ  
พระเจาโจรนาคราช  ฉะนั้น. *                                                   
           สวนในการยังลาภที่ยังไมไดใหเกิดข้ึน     บณัฑิตพึงแสดงถึงเรื่องการ 
ถวายมหาเภสัช  ที่พระเจามหานาคผูเสด็จหนีจากฝงน้ีไปฝงโนนแลวไดรับความ 
อนุเคราะหในสํานักของพระเถระรูปหน่ึง     ไดกลับมาดํารงอยูในราชสมบัติอีก 
ทรงประพฤติใหเปนไป  ณ  ลานวัดเสตัมพวิหาร  ตลอดพระชนมชีพ.   ในการทํา 
ลาภที่เกิดข้ึนแลวใหถาวร    พึงแสดงเร่ืองที่พวกโจรไดรับปฏสิันถารจากมือของ 
พระทีฆภาณกอภัยเถระแลวไมปลนหอภัณฑะท่ีเจติยบรรพต. 
 
                      วาดวยนิทเทสอินทริเยสุอคุตตทวารตาทุกะ 
           จะวินิจฉัยนิทเทสความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย   ตอไป 
           บทวา  จกขฺุนา  รูป   ทิสฺวา  (เห็นรูปดวยจักษุแลว)  ไดแกเห็น 
รูปดวยจักขุวิญญาณอันสามารถในการเห็นรูป  ซึ่งมีโวหารอันไดแลววา  จักษุ 
ดังน้ี  ดวยสามารถเปนเหตุ.   ก็พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา จักษุยอมไม 
เห็นรูป เพราะจักษุไมใชจิต   จิตก็เห็นรูป  ไมได  เพราะจิตไมมีจักษุ  แตบุคคล 
ยอมเห็นไดดวยจิตท่ีมีปสาทวัตถุโดยการกระทบกันแหงทวารและอารมณ  ก็กถา 
นี้เชนนี้   ชื่อวา สสัมภารกถา เหมือนในประโยคมีอาทิวา  เขายิงดวยธนะ  ดังนี้  
เพราะฉะนั้น  ในอธิการน้ีจึงมีคําอธิบายวา  เห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ   ดังน้ี. 
           บทวา  นมิิตฺตคฺคาหี  (ผูถือนิมิต)  ไดแก ยอมถือนิมิตวาเปนหญิง 
เปนชาย  หรอืนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงกิเลสมีความงามเปนตน    ดวยอํานาจฉันท- 
ราคะ  ไมดํารงอยูในรูปเพียงการเห็นเทานั้น.                                         
*  ไดยินวา   พระเจาโจรนาคราชดุราย  
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           บทวา    อนุพฺยฺชนคฺคาหี    (เปนผูถือโดยอนุพยัญชนะ)  ไดแก  
ถือเอากิริยาอาการอันตางดวยมือ   เทา   การย้ิม  การหัวเราะ  การพูด  การมองดู  
การเหลียวซายแลขวาเปนตนอันไดโวหารวา    อนุพยัญชนะ    เพราะเครื่อง 
ปรากฏของกิเลสทั้งหลาย  คือ  เพราะกระทํากิเลสใหปรากฏ. 
           บทวา     ยตฺวาธิกรณเมน     (เพราะเหตุที่ไมสํารวมจักขุนทรียใด) 
ความวา    ธรรมท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ีพึงครอบงํา   คือ   พึงติดตาม 
พึงทวมทับบุคคลน้ี   ผูมีจักขุนทรียไมสํารวมแลวดวยบานประตูคือสติ  คือเปน 
ผูไมมีจักขุทวารอันปดกั้นแลวอยูนี้     เพราะเหตุไร     เพราะเหตุที่ไมสํารวม 
จักขุนทรียใด.                            
           บทวา    ตสฺส   สวราย   น  ปฏปิชฺชติ   (ไมปฏิบัติเพ่ือสํารวม 
จักขุนทรียนั้น)  ความวา  ยอมไมปฏิบติัเพ่ือประโยชนแกการปดจักขุนทรียนั้น 
ดวยประตูคือสติ   ก็บุคคลผูเปนอยางนี้แหละ  ตรสัเรียกวา ผูไมรักษาจักขุนทรีย 
ไมสําเร็จการสํารวมขุนจักขุนทรีย  ดงัน้ี. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   ผูไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น    วา 
สังวรก็ดี   อสังวรก็ดี   ยอมไมมีในจักขุนทรียแมโดยแท   เพราะวาสติ   หรือ 
ความหลงลืมสติยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุประสาทหามิได. แตวา ในกาลใด 
รูปารมณมาถึงคลองจักขุ  ในกาลน้ัน  เมื่อภวังคจิตเกิดดับ  ๒  วาระ 
แลว   กิริยามโนธาตุก็ยังอาวัชชนกิจใหสําเร็จเกิดดับ   ในลําดับน้ัน 
จักขุวิญญาณก็ยังทัศนกิจใหสําเร็จเกดิดับ   จากนัน้วิปากมโนธาตุก็ยัง 
สัมปฏิจฉันนกิจใหสําเรจ็เกิดดับ   จากน้ัน   วิปากาเหตุกมโนวิญญาณ 
ธาตุก็ยังสันติรณกิจใหสาํเร็จเกิดดับ   จากนั้นมโนวิญญาณธาตุ   อันเปน 
อเหตุกกิริยาก็ยังโวฏฐานกิจใหสําเร็จเกิดดับ   ในลาํดับน้ัน  ชวนจิต     
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ยอมแลนไป    สังวรก็ดี     อสังวรก็ดี   จะมีอยูในสมัยแหงภวังคจิตแมนั้น  
ก็หาไม    หรอืจะมีอยูในสมัยแหงอาวัชชนจิตเปนตนสมัยใดสมัยหน่ึง    กห็าไม 
แตในขณะแหงชวนจิต   ความเปนผูทุศีลบาง   ความหลงลืมสติบาง   ความไม 
รูบาง    ความไมอดทนบาง    ความเกียจครานบางยอมเกิดข้ึน    อสังวรยอมมี. 
ก็อสังวรน้ันเปนอยางนี้  จึงตรัสเรียกวา  อสังวรในจักขุนทรีย  ดงัน้ี.  เพราะ 
เหตุไร  ?   เพราะเม่ืออสังวรน้ันมีอยู   แมทวารก็มไิดคุมครอง   แมภวังค   แม 
วิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตนยอมเปนอันมิไดคุมครอง   เหมือนอะไร  ?  เหมือน 
ประตู  ๔  ดานในพระนครเขามิไดปดไว    ถึงในภายในเรือน    ซุมประตูและ 
หองเปนตนจะปดไวอยางดีก็จริง  ถึงอยางนั้น  ก็ชือ่วามิไดรักษา  มิไดคุมครอง 
สิ่งของท้ังหมดไวในภายในพระนครไดเลย       เพราะพวกโจรเขาไปทางประตู  
นคร  พึงกระทําตามปรารถนาได   ฉันใด   เมื่อความทุศีลเปนตนเกิดข้ึนแลว 
ในชวนะ    เม่ืออสังวรน้ันมีอยู    ยอมเปนอันมิไดคุมครองแมทวาร   แมภวังค 
แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน    ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           แมคํามีอาทิวา   ฟงเสียงดวยโสตแลว   ก็นยันี้นั่นแหละ. 
           บทวา  ย   อิเมส   (อินทรีย ๖ เหลาน้ีอันใด)  ความวา  การไมคุม 
ครองอันใด   กิริยาที่ไมคุมครองอันใด   การไมรกัษาอันใด   การไมสํารวมอัน 
ใดแหงอินทรียทั้ง ๖ เหลาน้ี   อธิบายวา   การไมกัน้   การไมปดอินทรียทั้ง ๖ 
เหลาน้ีดังน้ี.       
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงโภชเน   อมัตตัญุตา   ตอไป 
           บทวา   อิเธกจฺโจ   (บุคคลบางคนในโลกนี้)   ไดแก  บุคคลบางคน 
ในสัตวโลกนี้.   บทวา   อปฺปฏิสงฺขา   (ไมพิจารณา)  ไดแก  ไมรู  คือไม 
ใครครวญดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา.  บทวา  อโยนิโส  (โดยไมแยบคาย)   
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ไดแก โดยมใิชอุบาย.  บทวา  อาหาร  (อาหาร)   ไดแก สิ่งท่ีพึงกลืนกินม ี
อาหารและน้ําด่ืมเปนตน.   บทวา  อาหาเรติ   (บรโิภค)   ไดแกยอมบริโภค  
คือยอมกลืนกิน.  บทวา  ทวาย   (เพ่ือจะเลน)  เปนตนนี้ตรัสไวเพ่ือแสดงถึง 
สิ่งท่ีไมใชอุบาย  จริงอยู  บุคคลเมื่อบริโภคอาหารโดยไมใชอุบาย  ยอมบริโภค 
เพ่ือเลน  เพื่อมัวเมา  เพ่ือตกแตง๑   หรือเพ่ือการประดับ๒   ไมชื่อวา  บริโภค 
เพราะอาศัยอุบายอันเปนประโยชนนี.้ 
           วา  ยา   ตตฺถ  อสนฺตุฏตา  (ความเปนผูไมสันโดษ)  ไดแก 
กิริยาที่ไมพอใจ   คือความท่ีไมพอใจในการบริโภคอาหาร   โดยมิใชอุบายน้ัน 
อันใด.  บทวา  อมตฺตฺุตา  (ความเปนผูไมรูประมาณ)  ไดแก  ความที่ 
ตนเปนผูไมรูจักประมาณ  คือ  การไมรูจักประมาณ  กลาวคือความพอดี.  
           บทวา  อย   วุจฺจติ   (นี้เรียกวา)   ความวา   ความประพฤติเปนไป 
ดวยอํานาจการบริโภคอาหารอันไมพิจารณาน้ี   เรียกชื่อวา  โภชเน  อมตฺตฺ- 
ุตา  (ความเปนผูไมรูจักประมาณในการบริโภค). 
 
                          วาดวยนิทเทสอินทริเยสุคุตตทวารตาทุกะ 
           จะวินิจฉัยนิทเทสความคุมครองทวารในอินทรีย   ตอไป 
           บทวา  จกขฺุนา  (ดวยจักษุ)   เปนตน    พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลว 
นั่นแหละ. บทวา  น นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ  (เปนผูไมถือนิมิต) ไดแก  ยอมไม 
ถือนิมิตมีประการตามท่ีกลาวแลว     ดวยอํานาจฉันทราคะ.    แมบทที่เหลือพึง 
ทราบโดยนัยตรงกันขามกับคําท่ีกลาวแลวน้ัน    ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็คําท่ีขาพเจากลาวไวในหนหลังวา  เมื่อความเปนผูทุศีลเปนตนเกิดข้ึน 
ในชวนจิต  เมื่ออสังวรน้ันมีอยู   แมทวารก็ยอมเปนอันมิไดคุมครอง  แมภวังค 
๑.  บาลีวา  มณฺฑนาย   เพื่อประเทืองผิว  ๒.  วภิูสนาย  เพื่อความอวนพี.   
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แมวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเปนตนก็เปนอันมิไดคุมครอง  ฉันใด  ในอธิการ  
นี้ก็ฉันนั้น  เม่ือศีลเปนตนเกิดข้ึนในชวนจิตน้ัน  แมทวารก็ยอมเปนอันคุมครอง 
แลว   แมภวังค  แมวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเปนตน    ก็ยอมเปนอันคุมครอง 
แลว  เหมือนอะไร  ?  เหมือนประตูพระนครท่ีปดดีแลว  ภายในบานเปนตนไม 
ไดปดไวแมก็จริง  ถึงอยางนั้น    สิ่งของท้ังหมดภายในพระนคร   ก็ยอมเปนอัน 
รักษาดีแลว  คุมครองดีแลวเหมือนกัน   เพราะเม่ือประตูพระนครปดแลว  พวก 
โจร  ก็ยอมเขาไปไมได   ฉันใด  เมื่อศีลเปนตนเกิดในชวนจิตแลว    แมทวาร 
ก็เปนอันคุมครองแลว    แมภวังค   แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน    ก็เปนอันคุม 
ครองแลว   ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น     สังวรแมเกิดอยูในในขณะแหงชวน- 
จิต  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   สงัวรในจักขุนทรีย  ดังนี้. 
           แมในบทมีอาทิวา  ไดยินเสียงดวยโสตแลว   ก็นัยนี้แหละ. 
           จะวินิจฉัยในนิทเทสความเปนผูรูประมาณ  ตอไป. 
           บทวา   ปฏิสงฺขา   โยนิโส   อาหาร   อาหาเรติ  (พิจารณาโดย 
แยบคายบริโภคอาหาร)    ไดแก   รูดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาแลวบริโภค 
อาหารโดยอุบาย. 
           บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงอุบายน้ัน  จึงตรัสคํามีอาทิวา  เนว  ทวาย  (ไม 
ใชเพ่ือเลน)  ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน    บทวา  เนว  ทวาย  ไดแก  ไมบริโภค 
เพ่ือเลน.  ในพระบาลีนั้น  นักเตนรําและคนกระโดดสูงเปนตน  ชื่อวา  ยอม 
บริโภคเพื่อเลน.  เพราะเม่ือเขาบริโภคโภชนะใดแลว  การเลนกลาวคือฟอนรํา 
กาพยกลอนและการเลนโศลก   ยอมแจมใสยิ่งนัก   ชนเหลาน้ันแสวงหาอาหาร 
โดยอธรรมมไิดสม่ําเสมอแลวยอมบรโิภคอาหารเหลาน้ัน     แตภิกษุนี้ไมบริโภค 
อยางนั้น.                                                                        
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           บทวา  น  มทาย  (ไมใชเพ่ือจะมัวเมา)  ไดแก  ยอมไมบริโภคเพ่ือ  
ความเพ่ิมพูนความเมาดวยมานะและเมาดวยสําคัญวาเปนบุรุษ.  ในขอน้ัน  พระ- 
ราชาและมหาอํามาตยของพระราชา ชื่อวา  ยอมบริโภคเพ่ือความมัวเมา  เพราะ 
ชนเหลาน้ันยอมบริโภคโภชนะมีรสกลมกลอมและประณีต    เพ่ือความเพ่ิมพูน 
ความเมาดวยมานะและเมาดวยสําคัญวาเปนบุรุษของตน     แตภิกษุนี้ยอมไม 
บริโภคอยางนั้น. 
           บทวา  น  มณฺฑนาย  (ไมบรโิภคเพ่ือประเทืองผิว)  ความวา  ไม 
บริโภคเพื่อตกแตงสรีระ  ในขอน้ัน   หญิงแพศยา หญิงชาวบาน  หญิงในเมือง 
เปนตน    ยอมดื่มเนยใสและน้ําออย      ยอมบรโิภคอาหารแตนอยท้ังเปนอาหาร 
ที่ละเอียดออน  ดวยคิดวา  การบริโภคอยางนี้   การดํารงอยูแหงอวัยวะของพวก 
เราจักดํารงอยูดี   ฉวีวรรณในสรีระจักผองใส  ดังนี้   แกภิกษุนี้ยอมไมบริโภค 
อยางนั้น.    
           บทวา   น   วิภูสนาย   (ไมบริโภคเพ่ือความอวนพี)   ไดแก  ไม 
บริโภคเพื่อตองการประดับดวยเนื้อในสรีระ   ในบคุคลเหลาน้ัน     นักมวยปล้ํา 
นักมวยกําหมัด  และนักมวยสมัครเลนเปนตน  ยอมยังสรีระใหล่ําสันดวยโภชนา- 
หารมีปลาและเนื้อเปนตนที่สนิทดี  โดยคิดวา  ดวยการบริโภคอยางนี้   เนื้อของ 
พวกเราจักล่ําสันเพื่อประโยชนแกการที่จะทนตอการตอยตี   ดังน้ี   แตภิกษุนี้ 
ยอมไมบริโภคเพ่ือประโยชนทําเนื้อใหล่ําสันในสรีระอยางนั้น. 
           บทวา  ยาวเทว  (เพียง)  นี้เปนคําแสดงการกําหนดประโยชนในการ 
กลืนกินอาหาร.  บทวา  อมิสฺส   กายสฺส   ิติยา  (เพ่ือใหกายน้ีดํารงอยูได) 
ไดแก  ยอมบริโภคเพ่ือตองการใหกรชกายอันประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นี ้
ดํารงอยู  ขอน้ีเปนประโยชนในการกลืนกินอาหารของภิกษุนี้. บทวา  ยาปนาย  
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(เพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป)    ไดแก   ยอมบริโภคเพ่ือประโยชนแกการให  
ชีวิตินทรียเปนไป.  บทวา  วิหึสูปรติยา  (เพ่ือบําบัดความหิว)  ไดแก  ความ 
หิวเกิดข้ึนเพราะการไมไดบริโภคเปนปจจัย  ชื่อวา  วิหิงสา   ยอมบริโภคเพ่ือ 
ตองการกําจัดวิหิงสาน้ัน    คือเพ่ือใหวิหิงสานั้นสงบลง.   บทวา   พฺรหฺมจรยิา- 
นุคฺคหาย   (เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย)   ความวา   ไตรสิกขาคือศาสนาท้ัง 
สิ้น  ชื่อวา  พรหมจรรย   ยอมบริโภคเพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรยนั้น.   บทวา 
อิติ  นี้เปนบทแสดงถึงอุบาย  อธิบายวา  ดวยอุบายน้ี. 
           บทวา  ปุราณฺจ  เวทน  ปฏิหขามิ   (เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย 
ดวย)  ความวา   เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะการไมไดบริโภคอาหารเปนปจจัย   ชื่อ 
วา  เวทนาเกา  ภิกษุยอมบริโภคอาหารดวยคิดวา   เราจักกําจัดเวทนาเกาน้ัน. 
           บทวา   นวฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  (จักไมใหเวทนาใหมเกิด 
ข้ึนดวย) ความวา  เวทนาอันเกิดข้ึนเพราะการบริโภคเกินไปเปนปจจัย*   ชือ่วา 
เวทนาใหม     ภิกษุยอมบริโภคดวยคิดวา     เราจักไมใหเวทนาใหมนั้นเกิดข้ึน 
ดังน้ี   อีกอยางหน่ึง   เวทนาอันเกิดข้ึนเพราะการบริโภคแลวเปนปจจัย   ชือ่วา 
เวทนาใหม   ภิกษุยอมบริโภคเพ่ือมิใหเกิดเวทนาน้ันซึ่งยังไมเกิดข้ึนนั่นแหละ. 
           บทวา    ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ    แปลวาความดํารงอยูแหงชีวิตจักมี 
แกเรา.  บทวา  อนวชฺชตา  จ  (ความไมมีโทษ)  นี ้  ไดแก ในการบริโภคนี้ 
สิ่งท่ีมีโทษก็มี สิ่งท่ีไมมีโทษก็มี ในสองอยางนั้น   การแสวงหาโดยไมชอบธรรม 
การรับเอาโดยไมชอบธรรม   การบรโิภคโดยไมชอบธรรม   นีช้ื่อวา   สาวัช- 
ชะ   (มีโทษ).   การแสวงหาโดยธรรม   การรับเอา   การพิจารณาแลวบริโภค 
โดยธรรม   นี้ชื่อวา  อนวัชชะ.  (ไมมีโทษ). 
* ฉบับพมาเปน   อติภุตฺตปจฺจเยน.  
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           บุคคลบางคนยอมทําอาหารท่ีไมมีโทษนั่นแหละใหมีโทษ  คือทําอาหาร  
ที่ตนไดมาโดยธรรมแลวบริโภคเกินประมาณ    เธอยอมไมอาจเพ่ือใหอาหาร 
นั้น ๆ ใหยอย   ยอมลําบากดวยการอาเจียนและถายทองเปนตน    พวกภิกษุทั้ง 
วัดตองชวยกันขวนขวายในการปฏิบัติรางกายและแสวงหายาเปนตนใหภิกษุนั้น 
เมื่อถูกถามวา   นี่อะไร ๆ  กัน   พวกภิกษุก็จะพูดวา   ภิกษุรูปโนนทองข้ึน 
ดังน้ีเปนตน   ภิกษุทั้งหลายก็จะพากันตําหนิติเตียนวา  ทานนี้มีปกติอยางนี้เปน 
นิจกาลแหละ  ยอมไมรูจักประมาณทองของตน  ดังนี้   ภิกษุนี้   ชื่อวา  ยอมทํา 
อาหารท่ีไมมีโทษใหมีโทษ  อยางนี้.  ภิกษุไมกระทําเหมือนอยางนั้น   ยอมฉัน 
อาหารดวยมนสิการวา  ความไมมีโทษจักมี  ดังนี้. 
           แมในบทวา  ผาสุวิหาโร จ  (และการอยูโดยผาสุก)  นี้ความวา  การ 
อยูโดยผาสุกก็มี    การอยูโดยไมผาสุกก็มี. 
 
                               พราหมณตะกละ  ๕  คน 
           ในการบริโภคนั้น การบริโภคของพราหมณ ๕ คนเหลาน้ี คือ พราหมณ 
ชื่อ  อาหารหัตถกะ ๑ พราหมณชื่อ  อลงัสาฏกะ ๑ พราหมณชื่อ  ตัตถ-  
วัฏฏกะ ๑ พราหมณชื่อ กากมาสกะ ๑  พราหมณชื่อ  ภุตตวมิตกะ  ๑  ชื่อวา 
อยูไมผาสุก.                                                                       
           จริงอยู     บรรดาพราหมณเหลาน้ัน      พราหมณชื่อ    อาหารหัตถกะ 
บริโภคมากไมอาจลุกข้ึนไดตามธรรมดาของตน  จึงพูดวา   ชวยฉุดมือที   ดงัน้ี. 
พราหมณชื่ออลังสาฏกะ     บริโภคอาหารมากแมจะลุกข้ึนไดแตไดไมอาจนุงผาได. 
พราหมณชื่อ  ตัตถวัฏฏกะ  บริโภคมากไมสามารถลุกข้ึนได  ยอมกลิ้งอยูที่นั้นนั่น  
แหละ.  พราหมณชื่อ  กากมาสกะ  บริโภคมากจนลนถึงปาก  จนถึงพวกกาอาจ 
จิกกินได.   พราหมณชื่อ  ภุตตวมิตกะ บริโภคมากไมอาจเพ่ือหุบปากได  ยอม 
อาเจียนในท่ีนั้นนั่นแล.  
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           ภิกษุยอมไมทําอยางนี้   ยอมฉันอาหารดวยคิดวา   การอยูโดยผาสุกจัก       
มีแกเรา  ดังนี้.  การท่ีทองพรองดวยคําขาว  ๔-๕ คํา  ชื่อวา   การอยูเปนผาสุก 
เพราะเม่ือภิกษุบริโภคอาหารเพียงนี้แลวด่ืมน้ํา    อิริยาบถ  ๔   ยอมเปนไปโดย 
สะดวก  เพราะฉะนั้น  พระธรรมเสนาบดี  จึงกลาวคาถาไวอยางนี้วา 
              จตฺตาโร   ปฺจ  อาโลเป    อภุตฺวา  อุทก   ปเว                          
              อล   ผาสุวิหาราย              ปหติตฺตสฺส   ภิกขฺุโน 
                             ภิกษุไมบริโภคอาหาร  ๔-๕  คํา แลว 
              พึงด่ืมน้ําแทน  การบริโภคอยางน้ัน   สมควร 
              เพ่ืออยูเปนผาสุกของภิกษุผูมจีิตเปนไปใน                        
              กรรมฐาน  ดังน้ี. 
 
                           องค  ๑๒  ของภิกษผูุฉันอาหาร 
ก็ในฐานะน้ีควรประมวลองคทั้งหลาย  คือ 
           ขอวา  ไมบริโภคเพ่ือเลน  เปนองค  ๑ 
           ขอวา  ไมบริโภคเพ่ือมัวเมา  เปนองค  ๑ 
           ขอวา  ไมบริโภคเพ่ือประเทืองผิว  เปนองค  ๑ 
           ขอวา  ไมบริโภคเพ่ืออวนพี  เปนองค  ๑ 
           ขอวา  เพ่ือกายดํารงอยูและชีวิตินทรียเปนไป   เปนองค   ๑ 
           ขอวา  เพ่ือบําบัดความหิวเพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  เปนองค  ๑ 
           ขอวา   เพราะโดยอุบายน้ี   เราจักกําจัดเวทนาเกาและไมใหเวทนาใหม 
เกิด   เปนองค   ๑ 
           ขอวา   ความดํารงอยูแหงชีวิตจักมีแกเรา   เปนองค  ๑    
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           ความไมมีโทษ  และการอยูเปนสุข   เปนองค  ๑  
           ในการบริโภคอาหารนี้   เปนอานิสงสแหงการบริโภคโภชนะ. 
 
                              พระมหาสิวเถระจัดองคไว  ๘ 
           สวนพระมหาสีวเถระกลาว  องค   ๔ ขางตน   ชื่อวาเปนขอหามรวน 
เปนองค ๑  พึงประมวลองค ๘ เบื้องปลายมา ในองค ๘ เบื้องปลายน้ัน ขอวา 
เพียงใหกายน้ีดํารงอยู  จดัเปนองค  ๑  ขอวา  เพ่ือใหชีวิตินทรียเปนไป 
จัดเปนองค ๑ ขอวา เพ่ือบําบัดความหิว  จัดเปนองค ๑ ขอวา เพ่ือประพฤติ 
พรหมจรรย  จัดเปนองค ๑    ขอวา  ดวยอุบายนี้เราจักกําจัดเวทนาเกา 
จัดเปนองค  ๑   ขอวา  จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น  จัดเปนองค  ๑  ขอวา 
ความดํารงอยูแหงชีวิตจักมีแกเรา  จัดเปนองค ๑  ขอวา ความไมมีโทษ 
จัดเปนองค ๑   กก็ารอยูผาสุกเปนผลของการบริโภค  ดังนี้. 
           ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารประกอบดวยองค ๘ อยางนี้   ชื่อวา เปนผูรูจัก 
ประมาณในการบริโภคอาหาร. 
           บทวา   อย    วุจฺจติ    (นี้เรียกวา)    ความวา   การบริโภคดวยการ 
พิจารณาเปนไปดวยสามารถการรูจักประมาณอันควรในการแสวงหา     การรับ 
และการบริโภคน้ี  ชื่อวา  โภชเน  มตฺตฺุตา (ความเปนผูรูประมาณในโภช- 
นาหาร). 
 
                                      วาดวยมุฏฐสจัจทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในมุฏฐสัจจทุกะ  ตอไป 
           บทวา  อสติ  (ความระลึกไมได) ไดแก  นามขันธ  ๔  ทีเ่วนจากสติ. 
           บทวา  อนนุสฺสติ อปฺปฏิสฺสติ  (ความไมตามระลึก ความไมหวน 
ระลึก)  นี้ทรงเพ่ิมบทดวยอํานาจอปสรรค.  
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           บทวา   อสรณตา   แปลวา  อาการท่ีระลึกไมได.  
           บทวา   อธารณตา   (ความไมทรงจํา)   ไดแก  ไมอาจเพ่ือจะทรงจํา 
เพราะบุคคลผูประกอบดวยความไมทรงจํานั้นถึงต้ังใจจําก็ไมอาจรักษาไวได. 
           ที่ชื่อวา  ปลาปนตา  (ความเลื่อนลอย)   เพราะอรรถวา   ยอมเลื่อน 
ลอยในอารมณ  เหมือนกระโหลกนํ้าเตาลอยในนํ้าฉะนั้น. 
           บทวา  ปมุสฺสนตา*  (ความหลงลืม)  ไดแก เพราะไมมีสติ  หรือ 
หลงลืมสติ  เพราะบุคคลผูไมมีสติหรือหลงลืมสตินั้น   ยอมเปนดุจกาที่เก็บกอน 
ขาว  และเปนเชนกับสุนัขจ้ิงจอกที่เก็บกอนเนื้อ  ฉะนั้น. 
 
                                  วาดวยภาวนาพลทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสภาวนาพละ  ตอไป 
           บทวา  กุสลาน   ธมฺมาน  (ซึ่งกศุลธรรมท้ังหลาย)  คือโพธิปกขิย- 
ธรรม. 
           บทวา   อาเสวนา  (การเสพ)  คือการเสพต้ังแตตน. 
           บทวา  ภาวนา   (การเจริญ)  คือการเพิ่มข้ึน. 
           บทวา  พหุลีกมฺม  (กระทําใหมาก)  คือกระทําบอย ๆ. 
           นิทเทสแหงศีลวิบัติ       พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับโสรัจจนิทเทส 
นิทเทสแหงทิฏฐิวิบัติ   พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับทิฏฐิสัมปทา  และนทิเทส 
แหงทิฏฐิสัมปทา  พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับนิทเทสแหงทิฏฐิปาทาน.  นิท- 
เทสแหงศีลวิสุทธิเหมือนกับนิทเทสแหงศีลสัมปทาก็จริง   ถึงอยางนั้น    ในนิท- 
เทสแหงศีลสัมปทาน้ัน    พระองคตรัสปาฏิโมกขสังวรศีลอันใหถึงวิสุทธิ  สวนใน 
นิทเทสแหงศีลวิสุทธินี้   ตรัสศีลอันถงึวิสุทธิ. 
* บาลีเปน  สมฺมุสนตา  
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           อน่ึง  โลกิยะและโลกุตรธรรมแมเปนไปในภูมิ  ๔   พระผูมีพระภาคเจา  
ก็ตรัสไวดวยทุกะท้ัง ๖  เหลาน้ี   คือ  
           ๑.  สติและสัมปชัญญะ  (ทกุะท่ี ๓๐) 
           ๒.  ปฏิสังขานพละและภาวนาพละ  (ทุกะท่ี  ๓๑) 
           ๓   สมถะและวิปสสนา   (ทุกะที่ ๓๒) 
           ๔.  สมถนิมิตและปคคาหนิมิต   (ทุกะท่ี  ๓๓) 
           ๕.  ปคคาหะและอวิกเขปะ  (ทุกะท่ี ๓๔) 
           ๖.  สลีสัมปทา  ทฏิฐิสัมปทา  (ทุกะท่ี  ๓๖). 
 
                           วาดวยนิทเทสทิฏฐิวิสุทธิทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสทิฏฐิวิสุทธิ  ตอไป 
           บทวา   กมมฺสฺสกตาณ  (ญาณเปนเครื่องรูวาสัตวมีกรรมเปนของ 
ตน)  ไดแก  ปญญาเปนเครื่องรูวา  นี้เปนกรรมของตน  นี้ไมใชกรรมของตน 
บรรดากรรมทั้ง ๒ เหลาน้ัน   กรรมทีต่นทําแลวหรือผูอ่ืนทําแลวจงยกไว อกุศล 
กรรมแมทั้งหมดไมใชของตน   เพราะเหตุไร  ?  เพราะทําลายอรรถ   และเพราะ 
ใหเกิดอนรรถ     สวนกุศลกรรมชื่อวาเปนกรรมของตน    เพราะทําลายอนรรถ 
และเพราะใหเกิดอรรถ   ในขอน้ัน   เหมือนบุรุษมีทรัพยมีโภคะ   เดินทางไกล 
ในระหวางทาง    เม่ือเขาประกาศเลนงานนักษัตรในบานและนิคมเปนตน     ก็ม ี
ไดคิดวา   เราเปนอาคันตุกะ  (แขก)   พึงอาศัยใครหนอเลนงานนักษัตร  เมื่อ 
เลนนักษัตรโดยทํานองที่ตองการ   ยอมผานทางกันดารโดยสบาย  ฉันใด  สัตว 
เหลาน้ีต้ังอยูในกัมมัสสกตญาณน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน     กระทาํกรรมอันเปน 
วัฏฏคามีมาก  เสวยความสุขดวยความสุข   บรรลุพระอรหัตแลวเหลือจะคณนา.  
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           บทวา   สจฺจานุโลมิกาณ   (สจัจานุโลมิกญาณ)   ไดแก  วิปสส-  
นาญาณท่ีคลอยตามสัจจะ ๔. 
           บทวา  มคฺคสมงฺคิสฺส  าณ  ผลสมงฺคิสฺส  าณ  (ญาณของ 
ทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค    ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยผล)    ไดแก 
มรรคญาณและผลญาณนั่นแหละ. 
           ในนทิเทสแหงบทวา    ทฏิ ิวิสุทฺธิ   โข   ปน   (ความหมดจดแหง 
ทิฏฐิ)  พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกญาณ  ๔  ม ี  กัมมัสสกตญาณเปนตนน่ัน- 
แหละท่ีตรัสไวในหนหลัง  ดวยบทมีอาทิวา  ยา  ปฺา   ปชานนา   (ปญญา 
กิริยาที่รูชัด   อันใด)  ดังน้ี. 
           ในนทิเทสแหงบทวา  ยถา  ทฏิ ิสฺส   จ   ปธาน   (ความเพียรแหง 
บุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด)  ไดแก  ความเพียรที่ทรงแสดงดวยบทมีอาทิวา  โย 
เจตสิโก  วิรยิารมฺโภ  (การปรารภความเพียรทางใจอันใด)  ดังน้ี   มีคติอยาง 
ปญญาน่ันแหละ    ในฐานะแหงปญญาท่ีเปนโลกีย   ก็พึงทราบวาวิริยะน้ันเปน 
โลกีย  ในฐานะแหงโลกุตรปญญา  กพึ็งทราบวา  วิริยะน้ันเปนโลกุตระ   ดงัน้ี. 
 
                                 วาดวยนิทเทสสังเวคทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสสังเวคทุกะ  ตอไป 
           บทวา   ชาติภย  (กลัวชาติ)   ไดแก  ญาณที่เห็นชาติ   (ความเกิด) 
โดยความเปนภัยตั้งอยู. แมในญาณท่ีเห็นชราและมรณะโดยความเปนภัยเปนตน 
ก็นัยนี้แหละ. 
           ดวยบทวา    อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน    (เพ่ือความไมเกิดข้ึนแหง 
อกุศลบาปธรรม)  เปนตน    พระผูมพีระภาคเจาตรัสความเพียรอันเปนเหตุของ  
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ภิกษุผูเห็นชาติเปนตน  โดยความเปนภัยแลวใครเพ่ือจะพนไปจากชาติ  ชราพยา-  
ธิและมรณะ.     สวนเนื้อความแหงบทภาชนียจักมีแจงในอรรถกถาวิภังคัฏฐกถา. 
 
                    วาดวยนิทเทสอสันตุฏฐตากุศลธรรมทุกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทนิทเทสวา อสนฺตุฏตา  จ  กุสเลสุ   ธมฺเมส ุ
(ความไมรูจักอ่ิมในกุศลธรรมทั้งหลาย)  ตอไป 
           บทวา ภิยฺโย   กมฺยตา  (ความพอใจย่ิง ๆ ข้ึนไป)  ไดแก ความพอใจ 
อยางเยี่ยม    จริงอยู   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมถวายปกขิยภัต   (อาหารท่ี 
ถวายประจําปกษ)  บาง     สลากภัต     (อาหารท่ีถวายโดยวิธีจับสลาก)   บาง 
อุโปสถิกภัต   (อาหารท่ีถวายในวันอุโบสถ)  บาง  ปาฏิปทิกภัต   (อาหารท่ี 
ถวายในวันหน่ึงคํ่า)  บาง   ต้ังแตเริ่มตนทีเดียว   บุคคลน้ันเปนผูไมอ่ิมดวยการ 
ถวายทานน้ัน   ๆ จึงถวายธุวภัต*   (ถวายอาหารประจํา)   สังฆภัต (ถวายอาหาร 
แกสงฆ)  วัสสาวาสิกภัต    (ถวายอาหารแกภิกษุผูอยูจําพรรษา)  อีก    ยอม 
สรางอาวาส    ยอมถวายปจจัยแมทั้ง  ๔.   เขาก็ยังเปนผูไมอ่ิมใจแมในการถวาย 
นั้น ๆ  จึงรับสรณะทั้งหลาย   สมาทานเบญจศีล  เขาก็ยังเปนผูไมอ่ิมแมในการ 
ทํากุศลนั้น  ๆ จึงบวช  ครั้นบวชแลวก็เรียนกะพุทธวจนะ  คือพระไตรปฎก 
คือนิกายหน่ึง   สองนิกาย    ยอมยังสมาบัติ  ๘  ใหเกิด   เจริญวิปสสนาถือเอา 
พระอรหัต  จําเดิมแตการบรรลุพระอรหัตแลว   ยอมเปนผูชื่อวา  มหาสนัตุฏฐะ 
(อ่ิมใจอยางใหญ)    ความพอใจอยางเยี่ยม  (พิเศษ) จนถึงพระอรหัตอยางนี้ 
ชื่อวา  ภิยฺโยกมฺยตา  (ความพอใจย่ิง ๆ ข้ึนไป). 
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหงบทวา  อปฺปฏิวานิตา   จ  ปธานสฺม ึ
(ความไมทอถอยในความพยายาม)    ดังน้ี     เพราะภิกษุหนายอยูในการเจริญ 
* โยชนาวา  ธุรภัต  อาหารท่ีถวายผูทําความเพียร  
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กุศลธรรมอันยิ่งทั้งหลายในเสนาสนะอันสงัดทั้งหลาย      ชื่อวายังความเพียรให  
ถอถอย  ภิกษุเมื่อไมหนาย   ชื่อวา  ไมยังความเพียรใหถอถอย    เพราะฉะนั้น 
เพ่ือทรงแสดงนัยนั้น   จึงตรัสคํามีอาทิวา  ยา  กุสลาน   ธมมฺาน  (เพ่ือความ 
เจริญแหงกุศลธรรมอันใด)  ดังนี้.                                                
           ในพระบาลีเหลาน้ัน      บทวา  สกฺกจฺจกิริยตา  (ความเปนผูกระทํา 
โดยเคารพ)  ไดแก  ความเปนผูกระทําโดยเคารพในการทํากุศลทั้งหลาย. 
           บทวา สาตจฺจกิริยตา (ความกระทําติดตอ) คือ ทําติดตอกันนั่นแหละ. 
           บทวา  อฏ ิตกิริยตา  (ความการทําไมหยุด)     คือ  ทําไมใหขาด 
ทําไมหยุด.                       
           บทวา  อโนลีนวุตฺติตา  (ความประพฤติไมยอหยอน)   คือ  ความ 
ดํารงชีพไมยอหยอน   หรอืความประพฤติไมยอหยอน.  
           บทวา อนิกฺขิตฺตฉนฺทตา (ความไมทิ้งฉันทะ) คือ ไมทิ้งกุศลฉันทะ. 
           บทวา อนิกฺขตฺตธุรตา (ความไมทอดธุระ) คือ ไมทอดท้ิงธุระความ 
เพียรในการสรางกุศล.    
                                                      
                                   วาดวยนิทเทสวิชชาทุกะ 
          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  วิชชฺา นี้ตอไป 
          บทวา ปุพฺเพนิวาโส  (บุพเพนิวาส)  ไดแก  ขันธที่เคยอาศัยอยูใน 
กาลกอน  และขันธที่เนื่องกัน.  การตามระลึกบุพเพนิวาสได  ชื่อวา บุพเพนิ- 
วาสานุสติ.   ญาณสัมปยุตดวยบุพเพนิวาสานุสตินั้น  ชื่อวา  บพุเพนิวาสา- 
นุสติญาณ.  บุพเพนิวาสานุสติญาณนี้นั้น    ชื่อวา  วิชชา     แมเพราะอรรถวา 
ยอมกําจัดความมืดอันปกปดขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน    คือญาณน้ันกําจัด 
ความมืดแลวกระทําขันธเหลาน้ัน     อันตนรูแจงแลวใหปรากฏ    เพราะเหตุนั้น 
ญาณนั้น   จึงชื่อวา  วิชชา  ดวยอรรถวา กระทําขันธใหปรากฏ.  
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           บทวา  จุตูปปาเต   าณ   (จุตูปปาตญาณ)   ไดแก ญาณ  (คือ  
ความรู)   ในจุติและอุปบัติ.   ญาณแมนี้ก็ชื่อวา  วิชชา   แมดวยอรรถวา  ยอม 
กําจัดความมืดอันปกปดจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย    คือ   ญาณนั้นกําจัด 
ความมืดแลวกระทําจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลายที่รูแลวใหปรากฏ     เพราะ 
ฉะน้ัน  ญาณนั้น    จึงชื่อวา  วิชชา   แมดวยอรรถวา  กระทําจุติปฏิสนธิที่รูแลว 
ใหปรากฏ. 
           บทวา  อาสวาน  ขเย  าณ  (อาสวักขยญาณ)  ไดแก  ญาณใน 
สมัยสิ้นสรรพกิเลสทั้งหลาย   ญาณนี้นั้น      ชื่อวา  วิชชา  แมเพราะอรรถวา 
ยอมกําจัดความมืดอันปดบังสัจจะทั้ง  ๔  คือ   ญาณนั้นกําจัดความมืดแลวกระทํา 
สัจจะ   ที่รูแลวใหปรากฏ  เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา  วิชชา  แมดวยอรรถวา 
กระทําสัจจะใหแจมแจง. 
           ในขอวา  จิตฺตสฺส  จ  อธมิุตฺติ  นิพฺพานฺจ  (อธิมุตติแหงจิต 
และนิพพาน)  นี ้  สมาบัติ  ๘  ชื่อวา   อธิมุตติแหงจิต  ดวยอรรถวา   นอม 
ไปในอารมณ   และดวยอรรถวา หลดุพนดวยดีจากธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลาย. 
สวนญาณนอกน้ีชื่อวา   นิพพาน   ดวยอรรถวา  วานะกลาวคือตัณหาไมมีใน 
นิพพานน้ี หรือ พระนิพพานน้ีออกไปจากวานะ  (คือตัณหาเปนเครื่องรอยรัด) 
นั้น.  บรรดาธรรมท้ัง  ๒   (คืออธิมุตติแหงจิตและนิพพาน)   เหลาน้ัน  สมาบัติ 
๘  ตรัสวา  วมิุตติ  เพราะหลุดพนแลวจากกิเลสที่ขมไวไดเอง.    แตนิพพาน 
ตรัสวา  วิมุตติ   เพราะหลุดพนโดยสวนเดียวจากสรรพกิเลสทั้งหลาย. 
           บทวา   มคฺคสมงฺคิสฺส   าณ  (ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวย 
มรรค)  ไดแก มรรคญาณท้ัง  ๔.  บทวา   ผลสมงฺคิสฺส  าณ  (ญาณของ 
ทานผูพรอมเพรียงดวยผล)  ไดแก  ผลญาณท้ัง   ๔.                     
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           ในบรรดาญาณเหลาน้ัน  มรรคญาณท่ี  ๑  ชือ่วา  ขเย   าณ  (ญาณ  
ในความส้ินไป)  เพราะอรรถวา  เกิดข้ึนยังกิเลส  ๕ อยางใหสิ้นไป   ใหดับไป 
ใหสงบ  ใหระงับ.  มรรคญาณท่ี ๒ ยังกิเลส  ๔ อยาง  ใหสิ้นไป.  มรรคญาณ 
ที่ ๓  ก็ยังกิเลส ๔  อยางใหสิ้นไปเหมือนกัน  แตมรรคญาณที่  ๔  ชื่อวา  ขเย 
าณ  (ขยญาณ)    เพราะอรรถวา    ยอมเกิดข้ึนทํากิเลส  ๘  อยางใหสิ้นไป 
ใหดับไป  ใหสงบ  ใหระงับ. 
           แตผลญาณของมรรคน้ัน  ๆ ชื่อวา  อนุปฺปาเท  าณ  (อนุปปาท- 
ญาณ)  เพราะอรรถวา  เกดิข้ึนในที่สุดแหงการส้ินไป    ในที่สดุแหงการดับไป 
ในที่สุดแหงการสงบไป    ในท่ีสุดแหงการระงับไป  ในท่ีสุดแหงการไมเกิดข้ึน 
ในที่สุดแหงการไมเปนไปแหงกิเลสเหลาน้ัน    ดงัน้ีแล. 
                                   การพรรณนานิกเขปกัณฑ 
                         อัฏฐสาลินี   อรรถกถาธรรมสังคณี  จบ  
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                                อัตถุทธารกัณฑ 
                                         ติกะ 
           [๘๗๘]  ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน  ?                          
           กุศลในภูมิ ๔ สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนกุศล. 
           ธรรมเปนอกุศล   เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปน 
อกุศล. 
           ธรรมเปนอัพยากฤต  เปนไฉน  ?  
           วิบากในภูมิ  ๔ กริยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓  รูป และนิพพาน สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอัพยากฤต. 
           [๘๗๙]   ธรรมสมัปยุตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา    ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๔ ดวง   ฝายกามาวจรกุศลวิบาก   และฝายกิริยา   (อยางละ) ๕ ดวง 
ฌาน  ๓  (ในจตุกนัย)  และ     (ในปญจกนัย)   ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล 
ฝายวิบาก    และฝายกิริยา,    ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตระ    ฝายกุศล   และ 
ฝายวิบาก    เวนสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา. 
           ธรรมที่สัมปยุตตดวยทุกขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง  กายวิญญาณที่สหรคต  
ดวยทุกขเวทนา  เวนทุกขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ันเสีย    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยทุกขเวทนา.  
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           ธรรมสหรคตดวยอทุกขมสขุเวทนา  เปนไฉน  ?   
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา   ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๖ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง    ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง 
ฝายกิริยา   ๖   ดวง   รูปาวจรจตุตถฌานฝายกุศล     ฝายวิบาก     และฝายกิริยา 
อรูป ๔ ฝายกุศล   ฝายวิบาก    และฝายกิริยา    โลกุตรจตุตถฌาน    ฝายกุศล 
และฝายวิบาก    เวนอทุกขมสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา. 
           เวทนาท้ัง  ๓ รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีจะกลาววา  ธรรม- 
สัมปยุตดวยสุขเวทนาก็ไมได  วาธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็ไมได   วาธรรม 
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไมได. 
           [๘๘๐]  ธรรมเปนวิบาก  เปนไฉน  ? 
           วิบากในภูมิ  ๔  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนวิบาก. 
           ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ   ๔  อกุศล  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมเปนเหตุแหง 
วิบาก. 
           ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก  เปนไฉน  ? 
           กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป   และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก. 
           [๘๘๑]   อุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนไฉน ? 
           วิบากในภูมิ   ๓     และรูปที่กรรมแตงข้ึน      สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อุปาทินนุปาทานิยธรรม.  
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           อนุปาทินนุปาทานิยธรรม  เปนไฉน  ?  
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ   ๓  และรูปทีก่รรมมิได 
แตงข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อนุปาทินนุปาทานิยธรรม. 
           อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม  เปนไฉน ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล  ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม. 
           [๘๘๒]   ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส  เปน 
ไฉน  ? 
           จิตตุปบาทฝายอกุศล   ๑๒  ดวง     สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา     ธรรม 
เศราหมอง   และเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ?   
           กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ  ๓  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลสเปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ซึ่งเปนโลกุตระ    สามัญผล ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา    ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           [๘๘๓]   ธรรมมวีิตกมีวิจาร  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศล   อกุศล   จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑  ดวง 
ฝายอกุศลวิบาก  ๒  ดวง   ฝายกิริยา  ๑๑  ดวง  รูปาวจรปฐมฌาน   ฝายกุศล 
ฝายวิบาก   และฝายกิริยา   โลกุตรปฐมฌาน    ฝายกุศล   และฝายวิบาก   เวน 
วิตกและวิจารที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
มีวิตกมีวิจาร.  
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           ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร  เปนไฉน ?  
           ทุติยฌานในรูปาวจรปญจกนัย   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา 
ทุติยฌานในโลกุตรปญจกนัย   ฝายกุศล   และฝายวิบาก   เวนวิจารท่ีบังเกิดใน 
จิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร. 
           ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร  เปนไฉน  ?   
           ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร    ฝายกุศล   ฝาย 
วิบาก   และฝายกิริยา   อรูป  ๔   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา   ฌาน ๓ 
และ ๓ ที่เปนโลกุตระ    ฝายกุศล    และฝายวิบาก   วิจารท่ีบังเกิดในทุติยฌาน 
ในปญจกนัย  รูป    และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร. 
           วิจารท่ีบังเกิดรวมกับวิตกจะกลาววามีวิตกมีวิจารก็ไมได   วาไมมีวิตก 
แตมีวิจารก็ไมได   วาไมมีวิตกไมมีวิจารก็ไมได. 
           [๘๘๔]  ธรรมสหรคตดวยปติ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา    ฝายกามาวจรกุศล   ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๔ ดวง   ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง  ฝายกิริยา ๕ ดวง  ฌาน ๒ 
และ ๓   ที่เปนรูปาวจร  ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา  ฌาน ๒ และ  ๓ 
ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล  และฝายวิบาก  เวนปติที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้  
เสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมสหรคตดวยปติ. 
           ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา    ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล  ๔  ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง  ฝายกิริยา ๕ ดวง ฌาน ๓ 
และ  ๔   ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา  ฌาน ๓  และ   ๔    
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ที่เปนโลกุตระ  ฝายกุศล   และฝายวิบาก  เวนสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาท  
เหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา   เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา   ฝายกามาวจรกุศล   ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๖ ดวง   ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง    ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง 
ฝายกิริยา  ๖ ดวง   รูปาวจรจตุตถฌาน    ฝายกุศล    ฝายวิบาก    และฝายกิริยา 
อรูป ๔  ฝายกุศล    ฝายวิบาก   และฝายกิริยา   โลกุตรจตุตถฌาน   ฝายกุศล 
และฝายวิบาก  เวนอุเบกขาเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา 
           ปติไมสหรคตดวยปติ     แตสหรคตดวยสุขเวทนา      ไมสหรคตดวย 
อุเบกขาเวทนา 
           สุขเวทนาไมสหรคตดวยเวทนา   แตที่สหรคตดวยปติ   ไมสหรคตดวย 
อุเบกขาเวทนาก็มี   ที่จะกลาวไมไดวาสหรคตดวยปติก็มี 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง  กายวิญญาณที่สหรคต 
ดวยทุกขเวทนา   อุเบกขาเวทนา  รูป   และนิพพาน    สภาวธรรมเหลาน้ี   จะ 
กลาววา  สหรคตดวยปติก็ไมได    วาสหรคตดวยสุขเวทนาก็ไมได  วาสหรคต  
ดวยอุเบกขาเวทนาก็ไมได. 
           [๘๘๕]   ธรรมอนัโสดาปตติมรรคประหาณ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔ ดวง  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจ- 
ฉา   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอัน 
มรรคเบื้องสูง ๓  ประหาณ  
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           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง    จิตตุปบาทที่  
สหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ี    ที่เปนธรรมอันโสดา- 
ปตติมรรคประหาณก็มี  ที่เปนธรรมอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณก็มี. 
           ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓  ไมประหาณ 
เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๔ วิบากในภูมิ  ๔  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓ รูป  และนิพ- 
พาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ 
ไมประหาณ. 
           [๘๘๖]  ธรรมมีสมัปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ 
เปนไฉน  ?   
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจ- 
ฉาเวนโมหะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
มีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ. 
           ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ      เวนโมหะที่บังเกิดในจิตตุปบาท 
เหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓ 
ประหาณ                                                                 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง   จิตตุปบาทท่ี 
สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง    สภาวธรรมเหลาน้ีที่เปนธรรมมีสัมปยุตต- 
เหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี   ที่เปนธรรมมีสัมปยตุตเหตุอันมรรคเบ้ือง 
สูง ๓  ประหาณก็มี.  
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           ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค   และมรรคเบื้อง   
สูง  ๓ จะประหาณ  เปนไฉน ?   
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    กุศลใน 
ภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔  กริยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓  รูป   และนิพพาน   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค  และมรรคเบื้อง 
สูง  ๓ จะประหาณ.                             
           [๘๘๗]   ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ ๓ และอกุศล  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนเหตุให 
จุติปฏิสนธิ. 
           ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน  เปนไฉน  ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปนเหตุ 
ใหถึงนิพพาน. 
           ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ  และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน 
เปนไฉน  ? 
           วิบากในภูมิ ๔  กริยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓  รูป   และนิพพาน   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุ ใหถึงนิพพาน. 
           [๘๘๘]    ธรรมเปนของเสกขบุคคล   เปนไฉน   ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    และสามัญผล  ๓  เบื้องตํ่า    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนของเสกขบุคคล. 
           ธรรมเปนของอเสกขบุคคล    เปนไฉน ? 
           อรหัตผลเบ้ืองสูง     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา     ธรรมเปนของอเสกข- 
บุคคล. 
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           ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล    และไมเปนของอเสกขบคุคล   
เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๓  อกศุล  วิบากในภูมิ ๓  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  รูป 
และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล   และไม 
เปนของอเสกขบุคคล. 
           [๘๘๙]   ธรรมเปนปริตตะ เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศล   อกุศล  กามาวจรวิบากท้ังหมด  กามาวจรกิริยาอัพยา-  
กฤตและรูปทั้งหมด   ภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนปริตตะ. 
           ธรรมเปนมหัคคตะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลธรรมและอัพยากฤตธรรมท่ีเปนรูปาวจร  อรูปาวจร  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนมหัคคตะ. 
           ธรรมเปนอัปปมาณะ   เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอัปปมาณะ. 
           [๘๙๐]  ธรรมมีอารมณเปนปรติตะ  เปนไฉน  ? 
           กามาวจรวิบากท้ังหมด   กิริยามโนธาตุ   อเหตุกกิริยา   มโนวิญญาณ- 
ธาตุที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีอารมณเปน 
ปริตตะ. 
           ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ  เปนไฉน  ? 
           วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญวนาสัญญายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมมีอารมณเปนมหัคตะ.  
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           ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ  เปนไฉน  ?  
           มรรค   ๔  ที่เปนโลกุตระ     และสามัญผล   ๔   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ. 
           จิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง    จิตตุปบาท 
ที่เปนญาณวิปปยุตฝายกิริยา ๔ ดวง  อกุศลจิตท้ังหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีที่มี 
อารมณปริตตะก็มี    ที่มอีารมณเปนมหัคคตะแตไมมีอารมณเปนอัปปมาณะก็มี 
ที่จะกลาววามีอารมณเปนปริตตะก็ไมได  วามีอารมณเปนมหัคคตะก็ไมไดก็มี 
           จิตตุปบาทท่ีเปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล  ๔   ดวง    จิตตุปบาท 
ที่เปนญาณสัมปยุตฝายกิริยา  ๔ ดวง   รูปาวจรจตุตถฌาน   ฝายกุศล   และฝาย 
กิริยาอเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา      สภาวธรรมเหลาน้ี 
ที่มีอารมณเปนปริตตะก็มี   ที่มีอารมณเปนมหัคคตะก็มี   ที่มีอารมณเปนอัปป- 
มาณะก็มี   ทีจ่ะกลาววามีอารมณเปนปริตตะก็ไมได   วามีอารมณเปนมหัคคตะ 
ก็ไมได  วามีอารมณเปนอัปปมาณะก็ไมไดก็มี 
           ฌาน ๓  และ  ๔  ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา 
จตุตถฌานวิบาก  อากาสานัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ี 
จะกลาววามีอารมณเปนปริตตะก็ไมได  วามีอารมณเปนมหัคคตะก็ไมได  วามี 
อารมณเปนอัปปมาณะก็ไมได 
           รูปและนิพพานจัดเปนอนารัมมณะ. 
           [๘๙๑]  ธรรมทราม  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีเปนอกุศล  ๑๒  ดวง สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมทราม. 
           ธรรมปานกลาง  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๓   วิบากในภูมิ  ๓   กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓   และรปู 
ทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมปานกลาง.  
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           ธรรมประณีต  เปนไฉน ?  
           มรรค    ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมประณีต. 
           [๘๙๒]   ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔  ดวงจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
เวทนา ๒ ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ี   ที่เปนมิจฉาสภาวะ  และใหผลแนนอนก็มี 
ที่ใหผลไมแนนอนก็มี 
           ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน  เปนไฉน ? 
           มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนสัมมา 
สภาวะ   และใหผลแนนอน.                                                       
           ธรรมใหผลไมแนนอน  เปนไฉน ?  
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง  จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทัธจจะ  กุศลในภูมิ ๓ วิบากใน 
ภูมิ  ๔  กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมใหผลแนนอน. 
           [๘๙๓]   ธรรมมมีรรคเปนอารมณ  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีเปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง   จิตตุปบาทที่ 
เปนญาณสัมปยุตฝายกิริยา ๔ ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ี    ที่มีมรรคเปนอารมณ 
แตไมมีเหตุคือมรรคก็มี   ที่มีมรรคเปนอธิบดี   แตจะกลาววามีมรรคเปนอารมณ 
ก็ไมได   วามีมรรคเปนอธิบดีไมไดก็มี 
           อริยมรรค ๔ ไมมมีรรคเปนอารมณ    แตมีเหตุคือมรรค    ที่มีมรรค 
เปนอธิบดีก็มี  ที่จะกลาวไมไดวามีมรรคเปนอธิบดีก็มี                                
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           รูปาวจรจตุตถฌานฝายกุศล และฝายกิริยา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณ-  
ธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา  สภาวธรรมเหลาน้ี   ทีม่ีมรรคเปนอารมณ   แตไมมี 
เหตุคือมรรค  ไมมีมรรคเปนอธิบดีก็มี   ที่จะกลาวไมไดวามีมรรคเปนอารมณ 
ก็มี 
           จิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง อกุศลทั้งหมด 
กามาวจรวิบากท้ังหมด  จิตตุปบาทฝายกิริยา ๖ ดวง  ฌาน ๓  และ ๔  ที่เปน 
รูปาวจร   ฝายกุศล    ฝายวิบาก    และฝายกิริยา   จตุตถฌานวิบาก   อรูป  ๔   
ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา   สามัญผล  ๔    สภาวธรรมเหลาน้ี  จะ 
กลาววามีมรรคเปนอารมณก็ไมได    วามีเหตุคือมรรคก็ไมได    วามีมรรคเปน 
อธิบดีก็ไมได 
           รูปทั้งหมด   และนิพพาน  จัดเปนอนารัมมณะ. 
           [๘๙๔]  ธรรมเกดิขึ้นแลว   เปนไฉน  ? 
           วิบากในภูมิ   และรูปที่กรรมแตงข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ัน ที่เปนธรรม 
เกิดข้ึนแลวก็มี  ที่เปนธรรมจักเกิดข้ึนก็มี    จะกลาวไมไดวา เปนธรรมยังไม 
เกิดข้ึน 
           กุศลในภูมิ ๔ อกุศล   กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมไดแตง 
ข้ึน  สภาวธรรมเหลาน้ี   ที่เปนธรรมเกิดข้ึนแลวก็มี    ที่เปนธรรมยังไมเกิดข้ึน 
แตจะกลาวไมไดวาเปนธรรมจักเกิดข้ึนก็มี  
           นิพพาน  จะกลาววาเปนธรรมเกิดข้ึนแลวก็ไมได   วาเปนธรรมยังไม 
เกิดข้ึนก็ไมได   วาเปนธรรมจักเกิดข้ึนก็ไมได. 
           [๘๙๕]   ธรรมท้ังปวง เวนนิพพานเสีย  ที่เปนอดีตก็มี  ที่เปนอนาคต  
ก็มี  ที่เปนปจจุบันก็มี  
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           นิพพาน  จะกลาววาเปนอดีตก็ไมได  วาเปนอนาคตก็ไมได   วาเปน 
ปจจุบันก็ไมได.  
           [๘๙๖]   ธรรมมีอารมณเปนอดีต    เปนไฉน  ? 
           วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมมีอารมณเปนอดีต             
           ธรรมท่ีจะจัดวามีอารมณเปนอนาคตโดยเฉพาะ  ไมมี. 
           ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน  เปนไฉน  ? 
           ปญจวิญญาณทั้ง  ๒  มโนธาตุ  ๓  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมี 
อารมณเปนปจจุบัน. 
           จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๐ ดวง มโนวิญญาณธาตุที่สหรคต 
ดวยอุเบกขา     ฝายอกุศลวิบาก     อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวย 
โสมนัส  สภาวธรรมเหลาน้ี    ที่มีอารมณเปนอดีตก็มี   ที่มีอารมณเปนอนาคต  
ก็มี  ที่มีอารมณเปนปจจุบันก็มี 
           กามาวจรกุศล  อกศุล  จิตตุปบาทฝายกิริยา ๙  ดวง   รูปาวจรจตุตถ- 
ฌาน  ฝายกุศล  และฝายกิริยา    สภาวธรรมเหลาน้ี     ที่มีอารมณเปนอดีตก็มี 
ที่มีอารมณเปนอนาคตก็มี    ที่มีอารมณเปนปจจุบันก็มี  ที่จะกลาววามีอารมณ 
เปนอดีตก็ไมได     วามอีารมณเปนอนาคตก็ไมได    วามีอารมณเปนปจจุบัน 
ก็ไมไดก็มี 
           ฌาน ๓  และ ๔  ที่เปนรูปาวจร    ฝายกุศล    ฝายวิบาก    ฝายกิริยา 
จตุตถฌานวิบาก    อากาสานัญจายตนะ   อากิญจัญญายตนะ  มรรค  ๔  ที่เปน 
โลกุตระและสามัญผล  ๔  สภาวธรรมเหลาน้ีจะกลาววามีอารมณอดีตก็ไมได 
วามีอารมณเปนอนาคตก็ไมได  วามีอารมณเปนปจจุบันก็ไมได  
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           รูป  และนิพพาน  จัดเปนอนารัมมณะ.  
           [๘๙๗]  ธรรมท้ังปวง    เวนรปูที่ไมเนื่องดวยอินทรีย   และนิพพาน 
ที่เปนภายในก็มี  ที่เปนภายนอกก็มี  ที่เปนทั้งภายในและภายนอกก็มี 
           รูปที่ไมเนื่องดวยอินทรีย  และนิพพาน  จัดเปนภายนอก. 
            [๘๙๘]   ธรรมมอีารมณเปนภายใน  เปนไฉน  ? 
           วิญญาณัญจายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมมีอารมณเปนภายใน.             
           ธรรมมีอารมณเปนภายนอก   เปนไฉน  ?   
           ฌาน ๓  และ  ๔  ที่เปนรูปาวจร    ฝายกุศล    ฝายวิบาก    ฝายกิริยา 
จตุตถฌานวิบาก  อากาสานัญจายตนะ  มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ  และสามัญผล  ๔ 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีอารมณเปนภายนอก. 
           กุศลธรรม    อกุศลธรรม    อัพยากตธรรม    ที่เปนกามาวจรทั้งหมด 
เวนรูปเสีย,    รูปาวจรจตุตถฌาน   ฝายกุศล   และฝายกิริยา   สภาวธรรมเหลาน้ี 
ที่มีอารมณเปนภายในก็มี  ที่มีอารมณเปนภายนอกก็มี  ที่มีอารมณเปนทั้งภายใน 
และภายนอกก็มี 
           อากิญจัญญายตนะ    จะกลาววา    มีอารมณเปนภายในก็ไมได   วามี 
อารมณเปนภายนอกก็ไมได  วามีอารมณเปนทั้งภายในและภายนอกก็ไมได 
           รูป  และนิพพาน  จัดเปนอนารัมมณะ. 
           [๘๙๙]  ธรรมที่เหน็ไดและกระทบได  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่เห็นไดและกระทบได. 
           ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
ที่เห็นไมไดแตกระทบได.  
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           ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได  เปนไฉน  ?  
           กุศลในภูมิ ๔  อกศุล  วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  รูปที่ 
เห็นไมไดและกระทบไมไดแตนับเนื่องในธรรมายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได. 
                                           ติกะ  จบ 
 
                               อัฏฐกถากัณฑวรรณนา*         
                             อธิบายเนื้อความหมวดติกะ         
           บัดนี้     ถึงลําดับการพรรณนาอัฏฐกถากัณฑที่ทานต้ังไวในลําดับแหง 
นิกเขปกัณฑ.   ถามวา  กก็ัณฑนี้   ชื่อวา  อัฏฐกถากัณฑ     เพราะเหตุไร  ?  
ตอบวา  เพราะยกเนื้อความพระพุทธพจนคือพระไตรปฎกข้ึนขยายความ. 
           จริงอยู     ความแตกตางกันแหงธรรมที่มาในปฎกท้ัง  ๓  ทานได 
กําหนดแยกแยะใครครวญไวดวยอัฏฐกถากัณฑนั่นแหละ    ยอมชื่อวา   เปนคํา 
อันทานวินิจฉัยดีแลว.    แมจะกําหนดทางแหงนัยในพระอภิธรรมปฎกทัง้ส้ิน 
ตลอดถึงการขยายความปญหา    การเปนไปแหงการนับในมหาปกรณ    ไมได 
ก็ควรนํามาเปรียบเนื้อความดูจากอัฏฐกถากัณฑได. 
           ถามวา  ก็อัฏฐกถากัณฑนี้   เกิดแตใคร  ? 
           ตอบวา  เกิดแตพระสารีบุตรเถระ. 
           จริงอยู    พระสารบีุตรเถระไดกลาวอัฏฐกถากัณฑใหสติ  วิหาริกของ 
ทานรูปหน่ึง  ซึ่งไมอาจกําหนดขยายเนื้อความในนิกเขปกัณฑได   แตอัฏฐกถา 
กัณฑนี้  ทานกลาวคัดคานไวในมหาอรรถกถาวา    ธรรมดาพระอภิธรรมไมใช 
* บาลีเปน  อัตถทธารกัณฑ  
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เปนวิสัยของพระสาวก     ไมใชเปนโคจรของพระสาวก     พระอภิธรรมนี้เปน  
พุทธวิสัย     เปนโคจรของพระพุทธเจา    แตพระธรรมเสนาบดีถูกสัทธิวิหาริก 
ถามแลว   จึงพาสัทธิวิหาริกนั้นไปสํานักพระศาสดา   แลวทูลถามตอพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา      พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสอัฏฐกถากัณฑประทานแกภิกษุนั้น. 
ไดตรัสประทานอยางไร  ?  คือ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  กตเม   ธมมฺา 
กุสลา (ธรรมเปนกุศลเปนไฉน). อธิบายวา เธอกําหนดวา ธรรมดากุศลธรรม 
ทั้งหลาย   เปนไฉน   ดังน้ี.  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงธรรม 
มีกุศลเปนตนดวยอํานาจการขยายความกระทําใหเปนชอ ๆ   เปนพวง ๆ   เปน 
กลุม ๆ   ประทานแกภิกษุผูดุษณีภาพน้ันโดยนัยนีว้า    กุศลอันตางโดยภูมิ 
ดวยนัยมีอาทิวา    ธรรมเปนกุศล    เปนไฉน  ?    กามาวจรกุศลจิต 
เกิดขึ้นในสมยัใด    ดังน้ี    เราแสดงแลวมิใชหรือ     กุศลจิตนั้นแม 
ทั้งหมดในภมูิ  ๔  สภาวธรรมเหลาน้ี  ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล  ดังน้ี. 
           ในคําพุทธพจนเหลาน้ัน    บทวา  จตูสุ  (ในภูมิ ๔) ไดแก  กามาวจรภูมิ 
รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  และโลกุตรภูมิ.  บทวา    กุสล    (กุศล)   ไดแก 
กุศลอันตางดวยกุศลมีผัสสะเปนตน.  บทวา  อิเม    ธมมฺา  กุสลา (สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนกศุล)  ไดแก  ธรรมเหลาน้ีแมทั้งหมดมีผัสสะเปนตน 
ที่ตรัสไวในภูมิ  ๔  เหลาน้ัน    ชื่อวา  ธรรมเปนกุศล. 
           ก็เพราะอกุศลธรรมท้ังหลายไมมีความแตกตางกันดวยอํานาจภูมิ   จึง 
ตรัสวา  ทฺวาทส   อกุสลจตฺิตุปฺปาทา  (จิตตุปบาทฝายอกุศล  ๑๒ ดวง)  ดังนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อกุศลจิตตุปบาท  นั้นตอไป. 
           ที่ชื่อวา  อุปปาโท   (อุปบาทะ)  เพราะอรรถวา  เกิดข้ึน.  อุปปาทะ 
คือ   จิตนั่นเอง  ชื่อวา  จติตุปปาทะ  ก็คําวา จิตตุปปาทะนี้เปนประธานของ  
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เทศนา   เหมือนอยางที่เขากลาววา   พระราชาเสด็จมาแลว   ดังนี้   ยอมเปนอัน  
กลาวถึงการมาแมของอํามาตยเปนตน  ฉันใด  เมื่อพระองคตรัสวา  จิตตุปบาท 
ดังน้ี  แมสัมปยุตตธรรมท้ังหลายก็เปนอันตรัสแลวดวยจิตตุปบาทเหลาน้ันฉันนั้น 
เหมือนกัน     เพราะฉะนั้น    ดวยศัพทวาจิตตุปบาทในท่ีทั้งหมด   พึงทราบวา 
ทรงถือเอาจิตพรอมท้ังสัมปยุตธรรม  ดังน้ี. 
           ก็จําเดิมแตนี้ไป     เนื้อความแหงบทท่ีพึงจําแนกดวยบทติกะและทุกะ 
แมทั้งหมด   มีอาทิวา   จตูสุ   ภมูีสุ   วิปาโก   (วิบากในภูมิ)   และนวัต- 
ตัพพธรรม    (คือธรรมทีไ่มพึงกลาว)    แหงเวทนามีสุขเปนตนในเวทนาติกะ 
เปนตน    บณัฑิตใครครวญพระบาลี  และอรรถกถา  ในหนหลังแลวก็พึงทราบ 
ไดโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ   ขาพเจาจักกลาวแตเนื้อความที่ตางกันเทาน้ัน. 
 
                                   วาดวยปริตตารัมมณติกะ 
           บรรดาติกะเหลาน้ัน  พึงทราบปริตตารัมมณติกะ (บาลีขอ  ๘๙๐) กอน 
           ในขอวา สพฺโพ  กามาวจรสฺส  วิปาโก  (กามาวจรวิบากท้ังหมด) 
นี้ไดแก  ทวิปญจวิญญาณ (วิญญาน  ๑๐) ชื่อวา  ธรรมมีอารมณเปนปริต-  
ตะ   (กามอารมณ) เพราะอรรถาวาอาศัยจักขุประสาทเปนตนแลวเริ่มเปนไปใน 
ธรรมคือรูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   อันตางโดยเปนอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณเปนตน    โดยแนนอนทีเดียว.   และมโนธาตุ  ๒  คือ  กุศลวิบาก 
และอกุศลวิบาก      ก็ชื่อวา    ธรรมมอีารมณเปนปริตตะ    เพราะอรรถวา 
อาศัยหทยวัตถุปรารภอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนนั่นแหละเปนไป     ในลําดับ 
แหงจักขุวิญญาณเปนตนโดยแนนอน. 
           อเหตุกโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก   สหรคตดวยโสมนัส   กช็ือ่ 
วา   ธรรมมอีารมณเปนปริตตะ   เพราะอรรถวา   ปรารภอารมณกามาวจร  
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๖ มีรูปารมณเปนตน  เปนไปโดยแนนอนคือดวยอํานาจเปนสันติรณะในทวาร ๕  
ดวยอํานาจเปนตทารัมมณะในทวาร ๖. 
           อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ที่เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบากท้ัง  ๒  ก็ชื่อวา 
ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ  เพราะอรรถวา   ปรารภกามาวจรอารมณ ๖ ม ี
รูปเปนตนนั่นแหละโดยแนนอน      เปนไปดวยอํานาจสันติรณะในปญจทวาร 
ดวยอํานาจตทารัมมณะในทวาร ๖  แมเมื่อเปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิก็ยอมกระ- 
ทําปริตกรรม   หรือกรรมนิมิต   หรือคตินิมิตใหเปนอารมณ   เมื่อเปนไปดวย 
อํานาจจุติในกาลเปนที่สุดดวยอํานาจภวังคในปวัตติ   ก็กระทําปริตตอารมณนั้น 
นั่นแหละใหเปนอารมณ. 
           อน่ึง   สเหตุกกุศลวิบากจิตตุปบาท  ๘ ชื่อวา     ธรรมมีอารมณเปน 
ปริตตะ  เพราะปรารภปริตธรรมนั่นเองใหเปนไปดวยอํานาจตทารัมมณะ และ 
ดวยอํานาจปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติ  โดยนัยที่กลาวในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ 
ที่เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบาก  ๒ ดวงนั้นนั่นแหละ. 
           กิริยามโนธาตุ  (๑) ชื่อวา     ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ    เพราะ 
ปรารภอารมณมีรูปเปนตนเปนไปในทวาร  ๕.  อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่ 
สหรคตดวยโสมนัส (๑) ชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ   เพราะปรารภ 
ธรรมมีรูปเปนตนที่เปนกามาพจรนั่นแหละที่เปนปจจุบันในทวาร  ๖  แมทีเ่ปน 
อดีตและอนาคต    และกระทําอาการราเริงใหเปนไปแกพระขีณาสพท้ังในมโน- 
ทวาร. 
           จิตตุปบาท  ๒๕  เหลาน้ี   ดวยอาการอยางน้ี  พึงทราบวามีอารมณเปน 
ปริตตะ  (กามอารมณ)  สวนเดียวเทานั้น.    
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                   วาดวยธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะเปนตน  
           ธรรมคือ   วิญญาณัญจายตนะ   และเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ชือ่วา 
มีอารมณเปนมหัคคตะ     เพราะปรารภสมาบัติเบ้ืองตํ่าของตน ๆ  เปนไป. 
ธรรมคือ  มรรคและผล   ชื่อวา   มีอารมณเปนอัปปมาณะ. 
           จิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต  ๘ คือ   ที่เปนกุศล  ๔   เปนกิริยา  ๔ 
ชื่อวา   ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ  ในเวลาท่ีเสกขบุคคล  ปถุุชนและพระ- 
ขีณาสพปรารภกามาวจรธรรมในเวลาใหทาน   การพิจารณา   การฟงธรรมโดย 
ไมเคารพเปนตนเปนไป  ชื่อวา  มีอารมณเปนมหัคคตะ  ในเวลาที่พิจารณา 
ธรรมมีปฐมฌานเปนตนท่ีคลองแคลวยิ่ง   ชื่อวา   เปนนวัตตัพพารัมมณะ 
ในการพิจารณาปญญัติมีกสิณและนิมิตเปนตน.    จิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิคตสัม- 
ปยุตตจิต ๔  ดวงฝายอกุศล   ชื่อวา   มอีารมณเปนปริตตะ   ในเวลาที่ยินดี 
เพลิดเพลินดวยความเห็นกามาวจรธรรม  ๕๕   ดวงวาเปนสัตวมีอัตตา    ชื่อวา 
มีอารมณเปนมหัคคตะ  ในเวลาปรารภมหัคคตธรรม  ๒๗ ดวง  เปนไปโดย 
อาการเห็นผิดนั้นนั่นแหละ   ชื่อวา   มีอารมณเปนนวัตตัพพะ   ในเวลาท่ี 
ที่ปรารภบัญญัติธรรมเปนไป.    จิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุต     พึงทราบวามี 
อารมณเปน   ปริตตะ   มหัคคตะและนวัตตัพพะ   ในเวลาปรารภธรรม 
เหลาน้ันนั่นแหละเปนไปดวยอํานาจความยินดีเพลิดเพลินอยางเดียว.     และ 
จิตตุปบาทท่ีเปนปฏิฆสัมปยุต  พึงทราบวา  มีอารมณเปนปริตตะ มหัคคตะ 
และนวัตตัพพะ    ในเวลาเปนไปดวยอํานาจโทมนัส.    จิตตุปบาทท่ีสัมปยุต 
ดวยวิจิกิจฉา  พึงทราบวา  มีอารมณเปนปริตตะ  มหัคคตะ  และนวัต- 
ตัพพะ  เปนไปดวยอํานาจความไมตกลงใจ.  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ก็พึงทราบวา   มีอารมณเปนปริตตะ   มหัคคตะและนวัตตัพพะ   เปน 
ไปดวยอํานาจความฟุงซาน  คือดวยอํานาจแหงความไมสงบ.  
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           ก็บรรดาธรรมเหลาน้ัน       แมธรรมอยางหน่ึง     ยอมไมอาจปรารภ  
อัปปมาณธรรมใหเปนไป  เพราะฉะนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   จึงชื่อวา  น  อปฺป- 
มาณารมมฺณา    (มีอารมณเปนอัปปมาณะไมได). 
           จิตตุปบาทสัมปยุตดวยญาณ  ๘  คือ    ฝายอกุศล ๔  ฝายกิริยา  ๔  ม ี
อารมณเปนปริตตะ   มหคัคตะ   นวัตตัพพะ   ในเวลาพระเสกขบุคคล 
ปุถุชน  และพระขีณาสพปรารภธรรมมีประการตามท่ีกลาวแลวเปนไปในการให 
ทาน   การพิจารณา   และการฟงธรรมโดยเคารพเปนตน.   จิตตุปบาทสัมปยุต 
ดวยญาณะ  ๘   เหลาน้ัน   พึงทราบวา  เปนธรรมมอีารมณเปนอัปปมาณะในกาล 
แหงโคตรภู   และในกาลพิจารณาโลกุตรธรรม.   
 
                                วาดวยจตุตถฌาน  ๑๒  อยาง 
           อน่ึง  รูปาวจรจตุตถฌานนี้ใด  รูปาวจรจตุตถฌานนั้นฝายกุศลก็ด ี  ฝาย 
กิริยาก็ดี   มอียางละ ๑๒ อยาง   คือ 
           จตุตถฌานอันเปนบาทในธรรมท้ังปวง ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอากาสกสิน ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอาโลกกสิณ  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในพรหมวิหาร  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอานาปานะ  ๑   
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอิทธิวิธะ  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในทิพยโสต  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในเจโตปริยญาณ  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในยถากัมมูปคญาณ  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในทิพยจักขุญาณ  ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในบุพเพนิวาสญาณ ๑ 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในบุพเพนิวาสญาณ  ๑ 



           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอนาคตังสญาณ  ๑.  
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           บรรดาจตุตฌานเหลานั้น  จตุตถฌานในกสณิ ๘ ชื่อวา  จตุตถฌาน 
เปนบาทในธรรมท้ังปวง  จริงอยู  จตุตถฌานในกสณิ ๘ นั้น  เปนบาทแหง  
วิปสสนาบาง  เปนบาทแหงอภิญญาท้ังหลายบาง  เปนบาทแหงนิโรธบาง  เปน 
บาทแหงวัฏฏะบาง  เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  จึงตรัสวา  จตุตถฌานเปนบาท 
ในธรรมทั้งปวง.  สวนจตุตถฌานท่ีเปนไปในอากาสกสิณและอาโลก- 
กสิณ   เปนบาทแหงวิปสสนาบาง    เปนบาทแหงอภิญญาท้ังหลายบาง   เปน 
บาทแหงวัฏฏะบาง  แตไมเปนบาทแหงนิโรธเทานั้น. จตุตถฌานท่ีเปนไปใน 
พรหมวิหาร และ อานาปานสมาธิ  เปนบาทแหงวิปสสนา และเปนบาทแหง 
วัฏฏะเทาน้ัน   แตไมเปนบาทแหงอภิญญาท้ังหลายและไมเปนบาทแหงนิโรธ. 
           บรรดาจตุตถฌานเหลาน้ัน  ฌานที่มีกสิณเปนอารมณแมทั้ง ๑๐ (กสนิ 
๑๐) ชื่อวา  นวัตตัพพารัมมณะ คือมีอารมณที่พึงกลาวไมได   ดวยอํานาจแหง 
ปริตตารมณเปนตน    เพราะปรารภกสิณบัญญัติเปนไป  จตุตถฌานท่ีเปนไปใน 
พรหมวิหาร  ก็ชื่อวา  นวตัตัพพารัมมณะ   คือมีอารมณที่กลาวไมได    ดวย 
อํานาจแหงปริตตารมณเปนตน  เพราะปรารภสัตวบัญญัติเปนไป.   จตุตถฌาน 
ที่เปนไปในอานาปานสมาธิ   กช็ื่อวา   นวัตตัพพารัมมณะ   คือมีอารมณที่ 
กลาวไมไดดวยอํานาจแหงปริตตารมณเปนตน    เพราะปรารภนิมิตเปนไป. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอิทธิวิธะ     ยอมมีอารมณเปนปริตตะ     และ 
มหัคคตะ  อยางไร  ?  คือวา  ในกาลใด   พระโยคาวจรมีความประสงคทํากาย 
ใหอาศัยจิตแลวไป   (เหาะไป)   ดวยกายท่ีมองไมเห็นก็ยังกายใหเปลี่ยนไปดวย 
อํานาจแหงจิต  ยอมต้ังไว  ยอมยกกายขึ้นในมหัคคตะ ในกาลน้ัน   อิทธิวิธะนั้น 
ก็มีอารมณเปนปริตตะ   เพราะมีรูปกายเปนอารมณ   เพราะทําอรรถาธิบาย 
วา   มีอารมณที่ไดแลวดวยการประกอบ.   ในกาลใด    พระโยคาวจรทําจิตให  
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อาศัยกายมีความประสงคจะไปดวยกายท่ีมองเห็น  ก็ยังจิตใหเปลี่ยนไปตามอํานาจ  
แหงกาย  ยอมต้ังจิตท่ีมีฌานเปนบาทไว  คือยอมยกข้ึนต้ังไวในรูปกาย  ในกาล 
นั้น  อิทธิวิธะนั้น  ก็มีอารมณเปนมหคัคตะ  เพราะมีมหัคคจิตเปนอารมณ 
เพราะทําอรรถาธิบายวา   มีอารมณทีไ่ดดวยการประกอบ.   จตุตถฌานท่ีเปน 
ไปดวยทิพยโสต   มีอารมณเปนปริตตะอยางเดียว   เพราะปรารภเสียงเปน 
ไป. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปดวยเจโตปริยญาณ  มีอารมณเปนปริตตะเปนมหัคคตะ 
และอัปปมาณะ.  อยางไร  ?  คือวา  ในเวลาท่ีรูจิตอันเปนกามาพจรของชนเหลา 
อ่ืน  เจโตปริยญาณน้ันก็มีอารมณเปนปริตตะ  ในเวลาที่รูรูปาวจรจิต  และ 
อรูปาวจรจิตของชนอ่ืน  ก็มีอารมณเปนมหัคคตะ   ในเวลาท่ีรูมรรคและผล 
ของชนอ่ืน   ก็มีอารมณเปนอัปปมาณะ   ในอธิการน้ี   ปถุุชนยอมไมรูจิต 
ของพระโสดาบัน  พระโสดาบันยอมไมรูจิตของพระสกทาคามี   ดวยอาการอยาง 
นี้   พึงทราบจนถึงพระอรหันต   แตพระอรหันตยอมรูจิตของบุคคลท้ังหมด   ก ็
อริยบุคคลอ่ืนอีกที่สูง   ยอมรูจิตของบุคคลผูตํ่า   พึงทราบความตางกันดังกลาว 
มาน้ี. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในยถากัมมุปคญาณ  ยอมมีอารมณเปนปริตตะ 
ในเวลาท่ีรูกรรมท่ีเปนกามาพจร  มีอารมณเปนมหคัคตะ   ในเวลาท่ีรูกรรม 
ที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร. 
           จตุตถฌานที่เปนไปในทิพยจักษุ  มีอารมณเปนปริตตะอยางเดียวเพราะ 
มีรูปเปนอารมณ. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในบุพเพนิวาสญาณ    มีอารมณที่เปนปริตตะ 
มหัคคตะ  อัปปมาณะ  และนวัตตัพพะ.  อยางไร  ?  คือวา  ในเวลาท่ีตามระลึก  
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ถึงขันธเปนกามาพจร   บุพเพนิวาสญาณน้ัน    กม็ีอารมณเปนปริตตะ   ใน  
เวลาท่ีตามระลึกถึงขันธเปนรูปาวจรและอรูปาวจร  ก็มีอารมณเปนมหัคคตะ 
ในเวลาท่ีตามระลึกถึงมรรคที่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนเจริญแลว    และผลท่ีตนหรือ 
คนอ่ืนทําใหแจงแลวในอดีต  ก็มีอารมณเปนอัปปมาณะ  แมบุพเพนิวาสญาณ 
โดยการพิจารณา   มรรค   ผล   พระนพิพาน     ดวยอํานาจการตามระลึกถึง 
พระพุทธเจาผูมีวัฏฏะอันขาดแลวอยางนี้วา   พระพุทธเจาท้ังหลายในอดีตเจริญ- 
มรรคแลว   กระทําผลใหแจงแลว   ปรินิพพานแลวดวยนิพพานธาตุ  ดังนี้  ก็ม ี
อารมณเปนอัปปมาณะ  บุพเพนิวาสญาณมีอารมณที่ไมพึงกลาว  (นวัต- 
ตัพพารัมมณะ)  ในเวลาท่ีตามระลึกนาม    โคตร    และนิมิตปฐวีกสิณเปนตน 
โดยนัยมีอาทิวา   พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา วิปสสี  ไดมีแลวในอดีตกาล 
พระนครของพระองคมีนามวา  พันธุมดี   พระราชบิดามีพระนามวา   พระเจา- 
พันธุมราช  พระราชมารดามีพระนามวา  พันธุมดี  ดังน้ี. 
           แมในจตุตถฌานท่ีเปนไปในอนาคตังสญาณก็นัยนี้เหมือนกัน.  จริงอยู 
จตุตถฌานท่ีเปนไปในอนาคตังสญาณแมนั้น  มีอารมณเปนปริตตะ  ในเวลา 
ที่รูวา  บุคคลน้ีในอนาคตกาลจักเกิดข้ึนกามาพจร  ดังนี้.   อนาคตังสญาณน้ันมี 
อารมณเปนมหัคคตะ   ในเวลาที่รูวา   บุคคลน้ีในอนาคตกาลจักเกิดในรูปาวจร 
หรืออรูปาวจรดังน้ี  มอีารมณเปนอัปปมาณะ  ในเวลาท่ีรูถึงบุคคลผูมีวัฏฏะ 
อันขาดแลววา    ในอนาคตกาล    บุคคลน้ีจักเจริญมรรค   จักกระทําผลใหแจง 
จักปรินิพพานดวยนิพพานธาตุ  ดังนี้  และมีอารมณที่ไมพึงกลาว  (นวัตตัพพา- 
รัมมณะ)  ในเวลาที่รูชื่อและโคตรโดยนัยมีอาทิวา    ในอนาคตกาล   พระผูมี- 
พระภาคเจา  พระนามวา  เมตไตยจักเสด็จอุบัติข้ึน  พราหมณนามวา  สุพรหม 
จักเปนพระพุทธบิดา   พราหมณีนามวา   พรหมวดี   จักเปนพระพุทธมารดา 
ดังน้ี.  
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           สวนจตุตถฌานท่ีเปนไปในอรูปาวจร     และจตุตถฌานในความสิ้น  
อาสวะทั้งหลาย   ขาพเจาจะกลาวในที่พระบาลีมาแลว ๆ นั่นแหละ. 
           อเหตุกมโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาที่สหรคตดวยอุเบกขาเปนปุเรจาริก 
(ประพฤติอยูขางหนา)  แหงกุศลจิต   อกุศลจิต   และกิริยาจิตเหลาน้ีแมทั้งหมด. 
พึงทราบความตางแหงอารมณของอเหตุกมโนวิญญาณธาตุเปนกิริยาที่สหรคต  
ดวยอุเบกขาน้ัน  โดยนัยที่กลาวไวในกุศลจิต  อกศุลจิต และกิริยาจิตเหลานั้นนั่น 
แหละ.   แตในเวลาเปนไปดวยอํานาจโวฏฐัพพนะในทวาร ๕ ยอมมีอารมณเปน 
ปริตตะอยางเดียวเทาน้ัน.  ฌาน ๓ และฌาน ๔ ที่เปนรูปาวจรเปนตน  มีอารมณ 
ไมพึงกลาว (นวัตตัพพารัมมณะ) เพราะเปนไปปรารภนวัตตัพพธรรม  (ธรรม 
ที่ไมพึงกลาว)  โดยความเปนปริตตธรรมเปนตน.   เพราะในฌาน  ๓   และ  ๔ 
แหงรูปาวจรเหลาน้ี  รูปาวจรท้ังหลายยอมเปนไปในปฐวีกสิณเปนตน  อากาสา- 
นัญจายตนะก็เปนไปในการเพิกอากาศ   อากิญจัญญายตนะก็เปนไปในการปราศ 
จากวิญญาณของอรูปฌาน  ดังนี้แล. 
 
                                    วาดวยมัคคารัมมณติกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในมัคคารัมมณติกะ  ตอไป 
           จิตตุปบาทท่ีประกอบดวยญาณ  ๘  ที่ตรัสไวในเบื้องตน    เปนธรรม 
มีมรรคเปนอารมณ    (มคัคารัมมณะ)   ในเวลาท่ีพระเสกขะและอเสกขบุคคล 
พิจารณามรรคท่ีตนแทงคลอดแลว   แตไมมีเหตุคือมรรค   เพราะไมเกิดพรอม 
กับมรรค  ทีช่ื่อวา  มคฺคาธิปติโน  (มีมรรคเปนอธิบดี)  ดวยอํานาจอารัมม- 
ณาธิปติ ในการพิจารณากระทํามรรคที่ตนแทงตลอดแลวใหหนักหนวง ในเวลา 
ที่ทําธรรมอ่ืนเปนอารมณ    ไมพึงกลาววา    มีมรรคเปนอารมณบาง   มีมรรค 
เปนอธิบดีบาง.   อริยมรรค ๔ เปนธรรมมีเหตุเปนมรรคโดยสวนเดียว   เพราะ  
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มีเหตุกลาวคือมรรค    หรอืเหตุที่สัมปยุตดวยมรรค.    แตในเวลาท่ีเจริญมรรค  
กระทําวิริยะหรือวิมังสาใหเปนใหญเกิดพรอมกับอธิบดีก็พึงมีมรรคเปนอธิบดี 
ในเวลาท่ีทําฉันทะ   หรือจิตตะอยางใดอยางหน่ึงใหเปนใหญ   ก็ไมพึงกลาววามี 
มรรคเปนอธิบดีฉะนี้แล. 
           ในรูปาวจรจตุตถฌาน ๑๒ อยาง  จตุตถฌาน  ๙  อยางมีจตุตถฌานท่ี  
เปนบาทในธรรมทั้งปวงเปนตน ไมเปนมัคคารัมมณะ (ไมมีมรรคเปนอารมณ) 
ไมเปนมัคคเหตุกะ   (ไมมีเหตุคือมรรค)  ไมเปนมัคคาธิปติ    (ไมมีมรรคเปน 
อธิบดี).    สวนจตุตถฌานที่เปนไปในเจโตปริยญาณ   บุพเพนิวาสญาณ  และ 
อนาคตังสญาณ     มมีรรคเปนอารมณ     ในเวลาท่ีรูมรรคจิตของพระอริยะ 
ทั้งหลาย   แตไมเปนมัคคเหตุกะ   (คือไมมีเหตุคือมรรค)    เพราะไมเกิดพรอม 
กับมรรค   ไมเปนมัคคาธิปติ    (ไมมีมรรคเปนอธิบดี)   เพราะไมทํามรรคให 
หนักเปนไป. 
           ถามวา    ก็เพราะเหตุไร    จตุตถฌานท้ัง ๓  นี้จึงไมทํามรรคใหหนัก 
หนวง.                                                    
           ตอบวา   เพราะตนเปนมหัคคตะ. 
           เหมือนอยางชาวโลกท้ังหมดการทําพระราชาใหเปนที่เคารพ   สวน 
พระมารดาและพระบิดาไมทรงกระทําความเคารพ  เพราะพระมารดาบิดาเหลานั้น 
เห็นพระราชาแลวก็ไมลุกจากอาสนะ  ไมกระทําอัญชลีเปนตน   ยอมตรัสเรยีกโดย 
นัยที่ตรัสเรียกในเวลาทรงพระเยาวนั่นแหละฉันใด  แมจตุตถฌานท้ัง   ๓  ที่ 
เปนไปในเจโตปริยญาณเปนตนก็ฉันนั้น  ยอมไมทํามรรคใหหนักหนวง   เพราะ 
ความท่ีตนเปนมหัคคตะ.  
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           แมอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยา  (มโนทวาราวัชชนจิค) ก็เปน  
มัคคารัมมณะคือมีมรรคเปนอารมณ เพราะในเวลาพิจารณามรรคของพระอริยะ 
ทั้งหลายเปนปุเรจาริกของปจจเวกขณะ    แตไมเปนมัคคเหตุกะ    (คือไมมีเหตุ 
คือมรรค)  เพราะไมเกิดพรอมกับมรรค    ไมเปนมัคคาธิบดี  (คือไมมีมรรค 
เปนอธิบดี)  เพราะไมทํามรรคใหหนักหนวงเปนไป. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  จิตนี้จึงไมทํามรรคใหหนักหนวง. 
           ตอบวา  เพราะความท่ีตนเปนอเหตุกะ  เปนสภาพเลว   เปนความโง. 
เหมือนพระราชา  ชาวโลกท้ังปวงยอมเคารพ   แตเด็กรับใชซึง่เปนคนเต้ียคอม 
เปนตน     ซึง่ขาราชบริพารมิไดทําความเคารพอยางยิ่ง    เหมือนผูเปนบัณฑิต 
เพราะความท่ีตนเปนคนโง  ฉันใด  จิตแมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมไมทํามรรค 
ใหหนักหนวง  เพราะตนเปนอเหตุกะ  เปนสภาพเลว  เปนความโง. 
           จิตตุปบาทท่ีเปนกุศลไมประกอบดวยญาณเปนตน ยอมไมไดอารมณที่ 
มีอารมณเปนมรรคเปนตน  เพราะไมมีญาณและเพราะมีอารมณเปนโลกยิธรรม 
พึงทราบวา  จิตตุปบาทน้ียอมเปนนวัตตัพพารัมมณะเทาน้ันฉะนี้แล. 
 
                                   วาดวยอตีตารัมมณติกะ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอตีตารัมมณติกะ  ตอไป 
           ธรรมคือ  วิญญาณัญจายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนธรรม 
มีอารมณเปนอดีตโดยสวนเดียวเทานั้น    เพราะถือเอาสมาบัติที่เปนอดีตในหน 
หลังเปนไป. 
           บทวา  นิโยคา  อนาคตารมฺมณา  นตฺถิ   (ธรรมท่ีมีอารมณเปน 
อนาคตโดยเฉพาะไมมี)  ความวา  ชื่อวา  จิตที่มีอารมณเฉพาะโดยท่ีกําหนดไว 
ไมมี.  ถามวา  ก็อนาคตังสญาณมีอารมณเปนอนาคตโดยสวนเดียว    แมจิตที่  
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เปนเจโตปริยญาณก็ปรารภอนาคตเปนไป  มิใชหรือ ? ตอบวา มิใชไมปรารภ  
เปนไป   แตจิตท่ีเปนอนาคตังสญาณ    และเจโตปริยญาณน้ีมีอารมณเฉพาะดวง 
ไมมี   มีแตอารมณที่เปนมิสสกะดวยมหัคคตจิตอ่ืน ๆ  เพราะทรงสงเคราะหไว 
ดวยรูปาวจรจตุตถฌาน  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  นิโยคา  อนาคตารมฺมณา 
นตฺถิ   (ธรรมท่ีมีอารมณโดยเฉพาะไมมี)  ดังนี้.                             
           ทวิปญจวิญญาณ  (วิญญาณ ๑๐)   และมโนธาตุ ๓  ชื่อวา  มีอารมณ 
เปนปจจุบัน  เพราะเปนไปในอารมณมีรูปเปนตนซึ่งเปนปจจุบัน. 
           ในบทวา   ทส    จิตฺตุปฺปาทา    (จิตตุปบาทที่เปนวิบาก   ๑๐)  นี ้
ไดแก สเหตุกวิบาก ๘  ดวงกอน  ชื่อวามีอารมณเปนอดีตเทาน้ัน   ในเวลาท่ี 
ปรารภกรรม   หรือกรรมนิมิตในเวลาถือปฏิสนธิของพวกเทวดาและมนุษยเปน  
ไป.   แมในเวลาเปนภวังค   และจุติ   ก็นัยนี้แหละ. 
           แตวาในเวลาที่จิตนี้ปรารภคตินิมิตถือปฏิสนธิและในเวลาที่เปนภวังค 
ตอจากปฏิสนธิมาเปนปจจุบันอารมณ  (มีอารมณเปนปจจุบัน)   ในขณะที่เปน 
ไปในทวาร  ๕  ดวยอํานาจตทารัมมณะก็มีอารมณเปนปจจุบันเหมือนกัน  แต 
เพราะรับอารมณตอจากชวนะที่มีอารมณเปนอดีต    อนาคต    และปจจุบันใน 
มโนทวารเปนไป  จึงมีอารมณเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน.   แมในมโนวิญ- 
ญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขาฝายกุศลวิบากอเหตุกะก็มีนัยนี้แหละ.   ในอธิการ 
นี้มีเนื้อความตางกันอยางนี้คือ  มโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา  อเหตุก- 
กุศลวิบากน้ันเปนปฏิสนธิของคนท้ังหลายผูบอดแตกําเนิดเปนตนในหมูมนุษย 
อยางเดียว   และมีอารมณเปนปจจุบัน    ดวยสามารถทําสันติรณกิจในปญจทวาร 
สวนมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยโสมนัสกุศลวิบากอเหตุกเปนธรรมมีอารมณ 
ปจจุบันดวยสามารถทําสันติรณกิจ    และตทารัมมณกิจในปญจทวาร    และพึง  
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ทราบวา  มีอารมณที่เปนอดีต  อนาคต   และปจจุบัน   ดวยสามารถตทารัมมณะ  
ในมโนทวาร  เหมือนมโนวิญญาณธาตุที่เปนสเหตุกวิบาก  ฉะนั้น. 
           สวนอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนอกุศลวิบาก     มีคติเหมือนมโน- 
วิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา  อเหตุกกุศลวิบากน่ันเอง.  แตในที่นี้มีความ 
แปลกกันดังนี้วา   อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนฝายอกุศลวิบากน้ันเปนไปดวย 
อํานาจปฏิสนธิ  ภวังค  และจุติของพวกในอบายภูมิทั้งหลายอยางเดียว.  อเหตุก 
มโนวิญญาณธาตุฝายกิริยาสหรคตดวยโสมนัส  เมื่อทําอาการราเริงของพระขีณา- 
สพท้ังหลายในปญจทวาร  ก็เปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน,    ในเวลาปรารภ 
ธรรมอันตางดวยอดีตเปนตน ในมโนทวารเปนไปดวยอํานาจหสิตุปปาทนกิจก็ 
เปนธรรมมีอารมณเปนอดีต  อนาคต   และปจจุบัน. 
 
                               วาดวยจิตตุปบาทกามาวจรกุศล  ๘ 
           พึงทราบบทมีอาทิวา   กามาวจรกุสล  (กามาวจรกุศล)   ตอไป 
           วาโดยกุศลกอน   จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณ  ๔   ดวงของพระ- 
เสกขะและปุถุชนผูพิจารณาขันธ    ธาตุ    และอายตนะอันตางโดยอดีตเปนตน 
ยอมเปนธรรมมีอารมณเปนอดีต     อนาคต     และปจจุบัน.    ในขณะพิจารณา 
บัญญัติและพระนิพพานเปนนวัตตัพพารัมมณะ     คือเปนธรรมมีอารมณไมพึง 
กลาว.    แมในจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุตก็นัยนี้แหละ.   ในอธิการน้ี     การ 
พิจารณามรรคผลและนิพพานดวยจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุตเหลาน้ัน     ไมมี 
นี้เปนการตางกันอยางเดียวเทาน้ัน. 
           วาโดยฝายอกุศล  จิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิคตสัมปยุต  ๔  เปนธรรมมี 
อารมณเปนอดีตเปนตนในเวลาที่ยินดีเพลิดเพลินใจและมีความถือผิดซึ่งขันธ 
ธาตุ   และอายตนะอันตางโดยขันธที่เปนอดีตเปนตน     ยอมเปนธรรมมีอารมณ  
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ไมพึงกลาว  (นวัตตัพพารัมมณะ)   ของบุคคลผูยินดีเพลิดเพลินปรารภบัญญติั  
ผูยึดถือวาเปนสัตวเปนอัตตา.     แมในจิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุต    ก็นยันี้  
เหมือนกัน.    ในที่นี ้  การยึดถือดวยจิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุตไมมีเพียง 
อยางเดียวเทาน้ัน. 
           จิตตุปบาทท่ีเปนปฏิฆสัมปยุต  ๒  ดวง     ยอมเปนธรรมมีอดีตเปนตน 
เปนอารมณแกบุคคลผูโทมนัสปรารภธรรมอันตางดวยอดีตขันธเปนตน,  เปน 
ธรรมมีอารมณไมพึงกลาวแกบุคคลผูถึงโทมนัสปรารภบัญญัติเปนอารมณ. 
จิตตปบาทที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ  ในขณะเปนไปในธรรมท้ังหลาย 
เหลาน้ันโดยความเปนธรรมที่ตกลงใจไมได   และความฟุงซาน   ก็เปนธรรมมี 
อารมณเปนอดีต   อนาคต  ปจจุบัน  และนวัตตัพพารัมมณะ. 
           วาโดยกิรยา  สเหตุกจิตตุปบาท ๘  มีคติอยางกุศลจิตตุปบาทน่ันแหละ. 
กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา    ในขณะเปนไปดวยอํานาจ 
ทําโวฏฐัพพนกิจในปญจทวาร    เปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบันเทาน้ัน.    ใน 
เวลาท่ีเปนปุเรจาริกของชวนจิตท่ีมีธรรมเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบันเปนอารมณ 
และมีบัญญติัเปนอารมณในมโนทวาร    จิตเหลาน้ี    ก็เปนธรรมมีอารมณเปน 
อดีต  อนาคต  ปจจุบัน  และนวัตตัพพารัมมณะ. 
 
                           วาดวยจิตตุปบาทเปนรูปาวจรจตุตถฌาน 
           ในจตุตถฌานท่ีเปนรูปาวจรมีประเภทตามท่ีกลาวแลว   จตุตถฌาน  ๕ 
เหลาน้ี  คือ  จตุตถฌานท่ีเปนบาทแหงธรรมทั้งปวง ๑    จตุตถฌานท่ีเปนไป 
ในอากาสกสิณ  ๑   จตุตถฌานท่ีเปนไปในอาโลกกสิณ   ๑  จตุตถฌานท่ีเปนไป 
ในพรหมวิหาร ๑   จตุตถฌานท่ีเปนไปในอานาปานสมาธิ  ๑   เปนนวัตตัพพา- 
รัมมณะ  (คือเปนธรรมมีอารมณไมพึงกลาว)  ทั้งนั้น.  
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           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอิทธิวิธะ  เปนธรรมมีอดีตเปนอารมณ  เพราะ  
ความท่ีโยคาวจรบุคคลผูยังจิตใหเปลี่ยนไปตามอํานาจแหงกายปรารภฌานจิตใน 
อดีตเปนบาทใหเปนไป.      แตเปนธรรมมีอารมณเปนอนาคตแกโยคาวจร 
บุคคลผูอธิฐานธรรมอันเปนอนาคต     เหมือนพระมหากัสสปเถระเปนตน 
อธิษฐานในคราวบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ   ก็มีอารมณเปนอนาคต. 
           ไดยินวา   พระมหากัสสปเถระ   เมื่อบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุได 
อธิษฐานวา  ในอนาคตกาลตลอด ๒๑๘  ป ขอกลิน่หอม  เหลาน้ี  อยา 
พินาศไป    ดอกไมทั้งหลายอยาเหี่ยวแหง    ประทีปท้ังหลายอยาดับ 
ดังน้ี  สิ่งทั้งหมดไดเปนเหมือนอธิษฐานน่ันแหละ.  พระอัสสคุตตเถระ  เห็น 
หมูภิกษุที่ฉันภัตตาหารแหงท่ีเสนาสนะโรงภัต  จึงอธิษฐานวา  ขอใหแองนํ้าจง 
เปนรสนมสมในเวลาปุเรภัตทุกวัน   ดงัน้ี   น้ําท่ีตักมาในเวลาปุเรภัตจึงมีรสเปน 
นมสม    ในเวลาปจฉาภัต   น้ําน้ันก็เปนปรกติอยางเดิมนั่นแหละ.   แตในเวลาท่ี 
พระโยคีบุคคลทํากายใหอาศัยจิต    (คือใหเปนไปเร็วเหมือนจิต)    แลวไปดวย 
กายท่ีมองไมเห็นหรือวาในเวลากระทําปาฏิหาริยอ่ืน  จตุตถฌานน้ันก็เปนธรรม  
มีอารมณเปนปจจุบัน    เพราะปรารภกายเปนไป. 
           จตุตถฌานท่ีเปนทิพโสต  เปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน   เพราะ 
ปรารภเสียงที่มีอยูนั่นแหละเปนไป.  จตุตถฌานท่ีเปนไปในเจโตปริยญาณ 
ยอมเปนธรรมมีอารมณเปนอดีต   และเปนธรรมมีอารมณเปนอนาคต  แกบุคคล 
ผูรูจิตของบุคคลเหลาอ่ืนในอดีตภายใน ๗  วัน  และในอนาคตภายใน  ๗  วัน. 
แตในเวลาเกิน ๗ วันแลวก็ไมอาจเพ่ือจะรูจิตน้ันได   เพราะวา   นั่นเปนวิสัย 
ของอตีตังสญาณและอนาคตังสญาณ.  แตในเวลาท่ีรูจิตปจจุบันของคนอ่ืนน้ี   ก ็
เปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน.  
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                              วาดวยปจจุบันกาล  ๓  อยาง 
           ชื่อวา  ปจจุบัน  นี ้ มี  ๓ อยาง  คือ  
                   ขณปจจุบัน 
                   สันตติปจจุบัน 
                   อัทธาปจจุบัน.                 
           บรรดาปจจุบัน  ๓ เหลาน้ัน   ปจจุบันที่ถึงอุปปาทขณะ  ฐีติขณะ  และ 
ภังคขณะ   ชือ่วา   ขณปจจุบัน.   ปจจุบันเน่ืองดวยวาระเปนไปติดตอกันสิ้น 
วาระหน่ึงหรือสองวาระ  ชื่อวา  สันตติปจจุบัน. 
           ในขอสันติปจจุบันน้ัน       เมื่อบุคคลน่ังในท่ีมืดแลว ออกมาสูที่สวาง 
อารมณยังไมแจมแจงทันที  อารมณนัน้จะปรากฏชัดเจนตราบใด ภายในระหวางนี้  
พึงทราบวาระที่สืบตอกันส้ินหน่ึงหรือสองวาระ  เมื่อบุคคลเที่ยวไปในท่ีแจงแลว 
เขาไปหองนอย  (หองมืด)  แลวรูปารมณก็ยังไมปรากฏทันทีกอน  รูปารมณนั้น 
ยังไมปรากฏตราบใด  ภายในระหวางนี้   ก็พึงทราบวาระการสืบตอสิ้นหน่ึงวาระ 
หรือสองวาระ     ก็เม่ือบุคคลยืนอยูในที่ไกล      แมเห็นการไหวมือของพวก 
ชางยอมและการไหวมือเคาะระฆังตีกลองก็ยังไมไดยินเสียงทันที และยังไมไดยิน 
เสียงตราบใด    ในระหวางแมนี้   ก็พึงทราบวาระการสืบตอหนึ่งหรือสองวาระ.  
ทานมัชฌิมภาณกาจารยกลาวไวอยางน้ีกอน. 
           สวนทานสังยุตตภาณกาจารยกลาวถึง   สนัตติมี  ๒ อยาง  คือรูปสันตติ 
และอรูปสันตติ   แลวกลาววา  ระลอกนํ้าท่ีบุคคลเดินขามนํ้าลุยไปยังฝง  ยังไมใส 
สนิทตราบใด  เม่ือบุคคลมาจากทางไกล  ความรอนในกายยังไมสงบไปตราบใด 
นี้ชื่อวา  รูปสันตติ  (ความสืบตอแหงรูป)   เมื่อบุคคลมาจากแดดเขาไปสูหอง 
ความมืดยังไมไปปราศตราบใด   เมื่อบุคคลมนสิการกรรมฐานภายในหอง  เปด  
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หนาตางแลดูในเวลากลางวัน   ความหว่ันไหวแหงนัยนตา   ยังไมสงบตราบใด  
นี้ก็ชื่อวา รูปสันตติ  วาระแหงชวนะ  ๒-๓  ชื่อวา อรูปสันตติ (ความสืบตอ 
แหงนาม)  แลวกลาววา   สันตติแมทั้งสองน้ี    ชื่อวา   ปจจุบัน. 
           สวนปจจุบันที่กําหนดดวยภพหนึ่ง  ชื่อวา  อัทธาปจจุบัน   ในภัตเทก- 
รัตตสูตร๑     ทานพระมหากัจจายนเถระหมายเอาอัทธาปจจุบันท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา  โย  จาวุโส  มโน  เย   จ  ธมมฺา  สมฺปยุตฺตา  อุภย 
เมต  ปจฺจุปฺปนฺน   ตสฺม ึ ปจฺจุปฺปนฺเน  ฯปฯ ธมฺเมสุ  สหิรติ  (ด ู
กอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ถาบุคคลมีความรูสึก๒  มีวิญญาณ)  เน่ืองดวยฉันทรา- 
คะในมโนและธรรมท่ีสมัปยุตกันทั้ง  ๒ อยาง   ที่เปนปจจุบันน้ัน     เพราะความ 
รูสึกเน่ืองดวยฉันทราคะ    บุคคลจึงเพลิดเพลินมโนและธรรมน้ัน    เมื่อเพลิด 
เพลินจึงชื่อวา  งอนแงนในธรรมท่ีเปนปจจุบัน  ดังน้ี. 
           ก็ในปจจุบันที่เปนสันตติและอัทธาเหลาน้ี    สันตติปจจุบันมาในอรรถ- 
กถาทั้งหลาย.  อัทธาปจจุบันแลวในพระสูตร ในขณปจจุบันเปนตนนั้น  เกจิ- 
อาจารยทั้งหลายกลาววา  จิตที่เปนขณปจจุบันยอมเปนอารมณของเจโตปริยญาณ 
ดังน้ี.  เพราะเหตุไร  ?   เพราะจิตของทานผูมีฤทธ์ิ    และของบุคคลอ่ืนเกิดข้ึน 
ในขณะเดียวกัน. 
           ก็ความอุปมาของเกจิอาจารยเหลาน้ัน    มีดังน้ี  
           ในกําดอกไมที่บุคคลชัดไปในอากาศ    ดอกหนึ่งยอมสวม๒  ข้ัวดวยข้ัว  
ของดอกไมดอกหน่ึงไดแนนอนฉันใด  เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาจิตของมหาชน 
ดวยสามารถเปนกองวา  เราจักรูจิตของคนอ่ืน  ดังนี้  ก็จะรูจิตของบุคคลหนึ่งดวย  
จิตดวงหน่ึงในอุปปาทขณะ   หรือฐีติขณะ  หรือภังคขณะไดแน  ฉันนั้น  ก ็
คําของพวกเกจิอาจารยนั้นทานปฏิเสธไวในอรรถกถาทั้งหลายวา      ไมถูกตอง 
๑. ม. อุ. เลม  ๑๔.๕๖๐/๓๖๕   ๒.  ฉบับไทยเปน  นปฺปฏิวิชฺฌติ  ฉบับพมาเปน  ปฏิวชฺิฌตี    
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เพราะจิตสองดวงซึ่งเปนเหตุใหบุคคลเมื่อรําลึกแมรอยป   แมแสนป  ยอมระลึก  
ไดและยอมรูได  ไมมีฐานะรวมกัน  และเพราะโทษแหงการถึงความท่ีอาวัชชน 
จิตและชวนจิตมีอารมณแตกตางกันในฐานะที่ไมนาปรารถนา.  สวนสันตติปจจุ- 
บัน   อัทธาปจจุบัน  พึงทราบวา  ยอมเปนอารมณ  ดังน้ี   
           บรรดาสันตติปจจุบัน    และอัทธาปจจุบันเหลาน้ัน    คําใดท่ีกลาวไวใน 
อรรถกถาวาจิตของบุคคลอ่ืนใดในเวลาที่เปลี่ยนไป  ๒-๓ ชวนวิถีดวยอํานาจอดีต  
และอนาคตตอจากชวนวิถีปจจุบัน   จิตน้ันแมทั้งหมด  ชื่อวา  สนัตติปจจุบัน 
สวนอัทธาปจจุบันพึงแสดงดวยวาระแหงชวนะดังน้ี   คําน้ันทานกลาวไวดีแลว. 
           ในคําของทานพระอรรถกถานัน้   ทานแสดงไว  ดังนี้ 
           ทานผูมีฤทธ์ิประสงคจะรูจิตของบุคคลอ่ืนยอมนึกถึง    การนึกถึงยอม 
กระทําขณปจจุบันใหเปนอารมณแลวก็ดับไปพรอมกับอารมณนั้นนั่นแหละ  ตอ 
จากน้ันก็เปนชวนะ ๔-๕ ชวนะ   มอิีทธิจิตเปนดวงสุดทาย    จิตที่เหลือเปน 
กามาพจร    บรรดาจิตท้ังหมดนั้น     จิตท่ีดับแลวน้ันนั่นแหละยอมเปนอารมณ 
จิตเหลาน้ันหาใชมีอารมณตางกันไม    ยอมมีอารมณเดียวกันนั่นเอง    เพราะ 
ความท่ีจิตเหลาน้ันมีอารมณปจจุบันดวยอํานาจอัทธาปจจุบัน   ก็อิทธิจิตเทาน้ัน 
ยอมรูจิตของบุคคลอ่ืนแมในความมีอารมณเดียวกัน  จิตอ่ืนหารูไดไม  เหมอืน 
จักขุวิญญาณเทาน้ัน     ยอมเห็นรูปในจักขุทวาร    วิญญาณนอกนี้หาเห็นไดไม 
เพราะฉะนั้น      อิทธิจิตนี้จึงเปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบันดวยสามารถแหง 
สันตติปจจุบัน  และอัทธาปจจุบัน  ดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง    ก็เพราะสันตติปจจุบันยอมเปนไปในนัยแหงอัทธา- 
ปจจุบันนั่นแหละ  ฉะนั้น  อิทธิจิตนี้  บัณฑิตก็พึงทราบวา   เปนธรรมมีอารมณ 
เปนปจจุบัน   ดวยอํานาจอัทธาปจจุบันนั่นเอง   ดังน้ี.  
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           จตุตถฌานท่ีเปนไปในบุพเพนิวาส  พึงทราบวาเปนธรรมมีอารมณไม  
พึงกลาว    (นวัตตัพพารัมมณะ)    แมโดยการตามระลึกถึงชื่อและโคตรในการ 
พิจารณาถึงนิพพานและนิมิตน่ันแหละ   พึงทราบวาเปนอดีตารัมมณะ   คือเปน 
ธรรมมีอารมณเปนอดีตนั่นเองในกาลท่ีเหลือ.      แมจตุตถฌานท่ีเปนไปใน 
ยถากัมมูปคญาณก็เปนอตีตารัมมณะเหมือนกัน. 
           บรรดาจตุตถฌานมีบุพเพนิวาสญาณเปนตนเหลาน้ัน  บุพเพนิวาสญาณ 
และเจโตปริยญาณเปนธรรมมีอารมณเปนอดีตก็จริง  ถึงอยางนั้น   บรรดาบุพเพ- 
นิวาสญาณและเจโตปริยญาณเหลาน้ัน     บุพเพนิวาสญาณก็เปนธรรมมีขันธใน 
อดีต  และเปนธรรมเนื่องดวยขันธ  อะไร ๆ ชื่อวาไมเปนอารมณหามีไม  เพราะ 
บุพเพนิวาสญาณน้ันมีคติเสมอดวยสัพพัญุตญาณในธรรมท้ังหลายมีขันธและ 
ธรรมที่เนื่องดวยขันธในอดีตเปนอารมณ.    สวนเจโตปริยญาณมีจิตซึ่งผานไป 
ภายใน ๗  วันเทาน้ันเปนอารมณ   เพราะเจโตปริยญาณน้ัน  ยอมไมรูขันธอ่ืน 
หรือธรรมที่เน่ืองดวยขันธ   แตโดยปริยายตรัสวามีมรรคเปนอารมณ  เพราะ 
มีจิตสัมปยุตดวยมรรคเปนอารมณ   สวนยถากัมมูปคตญาณเปนมรรคคือเจตนา 
ในอดีตเทาน้ัน  เปนอารมณ  พึงทราบความตางกัน  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           ในฐานะน้ี   พึงทราบนัยแหงอรรถกถา  ตอไป 
           ก็เพราะตรัสไวในปฏฐานวา  กุศลขันธเปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ    แกบุพเพนิวาสานุสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    และแก 
อนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย   ดังนี้   ฉะน้ัน  ขันธแมทั้ง  ๔ จึง 
เปนอารมณของเจโตปริยญาณ  และยถากัมมูปตญาณ   แมในญาณท้ัง   ๒  เหลา 
นั้น  ยถากัมมูปคญาณก็มีกุศลและอกุศลนั่นแหละเปนอารมณ.  
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           จตุตถฌานท่ีเปนไปในทิพยจักษุ  ชื่อวา เปนธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน  
เทาน้ัน      เพราะสี    (วรรณะ)    ที่เปนอารมณมีอยู.    จตุตถฌานท่ีเปนไปใน 
อนาคตังสญาณเปนธรรมมีอารมณเปนอนาคตเทานั้น  เพราะอนาคตังสญาณนั้น  
มีคติอยางสัพพัญุตญาณในธรรมทัง้หลายท่ีมีขันธอนาคตและธรรมที่เนือ่งดวย 
ขันธในอนาคตเปนอารมณเหมือนบุพเพนิวาสญาณ.    ในบรรดาเจโตปริยญาณ 
และอนาคตังญาณเหลาน้ัน   แมเจโตปริยญาณจะมีอารมณเปนอนาคตก็จริง   ถึง 
อยางนั้น  เจโตปริยญาณน้ันก็ทําจิตท่ีเกิดข้ึนภายใน  ๗  วันเทาน้ันใหเปนอารมณ 
อนาคตังสญาณน้ียอมกระทําจิตท่ีเกิดข้ึนบาง    ขันธที่เกิดข้ึนบาง     ธรรมท่ีเนื่อง 
ดวยขันธบาง  ในอนาคตต้ังแสนกัปใหเปนอารมณได.    ฌาน  ๓   และฌาน  ๔ 
ที่เปนรูปาวจรเปนตน  พึงทราบวาเปนนวัตตัพพารัมมณ  คือเปนธรรมมีอา- 
รมณ  พึงกลาวไมไดโดยสวนเดียว  เพราะไมปรารภธรรมแมอยางหน่ึงในธรรม 
ที่เปนอดีต   อนาคต     และปจจุบันใหเปนไป. 
 
                                   วาดวยอัชฌัตติกะเปนตน 
           พึงทราบวินิจฉัยในธรรมท่ีเปนอัชฌัตติกะ  ตอไป 
           บทวา  อนินฺทฺริยพทฺธรูปฺจ  นพฺิพานฺจ  พหิทฺธา  (รปูที่ 
ไมเนื่องดวยอินทรีย    และนิพพานท่ีเปนธรรมภายนอก)  นี ้ ตรัสวา  ธรรมชาติ 
นี้    ชื่อวา   พหิทธา   (เปนธรรมภายนอก)  เพราะไมมีปริยายแหงธรรมภายใน 
ที่เกิดในตน   โดยประการท่ีวา   ธรรมชาตินี้    จะจักเปนธรรมภายในโดยปรยิาย 
อะไร ๆ ไมได  เหมือนรปูที่เน่ืองดวยอินทรีย แมจิตเรียกวา  เปนธรรมภายนอก 
เพราะมีในสันดานของบุคคลอ่ืนก็นับวาเปนธรรมภายใน   เพราะความท่ีอินทรีย 
รูปนั้นเปนธรรมชาติเนื่องดวยสันดานของตน    มิใชเพราะเหตุที่ไมเกิดแตเพียง 
เปนภายในตน.  
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           สวนในอัชฌัตตารัมมณติกะ    ตรัสวา    เปนพหิทธารมณ  (ธรรมมี  
อารมณเปนภายนอก) ทรงหมายเพียงเหตุสักวาการไมเกิดข้ึนแกธรรมสักวาเปน 
ภายในของตน.     พระดํารัสที่ตรัสวา    อากิญจัญญายตนะ    จะกลาววา 
มีอารมณเปนภายในก็ไมได    เปนตน    เพราะพระองคมิยอมรับแมภาวะที่ 
เปนภายใน   แมภาวะที่เปนภายนอก    แมทั้งภายในท้ังภายนอกแหงอารมณของ 
อากิญจัญญายตนะโดยเหตุเพียงการปราศจากธรรมภายในเทานั้น. 
           ในบรรดาธรรมมีอากิญจัญญายตนะเปนตนเหลาน้ัน  อากิญจัญญายตนะ 
นั้นนั่นแหละ   ใชวาจะเปน  นวัตตัพพารัมมณะอยางเดียวก็หาไม  แมอาวัชชนะ 
แมอุปจารจิตท้ังหลายของอากิญจัญญายตนะน้ัน    แมจิตที่พิจารณาอารมณของ 
อากิญจัญญายตนะน้ัน     แมอกุศลจิตท้ังหลายท่ีเปนไปดวยอํานาจความยินดี 
เปนตนของอากิญจัญญายตนะน้ันทั้งหมด   ก็เปนนวัตตพพารัมมณะ   (คือเปน 
ธรรมมีอารมณไมพึงกลาว)    ทั้งน้ัน      ก็ธรรมชาติเหลาน้ี    เมื่อตรัสถึงอากิญ- 
จัญญายตนะแลว  กช็ื่อวาเปนอันตรัสแลวเหมือนกัน     เพราะฉะนั้น     จึงมิได 
ตรัสไวแผนกหนึ่ง.                                                      
           ถามวา  ชื่อวาเปนอันตรัสแลวเหมือนกัน    อยางไร  ? 
           ตอบวา   ก็อากิญจัญญายตนะ  พึงมีอารมณอยางเดียวกันกับธรรมชาติ 
ที่เปนปุเรจาริกของอากิญจัญญายตนะน้ัน   ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแหงธรรมมี 
อาวัชชะ  และอุปจาระเปนตน   ธรรมนั้นแมทั้งหมด  ตรัสวา  เปนนวัตตัพพา- 
รัมมณะ  คือ   เปนธรรมมอีารมณพึงกลาวไมได     เพราะในอดีตารัมมณติกะ 
ทรงรับรองความท่ีจิตตุปบาทเหลาน้ี  ซึ่งตรัสไวอยางนี้วา  กามาวจรกุศล  อกุศล 
กิริยาจิตตุปบาท ๙  ดวง  จตุตถฌานท่ีเปนรูปาวจร  ดังนี้  เปนนวัตตัพพารัมมณะ 
โดยนัยมีอาทิวา  ธรรมเหลาน้ันไมพึงกลาววา    มีอารมณเปนอดีต  ดังนี้  และ  
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เพราะตรัสถึงความท่ีอากิญจัญญายตนะเปนเพียงนวัตตัพพารัมมณะโดยสวนเดียว   
อยางนี้วา    ธรรมเหลาน้ี  คือ   อากิญจัญญายตนะ  มรรค   ๔  ที่เปนโลกุตระ 
และสามัญผลแม   ๔     ไมพึงกลาววา     เปนอตีตารัมมณะ     (คือไมพึงกลาววา 
เปนธรรมมีอารมณเปนอดีต   ดังน้ีก็ม.ี 
           บัดนี้  อากิญจัญญายตนะนั้นแมพระองคจะตรัสไวอยางเดียวในอัชฌตั- 
ตารัมมณติกะ   แตเพราะความท่ีกุศลมีกามาพจรเปนตน  เปนนวัตตัพพารัมมณะ 
(คือเปนธรรมมีอารมณไมพึงกลาว)     จึงตรัสหมายถึงแมความเปนอารมณอัน 
เดียวกันกับอากิญจัญญายตนะน้ันในหนหลัง ฉะน้ัน  จึงแสดงความท่ีกุศลมีกามา- 
วจรเปนตนเหลาน้ัน เปนนวัตตัพพารัมมณะแมในอัชฌัตตารัมมณติกะน้ี.  จริง 
อยู  ธรรมอะไรเลาจะเปนขอขัดขวางในความท่ีกุศลมีกามาพจรเปนตน ที่จะเปน 
อารมณอันเดียวกันกับอากิญจัญญายตนะน้ันเปนนวัตตัพพารรัมมณะ  เมื่อตรัสถึง 
อากิญจัญญายตนะน้ันแลวดวยอาการอยางนี้     กพึ็งทราบไดวากุศลมีกามาพจร 
นั้นเปนอันตรัสไวแลวเหมือนกัน   ฉะน้ีแล.    คําท่ีเหลือในที่นี้โดยพระบาลีใน 
อัชฌัตตารัมมณติกะมีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
 
                             วาดวยการจําแนกอารมณจิตตุปบาท 
           ก็วาโดยการจําแนกดวยอํานาจแหงอารมณ     จิตตุปบาทเหลานี้    คือ 
วิญญาณัญจายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะเปน ๖ ดวยสามารถแหงกุศล 
วิบากกิริยากอน  พึงทราบวามีอารมณเปนภายใน  (อัชฌัตตารัมมณะ)   เพราะ 
หนวงเหนี่ยวสมาบัติเบื้องตํ่าท่ีเนื่องดวยสันดานของตนเปนไป. 
           ก็ในบรรดาจิตตุปบาท ๖ เหลาน้ี   อากาสานัญจายตนะที่เปนกิริยายอม 
เปนอารมณของวิญญาณัญจายตนะที่เปนกิริยาเทานั้น   หาเปนอารมณของวิญ-  
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ญาณัญจายตนะที่เปนกุศลและวิบากนอกน้ีไม  เพราะเหตุไร  ?   เพราะบุคคลผู  
พรั่งพรอมดวยอากาสานัญจายตนกิริยา   ไมมีวิญญาณัญจายตนะที่เปนกุศลหรือ 
วิบาก.  ก็กุศลยอมเปนอารมณแกกุศล   วิบาก  และกิริยาทั้ง   ๓  ได  เพราะ 
เหตุไร      เพราะความท่ีบุคคลผูยังอากาสานัญจายตนกุศลใหเกิดแลวต้ังอยูให 
วิญญาณัญจายตนะแมทั้ง ๓ อยางใหเกิดข้ึนสูงกวาการเกิดของอากาสานัญจายตนะ 
กุศลน้ัน.    กวิ็บากยอมไมเปนอารมณของจิตตุปบาทอะไร ๆ   เพราะเหตุไร ?  
เพราะจิต  (ในสมาบัติ) ออกจากวิบากแลวไมมีอภินิหาร.   แมในการทําใหเปน 
อารมณของเนวสัญญานาสัญญายตนะ    ก็นัยนี้แหละ.   บัณฑิตพึงทราบความท่ี  
จิตตุปบาทแมทั้งหมดมีฌานท่ี ๓ ที่ ๔   ซึ่งเปนรูปาวจรเปนตน เปนพหิทธารัม- 
มณะ  คือ  เปนธรรมมีอารมณภายนอก   เพราะปรารภปฐวีกสิณเปนตนที่เปน 
ภายนอกเปนไปโดยความเปนภายนอกจากธรรมท่ีเปนภายในของตน. 
           พึงทราบวินิจฉัยในขอวา    สพฺเพว    กามาวจรา    กุสลากุสลา- 
พฺยากตา  ธมมฺา  รูปาวจรจตุตฺถฌาน  (กุศลธรรม  อกุศลธรรมอัพยากต- 
ธรรมที่เปนกามพจรท้ังหมด. . .รูปาวจรจตุตถฌาน)  นี ้  ตอไป 
           วาโดยกุศล  จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยญาณ  ๔  ดวง    เปนธรรมมี 
อารมณภายใน  (อัชฌัตตารัมมณะ)    แกผูพิจารณาธรรมมีขันธเปนตนของตน 
เปนธรรมมีอารมณภายนอก (พหิทธารัมมณะ)  ในขณะพิจารณาขันธเปนตนของ 
คนเหลาอ่ืน  และในขณะพิจารณาบัญญัติและพระนิพพาน  เปนธรรมมีอารมณ 
ทั้งภายในและภายนอก (อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ) ดวยสามารถแหงการพิจารณา 
ธรรมมีขันธเปนตนทั้งของตนและบุคคลอ่ืนทั้งสองน้ัน.     แมในญาณวิปปยุตก็ 
นัยนี้แหละ.     การพิจารณาพระนิพพานของกุศลที่เปนญาณวิปปยุตเหลานั้น 
อยางเดียวไมมี.  
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           วาโดยอกุศล   จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง   เปนธรรมม ี
อารมณภายใน   เวลายินดี เพลิดเพลิน และยึดถือความเห็นผิด ซึ่งธรรมมีขันธ  
เปนตนของตน   เปนธรรมมีอารมณภายนอกในเวลาที่เปนไปอยางน้ันแหละใน 
ขันธเปนตน    และในรูปกสิณท่ีไมเนื่องดวยอินทรียเปนตนของบุคคลอ่ืน   เปน 
ธรรมมีอารมณทั้งภายในและภายนอก     ดวยสามารถแหงอารมณทั้งสองน้ัน. 
แมในจิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุตทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน.     การยึดถือความ 
เห็นผิดยอมไมมีแกจิตตุปบาทท่ีเปนทิฏฐิวิปปยุตเหลาน้ันอยางเดียว   จิตตุปบาท 
ที่สัมปยุตดวยปฏิฆะ  ๒  ดวง   เปนธรรมมีอารมณภายใน  แกบคุคลผูถึงโทมนัส 
ในขันธเปนตนของตน   เปนธรรมมีอารมณภายนอก  แกบุคคลผูถึงโทมนัสใน 
ขันธเปนตน    และในรูปบัญญัติที่ไมเนื่องดวยอินทรียของบุคคลอ่ืน    เปนธรรม 
มีอารมณทั้งภายในและภายนอก ดวยสามารถแหงอารมณทั้งสอง  แมจิตตุปบาท 
ที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา   และอุทธัจจะ   ก็พึงทราบวามีความเปนอารมณภายใน 
เปนตนในเวลาเปนไปดวยสามารถแหงความสงสัยและความหวั่นไหวในธรรม 
ทั้งหลายมีประการตามท่ีกลาวแลว. 
           จิตตุปบาท ๑๓   ดวงเหลาน้ี   คือ   ทวิปญจวิญญาณ ๑๐   มโนธาตุ ๓ 
ในเวลาท่ีปรารภรูปเปนตนของตนเปนไป   เปนธรรมมีอารมณภายใน  ในเวลา 
ปรารภรูปเปนตนของบุคคลอ่ืนเปนไป  เปนธรรมมีอารมณภายนอก  เปนธรรม 
มีอารมณทั้งภายในและภายนอก   ดวยอํานาจอารมณทั้งสองน้ัน.  
           อเหตุกวิบากมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยโสมนัสเปนธรรมมีอารมณ 
ภายใน   ในเวลาเปนไปปรารภธรรมมรีูปเปนตน  ๕ อยางของตนดวยอํานาจสัน- 
ติรณะและตทารัมมณะในปญจทวาร    และในเวลาเปนไปปรารภกามาวจรธรรม 
แมเหลาอ่ืนท่ีเปนภายในดวยอํานาจตทารัมมณะในมโนทวารน่ันแหละ,  เมื่อเปน  
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ไปในธรรมท้ังหลายเหลาอ่ืนก็เปนธรรมมีอารมณภายนอก,  เปนธรรมมีอารมณ  
ทั้งภายในและภายนอกดวยอํานาจอารมณทั้งสอง.      ในวิบากอเหตุกมโนวิญ- 
ญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขาแมทั้ง  ๒ ดวง   ก็นยันี้แหละ.    ก็มโนวิญญาณ- 
ธาตุเหลาน้ียอมเปนไปในกรรมเปนตนอันตางดวยอัชฌัตตธรรมเปนตน  แมดวย 
อํานาจแหงปฏิสนธิ   ภวังค  และจุติ  ในสุคติภูมิและทุคติภูมิเทานั้น. 
           มหาวิบากจิต  ๘  ดวง    มีคติเหมือนวิบากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่ 
สหรคตดวยอุเบกขาแมทั้ง ๒ เหลาน้ันนั่นแหละ  แตมหาวิบากจิตเหลาน้ีไมเปน 
ไปดวยอํานาจแหงสันติรณะอยางเดียว ยอมเปนไปในสุคติภูมิดวยอํานาจปฏิสนธ ิ
ภวังคและจุติของสัตวเหลาน้ันเทาน้ัน.     อเหตุกกิรยิาที่สหรคตดวยโสมนัสเปน 
ธรรมมีอารมณภายใน    ในเวลาปรารภรูปเปนตนของตนดวยอํานาจการกระทํา 
อาการราเริงในปญจทวาร  เปนธรรมมีอารมณในภายนอกเปนไปในรูปเปนตน 
ของบุคคลอ่ืน,  เปนธรรมมีอารมณภายในเปนไปดวยอํานาจหสิตุปบาทแกพระ- 
ตถาคตเจาผูพิจารณากิริยาที่พระองคทรงทําแลวในเวลาเปนโชติปาลมาณพ ทาว 
มฆเทวราช  และกัณหดาบสเปนตนในมโนทวาร,  เปนธรรมมีอารมณภายนอก 
ในเวลาปรารภการกระทํากิริยาของพระนางมัลลิกาเทวี    สันตติมหาอํามาตยและ 
นายสุมนาการเปนตนเปนไป,  เปนธรรมมีอารมณทั้งภายในและภายนอก   ดวย 
สามารถอารมณทั้งสอง. 
           กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา      เปนธรรมมี 
อารมณเปนภายในเปนตน     ในเวลาเปนไปในปญจทวารดวยอํานาจโวฏฐัพพะ 
และในมโนทวารดวยอํานาจอาวัชชนะ    มหากิริยาจิตตุปบาท  ๘  ดวง   มีคติ 
เหมือนกุศลจิตน่ันแหละ.    มหากิริยาจิตตุปบาทเหลาน้ัน     ยอมีเกิดข้ึนแกพระ 
ขีณาสพอยางเดียว     กุศลจิตยอมเกิดแกพระเสกขะและปุถุชน     เพราะฉะน้ัน  
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ในขอน้ีจึงมีการทําท่ีตางกัน    ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.    ในรปูาวจรจตุตถฌาน  
มีประการตามท่ีกลาวแลว    จตุตถฌานท้ัง ๕  มีจตุตถฌานท่ีเปนบาทในธรรม 
ทั้งปวงเปนตน  ยอมไดโอกาสในติกะน้ี. 
           จริงอยู   ฌานท้ัง ๕ ตามท่ีกลาวนี้เปนพหิทธารัมมณะ    คือเปนธรรม 
มีอารมณเปนภายนอกเพราะ   มีกสิณบัญญัติ และนิมิตเปนอารมณ.  จตุตถฌาน 
ที่เปนไปในอิทธิวิธะเปนอัชฌัตตารัมมณะ คือเปนธรรมมีอารมณเปนภายใน 
เพราะกระทํากายและจิตของตนใหเปนอารมณในเวลาท่ียังจิตใหเปลี่ยนไปตาม 
อํานาจกาย     หรือยังกายเปลี่ยนไปตามอํานาจจิต     และในเวลาที่เนรมิตรูปเปน 
เพศกุมารเปนตนของตน    มีอารมณเปนภายนอก    (พหิทธารัมมณะ)  ใน 
เวลาท่ีแสดงรูปเปนรูปชางและมาเปนตนในภายนอก มีอารมณเปนทั้งภายใน 
และภายนอก   (อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ)   ในเวลาท่ีเปนไปในภายในตามกาล 
อันควรและในเวลาที่เปนไปในภายนอกตามกาลอันควร. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในทิพยโสต  มีอารมณเปนภายใน   (อัชฌัตตา- 
รัมมณะ)  ในเวลาฟงเสียงในทองของตน   มีอารมณเปนภายนอก  (พหิทธา- 
รัมมณะ)    ในเวลาฟงเสียงคนอ่ืน    มอีารมณเปนทั้งภายในและภายนอก 
(อัชฌัตตพหิทธารัมมณะ)  ดวยอํานาจแหงอารมณทั้งสอง. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในเจโตปริยญาณ     มีอารมณเปนภายนอก 
อยางเดียว  เพราะมีจิตคนอื่นเปนอารมณ  กก็ารใชเจโตปริยญาณนั้นรูจิตของ 
ตนไมมี.                                                         
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในบุพเพนิวาสญาณเปนธรรม   มีอารมณเปน 
ภายใน    ในเวลาท่ีตามระลึกถึงขันธของตน    เปนธรรมมีอารมณภายนอก 
เพราะตามระลึกถึงขันธของคนอ่ืน  รูปที่ไมเนื่องดวยอินทรีย  และบัญญัติทั้ง ๓ 
เปนธรรมมีอารมณเปนทั้งภายในและภายนอก ดวยสามารถอารมณทั้งสอง.  
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           จตุตถฌานท่ีเปนไปในทิพยจักษุเปนธรรมมีอารมณเปนภายใน ในเวลา  
เห็นรูปในทองของตนเปนตน        เปนธรรมมีอารมณภายนอกในเวลาที่เห็นรูป 
ที่เหลือ   เปนธรรมมีอารมณทั้งภายในและภายนอก     ดวยสามารถแหงอารมณ  
ทั้งสอง. 
           จตุตถฌานท่ีเปนไปในอนาคตังสญาณเปนธรรมมีอารมณภายใน ในเว- 
ลาที่ระลึกถึงขันธในอนาคตของตน เปนธรรมมีอารมณภายนอก ในเวลาท่ีระลึก 
ถึงขันธอันเปนอนาคตของคนอ่ืน   หรือรูปที่ไมเนื่องดวยอินทรีย   เปนธรรมมี 
อารมณเปนท้ังภายในและภายนอก   ดวยสามารถแหงอารมณทั้งสอง. 
           เหตุที่อากิญจัญายตนนฌานเปนนวัตตัพพารัมมณะ  คือ   เปนอารมณ 
พึงกลาวไมได   ขาพเจากลาวไวในหนหลังแลวแล. 
 
                                               เหตุโคจฉกะ 
           [๙๐๐]   ธรรมเปนเหตุ  เปนไฉน ? 
           กุศลเหตุ ๓   อกุศลเหตุ ๓  อัพยากตเหตุ ๓   อโลภกุศลเหตุ  อโทส- 
กุศลเหตุ  บังเกิดในกุศลทัง้ ๔ ภูมิ  อโมหกุศลเหตุ   บังเกิดในกศุลทั้ง ๔ ภูม ิ
เวนจิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง                      
           โลภะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง 
           โทสะ  บังเกิดข้ึนจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง 
           โมหะ  บังเกิดในอกุศลท้ังปวง 
           อโลภวิปากเหตุ   อโทสวิปากเหตุ   ยอมเกิดในวิบากท้ัง ๔  ภูมิ   เวน 
อเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก  
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           อโมหวิปากเหตุ    บังเกิดในวิบากท้ัง ๔  ภูมิ   เวนอเหตุกจิตตุปบาท  
ฝายกามาวจรวิบาก  [และ]  เวนจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต ๕ ดวง 
           อโลภกิริยเหตุ  อโทสกิริยเหตุ  บังเกิดในกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ  เวนอเหตุก- 
จิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา 
           อโมหกิริยเหตุ  บงัเกิดในกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ  เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝาย 
กามาวจรกิริยา  [และ]  เวนจิตตุปบาทท่ีเปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเปนเหตุ. 
           ธรรมไมเปนเหตุ  เปนไฉน ? 
           เวนเหตุทั้งหลายเสีย    กุศลในภูมิ ๔  อกุศล    วิบากในภูมิ  ๔  กริิยา 
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุ. 
           [๙๐๑]   ธรรมมีเหตุ  เปนไฉน ?  
           อกุศลท่ีเหลือ  เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  [และ]  ทีส่หรคตดวย 
อุทธัจจะ,  กุศลในภูมิ ๔,  วิบากในภูมิ ๔    เวนอเหตุกจิตตุปบาท   ฝายกามา- 
วจรวิบาก,   กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  เวนอเหตุกจิตตุปบาท    ฝายกามาวจร- 
กิริยา สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมมีเหตุ. 
           ธรรมไมมีเหตุ  เปนไฉน ? 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   ปญจวิญ- 
ญาณทั้ง ๒  มโนธาตุ ๓  อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูป  และนพิพาน  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีเหตุ. 
           [๙๐๒]   ธรรมสมัปยุตดวยเหตุ  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือ  เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  [และ]  ทีส่หรคตดวย 
อุทธัจจะ,   กศุลในภูมิ ๔, วิบากในภูมิ ๔  เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจร-  
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วิบาก,     กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ  ๓   เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา  
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยตุดวยเหตุ. 
           ธรรมวิปปยุตจากเหตุ  เปนไฉน  ? 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ปญจวิญญาณ 
ทั้ง ๒  มโนธาตุ ๓   อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ๕ รูป  และนิพพาน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากเหตุ. 
           [๙๐๓]   ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ   เปนไฉน  ? 
           เหตุ  ๒-๓  บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ. 
           ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๔,  อกุศล,  วิบากในภูมิ ๔   เวนอเหตุกจิตตุปบาท   ฝาย 
กามาวจรวิบาก,   กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจร- 
กิริยา,    เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย    สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา   ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ. 
           ธรรมไมมีเหตุ   จะกลาววาธรรมเปนเหตุและมีเหตุก็ไมได   วาธรรมมี 
เหตุแตไมเปนเหตุก็ไมได. 
           [๙๐๔]   ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ     เปนไฉน  ? 
           เหตุ  ๒-๓  บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๔,  อกุศล,  วิบากในภูมิ  ๔   เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝาย 
กามาวจรวิบาก,  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจร  
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กิริยา   เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดข้ึนในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ. 
           ธรรมวิปปยุตจากเหตุ   จะกลาววา   ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ 
ก็ไมได   วาธรรมสัมปยตุดวยเหตุแตไมเปนเหตุก็ไมได. 
           [๙๐๕]  ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ   เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๔,   อกุศล,  วิบากในภูมิ  ๔   เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝาย 
กามาวจรวิบาก,   กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓   เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจร 
กิริยา,    เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย    สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา   ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ. 
           ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ  เปนไฉน  ? 
           ปญจวิญญาณทั้ง  ๒  มโนธาตุ  ๓   อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ  ๕  รปู 
และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ. 
           ธรรมเปนเหตุ  จะกลาววา  ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุก็ไมได  วาธรรม 
ไมเปนเหตุและไมมีเหตุก็ไมได. 
                                       เหตุโคจฉกะ   จบ 
 
                                           จูฬันตรทุกะ  
           [๙๐๖]  สัปปจจยธรรม  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ ๔  อกศุล  วิบากในภูมิ ๔  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สัปปจจยธรรม.  
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           อัปปจจยธรรม  เปนไฉน   ?  
           นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   อัปปจจยธรรม. 
           [๙๐๗]  สังขตธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๔ อกศุล    วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สังขตธรรม. 
           อสังขตธรรม  เปนไฉน  ? 
           นิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  อสังขตธรรม. 
           [๙๐๘]  สนิทัสสนธรรม  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สนิทสัสนธรรม. 
           อนิทสัสนธรรม  เปนไฉน ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   กุศลในภูมิ ๔ อกุศล   วิบากใน 
ภูมิ ๔  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓   รูปที่เห็นไมไดที่กระทบไมได   แตนับเน่ือง 
ในธรรมายตนะ  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อนิทัสสนธรรม. 
           [๙๐๙]   สัปปฏิฆธรรม  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   สัป- 
ปฏิฆธรรม. 
           อัปปฏฆธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๔ อกุศล    วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปที ่
เห็นไมไดที่กระทบไมไดแตนับเนื่องในธรรมายตนะ  และนิพพาน สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  อัปปฏิฆธรรม.  
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           [๙๑๐]  รูปธรรม  เปนไฉน ?  
           มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น     สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  รูปธรรม. 
           อรูปธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๔ อกุศล    วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อรูปธรรม. 
           [๙๑๑]   โลกิยธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล     วิบากในภูมิ ๓ กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  โลกิยธรรม. 
           โลกุตรธรรม  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ี   ชื่อวา  โลกุตรธรรม. 
           [๙๑๒]  ธรรมท้ังหมดแล    จัดเปนเกนจิวิญเญยยธรรม    เกนจิน- 
วิญเญยยธรรม.                                                                            
                                     จูฬันตรทุกะ  จบ 
 
                                         อาสวโคจฉกะ 
           [๙๑๓]  อาสวธรรม  เปนไฉน ? 
           อาสวะ  ๔ คือ   กามาสวะ  ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ 
           กามาสวะ  บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง 
           ภวาสวะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  วิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔ 
ดวง  
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           ทิฏฐาสวะ  บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔  ดวง  
           อวิชชาสวะ  บังเกิดในอกุศลท้ังปวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อาสวธรรม. 
           ธรรมไมเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลท่ีเหลือเวนอาสวธรรมเสีย     กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔ กิรยิา 
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปน 
อาสวะ. 
           [๙๑๔]   ธรรมเปนอารมณของอาสวะ  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล    วิบากในภูมิ  ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของอาสวะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ  สามัญผล ๔ และนิพพาน  สภาวธรรมเหลา 
นี้  ชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ. 
           [๙๑๕]  ธรรมสมัปยุตดวยอาสวะ  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ๒ ดวง อกุศลที่เหลอื  เวนโมหะที่เกิด 
ในจิตตุปบาท ๒ ดวงนี้    เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  (และ)  เวนโมหะที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ  เปนไฉน ? 
           โมหะ  ที่เกิดข้ึนในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง   โมหะท่ี  
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  โมหะที่สหรคตอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
วิปปยุตจากอาสวะ.   
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           [๙๑๖]   ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน  ? 
           อาสวะเหลาน้ันแล  ชื่อวาธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ.  
           ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนอาสวะเสีย   กุศลในภูมิ  ๓  วิบากในภูมิ  ๓   กิริยา- 
อัพยากฤตในภูมิ ๓  และรูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเปนอารมณ 
ของอาสวะแตไมเปนอาสวะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ   จะกลาววา เปนอาสวะและเปนอารมณ 
ของอาสวะก็ไมได  วาเปนอารมณของอาสวะ  แตไมเปนอาสวะก็ไมได. 
           [๙๑๗]  ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ  เปนไฉน ? 
           อาสวะ ๒-๓ อยางบังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด   สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือ   เวนอาสวะท้ังหลายเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
สัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ จะกลาววา เปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ 
ก็ไมได  วาสัมปยุตดวยอาสวะ   แตไมเปนอาสวะก็ไมได. 
           [๙๑๘]  ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ   แตเปนอารมณของอาสวะ   
เปนไฉน ? 
           โมหะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง 
โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ ๓ วิบาก 
ในภูมิ  ๓  กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  และรูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมวิปปยตุจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ.  
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           ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ   เปน 
ไฉน ?  
           มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล  ๔ และนิพพาน  สภาวธรรมเหลา 
นี้   ชื่อวา   ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ   จะกลาววา   ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตเปน 
อารมณของอาสวะก็ไมได     วาธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของ 
อาสวะก็ไมได. 
                                            อาสวโคจฉกะ   จบ 
 
                                             สัญโญชนโคจฉกะ 
           [๙๑๙]  สัญโญชนธรรม  เปนไฉน ? 
           สัญโญชน  ๑๐ คือ  กามราคสัญโญชน  ปฏิฆสัญโญชน  มานสัญโญชน 
ทิฏฐิสัญโญชน  วิจิกิจฉาสัญโญชน  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน  ภวราคสัญโญชน 
อิสสาสัญโญชน  มัจฉริยสัญโญชน   อวิชชาสัญโญชน 
           กามราคสัญโญชน     บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง 
           ปฏิฆสัญโญชน     บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา ๒ 
ดวง 
           มานสัญโญชน  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ   วิปปยุตจาก 
ทิฏฐิ 
           ทิฏฐิสัญโญชน  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๒ ดวง 
           วิจิกิจฉาสัญโญชน  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
           สีลัพพตปรามาสสัญโญชน    บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ 
๔  ดวง                                                                                            
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           ภวราคสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  วิปปยุตจาก 
ทิฏฐิ ๔ ดวง  
           อิสสาสัญโญชน  และมัจฉริยสัญโญชน  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคต  
ดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง 
           อวิชชาสัญโญชน  บังเกิดในอกุศลท้ังปวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สัญโญชนธรรม. 
           ธรรมไมเปนสัญโญชน   เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือ  เวนสัญโญชนทัง้หลายเสีย   กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ 
๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ไมเปนสัญโญชน.                                 
           [๙๒๐]  ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล    วิบากในภูมิ ๓ กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน   เปนไฉน ? 
           มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ  สามัญผล ๔  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลา 
นี้   ชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน.             
           [๙๒๑]   ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน   เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมสัมปยตุดวยสัญโญชน. 
           ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน   เปนไฉน  ? 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   กุศลในภูม ิ๔ วิบากในภูมิ ๔  กริิยา 
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยุต 
จากสัญโญชน.                                                  
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           [๙๒๒]   ธรรมเปนสัญโญชน  และเปนอารมณของสญัโญชน 
เปนไฉน ?  
           สัญโญชนเหลาน้ันแล   ชื่อวาธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของ 
สัญโญชน. 
           ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนสัญโญชนทั้งหลายเสีย  กศุลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  ละรูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปน 
อารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน  จะกลาววา   ธรรมเปนสัญโญชน 
และเปนอารมณของสัญโญชนก็ไมได  วาธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไม 
เปนสัญโญชนก็ไมได.  
           [๙๒๓]  ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน   เปน 
ไฉน ? 
           สัญโญชน ๒-๓ อยาง   บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนสญัโญชนและสัมปยตุดวยสัญโญชน. 
           ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนสัญโญชนทั้งหลายเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรม 
สัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน. 
           ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน    จะกลาววา    ธรรมเปนสญัโญชนและ 
สัมปยุตดวยสัญโญชนกไ็มได  วาธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน 
ก็ไมได. 
           [๙๒๔]  ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน     แตเปนอารมณของ 
สัญโญชน  เปนไฉน  ?  
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           โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๓   วิบากในภูมิ  ๓  กริิยา  
อัพยากฤตในภูมิ ๓   และรูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุ  
จากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชน. 
           ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชน 
เปนไฉน  ? 
           มรรค  ๔ ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน. 
           ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน  จะกลาววา   ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน 
แตเปนอารมณของสัญโญชนก็ไมได   วาธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปน 
อารมณของสัญโญชนกไ็มได. 
                                    สญัโญชนโคจฉกะ   จบ 
 
                                             คันถโคจฉกะ  
           [๙๒๕]  คันถธรรม  เปนไฉน ? 
           คันถะ ๔  คือ อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาส- 
กายคันถะ  อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ 
           อภิชฌากายคันถะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง 
           พยาปาทกายคันถะ    บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา 
๒  ดวง 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ   และอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  บังเกิดใน 
จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  คันถธรรม.  
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           ธรรมไมเปนคันถะ  เปนไฉน  ?   
           อกุศลท่ีเหลือเวนคันถะทั้งหลายเสีย  กุศลในภูมิ  ๔   วิบากในภูมิ  ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ไมเปนคันถะ. 
           [๙๒๖]  ธรรมเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล   วิบากในภูมิ ๓  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๒  และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมที่เปนอารมณของคันถะ.  
           ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ. 
           [๙๒๗]  ธรรมสมัปยุตดวยคันถะ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ 
วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง    เวนโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทน้ีเสีย,    จิตตุปบาท 
ที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง      เวนปฏิฆะท่ีเกิดในจิตตุปบาทน้ีเสีย 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมสัมปยตุดวยคันถะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากคันถะ  เปนไฉน ? 
           โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาท ที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง 
ปฏิฆะท่ีเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒  ดวง    จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๔   วิบาก 
ในภูมิ ๔   กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รปู  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมวิปปยตุจากคันถะ.  
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           [๙๒๘]   ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน  ? 
           คันถธรรมเหลาน้ันแล   ชื่อวาธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ.  
           ธรรมเปนอารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนคันถะทั้งหลายเสีย   กุศลในภูมิ  ๓   วิบากในภูมิ  ๓ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  และรูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมเปน 
อารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ   จะกลาววา   ธรรมเปนคันถะและเปน 
อารมณของคันถะก็ไมได  วาธรรมเปนอารมณของคันถะแตไมเปนคันถะก็ไมได. 
           [๙๒๙]   ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ  เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิและโลภะบังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  ๘  ดวง   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวย 
โทมนัสเวทนา ๒ ดวง  เวนคันถะทั้งหลายที่เกิดข้ึนในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยตุดวยคันถะแตไมเปนคันถะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากคันถะ     จะกลาววาธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวย 
คันถะก็ไมได. 
           [๙๓๐]   ธรรมวิปปยุตจากคันถะ     แตเปนอารมณของคันถะ 
เปนไฉน ? 
           โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ     วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ 
ดวง  ปฏิฆะท่ีบังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง   จิตตุป- 
บาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    กุศลในภูมิ ๓  
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วิบากในภูมิ ๓  กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓   และรูปทัง้หมด   สภาวธรรมเหลาน้ี   
ชื่อวา   ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ  เปนไฉน ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากคันถะแตไมเปนอารมณของคันถะ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ  จะกลาววา    ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปน 
อารมณของคันถะก็ไมได     วาธรรมวิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของ 
คันถะก็ไมได. 
                                     คันถโคจฉกะ  จบ 
  
           [๙๓๑]   โอฆธรรม  เปนไฉน ฯลฯ  โยคธรรม  เปนไฉน ฯลฯ 
 
                                        นีวรณโคจฉกะ 
           นีวรณธรรม  เปนไฉน ? 
           นิวรณ ๖ คือ   กามฉันทนิวรณ   พยาปาทนิวรณ   ถีนมิทธนิวรณ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ   วิจิกิจฉานิวรณ   อวิชชานิวรณ. 
           กามฉันทนิวรณ  บงัเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  ๘ ดวง 
           พยาปาทนิวรณ     บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา 
๒ ดวง 
           ถีนมทิธนิวรณ  บงัเกิดในอกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริก 
           อุทธัจจนิวรณ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
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           กุกกุจจนิวรณ    บงัเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  
ดวง 
           วิจิกิจฉานิวรณ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
           อวิชชานิวรณ  บังเกิดในอกุศลจิตท้ังปวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  นีวรณธรรม. 
           ธรรมไมเปนนิวรณ   เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนนิวรณทั้งหลายเสีย   กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ   ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในรูป ๓ รูป  และนิพพาน สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมไมเปน 
นิวรณ. 
           [๙๓๒]   ธรรมเปนอารมณของนิวรณ   เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล  วิบากในภูมิ ๓ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓   และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของนิวรณ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ  เปนไฉน ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล ๔  และนิพพาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ. 
           [๙๓๓]  ธรรมสมัปยุตดวยนิวรณ   เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุต 
ดวยนิวรณ. 
           ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากนิวรณ. 
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           [๙๓๔]    ธรรมเปนนิวรณและเปนอารมณของนิวรณ  เปนไฉน  ?  
           นีวรณธรรมเหลาน้ันแลชื่อวา    ธรรมเปนนิวรณและเปนอารมณของ 
นิวรณ. 
           ธรรมเปนอารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ   เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนนิวรณทั้งหลายเสีย    กุศลในภูมิ  ๓  วิบากในภูมิ  ๓ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปน 
อารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ  จะกลาววา  ธรรมเปนนวิรณและเปน 
อารมณของนิวรณก็ไมได       วาธรรมเปนอารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ 
ก็ไมได. 
           [๙๓๕]   ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ  เปนไฉน ? 
           นิวรณ ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด  สภาวธรรมเหลาน้ี  
ชื่อวา  ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณแตไมเปนนิวรณ   เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนนิวรณทั้งหลายเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรม 
สัมปยุตดวยนิวรณ  แตไมเปนนิวรณ. 
           ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ  จะกลาววา   ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวย 
นิวรณก็ไมได  วาธรรมสมัปยุตดวยนิวรณแตไมเปนนิวรณก็ไมได. 
           [๙๓๖]   ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ     แตเปนอารมณของนิวรณ  
เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุจากนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 606 

           ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ    และไมเปนอารมณของนิวรณ  
เปนไฉน  ?  
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล   ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากนิวรณและไมเปนอารมณของนิวรณ. 
           ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ     จะกลาววาธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปน 
อารมณของนิวรณก็ไมได     วาธรรมวิปปยุตจากนิวรณและไมเปนอารมณของ 
นิวรณ  ก็ไมได. 
                                      นีวรณโคจฉกะ  จบ 
 
                                        ปรามาสโคจฉกะ 
           [๙๓๗]  ปรามาสธรรม  เปนไฉน  ? 
           ทิฏฐิปรามาสะ     บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ   ๔  ดวง 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ปรามาสธรรม. 
           ธรรมไมเปนปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนปรามาสะเสีย  กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ ๔   กริิยา- 
อัพยากฤตในภูมิ ๓  รูป.    และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมไมเปน 
ปรามาสะ. 
           [๙๓๘]  ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๓  อกศุล   วิบากในภูมิ  ๓  กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  และ 
รูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกกุตระ    สามัญผล ๔   และนิพพาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ.                                  
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           [๙๓๙]   ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ  เปนไฉน ?    
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง     เวนปรามาสะท่ีบังเกิดใน 
จิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสัมปยตุดวยปรามาสะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  เปนไฉน  ?   
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง   จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยโทนัสเวทนา  ๒  ดวง   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาท 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔  กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ 
รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ. 
           ปรามาสธรรม  จะกลาววา  สัมปยุตดวยปรามาสะก็ไมได   วาวิปปยุต 
จากปรามาสะก็ไมได. 
           [๙๔๐]  ธรรมเปนปรามาสะ    และเปนอารมณของปรามาสะ 
เปนไฉน  ?  
           ปรามาสธรรมน้ันแล   ชื่อวา   ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของ 
ปรามาสะ. 
           ธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนปรามาสะเสีย  กุศลในภูมิ  ๓  วิบากในภูมิ  ๓  กิรยิา- 
อัพยากฤตในภูมิ  ๓ และรูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณ 
ของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ. 
           ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ  จะกลาววา ธรรมเปนปรามาสะ 
และเปนอารมณของปรามาสะก็ไมได    วาธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไม 
เปนปรามาสะก็ไมได. 
           [๙๔๑]  ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ  แตเปนอารมณของ 
ปรามาสะ  เปนไฉน  ?  
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           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง   จิตตุปบาทที่  
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ  ๓   วิบาก 
ในภูมิ  ๓  กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  และรูปทั้งหมด   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมวิปปยตุจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ. 
           ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของปรามาสะ 
เปนไฉน  ? 
           มรรค   ๔   ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔  และนิพพาน     สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยตุจากปรามาสะและไมเปนอารมณของปรามาสะ. 
           ธรรมเปนปรามาสะและสัมปยุตดวยปรามาสะ  จะกลาววาธรรมวิปปยุต  
จากปรา มาสะแตเปนอารมณของปรามาสะก็ไมได  วาธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ 
และไมเปนอารมณของปรามาสะก็ไมได. 
                                       ปรามาสโคจฉกะ  จบ 
 
                                              มหันตรทุกะ 
           [๙๔๒]  ธรรมมีเปนอารมณ  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๔ อกศุล  วิบากในภูมิ  ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีอารมณ. 
           ธรรมไมมีอารมณ    เปนไฉน  ? 
           รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมมีอารมณ. 
           [๙๔๓]  ธรรมเปนจิต  เปนไฉน  ? 
           จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ 
มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมเปนจิต.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 609 

           ธรรมไมเปนจิต   เปนไฉน  ?  
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ  รูป   และนิพพาน  สภาวธรรม  
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนจิต. 
           [๙๔๔]  เจตสิกธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ     สัญญาขันธ     สงัขารขันธ     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
เจตสิกธรรม. 
           อเจตสิกธรรม  เปนไฉน  ? 
           จิต   รปู  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อเจตสิกธรรม. 
           [๙๔๕]  จิตตสัมปยุตธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตต- 
สัมปยุตธรรม. 
           จิตตวิปปยุตธรรม  เปนไฉน ? 
           รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตตวิปปยุตธรรม 
           จิต   จะกลาววาจิตตสัมปยุตก็ไมได  วาจิตตสัมปยุตธรรมก็ไมได. 
           [๙๔๖]  จิตตสังสัฏฐธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตต- 
สังสัฏฐธรรม.  
           จิตตวิสังสัฏฐธรรม  เปนไฉน  ? 
           รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตตวิสังสัฏฐธรรม 
           จิต  จะกลาววาจิตตสังสัฏฐธรรมก็ไมได  วาจิตตวิสังสัฏฐธรรมก็ไมได. 
           [๙๔๗]  จิตตสมฏุฐานธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ  หรือ 
รูปแมอ่ืนใด   ซึ่งเกิดแตจิต    มีจิตเปนเหตุ   มีจิตเปนสมุฏฐาน  มีอยู   ไดแก  
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รูปายตนะ   สัททายตนะ  คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  อากาสธาตุ  
อาโปธาตุ    รูปลหุตา   รปูมุทุตา   รูปกัมมัญญตา    รูปอุปจยะ  รูปสันตติ 
กพฬิงการาหาร  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    จิตตสมุฏฐานธรรม.          
           ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน  เปนไฉน  ? 
           จิต   รปูที่เหลือ และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีจิต 
เปนสมุฏฐาน. 
           [๙๔๘]   จิตตสหภูตธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  กายวิญญัตติ  วจีวิญญัตติ   สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตตสหภูธรรม. 
           ธรรมไมเปนจิตตสหภู  เปนไฉน  ? 
           จิต  รปูที่เหลือ   และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปน 
จิตตสหภู. 
           [๙๔๙]  จิตตานุปริวัตติธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ  กายวิญญัตติ   วจีวิญญัตติ  สภาว- 
ธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตตานุปริวัตติธรรม.  
           ธรรมไมเปนจิตตานุปริวัตติ  เปนไฉน  ? 
           จิต   รปูที่เหลือ  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปน 
จิตตนุปริวัตติ. 
           [๙๕๐]  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนา  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  จิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม.  
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           ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน  เปนไฉน  ?  
           จิต   รปู  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา   ธรรมไมเปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐาน. 
           [๙๕๑]  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ   สังขารขันธ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา จิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม. 
           ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู  เปนไฉน  ? 
           จิต   รปู  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนจิตตสัง- 
สัฏฐสมุฏฐานสหภู. 
           [๙๕๒]  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม  เปนไฉน  ? 
           เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา จิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม. 
           ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ  เปนไฉน  ? 
           จิต  รปู  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา    ธรรมไมเปนจิตต- 
สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ. 
           [๙๕๓]   อัชฌัตติกธรรม  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ  มนายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อัชฌัตติกธรรม. 
           พาหิรธรรม  เปนไฉน  ? 
           รูปายตนะ ฯลฯ  ธรรมายตนะ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   พาหิรธรรม. 
           [๙๕๔]  อุปาทาธรรม  เปนไฉน  ? 
           จักขายตนะ  ฯลฯ กพฬิงการาหาร   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อุปาทา- 
ธรรม.  
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           ธรรมไมเปนอุปาทา  เปนไฉน ?  
           กุศลในภูมิ ๔  อกศุล   วิบากในภูมิ ๔ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ มหา- 
ภูตรูป ๔ และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนอุปาทา. 
           [๙๕๕]  อุปาทินนธรรม  เปนไฉน  ? 
           วิบากในภูมิ  ๓  และรูปที่กรรมแตงข้ึน     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อุปาทินกธรรม. 
           อนุปาทินนธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล     กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรปูที่กรรมมิได 
แตงข้ึน   มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ   สามัญผล ๔  และนิพพาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  อนุปาทินนธรรม. 
                                         มหันตรทุกะจบ 
 
                                         อุปาทานโคจฉกะ 
           [๙๕๖]  อุปาทานธรรม  เปนไฉน  ? 
           อุปาทาน ๔ คือ  กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน   อัตตวา- 
ทุปาทาน 
           กามุปาทานบังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ  ๘ ดวง 
           ทิฏุปาทาน   สีลพัพตุปาทาน   และอัตตวาทุปาทาน   บังเกิดในจิต- 
ตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   อุปาทานธรรม. 
           ธรรมที่ไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนอุปาทานท้ังหลายเสีย  กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมที่ 
ไมเปนอุปาทาน.  
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           [๙๕๗]   ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน ?  
           กุศลในภูมิ ๓  อกศุล  วิบากในภูมิ ๓   กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน. 
           ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน. 
           [๙๕๘]  ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔ ดวง    จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง  เวนโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลา 
นี้เสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน. 
           ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           โสภะซ่ึงเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง 
จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง    จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิ- 
กิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   กุศลในภูมิ ๔  วิบากในภูมิ  ๔  กริิยา 
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุ 
จากอุปาทาน.                                                                     
           [๙๕๙]   ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน เปน 
ไฉน  ? 
           อุปาทานธรรมเหลาน้ีแล    ชื่อวาธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณ 
ของอุปาทาน.  
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           ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน ? 
           อกุศลท่ีเหลือ    เวนอุปาทานท้ังหลายเสีย     กุศลในภูมิ ๓   วิบากใน  
ภูมิ ๓    กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓    และรูปทั้งหมด    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน 
           ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน  จะกลาววา  ธรรมเปนอุปทานและ 
เปนอารมณของอุปาทานก็ไมได    วาธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปน 
อุปาทานก็ไมได. 
           [๙๖๐]  ธรรมเปนอุปาทาและสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน ? 
           ทิฏฐิและโลภะบังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน. 
           ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ  ๘  ดวง   เวนอุปาทานท้ังหลายท่ีบังเกิด 
ในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน 
แตไมเปนอุปาทาน 
           ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน  จะกลาววา   ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุต 
ดวยอุปาทานก็ไมได  วาธรรมสัมปยตุดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทานก็ไมได. 
           [๙๖๑]  ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน 
เปนไฉน  ? 
           โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง 
จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิ- 
กิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ ๓  วิบากในภูมิ ๓  กิริยา 
อัพยากฤตในภูมิ ๓   และรูปทั้งหมด    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมวิปปยุต  
จากอุปาทาน  แตเปนอารมณของอุปาทาน.  
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           ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน 
เปนไฉน  ?    
           มรรค  ๔ ที่เปนโลกุตระ  สามัญผล  ๔  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลา 
นี้ชื่อวา   ธรรมวิปปยุตจากอุปทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน 
           ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน     จะกลาววาธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแต 
เปนอารมณของอุปาทานก็ไมได     วาธรรมวิปปยุตจากอุปาทานและไมเปน 
อารมณของอุปาทานก็ไมได. 
                                  อุปาทานโคจฉกะ  จบ 
 
                                         กิเลสโคจฉกะ 
           [๙๖๒]   กิเลสธรรม  เปนไฉน  ? 
           กิเลสวัตถุ  ๑๐ คือ  โลภะ   โทสะ   โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา 
ถีนะ  อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ 
           โลภะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะ   ๘  ดวง 
           โทสะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทมนัสเวทนา  ๒  ดวง 
           โมหะ  บังเกิดในอกุศลท้ังปวง 
           มานะ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔ ดวง 
           ทิฏฐิ  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ   ๔  ดวง 
           วิจิกิจฉา  บังเกิดในจิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
           ถีนะ  บังเกิดในอกุศลท่ีเปนสสังขาริก 
           อุทธัจจะ  อหิริกะ  และอโนตตัปปะ  บังเกิดในอกุศลจิตท้ังปวง 
           สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  กิเลสธรรม.    
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           ธรรมไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ?  
           อกุศลท่ีเหลือเวนกิเลสทั้งหลายเสีย    กุศลในภูมิ  ๔    วิบากในภูมิ  ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไม 
เปนกิเลส 
           [๙๖๓]   ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ ๓  อกศุล   วิบากในภูมิ ๓   กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปนอารมณของกิเลส. 
           [๙๖๔]   ธรรมเศราหมอง  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิตตุปบาท  ๑๒  ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมเศราหมอง. 
           ธรรมไมเศราหมอง  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๔    วิบากในภูมิ ๔    กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓ รูปและ 
นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเศราหมอง.                    
           [๙๖๕]   ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส  เปนไฉน  ? 
           อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมสัมปยุต 
ดวยกิเลส. 
           ธรรมวิปปยุตจากกิเลส   เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ ๔    วิบากในภูมิ ๔    กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓    รูปและ 
นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยุตจากกิเลส.                
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           [๙๖๖]   ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส  เปนไฉน  ?   
           กิเลสธรรมเหลาน้ันแลชื่อวา    ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสัง-  
กิเลส. 
           ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนกิเลสทั้งหลายเสีย    กุศลในภูมิ ๓    วิบากในภูมิ ๓ 
กิริยาอัพกฤตในภูมิ   ๓    รูปทั้งหมด     สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมเปน 
อารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส. 
           ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส  จะกลาววา  ธรรมเปนกิเลสและเปน 
อารมณของสังกิเลสก็ไมได      วาธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส 
ก็ไมได. 
           [๙๖๗]    ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง  เปนไฉน ? 
           กิเลสธรรมเหลาน้ันแลชื่อวา   ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง. 
           ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนกิเลสทั้งหลายเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วาธรรมเศรา 
หมองแตไมเปนกิเลส 
           ธรรมเศราหมอง   จะกลาววา    ธรรมเปนกิเลสและเศราหมองก็ไมได 
วา   ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลสก็ไมได. 
           [๙๖๘]  ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส  เปนไฉน  ? 
           กิเลส ๒-๓ อยางบังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด    สภาวธรรมเหลาน้ี 
ชื่อวา  ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส. 
           ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลส  เปนไฉน  ? 
           อกุศลท่ีเหลือเวนกิเลสทั้งหลายเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา    ธรรม 
สัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลส.  
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           ธรรมวิปปยุตจากกิเลส   จะกลาววา    ธรรมเปนกิเลสและสัปปยุตดวย  
ก็ไมได  วาเปนธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลสก็ไมได. 
           [๙๖๙]   ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส 
เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ  ๓ วิบากในภูมิ ๓ กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓   และรูปทั้งหมด 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส  เปน 
ไฉน  ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล  ๔  และนิพพาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมวิปปยตุจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส. 
           ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส    จะกลาววา     ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปน 
อารมณของสังกิเลสก็ไมได     วาธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของ 
สังกิเลสก็ไมได.                                                                      
                                       กิเลสโคจฉกะ  จบ 
 
                                              ปฏฐิทุกะ 
           [๙๗๐]   ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔  ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง   จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ี     ที่เปนธรรมอันโสดา- 
ปตติมรรคประหาณก็มี  ที่เปนธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณก็มี.  
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           ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ  เปนไฉน  ?  
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     กุศลในภูมิ  ๔   วิบากในภูมิ  ๔ 
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓ รูป   และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา ธรรมอัน 
โสดาปตติมรรคไมประหาณ. 
           [๙๗๑]  ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมอัน 
มรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ   ๔  ดวง   จิตตุปบาทที่  
สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒  ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ี     ที่เปนธรรมอันมรรค 
เบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี  ที่เปนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณก็มี.  
           ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
กุศลในภูมิ  ๔  วิบากในภูมิ   ๔   กริยิาอัพยากฤตในภูมิ   ๓   รูป   และนิพพาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ. 
           [๙๗๒]   ธรรมมสีัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ 
เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
เวนโมหะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมมี 
สัมปยุตตเหตุอันโอดาปตติมรรคประหาณ 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง  จิตตุปบาทที่ 
สหรคตดวยโทมันสเวทนา  ๒  ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ี   ที่เปนธรรมมีสัมปยุตต- 
เหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี     ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติ- 
มรรคไมประหาณก็มี.                                                                  
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           ธรรมไมมีสัมปยุตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ  เปน  
ไฉน   ? 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศล 
ในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีสมัปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ. 
           [๙๗๓]  ธรรมมสีัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓  ประหาณ 
เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  เวนโมหะที่บังเกิดข้ึนในจิตตุปบาทน้ี 
เสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา  ธรรมมสีัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง   จิตตุปบาทท่ี 
สหรคตดวยโทมนัส  ๒  ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ี   ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุ 
อันมรรคเบื้องสูง   ๓   ประหาณก็มี    ที่เปนธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุ   อันมรรค 
เบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี. 
           ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง  ๓  จะประหาณ 
เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔ ดวง  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยวิจกิจฉา 
โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  กุศลในภูมิ   ๔  วิบากในภูมิ ๔  กริิยาอัพยากฤตใน 
ภูมิ ๓  รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    ธรรมไมมสีัมปยุตตเหตุ 
อันมรรคเบื้องสูง  ๓  จะประหาณ. 
           [๙๗๔]   ธรรมมวีิตก   เปนไฉน  ? 
           กามาวจรกุศล,  อกุศล,   จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑  ดวง 
ฝายอกุศลวิบาก ๒  ดวง  ฝายกิริยา ๑๑ ดวง,  รูปาวจรปฐมฌานฝายกุศล  ฝาย  
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วิบาก   และกิริยา,   โลกตุรปฐมฌาน   ฝายกุศล   ฝายวิบาก,   เวนวิตกท่ีบังเกิด  
ในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมมีวิตก. 
           ธรรมไมมีวิตก  เปนไฉน  ? 
           ปญจวิญญาณทั้ง ๒,  ฌาน ๒ และ ๓   ที่เปนรูปาวจรฝายกุศล   ฝาย 
วิบาก   และฝายกิริยา,   อรูป  ๔   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา   ฌาน ๒ 
และ ๓   ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล    และฝายวิบาก,   วิตก,  รูป   และนิพพาน 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีวิตก. 
           [๙๗๕]  ธรรมมีวจิาร  เปนไฉน  ?   
           กามาวจรกุศล,   อกุศล,    จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑  ดวง 
ฝายอกุศลวิบาก  ๒  ดวง   ฝายกิริยา ๑๑ ดวง,   ฌาน ๑ และ ๒  ที่เปนรูปาวจร 
ฝายกุศล    ฝายวิบาก    และกิริยา,     ฌาน  ๑-๒  ที่เปนโลกุตระฝายกุศล   และ 
ฝายวิบาก,   เวนวิจารท่ีเกิดข้ึนในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  สภาวธรรมเหลาน้ีชือ่วา 
ธรรมมีวิจาร. 
           ธรรมไมมีวิจาร  เปนไฉน ? 
           ปญจวิญญาณทั้ง  ๒,  ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร  ฝายกุศล  ฝาย 
วิบาก   และฝายกิริยา,     อรูปาวจรฌาน   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา, 
ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนโลกตุระ   ฝายกุศล   และฝายวิบาก,   วิจาร,   รูป   และ 
นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีวิจาร.                      
           [๙๗๖]  ธรรมมีปติ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา     ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๔ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง  ฝายกิริยา ๕  ดวง,  ฌาน ๒ 
และ ๓   ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา, ฌาน ๒ และ ๓  
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ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล   ฝายวิบาก,    เวนปติที่เกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย  
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมมีปติ. 
           ธรรมไมมีปติ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา     ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๘ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑ ดวง   ฝายอกุศลวิบาก  ๗  ดวง 
ฝายกิริยา ๖  ดวง,    ฌาน  ๒  และ ๒ ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล  ฝายวิบาก  และ 
ฝายกิริยา   อรูป ๔   ฝายกุศล     ฝายวิบาก    และฝายกิริยา,   ฌาน ๒ และ  ๒ 
ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล   และฝายวิบาก,   ปติ,   รูป  และนิพพาน  สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมมีปติ. 
           [๙๗๗]   ธรรมสหรคตดวยปติ  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา     ฝายกามาวจรกุศล   ๔  ดวง 
ฝายอกุศล ๔ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๕  ดวง  ฝายกิริยา  ๕  ดวง,  ฌาน ๒ 
และ ๓   ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา,  ฌาน ๒  และ ๓ 
ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   เวนปติที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสหรคตดวยปติ. 
           ธรรมไมสหรคตดวยปติ  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนาฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง   ฝาย 
อกุศล  ๘ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๑  ดวง  ฝายอกุศลวิบาก  ๗  ดวง 
ฝายกิริยา ๖ ดวง,  ฌาน  ๒  และ  ๒  ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล    ฝายวิบาก, 
และฝายกริยา,    อรูป  ๔  ฝายกุศล   ฝายวิบาก,   และฝายกิริยา  ฌาน ๒  และ ๒ 
ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล  และฝายวิบาก  ปติ,   รูปและนิพพาน   สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมสหรคตดวยปติ.               
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           [๙๗๘]  ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน  ?   
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา     ฝายกามาวจรกุศล  ๔   ดวง 
ฝายอกุศล  ๔  ดวง   ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา  ๕  ดวง,  ฌาน  ๓ 
และ ๔   ที่เปนรูปาวจร   ฝายกุศล   ฝายวิบาก   และฝายกิริยา,  ฌาน ๓ และ ๔ 
ที่เปนโลกุตระ   ฝายกุศล   และฝายวิบาก,   เวนสุขเวทนาท่ีบังเกิดในจิตตุปบาท 
เหลาน้ัน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา  เปนไฉน ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา      ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล  ๘ ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก  ๑๐ ดวง   ฝายอกุศลวิบาก  ๗ ดวง 
ฝายกิริยา   ๖   ดวง    รูปาวจรจตุตถฌานฝายกุศล   ฝายวิบาก     และฝายกิริยา, 
อรูป ๔   ฝายกุศล    ฝายวิบาก    และฝายกิริยา,    โลกุตรจตุตถฌานฝายกุศล 
และฝายวิบาก  สุขเวทนา   รูป  และนพิพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรม 
ไมสหรคตดวยสุขเวทนา. 
           [๙๗๙]   ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุเบกขาเวทนาฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง  ฝาย 
อกุศล ๖  ดวง  ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง  ฝายกุศลวิบาก ๖  ดวง   ฝาย 
กิริยา ๖  ดวง,   รูปาวจรจตุตถฌานฝายกุศล   ฝายวิบาก  และฝายกิริยา,   อรปู ๔ 
ฝายกุศล    ฝายวิบาก     และฝายกิริยา,    โลกุตรจตุตถฌานฝายกุศล  และฝาย 
วิบาก,    เวนอุเบกขาเวทนา    ที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลาน้ีเสีย    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา   ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา. 
           ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโสมนัสเวทนา     ฝายกามาวจรกุศล  ๔  ดวง 
ฝายอกุศล  ๖  ดวง    ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง    ฝายอกุศลวิบาก ๑ ดวง  
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ฝายกิริยา ๕ ดวง,    ฌาน ๓  และ  ๔  ที่เปนรูปาวจรฝายกุศล   ฝายวิบากและฝาย  
กิริยา, ฌาน  ๓ และ  ๔ ทีเ่ปนโลกุตระฝายกุศลและฝายวิบาก,   อุเบกขาเวทนา, 
รูป  และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา. 
           [๙๘๐]  กามาวจรธรรม  เปนไฉน  ?   
           กามาวจรกุศล   อกุศล    วิบากแหงกามาวจรท้ังหมด    กามาวจรกิริยา 
อัพยากฤต  และรูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  กามาวจรธรรม. 
           ธรรมไมเปนกามาวจร  เปนไฉน  ? 
           รูปาวจร  อรูปาวจร   โลกุตระ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไมเปน 
กามาวจร. 
           [๙๘๑]  รูปาวจรธรรม  เปนไฉน ?   
           ฌาน   และ ๕  ที่เปนรูปาวจรฝายกุศล     ฝายวิบาก     และฝายกิริยา 
สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  รูปาวจรธรรม. 
           ธรรมไมเปนรูปาวจร  เปนไฉน ?   
           กามาวจร   อรูปาวจร  โลกุตระ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ธรรมไม 
เปนรูปาวจร. 
           [๙๘๒]  อรูปาวจรธรรม  เปนไฉน  ?   
           อรูป  ๔  ฝายกุศล    ฝายวิบาก    และกิริยา    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อรูปาวจรธรรม. 
           ธรรมไมเปนอรูปาวจร  เปนไฉน  ?   
           กามาวจร   รูปาวจร    โลกุตระ   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   ธรรมไม 
เปนอรูปาวจร.  
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           [๙๘๓]  ปริยปนนธรรม  เปนไฉน ?  
           กุศลในภูมิ  ๓ อกศุล  วิบากในภูมิ ๓   กิรยิาอัพยากฤตในภูมิ ๓  และ 
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  ปริยาปนนธรรม. 
           อปริยาปนนธรรม  เปนไฉน ? 
           มรรค  ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล ๔   และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  อปริยาปนนธรรม. 
           [๙๘๔]   นิยยานิกธรรม  เปนไฉน  ? 
           มรรค  ๔   ที่เปนโลกุตระ    สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา    นยิยานิกธรรม. 
           อนิยยานิกธรรม   เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ  ๓  อกศุล  วิบากในภูมิ  ๔  กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓  รูป 
และนิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อนิยยานิกธรรม. 
           [๙๘๕]   นิตยธรรม  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิ  ๔  ดวง    จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโทม- 
นัสเวทนา  ๒  ดวง   สภาวธรรมเหลาน้ีที่เปนนิยตธรรมก็มี   ที่เปนอนิยตธรรม 
ก็มี  
           มรรค  ๔ ที่เปนโลกุตระ  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   นิยตธรรม. 
           อนิยตธรรม  เปนไฉน  ? 
           จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ  ๔  ดวง     จิตตุปบาท 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  จิตตุปบาทท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   กุศลในภูมิ  ๓ วิบาก 
ในภูมิ  ๔   กริิยาอัพกฤตในภูมิ  ๓  รูป  และนิพพาน   สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา 
อนิยตธรรม.                                         
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           [๙๘๖]  สอุตตรธรรม  เปนไฉน  ? 
           กุศลในภูมิ ๓ อกุศล  วิบากในภูมิ ๓   กริิยาอัพยากฤตในภูมิ ๓  และ  
รูปทั้งหมด  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สอุตตรธรรม.                   
           อนุตตรธรรม  เปนไฉน  ? 
           มรรค ๔  ที่เปนโลกุตระ    สามัญผล ๔  และนิพพาน    สภาวธรรม 
เหลาน้ีชื่อวา  อนุตตรธรรม. 
           [๙๘๗]  สรณธรรม  เปนไฉน ? 
           อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา  สรณธรรม. 
           อรณธรรม  เปนไฉน ? 
           กุศลในภูมิ   ๔  วิบากในภูมิ  ๔   กริิยาอัพยากฤตในภูมิ  ๓ รูป  และ 
นิพพาน  สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา   อรณธรรม. 
                                        ธรรมสังคณี  จบ 
 
                                   อัฏฐกถากัณฑวรรณนา  
           พึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสเหตุโคจฉกทุกะ  ตอไป 
           พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงเหตุโดยนัยมีอาทิวา  ตโย  กุสลเหตู 
ดังน้ีแลว    ทรงประสงคจะแสดงเหตุเหลาน้ันนั่นแหละโดยฐานะแหงการเกิดข้ึน 
อีก   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  จตูสุ  ภมูีสุ  กุสเลสุ อุปฺปชฺชนิติ  (บังเกิด 
ในกุศลทั้ง  ๔ ภูมิ)  ดังน้ี.  นัยแหงเทศนาแมในโคจฉกะท่ีเหลือบัณฑิตพึงทราบ 
โดยอุบายน้ี.                           
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           ในนิทเทสแหงอาสวทุกะ  (บาลีขอ ๙๑๗) วา  ยตฺถ  เทฺว  ตโย  
อาสวา   เอกโต   อุปฺปชฺชนฺติ   (อาสวะ  ๒-๓  อยาง  บังเกิดรวมกันใน 
จิตตุปบาทใด) นี้    บัณฑิตพึงทราบ   ความเกิดข้ึนแหงอาสวะรวมกัน  ๓  อยาง. 
           บรรดาอาสวะเหลาน้ัน    กามาสวะยอมเกิดรวมกันโดย  ๒  อยาง  คือ 
เกิดข้ึนในทิฏฐิวิปปยุต ๔  ดวงรวมกับอวิชชาสวะ เกิดข้ึนในทิฏฐิสัมปยุต  ๔  ดวง 
พรอมกับทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะ  สวนภวาสวะยอมเกิดรวมกันอยางเดียว  คือ 
เกิดในทิฏฐิวิปปยุต  ๔ พรอมกับอวิชชาสวะ. 
           อน่ึง  ในคําวา  อาสวะ ๒-๓ อยาง  บังเกิดรวมกัน   นี ้ ฉันใด 
แมในคําวา  สัญโญชน ๒-๓ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด นี้  ก็ฉันนั้น   คือ 
การเกิดของสัญโญชนทัง้หลายรวมกันพึงมี   ๑๐ อยาง. 
           บรรดาสัญโญชนเหลาน้ัน   กามราคสัญโญชนยอมเกิดรวมกัน  ๔  อยาง 
ปฏิฆะยอมเกิดรวมกัน  ๓ อยาง   มาฆะยอมเกิดรวมกัน  ๑ อยาง   วิจิกิจฉาและ 
ภวราคะก็เกิดรวมกันอยางละ  ๑  อยางเหมือนกัน  ขอน้ีเปนอยางไร   คือ  กาม-  
ราคสัญโญชนกอน  เกิดรวมกัน  ๔ อยางคือ  เกิดรวมกันกับมานสัญโญชนและ 
อวิชชาสัญโญชน  ๑     เกิดรวมกันกบัทิฏฐิสัญโญชนและอวิชชาสัญโญชน  ๑ 
เกิดรวมกันกับสีลัพพตปรามาสและอวิชชาสัญโญชน ๑  เกิดรวมกันกับอวิชชา- 
สัญโญชนเพียงเทาน้ัน   ๑. 
           ก็ปฏฆิสัญโญชนเกิดรวมกัน   ๓  อยางนี้     คือ  เกิดรวมกันกับอิสสา- 
สัญโญชนและอวิชชาสัญโญชน  ๑  เกิดรวมกันกับมัจฉริยสัญโญชนและอวิชชา 
สัญโญชน  ๑ เกิดรวมกนักับอวิชชาสัญโญชนเพียงเทาน้ัน  ๑.  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 628 

           มานสัญโญชนกอนรวมเปนอันเดียวกันกับภวราคสัญโญชนและอวิชชา  
สัญโญชน.  วิจิกิจฉาสัญโญชนก็ฉันนั้นเหมือนกัน   จริงอยู  วิจิกิจฉาสัญโญชน 
นั้นยอมเกิดรวมกันอยางเดียว  คือรวมกันกับอวิชชาสัญโญชน.   แมในภวราค- 
สัญโญชนกน็ัยนี้แหละ    สัญโญชน  ๒-๓  เกิดรวมกันในกิเลสเหลาน้ัน     ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 
                              วาดวยนีวรณโคจฉกทุกะ         
           พระดํารัสใดที่ตรัสไวในนีวรณโคจฉกะ   (บาลีขอ  ๙๓๕)   วา  ยตฺถ 
เทฺว  ตีณิ  นวีรณานิ  เอกโต  อุปฺปชฺชนฺติ  (นิวรณ ๒-๓ อยางบังเกิด 
รวมกันในจิตตุปบาทใด)  ดังน้ี  แมในพระดํารัสนั้น   บัณฑิตก็พึงทราบความ 
บังเกิดรวมกันแหงนิวรณทั้งหลายมี  ๘  อยาง. 
           จริงอยู   ในบรรดานิวรณเหลานั้น    กามฉันทเกิดรวมกัน  ๒  อยาง 
พยาบาทเกิดรวมกัน  ๔ อยาง    อุทธัจจะเกิดรวมกันอยางเดียว    วิจิกิจฉาก็เกิด 
รวมกันอยางเดียวเหมือนกัน  ขอน้ีเปนอยางไร  ?  คือ กามฉันทะกอนยอมเกิด 
รวมกัน  ๒ อยาง   คือ  เกิดรวมกับอุทธัจจนิวรณและอวิชชานิวรณในอสังขา- 
ริกจิต  ๑  เกิดรวมกันกับถีนนิวรณ   มิทธนิวรณ    อุทธัจจนิวรณและอวิชชา- 
นิวรณในสสังขาริกจิต  ๑.   ก็คําใดท่ีตรัสวา    นิวรณเกิดรวมกัน  ๒-๓  นั้น 
คําน้ัน   ขาพเจากลาวโดยการกําหนดไวในเบื้องตนแลว   เพราะฉะนั้น  การบัง 
เกิดรวมกันแหงนิวรณแมทั้ง  ๔  ก็ยอมถูกตองทีเดียว. 
           สวนพยาบาท      บังเกิดรวมกัน  ๔  อยาง   คือ    เกิดรวมกับอุท- 
ธัจจนิวรณ     และอวิชชานิวรณในอสังขาริกจิต   ๑    เกิดรวมกบัถีนนิวรณ 
มิทธนิวรณ    อุทธัจจนิวรณ    และอวิชชานิวรณในสสังขาริกจิต ๑  เกิดรวม 
กับอุทธัจจนิวรณ     กุกกจุจนิวรณ     และอวิชชานิวรณในอสังขาริกจิต  ๑ 
เกิดรวมกับถนีมิทธนิวรณ    อุทธัจจนิวรณ    กกุกุจจนิวรณ    และอวิชชา-  



พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 629 

นิวรณในสสังขาริกจิต  ๑.  สวนอุทธัจจนิวรณเกิดรวมกันมีอยางเดียว  คือ  เกดิ  
รวมกับอวิชชานิวรณเพียงอยางเดียว      วิจิกิจฉะก็เกิดรวมกันอยางเดียว  คือ 
เกิดกับอุทธัจจนิวรณและอวิชชานิวรณ. 
 
                                    วาดวยกิเลสโคจฉกทุกะ 
           แมพระดํารัสนี้ใดท่ีตรัสไวในกิเลสโคจฉกะ   (ขอ   ๙๖๘)  วา   ยตฺถ 
เทฺว  ตโย   กิเลสา   เอกโต   อุปฺปชฺชนฺติ    (กิเลส  ๒-๓  อยาง   เกดิ 
รวมกันในจิตตุปบาทใด)   ดังน้ี.    ในพระบาลีนั้นบัณฑิตพึงทราบเนื้อความ 
อยางนี้วา   กเิลส   ๒-๓   อยาง   เกิดรวมกับกิเลสเหลาอ่ืน    หรือกิเลส  ๓   อยาง 
เกิดรวมกับกิเลสเหลาอ่ืน    ดังน้ี    เพราะเหตุไร     เพราะไมมีกิเลส  ๒ หรือ  ๓ 
อยางเกิดรวมกัน    ในพระบาลีนั้น   การเกิดข้ึนรวมกันแหงกิเลสมี   ๑๐  อยาง. 
           จริงอยู  ในบรรดากิเลส   ๑๐ เหลาน้ี   โลภกิเลสยอมเกิดรวมกัน  ๖ อยาง 
ปฏิฆกิเลสเกิดรวมกัน   ๒   อยาง     โมหกิเลสกพึ็งทราบ   ๒   อยางเหมือนกัน. 
พึงทราบอยางไร  ?  คือ โลภะกอนเกิดรวมกัน ๖ อยาง  คือ  เกิดรวมกับโมหะ 
อุทธัจจะ  อหิริกะ    อโนตตัปปะในอสังขาริกทิฏฐิวิปปยุตตจิต ๑   เกิดรวมกับ 
โมหะ   ถีนะ   อุทธัจจะ  อหิริกะ   อโนตตัปปะในสสังขาริกทิฏฐิวิปปยุตตจิต  ๑ 
เกิดรวมกับโมหะ   มานะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ    อโนตตัปปะในอสังขาริกจิต 
นั่นแหละ  ๑  เกิดรวมกับโมหะ   มานะ   อุทธัจจะ   อหิริกะ   อโนตตัปปะใน 
สสังขาริกจิตน่ันแหละ  ๑  อนึ่ง  เกิดรวมกับโมหะ  อุทธัจจะ   ทิฏฐิ   อหิริกะ 
อโนตตัปปะในอสังขาริกอันสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๑   เกิดรวมกับโมหะ  ทิฏฐิ   ถีนะ 
มิทธะ   อุทธจัจะ   อหิริกะ  อโนตัปปะในสสังขาริกประกอบดวยทิฏฐิ  ๑.  
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           สวนปฏิฆะเกิดรวมกัน  ๒   อยาง     อยางนี้   คือ   เกิดรวมกับโมหะ  
อุทธัจจะ    อหิริกะ    อโนตตัปปะในอสังขาริกจิต  ๑   เกิดรวมกับโมหะ    ถีนะ 
อุทธัจจะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะในสสังขาริกจิต ๑. 
           สวนโมหะเกิดรวมกัน  ๒ อยาง  คือ  เกิดพรอมกับวิจิกิจฉา  อุทธัจจะ 
อหิรกะ     อโนตตัปปะในจิตท่ีสัมปยุตดวยวิจิกิจฉา  ๑  เกิดพรอมกับอุทธัจจะ 
อหิริกะ  อโนตตัปปะในจิตท่ีสัมปยุตดวยอุทธัจจะ  ๑. คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ม ี
เนื้อความต้ืนท้ังน้ันแล. 
                                       อัฏฐกถากัณฑวรรณนา 
                        แหงอัฏฐสาลินี  อรรถกถาธรรมสังคณี  จบ         
 
                                                  นิคมกถา 
              ก็ดวยคํามีประมาณเทาน้ี 
                        พระโลกนารถเจา เมื่อจะทรงจําแนก 
              จิตตุปปากัณฑ  รูปกัณฑ  นกิเขปกัณฑ  และ            
              อัตถุทธารกัณฑ   อันนารื่นรมยใจ  ทรงแสดง 
              พระธรรมสังคณีใด    การพรรณนาเนื้อความ 
              แหงพระธรรมสังคณีที่ไดทรงรวบรวมธรรม  
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              โดยส้ินเชิงแหงพระอภิธรรมปฏก  ซึ่งทรงต้ัง  
              ไวแลวน้ัน      ขาพเจาไดเริ่มแลว     การ 
              พรรณนาเนื้อความน้ีนั้นเขาถึงความสําเร็จ 
              แลว  โดยช่ือวา  อัฏฐสาลินี  เพราะมี้เน้ือความ 
              ไมอากูลโดยพระบาลี  ๓๙  ภาณวาร เพ่ือความ 
              ต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม 
                        กุศลใด   ที่ขาพเจายังอรรถวรรณนา 
              ใหจบลงน้ันสําเร็จแลวดวยอานุภาพแหงกุศล 
              นั้น  ขอสัตวแมทัง้หมด    จงรูพระธรรมของ 
              พระธรรมราชา  อันนํามาซึ่งความสุขแลว  จง 
              บรรลุสันติสุขคือพระนิพพานอันยอดเยี่ยม หา 
              ความโศกมิได  ไมมีความคับแคนใจ  ดวยขอ 
              ปฏบิัติอันบริสุทธิ์โดยงาย 
                        ขอพระสทัธรรมจงดํารงอยูสิ้นกาล 
              นาน  ขอเหลาสัตวแมทั้งหมด  จงเคารพธรรม 
              ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล     พระราชาแต 
              เกากอนทรงคุณธรรมอันดี  ทรงปกครองปวง 
              ประชาโดยธรรมฉันใด   ขอพระราชาปจจุบัน 
              จงทรงปกครองปวงประชา  โดยธรรม    ดุจ 
              พระโอรสของพระองค  ฉันน้ันเถิด.  
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           อรรถกถาธรรมสังคณี  ชื่อวา  อัฏฐสาลินี  นี้  อันพระเถระผูมีนาม  
ที่ครูทั้งหลายขนาน๑ แลววา     พุทธโฆสะ   ผูประดับดวย   ศรทัธา    ปญญา 
และวิริยะอันหมดจดอยางยิ่ง   ผูยังหมูแหงคุณมีศีลอาจาระความซ่ือตรง   ความ 
ออนโยนเปนตนใหต้ังข้ึนแลว    ผูสามารถหย่ังลงสูชัฏ     (การวินิจฉัยขอความ 
ที่ยุงยาก)     ในความแตกตางกันแหงลัทธิของตนและคนอ่ืน      ผูประกอบดวย 
ความเฉลียวฉลาดดวยปญญา       ผูมปีรีชาญาณอันไมติดขัดในสัตถุศาสน  อัน 
ตางดวยปริยัติคือ    พระไตรปฎก   พรอมท้ังอรรถกถา   ผูเปนมหาไวยากรณ 
ผูอธิบายเน้ือความไดกวางขวาง     ผูประกอบดวยถอยคําไพเราะอันเลิศซึ่งเปลง 
ออกไปไดคลองแคลวอันเกิดแตกรณสมบัติ  เปนนักพูดชั้นเยี่ยมโดยทั้งผูกทั้งแก 
เปนมหากวี  เปนอลังการแหงวงศของเหลาพระเถระฝายมหาวิหารซึ่งเปนประทีป 
แหงเถรวงศ๒       ผูมีความรูอันต้ังมั่นดีแลวในอุตริมนุสธรรมประดับดวยคุณมี 
การแตกฉานในอภิญญา ๖ เปนตน       มีปฏิสัมภิทาอันแตกฉานแลวเปนบริวาร 
เปนผูมีความรูไพบูลย   และหมดจดวิเศษแลว   รจนาไว. 
                             ขออรรถกถาธรรมสังคณีชื่อ  อัฏฐสา- 
                   ลินีนี้  อันแสดงนัยแหงปญญาวิสุทธิ์  แกกุล 
                   บุตรท้ังหลาย ผูแสวงหาธรรมเครื่องสลัดออก 
                   จากโลก จงดํารงอยูในโลกตราบเทาพระนาม 
                   วา   "พุทโธ"   ของพระโลกเชษฐเจา  ผูเปน 
                   พระมหาฤๅษี  ผูมีพระทยับริสุทธิ์   ผูคงท่ี   ยัง 
                   เปนไปในโลก  เทอญ. 
๑.  ในท่ีนีก้ลาว  นามเธยยฺ  (การตั้งช่ือ)  เปนของพระพุทธโฆสาจารยท่ีครูท้ังหลายขนานใหมีถึง 
๑๓  บท. 
๒.  เถรวงศ   หมายถึงพระมหากัสสปเถระเปนตน  และคําวา " ผูมีความรูอันตั้งม่ันดีแลวใน 
อุตริมนุสธรรมประดับดวยคุณมีการแตกฉานในอภิญญา  ๖  เปนตน  มีปฏิสัมภิทาอันแตกฉาน 
ดีแลวเปนบริวาร"  เหลานี้  เปนคุณของพระมหากัสสปเถระเปนตน. 


