คําชี้แจง
หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ นี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรีบรจนาใหแลวเสร็จทันใชเปนหลัก
สูตรนักธรรมชั้นโท เปดสอนในปแรก พ. ศ. ๒๔๖๐ ตอมาทรง
รจนาหมวดอติเรกทสกะเพิ่มเติม แตยังไมทันเสร็จ ก็ประชวรสิ้น
พระชนมเสียกอน เพราะฉะนั้น เมื่อพิมพครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๖๗
จึงไดพิมพเทาที่ทรงรจนาไว.
ในเวลาทรงจรนาหนังสือนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เปนผู
ชวยคัดเลือกประเภทธรรมบาง เปนที่ปรึกษาบาง ตอมาเมื่อพิมพ
ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ ทานไดจัดลําดับขอธรรมบางแหงซึ่งไดสอบสวน
เห็นสมควรใหยุตติตองตามพระบาลีอีกครั้งหนึ่ง สวนในการพิมพ
ครั้ง ๑๑ นี้ คณะกรรมการไดชวยกันแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ :๑. ระเบียบอักษร ไดอนุโลมตามปทานุกรมและหลักบาลีหรือ
สสกฤต ตามที่เห็นสมควรในคราวนี้ สวนวรรคตอนตั้งขอยอหนานั้น
ไดจัดขึ้นใหมหลายแหง เพื่อใหกําหนดและจํางาย.
๒. ชั้นเดิมหนังสือนี้ไมไดบอกคัมภีรที่มาแหงขอธรรมนั้น ๆ ไว
จึงเปนที่ลําบากแกผูใครจะคนดูบาลีและอรรถกถา เพราะฉะนั้น คณะ
กรรมการตรวจชําระแบบเรียน กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย
จึงไดมอบใหพระสพจนมุนี ผิน สุวโจ ป. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรรมการแผนกนี้เปนผูคนควาคัมภีรที่มาลงไวในที่นั้น ๆ ดวยอักษรยอ
และเลขหนา.
๓. ธรรมบางอยางมีทางที่พึงเขาใจไดหลายนัย แตมีคําอธิบาย
เพียงนัยเดียว หรือมีขอความที่จะเขาใจตามไดยาก ก็ไดทําบันทึก
ไวเพื่อนําใหผูศึกษากาวขึ้นสูภูมิธรรมวิจารณตอไป สวนที่ปรากฏวา
ผิดพลาดเพราะการพิมพเปนตนนั้น ไดแกไขใหถูกตองตามเนื้อความ
แหงธรรมนั้น ๆ

๔. ขอความตอนหนึ่งในคําอธิบายพุทธคุณบทที่ ๓ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน วา "จรณะจักกลาวในอติเรกทสกะ ผูป รารถนาจงดูใน
หมวดที่ระบุไวนั้น" ดังนี้ แตสมเด็จพระมหาสมณเจา ทรงรจนา
ยังไมถึงจรณะหมวด ๑๕ ก็ประชวรสิ้นพระชนมเสียกอนตามที่กลาว
แลว ธรรมหมวดนี้ยังคางอยู ผูปรารถนาดู จึงหาดูในอติเรกทสกะ
ไมได เพราะฉะนั้น ในการพิมพครั้งนี้ ขาพเจาจึงคัดพระธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ตอนที่วาดวยจรณะ นํามาลงไวโดยนัย
และทําคําอธิบายเพิ่มเติมตามขอความในนิทเทสแหงเสขปฏิปทาสูตร
เพื่อบูรณะขอธรรมที่กลาวถึงใหบริบูรณ
ขาพเจาหวังวา นักธรรมทั้งหลาย คงขอบใจพระสุพจนมุนี
ผูชวยคนควาบอกคัมภีรที่มาแหงขอธรรม ในหนังสือธรรมวิภาค
ปริเฉทที่ ๒ นี้โดยทั่วกัน
พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๙

คํานํา
ธรรมเปนสวนหนึ่งแหงพระศาสนา ที่เรียกรวมกันวาพระธรรมวินัย. สวนนี้ หมายเอาคุณและโทษกับความประพฤติดีและเสียบาง
หมายเอาคติแหงธรรมดาบาง หมายเอาอยางอื่น ๆ อีกบาง แสดง
โดยบุคคลาธิษฐานก็มี โดยธรรมาธิษฐานก็มี พระคันถรจนาจารย
จัดไวเปนหมวดเปนพวกโดยระเบียบตางอๆ เพื่อสะดวกแกการศึกษา
อยางหนึ่ง ทานจัดเขาหมวดตามจํานวนแหงขอธรรม เชนธรรมมี
จํานวน ๒ จัดเขาหมวดทุกะ มีจํานวน ๓ ในหมวดติกะ อีกอยางหนึ่ง
ทานจัดเขาประเภทกันตามคุณลักษณะ ธรรมขอหนึ่ง ๆ เปนตนวา

สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา มีคณ
ุ สมบัติหลายอยางก็มี เชน
เปนอินทรียคือเปนใหญ เปนพละคือเปนกําลัง ในอันกําจัดธรรมอัน
เปนขาศึกแกตน และในอันตั้งตนไวโดยชอบ เปนอริยทรัพยคือคุณสมบัติอยางประเสริฐ หรือคุณสมบัติของพระอริยเจา และเปน
สัปปุริสธรรมคือธรรมของสัตบุรุษ ทานจึงจัดไวในหมวดนั้น ใน
ประเภทนั้นบาง ในหมวดโนน ในประเภทโนนบาง. ผูศึกษาเขาใจ
หัวขอกับทั้งคุณลักษณะแลวศึกษาไปตามหมวดตามประเภท ยอม
เขาในไดงาย แมอาจคุมหมวดคุมประเภทขึ้นไดเองในการเทศนาโดย
ปฏิภาณ เหมือนผูเรียนสรรพคุณแหงวัตถุอันใชเปนเครื่องประกอบยา
เขาใจแลว เรียนตามตํารายายอมไมยาก แมจะปรุงขึ้นใหมใหเหมาะ
แกใครก็ได.
ธรรมวิภาคแบบเรียนธรรมที่ขาพเจารจนา ไดจัดตามวิธีนี้ ตาม
ความนิยมกันสืบมาของผูศึกษาธรรม และเปนวิธีที่ศึกษาไดสะดวก ใน
ปริเฉทตนที่เรียงไวเปนภาคหนึ่ง แหงนวโกวาทสําหรับภิกษุสามเณร
ใหมศึกษา และในบัดนี้ใชเปนหลักสูตรแหงนักธรรมชั้นตรี ขาพเจา
ไดจัดสรรหมวดธรรมเฉพาะที่เกื้อกูลแกความปฏิบัติ และที่ควรรูใน
ชั้นแรก. ในปริเฉทที่ ๒ นี้ ขาพเจาจัดสรรหมวดธรรมที่พนจากนั้น
ขึ้นมา ที่กลาวถึงในปกรณทั้งหลาย ไมเฉพาะเพื่อเกื้อกูลความปฏิบัติ
นี้แลว พบขอธรรมในปกรณนั้น ๆ อาจเขาใจไดดีขึ้น สมเปน
นักธรรมชั้นมัชฌิมะ.
ในการเรียงลําดับธรรม ในหมวดหนึ่ง ๆ ไดเรียงไวตามลําดับ
อักษรเปนพื้น เวนแตที่เนื่องถึงกัน เชนมรรค ๔ ผล ๔ จําตองเรียง
มรรคไวกอนและเรียงผลในลําดับกันไป แมอยางนั้น เพื่อความ
ทรงจําสะดวก ในบัญชีเรือ่ งไดเรียงไวตามลําดับอักษร และเพื่อความ
ทรงจําสะดวก เมื่อหนังสือนี้แตงเสร็จบริบูรณแลว จักเรียกชื่อธรรม
ทุกประเภทเขาในลําดับอักษร และบอกหนาไวเปนบัญชีชื่อธรรมอีก

แผนกหนึ่ง.
อนึ่ง ประเภทธรรมที่จัดสรรไวในปริเฉทนี้ ไมเฉพาะที่มาใน
บาลี ที่มาในอรรถกถาและรูกันดื่น ก็สงเคราะหเขาไวเหมือนกัน
หนังสือนี้ รีบจะใหแลวเสร็จทันใชเปนหลักสูตรสําหรับประโยค
นักธรรมชั้นมัชฌิมะในศกนี้ จะรอรจนาสําเร็จบริบูรณแลวจึงพิมพ
เกรงจะชาไป พิมพในคราวนี้จึงงดอติเรกทสกะไวพลาง จักพิมพ
เฉพาะตอนนั้นเมื่อภายหลัง เมื่อถึงคราวพิมพฉบับครั้งที่ ๒ จึงจัก
รวมเขาในเลมเดียวกัน.
ขาพเจาขอขอบใจพระธรรมไตรโลกาจารย [าณวร] เจาวัด
เทพศิรินทราวาส และพระราชสุธี [อุตฺตม] เจาวัดราชาธิวาส
ผูชวยคัดเลือกประเภทธรรมบาง เปนที่ปรึกษาบาง.
ขาพเจาขออุทิศน้ําพักน้ําแรงแหงการจนาธรรมวิภาคเลมนี้ บูชา
ทานบุรพาจารย ผูบริหารพระพุทธศาสนาสืบกันมา ตลอดถึงพระ
อุปชฌายะพระอาจารยของขาพเจา.
กรม-วชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐
๑

๒

๑. คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย.
๒. คือพระธรรมวโรดม กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย.
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ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒
ทุกะ หมวด ๒
อริยบุคคล ๒
อริยบุคคล ๒
พระเสขะ
พระผูยงั ตองศึกษา
พระอเสขะ
พระผูไมตองศึกษา
องฺ. ทุก. ๒๐/๘๐.
อธิบาย : พระอริยบุคคล ๗ เบื้องตน ชื่อวาพระเสขะ เพราะ
เปนผูยังตองปฏิบัติเพื่อมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไป. พระอริยบุคคลผูตั้ง
อยูในพระอรหัตตผล ชื่อวาพระอเสขะ เพราะเสร็จกิจอันจะตองทํา
แลว [จงดูอริยบุคคล ๘].
กัมมัฏฐาน ๒
สมถกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานเปนอุบายสงบใจ
วิปสสนากัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานเปนอุบายเรืองปญญา.
องฺ. ทุก. ๒๐/๗๗.
อธิบาย : กัมมัฏฐานเนื่องดวยบริกรรม ไมเกี่ยวกับปญญา
จัดเปนสมถกัมมัฏฐาน. กัมมัฏฐานเนื่องดวยทัสสนะทางใจ ในคติ
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ของธรรมดา ปรารภสภาวธรรมและสามัญญลักษณะ จัดเปนวิปสสนา
กัมมัฏฐาน. ภาวนา ๒ ก็เรียก.
กาม ๒
กิเลสกาม
กิเลสเปนเหตุใคร
วัตถุกาม
พัสดุอันนาใคร.
ขุ. มหา. ๒๙/๑.
อธิบาย : กิเลสกาม ไดแกกิเลสใหใคร คือ ราคะ โลภะ
อิจฉา คือความอยากได อิสสา คือความริษยาหรือความหึง อรติ
ความไมยินดีดวย อสันตุฏฐิ ความไมสันโดษ เปนอาทิ. วัตถุกาม
ไดแกกามคุณ ๕ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่นา
ปรารถนารักใครชอบใจ.
ทิฏฐิ ๒
สัสสตทิฏฐิ
ความเห็นวาเที่ยง
อุจเฉททิฏฐิ
ความเห็นวาขาดศูนย.
ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๒๐.
อธิบาย: ทิฏฐิ แปลวา ความเห็น ใชเปนคํากลางก็มี จะให
รูวาดีหรือชั่ว เติมคําหมายตางเขา เชน "สมฺมาทิฏิ" ความเห็น
ชอบ "มิจฺฉาทิฏิ" ความเห็นผิด "ทิฏิสมฺปนฺโน" ถึงพรอม
ดวยทิฏฐิ "ทิฏิวิปนฺโน" วิบัติดวยทิฏฐิ. แตโดยมากใชหมายความ
ชางเห็นผิด เชนทิฏฐิ ๒ นี้. ความเห็นวาในโลกนี้ไมมีอะไรศูนย แม
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คนและสัตวตายแลว รางกายเทานั้นทรุดโทรมไป สวนมนัสที่เรียก
ในภาษาสสกฤตวา "อาตฺมนฺ" เรียกในภาษมคธวา "อัตตา" ก็มี
"ชีโว" ก็มี เรียกในภาษาไทยวา "เจตภูต" เปนธรรมชาติไมศูนย
ยอมถือปฏิสนธิในกําเนิดอื่นสืบไป จัดเปนสัสสตทิฏฐิ. ความเห็น
ปฏิเสธภาวะอยางนั้น ถือวาคนและสัตวจุติจากอัตภาพนั้นแลวเปน
ขาดศูนย จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ.
เทสนา ๒
ปุคคลาธิฏฐานา มีบุคคลเปนที่ตั้ง
ธัมมาธิฏฐานา
มีธรรมเปนที่ตั้ง.
สทฺ. ปฏิ. ๗๗.
อธิบาย: เทสนาแสดงโดยสมมติ กลาวถึงบุคคลเปนตัวอยาง
เรียกปุคคลาธิฏฐานา. เทสนาแสดงโดยสภาวะ ยกธรรมเปนที่ตั้ง
เรียกธัมมาธิฏฐานา. อุทาหรณ แสดงวา บุคคลมีศรัทธา มีเพียร
มีสติ ไดสมาธิ มีปญญา เปนเชนนั้น ๆ นี้ปุคคลาธิฏฐานา.
แสดงวา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เปนเชนนั้น ๆ นี้
ธัมมาธิฏฐานา.
ธรรม ๒
รูปธรรม
สภาวะเปนรูป
อรูปธรรม
สภาวะมิใชรูป.
อภิ. สงฺ. ๒.
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ธรรม ๒
โลกิยธรรม
ธรรมอันเปนวิสัยของโลก
โลกุตตรธรรม
ธรรมอันพนวิสัยของโลก.
อภิ. สงฺ. ๒.
อธิบาย: มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมเปน ๙ จัดเปน
โลกุตตรธรรม เหลือจากนั้นเปนโลกิยธรรม.
ธรรม ๒
สังขตธรรม
ธรรมอันปจจัยปรุง
อสังขตธรรม
ธรรมอันปจจัยไมไดปรุง.
องฺ. จตุกฺก. ๒๐ ๔๔.
อธิบาย: สิ่งหรือสภาพมีเกิดในเบื้องตน มีแปรไปในทามกลาง
มีดับในที่สุด เปนสังขตธรรม. อีกอยางหนึ่ง สภาพเกิดแตเหตุทั้งปวง
จัดเปนสังขตธรรม. พระนิพพานจัดเปนอสังขตธรรม.
นิพพาน ๒ โดยบรรยาย
สอุปาทิเสสนิพพาน
ดับกิเลสยังมีเบญจขันธเหลือ
อนุปาทิเสสนิพพาน
ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ.
ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๘.
องฺ. นวก. ๒๓/๓๙๔.
อธิบาย: โดยบุคคลาธิฏฐาน พระอริยเจาผูละกิเลสไดสิ้นเชิง
ดวยพระอรหัตตมรรคแลว ไดบรรลุพระอรหัตตผล เปนพระอรหันต
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ยังทรงชีพอยู จัดวาไดบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน ครั้นสิ้นชีพแลว
จัดวาไดบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน .
บูชา ๒
อามิสบูชา
บูชาดวยอามิส (คือสิ่งของ)
ปฏิปตติบูชา
บูชาดวยปฏิบัติตาม.
องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๗.
ปฏิสันถาร ๒
อามิสปฏิสันถาร ปฏิสนั ถารดวยอามิส (คือสิ่งของ)
ธัมมปฏิสันถาร ปฏิสนั ถารโดยธรรม.
องฺ. ทุก. ๒๐/๑๑๖.
อธิบาย: ปฏิสันถาร ไดแก การตอนรับแขกผูมาถึงถิ่น.
อามิสปฏิสันถาร ไดแก ตอนรับดวยใหสิ่งของ เชนใหน้ํารอนหมากพลู
อาหารเปนตน. ธัมมปฏิสันถาร แกกันมาวา กลาวธรรมใหฟง
หรือแนะนํากันในทางธรรม. ขาพเจาเห็นไมใชอาการรับแขก มติของ
*

* อธิบายตามสูตรที่ ๗ แหงทุติยวรรค ทุกนิบาต อิติวตุ ฺตก. ๒๕/๒๕๘.
แตในพระบาลีแหงสูตรนั้น หนา ๒๕๘-๙ แสดงวา นิพพานของพระอรหันตผูยังรูสึก
อารมณนาชอบใจ และรูสึกสุขทุกข เรียกสอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานของพระอรหันตผูไมยนิ ดี
เวทนาทั้งปวง (เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ) เรียกอนุปาทิเสสนิพพาน.
ในนวกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๓/๓๙๔. แสดงวา สอุปาทิเสสนิพพาน ไดแกนิพพาน
ของพระเสขะ คือดับสังโยชนไดตามชั้น อนุปาทิเสสนิพพาน ไดแกพระนิพพานของพระอเสขะ
คือดับสังโยชนไดสิ้นเชิง.
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ขาพเจา ไดแกตอนรับโดยควรแกฐานะของแขกผูมา ควรลุกรับ
กราบไหวก็ทํา ไมควรทําอยางนั้น ก็ทําความเอื้อเฟอดวยประการอื่น.
แมเจาถิ่นมีปรารถนาดี แตทําไมควรแกฐานะของแขก การปฏิสันถาร
นั้นอาจเสีย เชนแขกเปนคนชั้นสูง เจาถิ่นทําการตอนรับอยางคนสามัญ
ดูเปนไมสําคัญในแขกผูนั้นเลย. อีกฝายหนึ่ง แขกเปนคนสามัญ
เจาถิ่นตอนรับแข็งแรง อยางทําแกแขกชั้นสูง ดูเปนตื่นหรือเซอะไป.
ธัมมปฏิสันถาร หมายเอาการตอนรับที่ทําพอดีสมแกฐานะของแขก.
ปริเยสนา ๒
อริยปริเยสนา
แสวงหาอยางประเสริฐ
อนริยปริเยสนา แสวงหาอยางไมประเสริฐ.
ม. มู. ๑๒/๓๑๔.
อธิบาย : สัมมาอาชีวะ เปนอริยปริเยสนา. มิจฉาอาชีวะ
เปนอนริยปริเยสนา. ในพระสูตรแสดงวา แสวงหาสภาพอันมิใชของ
มีชรา พยาธิ มรณะ เปนธรรม คือคุณธรรมมีพระนิพพานเปน
อยางสูง เปนอริยปริเยสนา แสวงหาของมีชรา พยาธิ มรณะ เปนธรรม
เชนหาของเลน เปนอนริยปริเยสนา.
ปาพจน ๒
ธรรม และ วินัย.
ที. มหา. ๑๐/๑๗๘.
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อธิบาย: ความปฏิบัติไมไดเนื่องดวยระเบียบอันทรงตั้งไวดวย
พุทธอาณา เปนสิกขาบทหรืออภิสมาจาร เปนทางนําความประพฤติ
และอัธยาศัยใหประณีตขึ้น จัดเปนธรรม. ความปฏิบัติเนื่องดวย
ระเบียบอยางนั้น เปนทางนําความประพฤติใหสม่ําเสมอกัน หรือเปน
เครื่องบริหารคณะ จัดเปนวินัย.
รูป ๒
มหาภูตรูป
รูปใหญ
อุปาทายรูป
รูปอาศัย.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๕. ม. อุป. ๑๔/๗๕.
อธิบาย: สิ่งอันเปนวิสัยแหงอายตนะภายใน ๕ ขางตน จัด
เปนรูปในเบญจขันธ. สิ่งอันเปนวิสัยของจักษุเทานั้น จัดเปนรูปใน
อายตนะภายนอก. ธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย จัดเปน
มหาภูตรูป. อาการของมหาภูตรูป จัดเปนอุปาทายรูป. ประเภท
แหงอุปาทายรูป แสดงไวในพระอภิธัมมัตถสังคหะ คือประสาท ๕
สิ่งที่ใหสําเร็จการเห็น เรียกจักขุปสาท ๑, สิ่งที่ใหสําเร็จการฟง
เรียกโสตปสาท ๑, สิ่งที่ใหสําเร็จการดม เรียกฆานปสาท ๑, สิ่งที่ให
สําเร็จการลิ้ม เรียกชิวหาปสาท ๑, สิ่งที่ใหสําเร็จการรูสึกผัสสะ
เรียกกายปสาท ๑, หรือเรียกสั้นเพียง จักขุ โสต ฆาน ชิวหา กาย
โคจร (คืออารมณ) ๕ รูปอันเปนวิสัยแหงจักขุ ๑, เสียง ๑, กลิ่น ๑,
รส ๑, โผฏฐัพพะ (ยกอาโปนับแต ๓) ๑. ภาวะ ๒ อิตถีภาวะ
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ความเปนหญิง ๑, ปุริสภาวะ ความเปนชาย ๑. หทัย หมายเอาสิ่ง
ที่ใหสําเร็จความคิด ๑. ชีวิตินทรีย หมายเอาความเปนอยูแหงรูป
หรือสิ่งที่รักษารูปใหเปนอยู ๑. อาหารหมายเอาโอชา ๑. อากาสธาตุ
หมายเอาสิ่งที่ขังอยูในชองวาง เรียกปริจเฉทรูป ๑. วิญญัตติ ๒ คือ
กายวิญญัตติ กิริยาที่ไหวกายได ๑, วจีวิญญัตติ กิริยาที่ไหววาจา
คือพูดได ๑. วิการ คืออาการตาง ๓ ลหุตา ความเบา อธิบายวา
รูปของคนยังเปน ไมหนักดุจรูปของคนตายแลว ๑, มุทุตา ความ
ออนสลวย อธิบายวา รูปยังปกติมีขอลําอาจคูหรือเหยียดคลองแคลว
ไมแข็งกระดางดุจรูปของคนเจ็บคนตายแลว ๑, กัมมัญญตา ความ
ควรแกการงาน คือความคลองแคลว ๑. ลักขณะ ๔ คือ อุจจยะ
ความรูจักเติบขึ้น ๑, สันคติ ความสืบเนื่องกัน เชนขนเกาหลุดรวงไป
ใหมเกิดแทนกัน ๑, ชรตา ความรูจักทรุดโทรม ๑, อนิจจตา
ความไมยั่งยืน ๑. สิริเปน ๒๕ รวมทั้ง ๒ ประเภทเปน ๒๙ แตใน
ปกรณนับเปน ๒๘. ในที่บางแหงนับโคจรเพียง ๔ ยกโผฏฐัพพะที่เปน
ประเภทเดียวกับรูป จึงลง ๒๘ พอดี.
วิมุตติ ๒
เจโตวิมุตติ
ความหลุดพนดวยอํานาจแหงใจ
ปญญาวิมุตติ
ความหลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา.
องฺ. ทุก. ๒๐/๗๘.,๑๐๔. อง. นวก. ๒๓/๔๗๓.
อธิบาย : ความทําจิตใหหลุดพนจากกิเลสาสวะถึงความบริสุทธิ์
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โดยนิปปริยาย เรียกวิมตุ ติ . วิมุตติมีสมาธิเปนปทัฏฐาน คือ ทาน
ผูบรรลุไดฌานมากอนแลว จึงบําเพ็ญวิปสสนาตอ จัดเปนเจโตวิมุตติ.
วิมุตติที่ไดบรรลุดวยลําพังบําเพ็ญวิปสสนาลวน จัดเปนปญญาวิมุตติ.
อยางตน ไดแกวิมุตติของพระอรหันตผูไดบรรลุวิชชา ๓ และผูได
อภิญญา ๖. อยางหลัง ไดแกวิมุตติของพระอรหันตสุขวิปสสก .
อีกอยางหนึ่ง ทานแสดไวโดยไมตาง ทั้ง ๒ ชื่อหมายเอา
พระอรหันต เรียกเจโตวิมุตติ เพราะพนจากราคะ เรียกปญญาวิมุตติ
เพราะพันจากอวิชชา.
สังขาร ๒
อุปาทินนกสังขาร
สังขารมีใจครอง
อนุปาทินนกสังขาร
สังขารไมมีใจครอง.
วิ. ขนฺธ. ตติย. ๒๐.
อธิบาย: สิ่งที่ธรรมดาคุมเขาจากธาตุ เชนรางกายและตนไม
ก็ดี สิ่งที่คนคุมเขาจากสัมภาระ เชนรถและเรือนก็ดี ชื่อวาสังขาร.
เทวดามนุษยอมนุษยและดิรัจฉานตางประเภท เปนอุปาทินนกสังขาร.
๑

๒

๓

๑. โดยโลกุตตรนัย. ๒. ทรงไวในธรรมวิจารณวา "ขาพเจาเขาใจไมพอจะอนุโมทนา
หรือคาน แตเทียบกันเขาไมสมกับวิสุทธิ อันจะกลาวในลําดับ" ๓. พระบาลีสุตตันตปฎก
ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๗๘. ๔. ในพระบาลีนวกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๓/๔๗๓.
แสดงปญญาวิมุตติโดยปุคคลาธิฏฐาน มีใจความวา ผูเขารูปฌานอรูปฌานและรูดว ยปญญา
จัดเปนปญญาวิมุตติโดยปริยาย ผูเขาสัญญเวทยิตนิโรธและสิ้นอาสวะดวยปญญา จัดเปนปญญา
วิมุตติโดยปริยาย. ในเมตตานิสังสสูตร พระสุตตันตปฎก เอกาทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย
๒๔/๓๗๐. แสดงการทําจิตใหหลุดพนดวยเมตตาวา เมตตาเจโตวิมตติ.
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ภูเขา ตนไม รถ เรือน เปนตน เปนอนุปาทินนกสังขาร.
สมาธิ ๒
อุปจารสมาธิ
สมาธิเปนแตเฉียด ๆ
อัปปนาสมาธิ
สมาธิอันแนแนว.
วิ. สมาธิ. ทุติย. ๑๙๔. ม. มู. ๑๒/๓๘๑. (โดยความ)
อธิบาย: การทําใจใหนิ่ง คือมีอารมณเดียว จัดเปนสมาธิ
สมาธิอันยังไมดิ่งลงไปแท เปนแตจวน ๆ จัดเปนอุปจารสมาธิ. สมาธิ
อังดิ่งลงไป สุขุมกวาอุปจารสมาธิ จัดเปนอัปปนาสมาธิ.
สุข ๒
กายิกสุข
สุขทางกาย
เจตสิกสุข
สุขทางใจ.
สุข ๒
สามิสสุข
สุขอิงอามิส (คือกามคุณ)
นิรามิสสุข
สุขไมอิงอามิส (คืออิงเนกขัมมะ).
องฺ. ทุก. ๒๐/๑๐๑.
ทุกขอยางละ ๒ พึงรูโดยปฏิปกขนัยตอสุข.
สุทธิ ๒
ปริยายสุทธิ
หมดจดโดยเอกเทส
นิปปริยายสุทธิ
หมดจดโดยสิ้นเชิง.
มโน. ปู. ทุติย. ๔.
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อธิบาย : ปฏิบัติกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์เปนอยาง ๆ ยังมี
การละและการบําเพ็ญเปนกิจอยูอีก จัดเปนปริยายสุทธิ. ความ
บริสุทธิ์ของพระอรหันตผูเสร็จกิจในการละและการบําเพ็ญแลว จัดเปน
นิปปริยายสุทธิ.
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ติกะ หมวด ๓
อกุศลวิตก ๓
กามวิตก
ความตริในทางกาม
พยาบาทวิตก ความตริในทางพยาบาท
วิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียน.
องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๙๖.
อธิบาย: ความตริประกอบดวยอธรรมราคะ เชนคิดแสไปใน
การทํากาเมสุมิจฉาจาร และทําทุราจารผิดประเพณี และปรกอบ
ดวยอภิชฌา เชนคิดแสไปในทางหาลาภอันไมชอบธรรม จัดเปน
กามวิตก. ความตริประกอบดวยพยาบาท มีโทสะเปนมูล คือคิด
ทําลายหรือตัดรอนผูอื่น จัดเปนพยาบาทวิตก. ความตริประกอบดวย
เจตนาเปนเหตุทําความลําบากใหแกผูอื่น มีโมหะเปนมูล เชนให
คนหรือสัตวพาหนะเกินพอดี ไมปรานีไมคิดถึงความลําบากของเขา
ของมัน หรือแสวงหาความสุกเพื่อตนเองในทางลําบากของผูอื่น จัด
เปนวิหิงสาวิตก.
กุศลวิตก ๓
เนกขัมมวิตก
ความตริในทางพรากจากกาม
อพยาบาทวิตก
ความตริในทางไมพยาบาท
อวิหิงสาวิตก
ความตริในทางไมเบียดเบียน.
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อธิบาย: ความตริเปนไปเพื่อทําใจไมใหลุอํานาจแกกิเลสกาม
และไมติดอยูในวัตถุกาม จัดเปนเนกขัมมวิตก แตเนกขัมมศัพทนี้
ทานหมายเอาออกบวช เพราะความมุงหมายของผูบวช ยอมเปน
ไปในทางนั้น. ความตริเปนดวยอํานาจเมตตาในผูอื่น ปรารถนา
ความดีความงามเพื่อเขา จัดเปนอพยาบาทวิตก. ความตริเปนไป
ดวยอํานาจกรุณาในผูอื่น จะทําอะไร ๆ เนื่องดวยผูอื่น เปนตนวา
จะใชคนหรือสัตว มีปรานีคิดถึงความลําบากของเขาของมัน ไมใช
ตรากตรํา ไมทําความลําบากใหแกเขาแกมันโดยไมจําเปน จัดเปน
อวิหิงสาวิตก.
อัคคิ [ไฟ ๓]
ราคัคคิ
ไฟคือราคะ
โทสัคคิ
ไฟคือโทสะ
โมหัคคิ
ไฟคือโมหะ.
ขุ. อุ. ๒๕/๓๐๑.
อธิบาย: กิเลส ๓ ประเภทนี้ จัดเปนอัคคิ เพราะเปนสภาพ
เผาลนสันดานใหรอน.
อัตถะ หรือ ประโยชน ๓
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนในภพนี้
สัมปรายิกัตถะ
ประโยชนในภพเจา
ปรมัตถะ
ประโยชนอยางยอด (คือพระนิพพาน).
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อธิปเตยยะ ๓
อัตตาธิปเตยยะ
โลกาธิปเตยยะ
ธัมมาธิปเตยยะ

ความมีตนเปนใหญ
ความมีโลกเปนใหญ
ความมีธรรมเปนใหญ.
องฺ. ติก. ๒๐/๑๘๖.
อธิบาย: อัตตาธิปเตยยะนั้น พึงเห็นเชนคนจะทําบุญ ปรารภ
ภาวะของตนผูเปนอิสระ ทําดวยมุงใหสมภาวะของตน ผูทํามุงผล
อันจะไดแกตน หรือมุงความสะดวกแหงตนก็เชนนั้น. โลกาธิปเตยยะ
นั้น พึงเห็นเชนผูนั้นทําบุญ ดวยมุงจะใหผูอื่นสรรเสริญ หรือไมทํา
เกรงเขาจะนินทา หรือทําตามความนิยมของเขาทั้งหลาย. ธัมมาธิปเตยยะนั้น พึงเห็นเชนผูทําไมมุงอยางอื่น เปนแตเห็นสมควรเห็น
วาถูกก็ทํา หรือทําดวยอํานาจเมตตากรุณาเปนอาทิ.
อนุตตริยะ ๓
ทัสสนานุตตริยะ
ความเห็นอันเยี่ยม
ปฏิปทานุตตริยะ
ความปฏิบัติอันเยี่ยม
วิมุตตานุตตริยะ
ความพนอันเยี่ยม.
ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๓๑.
อธิบาย: ความเห็นธรรมดวยญาณ ไดในพุทธภาษิตวา "ผูใด
เห็นธรรม ผูน ั้นชื่อวาเห็นเรา" ดังนี้ จัดเปนทัสสนานุตตริยะ. ความ
ปฏิบัติธรรมที่ไดเห็นแลวนั้น ทั้งในสวนปหานะ ทั้งในสวนภาวนา
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จัดเปนปฏิปทานุตตริยะ. ความพนจากกิเลสาสวะเปนอกุปปธรรม
เพราะปฏิปทานั้น จัดเปนวิมุตตานุตตริยะ.
อภิสังขาร ๓
ปุญญาภิสังขาร
อภิสังขารคือบุญ
อปุญญาภิสังขาร อภิสังขารคือบาป
อเนญชาภิสังขาร อภิสังขารคืออเนญชา.
ขุ. ปฏ. ๓๑/๑๘๑.
อธิบาย: สภาพผูตกแตง ไดชื่อวาอภิสังขาร. บุญก็ดี บาปก็ดี
เปนผูแตงสัตวใหดีบางเลวบางตาง ๆ กัน จึงไดชื่อวาอภิสังขาร
ละอยาง ๆ. อเนญชา แปลวาความไมหวั่นไหว ไดแกความมั่น
หรือธรรมชาติหาความหวั่นไหวมิได ไดแกมั่น แสดงภูมิธรรมเพียง
ชั้นสมาบัติก็มี ถึงโลกุดรก็ดี ในที่นที้ านแกวาไดแกอรูปสมาบัติ ๔
และสงเคราะหรูปสมาบัติเขาในปุญญาภิสงั ขาร เหมือนบุญอันเปน
กามาพจร. อเนญชาภิสังขาร ความยังไมชัด ขาพเจาขอฝากนักธรรม
ไวพิจารณาดวย . อภิสังขารนี้ มาในนิทเทสแหงสังขารศัพทใน
อุทเทสแหงปฏิจจสมุปบาท โดยนัยนี้ เปนอันวา ทานหมายความ
เปนอันเดียวกัน.
*

* ในกันทรกสูตร ม. ม. ๑๓/๑๕. และในเทฺวธาวิตักกสูตร ม. มู. ๑๒/๒๓๖-๗. คําวา
"อเนญชา" หมายเอาจตุตถฌาน โดยนัยนี้ นาจะหมายความวา ปุญญาภิสังขาร ไดแก
กุศลวิตก อปุญญาภิสังขาร ไดแกอกุศลวิตก.
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อาสวะ ๓
กามาสวะ
อาสวะเปนเหตุอยากได
ภวาสวะ
อาสวะเปนเหตุอยากเปน
อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชาความเขลา.
ที. มหา. ๑๐/๙๖.
อธิบาย: ศัพทวา อาสวะนั้น อยางหนึ่งใชเรียกเมรัย เชน
"ปุปฺผาสโว" น้ําดองดอกไม "ผลาสโว" น้ําดองผลไม. อีก
อยางหนึ่ง ใชเรียกเจตสิกอันเศราหมอง เชนอาสวะ ๓ นี.้ อาสวะ
กับกิเลสตางกันหรือเปนแววจนะของกันและกัน ควรไดรับความ
พิจารณา. เพงพยัญชนะแหงศัพท นาจะเห็นวา กิเลสที่แปลวาสภาพ
ที่เศราหมองหรือเครื่องเศราหมอง ใชเรียกเจตสิกประเภทนั้นทั่วไป
อาสวะที่แปลวา สภาพดองหรือหมักหมม ใชเรียกเจตสิกประเภทนั้น
เฉพาะที่แกกลานับวาเปนเจาเรือน อุทาหรณคนสามัญยังมีอยากได
ยังมีโกรธ แตเขาไมเรียกวาเปนคนมักได เปนคนมักโกรธ ทุกคนไป
เขาเรียกเฉพาะบางคน เชนนี้ เขาหมายเอาความอยากไดบาง ความ
โกรธบาง อันเปนไปกลา หรืออันเปนอาจิณในสันดานของบุคคลนั้น.
แตอันที่แทดูเหมือนเปนแววจนะของกันและกันเรียกในตางคราว. ใน
บางคราวแบงเรียกบางอยางวาอาสวะ บางอยางวาอนุสัย บางอยางวา
สังโยชน บางอยางวาคันถะ บางอยางวาอกุศลจิตตุปบาท และอื่น ๆ อีก
ในบางคราวรวมเรียกวากิเลส. คนอยากไดเพราะอาสวะประเภทใด
เปนเหตุ อาสวะนั้น จัดเปนกามาสวะ. คนอยางเปนอยู อยากเกิด
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เพราะอาสวะประเภทใดเปนเหตุ อาสวะนั้น จัดเปนภวาสวะ. คนเขลา
ไมแจงการณอันควรจะรูได อยางเรียกวา เสนผมบังภูเขา เพราะ
อาสวะใดเปนเหตุ อาสวะนั้นจัดเปนอวิชชาสวะ.
กรรม ๓
กายกรรม
กรรมทําดวยกาย
วจีกรรม
กรรมทําดวยวาจา
มโนกรรม
กรรมทําดวยใจ.
ม. ม. ๑๓/๕๖.
ทวาร ๓
กายทวาร
ทวารคือกาย
วจีทวาร
ทวารคือวาจา
มโนทวาร
ทวารคือใจ.
มงฺ. ที. วินัย. ๑/๒๓๗.
อธิบาย: ปาณาติบาตก็ดี อทินนาทานก็ดี จัดเปนกายกรรม
ทําเอง จัดเปนทางกายทวาร ใชใหเขาทํา จัดเปนทางวจีทวาร.
มุสาวาท จัดเปนวจีกรรม พูดทางปาก จัดเปนทางวจีทวาร. ทํา
กายวิการ เชนจะรับ พยักหนา จะปฏิเสธ สั่นศีรษะ จัดเปนทาง
กายทวาร. อภิชฌา เปนมโนกรรม จับลูบคลําพัสดุที่อยากได แต
ไมไดมีไถยจิต จัดเปนทางกายทวาร บนวา ทําอยางไรดีหนอ จักได
พัสดุนั้น จัดเปนทางวจีทวาร เปนแตรําพึงในใจ จัดเปนทางมโนทวาร
ในฝายกุศลพึงรูโดยนัยนี้.
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ญาณ ๓
อตีตังสญาณ
อนาคตังสญาณ
ปจจุปปนนังสญาณ

ญาณในสวนอดีต
ญาณในสวนอนาคต
ญาณในปจจุบัน.
ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๙๒.
อธิบาย: ปญญาอันรูจักสาวหาเหตุการณในหนหลังอันบันดาล
ใหเกิดขึ้นในปจจุบัน จัดเปนอตีตังสญาณ. ปญญาอันรูจักคาดเห็นผล
ในอนาคตอันจักบันดาลเกิด เพราะเหตุการณในปจจุบันหรือในอนาคต
ดวยกัน จัดเปนอนาคตังสญาณ. ปญญาอันรูจักวาควรทําอยางไร
ในเมื่อเหตุหรือผลเกิดในทันใด จัดเปนปจจุปปนนังสญาณ.
ญาณ ๓
สัจจญาณ
ปรีชาหยั่งรูอริยสัจ
กิจจญาณ
ปรีชาหยั่งรูกิจอันควรทํา
กตญาณ
ปรีชาหยั่งรูกิจอันทําแลว.
ส. มหา. ๑๙/๕๓๐.
อธิบาย: ปรีชาหยั่งรูวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา จัดเปนสัจจญาณ. ปรีชาหยั่งรูวา ทุกข
เปนธรรมชาติที่ควรกําหนดรู ทุกขสมุทัย เปนสภาพที่ควรละเสีย
ทุกขนิโรธ เปนสภาพที่ควรทําใหแจง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปน
ธรรมชาติทคี่ วรทําใหเกิด จัดเปนกิจจญาณ. ปรีชาหยั่งรูกิจ ๔ อยาง
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นั้นวาทําสําเร็จแลว จัดเปนกตญาณ. ญาณ ๓ นี้ เปนไปในสัจจะ
ละ ๓ ๆ ๔ สัจจะ จึงเปน ๑๒ เรียกวามีวนรอบ ๓ ใน ๔ อริยสัจ
มีอาการ ๑๒.
ตัณหา ๓
กามตัณหา
ตัณหาในกาม
ภวตัณหา
ตัณหาในภพ
วิภวตัณหา
ตัณหาในปราศจากภพ.
องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๙๔.
อธิบาย: ความอยากไดอยากพนอยางแรง ที่เรียกวาทะยาน
วาดิ้นรน จัดวาเปนตัณหา. ความอยากไดวัตถุกามอันยังไมได และ
ความหมกมุนอยูในวัตถุกามอันไดแลว จัดเปนกามตัณหา. ความ
อยากเปนอยูในภพที่เกิดดวยอํานาจความอาลัย และความอยากเกิด
ในภพที่ปรารถนาตอไป จัดเปนภวตัณหา. ความอยากเปนนั่นเปนนี่
สงเคราะหเขาในประเภทนี้ดวย. ความอยากไมเปนอยูในภพที่เกิด คือ
ความอยากตามเสีย ดวยอํานาจความเบื่อหนายและความอยากดับศูนย
ไมเกิดในภพนั้น ๆ อีก จัดเปนวิภวตัณหา. ความไมอยากเปนนั่น
เปนนี่ สงเคราะหเขาในประเภทนี้ดวย.
ทิฏฐิ ๓
อกิริยทิฏฐิ
ความเห็นวาไมเปนอันทํา
อเหตุกทิฏฐิ
ความเห็นวาหาเหตุมิได
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นัตถิกทิฏฐิ

ความเห็นวาไมมี.
ม. ม. ๑๓/๑๑๑.
อธิบาย: ความเห็นของบางคนวา ทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งจัดวาเปนชั่ว ไมมีคนรู ไมมีคนจับได ไมมีคนลงโทษ ก็เปลา
ทั้งนั้น ตอมีคนรูจับไดและลงโทษตางหาก จึงใหโทษ สวนซึง่ จัดวา
เปนดี ไมมคี นรู ไมมีคนชม ไมมีคนใหบําเหน็จบํานาญ ก็เปลา
ทั้งนั้นเหมือนกัน ตอมีคนรูแลวชมและใหบําเหน็จบํานาญตางหาก
จึงใหคุณ นี้จัดเปนอกิริยทิฏฐิ. ความเห็นของบางคนวา อันคนเรา
ไดดีหรือไดรายตามคราวที่เคราะหดีหรือเคราะหราย ถึงคราวเคราะหดี
ก็ไดดีเอง ทําอะไรมีคนชม ชวยสนับสนุนชุบเลี้ยง ลาภยศเกิดขึ้น
ตามกัน ถึงคราวเคราะหรายสิ ทําอะไรมีคนติ เขาขัดขวาง
ตัดรอนขาดลาภยศลงตามกัน นี้จัดเปนอเหตุกทิฏฐิ. ความเห็นของ
บางคนวา สัตวบุคคลไมมี ตางเปนแตธาตุประชุมกัน เกื้อกูลกัน
หรือทํารายกัน ไมเปนบุญไมเปนบาป ธาตุอยางหนึ่งถึงกันเขา
กับธาตุอีกอยางหนึ่งตางหาก เชนฝนตกเชยตนไมใหตาย จัดวาไฟ
ไดบาปหรือ นี้จัดเปนนัตถิกทิฏฐิ. อกิริยทิฏฐิ ปฏิเสธลําพังการทํา
ถือปจจัยภายนอกคือบุคคลเปนผูอํานวย ผิดคติแหงพระพุทธศาสนา
ที่ถือวาการทํานั้นเองเปนเหตุ เชนคนปลนเอาทรัพยของเขา แมเขา
ยังจับไมได ก็ไดความรอนใจและเที่ยวหนีซุกซอน คนบริจาคทรัพย
ของตนชวยเกื้อกูลคนอื่น แมไมไดผลภายนอก ก็ยังไดความ
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เบิกบานใจตนเอง และการทํานั้นยอมใหผลในคราวตางกัน ดวย
อํานาจแหงประโยคสมบัติ. อเหตุกทิฏฐิ ปฏิเสธเหตุอันไมปรากฏ
ถือปจจัยภายนอกคือคราวเปนผูอํานวย ผิดคติแหงพระพุทธศาสนา
ที่ถือวาสังเขตธรรมทั้งปวงเกิดแตเหตุ แมไมปรากฏวาอะไรเปนเหตุ
แหงธรรมชือ่ นั้น แมอยางนั้น ธรรมชื่อนั้นก็คงเกิดแตเหตุอยูนั่นเอง
เปนแตเหตุนั้นยังไมปรากฏ ที่ทานจับตนเคา เรียกวาอวิชชา. นัตถิกทิฏฐิ ปฏิเสธดวยประการทั้งปวง ซึ่งสมมติสัจจะและคติแหงธรรมดา
อันเนื่องดวยเหตุและผล ยนเรียกวากัมมัสสกตา ผิดคติแหงพระ
พุทธศาสนา ที่รับสมมติสัจจะและคติแหงธรรมดา คือกัมมัสสกตา
แมรับอยูสัตวบุคคลโดยสมมตินั้นเปนแตธาตุประชุมกันก็จริง แต
ตกอยูในคติแหงธรรมดาคือ กัมมัสสกตา ทิฏฐิ ๓ นี้ จัดเปน มิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นผิด จัดเปนนิยตทิฏฐิ ความเห็นอันดิ่งลง ยากที่จะถอนออก
รวมเรียกวา นิยตมิจฉาทิฏฐิ.
เทพ ๓
สมมติเทพ
เทวดาโดยสมมติ
อุปปตติเทพ
เทวดาโดยกําเนิด
วิสุทธิเทพ
เทวดาโดยความบริสุทธิ์.
ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๑๒.
อธิบาย: พระราชา พระเทวี แลพระราชกุมาร จัดเปน
สมมติเทพ. ภุมมเทวดาสิงอยู ณ ภพนี้ ที่ตนไมบาง และที่วัตถุอื่น ๆ
บาง ซึ่งเรียกวาพระภูมิบาง วัตถุเทวดาบาง และอากาสัฏฐกเทวดา
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สิงอยูในอากาศ ตางโดยเปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง จัดเปน
อุปปตติเทพ. พระอรหันต จัดเปนวิสุทธิเทพ.
ธรรมนิยาม ๓
สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง
สังขารทั้งปวง
เปนทุกข
ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา.
องฺ. ติก. ๒๐/๓๖๘.
อธิบาย: สภาพอันไดชื่อวาสังขารใน ๒ บทขางตนนั้น เพราะ
ประกอบดวยสังขตลักษณะ ตกอยูในคติแหงธรรมดา คือตอง
แปรผัน ที่เปนอุปาทินนกะตองเสวยทุกข. สภาพอันไดชื่อวาธรรมใน
บทหลังนั้น หมายเอาสภาพทั้งเปนสังขาร ทั้งเปนวิสังขาร เพราะ
พระนิพพานก็จัดวาเปนอนัตตา แตจัดวาเปนธรรมไมแปรผัน และไม
ประกอบดวยทุกข ไมไดใน ๒ บทขางตน จึงใชศัพทธรรมในบท
หลัง. โดยนัยนี้ สังขารอันไมเที่ยงและเปนทุกข ตองเปนอนัตตาดวย.
๓ บทนี้ ธรรมฐิติ ก็เรียก.
นิมิตต ๓
ปริกัมมนิมิตต
นิมิตในบริกรรม
อุคคหนิมิตต
นิมิตติดตา
ปฏิภาคนิมิตต
นิมิตเทียบเคียง.
อภิ. สงฺ. ๕๑.
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อธิบาย: ภิกษุผูเจริญกัมมัฏฐาน เพงดูวัตถุอยางในอยางหนึ่ง
เปนอารมณ คือกสิณ ๑๐ หรืออสุภ ๑๐ วัตถุนั้นที่ภิกษุเพงดูและ
นึกเปนอารมณ ซึ่งเรียกวาบริกรรม จัดเปนปริกัมมนิมิตต. ภิกษุ
เพงดูวัตถุนั้นจนติดตา หลับตาเห็น จัดเปนอุคคหนิมิตต. ในลําดับ
นั้น ภิกษุอาจนึกขยายสวน หรือยนสวนแหงอุคคหนิมิตตนั้นได
สมรูปสมสัณฐาน จัดเปนปฏิภาคนิมิตต.
ภาวนา ๓
ปริกัมมภาวนา
ภาวนาในบริกรรม
อุปจารภาวนา
ภาวนาเปนอุปจาร
อัปปนาภาวนา
ภาวนาเปนอัปปนา.
อภิ. สงฺ ๕๑.
อธิบาย: กิริยาที่ทําบริกรรมในขณะเจริญกัมมัฏฐานอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เพงดูวัตถุดังกลาวแลวในนิมิตต ๓ ก็ดี ทั้งเปนแต
ลําพังนึก เชนเจริญอนุสสติก็ดี จัดวาปริกัมมภาวนา ภาวนาในขณะ
อุคคหนิมิตตปรากฏ ในการเจริญกัมมัฏฐานเพงดูวัตถุ หรือในขณะ
นิวรณสงบ ในการเจริญกัมมัฏฐานเปนแตลําพังนึก จัดวาอุปจารภาวนา แปลวาภาวนาเฉียด หรือภาวนาใกลเขาไป. ภาวนาในขณะ
ปฏิภาคนิมิตตปรากฏ ในการเจริญกัมมัฏฐานเพงดูวัตถุ จัดเปน
อัปปนาภาวนา แปลวาภาวนาแนแนว ในการเจริญกัมมัฏฐานเปนแต
ลําพังนึก ทานวาไมถึงอัปปนา.
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ปริญญา ๓
ญาตปริญญา
กําหนดรูดวยการรู
ตีรณปริญญา
กําหนดรูดวยการพิจารณา
ปหานปริญญา
กําหนดรูดวยการละเสีย.
ขุ. มหา. ๒๙/๖๐.
อธิบาย: ญาตปริญญา กําหนดรูปญจขันธเปนตนโดยวิภาค
ไดแกรูจักแยกออกจากสังขาร คือสิ่งที่คุมกันอยู. ตีรณปริญญา
กําหนดพิจารณาเห็นโดยไตรลักษณ. ปหานปริญญา กําหนดละ
ฉันทราคะในปญจขันธเปนตนนั้นเสีย.
ปหาน ๓
ตทังคปหาน
การละชั่วคราว
วิกขันภนปหาน การละดวยการสะกดไว
สมุจเฉทปหาน
การละดวยตัดขาด.
วิ. าณทสฺสน. ตติย. ๓๔๙.
อธิบาย: ตทังคปหาน ไดแกการละกิเลส และบาปธรรม
ของสามัญชน. วิกขัมภนปหาน ไดแกการละของชนผูไดฌาน.
สมุจเฉทปหาน ไดแกการละดวยอริยมรรคของพระอริยบุคคล.
ปาฏิหาริยะ ๓
อิทธิปาฏิหาริยะ
ฤทธิ์เปนอัศจรรย
อาเทสนาปาฏิหาริยะ ดักใจเปนอัศจรรย
อนุสาสนีปาฏิหาริยะ คําสอนเปนอัศจรรย.
ที. สี. ๙/๒๗๓. องฺ. ติก. ๒๐/๒๑๗.
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อธิบาย: การแสดงฤทธิ์ไดพนของสามัญมนุษย เชนนิรมิตตัว
ไดตาง ๆ ลองหนได ดําดินได เดินน้ําได เหาะได ทานจัดเปน
ปาฏิหาริยะอยางหนึ่ง แตหมายอาการแสดงฤทธิ์โตง ๆ อยางนี้ หรือ
หมายเอาการแสดงฤทธิ์เปนธรรมาธิษฐาน เปรียบดวยบุคคลาธิษฐาน
ขอฝากปราชญไวเพื่อสันนิษฐาน. การดักใจทายใจคนได ทานจัดเปน
ปาฏิหาริยะอยางหนึ่ง. คําสั่งสอนอันอาจจูงใจคนใหนิยมไปตาม ทาน
จัดเปนปาฏิหาริยะอยางหนึ่ง. ปาฏิหาริยะ ๓ นี้ ทานวามีในสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา. และยกยองอนุสาสนีปาฏิหาริยะวา เปนอัศจรรย
ยิ่งกวา ๒ อยางขางตน.
ปฎก ๓
พระวินัยปฎก
หมวดพระวินัย
พระสุตตันตปฎก
หมวดพระสุตตันตะ [หรือพระสูตร]
พระอภิธรรมปฎก หมวดพระอภิธรรม.
วิ. ปริวาร. ๘/๑๒๔.
อธิบาย: ศัพทวาปฎก เปนชื่อแหงกระจาดหรือตระกรา เอามา
ใชในที่นี้ ดวยหมายเอาความวาเปนหมวดที่รวบรวม ดุจกระจาดเปน
ที่รวมสิ่งของตาง ๆ มีผกั ตาง ๆ ที่ซอื้ มาจากตลาดเปนตน. ปาพจน
ในที่นี้ทานแบงเปน ๓ พระวินัยคงที่ พระธรรมแบงออกเปน ๒ หมวด
ที่แสดงโดยบุคคลาธิษฐาน หรือเจือดวยบุคคลาธิษฐาน จัดเปนพระสุตตันตะ ๑. หมวดที่แสดงโดยธรรมาธิษฐานลวน จัดเปนพระอภิธรรม ๑.
ทั้ง ๓ นี้ เปนหมวดหนึ่ง ๆ ที่รวบรวมปกรณมีประเภทเดียวกัน จึง
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จัดเปนปฎกหนึ่ง ๆ.
พุทธจริยา ๓
โลกัตถจริยา ทรงประพฤติเปนประโยชนแกโลก
ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเปนประโยชนแกพระญาติ
หรือโดยฐานเปนพระญาติ
พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน โดยฐานเปน
พระพุทธเจา.
มโน. ปู. ปม. ๑๐๔.
อธิบาย: โลกัตถจริยานั้น ไดแกทรงประพฤติเปนประโยชน
แกมหาชนที่นับวาสัตวโลกทั่วไป เชนทรงแผพระญาณเล็งดูสัตวโลก
ทุกเชาค่ํา ผูใดปรากฏในขายพระญาณ เสด็จไปโปรดผูนั้น กลาวสั้น
ทรงสงเคราะหคนทั้งหลายโดยฐานเปนเพื่อมนุษยดวยกัน นับเขา
ในขอนี้. ญาตัตถจริยา ไดแกทรงสงเคราะหพระญาติโดยฐานเปน
พระญาติ เชนทรงพระอนุญาตใหพวกศากยะผูเปนพระญาติและเปน
เดียรถีย จะเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ไมตองอยูติตถิยปริวาส ๔ เดือนกอน เหมือนพวกเดียรถียอื่น นี้เปนญาตัตถจริยา
โดยเฉพาะ. เมื่อเพงถึงพระพุทธจริยาอันเปนไปเพื่อสงเคราะหพระญาติ
การเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติ ณ นครกบิลพัสดุก็ดี การเสด็จไปหาม
พระญาติฝายศากยะและโกลิยะผูวิวาทกันดวยแยงน้ําเขานาก็ดี จัดเขา
ในขอนี้ก็ได. พุทธัตถจริยานั้น ไดแกพระพุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญใหเปน
ประโยชนแกมหาชนโดยฐานเปนพระพุทธเจา เชนทรงบัญญัติสิกขาบท
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อัน เปนอาทิพรหมจรรยบาง อันเปนอภิสมาจารบาง เพื่อนิคคหะ
พวกภิกษุหนาดานไมละอาย ซึ่งเรียกวาทุมมังกุผูเกอยาก คือผูไมคอย
รูจักอายบาง เรียกวาอลัชชี ผูไมมียางอายบาง และเพื่อวางระเบียบ
นําความประพฤติแหงพวกภิกษุผูรักดีรักงาม ซึ่งเรียกวาเปสละบาง
ผูมีอายเรียกวาลัชชีบาง และทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนา ให
บริษัททั้งคฤหัสถบรรพชิตรูทั่วถึงธรรม ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ใหยั่งยืนสืบมา. กลาวสั้น ทรงทําหนาที่ของพระพุทธเจา นับเขาในขอนี้.
ภพ ๓
กามภพ
ไดแกภพเปนกามาวจร
รูปภพ
ไดแกภพเปนรูปาวจร
อรุปภพ
ไดแกภพเปนอรูปาวจร.
ม. ม. ๑๒ ๕๓๙.
อธิบาย: ภพเปนภามาวจรนั้น หมายเอาโลกเปนที่อยูของหมู
สัตวผูเสพกาม คือ นรก มนุษยโลก สวรรค ๖ ชั้น ตั้งแตชั้น
จาตุมมหาราชถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตี. ภพเปนรูปาวจรนั้น หมายเอา
ชั้นพรหมมีรปู ๑๖ ชั้น ตั้งแตชั้นพรหมปาริสัชชะ ถึงชั้นเอกนิฏฐะ. ภพ
เปนอรูปาวจรนั้น หมายเอาชั้นพรหมไมมีรูป ๔ ชั้น ตั้งแตชั้น
อากาสานัญจายตนะ ถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
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โลก ๓
สังขารโลก
โลกคือสังขาร
สัตวโลก
โลกคือหมูสัตว
โอกาสโลก
โลกคือแผนดิน.
วิ. ฉอนุสฺสติ. ปม. ๒๖๒.
อธิบาย: สังขารโลก ทานหมายเอาสภาวธรรมอันเปนไปตาม
คติแหงธรรมดา มีเบญจขันธเปนตัวอยาง. สัตวโลก ไดแกสังขารมี
วิญญาณ สงเคราะหทั้งมนุษยทั้งดิรัจฉาน. โอกาสโลก ไดแกแผนดิน
อันเปนที่อาศัยแหงหมูสัตว. ขาพเจายังไมปลงใจในสังขารโลก. ศัพท
วาสังขารในที่อื่น หมายเอาทั้งสัตวทั้งพัสดุอื่น ไมไดหมายเอาสภาวธรรมที่แยกกระจายออกแลว เมื่อแยกสัตวออกเปนโลกชนิดหนึ่ง
แลว สังขารโลก นาจะไดแกพวกกระบิลไมที่เรียกในภาษามคธวา
ภูตคาม อันเปนอนุปาทินนกสังขาร แปลกจากสัตวโดยอาการไมมี
ใจครอง แปลกจากโอกาสโลกโดยอาการรูจักเปนรูจักตาย. เมื่อถือ
เอาความอยางนี้ โอกาสโลกก็เปนทีอ่ าศัยของสังขารคือพวกกระบิลไม
นั้นดวย. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวาสังขาร หมายเอาสภาพผูปรุงแตง
กลาวคือกรรมก็มี ไดในคําวา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิญญาณ
ยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย โดยนัยนี้ สังขารโลก ก็นาจะไดแก
กรรมอันปรุงแตงสัตวโลกกับโอกาสโลก อันเปนที่อาศัยใหเจริญหรือ
ทราม. ขอนักธรรมพิจารณาดูเถิด.
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โลก ๓
มนุษยโลก
ไดแกโลกที่เราอาศัยอยูนี้
เทวโลก
ไดแกสวรรคกามาพจร ๖ ชัน้
พรหมโลก
ไดแกสวรรคชั้นรูปพรหม ๑๖ ชั้น.
ป. สู. ทุติย. ๒๖๙.
วัฏฏะ [วน] ๓
กิเลสวัฏฏะ
วนคือกิเลส
กัมมวัฏฏะ
วนคือกรรม
วิปากวัฏฏะ
วนคือวิบาก.
อภิ. สงฺ. ๔๖.
อธิบาย: สภาพ ๓ นี้ ไดชื่อวา วน เพราะหมุนเวียนกันไป คือ
กิเลสเกิดขึ้นแลวใหทํากรรม ครั้งทํากรรมแลว ยอมไดรับวิบากแหง
กรรม เมื่อไดรับวิบาก กิเลสเกิดขึ้นอีก วนกันไปอยางนี้ กวาพระ
อรหัตตมรรคจะตัดใหขาดลง เรียกบวกประเภทวา ไตรวัฏฏะ.
วิชชา ๓
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
รูจักระลึกชาติได
จุตูปปาตญาณ
รูจักกําหนดจุติและเกิด
อาสวักขยญาณ
รูจัดทําอาสวะใหสิ้น.
องฺ. ทสก. ๒๔/๒๒๖.
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อธิบาย: นิทเทสแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณวา ระลึกชาติ
ถอยหลังเขาไปไดตั้งแตชาติหนึ่งสองชาติจนตั้งหลาย ๆ กัลป วาใน
ชาติที่เทานั้นไดมีชื่อ มีโคตร มีผิวพรรณ มีอาหารอยางนั้น ๆ ได
เสวยสุข ไดสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีอายุเทานั้น จุติจากนั้นแลว
ไดเกิดในชาติที่เทาโนน ไดเปนอยางนั้น ๆ แลวมาเกิดในชาตินี้.
นิทเทสแหงจุตูปปาตญาณวา มีจักษุทิพยบริสุทธิ์ลวงจักษุ
สามัญมนุษย เห็นเหลาสัตวที่กําลังจุติก็มี กําลังเกิดก็มี เลวก็มี ดี
ก็มี มีผิวพรรณงามก็มี มีผิวพรรณไมงามก็มี ไดดีก็มี ตกยาก
ก็มี รูชัดวาเหลาสัตวเปนตามกรรม. วิชชาที่ ๒ นี้เรียกวา ทิพพจักขุญาณก็มี.
นิทเทสแหงอาสวักขยญาณวา รูชัดตามจริงวา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ทางไปถึงความดับอาสวะ เมื่อ
รูเห็นอยางนี้ จิตพนแลวจากกามาสวะ ภาวสวะ อวิชชาสวะ
รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กรณียะทําเสร็จแลว
กิจอื่นอันจะตองทําเชนนี้ไมมีอีก.
วิชชา ๓ นี้ ญาณ ๓ ก็เรียก. วิชชา ๓ นี้ ทานกลาววา
เปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธญาณ อันสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงบรรลุมาโดยลําดับในยามสามแหงราตรี. ความระลึกชาติได
ดังแสดงไวในนิทเทส เปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณไดอยางไร
นาพิจารณาดู หรือวาระลึกชาติไดเชนนั้นแลว หายตื่นหายหวาดใน
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ความเวียนเกิดเวียนตาย เห็นเปนคติแหงธรรมดา เกิดอนัตตานุปสสนาขึ้นเอง เชนนี้ชอบกลอยู. ญาณนี้ทานกลาววากําจัดโมหะ
กําบังขันธสันดาน สอวาเปนอนัตตานุปสสนา สมเปนองคแหงพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ. จุตูปปาตญาณ ปรารภเหลาสัตวอื่นผูเวียนเกิด
เวียนตาย ดุจเดียวกับบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรารภตนตามนิทเทส
เติมปรารภคติแหงสัตวนั้นดวย ดูเหมือนแสดงวาไมใชแตเวียน
เกิดเวียนตายเทานั้นเปนคติแหงธรรมดา ความเปนไปตามอํานาจ
กรรม ก็เปนคติแหงธรรมดาอีกเหมือนกัน. ญาณนี้ ทานกลาววากําจัด
โมหะกําบังกัมมัสสกตา จะกลาววากําจัดโมหะเปนเหตุชื่อถือไรเหตุ
เชนสีลัพพตปรามาสและมิจฉาทิฏฐิก็ได จัดเปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณชอบอยู. อาสวักขยญาณไมทํากิจเพียงรูเทานั้น รูจักนอม
ความรูนั้นมาเปนอุปการะทําอาสวะใหสิ้นไดดวย จัดเปนพระสัมมาสัมโพธิญาณชอบแท. ในความแหงวิชชา ๓ นีม้ ีอยูเพียงไร ขอนักธรรม
จงสอดสองถือเอาเอง.
วิโมกข ๓
สุญญตวิโมกข
อนิมิตตวิโมกข
อัปปณิหิตวิโมกข.
ขุ. ปฏ. ๓๑/๒๙๘.
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สมาธิ ๓
สุญญตสมาธิ
อนิมิตตสมาธิ
อัปปณิหิตสมาธิ.
องฺ. ติก. ๒๐/๓๘๕.
อธิบาย: ศัพทวา วิโมกข นั้นแปลวา พน หมายความวา
พนจากกิเลส ไดแกพระอรหัต. พระอรรถกถาจารยแกวา ชนิดที่
ไดชื่อวา สุญญตวิโมกขนั้น เพราะวางจากราคะ โทสะ โมหะ. ชนิดที่
ไดชื่อวา อนิมิตตวิโมกขนั้น เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เปน
นิมิต คือเครื่องหมาย มิได. ชนิดที่ไดชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกขนั้น
เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เปนปณิธิ คือที่ตั้ง มิได. แกอยางนี้
ความยังไมตางจากกันออกไป โดยความ ทั้ง ๓ ชนิดนั้นไมสัมปยุต
ดวยราคะ โทสะ โมหะ จัดวาเปนประเภทเดียวกัน. ขาพเจา
เขาในวาทั้ง ๓ ชนิดนั้น คงมีลักษณะหรืออารมณตางกัน ไมเชนนั้น
แยกประเภทไวทําอะไร เรียกวาวิโมกขเทานั้นก็พอ. ความเห็นยอ
ของขาพเจาวา ไดแกโลกุตตรธรรมสัมปยุตดวยสมาบัติ มีอารมณ
ชนิดนั้น สวนสมาธินั้น ไดแกตัวสมาบัติชนิดนั้น. จักออกมติ
มากไปก็จักเปนคาดคะเน ขอยุกติไวเพียงเทานี้.
*

* ในปฏิสัมภิทามรรค ขุททกนิกาย ๓๑/๒๙๘ แสดงวา วิโมกข ๓ นี้ เกิดจากปญญาพิจารณา
เห็นไตรลักษณ คือหลุดพนเพราะพิจารณาเห็น อนตฺตา เปนสุญญตวิโมกข, เห็น อนิจฺจ เปน
อนิมิตตวิโมกข, เห็น ทุกฺข เปน อัปปณิหิตวิโมกข, แมสมาธิก็อยางเดียวกัน.
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วิเวก ๓
กายวิเวก
สงัดกาย
จิตตวิเวก
สงัดจิต
อุปธิวิเวก
สงัดกิเลส.
ขุ. มหา. ๒๙/๒๙. ๑๗๐.
อธิบาย: อยูในที่สงัด จัดเปนกายวิเวก. ทําจิตใหสงบ
ดวยสมถภาวนา จัดเปนจิตตวิเวก. ทําใจใหบริสุทธจากกิเลสดวย
วิปสสนาภาวนา จัดเปนอุปธิวิเวก.
สังขตลักษณะ ๓
ความเกิดขึ้น ปรากฏ
ความดับ
ปรากฏ
เมือ่ ยังตั้งอยู ความแปร ปรากฏ.
องฺ. ติก. ๒๐/๑๙๒.
อธิบาย: สองบทขางตนชัดแลว. อุทาหรณบทหลัง คนเปน
เด็กแลวแปรเปนหนุม แลวแปรเปนแก.
สังขาร ๓
กายสังขาร สภาพอันแตงกาย
วจีสังขาร
สภาพอันแตงวาจา
จิตตสังขาร สภาพอันแตงจิต.
ม. มู. ๑๒/๙๙.
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อธิบาย: ลมอัสสาสะปสสาสะ ไดชื่อวากายสังขาร เพราะ
ปรนปรือกายใหเปนอยู วิตก กับ วิจาร ไดชื่อวาวจีสังขาร เพราะ
ตริแลวตรองแลวจึงพูด ไมเชนนั้นวาจานั้นจักไมเปนภาษา เชนคํา
ของคนละเมอหรือของคนเพอ. สัญญากับเวทนา ไดชื่อวาจิตตสังขาร
เพราะยอมจิตใหมีประการตาง ๆ ดุจน้ํายอมอันจับผา.
สัทธรรม ๓
ปริยัตติสัทธรรม
ไดแกคําสั่งสอน
ปฏิปตติสัทธรรม
ไดแกความปฏิบัติ
ปฏิเวธสัทธรรม
ไดแกมรรค ผล นิพพาน.
ป. สู. ตติย. ๕๒๓.
สมบัติ ๓
มนุษยสมบัติ
สมบัติในมนุษย
สวรรคสมบัติ
สมบัติในสวรรค
นิพพานสมบัติ
สมบัติคือพระนิพพาน.
ขุ. อุ. ๒๕/๑๒.
สิกขา ๓
อธิสีลสิกขา
สิกขาคือศีลยิ่ง
อธิจิตตสิกขา
สิกขาคือจิตยิ่ง
อธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญายิ่ง
องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๔.
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อธิบาย: ปฏิปทาที่ตั้งไวเพื่อศึกษา คือฝกหัดไตรทวารไปตาม
ชื่อวาสิกขา. ในเบื้องตน ควรหัตปฏิบัติรักษามารยาทกายวาจาให
เรียบรอยปราศจากโทษสมควรแกหมูกอน นี้จัดเปนสีลสิกขา. ใน
ลําดับนั้น ควรหัตรักษาจิตใหอยูในอํานาจ อาจทําใหแนแนวควร
แกการงานในคราวตองการ นี้จัดเปนจิตตสิกขา. ในที่สุด ควรหัด
ใชปญญา ใหรอบรูสภาวธรรมอันเปนไปดวยความเปนเหตุและผลแหง
กันและกัน จัดเปนปญญาสิกขา. เพงธรรมอันอุกฤษฏ เรียกวา
อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา.
โสดาบัน ๓
เอกพีชี โกลังโกละ สัตตักขัตตุปรมะ.
องฺ. ทสก. ๒๔/๑๒๙.
อธิบาย: พระอริยบุคคลผูไดบรรลุอริยผลทีแรก เรียกวา พระ
โสดาบัน แปลวา ผูแรกถึงกระแสพระนิพพาน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูแนวาจะไดตรัสรูในขางหนา มีประเภทเปน ๓ ทาน
ผูเยี่ยมในชั้นนี้ มีคติในมนุษยโลก หรือในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียว
จักบรรลุพระอรหัตตผลในภพที่เกิดนั้น เรียกวาเอกพีชี แปลวา มีพืช
คือภพอันเดียว. พระโสดาบันเอกพีชีนี้ ออกจะดีกวาพระสกทาคามี
ผูจะตองไปเกิดในเทวโลกหนหนึ่งกอน จุติจากนั้นแลว จึงจักมายัง
มนุษยโลกนี้ และไดบรรลุพระอรหัต. ทานผูทองเที่ยวเกิดอยูในภพ
๒-๓ ภพแลว จึงไดบรรลุพระอรหัต เรียกวาโกลังโกละ แปลวา
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ไปสูกุละจากกุละ. กุละนี้หมายเอาภพ. ทานผูทองเที่ยวเกิดอยูชา
กวานี้ แตอยางนานเพียง ๗ ชาติ และไดบรรลุพระอรหัตเรียกวา
สัตตักขัตตุปรมะ แปลวา มี ๗ ครั้งเปนอยางยิ่ง.
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จตุกกะ หมวด ๔
อบาย ๔
นิรยะ
นรก
ติรจั ฉานโยนิ
กําเนิดรัจฉาน
ปตติวิสัย
ภูมิแหงเปรต
อสุรกาย
พวกอสุระ.
ขุ. อิติ. ๒๕/๓๐๑.
อธิบาย: ภูมิ กําเนิดหรือพวก อันหาความเจริญมิได จัด
เปนอบาย. นิรยะ ทานวาเปนภูมิที่ลงโทษคนผูทําบาปตายแลวไปเกิด
ขึ้น ณ ที่นนั้ มีนายนิรยบาลเปนผูทํากรรมกรณตาง ๆ ใหไดความ
เดือดรอน แสดงโดยบุคคลาธิษฐานดวยถูกไฟลวกและถูกประหาร
ดุจความเขาใจของพวกพราหมณครั้งเวทิกสมัย คือยุคถือลัทธิตาม
พระเวทวา คนทําบาปตายไปแลวถูกพระยมชําระแลวลงโทษใหตก
นรก และตองเสวยกรรมกรณตาง ๆ แตในปูนหลังกลาวเพียงนรก
และคนทําบาปไปเกิดเองในภูมินั้น การถูกเพลิงลวกหรือถูกประหาร
ก็เปนอยูในภูมินั้นเอง ไมกลาวถึงนายนิรยบาล เปนกลเม็ดอยู. กําเนิด
ดิรัจฉานที่ไมมีภูมิเปนที่อยูตางหาก ตองอาศัยมนุษยโลก ปรากฏ
แลว นอกจากนี้ ทานวายังมีนาคและครุฑมีพิภพเปนที่อยู มีพระราชา
ในพวกกันเอง เปนสัตวผูบริบูรณ แมอยางนั้น ทานก็จัดเปนอบาย
เพราะไมเปนภัพพบุคคลเหมือนมนุษย. ศัพทวา เปรต แปลวา ผูละ
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ไปแลว หมายเอาผีผูเคยเปนมนุษยมากอน ยังไมไดไปถือกําเนิดอื่น
ไดในศัพท สัมภเวสี ผูแสวงหาที่เกิดในเมตตสูตร ภายหลังหมาย
เอาเฉพาะจําพวกทําบาปมีโทษไมถึงตกนรก แตมีรูปรางซวดทรงไม
สมประกอบ ตกยาก ไดความอดอยากเปนลนเหลือ เดือดรอน
ไปในทางเปนอยูของตนเอง. พวกเปรตนี้ ดูเหมือนอาศัยมนุษยโลก
ก็มี พึงเห็นอยางพวกเปรตพระญาติเกาของพระเจาพิมพิสาร ซึ่ง
กลาวถึงในติโรกุฑฑสูตร และในอรรถกถาแหงสูตรนั้น ดูเหมือนมี
ภูมิสําหรับก็มี พึงเห็นอยางพวกเปรตซึ่งกลาวถึงในชาณุสโสณีสูตร
นอกจากนี้ ยังมีเปรตอีกจํานวนหนึ่ง อยูปลีกตามลําพังในมนุษยโลก
ไดเสวยสุขเสวยทุกขปนกัน มีวิมานอยู มีสมบัติ ไดเสวยสุขในวิมาน
ในวัน ครั้นค่ําลง ตองออกจากวิมานไปรับกรรมการณเหมือนสัตว
นรกในคืน พอสวางก็กลับวิมานไดอีก. อสุรกาย เปนจําพวกที่
มัว ในบาลีไมกลาวถึงเลย ในอรรถกถาก็ไดพบเพียงสักวาชื่อ ใน
ปทานุกรมสสกฤต แกอสุรศัพทวาผูเปนอยู อธิบายวา ไดแกผีเปน
อทิสสมานกาย ประเภทที่ชั่ว ตรงกับผีไมมีชื่อผูเที่ยวหลอกมนุษย
ใหตกใจกลัว. ผีแปลกจากเปรตเพราะเที่ยวหลอก เปรตไมหลอก
เปนแตคนไปพบเขาเอง หรือเมื่อจะรองทุกขแกคน ก็แสดงตัวใหเห็น
เปนอทิสสมานกายหรือไม ๆ ชัด กลาวถึงทั้ง ๒ อยาง. อาหารของ
สัตวนรก ทานกลาววากรรม. อาหารของสัตวดิรัจฉาน เปนตาม
ประเภทของมัน ที่เปนสวนใหญ ของเกิดในสรีระแหงสัตวดวยกัน
เปนตนวาเนื้อและเลือดก็มี ของนับเขาในภูตคาม เปนตนวาหญาและ
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ใบไมก็มี. อาหารของเปรต ทานกลาววากรรมดวย ผลทานอันญาติ
มิตรผูยังเปนอยูในมนุษยโลกบริจาคแลวอุทิศไปถึงดวย. อาหารของ
อสุรกายไมไดระบุไวชัด เทียบอาหารของยักษเลว ๆ ของเกิดใน
สรีระแหงสัตวดวยกันไมเลือกวาดีหรือเสีย สกปรกหรือไม. ขาพเจา
จักเปรียบสัตวนรก เปรต อสุรกาย เพื่อเปนทางสันนิษฐาน สัตว
นรก เชนคนโทษถูกรับอาญาแผนดิน ตองเสวยกรรมกรณอยูใน
พันธนาคาร แตรัฐบาลใหอาหารกินไมอดอยากมากนัก. เปรต
เชน คนตกทุกขไดยาก อดอยาก หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดโดยฝด
เคือง หากินในทางเที่ยวขอทาน. อสุรกาย เชนคนอดอยากอยาง
นั้นแลว เที่ยวลอบทําโจรกรรมในค่ําคืน ตลอดถึงการหลอกลวงเอา
ทรัพยของผูอื่น.
อปสเสนธรรม ๔
พิจารณาแลวเสพของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวอดกลั้นขงอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวเวนของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหนึ่ง.
ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๓๖.
อธิบาย: ขอตนเสพของอันสบาย ตางโดยเปนจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานเภสัช บุคคลและธรรมเปนตน ที่เสพเขากุศลเกิดขึ้น
และเจริญขึ้น อกุศลไมเกิด ที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมสิ้นไป. ขอที่ ๒ อด
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กลั้นอารมณอันไมเปนที่เจริญใจ ตางโดยหนาว รอน หิว ระหาย
ถอยคําเสียดแทง และทุกขเวทนาอันแรงกลา. ขอที่ ๓ เวนของไม
สบาย ตางโดยประเภทอยางนั้น ที่เสพเขา อกุศลเกิดขึ้นและเจริญ
ขึ้น กุศลไมเกิด ที่เกิดแลวเสื่อมสิ้นไป. ขอที่ ๔ บรรเทาอกุศลวิตก
อันสัมปยุตดวยกาม ดวยพยาบาท ดวยวิหิงสา.
อัปปมัญญา ๔
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา.
ที. สี. ๙/๓๑๐.
อธิบาย: เมตตา โดยพยัญชนะ ไดแกความสนิทสนม คือ
รักใคร เวนจากราคะ โดยอรรถ ไดแกปรารถนาความสุขความเจริญ
เพื่อผูอื่น. กรุณา โดยพยัญชนะ ไดแกความหวั่นใจ เมื่อเห็นผูอื่น
ไดทุกขรอน โดยอรรถ ไดแกความปรารถนาเพื่อจะปลดเปลื้องทุกข
ของเขา. มุทิตา โดยพยัญชนะ ไดแกความชื่นบาน โดยอรรถ ได
แกความพลอยยินดีดวย ในเมื่อเห็นผูอื่นไดดี. อุเบกขา โดยพยัญชนะ
ไดแกความวางเฉย โดยอรรถ ไดแกความวางคนเปนกลาง ในเมื่อ
จะแผเมตตากรุณาไปไมบังควร เชนเอาใจชวยโจรเปนตัวอยาง หรือ
ในเมื่อจะพลอยยินดีดวยสมบัติของอีกฝายหนึ่ง จําจะยินดีดวยวิบัติของ
อีกฝายหนึ่ง เชน ๒ ฝายเปนความกัน จะพลอยยินดีดวยฝายชํานะ
ก็จําจะยินดีดวยความแพของอีกฝายหนึ่ง. ธรรม ๔ อยางนี้ ที่แผโดย
เจาะตัวก็ดี โดยไมเจาะตัวแตยังไมจํากัดมุงเอาหมูนี้หมูนั้นก็ดี จัดเปน
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พรหมวิหาร แปลวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม โดยอธิบายวา
พรหมโดยอุปบัติก็ดี พรหมโดยสมมติ คือ ผูใหญก็ดี ยอมอยูดวย
ธรรมเหลานี้. ที่แผโดยไมเจาะตัวไมมีจํากัด จัดเปนอัปปมัญญา
แปลวา ภาวนามีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณ เปนปฏิปทาของ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้.
พระอรหันต ๔
สุกฺขวิปสฺสโก
ผูเจริญวิปสสนาลวน
เตวิชฺโช
ผูไดวิชชาสาม
ฉฬภิฺโ
ผูไดอภิญญาหก
ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต
ผูถ ึงปฏิสัมภิทา.
อธิบาย: สุกขวิปสสก แปลตามพยัญชนะวา ผูเห็นแจงอยาง
แหงแลง โดยอรรถ ไดแกทานผูเจริญวิปสสนาลวน ไดสําเร็จพระ
อรหัต มิไดทรงคุณอยางอื่นอีก. คุณ ๓ ประเภทเปนเครื่องแปลก
แหงพระอรหัตอีก ๓ องค พึงดูตามหมวด.
พระอริยบุคคล ๔
พระโสดาบัน
พระสกทาคามี
พระอนาคามี
พระอรหันต.
ที. สี. ๙/๑๙๙.
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หมายเอาทานผูไดบรรลุอริยผลซึ่งจักแสดงขางหนา.
อริยวงศ ๔
ปฏิปทาของพระอริยบุคคลผูเปนสมณะ เรียกวาอริยวงศ แจก
ออกเปน ๔ คือ สันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ตามมี
ตามเกิดนับเปน ๓ ยินดีในการเจริญกุศลและในการละอกุศล ๑.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๕.
อธิบาย: เนื่องจากผูสันโดษนั้น ยอมสรรเสริญคุณแหงสันโดษ
อยางนั้น ไมทําอเนสนา คือแสวงหาไมควร เพราะเหตุปจจัย ๓ นี้
ไมไดก็ไมทุรนทุราย ไดก็บริโภค ไมติดใจในปจจัย ๓ นั้น ไมยกตน
ขมผูอื่น เพราะสันโดษและยินดีในภาวนาและปหานะนั้น.
อรูป ๔
อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ส. สฬ. ๑๘/๓๒๖.
อธิบาย: ศัพทวา อรูป นี้ นัยหนึ่งเปนชื่อแหงฌานมีวิภาค
ดังนี้: พระโยคาวจรไดบรรลุรูปฌานที่ ๔ แลว พิจารณาเห็นปฏิภาคนิมิตแหงกสิณ จนเปนอากาศคือของวางเปลา เรียกวาเพิกกสิณ
แลวคํานึงเปนอารมณวาอากาศหาที่สุดมิได นาจะไดแกไมทําในใจ
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ถึงปฏิภาคนิมิตต หรือไมเหนี่ยวรูปเปนอารมณ นี้เปนอากาสานัญจาญตนะ เปนอรูปฌานที่ ๑. ในลําดับนั้น ลวงอากาศเสีย
ถือเอาวิญญาณเปนอารมณวาวิญญาณหาที่สุดมิได นาจะไดแกคํานึง
ถึงวิญญาณเปนอารมณ นี้เปนวิญญาณัญจายตนะ เปนอรูปฌาน
ที่ ๒. ในลําดับนั้น ลวงวิญญาณเสีย ถือเอาความไมมีอะไรเหลือ
สักนอยหนึ่งเปนอารมณ คือ เกือบไมมีอะไรเปนอารมณเลย นีเ้ ปน
อากิญจัญญายตนะ เปนอรูปฌานที่ ๓. ในลําดับนัน้ ลวงอารมณ
เกือบไมมีอะไรเหลือนั้นเสีย จนเปนผูมีสัญญาคือความรูสึกตัวก็มิใช
เปนผูหาสัญญามิไดก็มิใช นี้จัดเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปน
อรูปฌานที่ ๔.
อีกนัยหนึ่ง เปนชื่อแหงภพ มีอธิบายดังนี้: ผูไดอรูปฌานนั้น
ลวนเปนสวนโลกิยะ จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไปเกิดในพรหมภพมี
ประเภทเปน ๔ มีชื่อเหมือนอยางนั้นตามกําลังฌานของตน.
อวิชชา ๔
ไมรูในทุกข
ไมรูในทุกขสมุทัย
ไมรูในทุกขนิโรธ
ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ส. สฬ. ๑๘/๓๑๕.
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อาหาร ๔
กวฬิงการาหาร
ผัสสาหาร
มโนสัญเจตนาหาร
วิญญาณาหาร

อาหารคือคําขาว
อาหารคือผัสสะ
อาหารคือมโนสัญเจตนา
อาหารคือวิญญาณ.
ม. มู. ๑๒/๘๙.

อธิบาย: ธรรมอันไดชื่อวาอาหารนั้น เพราะเปนปจจัยนําผล
มา. อาหารชนิดที่กลืนกินนั้น ยอมเลี้ยงรางกายใหเปนไป. ผัสสะ
นั้น หมายเอาความประจวบกันแหงอายตนะภายในภายนอก และ
วิญญาณ เปนปจจัยแหงเจตสิกอันจะพึงเกิดโดยวิถี มีเวทนาเปนตน.
มโนสัญเจตนานั้น หมายเอาความจงใจ เปนปจจัยแหงการทํา
การพูด การคิด ซึ่งจัดเปนกรรม. วิญญาณ มีวิภาคเปน ๒
วิถีวิญญาณ ไดแกจิตในแถว เกิดทางทวาร ๖ ปฏิสนธิวิญญาณ
ไดแกวิญญาณในปฏิสนธิแรกเกิด. วิถีวิญญาณ เปนอันกลาวถึง
ในผัสสาหารแลว โดยเอกเสสนัย นาจะไดแกปฏิสนธิวิญญาณอัน
เปนปจจัยแหงนามรูป กลาวโดยสมมติ คือ อัตตภาพขางหนาอัน
จะเจริญขึ้นโดยลําดับ ไดในองคแหงปฏิจจสมุปบาท วิฺาณปจฺจยา
นามรูป ซึ่งแปลวา นามรูยอมเกิดมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย.
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อุปาทาน ๔
กามุปาทาน
ถือมั่นกาม
ทิฏุปาทาน
ถือมั่นทิฏฐิ
สีลัพพตุปาทาน ถือมั่นศีลพรต
ลัตตวาทุปาทาน ถือมั่นวาทะวาตน.
ม. มู. ๑๒/๑๓๒.
อธิบาย: ถือมั่นขางเลว ไดแกถือรั้น จัดเปนอุปาทาน. ถือ
มั่นวัตถุกามดวยอํานาจกามตัณหา หมกมุนอยูวานั่นของเรา จนเปน
เหตุอิสสาหรือหึง จัดเปนกามุปาทาน. ถือมั่นความเห็นผิดดวยอํานาจ
หัวดื้อ จนเปนเหตุเถียงกันทะเลาะกัน จัดเปนทิฏุปาทาน. ถือมั่น
ศีลพรต คือ ธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชิน ดวยอํานาจความ
เชื่อวาขลัง จนเปนเหตุหัวดื้องมงาย จัดเปนสีลัพพตุปาทาน. ถือเรา
ถือเขาดวยอํานาจมานะ จนเปนเหตุถือพวก จัดเปนอัตตวาทุปาทาน.
โอฆะ ๔
กาโมฆะ
โอฆะคือกาม
ภโวฆะ
โอฆะคือภพ
ทิฏโฐฆะ
โอฆะคือทิฏฐิ
อวิชโชฆะ โอฆะคืออวิชชา.
ส. มหา. ๑๙/๘๘.
โยคุ ๔ อาสวะ ๔ เหมือนกัน.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๓.

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 46

อธิบาย: กาม ภพ อวิชชา พึงรูโ ดยนัยอันกลาวแลวใน
อาสวะ ๓. ทิฏฐิ หมายเอามิจฉาทิฏฐิ. สภาพ ๔ นี้ ไดชื่อวาโอฆะ
เพราะเปนดุจกระแสน้ําอันทวมใจสัตว. ไดชื่อวาโยคะ เพราะประกอบ
สัตวไดในภพ. ไดชื่อวาอาสวะ เพราะเปนสภาพหมักหมมอยูในสันดาน.
กิจในอริยสัจ ๔
ปริญญา
กําหนดรูท ุกขสัจ
ปหานะ
ละสมุทัยสัจ
สัจฉิกรณะ ทําใหแจงนิโรธสัจ
ภาวนา
ทํามัคคสัจใหเกิด.
ส. มหา. ๑๙/๕๓๙.
อธิบาย: อธิยมรรคเมื่อเกิดขึ้นยอมทํากิจ ๔ นี้ในขณะเดียวกัน.
ฌาน ๔
ปฐมฌาน
ฌานที่ ๑
ทุติยฌาน
ฌานที่ ๒
ตติยฌาน
ฌานที่ ๓
จตุตถฌาน ฌานที่ ๔
ม. มู. ๑๒/๗๓.
อธิบาย: การเพงอารมณจนใจแนแนวเปนอัปปนาสมาธิ เรียก
*

* โอฆะ ไดแกกระแสน้ําทีห่ ลากไหลทวม ไดในคําวา "สุตฺต คาม มโหโฆว มจฺจุ
อาทาย คจฺฉติ" ความตายดูจกระแสน้ําทวมใหญ ยอมพัดพาชาวบานหลับไป.
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วาฌาน. ฌานนั้นจัดเปน ๔ ชั้น เรียกชื่อตามลําดับปูรณสังขยา
ประณีตขึ้นไปกวากันโดยลําดับ. ปฐมฌานมีองค ๕ คือ ยังมีตรึก
ซึ่งเรียกวาวิตก และยังมีตรองซึ่งเรียกวาวิจาร เหมือนอารมณแหง
จิตของคนสามัญ แตไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลธรรม ซ้ํา
มีปติคือความอิ่มใจ และสุขคือความสบายใจเกิดแตวิเวกคือความสงบ
กับประกอบดวยจิตมีอารมณเปนหนึ่งลงไป ซึ่งเรียกวาเอกัคคตา.
ทุติยฌานมีองค ๓ ละวิตกวิจารเสียได คงอยูแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิกับเอกัคคตา. ตติยฌานมีองค ๒ ละปติเสียได คงอยูแตสุข
กับเอกัคคตา. จตุตถฌานมีองค ๒ เหมือนกัน ละสุขเสียไดกลายเปน
อุเบกขา คือเฉย ๆ กับเอกัคคตา. ฌาน ๔ นี้ จัดเปนรูปฌาน เปน
รูปสมาบัติ มีรูปธรรมเปนอารมณ สงเคราะหเขาในรูปาวจรภูมิ.
ทักขิฌาวิสุทธิ ๔
ทักขิฌาบางอยาง บริสุทธฝายทายก
มิใชฝายปฏิคาหก
ทักขิณาบางอยาง บริสุทธปฏิคาหก
มิใชฝายทกยก
ทักขิณาบางอยาง
ไมบริสุทธทั้งฝายทายก
ทั้งฝายปฏิคาหก
ทักขิณาบางอยาง บริสุทธทั้งฝายทายก
ทั้งฝายปฏิคาหก.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
อธิบาย: ของทําบุญ เรียกวาทักขิณา. ทายกเปนผูมีศีล มี
กัลยาณธรรม บริจาคทักขิณาใดแกปฏิคาหกผูทุศีล มีบาปธรรม
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ทักขิณานั้น จัดวาบริสุทธฝายทายก มิใชฝายปฏิคาหก. ทายกเปนผู
ทุศีล มีบาปธรรม บริจาคทักขิณาใดแกปฏิคาหกผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม ทักขิณานั้น จัดวาบริสุทธฝายปฏิคาหก มิใชฝายทายก. ทั้ง
ทายกทั้งปฏิคาหกเปนผูทุศีล มีบาปธรรม ทักขิณาอันทายกบริจาค
แกปฏิคาหกนั้น ยอมไมบริสุทธเลย. ทั้งสองฝายเปนผูมีศีล มี
กัลยาณธรรม ทักขิณาอันทายกบริจาคแกปฏิคาหกนั้น ยอมบริสุทธ
พรอมทั้งสองฝาย.
ธรรมสมาทาน ๔
ธรรมสมาทานบางอยาง
ใหทุกขในปจจุบัน และมีทกุ ขเปนวิบาก
ตอไป.
ธรรมสมาทานบางอยาง ใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบาก
ตอไป.
ธรรมสมาทานบางอยาง ใหสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบาก
ตอไป.
ธรรมสมาทานบางอยาง ใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบาก
ตอไป.
ม. มู. ๑๒/๕๕๖.
อธิบาย: ธรรมสมาทาน ไดแกการทํากรรม อุทาหรณมา
ในบางพระสูตร อยางตน ประพฤติอกุศลกรรมบถฝนใจไดเสวย
ทุกขโทมนัส. อยางที่ ๒ ประพฤติกุศลกรรมบถไดดวยความยากลําบาก
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อยางที่ ๓ ประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความพอใจ ไดเสวยสุขโสมนัส.
อยางที่ ๔ ประพฤติกุศลกรรมบถดวยความพอใจ ไดเสวยสุขโสมนัส.
ขยายความอยางที่ ๑ เชนคนคบคนพาล ถูกคนพาลลอพาตัวไปปลนเอา
ทรัพยของคนอื่น ผูนั้นไมสมัครทําเลย แตหลวมตัวเขาไปเสียแลว
ถาไมทํากับมัน กลัวมันจะฆาเสีย ตองจําใจทํา. อยางที่ ๒ คนชวย
ชีวิตแหงผูอื่น ดวยฝายอันตราย เชนชวยคนตกน้ํา. อยางที่ ๓ คน
หากินโดยทางมิจฉาอาชีวะ หาทรัพยไดคลอง ๆ เชนรับของโจรหรือ
รับสินบน. อยางที่ ๔ คนมีทรัพย จายทรัพยของตนเพื่อเกื้อกูลผูอื่น
ไดรับความเบิกบานใจ. คนผูทําบาป ตายแลวยอมไปสูทุคติ. คนผูทํา
บุญ ตายแลวยอมไปสูสุคติ.
บริษัท ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๗๘.
บริษัท ๔
กษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๗๙.
บุคคล ๔
อุคฆติตัญู ผูอาจรูธรรมพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง.
วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น.
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เนยยะ
ปทปรมะ

ผูพอแนะนําได.
ผูมีบทเปนอยางยิ่ง.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๓.
อธิบาย: บุคคลที่ ๑ เปนผูมีปฏิภาณเปนอยางดี ทานผูเทศนา
ยกเพียงหัวขอขึ้นแสดง ก็เขาใจแลว ตัวอยางเชนพระอัสสชิแสดง
แกพระสารีบุตรครั้งยังเปนปริพาชกวา ความเกิดและดับแหงธรรม
ทั้งหลายเพราะเหตุ พระสารีบุตรเขาในดีวา หัวใจพระพุทธศาสนา
คือถือวาสิ่งนั้น ๆ สารพัดทุกอยางเปนเหตุและผลแหงกันและกัน เกิด
ขึ้นก็เพราะเหตุ ดังก็เพราะสิ้นเหตุ. บุคคลที่ ๒ มีปฏิญาณไมถึงอยาง
นั้น ตอไดฟงอธิบายความจึงเขาใจได ตัวอยาง พระปญจวัคคีย
ไดฟงพระศาสดาตรัสวา ปญจขันธเปนอนัตตา แลวทรงอธิบายวา
ถาปญจขันธเปนอัตตาแลวไซร ปญจขันธนั้นก็จะไมพึงเปนไปเพื่อ
ความลําบาก และจะพึงปรารถนาไดตามใจวา ขอจงเปนอยางนี้เถิด
อยาไดเปนอยางนั้นเลย ทานเขาใจแลว. บุคคลที่ ๓ ไดแกผพู อจะ
ฝกสอนอบรมไดตอไป อยางคนสามัญ. บุคคลที่ ๔ ไดแกบคุ คล
ผูสักวาฟง ไมยังประโยชนใหสําเร็จเพราะการฟง.
ปฏิปทา ๔
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา
ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา
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สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐.
อธิบาย: นี้หมายเอาความปฏิบัติของภิกษุผูไดบรรลุธรรมพิเศษ.
ปฏิปทาที่ ๑ พึงเห็นเชนของพระจักขุปาลเถระ ทานถือเนสัชชิกธุดงค
ไมนอนตลอดพรรษาจนจักษุบอด ไดความลําบาก ไดบรรลุธรรมพิเศษ
ก็ชากวาพวกสหาย. ปฏิปทาที่ ๒ พึงเห็นเชนของภิกษุผูอาพาธ ได
เสวยทุกขเวทนากลาคือเอาเปนอารมณ พอไดบรรลุธรรมพิเศษแลวก็
ดับจิต ที่เรียกวาชีวิตสมสีสี. ปฏิปทาที่ ๓ พึงเห็นเชนของภิกษุเรียน
กัมมัฏฐานไมถูกแกจริต ไมไดบรรลุธรรมพิเศษมานาน กวาจะไดเรียน
กัมมัฏฐานถูกแกจริต. ปฏิปทาที่ ๔ พึงเห็นเชนของพระพาหิยะ ผูได
ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาในระหวางทางก็ไดบรรลุธรรมพิเศษ.
ปฏิสัมภิทา ๔
อัตถปฏิสัมภิทา
ปญญาอันแตกฉานในอรรถ
ธัมมปฏิสัมภิทา
ปญญาอันแตกฉานในธรรม
นิรุตติปฏิสัมภิทา
ปญญาอันแตกฉานในนิรุกติ
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๗๕. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๓๕.
อธิบาย: อรรถอยางหนึ่ง หมายเอาความอธิบายแหงภาษิต
ความเขาใจอธิบายอรรถแหงภาษิตยอใหพิสดาร ดุจพระมหากัจจายนะ
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ไดรับยกยองแหงพระศาสดา จัดเปนอัตถปฏิสัมภิทา. อีกอยาง
หนึ่งหมายเอาผล ความเขาใจคาดหนาถึงผลอันจักมี ดวยอํานาจ
อนาคตตังสญาณ จัดเปนอัตถปฏิสัมภิทา. ธรรมอยางหนึ่ง หมาย
เอาภาษิตอันเปนกระทูซึ่งเรียกวาอุทเทส ความเขาใจถือเอาใจความ
แหงอรรถาธิบายนั้น ๆ ตั้งเปนกระทูขึ้นได จัดเปนธัมมปฏิสัมภิทา.
อีกอยางหนึ่ง หมายเอาเหตุ ความเขาใจสาวหาเหตุในหนหลังดวย
อํานาจอตีตังสญาณ จัดเปนธัมมปฏิสัมภิทา. นิรกุ ติ ไดแกภาษา
ความเขาใจภาษา รูจักใชถอยคําใหคนเขาใจตลอดถึงรูภาษาตาง
ประเทศ อาจชัดนําคนใหนิยมตามคําพูด กลาวสั้นวาเขาใจพูด จัด
เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา. ปฏิภาณ ไดแกความไหวพริบ ความเขาใจ
ทําใหสบเหมาะในทันที ในเมื่อเหตุเกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน จัดเปน
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ภูมิ ๔
กามาจรภูมิ ชั้นทองเที่ยวอยูในกาม
รูปาวจรภูมิ ชั้นทองเที่ยวอยูในรูป
อรูปาวจรภูมิ ชั้นทองเที่ยวอยูในอรูป
โอกุตตรภูมิ ชั้นพนจากโลก.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๒๒.
อธิบาย: ภาวะอันประณีตขึ้นไปเปนชั้น ๆ แหงจิตและเจตสิก
เรียกวาภูมิในที่นี้ แปลวาชั้นหรือพื้นแพ ชั้นแหงจิตและเจตสิกอัน
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ยังปรารภกามเปนอารมณ จัดเปนกามาวจรภูมิ ไดแกจิตและ
เจตสิกของสามัญมนุษยเปนตัวอยาง. ชั้นแหงจิตและเจตสิกอันลวง
กามไดแลว แตยังปรารภรูปธรรมเปนอารมณ จัดเปนรูปาวจรภูมิ
ไดแกจิตและเจตสิกของพระโยคาวจรผูไดฌานมีกสิณ หรือรูปอยางอื่น
เปนอารมณ เรียกวารูปฌาน. ชั้นแตงจิตและเจตสิกอันลวงรูปธรรม
ไดแลว ปรารภอรูปธรรมเปนอารมณ จัดเปนอรูปาวจรภูมิ ไดแก
จิตและเจตสิกของพระโยคาวจรผูไดฌานมีอรูปธรรม อยางละเอียด
เปนอารมณ ที่เรียกวาอรูปฌาน. ชั้นแหงจิตและเจตสิกอันลวงโลกิยธรรมไดแลว ไมกลับกลายมาขางต่ํา จัดเปนโลกุตตรภูมิ ไดแกจิต
และเจตสิกแหงพระอริยเจา.
มรรค ๔
โสดาปตติมรรค
สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค
อรหัตตมรรค.
วิ. าณทสฺสน. ตติย. ๓๑๙.
อธิบาย: ญาณคือความรูเปนเหตุละสังโยชนไดเด็ดขาด เรียก
วามรรค. มรรคนั้นจําแนกเปน ๔ ดวยอํานาจกําจัดสังโยชนแตเพียง
เอกเทศบาง สิ้นเชิงบาง. พึงรูสังโยชน ๑๐ [จงดูในทสกะหมวด ๑๐]
กอนแลว รูวิภาคแหงมรรคดังนี้:
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๑. โสดาปตติมรรค

เปนเหตุละสังโยชนได ๓ คือสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส.
๒. สกทาคามิมรรค
เปนเหตุละสังโยชนได ๓ เหมือนโสดาปตติมรรค กับทําราคะ โทสะ โมหะ ให
เบาลง.
๓. อนาคามิมรรค
เปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชนไดทั้ง ๕.
๔. อรหัตตมรรค
เปนเหตุละสังโยชนไดทั้ง ๑๐.
ตามนัยที่กลาวมานี้
สกทาคามิมรรค ไมชัดเหมือนมรรคอื่น
แฝงอยูในระหวางโสดาปตติมรรคกับอนาคามิมรรค. และคําวาทํา
ราคะโทสะใหเบาลงนั้น ก็ไมชัดวาเพียงไร. สันนิษฐานไดเพียงวา
ราคะโทสะที่แรงกลา เปนเหตุไปอบาย เชนกาเมสุมิจฉาจารและ
พยาบาท สงบมาแตครั้งโสดาปตติมรรคแลว แปลวา ทานผูเปน
โสดาบันน ไมทํากาเมสุมิจฉาจาร และไมจองเวรแกผูอื่น แตยังมี
ภรรยาสามีตามประเพณีโลก และยังโกรธผูอื่น. ฝายอนาคามิมรรค
กําจัดราคะ โทสะ นั้นสิน้ เชิง แปลวาทานผูเปนพระอนาคามีเปนโสด
ไมมีคู ไมมสี มัครรักใครในทางกาม ไมโกรธขึ้งใคร. ราคะ โทสะ
อันสกทาคามิมรรคทําใหเบาลงนั้น แปลวายังมี แตไมใชอยางแรง
ราย จะอธิบายวา มีหาง ๆ หรือมีอยางสุขุม ก็ไมปรากฏวา
เพียงไรอีก และโมหะนั้นจะขาดเด็ดเพราะอรหัตตมรรค สกทาคามิมรรคทําใหเบาลงไดเพียงไร ไมชัดเหมือนกัน จึงยังเปนมรรคที่มัว
มีทางสันนิษฐานอีกอยางหนึ่งวา คนยังมีรัก มีโกรธ มีหลง แตเขา
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ไมเรียกวาผูรักงาย ผูโกรธงาย ผูหลงงาย ทุกคนไป เขาเรียก
เฉพาะคนที่มีกิเลสเชนนั้นเปนเจาเรือน พระสกทาคามีไมใชผูรักงาย
ผูโกรธงาย ผูหลงงายกระมัง แตก็ไมพนมัว.
ผล ๔
โสดาปตติผล
สกทาคามิผล
อนาคามิผล
อรหัตตผล.
ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๔๐.
อธิบาย: ธรรมารมณอันเกิดสืบเนื่องมาแตมรรค เสวยกําไร
ที่มรรคไดทําไวนั้น เรียกวาผล. ผลนั้นก็มีชื่อเปน ๔ ตามมรรค. จัก
แสดงขออุปมาเปรียบมรรคกับผลพอเล็งเห็น. สังโยชนเหมือนโรคใน
กาย มรรคเหมือนการรักษาโรคใหหาย ผลเหมือนความสุขสบาย
อันเกิดแตความสิ้นโรค. อีกอุปมาหนึ่ง สังโยชนเหมือนโจรในปา
มรรคเหมือนกิริยาปราบโจร ผลเหมือนความสงบราบคาบเกิดมี
เพราะหมดโจร.
โยนิ ๔
ชลาพุชะ
เกิดในครรภ
อัณฑชะ
เกิดในไข
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สังเสทชะ
โอปปาติกะ

เกิดในเถาไคล
เกิดผุดขึ้น.
ม. มู. ๑๒/๑๔๗.
อธิบาย: กําเนิดเรียกวาโยนิในที่นี้. กําเนิดชลาพุชะนั้น ไดแก
กําเนิดมนุษยและกําเนิดดิรัจฉานที่คลอดออกเปนตัวแลดูดนม เชนโค
กระบือ สุนขั แมวเปนตน. กําเนิดอัณฑชะนั้น ไดแกกําเนิดดิรัจฉาน
ที่เกิดในไขกอนแลวจึงฟกออกเปนตัว เชน ไก เปด นก เปนตน.
กําเนิดสังเสทชะ ทานหมายเอากําเนิดดิรัจฉานที่เกิดในของโสมม เชน
หมูนอน. ถาแยกใหชัดจากกําเนิดอัณฑชะ ควรแบงดังนี้ จําพวก
เกิดในไขฟกแลวเปนตัวเติบขึ้น นับเขาในจําพวกสัตว จัดเปนอัณฑชะ.
จําพวกเกิดในไข หรือไมปรากฏวาเกิดจากอะไร เปนชนิดหนอนและ
แมลงตาง ๆ จัดเปนสังเสทชะ. อีกอยางหนึ่ง นากําหนดวา จําพวก
มีเลือดแดง จัดเปนอัณฑชะ จําพวกมีเลือดเหลือง จัดเปนสังเสทชะ
โดยเคาเงื่อนก็สมกัน. กําเนิดโอปปาติกะ ทานวาไดแกกําเนิดเทวดา
และสัตวนรกเปนตน เทวาก็ดี สัตวนรกก็ดี ไมไดเกิดดวยกําเนิด ๓
ขางตน เกิดผุดขั้นในทันใด โตใหญเปนวิญูชนทีเดียว หาไดเปน
ทารกมากอนไม เมื่อจุติก็หายวับไป ไมทอดทิ้งซากไว ยังไม
แลเห็นอุทาหรณ.
วรรณะ ๔
กษัตริย พราหมณ แพศย [พาณิช] ศูทร [คนงาน].
ม. ม. ๑๓/๕๒๐.
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วิบัติ ๔
สีลวิบัติ
วิบัติแหงศีล
อาจารวิบัติ วิบัติแหงอาจาระ
ทิฏฐิวิบัติ
วิบัติแหงทิฏฐิ
อาชีววิบัติ
วิบัติแหงอาชีวะ.
จุลฺลวคฺค. ปม. ๓๓๖.
อธิบาย: การประพฤติตนเปนคนทุศีล ไมมีสังวร จัดเปน
สีลวิบัติ. การไมรักษามรรยาท ทอดธุระเสีย จัดเปนอาจารวิบัติ.
มิจฉาทิฏฐิ อันนําใหประพฤติผิด จัดเปนทิฏฐิวิบัติ. มิจฉาอาชีวะ
จัดเปนอาชีววิบัติ.
เวสารัชชญาณ ๔
พระตถาคตเจาไมเห็นวาใคร ๆ จักทองพระองคไดโดยธรรมใน
ฐานะ ๔ คือ
๑. ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ ทานยัง
ไมรูแลว
๒. ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ อาสวะเหลานี้ของทาน ยัง
ไมสิ้นแลว
๓. ทานกลาวธรรมเหลาใดวาทําอันตราย ธรรมเหลานั้น ไมอาจ
ทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง
๔. ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด ประโยชนอยางนั้น
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ไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐. ม. มู. ๑๒/๑๔๔.
จึงไมทรงครั่นคราม ปฏิญญาฐานของผูเปนโจก เปลงพระ
สุรสิงหนาทในบริษัท ประกาศพระพรหมจักร.

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 59

ปญจกะ หมวด ๕
อนุปุพพีกถา ๕
ทานกถา
สีลกถา
สัคคกถา
กามาทีนวกถา
เนกขัมมานิสังสกถา

กลาวถึงทาน
กลาวถึงศีล
กลาวถึงสวรรค
กลาวถึงโทษแหงกาม
กลาวถึงอานิสงสแหงความ
ออกจากกาม.
มหาวคฺค. ปม. ๔/๓๐.
อธิบาย: เทศนาที่แสดงไปโดยลําดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของ
เวไนยใหหมดจดเปนชั้น ๆ เรียกอนุปุพพีกถา มีนิยมเปนพิเศษวา ๕
อยางนี้ ทานกลาววา เปนพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงใน
คราวที่ผูฟงมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมพิเศษ กอนแตทรงแสดง
อริยสัจ. มีอรรถาธิบายวา ในเบื้องตน ทรงแสดงประโยชนแหง
การให เพื่อละความเห็นแกตนและความตระหนี่เสียแลว มีใจเผื่อแผ
สงเคราะหผูอื่นดวยกําลังทรัพยของตนเอง. ในลําดับนั้น ทรงแสดง
ประโยชนแหงศีล คือความประพฤติเรียบรอย เพื่อเวนจากเบียดเบียน
ผูอื่น ไมทําภัยอันตรายใหเกิดขึ้นในหมูที่ตนเขาอยูดวย แลเพื่อ
รูจักนับถือเขา. ในลําดับนั้น ทรงแสดงสมบัติคือความดีความงาม
อันคนผูใหและคนผูมีศีลจะพึงไดพึงถึงในมนุษยโลก ตลอดขึน้ ไปถึง
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สวรรค เปนอัสสาทะ คือ รสอรอยแหงกาม เพื่อเห็นอานิสงสแหง
ทานและศีลยิ่งขึ้น. ในลําดับนั้น ทรงแสดงอาทีนพแหงกามวา แม
ใหสุขโดยประการ แตก็ยังเจือดวยทุกขตาง ๆ ไมควรเพลิดเพลินโดย
สวนเดียว ควรเบื่อหนายดวยเหมือนกัน. ในที่สุดทรงแสดงอานิสงส
แหงความออกจากกาม คือทําจิตไมใหหมกมุนอยูในกาม เพื่อยัง
ฉันทะใหเกิด. คนผูไมเห็นแกตัว ใหทรัพยของตนเกื้อกูลผูอื่น มีศลี
ประพฤติเรียบรอย ไมทํารายเขา และไมเยอหยิ่ง ตั้งตนไดในกามสมบัติแลว ไมเพลิดเพลินหมกมุนอยูในนั้น ยังแลเห็นโทษและเบื่อ
หนาย มุงสุขอันสงบ ยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก เปนผูควรรับเทศนาอยางสูง
คืออริยสัจ เหมือนผาอันฟอกหมดจดแลว ควรรับน้ํายอมมีประการ
ตาง ๆ สุดแตผูยอมจะนอมไปฉะนั้น.
กามคุณ ๕
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ.
ม. มู. ๑๒/๓๓๓.
จักขุ ๕
มังสจักขุ
จักษุคือดวงตา
ทิพพจักขุ
จักษุทิพย
ปญญาจักขุ
จักษุคือปญญา
พุทธจักขุ
จักษุแหงพระพุทธเจา
สมันตจักขุ
จักษุรอบคอบ.
ขุ. มหา. ๒๙/๕๒.
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อธิบาย: จักษุ ๕ นี้ กลาววาเปนสมบัติของสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา. พระองคยอมทรงทอดพระเนตรเห็นแจมใส เห็นไดไกล เห็น
ไดไว ดวยมังสจักขุ. พระองคยอมทรงเล็งเห็นหมูสัตวผูเปนตาง ๆ
กันดวยอํานาจกรรม ดวยทิพพจักขุ. พระองคยอมทรงพิจารณาเห็น
ไญยธรรม มีอริยสัจเปนอาทิ ดวยปญญาจักขุ. พระองคยอมทรง
พิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว ดวยพุทธจักขุ. พระองคยอม
ทรงทราบธรรมทั้งปวง ดวยสมันตจักขุ คือพระสัพพัญุตญาณ.
ธรรมขันธ ๕
สีลขันธ
หมวดศีล
สมาธิขันธ
หมวดสมาธิ
ปญญาขันธ
หมวดปญญา
วิมุตติขันธ
หมวดวิมุตติ
วิมุตติญาณทัสสนขันธ หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ.
องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๕๒.
อธิบาย: ความทําจิตใหหลุดพนจากอาสวะ ชื่อวาวิมุตติ.
ความรู ความเห็นวา จิตหลุดพนแลว สืบมาจากวิมุตติ ชื่อวา
ญาณทัสสนะ. ธรรมอันจะพึงสงเคราะหเขาหมวดกันได จัดเขาเปน
ขันธหนึ่ง ๆ เชนอินทรียสังวร โภชเนมัญุตา จัดเขาในสีลขันธ.
ชาคริยานุโยค และกายคตาสติ จักเขาในสมาธิธันธ. ธัมมวิจยะและ
กัมมัสสกตาญาณ จัดเขาในปญญาขันธ. ปหานะ และสัจฉิกิริยา จัด
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เขาในวิมุตติขันธ. ญาณทัสสนะสวนโลกุดร จัดเขาในวิมุตติญาณทัสสนขันธ. สาระ ๕ ก็เรียก.
ปติ ๕
ขุททกาปติ
ปติอยางนอย
ขณิกาปติ
ปติชั่วขณะ
โอกกันติกาปติ
ปติเปนพัก ๆ
อุพเพงคาปติ
ปตอิ ยางโลกโผน
ผรณาปติ
ปตซิ าซาน.
วิ. ปวี. ปม. ๑๘๒.
อธิบาย: ความอิ่มใจ เรียกปติ. ชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้น ทําให
ขนชัน ทําใหน้ําตาไหล จัดเปนขุททกาปติ. อีกชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้น
ทําใหรูสึกเสียวแปลบ ๆ เปรียบเหมือนฟาแลบ จัดเปนขณิกาปติ.
อีกชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้น ทําใหซูซาแรงกวาเสียวแปลบ ๆ เปรียบ
เหมือนคลื่นกระทบฝง จัดเปนโอกกันติกาปติ. อีกชนิดหนึ่ง เมื่อ
เกิดขึ้น ทําใจใหฟู นําใหทําการอื่นเวนจากเจตนา เชนเปลงคําอุทาน
เปนตน จัดเปนอุพเพงคาปติ. ปติชนิดนี้ทานกลาววา บางทีทํากายให
ลอยไปหรือโลดขึ้นก็ได. อีกชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้น ทําใหรูสกึ ซาบซาน
ทั่วสรรพางค จัดเปนผรณาปติ. ถายกเอาการทําใหขนชันมาเปน
ลักษณะแหงผรณาปติ ความจักแจมขึ้นมาก.
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มัจฉริยะ ๕
อาวาสมัจฉริยะ
ตระหนี่ที่อยู
กุลมัจฉริยะ
ตระหนี่สกุล
ลาภมัจฉริยะ
ตระหนี่ลาภ
วัณณมัจฉริยะ
ตระหนี่วรรณะ
ธัมมัจฉริยะ
ตระหนี่ธรรม.
องฺ. นวก. ๒๓/๔๘๑.
อธิบาย: ความหวงถิ่น ไมพอใจใหคนตางดาว ตางชาติ
ตางนิกาย เขามาอยูแทรกแซง จัดเปนอาวาสมัจฉริยะ. ความหวงสกุล
ไมยอมใหสกุลอื่นเขามาเกี่ยวดองดวย จัดเปนกุลมัจฉริยะ. ความหวงสกุล
อุปฏฐากของภิกษุ ไมพอใจใหบํารุงภิกษุอื่น คอยเกียดกันเสีย จัดเปน
กุลมัจฉริยะในฝายบรรพชิต. ค วามหวงทรัพยพัสดุไมใหผูอื่น จัดเปน
ลาภมัจฉริยะ. ความหวงคุณความดี ไมปรารถนาใหคนอื่นสูได จัด
เปนวัณณมัจฉริยะ. อีกอยางหนึ่ง วัณณะแปลวา สีกาย ความหวง
สวยหวงงามอันเปนกิเลสของหญิงสาว ก็นับเขาในวัณณมัจฉริยะ. ความ
หวงธรรม หวงศิลปวิทยา ไมปรารถนาจะแสดงจะบอกแกคนอื่น
เกรงวาเขาจะรูเทียมตน จัดเปนธัมมมัจฉริยะ.
มาร ๔
ขันธมาร
มารคือปญจขันธ
กิเลสมาร
มารคือกิเลส
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อภิสังขารมาร
มัจจุมาร
เทวปุตตมาร

มารคืออภิสังขาร
มารคือมรณะ
มารคือเทวบุตร.
วิ. ฉอนุสฺสติ. ปม. ๒๗๐.
อธิบาย: ปญจขันธ ไดชื่อวามาร เพราะบางทีทําความลําบาก
ให อันเปนเหตุเบื่อหนาย จนถึงฆาตัวตายเสียเองก็มี. กิเลสไดชื่อ
วามาร เพราะตกอยูในอํานาจแหงมันแลว มันยอมผูกรัดไวบาง
ยอมทําใหเสียคนบาง. อภิสังขารคือกรรมฝายอกุศล ไดชื่อวามาร
เพราะทําใหเปนผูทุรพล. มัจจุ คือมรณะ ไดชื่อวามาร เพราะตัดชีวิต
เสีย. เทวบุตรผูมุงราย ไดชื่อวามาร เพราะเปนบุคคลาธิษฐานแหง
สภาวะอันทําลายลาง. ขึน้ ชื่อวาเทวบุตรไมใชเปนมารทุกองค เปน
เฉพาะผูมุงราย โดยนัยนี้ ปญจขันธกด็ ี กิเลสก็ดี อภิสังขารก็ดี
นาจะหมายเอาเฉพาะสวนอันใหราย มัจจุ นาจะหมายเอาในเวลาที่
ชีวิตกําลังเปนประโยชนตนประโยชนทาน เชนถายังเปนอยูตอไปจะ
ไดบรรลุธรรมพิเศษ เชนพระศาสดาทรงปรารภถึงอาฬารดาบส และ
อุททกดาบส เมื่อครั้งทรงพระดําริหาผูสมควรรับปฐมเทสนา หรือ
จักไดสั่งสอนมหาชน เชนพระศาสดาทรงอธิษฐานพระชนมายุเมื่อแรก
จะทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ขาพเจาจึงแกไวอยางนี้.
วิญญาณ ๕
จักขุวิญญาณ
วิญญาณทางดวงตา
โสตวิญญาณ
วิญญาณทางหู
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ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ

วิญญาณทางจมูก
วิญญาณทางลิ้น
วิญญาณทางกาย.
ที. มหา. ๑๐/๓๔๔.
อธิบาย: อาศัยตากับรูป เกิดความรูสึกขึ้น นี้เปนจักขุวิญญาณ.
อาศัยหูกับเสียง เกิดความรูสึกขึ้น นี้เปนโสตวิญญาณ. อาศัยจมูก
กับกลิ่น เกิดความรูสึกขึ้น นี้เปนฆานวิญญาณ. อาศัยลิ้นกับรส
เกิดความรูสึกขึ้น นี้เปนชิวหาวิญญาณ. อาศัยกายกับโผฏฐัพพะ
เกิดความรูสึกขึ้น นี้เปนกายวิญญาณ. วิญญาณ ๕ นี้ ในพระ
อภิธรรมแยกเปนประเภทหนึ่งตางหากจากมโนวิญญาณ. และแยก
เปนประเภทนอยออกไป เปนกุศลวิบาก ๑ อกุศลวิบาก ๑ เรียก
ทวิปญจวิญญาณ จัดเขาในจําพวกอเหตุกจิต คือจิตอันมิใชเหตุ.
สวนในพระสูตรรวมเขากับมโนวิญญาณ เปนวิญญาณ ๖.
วิมุตติ ๕
ตทังควิมุตติ
พันชัว่ คราว
วิกขันภนวิมุตติ พนดวยสะกดไว
สมุจเฉทวิมุตติ
พนดวยเด็ดขาด
ปฏิปสสัทธิวิมุตติ พนดวยสงบ
นิสสรณวิมุตติ
พนดวยออกไป.
วิ. อภิฺา. ทุติย. ๒๔๙.

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 66

อธิบาย: ความพนจากกิเลสไดชั่วคราว เชนเกิดเหตุเปนที่ตั้ง
แหงสังเวชขึ้น หายกําหนัดในกาม เกิดเมตตาขึ้น หายโกรธ แต
ความกําหนัดและความโกรธนั้นไมหายทีเดียว ทําในใจถืออารมณงาม
ความกําหนัดกลับเกิดขึ้นอีก ทําในใจถึงวัตถุแหงอาฆาต ความ
โกรธกลับเกิดขึ้นอีก อยางนี้จัดเปนตทังควิมุตติ แปลวาพนดวย
องคนั้น ๆ. ความพนจากกิเลสไดดวยกําลังฌาน อาจสะกดไวได
นาน ๆ กวาตทังควิมุตติ แตเมื่อฌานเสื่อมหายแลว กิเลสอาจเกิด
ขึ้นอีก อยางนี้จัดเปนวิกขัมภนวิมุตติ. ความพนจากกิเลสดวยอํานาจ
อริยมรรค กิเลสเหลานั้นขาดเด็ดไป ไมกลับเกิดอีก อยางนี้จัดเปน
สมุจเฉทวิมุตติ. ความพนจากกิเลสเนื่องมาจากอริยมรรคถึงอริยผล
ไมตองขวนขวายเพื่อละอีก เพราะกิเลสนั้นสงบไปแลว อยางนี้จัด
เปนปฏิปสสัทธิวิมุตติ. ความพนจากกิเลสนั้นยั่งยืนมาตลอดถึงเวลา
สิ้นชีพ อยางนี้จัดเปนนิสสรณวิมุตติ .
เวทนา ๕
สุข ทุกข โสมนัส โทมนัส อุเบกขา.
ส. สฬ. ๑๘/๒๘๗.
อธิบาย: สุขไมมาเปนคูกับโสมนัส เชนสุขมาในเวทนา ๓
หมายเอาทั้งสุขกายสุขใจ สุขมาเปนคูกับโสมนัส เชนสุขในเวทนา ๕
นี้ หมายเอาเฉพาะสุขกาย. ทุกขไมมาเปนคูกับโทมนัส หมายเอา
*

* วิมุตติ ๕ นี้ในปฏิสัมภิทามรรค เรียกวา วิเวก ๕.
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ทั้งทุกขกายทั้งทุกขใจ ทุกขมาคูกับโทมนัส หมายเอาเฉพาะทุกข
กาย. โสมนัสหมายเอาสุขใจ โทมนัสหมายเอาทุกขใจ. อุเบกขา
หมายเอาคามเฉยแหงใจ เพราะอุเบกขาทางกายไมมี กายเปน
ปกติอยูจัดวาเปนสุข.
สังวร ๕
สีลสังวร
สํารวมในศีล
สติสังวร
สํารวมดวยสติ
ญาณสังวร สํารวมดวยญาณ
ขันติสังวร สํารวมดวยขันติ
วิริยสังวร
สํารวมดวยความเพียร.
วิ. สีล. ปม. ๘. สทฺ ปฏิ. ๑๖.
สุทธาวาส ๕
อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา.
ม. มู. ๑๒/๕๒๖.
อธิบาย: ภพ ๕ นี้ อยูในพรหมโลก ๑๖ ขางชั้นสูง วา
เปนที่เกิดแหงพระอนาคามี ผูจุติจากภพนี้แลว ไดบรรลุพระอรหัต
แลวนิพพานในภพที่เกิดนั้นบาง เลือ่ นไปเกิดในภพที่สูงขึ้นไปกวา
แลว จึงเปนอยางนั้นบาง จึงเรียกวา สุทธาวาส แปลวา ที่อยู
แหงทานผูบริสุทธิ์ เรียกเปนชื่อตางออกไปเปน ๕ อยางนี้ ตามชื่อ
เทพในชั้นนั้น.
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พระอนาคามี ๕
อันตราปรินิพพายี
ทานผูจะปรินิพพานในระหวางอายุยังไม
ทันถึงกึ่ง.
อุปหัจจปรินิพพานยี
ทานผูจะปริพพานตอเมื่ออายุพนกึ่ง
แลว จวนถึงที่สุด.
สสังขารปรินิพพายี
ทานผูจะปรินิพพานดวยตองใชความ
เพียร เรีย่ วแรง.
อสังขารปรินิพพายี
ทานผูจะปรินิพพานดวยไมตองใชความ
เพียรนัก.
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ทานผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ.
องฺ. ทสก. ๒๔/๑๒๙.
อธิบาย: ๔ องคขางตน ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้นเอง, ๒ องค
ขางตน กําหนดดวยอายุ. ๒ องคขางปลาย กําหนดดวยความ
เพียร, องคขางทาย ตองเลื่อนขึ้นไปเกิดในภพสูงขึ้นไป กวาจะ
ถึงชั้นอกนิฏฐะ แลวจึงปรินิพพานในภพนั้น. อะไรเปนเหตุปนพระ
อนาคามีใหไปเกิดในภพต่ําหรือสูงกวากัน และอะไรเปนเหตุปน
ทานใหปรินิพพานเร็วชาและยากงายกวากัน ขาพเจายังไมพบทาน
กลาวไว.
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ฉักกะ หมวด ๖
อภิญญา ๖
อิทธิวิธิ
แสดงฤทธิ์ได
ทิพพโสต
หูทิพย
เจโตปริยญาณ
รูจัดกําหนดใจผูอื่น
ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได
ทิพพจักขุ
ตาทิพย
อาสวักขยญาณ
รูจัดทําอาสวะใหสิ้น.
องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๑.
อธิบาย: อิทธิวิธิ กลาวไวในนิทเทสวา แสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ
คนเดียวนิรมิตเปนคนมากก็ได กลับเปนคนเดียวอีกก็ได ลองหน
คือผานไปในวัตถุกั้นขวางอยู เชน ฝา กําแพง ภูเขา ดุจไปใน
ที่แจงก็ได. ดําดิน คือไปใตดินแลวผุดขึ้นในที่ปรารถนาดุจดําในน้ํา
ก็ได. เดินน้ํา คือไปไดบนพื้นน้ําอันไมแตกดุจเดินบนพื้นดินก็ได.
เหาะ คือนั่งไปในอากาศดุจนกบินก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย
ดวยมือก็ได. ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ทิพพโสต
มีนิทเทสวา มีหูทิพยหมดจดลวงหูของสามัญมนุษย ฟงเสียง ๒ อยาง
ได คือทั้งเสียงทิพย ทั้งเสียมนุษย ทัง้ เสียงไกล เสียใกล.
เจโตปริยญาณ มีนิทเทสวา กําหนดดวยใจของตนแลวรูไดซึ่งใจ
ของบุคคลอื่นอันบริสุทธิ์หรือเศราหมองอยางไร. อีก ๓ อยางอธิบาย
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ไวแลวในวิชชา ๓. อภิญญา ๕ ขางตนนั้น ตามนิทเทสดูเปนพน
ธรรมดาของมนุษย แตกย็ ังมีกิจการของมนุษยเทียบไดเปนหลาย
อยาง คนเดียวเปนคนมาก มีคนเดียวทําการไดหลายหนาที่ เทียบ
ตัวอยางพระราชาองคเดียวครองไดหลายอาณาจักร. คนมากเปนคน
เดียว มีการรวมสามัคคีของเอกชนเขาเปนคณะเทียบ ตัวอยาง
พระสงฆนี้เอง. ลองหนและดําดินมีการขุดอุโมงคเทียบ. เดินน้ํามีการ
เดินบนน้ําแข็งคนในประเทศหนาวจัดเทียบ. เหาะมีการใชอากาศยานเทียบ ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยดวยมือได มีการรูจกั คํานวณ
คติของพระจันทรพระอาทิตยตลอดถึงจันทรุปราคา และสุริยปุ ราคา
ไดแมนยําเทียบ. ใชอํานาจดวยกายไปตลอดพรหมโลก มีรูจัก
คํานวณคติของดาวเคราะหและฐานะของดาวฤกษไดเทียบ ฟงเสียง
ทิพยได มีรจู ักสังเกตอาการแหงฐานที่กับทั้งคนและพัสดุแลว อาจ
สันนิษฐานไววาเปนอยางไร ดุจวาไดรับบอกเทียบ ฟงเสียงไกลได
มีไดยินขาวในถิ่นไกลที่เรียกวาหูไวเทียบ ในบัดนี้ มีฟงโทรศัพท
เทียบดวย. เจโตปริยญาณ มีการทายใจและกําหนดรูอัธยาศัยเทียบ.
ระลึกชาติได มีการรูพงศาวดารแหงตนเทียบ. ทิพพจักขุ มีรูจัก
ตํานานแหงคนอื่นเทียบ. ใจความแหงอภิญญา ๖ นี้มีอยูเพียงไร ขอ
นักธรรมจงสอดสองแลวลงสันนิษฐานเอาเอง.
อภิฐาน [ฐานะอยางหนัก] ๖
มาตุฆาต
ฆามารดา
ปตุฆาต
ฆาบิดา
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อรหันตฆาต
โลหิตุปบาท

ฆาพระอรหันต
ทํารายพระพุทธเจา จนถึงยังพระ
โลหิตใหหอขึ้น
สังฆเภท
ยังสงฆใหแตกจากกัน
อัญญสัตถุทเทส ถือศาสดาอื่น.
องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๘๖.
อธิบาย: ชนผูฆามารดาบิดาของตนเองไดแลว จักไมฆาคนอื่น
ในเมื่อตนขัดใจขึ้นมาเปนอันไมมี และชื่อวาลางผลาญสกุลของตน
ดวย. คนฆาพระอรหันตผูประพฤติกาย วาจา ใจ บริสุทธ ไมไดคิดราย
ทํารายผูใดผูหนึ่งเลย และเปนที่นับถือของมหาชน จัดไมฆาคนอื่นผู
ยังไมสงบถึงนั้น ผูไมเปนที่นับถือถึงนั้น เปนอันไมมี และชือ่ วา
ลางผลาญที่นับถือของมหาชนดวย. คนผูทํารายพระศาสดาของตน
เองไดแลว เปนหมดหลักในทางพระสาสนา ดุจเดียวกับคนคิดกบฏ
ทํารายพระเจาแผนดินของตน. ภิกษุผูทําลายสงฆใหแตกเปนพรรคพวก แตคณะของตนยังทําลายไดแลว จักไมคิดทําลายคณะอื่นเปนอัน
ไมมี เชนเดียวกับคนยุแหยทําความแตกสามัคคีในชาติของตน. ๕ นี้
เรียกอนันตริยกรรม แปลวากรรมใหผลในลําดับไป จัดเปนครุกรรม
คือกรรมหนักในฝายบาป. บทหลังขาพเจาเขาใจวาหมายภิกษุผูไป
เขารีตเดียรถียทั้งยังเปนภิกษุ ที่เรียกวา "ติตฺถิยปกฺกนฺตโก" ทีห่ าม
อุปสมบทอีก. ภิกษุเห็นปานนี้ เปนผูแตกจากคณะของตนไปเขา
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คณะอื่น แตไมไดทําลายคณะเดิมของตน เหมือนภิกษุผูทําสังฆเภท
ดุจเดียวกับคนโจทกเจา ที่เขาเรียกวา "ภักดีตอไทตางดาวทาวตาง
แดน" เพราะอยางนี้ ฐานะ ๖ นี้ แตละอยาง ๆ จึงจัดเปนอภิฐาน
ที่แปลวาฐานะอันหนัก ผูถือพระศาสนาอยางเครงครัดเพียงพระโสดาบัน
ยอมไมทําเลย.
จริต ๖
๑. ราคจริต
มีราคะเปนปกติ
๒. โทสจริต
มีโทสะเปนปกติ
๓. โมหจริต
มีโมหะเปนปกติ
๔. วิตักกจริต
มีวติ กเปนปกติ
๕. สัทธาจริต
มีศรัทธาเปนปกติ
๖. พุทธิจริต
มีความรูเปนปกติ.
วิ. กมฺมฏานคฺคห. ปม. ๑๒๗.
อธิบาย: คนที่ ๑ มีปกติรักสวนรักงาม จะพึงแกดวยพิจารณา
กายคตาสติ หรืออสุภกัมมัฏฐาน. คนที่ ๒ มีปกติหงุดหงิดโกรธ
งาย จะพึงแกดวยเจริญเมตตา. คนที่ ๓ มีปกติเขลางมงาย จะ
พึงแกดวยเรียนและถาม ดวยการฟงธรรมและสนทนาธรรมโดยกาล
ดวยอยูกับครู. คนที่ ๔ มีปกตินึกพลาน จะพึงแกดวยสะกดอารมณ
เชนเพงกสิณหรือเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน. คนที่ ๕ มีปกติ
เชื่องาย จะพึงนําไปดวยกถาเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส เชนกลาว
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ถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. คนที่ ๖ เรียกวาญาณจริต
ก็มี มีปกติใชความคิด จะพึงนําไปดวยแนะใหใชความคิดในทาง
ที่ชอบ เชนใหคํานึงถึงไตรลักษณ.
ธรรมคุณ ๖
๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
เจาตรัสดีแลว
๒. สนฺทิฏิโก
อันผูไ ดบรรลุจะพึงเห็นเอง
๓. อกาลิโก
ไมประกอบดวยกาล
๔. เอหิปสฺสิโก
ควรเรียกใหมาดู
๕. โอปนยิโก
ควรนอมเขามา
๖. ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันวิญูพึงรูเฉพาะตน.
องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๖.
อธิบาย: บทวา สฺวากฺขาโต หมายความกวาง ทานพรรณนา
วา ไดใน ๒ สัทธรรม คือ ปริยัติ กับ ปฏิเวธ. ปริยัติ ไดชื่ออยางนั้น
เพราะตรัสไมวิปริต คือตรัสไดจริง เพราะแสดงขอปฏิบัติโดยลําดับกัน
ที่ทานเรียกวา ไพเราในเบื้องตน ทามกลาง ที่สดุ มีทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะบริสุทธบริบูรณสิ้นเชิง และเพราะประกาศพรหมจรรยอยาง
นั้น. ปฏิเวธ ไดชื่อยางนั้น เพราะปฏิปทากับพระนิพพานยอมสมควร
แกกันและกัน. ตั้งแตบทวา สนฺทิฏิโก เปนตนไป ไดในปฏิเวธ
อยางเดียว.
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บทวา สนฺทิฏิโก หมายความวา ผูใดไดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็น
เอง รูเอง ไมตองเชื่อตามคําผูอื่น.
บทวา อกาลิโก หมายความวา ใหผลในลําดับแหงการบรรลุ
ไมเหมือนผลไมอันใหผลตามฤดู.
บทวา เอหิปสฺสิโก หมายความวา เปนคุณอัศจรรยดุจของ
ประหลาด ที่ควรปาวรองกันมาดูมาชม.
บทวา โอปนยิโก หมายความวา ความนอมเขาไวในใจของ
ตน หรือควรนอมใจเขาไปหา.
บทวา ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ หมายความวา ผูใด
ไดบรรลุ ผูน ั้นยอมรูแจงเฉพาะตน อันผูอื่นไมพลอยมาตามรูตามเห็น
ดวยได.
มติของขาพเจาวา พระธรรมในทีน่ ี้ดูเหมือนทานผูแสดงไมได
หมายจะแยกโดยวิภาค กลาวรวมปนกันไป แตเมื่อจะกลาวแยก
บทวา สฺวากฺขาโต นาจะไดในปริยัติอยางเดียว และไดชื่ออยาง
นั้น เพราะตรัสอิงเหตุและเพราะตรัสแตพอดีเปนกลาง ๆ ไมหยอน
ไมตึงดวยก็ได. ขอวาไดในปฏิเวธนั้น ความอธิบายอยูขางมัว แม
พรรณนามากไปอยางไรก็ไมพนมัว และคําวาปฏิปทากับพระนิพพาน
สมควรแกกันและกันนั้น ปฏิปทาก็ไดแกปฏิบัตินั้นเอง แกไปขาง
ปฏิบัติกอนนั่นแลจึงจะกระจาง เพราะปฏิบัตินับเขาในบทนี้ก็ได เพราะ
เปนมัชฌิมาปฏิปทาและอนุบุพพปฏิปทา เมื่อปฏิบัติดีแลว ผลแหง
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ปฏิบัติจึงจักปรากฏวาดีตามกัน.
บทวา สนฺทิฏิโก อาจไดในธรรมอื่นจากปฏิเวธดวยก็ได
เพราะปริยัติก็ตองการความเขาใจที่ไดแกเห็นเอง ปฏิบัติก็ตองการ
ความรูจัดทางที่ไดแกเห็นเอง ในลําดับนั้นปฏิเวธจึงเกิด ที่ใหเจาตัว
รูวาทําใหแจงแลว.
บทวา อกาลิโก ก็เหมือนกัน เพราะผูฟงปริยัติยอมไดปสาทะ
และศรัทธาเปนตนในขณะฟงนั้นเองก็มี ปฏิบัตยิ อมเปนที่นิยมในกาล
ทุกเมื่อ ไมเปนไปในบางคราว และไดอานิสงสแหงความปฏิบัติใน
ทันทีก็มี.
บทวา เอหิปสฺสิโก เปรียบดวยการดูดวยมังสจักษุ นาจะได
ในปริยัติและปฏิบัติดวย เพราะปริยัติเปนคุณที่ควรจะชวนกันมาฟง
แลเพราะปฏิบัติเปนคุณที่ควรจะชวนกันใหทําตาม เพื่อจะไดชมปฏิเวธ
ดวยน้ําใจ.
บทวา โอปนยิโก นาจะไดในปฏิบัติดวย เพราะแมปฏิบัติ
ก็ควรนอมเขามาดวยทําตามหรือทําใหเกิดขึ้น.
บทวา ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ก็เหมือนกัน เพราะ
การปฏิบัติอันจะใหไดผลดี อันผูปฏิบัติตองรูจักทําใหสมควรแกฐานะ
ของตน.
เพราะอยางนี้ ขาพเจาจึงเห็นวา พระธรรมในที่นี้ ทานผู
กลาวไมไดหมายจะแยกโดยวิภาค กลาวรวมกันไป. ไมกลาวถึง
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ปฏิบัติธรรมบางเลย ไมเปนอุบายใหเกิดอุตสาหะ เมื่อไมปฏิบัติ
ปฏิเวธจะเกิดขึ้นไฉน ปริยัติอันแสดงเพื่อชักนําใหปฏิบัติ ก็หา
ประโยชนมไิ ด.
ปยรูป สาตรูป หมวดละหก ๑ๆ หมวด
๑. จักขุ โสต ฆาน ชิวหา กาย มโน.
๒. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม.
๓. จักขุวิญญาณ กายวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ.
๔. จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส
ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส.
๕. จักขุสัมผัสสชา เวทนา, โสตสัมผัสสชา เวทนา,
ฆานสัมผัสสชา เวทนา, ชิวหาสัมผัสสชา เวทนา,
กายสัมผัสสชา เวทนา, มโนสัมผัสสชา เวทนา.
๖. รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา
รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา.
๗. รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คัมธสัญเจตนา
รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา.
๘. รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา.
๙. รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก
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รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก.
๑๐. รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร
รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร.
ที. มหา. ๑๐/๓๔๓.
อธิบาย: หมวดที่ ๑ อายตนะภายใน หมวดที่ ๒ อายตนะภาย
นอก หมวดที่ ๓ วิญญาณ คือความรูสึกอาศัยอายตนะภายใน เกิด
เพราะอายตนะ ๒ ประเภทนั้นพรอมกันเขา หมวดที่ ๔ สัมผัส คือ
ความประจวบอาศัยอายตนะภายใน เกิดเพราะการประจวบกันเขา
แหงอายตนะ ๒ ประเภทนั้นกับวิญญาณ หมวดที่ ๕ เวทนา คือความ
เสวยอารมณ เปนสุขเปนทุกข หรือไมทุกขไมสุข เกิดเพราะสัมผัส
หมวดที่ ๖ สัญญา คือความหมายรูอิงอายตนะภายนอก เกิดใน
ลําดับแหงเวทนา หมวดที่ ๗ สัญเจตนา คือความคิดอานอิงอายตนะ
ภายนอก เกิดในลําดับสัญญา หมวดที่ ๘ ตัณหา อิงอายตนะภาย
นอก เกิดในลําดับแหงสัญเจตนา หมวดที่ ๙ วิตก คือความตริ
อิงอายตนะภายนอก เกิดในลําดับแหงตัณหา หมวดที่ ๑๐ วิจาร คือ
ความตรองอิงอายตนะภายนอก เกิดในลําดับแหงวิตก.
ในธรรมเหลานี้ วิญญาณและสัมผัสมีกิจตางกันอยางไร อยู
ขางมัว. ในปฏิจจสมุปบาทสวนอภิธรรมยนวา "สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส" แปลวาผัสสะ ยอมเกิดมีเพราะอายตนะ ๖ เปนปจจัย ในพระ
สูตรกลาวถึงวิญญาณ ในระหวางอายตนะ ๖ และผัสสะ "จกฺขฺุจ
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ, ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส"
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แปลวา อาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณ ประจวบกันแหงธรรม ๓
ประการเปนผัสสะ. ขาพเจาสันนิษฐานวา ความรูสึกสักวาเห็นหรือ
ไดยินเปนตน เปนวิญญาณ ความรูสึกพอใจไมพอใจหรือพอเปน
กลาง ๆ อันเปนปจจัยใหเกิดเวทนาตามประเภทเปนผัสสะ. ยุกติเปน
อยางไร ขอนักธรรมสนใจดูเถิด. ธรรมเหลานี้ ไดชื่อวา เปน
ปยรูป สาตรูป โดยอรรถวา เปนสภาวะที่รักที่ชื่นใจ ดวยเพง
อิฏฐารมณเปนที่ตั้ง เปนบอเกิดแหงตัณหา ตัณหาเมื่อเกิดยอม
เกิดในธรรมเหลานี้ เมื่อดับยอมดับในธรรมเหลานี้.
สวรรค ๖ ชั้น
ชั้นจาตุมหาราชิก ชัน้ ดาวดึงส ชั้นยาม ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี
ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี.
ส. มหา. ๑๙/๕๓๑.
อธิบาย: สวรรค ๖ ชั้นนี้ ถัดกันขึ้นไปโดยลําดับ.
ชั้นจาตุมหาราชิก เปนต่ําที่สุด มีทาวมหาราช ๔ องคเปนผู
ปกครอง, ๑. ทาวธตรฐ มีพวกคนธรรพเปนบริวาร ครองในทิศบูรณ
๒. ทาววิรุฬหก มีพวกกุมภัณฑเปนบริวาร ครองในทิศทักษิณ
๓. ทาววิรูปกข มีพวกนาคเปนบริวาร ครองในทิศปศจิม ๔. ทาว
กุเวร มีพวกยักษเปนบริวาร ครองในทิศอุดร.
ในอาฏานาฏิยสูตร กลาวถึงทาวมหาราช ๔ องคนี้ โดยอาการ
ที่รวมกันวา รูจักอภิรมณอยูดวยฟอนขับ มีโอรสองคละมาก ๆ ทรง

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 79

นามวาอินทรเหมือนกันทั้งนั้น เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา พรรณนา
ไวโดยเฉพาะถึงดานของทาวกุเวรวา มีราชธานีและนครตาง ๆ มี
แมน้ํา มีสภาที่ประชุมยักษ มีรกุ ขชาติและสกุณชาติตาง ๆ ทาวกุเวร
นั้นมีปราสาทเปนที่อยู มีชาง มีมา เปนราชพาหนะ มีวอหรือเสลี่ยง
เปนราชยาน ปกครองตลอดลงมาถึงอุตตรกุรุทวีป ที่อยูของมนุษย
ผูไมตองทําไรไถนา บริโภคขาวสาลีไมตองหุงดวยฟน หุงในหมอ
ที่ไมตองเอาขึ้นตั้งไฟหรือเอาขึ้นวางบนศิลาเพลิง ใชโคบาง ปศุสัตว
อื่นบาง แทนมา ใชหญิงบาง ชายบางแทนพาหนะ. สันนิษฐาน
ตามรัฐปสาสโนบาย ชัน้ จาตุมหาราชิก นาจะไดแกอาณาจักรที่
รวม ๔ ชนบทเขากันในสัมพันธไมตรี กลาวโดยเฉพาะ นาไดแก
ชมพูทวีปนี้เองในสมัยหนึ่ง และทาวมหาราช ๔ องคนั้น นาเปนวงศ
เดียวกันเปนอินทรวงศ เพราะอยางนี้จึงวาโอรสเปนอันมากทรงนาม
วาอินทรเหมือนกันทั้งนั้น.
ชั้นดาวดึงส เดิมที่เปนที่อยูแหงพวกอสูร ทาวเวปจิตติเปน
ผูครอง ยังไมไดยินวามีอะไรนอกจากเปนปา. ตอมา ทาวสักกเทวราช คือพระอินทรกับเทพผูสหจรรวม ๓๓ องคเกิดขึ้น ณ ที่นั้น
จึงเปนสถานที่รุงเรือง มีเวชยันตปราสาท มีสุธัมมสภาที่ประชุม
เทวดา มีสวนนันทวัน มีสวนจิตรลดา มีโปกขรณีสุนันทา เกิดขึ้น
เพราะบุญญานุภาพของทาวสักกเทวราชและพระราชเทวี. สถานที่นี้
ตั้งเปนเมืองสวรรคชื่อเทพนคร มีกําแพงลอม มีเชิงเทินและหอรบ
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พรอมสรรพ. ทาวเธอมีพระเทวี ๔ องค พระนางสุธัมมา พระนาง
สุจิตรา พระนางสุนันทา พระนางสุชาดา โปรดพระนางสุชาดามาก
เสด็จไปขางไหนเอาไปดวย. ทาวเธอมีชางเอราวัณ ๓ เศียรเปนพระ
คชาธาร แตมีคํากลาววา ไมใชชางจริง ๆ เปนชางเทวบุตรจําแลง
ขึ้น เพราะในสวรรคชั้นนั้น ไมมีสัตวดิรัจฉาน แตในแหงอื่นวามี
ครุฑ นอกจากนี้ ยังมีเวชยันตราชรถสําหรับทรง พระมาตลีเปน
สารถี มาที่เทียมเปนมาจริงหรือมาเนรมิตไมไดกลาวไว. พวกเทวดา
กับพวกอสูรไมปรองดองกัน ทําสงครามกันทุกป ถึงหนาดอกจิตตปาตลิของพวกอสูรบาน พวกอสูรยกพลมาทําสงครามกับเทวดา ตาง
รุกไดบาง ตองลาบาง ในที่สุดพวกอสูรแพ ถูกพวกเทวดาขับตก
สมุทรลงไป ทาวสักกเทวราชตั้งความเปนเอกราชขึ้นได ปกครอง
ตลอดทั่วไป. ทาวสักกเทวราชนั้น เสด็จออกในเทวสันนิบาต ณ พระ
แทนบัณฑุกัมพลสิลา ภายใตตนปาริฉัตตกะ. พระแทนนั้น มีคํา
พรรณนาวา มีสีเหลืองและนุมดุจผากําพล เวลาประทับนั่งฟุบลงได
เวลาเสด็จลุกขึ้นกลับฟูขึ้นไดอยางเดิม เชนเดียวกับเกาอี้สปริง.
ในพุทธุปบาทกาล มีคําเลาวา สมเด็จพระบรมศาสดา เสด็จ
ขึ้นไปทรงจําพรรษาในชัน้ ดาวดึงสนี้พรรษาหนึ่ง ประทับ ณ พระแทน
บัณฑุกัมพลสิลานั้น ทรงแสดงพระอภิธรรมปฎกแกพระพุทธมารดา
ผูเสด็จลงมาจากชั้นดุสิตในเทวสันนิบาต พอออกพรรษาแลว เสด็จ
ลงจากชั้นดาวดึงสโดยทางบันไดแกว ทอง เงิน ทีเ่ ทวดานิรมิต ลงที่
เมืองสังกัสแควนโกศล.
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เรื่องเทวาสุรสงครามไดเคาเงือนวา หมายเอาสงครามใน
ระหวางพวกอริยกะผูยกมาจากเหนือ เขาตั้งอยูในชมพูทวีป และ
พวกมิลักขะผูอยู ณ ที่นนั้ มาเดิม เชนนี้สองใหเห็นความตลอดวา
สวรรคชั้นนี้ ไดแกชมพูทวีปนี้เองในโบราณสมัย. ชั้นยาม มี
ทาวสุยามเปนผูปกครอง ยังไมพบคําพรรณนาถึงสวรรคชั้นนี้. ชั้น
ดุสิต มีทาวสันดุสิตเปนผูครอง ดูเปนชั้นศักดิ์สิทธิ์ กลาววา เปนที่
เกิดและเปนที่อยูแหงพระโพธิสัตว แหงพระพุทธบิดา พระพุทธมาดา
และแหงทานผูวิเศษอื่น สมเด็จพระบรมศาสดาของเราก็วาไดอุบัติใน
ชั้นนี้ เทวดาทั้งหลาย เชิญเสด็จใหจุติลงมาถือปฏิสนธิในมนุษยโลก เพื่อตรัสเปนพระพุทธเจาแลวโปรดเวไนยนิกร แตไมพลคํา
พรรณนาถึงฐานที่ นอกจากมีวิมาน. ชั้นนิมมานรดี มีทาว
สุนิมมิตเปนผูครอง มีพรรณนาวา เทวดาชั้นนี้เปนจําพวกบริบูรณ
ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนิรมิตเอาเองได. ชั้นปรนิมมิตวสวัดดี มีทาว
นิมมิตวสวัดดีเปนผูครอง มีพรรณนาวา เทวดาชั้นนี้ ปรารถนา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดตองนิรมิตเองเหมือนพวกเทวดานิมมานรดี มีเทวดา
อื่นนิรมิตใหอีกที แตเปนอยางนั้นทั้งชั้น เทวดาพวกไหนนิรมิตให
หาไดกลาวชัดไม นาจะไดแกเทวดาชั้นนิมมานรดีกระมัง. เมื่อเปน
เชนนี้ ชั้นนัน้ ยอมมีอํานาจเหนือชั้นนิมมานรดี.
สวรรค ๖ ชั้นนี้ ไมไดเกี่ยวดวยธรรมเลย แตกลาวถึงในบาลี
พระสูตรและอรรถกถา ผูเชื่องาย ๆ ยอมเชื่อดายไป ผูเชื่อยากยอม
ไมสนใจเสียเลย ผูคิดปริศนาธรรมยอมตีความไปตาง ๆ จึงนํามาแสดง
ไวในที่นี้ดวยพอรูเคาเงื่อน เพื่อนําความเขาใจใหถูกทาง.
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สัตตะ หมวด ๗
อนุสัย ๗
กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา.
องฺ. สตฺตก. ๒๓/๘.
อธิบาย: กิเลสอยางละเอียด นอนอยูในสันดาน บางทีไม
ปรากฏ แตเมื่อมีอารมณมายั่ว ยอมเกิดขึ้นในทันใด เรียกวาอนุสัย
กามราคะ ไดแกความกําหนัดในกาม. ปฏิฆะ ไดแกความหงุดหงิด
กลาวโดยความไดแกโทสะ. ทิฏฐิ ไดแกความเห็นผิด. วิจิกิจฉา ไดแก
ความลังเล. มานะ ไดแกความถือตัว. ภวราคะ ไดแกความกําหนัดใน
ภพหรือความอยากเปน. อวิชชา ไดแกความเขลาไมรูจริง กลาวโดย
ความ ไดแกโมหะ. กิเลส ๗ นี้ บางอยางเปนอนุสัยของบางคน
สังโยชน ๗ ก็เรียก.
เมถุนสังโยค ๗
สมณะก็ดี พราหมณก็ดี บางคนปฏิญญาตนวา เปนพรหมจารี
จริง ๆ หาไดเสพเมถุนกับดวยมาตุคามไมเลย แตยังยินดี ปลืม้ ใจ
ชื่อใจดวยเมถุนสังโยค คืออาการแหงเมถุน ๗ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
๑. ยินดีการลูบไล การประคบ การใหอาบน้ํา การนวดแหง
มาตะคา ปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น.
๒. ไมถึงอยางนั้น แตซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม ปลื้มใจ
ดวยการเสสรวลนั้น.
๓. ไมถึงอยางนั้น แตเพงดูจองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุ
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ของตน ปลื้มใจดวยการเล็งแลนั้น.
๔. ไมถึงอยางนั้น แตฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี พูด
อยูก ็ดี ขับรองอยูก็ดี รองใหอยูก็ดี ขางนอกฝาก็ดี ขาง
นอกกําแพงก็ดี ปลื้มใจดวยเสียงนั้น.
๕. ไมถึงอยางนั้น แตตามนึกถึงการเกาที่ไดเคยหัวเราะพูดเลน
กับมาตุคาม แลวปลื้มใจ.
๖. ไมถงึ อยางนั้น แตเห็นคฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี ผูอิ่มเอิบ
พรัง่ พรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู แลวปลื้มใจ.
๗. ไมถึงอยางนั้น แตประพฤติพรหมจรรย ตั้งปรารถนาเพื่อ
จะไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง แลวปลื้มใจ.
องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๖
พรหมจรรยของผูนั้น ชื่อวาขาด ชื่อวาทะลุ ชื่อวาดาง ชื่อวา
พรอย. ผูนั้นประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ยอมไมพนไปจากทุกขได.
วิญญาณฐิติ ๗
ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ เรียกวาวิญญาณฐิติ แจกเปน ๗ ดังนี้:
๑. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวก
มนุษย พวกเทพบางหมู พวกวินิปาติกะ [เปรต] บางหมู.
๒. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน
พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน [?].
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๓. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสญ
ั ญาตางกัน เชน
พวกเทพอาภัสสระ.
๔. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสญ
ั ญาอยางเดียวกัน
เชนพวกเทพสุภกิณหะ.
๕. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ.
๖. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ.
๗. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญาญตนะ.
องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๑.
วิสุทธิ ๗
๑. สีลวิสุทธิ
ความหมดจดแหงศีล.
๒. จิตตวิสุทธิ
ความหมดจดแหงจิต.
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ
ความหมดจดแหงทิฏฐิ.
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ
ความหมดจดแหงญาณเปน
เครื่องขามพนความสงสัย.
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ความหมดจดแหงญาณเปน
เครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง.
๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณเปน
เครื่องเห็นทางปฏิบัติ.
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ
ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ.
ม. ม. ๑๒/๒๙๐
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อธิบาย: การรักษาศีลตามภูมิของตนใหบริสุทธ จัดเปน
สีลวิสุทธิ. สมาธิ ทั้งที่เปนอุปจาร ทั้งที่เปนอัปปนา โดยทีส่ ุด
ขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะพอเปนบทฐานแหงวิปสสนา จัดเปน
จิตตวิสุทธิ. การพิจารณาเห็นนามรูปโดยสภาวะอยางไร รูจักแยกออก
เปนสวน ๆ โดยปจจัตตลักษณะ และยกขึ้นสูไตรลักษณะคือ อนิจจตา
ทุกขตา อนัตตตา โดยสามัญญลักษณะ จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ. การ
กําหนดจับปจจัยแหงนามรูปนั้นวา เพราะอะไรเกิดขึ้น นามรูปจึงเกิด
ขึ้น เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ จนเปนเหตุสิ้นสงสัยในนามรูป
ทั้งที่เปนมาแลวในอดีต ทั้งที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน ทั้งจักเปนใน
อนาคต จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ. ทานกลาววา อวิชชา ตัณหา
อุปาทาน กรรม เปนสามัญญปจจัยแหงนามรูป อาหารเปนวิสามัญญปจจัยแหงรูป อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ เปนวิสามัญญปจจัย
แหงวิญญาณอันเปนสวนจิต ผัสสะอันเกิดเพราะวิญญาณ เปน
วิสามัญญปจจัยโดยตรงและโดยออมแหงเวทนา สัญญา สังขาร อัน
เปนสวนเจตสิกที่รวมกันเขาเปนนาม. ญาณอันรูจักหยั่งลงวา นี้ทาง
นี้มิใชทาง แหงธรรมพิเศษ จัดเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ.
พรรณนาตามมติของพระคันถรจนาจารยวา พระโยคาวจรเจริญ
วิปสสนามาถึงชั้นกังขาวิตรณวิสุทธิแลว อุปกิเลสแหงวิปสสนา ๑๐
อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมหลงไปวาไดบรรลุมรรคผล หยั่งรูวา
นั่นเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา คือมัวพะวงอยู วิปสสนาจักไมเจริญ
ขึ้นไปอีก ประคองวิปสสนาจิตไวในวิถี จัดเปนมัคคามัคคญาณ-
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ทัสสนวิสุทธิ. อุปกิเลสแหงวิปสสนา ๑๐ นั้น คือ โอภาส แสงสวาง ๑
ญาณ ๑ ปติ ความอิ่มใจ ๑ ปสสัทธิ ความสงบ ๑ สุข ๑ อธิโมกข
ความนอมใจเชื่อ ๑ ปคคาหะ ความเพียร ๑ อุปฏ ฐาน คือ สติ ๑
อุเบกขา ความวางจิตเปนกลาง ๑ นิกันติ ความพอใจ ๑ อันเปน
ธรรมประณีตกวาในเวลาปกติ. วิปสสนาญาณ ๙ คือ อุทยัพยานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึงเห็นความดับ ๑ ภังคานุปสสนาญาณ ปรีชา
คํานึงเห็นความดับ ๑ ภยตูปฏฐานญาณ ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ
เปนของนากลัว ๑ อาทีนวานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึงเห็นโทษ ๑
นิพพิทานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึงถึงดวยความเบื่อหนาย ๑ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย ๑ ปฏิสังขานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง ๑ สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาคํานึงดวย
วางเฉยเสีย ๑ สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกกําหนด
รูอริยสัจ ๑ จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ [จงดูอธิบายในนวกะ].
ญาณในอริยมรรค ๔ จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ. วิสุทธิ ๗ นี้ เปน
ปจจัยสงตอกันขึ้นไปเพื่อบรรลุพระนิพพาน เหมือนรถ ๗ ผลัดตางสง
ตอซึ่งคนผูไปใหถึงสถานที่ปรารถนา.
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อัฏฐกะ หมวด ๘
อริยบุคคล ๘
พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และพระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล
เปนคูที่ ๑.
พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล
เปนคูที่ ๒.
พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในอนาคามิผล
เปนคูที่ ๓.
พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค แลพระผูตั้งอยูในอรหัตตผล
เปนคูที่ ๔.
นับเรียงองคเปน ๘.
องฺ. อฏก. ๒๓/๓๐๑.
จงดูอธิบายในมรรค ๔ และผล ๔ ในจตุกกะ.
พระผูตั้งอยูในมรรคนั้น เปนชั่วขณะมรรคจิตเทานั้น พนจาก
นั้นเปนพระผูตั้งอยูในผล มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง จงดูอริยบุคคล ๔
ในจตุกกะ.
อวิชชา ๘
๑. ไมรจู ักทุกข.
๒. ไมรูจักเหตุเกิดแหงทุกข.
๓. ไมรูจักความดับทุกข.
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๔. ไมรูจักทางถึงความดับทุกข.
๕. ไมรูจักอดีต.
๖. ไมรจู ักอนาคต.
๗. ไมรูจักทั้งอดีตทั้งอนาคต.
๘. ไมรูจักปฏิจจสมุปบาท.
ขุ. จูฬ. ๓๐/๙. ธมฺมสงฺคณี ๓๔/๑๘๐.
อธิบาย : ๔ อยางขางตน ไดแกไมรูแจงอริยสัจ ๔. ไมรูจัก
อดีตนั้น คือไมรูจักสาวหลัง เมื่อพบเห็นผลในปจจุบัน ไมรูจักสาว
หาตนเคาวาอะไรเปนเหตุใหเกิดมีขึ้น. ไมรูจักอนาคตนั้น คือไม
รูจักคาดหนา ไมอาจปรารภการที่ทํา หรือเหตุอันเกิดขึ้นในปจจุบัน
แลวและคาดหนาวาจักมีผลเปนอยางนั้น ๆ. ไมรจู ัดทั้งอดีตทั้งอนาคต
นั้น คือไมรจู ักโยงเหตุในอดีต และผลในอนาคตใหเนื่องถึงกัน. ไม
รูจักปฏิจจสมุปบาทนั้น คือไมรูจักกําหนดสภาวะนั้น ๆ โดยความ
เปนเหตุเปนผลแหงกันและกันเนื่องกันไป ดุจลูกโซเกี่ยวกันเปนสาย
ฉะนั้น.
วิชชา ๘
๑. วิปส สนาญาณ
ญาณอันนับเขาในวิปสสนา.
๒. มโนมยิทธิ
ฤทธิ์ทางใจ.
๓. อิทธิวิธิ
แสดงฤทธิ์ได.
๔. ทิพพโสต
หูทพิ ย.
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๕. เจโตปริยญาณ
๖. ปุพเพนิวาสานุสสติ
๗. ทิพพจักขุ
๘. อาสวักขยญาณ

รูจักกําหนดใจผูอื่น.
ระลึกชาติได.
ตาทิพย.
รูจกั ทําอาสวะใหสิ้น.
ที. สี. ๙/๑๐๑.
อธิบาย: วิปสสนาญาณนั้น ญาณทัสสนะก็เรียก ไดแกปญ
 ญา
พิจารณาเห็นรูปและนามแยกเปนสวน ตางอาศัยกันเปนไป [ผูใคร
จะรูพิสดาร จงดูวิสุทธิ ๗ ในสัตตกะ]. มโนมยิทธินั้น มีนิทเทศ
วา นิรมิตไดซึ่งกายอื่นออกจากกายนี้ ดุจชักดาบออกจากฝก มี
การคิดทําอะไรตาง ๆ สําเร็จเทียบ. อิทธิวิธิ ทิพพโสต และ
เจโตปริยญาณ อธิบายไวแลวในอภิญญา ๖ ในฉันกะ. ปุพเพนิวาสานุสสติ ทิพพจักขุ และอาสวักขยญาณ อธิบายไวแลวใน
วิชชา ๓ ในติกะ.
สมาบัติ ๘
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
ส. สฬา. ๑๘/๓๒๓
พึงดูอธิบายรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ในจตุกกะ.
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นวกะ หมวด ๙
อนุบุพพวิหาร ๙
ธรรมเปนเครื่องอยูโดยลําดับกัน เรียกอนุบพุ พวิหาร มี
ประการ ๙ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญาเวทยิตนิโรธ
คือสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา เปนธรรมละเอียดกวาเนวสัญญานาสัญญายตนะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทานผูเขาไมมีสัญญาและเวทนาเลย.
อยางหลังนี้ นิโรธสมาบัติก็เรียก.
องฺ. นวก. ๒๓/๔๒๔.
พุทธคุณ ๙
อิติป โส ภควา
แมเพราะอยางนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น
๑. อรห
เปนพระอรหันต
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
เปนผูตรัสรูชอบเอง
๓. วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา และ
จรณะ
๔. สุคโต
เปนผูเสด็จไปดีแลว
๕. โลกวิทู
เปนผูรูแจงโลก
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เปนสารถีแหงบุรุษพึงฝกได ไม
มีบุรุษอื่นยิ่งไปกวา
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๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน

เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย
๘. พุทโฺ ธ
เปนผูตื่นแลวเปนผูเบิกบานแลว
๙. ภควา
เปนผูมีโชค.
องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๕.
อธิบาย: พระคุณ ๙ บทนี้ ดูเหมือนทานเลือกตั้งไว เพื่อ
ตริตรองหาความเขาใจเอาเอง เปนพุทธานุสสติ จักแสดงพอเปน
ตัวอยาง.
บทวา อรห ทานพิจารณาพยัญชนะแกไวตาง ๆ อยางหนึ่งวา
ออกจากศัพท อารา-ห แปลวาเปนผูเวนไกล เปนผูหักกําจักร
อีกอยางหนึ่งวาออกจากธาตุ อรฺห แปลวาเปนผูควร อีกอยางหนึ่ง
วา อ-รห แปลวาเปนผูไมมีขอลับ. ขอวาเปนเวนไกลนั้น อธิบาย
วา เปนผูเวนไกลจากกิเลสและบาปธรรม กลาวคือเปนผูบริสุทธ ขอ
วา เปนผูหักกําจักรนั้น อธิบายวา เปนผูหักกําแหงสังสารจักร ไดแก
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม. ขอวา เปนผูควรนั้น อธิบายวา
เปนผูควรแนะนําสั่งสอนเขา เปนผูควรรับความเคารพนับถือของเขา
เปนอาทิ. ขอวา เปนผูไมมีขอลับนั้น อธิบายวา ไมไดทําความ
เสียหายอันจะพึงซอนเพื่อมิใหคนอื่นรู. เทียบกับภาษาสกฤตเขาแลว
จับหลักไดวาออกจากธาตุ อรฺห ที่แปลวา ควร. โดยอรรถหมายความ
วาเปนผูบริสุทธ บทนี้ใชเปนคุณของพระสาวกดวย แตมีบทอืน่ เขา
ประกอบหมายความตาง สําหรับพระศาสดาใชวา อรห สมฺมา-
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สมฺพุทฺโธ พระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง สําหรับพระสาวกใชวา อรห
ขีณาสโว พระอรหันตอาสวะสิ้นแลว.
บทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ หมายความวา เปนตนเดิมแหงพระ
พุทธศาสนา อันเปนสวากขาตธรรม.
บทวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน หมายความวา เปนผูไดบรรลุ
วิชชาดวย เปนผูแรกรูจักทางเครื่องบรรลุวชิ ชานั้นดวย โดยใจความ
ก็เหมือนบทวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ. ฝายพระสาวก เปนแตผูไดบรรลุวชิ ชา
แตมิใชผูแรกรูจักทางเครื่องบรรลุวิชชานั้น เปนแตไดรูจักจากพระศาสดาอีกตอหนึ่ง จึงมีบทเรียกตางวา เตวิชฺโช ผูมีวิชชา ๓ วิชชา
กลาวไวในติกะก็มี ในอัฏฐกะก็มี. จรณะจักกลาวในอติเรกทสกะ ผู
ปรารถนาจงดูในหมวดที่ระบุไวนั้น.
บทวา สุคโต ความกระจางแลวไมตองพิจารณาศัพท มีอธิบาย
วา ประพฤติพระองครอดไปไดไมตองถอยหลัง เสด็จไปในที่ใด ยัง
ประโยชนใหสําเร็จแกมหาชนในที่นั้น เสด็จมายังโลกนี้ ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาไวเพื่อประโยชนแกประชาชน จึงเขาปรินิพพาน.
บทวา โลกวิทู พรรณนาใหเขากับโลก ๓ วา ทรงรูจักถิ่นฐานบานเมืองตาง ๆ ปรุงโปรง ทรงรูจ ักอัธยาศัยของคนตางถิ่นตางชั้น
ทรงรูจักหยั่งเห็นเหตุอันปรุงแตงคนเหลานั้น พรอมทั้งถิ่นฐานใหยิ่ง
หรือหยอนอยางไร. อธิบายอีกอยางหนึ่งวา ทรงหยั่งรูความเปนไป
ของคนทุกชั้นวาเปนอยางไร เนื่องดวยสุขทุกขก็ดี เนื่องดวยความ
เจริญความเสื่อมก็ดี ตกอยูในคติแหงความเปลี่ยนแปลงอยางไร จน
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หายตื่นหายหลงหายอยากในอิฏฐารมณ หายตกใจกลัวตออนิฏฐารมณ
เปนทางนําพระองคใหเสด็จไปดี.
บทวา ปุริสทมฺมสารถิ นั้น มีอธิบายวา ครั้งโบราณ พวก
กษัตริยชอบเลนมา เพราะมาเปนพาหนะที่ใชในสงครามถึง ๒ หมวด
แหงกองทัพ ใชใหทหารขี่ จัดเปนอัสสานิก [หมวดมา] ใชเทียม
รถ จัดเปนรถานิก [หมวดรถ] ความเปนสารถีฝกมาขับรถ ยอม
นิยมกันวาดี ในการขึ้นรถรบกัน การชนะหรือแพ นอกจากตัวผูรบ
เนื่องดวยสารถี ตองใชคนสําคัญทีเดียว ดังจะเห็นไดในเรื่องนั้น ๆ
เชนพระมาตลีเปนสารถีของพระอินทร ทีฑาวุกุมารตัวโปรดเปนสารถี
ของพระเจาพรหมทัตต ดวยเหตุนี้แล จึงใชศัพทวาสารถีในบทนี้
เพื่อแสดงความเปนผูฝกคน เปนคูกับผูฝกมาขับรถ. ศัพทวา ปริสทมฺโม บุรุษพึงฝกไดนั้น หมายเอาคนมีนิสัยที่อาจฝกใหดีได และ
ตั้งใจจะเขาใจพระธรรมเทศนา แมฟงดวยตั้งใจจะจับขอบกพรองขึ้น
ยกโทษเชนเดียวถียก็ตามที. ฝายคนผูโงทึบเทียบดวยคนปาคนดอยไม
สามารถจะฝกได และคนผูไมตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา เพื่อหา
ความเขาใจ ชื่อวา ปุริสาทมฺโม บุรษุ ผูฝกไมได แมพระพุทธเจา
ก็ไมอาจทรงฝก.
บทวา อนุตฺตโร แปลตัดความวาเปนเยี่ยม หมายความวาทรง
ฝกดีกวาสารถีฝกมา ดวยไมไดใชอาชญาหักหาญ และรูจักใชอบุ าย
ใหเหมาะแกบุคคล และคนผูที่ทรงฝกแลว ยอมดียิ่งกวามาที่ฝกดีแลว.
บทวา สตฺถา เทวมนุสฺสาน ตามพยัญชนะ ดังจะเชิดชูวา
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เปนครูของบุคคลทั้งชั้นสูงทั้งชั้นต่ํา, ตามอรรถ นาจะพรรณนาถึงพระ
คุณสมบัติที่สมควรเปนครู แลไดทรงทํากรณียะของครู จึงไดผล
เปนอยางนั้น.
บทวา พุทฺโธ ที่วาเปนผูตื่น มีอธิบายวา เปนผูไมหลงงมงาย
ที่เปรียบดวยนอนหลับ เปนกาลัญู รูจักกาลสมัย รูจักฐานะและ
อฐานะ, ที่วาเปนผูเบิกบานแลว มีอธิบายวา เปนผูทรงพระคุณ
เต็มที่ และไดทรงทําพุทธกิจสําเร็จแลว.
บทวา ภควา ดูเหมือนพระคัมถรจนาจารยไมแนใจวาออกจาก
ศัพทอะไร หรือธาตุอะไร ทานพิจารณาแกไวตาง ๆ อยางหนึ่งวา
ออก จาก ภชฺ ธาตุ ที่แปลวาแจกวาแบง อธิบายวา แจกพระธรรม
รตนะ สําเร็จรูปเปน ภาค หรือ ภค แปลวาสวน วาสมบัติ อธิบาย
วา มีสวนแหงธรรม มีคุณสมบัติ. อีกอยางหนึ่งวาออกจาก ภชฺ ธาตุ
ที่แปลวาคบ เสพ อธิบายวา เสพเสนาสนะสงัด หรือจะอธิบายวา
เสพสันติวิหารธรรมก็เขารูป สําเร็จรูปเปน ภค แปลวามีอาการนาคบ
อธิบายวา ทรงนําผูเขาไปคบใหไดประโยชนตามสมควร. อีกอยาง
หนึ่งวาออกจาก ภฺช แปลวาหัก อธิบายวา หักคือกําจัดกิเลสและ
บาปธรรมทั้งปวง. ขาพเจาหาความเขาใจบทนี้มานามแลว ไดพบ
ในพราหมณสมัย เปนคําที่เรียกฤษีทั่วไปก็ได เรียกเทวดาบางก็ได.
ที่ใชเรียกฤษีหลงเหลืออยูในปกรณของเราก็มี แหงหนึ่งพวกภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน เที่ยวตามหาหญิงคนหนึ่งผูลักของหนีไป พบ
พระศาสดาเสด็จประทับอยูใตรมไมตําบลไรฝาย ไมรูจักพระองค
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ถามวา อป ภความ อิตฺถึ ปสฺเสยฺย แปลวา ภควา เห็นหญิงบาง
หรือ ? อีกอยางหนึ่ง ในชาดก ราชอํามาตยถามเกสีดาบสผูอันพรเจา
พาราณสีทรงบํารุงอยูในพระนคร แตทูลลาไปอยูกับกัปปดาบสผูศิษย
ไดฉันแตของปาอันจืดหารสเค็มมิได ไมเหมือนอยูในพระนครที่ไดฉัน
ของอรอยตาง ๆ วา กถนฺนุ ภควา เกสี กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเม
แปลวา ภควา เกสี ยินดีอยูไดในอาศรมแหงกัปปดาบสดวยอยาง
ไร ? และไดรับตอบวา ความคุนเคยนั่นและเปนรสอันเยี่ยม. สวนใน
พระพุทธศาสนาใชเปนบทเรียกพระศาสดา และพระพุทธเจาทั้งหลาย
อื่นเทานั้น ไมใชเรียกพระสาวก. ขาพเจาลงมติวา ออกจาก ภค
ศัพท อันสําเร็จมาแต ภชฺ ธาตุ ที่แปลวาแจกวาแบง มีคูเทียบวา
โสภคฺย โทภคฺย ใชตามลําพับศัพทเปนขางดี แปลวา โชคดี มีคําดี
คํารายประกอบ เปนแตคํากลาง ๆ แปลวา เคราะห เชนเคราะหดี
เคราะหราย. โดยนัยนี้ แปลวา ผูมีโชค วาผูมีเคราะหดี อธิบาย
วา ครั้งยังไมไดออกทรงผนวช ก็ไดรับทํานุบํารุงเปนอยางดี
ตั้งแตทรงพระเยาวจนทรงพระเจริญ ออกทรงผนวชแลวทรงแสวงหา
ทางตรัสรูอยูถึง ๖ ป นากลัวไมสําเร็จ มาสําเร็จเขาได แตนั้นทรง
ประกาศพระศาสนา สามารถยังผูอื่นใหบรรลุธรรมพิเศษเปนพระสงฆ
ขึ้นได และอาจยังเวไนยนอกจากนั้นใหไดศรัทธาเลื่อมใสยอมนับถือ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นไว จัดวาเปนผูมีโชคดี มีเคราะหดีทุก
คราวมา ในเวลาสอนพระศาสนา ปรากฏวาพวกเดียรถียคิดราย แต
ก็ไมอาจทํา สอนโจรและยักษผูรายกาจ ก็ไมถูกทําราย และไมถูก
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ผูครองนครที่เสด็จไปสอนพระศาสนาระแวงวาเปนผีบุญ และกําจัดเสีย
จัดวาเปนผูมีโชคมีเคราะหดีเหมือนกัน. ควรจะเรียกวาพระผูมีพระภัต
แตเรียกวาพระผูมีพระภาค ชะรอยจะเห็นใกลตอเสียงวาพระพักตร
ซึ่งแปลวาหนา เกรงจะนําความเขาใจแฉไปกระมัง จึงเรียกตามที่
ทานสันนิษฐานไวโดยประการหนึ่ง.
พุทธคุณ ๙ นี้ เรียกนวหรคุณก็มี โดยที่แทควรจะเรียก
นวหคุณ หรือนวารหคุณ จึงจะแปลวาคุณของพระอรหันต ๙.
มานะ ๙
๑. เปนผูเลิศกวาเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา.
๒.
"
สําคัญตัววาเสมอเขา.
๓.
"
สําคัญตัววาเลวกวาเขา.
๔. เปนผูเสมอเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา.
๕.
"
สําคัญตัววาเสมอเขา.
๖.
"
สําคัญตัววาเลวกวาเขา.
๗. เปนผูเลวกวาเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา.
๘.
"
สําคัญตัววาเสมอเขา.
๙.
"
สําคัญตัววาเลวกวาเขา.
อธิบาย: ความเปนผูเลิศ เปนผูเสมอ เปนผูเลวกวาเขานั้น
กําหนดโดยชาติ โคตร สกุล รูปสมบัติ ทรัพย ศัลปะ วิทยา การงาน
ความฉลาดเฉลียว และอืน่ ๆ อันเทียบดวยของคนอื่นโดยมาก
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ดวยกัน. มานะ ขอ ๑ ขอ ๔ และขอ ๗ เขาลักษณะทะนง, ขอ ๒ ขอ ๕
และขอ ๘ เขาลักษณะตีเสมอ, ขอ ๓ ขอ ๖ และขอ ๙ เขาลักษณะ
ถอมตัว. มานะลักษณะที่ ๑ ที่ ๒ ตรงตอจองหองและถือตัวโดย
ลําดับกัน จัดเปนมานะชอบอยู มานะลักษณะที่ ๓ ไมนาจัดเปนมานะ
บางทีทานจะหมายคนหมิ่นตนอยางนั้นแลว อิสสาและคิดแขงขันคนอื่น
กระมัง หรือเพียงสักวายังสําคัญตนอยูดวยประการไร ก็จัดวาเปนมานะ
ได เชนมานะมาในอุทธัมภาคิยสังโยชน ขอนับธรรมพิจารณาดูเถิด.
โลกุตตรธรรม ๙
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๖๒.
อธิบาย: นิพพานในที่นี้ หมายอนุปาทิเสสนิพพาน. ผูปรารถนา
จงดูตามหมวด.
วิปสสนาญาณ ๙
๑. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความ
ดับ.
๒. ภังคานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงเห็นความดับ.
๓. ภยตูปฏฐานญาณ
ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏ เปน
ของนากลัว.
๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงเห็นโทษ.
๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ
ปรีชาคํานึงถึงความเบื่อหนาย.
๖. มุญจิตุกามยตาญาณ
ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไปเสีย.
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๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ
๘. สังขารุเปกขาญาณ
๙. สัจจานุโลมิกญาณ

ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาหาทาง.
ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย.
ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกกําหนดรู
อริยสัจ.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑.
อธิบาย: ญาณที่ ๑ คํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับแหง
สังขาร. ญาณที่ ๒ ปลอยความเกิดเสีย คํานึงเอาเปนอารมณเฉพาะ
ความดับแหงสังขารนั้น. ญาณที่ ๓ คํานึงเห็นสังขารนั้นอันปรากฏ
ดวยอํานาจความดับ โดยอาการเปนของนากลัว ดุจสัตวรายมีสีหะ
เปนตน. ญาณที่ ๔ คํานึงเห็นโทษแหงสังขารนั้น อันปรากฏดวย
ประการนั้นวาเปนดุจเรือนอันไฟไหมแลว. ญาณที่ ๕ คํานึงถึงสังขาร
นั้นอันมีโทษไดเห็นแลวดวยความเปนหนาย. ญาณที่ ๖ คํานึงดวย
ใครจะพนไปเสียจากสังขารนั้นที่เบื่อหนายแลว ดุจสัตวอันติดขาย
ใครจะหลุดไปจากขาย. ญาณที่ ๗ คํานึงดวยพิจารณาเฟนสังขารนั้น
เพื่อหาทางเปนเครื่องพนไปเสีย ดุจนางนกที่เรียกวาสมุทรสกุณีอัน
ลงเลนในทะเล. ญาณที่ ๘ คํานึงดวยความวางเฉยในสังขารนั้น
ดุจบุรุษผูวางเฉยในภรรยาอันหยากันแลว. ญาณที่ ๙ เปนไปขณะ
แหงจิต อันไดชื่อวาอนุโลมเกิดขึ้นในลําดับแหงมโนทวาราวัชชนะ
อันตัดภวังคเกิดขึ้นในขณะอริยมรรคจักเกิด ในที่สดุ แหงสังขารุเปกขาญาณ.
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สังฆคุณ ๙
ภควโต สาวกสงฺโฆ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค.
๑. สุปฏิปนฺโน
เปนผูปฏิบัติดีแลว.
๒. อุชปุ ฏิปนฺโน
เปนผูปฏิบัติตรงแลว.
๓. ายปฏิปนฺโน
เปนผูปฏิบตั ิเปนธรรม.
๔. สามีจิปฏิปนฺโน
เปนผูปฏิบัติสมควร.
ยาทิท
นี้คือใคร
จตฺตาริ ปุริสยุคานิ
คูแหงบุรุษ ๔
อฏ ปุริสปุคฺคลา
บุรุษบุคคล ๘
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค.
๕. อาหุเนยฺโย
เปนผูควรของคํานับ.
๖. ปาหุเนยฺโย
เปนผูควรของตอนรับ.
๗. ทกฺขิเณยฺโย
เปนผูควรของทําบุญ.
๘. อฺชลิกรณีโย
เปนผูควรทําอัญชลี [ประณมมือ
ไหว].
๙. อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
โลกสฺส
ยิ่งกวา.
อง. ติก. ๒๐/๒๖๗.
อธิบาย: พระสงฆนี้ หมายเอาจําพวกพระสาวกผูไดบรรลุ
ธรรมวิเศษ.
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บทวา สุปฏิปนฺโน หมายความกวาง นอกจากที่ระบุไวใน ๓
บทเปนลําดับไป เชนปฏิบัติไปตามมัชฌิมาปฏิปทา ไมหยอนนัก ไม
ตึงเครียดนัก ปฏิบัติไมถอยหลัง ปฏิบัติกลมเกลียวกับพระศาสดา
ไมปฏิบัติเปนปฏิปกขกนั .
บทวา อุชุปฏิปนฺโน หมายวาไมปฏิบัติลวงโลก ไมมีมายา
สาไถย ประพฤติตรง ๆ ตอพระศาสดาและเพื่อสาวกดวยกัน ไม
อําพรางความในใจ ไมมแี งมีงอน.
บทวา ายปฏิปนฺโน ทานสันนิษฐานวา อยางหนึ่งออกจาก
า ธาตุ ที่แปลวา รู จึงอธิบายวา เปนผูปฏิบัติปฏิปทาเปนเครื่อง
รู คือปฏิบัตใิ นทางอันจะใหเกิดความรู เปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมที่ควร
รู คือปฏิบัตเิ พื่อไดความรูธรรม อีกอยางหนึ่งทานแปลวา เปนผู
ปฏิบัติเพื่อออกไป ที่อธิบายวา เพื่ออกไปจากทุกข เพื่อออกไป
จากภพ แตสันนิษฐานวาออกจากธาตุอะไรหาทราบไม. ศัพทวา าย
นี้ เทียบกันไดกับศัพทสสกฤตวา นฺยาย ที่วาออกจาก อ ธาตุ มีนิ
อุปสัคนํา แปลวา เขาไป เขาถึง ขางภาษามคธ แปลง นฺย เปน 
โดยวิธีสนธิ จึงเปน าย. ศัพทนี้ขางสสกฤตแปลไวหลายนัย อยาง
หนึ่งแปลวา ธรรม สมดวยบทบาลีวา ายสฺส อธิคมาย ที่แปลวา
เพื่อบรรลุาย อันไดแกอธิคมสัทธรรม. ธรรมไดชื่อวา นฺยาย หรือ
าย เพราะเปนคุณอันจะพึงเขาถึง คือบรรลุ. ทานแปลศัพทวา ออก
อุปสัคตัวนั้นในสสกฤตเปน นิสฺ เขากับสระ สฺ ตองแปลงเปน รฺ
เชน นิรุปทฺทโว นิราสงฺโก ในที่นี้เขากับ อิ ธาตุ จะตองเปน นิริ
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หรือ นิรย, สําเร็จรูปเปน นฺยาม ไมได. นิ แปลวาเขา เชน นิคจฺฉติ
แปลวาเขาถึง นิวีสติ แปลวาเขาตั้ง. โดยนัยนี้ บทวา ายปฏิปนฺโน
แปลวา เปนผูปฏิบัติเปนธรรม ที่อธิบายวา ปฏิบัติมุงธรรมเปนใหญ
ถือความถูกเปนประมาณ.
บทวา สามีจิปฏิปนฺโน หมายวาปฏิบัตินานับถือ สมควรได
รับสามีจิกรรม. คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ จงดูอริยบุคคล ๘ ใน
อัฏฐกะ.
ขอคํานับ ที่เรียกวาอาหุนะนั้น ไดแกเครื่องสักการะอันจะ
พึงนํามาใหถึงสํานัก เชนเครื่องสักการะถวายอุปชฌายะอาจารยใน
คราวเขาพรรษา และผารดน้ําใหทานผูสูงอายุในคราวสงกรานตเปน
ตัวอยาง. ของตอนรับที่เรียกวา ปาหุนะ นั้น ไดแกของที่สําหรับรับแขก
อันจะพึงใหตอเมื่อมาถึงถิ่น เชนน้ําชา หรือแมอาหารดวย เปนตัวอยาง
ของทําบุญที่เรียกวา ทักขิณา นั้น ไดแกไทยธรรมวัตถุมีอาหารและผา
เปนตน อันจะพึงบริจาคในพระศาสนาโดยฐานเปนการบุญ. พระสงฆ
เปนผูควรของทั้ง ๓ อยาง และอัญชลีกรรมนั้น อธิบายวา ผูใด
ผูหนึ่ง จะนําเครื่องสักการะไปถวายทานถึงสํานักของทาน ทานยอม
อาจยังความเลื่อมใสใหเกิด ไมตองเสียใจเมื่อภายหลังวา ไมพอที่
จะไปคํานับผูไมสมควร ทานมาถึงถิ่นยอมเปนแขกที่นาตอนรับดวย
ความยินดี เพราะเปนผูมาดี ไมใชมาราย. และเปนผูบริจาคทักขิณา
เปนการบุญ จะถวายแกทาน ๆ ก็เปนปฏิคาหกที่สมควร ผูใด
ผูหนึ่งจะยกมือไหวทาน ทานก็มีความดีพอจะไหวได ผูไหว
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ไมตองกระดาก.
บทวา อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส มีอธิบายวา พระสงฆ
เปนผูบริสุทธ ทักขิณาที่บริจาคแกทานยอมมีผลานิสงส ดุจนามีดินดี
และไถแลว พืชที่หวานที่ปลูกลงไป ยอมเผล็ดผลไพบูล จึงเปนที่
บําเพ็ญบุญเปนอยางดี.
บทแสดงสังฆคุณนี้ เรียงแปลกอยู ขางตนตอนหนึ่ง ๔ บท
สรรเสริญความปฏิบัติตน มีประเภทพระสงฆคั่นในระหวาง ขางทาย
อีกตอนหนึ่ง ๕ บท แสดงผลแหงความปฏิบัติอันจะพึงไดรับแตคนอื่น
ไมเหมือนบทแสดงพุทธคุณและแสดงธรรมคุณ ที่เรียงรวดเดียวจบ
ขอนับธรรมพิจารณาดูเถิด.
สัตตาวาส ๙
ภพเปนที่อยูแหงสัตว เรียกสัตตาวาส แจกเปน ๙
๑. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชนพวก
มนุษย พวกเทวดาบางหมู พวกวินิปาติกะ เปรต บางหมู.
๒. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน
พวกเทพผูอยูในจําพวกพรหม ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน (?).
๓. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสญ
ั ญาตางกัน เชน
พวกเทพอาภัสสระ.
๔. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มีสญ
ั ญาอยางเดียวกัน
เชนพวกเทพสุภกิณหะ.
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๕. สัตวเหลาหนึ่ง ไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชนพวกเทพ
ผูเปนอสัญญีสัตว.
๖. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ.
๗. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นวิญญาญัญจายตนะ.
๘. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ.
๙. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
องฺ. นวก. ๒๓/๔๑๓.
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ทสกะ หมวด ๑๐
อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐
ความเห็นอันถือเอาที่สุด คือเลนเขาไปถึงที่สุด ในอยางหนึ่ง ๆ
เรียกอันตคาหิกทิฏฐิ แจกออกไปเปน ๑๐ คือ
๑. โลกเที่ยง.
๒. โลกไมเที่ยง.
๓. โลกมีที่สุด.
๔. โลกไมมีที่สุด.
๕. ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น.
๖. ชีพเปนอัน สรีระก็เปนอื่น.
๗. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีก เกิดอีก.
๘. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเปนอีก.
๙. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีก
ก็ม.ี
๑๐. สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกหามิได ยอม
ไมเปนอีก ก็หามิได.
ม. ม. ๑๓/๑๔๓.
อธิบาย: ทิฏฐินอกพระพุทธศาสนา พรคันถรจนาจารย ไม
พอใจอธิบาย ในเมื่อจําจะพูดถึง ก็พูดอยางหวน ยากที่จะเขาใจ
เมื่อเปนเชนนี้ ยากที่จะลงความเห็นวา พระพุทธศาสนามุงหมาย
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อยางไร ทิฏฐินี้ทานก็มิไดพรรณนาไวชัดเจน แตกลาววา เปนขอที่
พระศาสดาไมทรงพยากรณ คือ ไมตรัสถึง ดังมีเรื่องเลาวา พระ
มาลุงกยะทูลถามถึงทิฏฐิ ๑๐ นี้ และทูลพอวา ถาไมทรงพยากรณจัก
ไมอยูประพฤติพรหมจรรยตอไป พระองคตรัสวา พระองคไมไดทรง
สัญญาไว เมือ่ พระมาลุงกยะจะมาประพฤติพรหมจรรยวา จักทรง
แกทิฏฐิ ๑๐ ขอนี้ พระมาลุงกยะปรารถนาจะไปก็จงไป จึงเปนดุจกรุย
อันผูสอดสองธรรมในพระพุทธศาสนา พึงหลีกหาง ดุจกรุยบอกน้ํา
ตื้นอันเรือไมพึงแวะเขาไป เปนขอที่นารูอยู. ในที่นี้ จักอธิบายตาม
มติของขาพเจา. โลกในที่นี้ นาจะไดแกหมูสัตว. ขอวา โลกเที่ยง
นั้น นาจะหมายความดังกลาวแลว ในสัสสตทิฏฐิ ในทุกกะ. ขอ
วา โลกไมเที่ยงนั้น นาจะหมายความดังกลาวแลว ในอุจเฉททิฏฐิ
ในทุก. ขอวา โลกมีที่สดุ นาจะหมายความวา คนทําดี ในทีส่ ุด
ยอมไปเกิดในทิพยกายที่ยั่งยืน ไมแปรผัน ดุจความเขาใจของคนถือ
ลัทธิตางบางพวก หรือดวยมรณะแลว ขาดศูนยกัน. ขอวา โลกไม
มีที่สุดนั้น นาจะหมายความวา เวียนเกิดเวียนตายไปอยางนี้ ไมมี
ขาดลง. ขอวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น กับขอวา ชีพเปนอื่น
สรีระก็เปนอื่น ชีพนั้นไดแก ชีโว ไดกลาวแลว ในสัสสตทิฏฐิ ใน
ทุกะ เปนแตในที่นี้ใชนปุสกลิงคเปน ชีว. ในพระพรหมสมัยบัญญัติ
วา เวลามรณะ ชีพนี้ออกจากสรีระไปถือปฏิสนธิใหม สวนสรีระยอม
สลายไป. ทิฏฐิเนื่องดวยชีพนี้ ขางหนึ่งเขาใจวา ชีพกับสรีระเปน
อันเดียวกัน เกิดดับพรอมกัน อีกขางหนึ่งเขาในวา ชีพกับสรีระตาง
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กัน เชนบัญญัติไวในพราหมณสมัย. พระพุทธศาสนากลาวอนัตตา
ไมใชอัตตาไมใชตนนั้น แสดงนามธรรมคือจิตเจตสิกวา เกิดขึ้น
เพราะอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกสบกันเขาเปนตนไป เพื่อ
คัดคานชีพดังที่เขาเขาใจกันนั้น. ในขอปรารภความเกิดอีกเปนตน ของ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว บทบาลีใชแปลกอยู ใชบทวา ตถาคโต
ที่แกในอรรถกถาวา สตฺโต คือสัตว. ตถาคตศัพทนั้น นอกจากใน
ที่นี้ พบแตที่ใชเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจา มักเรียกเปนพหูพจนดวย
โดยอธิบายวา ผูมาเหมือนอยางนั้น คือไดตรัสเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และไดทรงบําเพ็ญพุทธกิจถูกตองตามธรรมเนียมของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พระองคกอน ๆ เชนเดียวกับพระราชาผูเปนแทน
สืบกันมา. สอบกับภาษาสสกฤตไดความออกไปอีกหนอยวา นอก
จากใชเรียกพระพุทธเจา ใชเรียกชินะ ที่ออกชื่อในปกรณขางพระ
พุทธศาสนาวา นิครนถนาฏบุตรบาง ใชเรียกเจาบาง ไมไดกลาววา
ใชเรียกสามัญสัตว. ถาไมใชศัพทใชเรียกสามัญสัตว ความเขาในก็
จะพึงมีอีกทางหนึ่งวา ทานผูที่มหาชนนับถือเปนศาสดา และเปนเอกอุ
ในลักทธิของตน เบื้องหนาแตตายแลว เกิดอีกหรือไม หรือที่เกิดอีกก็มี
ที่ไมเกิดอีกก็มี หรือปฏิเสธทั้งนั้น สมดวยปญหาปรารภเจาลัทธิเห็น
ปานนี้ อันพระสุภัททะครั้งยังเปนปริพาชกยกขึ้นทูลถามพระศาสดา
เมื่อใกลจะปรินิพพาน แตทูลถามในทางตรัสรูของเขา. เชนนีไ้ มแยงตอ
การรับรองวา สัตวผูยังมีกิเลสานุสัย ตายแลวตองเกิดอีก. ขาพเจาได
ความเขาใจไมพอเพื่ออนุโมทนาหรือคานคําแกในอรรถกถาทั้ง ๒ อยาง
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จึงแปลวาสัตวไวที่ตามอรรถกถา แมเปนศัพทเรียกสามัญสัตว ก็
อาจอธิบายใหเขารูปไดวา เปนผูมาเหมือนอยางนั้น คือเกิดขึ้นแลว
เปนอยูโดยธรรมดาแหงสัตว และจักเปนผูไป คือตายเหมือนสัตว
ในกาลกอน. ทิฏฐิ ๑๐ อยางนี้ ไมจัดเปนชั่วรายนัก ไมถึงหามสวรรค
เปนแตหามอริยมรรค อธิบายวา คนมีทิฏฐิเหลานี้แตอยางใดอยาง
หนึ่ง ถึงไมไดทําบาปทุจริตเพราะทิฏฐินี้ เบื้องหนาแตตายแลวไป
เกิดในสวรรคก็ได แตยังละเสียไมไดเพียงใด ยังเปนผูอาภัพ ไมอาจ
บรรลุอริยมรรคอยูเพียงนั้น.
ทสพลญาณ
พระญาณเปนพระกําลังของพระตถาคตเจา ๑๐ เรียกทสพลญาณ
มีวิภาคดังนี้ :๑. ฐานาฐานญาณ
ปรีชากําหนดรูานะ คือเหตุที่ควร
เปนได และอฐานะ คือมีใชเหตุ
ที่ควรเปนได.
๒. วิปากญาณ
ปรีชากําหนดรูผลแหงกรรม.
๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชากําหนดรูทางไปสูภูมิ
ทั้งปวง.
๔. นานาธาตุญาณ
ปรีชากําหนดรูธาตุตาง ๆ.
๕. นานาธิมุตตกญาณ ปรีชากําหนดรูอธิมุตติคืออัธยาศัยของ
สัตวทั้งหลายอันเปนตาง ๆ กัน.
๖. อินทริยปโรปริยตั ตญาณ ปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่ง
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แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย.
๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชากําหนดรูอาการมีความเศรา
หมองเปนตนแหงธรรมมีฌานเปนตน.
๘. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชากําหนดระลึกชาติหนหลังได.
๙. จุตูปปาตญาณ
ปรีชากําหนดรูจุติ และอุปบัติของสัตว
ทั้งหลายผูเปนตาง ๆ กันโดยกรรม.
๑๐. อาสวักขยญาณ
ปรีชารูจักทําอาสวะใหสิ้น.
ม. มู. ๑๒/๑๔๑.
อธิบาย: ฐานะนั้น คือสิ่งที่มีไดเปนไดโดยธรรมดา อฐานะ
คือสิ่งที่มีไมไดเปนไมไดโดยธรรมดา อุทาหรณ สิ่งใดมีความเกิดขึ้น
สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เปนฐานะอยางหนึ่ง สิ่งใดมีความเกิด
ขึ้น สิ่งนั้นจักไมดับเลย เปนอฐานะอยางหนึ่ง กุศลกรรม ใหผลดี
อกุศลกรรม ใหผลชั่ว เปนฐานะอีกอยางหนึ่ง กุศลกรรม ใหผลชั่ว
อกุศลกรรม ใหผลดี เปนอฐานะอีกอยางหนึ่ง กุศลกรรม ใหผลชั่ว
กําหนดฐานะและอฐานะ โดยนัยนี้. พระญาณที่ ๒ กําหนดรูผ ลแหง
กรรมของสัตวทั้งหลายผูทํากรรม ทัง้ ที่เปนบุญ ทั้งที่เปนบาป ตาง
ใหผลสับสนกัน ไมหลงสันนิษฐานไปในอฐานะ. พระญาณที่ ๓
กําหนดรูกรรมอันจะนําไปสูสุคติทุกคติ และปฏิบัติอันจะนําใหบรรลุ
พระนิพพาน. พระญาณที่ ๔ รูจักแยกสมมติออกเปนขันธอายตนะ
และธาตุตาง ๆ. พระญาณที่ ๕ และที่ ๖ มีกิจละมายกัน แสดงตาม
นิทเทส การกําหนดรูอัธยาศัยดีเลว เปนกิจแหงพระญาณที่ ๕ การ
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กําหนดรูอัธยาศัยอยางนั้นดวย การกําหนดรูอินทรีย ๕ มีศรัทธา
เปนตน กับทั้งคุณและโทษอยางอื่นวาเปนอยางไรดวย เปนกิจ
แหงพระญาณที่ ๖. พระญาณที่ ๗ กําหนดรูความเศราหมอง ความ
ผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ วา จักมีเพราะ
อยางไร. กิจแหงพระญาณอีก ๓ ตอไปอีก กลาวไวแลวในวิชชา ๓
ในติกะ.
บารมี ๑๐
ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิรยิ ะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน
เมตตา อุเบกขา.
ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๖.
อธิบาย: ศัพทวา มารมี สันนิษฐานวาออกจากศัพท ปรม
แปลวา คุณสมบัติหรือปฏิปทาอันยวดยิ่ง ทานพรรณนาวา พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ไดทรงบําเพ็ญมาแตครั้งยังเปนพระโพธิสัตว เมื่อบารมีเหลานี้เต็มแลวจึงจะไดตรัสรู บารมีเหลานี้กระจาง
แลวโดยมาก จักแกเฉพาะบางประการ. เนกขัมมะ ไดแกการออกบวช
โดยอธิบายวาออกจากกาม. สัจจะ นาจะไดแกการซื่อตรง หรือ
การตั้งใจทําจริง หรือการมุงแสวงหาความจริง. แตในชาดกปกรณ
จัดเอาการยกเอาความเปนจริงอยูอยางไร ขึ้นตั้งอธิษฐานเพื่อสําเร็จ
ผลที่มุงหมายเปนสัจจบารมี. อธิฏฐาน ไดแกการตั้งใจมั่น. อุเบกขา
ไดแกความไมยินดียินราย. บารมีเหลานี้ ทานแจกออกเปน ๓ หมวด
คือ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี สิริเปนบารมี ๓๐ ทัศ บารมี ๓
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หมวดนี้ตางกันอยางไร สันนิษฐานยาก ความเขาใจของพระคันถรจนาจารย ก็ไมแนลงเหมือนกัน. ทานแกทานอยางหนึ่งวา การให
ไมไดระบุพัสดุ จัดเปนทานบารมี. การใหพัสดุภายนอก จัดเปนทาน
อุปบารมี. การใหอวัยวะและชีวิต จัดเปนทานปรมัตถบารมี. อีกอยางหนึ่งวา การสละพัสดุภายนอก จัดเปนทานบารมี. การสละ
อวัยวะ จัดเปนทานอุปบามี, การสละชีวิต จัดเปนทานปรมัตถบารมี
อุปบารมี เปนศัพทที่นาสันนิษฐานกอน. ตามพยัญชนะแปลวา บารมี
ใกลหรือบารมีรอง เรียงไวในระหวางกลาง ลงสันนิษฐานวา ปรมัตถบารมีเปนยอด รองลงมาอุปบารมี โดยนัยนี้ไดความวา เปนบารมีที่
รองปรมัตถบารมีลงมา พิเศษกวาบารมีเฉย ๆ. แบงบารมีอยางหนึ่ง
ออกเปน ๓ จําอาศัยเกณฑ ตามเกณฑที่ทานตั้งมาแลว ชีวิต รางกาย
และทรัพยภายนอก สวนทานแบงงาย สละชีวิตเพื่อประโยชนแกคน
มาก หรือเพื่อเปลื้องทุกขคนอื่น จัดเปนทานปรมัตถบารมี สละอวัยวะ
แหงรางกาย เชนพยายามเพื่อจะทําประโยชนหรือเปลื้องทุกขเขา แต
ตองเสียอวัยวะของตนในการทําอยางนั้น จัดเปนทานอุปบารมี สละ
ทรัพยเพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อเปลื้องทุกขเขา จัดเปนทานบารมี. ศีลที่รักษา
เพราะตองพราชีวิตรางกายและโภคทรัพยอาจแบงเปน ๓ ไดเหมือนกัน.
สวนบารมีอันเหลือยังจะตองหาเกณฑแบงอีก ไมใชทํางาย. แมทํา
ไดแลวยังไมพนฟนเฝอ. ขาพเจาสันนิษฐานเห็นเกณฑแบงอีกทางหนึ่ง
บารมีที่พรโพธิสัตวบําเพ็ญในชาติหางไกล ตามที่กลาววา ครัง้ เสวย
พระชาติเปนมนุษยก็มี เปนดิรัจฉานก็มี สับสนกัน จัดเปนเพียงบารมี
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ที่บําเพ็ญในชาติใกลเขามา กอนหนาปจฉิมชาติเพียง ๑๐ ชาติ ตาม
ที่กลาววาครั้งเสวยพระชาติเปนมนุษยเปนพื้น และเปนมนุษยวิสามัญ
มีลักลั่นอยูช าติเดียวที่วา เปนพระยานาค จัดเปนอุปบารมี ที่พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญในปจฉิมชาติ กอนหนาตรัสรูพระโพธิญาณ จัดเปน
ปรมัตถบารมี. จักพรรณนาเฉพาะปจฉินชาติ. พระองคนอมพระชนม
เพื่อประโยชนแกคนมาก ดวยพระเมตตา จัดเปนพระทานบารมีและ
พระเมตตาบารมี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ จัดเปนพระเนกขัมมบารมี ทรงสํารวมในศีล สมควรแกเปนบรรพชิตจัดเปนพระศีลบารมี
ทรงบําเพ็ญเพียรและทรงอดทนตอความลําบากอยากเข็ญ จัดเปนพระ
วิริยบารมีและพระขันติบารมี ทรงตั้งพระหฤทัยมั่นในปฏิปทา ตั้งพระ
หฤทัยทําจริง ๆ เพื่อแสวงหาความจริง จัดเปนพระอธิษฐานบารมีและ
พระสัจจบารมี ทรงรักษาพระหฤทัยคงที่ ไมใหวิการเพราะยินดียินราย
จัดเปนพระอุเบกขาบารมี พระปรีชาทําพระองคใหเปนผูตื่น รูเทาถึง
การณและอาจเล็งเห็นกาวหนาไมงมงาย นําพระองคใหหลีกจากกิริยาอัน
มิใชทาง ดําเนินในปฏิปทาอันเปนทาง ตลอดถึงไดบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จัดเปนพระปญญาบารมี. จัดตามเกณฑนี้ สม
ดวยเคาเรื่องที่ทานจัดไวเปน ๓ กาล คือทูเรนิทาน เรื่องหางไกล ๑
อวิทูเรนิทาน เรื่องไมไกลนัก ๑ สันติเกนิทาน เรื่องใกลชิด ๑ แต
แบงระยะกาลคลาดกันไป. ทูเรนิทาน ทานจัดจําเดิมแตตั้งปรารถนาเพื่อ
เปนพระพุทธเจา ณ สํานักพระพุทธทีปงกร จนถึงจุติจารชาติเปน
พระเวสสันดร อุบัติขึ้นในดุสิตเทวโลก อวิทูเรนิทาน ตั้งแตจุติจาก
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ดุสิตพิภพ จนถึงตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ ณ ควรไมพระมหาโพธิ
สันติเกนิทาน ตั้งแตตรัสรูแลวจนปรินิพพาน. สวนชาดก จัดเรื่อง
ตาง ๆ เปนอันมาก ที่กลาวความเสวยพระชาติสับสนกัน เปนสามัยนิบาต อันไดแกทูเรนิทาน จัด ๑๐ เรื่องที่กลาวความเสวยพระชาติ
ไมสับสน เวนเรื่องหนึ่ง เปนมหานิบาต อันไดแกอวิทูเรนิทาน
โดยนัยนี้ เรือ่ งในปจฉิมชาติไดแกสันติเกนิทาน. ขาพเจาเกณฑ
ตามนัยจัดเรื่องชาดก. บารมี ทานกลาววา พระปจเจกพุทธะและพระ
อริสาวกไดบําเพ็ญมาเหมือนกัน อยางเดียวกันกับของพระพุทธเจา
หรือตางกัน ไมไดกลาวไวชัด นาจะเปนอยางเดียวกัน แตระยะกาล
สั้นกวา
มิจฉัตตะ ความเปนผิด ๑๐
๑. มิจฉาทิฏฐิ
เห็นผิด.
๒. มิจฉาสังกัปปะ
ดําริผิด.
๓. มิจฉาวาจา
วาจาผิด.
๔. มิจฉากัมมันตะ
การงานผิด.
๕. มิจฉาอาชีวะ
เลี้ยงชีวิตผิด.
๖. มิจฉาวายามะ
พยายามผิด.
๗. มิจฉาสติ
ระลึกผิด.
๘. มิจฉาสมาธิ
ตั้งจิตผิด.
๙. มิจฉาญาณะ
รูผิด.
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๑๐. มิจฉาวิมุตติ
ยกขางปลาย ๒ ออกเสีย

พนผิด.
เปนมิจฉัตตะ ๘.
องฺ. ทสก. ๒๔/๒๒๖.
อธิบาย: มิจฉาทิฏฐิ โดยพยัญชนะ นาจะไดแกเห็นผิดจาก
คลองธรรมทุกประการ โดยอรรถ นาจะไดแกเห็นผิดที่เปนอยางเลว
เชน อกิริยทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิ. มิจฉาสังกัปปะ ได
แกดําริแสหากามในทางผิด ดําริเนื่องดวยผูกพยาบาท และดําริในทาง
ทําผูอื่นใหลําบาก. มิจฉาวาจา ไดแกวจีทุจริต ๔. มิจฉากัมมันตะ
ไดแกกายทุจริต ๓. มิจฉาอาชีวะ ไดแกเลี้ยงชีวิตในทางทุจริตและ
ในทางผิดธรรมเนียม. มิจฉาวายามะ ไดแกพยายามในทางยังบาปธรรมใหเกิดขึ้นและใหเจริญ และในทางยังกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้นและ
ใหเสื่อมสิ้น. มิจฉาสติ ไดแกระลึกถึงการอันจะยั่วใหเกิดราคะ โทสะ
โมหะ. มิจฉาสมาธิ ไดแกภาวนาสะกดใจในทางหาลาภ ในทางใหราย
ผูอื่น และในทางนําใหหลง. มิจฉาญาณะ อยูขางมัว นาจะไดแก
ความรอบรูเกิดขึ้นในจิตของผูถือลัทธิตาง และประกอบภาวนาตาม
ลัทธินั้น. ในขางพระพุทธศาสนา เทียบดวยวิปสสนาญาณ อันตกไป
ในฝายวิปสสนูปกิเลสเสีย ไมขึ้นถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ แต
จะจัดเปนมิจฉาญาณะ อยูขางแรงเกินไป. มิจฉาวิมุตติ เขาใจยากอยู
เพราะวิมุตติในที่อื่นเปนดีทั้งนั้น นาจะไดแกวิมุตติที่นิยมในลัทธิอื่น
หรือที่ระงับกิเลสบาปธรรมไดชั่วคราว เรียกวาตทังควิมุตติ ดวย
อํานาจกลัวพระเจาผูสราง การระงับกิเลสบาปธรรมนั้นดีอยู แตการ
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เชื่อวามีพระเจาผูสรางนอกจากธรรมดาแตงนั้นผิด.
สัมมัตตะ ความเปนถูก ๑๐.
พึงรูโดยปฏิปกขนัยตอมิจฉัตตะ มิจฉา เปลี่ยนเปน สัมมา
ดังนี้ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ. ยกขางปลาย ๒
ออกเสีย เปนสัมมัตตะ ๘. อเสขธรรม ๑๐ ก็เรียก.
องฺ. ทสก. ๒๔/๒๒๖.
อธิบาย: องค ๘ ขางตน มีอธิบายแจงในมรรคมีองค ๘ ใน
ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๑ ในนวโกวาท. สัมมาญาณะ นาจะไดแก
มรรคญาณ จะไดเนื่องกับสัมมาวิมุตติ แตมรรคญาณแกไวในบท
สัมมาทิฏฐิแลว ในที่นี้ จึงไดแกผลญาณ และญาณอยางอื่นอันไม
เนื่องดวยมรรคญาณ เชนปฏิสัมภิทาญาณ. สัมมาวิมุตตินั้น ไดแก
สมุจเฉทวิมุตติ และปสสัทธิวิมุตติ.
สังโยชน ๑๐
กิเลสอันผูกใจสัตวอยู เรียกวาสังโยชน จําแนกออกเปน ๑๐ คือ
๑. สักกายทิฏฐิ
ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน.
๒. วิจิกิจฉา
ความลังเลเปนเหตุไมแนใจ ในปฏิปทา
เครื่องดําเนินของตน.
๓. สีลพั พตปรามาส ความเชื่อถือศักดิ์สทิ ธิ์ ดวยเขาใจวา
มีไดดวยศีลหรือพรตอยางนั้นอยางนี้.
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๔. กามราคะ

ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม เรียก
แตเพียงราคะก็มี.
๕. ปฏิฆะ
ความกระทบกระทั่งแหงจิต ไดแกความ
หงุดหงิดดวยอํานาจโทสะ เรียกโทสะ
ตรงทีเดียวก็มี.
๕ นี้ เปนสังโยชนเบื้องต่ํา คืออยางหยาบ เรียกโอรัมภาคิยะ.
๖. รูปราคะ
ความติดใจอยูในรูปธรรม เชนชอบใจ
ในบุคคลบางคน หรือในพัสดุบางสิ่งหรือ
แมในวัตถุอันเปนอารมณแหงรูปฌาน.
๗. อรูปราคะ
ความติดใจอยูในอรูปธรรม เชนพอใจ
ในสุขเทวนา.
๘. มานะ
ความสําคัญตัววาเปนนั่นเปนนี่.
๙. อุทธัจจะ
ความคิดพลาน เชนนึกอะไรก็เพลินเกิน
ไปกวาเหตุ.
๑๐. อวิชชา
ความเขลาอันเปนเหตุไมรูจริง.
อีก ๕ นี้ เปนสังโยชนเบื้องสูง คืออยางละเอียด เรียกอุทธัมภาคิยะ.
อง. ทสก. ๒๔/๑๘.
อธิบาย: กามราคะและปฏิฆะ ในบาลีเรียกวากามฉันทะและ
พยาบาทดุจในนิวรณ. กามฉันทะเปนสังโยชนอยางออน อันอนาคามิมรรคพึงตัดก็พอสม สวนพยาบาท เปนสังโยชนแรงกลา เปน
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อปายคามี หากวาอันอนาคามิมรรค จะพึงตัดขาดแลวไซร แปลวา
พระโสดาบัน ยังมีพยาบาท เชนนี้ พระโสดาบันยังจักไปสูอบาย
ดูอยางไรอยู ไมอยางนั้น ศัพทวาพยาบาท หมายเอาตั้งแตพยาบาท
แทจริง ตลอดลงมาถึงโทสะและโกรธ เรียกอยางนั้น จะนําความเขา
ใจเขวไป พระอาจารยในชั้นหลัง ชะรอยจะเห็นอยางนี้เหมือนกัน
จึงยักเรียกเสียวา กามราคะและปฏิฆะ ตามสังโยชนอีกบรรยายหนึ่ง
ตอนี้ไปขาพเจาเรียกตามทาน.
สังโยชน ๑๐
กามราคะ ปฏิฆะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
ภวราคะ อิสสา มัจฉริยะ อวิชชา.
วิภงฺค. ทสก. ๓๕/๕๒๘.
โดยเคาเงื่อน สังโยชน ๗ กับเติมเขาอีก ๓ คือสีลัพพปรามาส
อิสสา มัจฉริยะ แตเรียกลําดับใหม. สังโยชน ๑๐ อยางแรกเรียง
ลําดับตามอริยมรรคอันจะตัด สวนอยางนี้ เอาอะไรเปนเกณฑจัด
ลําดับ ยังสันนิษฐานไมออก.
สัญญา ๑๐
๑. อนิจจสัญญา
กําหนดหมายความไมเที่ยงแหงสังขาร.
๒. อนัตตสัญญา
กําหนดหมายความเปนอนัตตาแหงธรรม.
๓. อสุภสัญญา
กําหนดหมายความไมงามแหงกาย.
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๔. อาทีนวสัญญา

กําหนดหมายโทษแหงกาย คือมีอาพาธ
ตาง ๆ.
๕. ปหานสัญญา
กําหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและ
บาปธรรม.
๖. วิราคสัญญา
กําหนดหมายวิราคะคืออริยมรรค วาเปน
ธรรมอันละเอียด.
๗. นิโรธสัญญา
กําหนดหมายนิโรธความดับตัณหา คือ
อริยผล วาเปนธรรมอันละเอียด.
๘. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา
กําหนดหมายความไมนาเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง.
๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา กําหนดหมายความไมนา
ปรารถนาในสังขารทั้งปวง.
๑๐. อานาปานัสสติ
สติกําหนดลมหายใจเขาออก.
องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑๒.
อธิบาย: อยางนี้มาในคิริมานันทสูตร มีเรื่องเลาวา พระคิริมานนทอาพาธ พระศาสดาทรงแสดงสัญญา ๑๐ นี้แกพระอานนท
และตรัสสั่งใหทานไปแสดงแกพระคิริมานนท ๆ ไดฟงแลว หายจาก
อาพาธ, อนิฏฐสัญญาในบาลีเปนอนิจจสัญญา สวนในนิเทสวาเบื่อ
หนายระอาและเกลียดชังในสังขาร. สัญญา ๑๐ ในทสูตตรสูตร และ
ในสูตรอื่นอีก เพี้ยนไปจากนี้ก็มี. มรณสัญญา กําหนดหมายมรณะ.
อาหาเร ปฏิกูลสัญญา กําหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร, อนิจเจ
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ทุกขสัญญา กําหนดหมายทุกขในสิ่งไมเที่ยง มาในสูตรนั้น แทน
อาทีนวสัญญา สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา อานาปานัสสติ ในที่นี้
ทั้งเรียงลําดับสับสนกันดวย.
สัทธรรม ๑๐
โลกุตตรธรรม ๙ กับปริยัติธรรม.
อภิ. วิ. ๖๕.
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เอกาทสกะ หมวด ๑๑
ปจจยาการ ๑๑ = ปฏิจจสมุปบาท
๑. เพราะอวิชชา
เปนปจจัย
มีสังขาร
๒. เพราะสังขาร
"
มีวิญญาณ
๓. เพราะวิญญาณ
"
มีนามรูป
๔. เพราะนามรูป
"
มีสฬายตนะ
๕. เพราะสฬายตนะ
"
มีผัสสะ
๖. เพราะผัสสะ
"
มีเวทนา
๗. เพราะเวทนา
"
มีตัณหา
๘. เพราะตัณหา
"
มีอุปาทาน
๙. เพราะอุปาทาน
"
มีภพ
๑๐. เพราะภพ
"
มีชาติ
๑๑. เพราะชาติ
"
มีชรามรณโสกปริเทว
ทุกข โทมนัส อุปายาส
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลเกิดขึ้นดวยประการอยางนี้.
ส. นิ. ๑๖/๑.
อธิบาย: อวิชชา ทานแกวา ไดแกอวิชชา ๘. โดยนัยนีเ้ ปนอัน
ยอมรับเงื่อนตนของอวิชชาไมปรากฏ. ถาแปลอวิชชาเปนกรรมสาธนะวา ธรรมชาติที่ยังไมรูได จักไดความชัดออกไป. สังขารทาน
แกวา ไดแกอภิสังขาร ๓ เปนอันอนุวัตนตามเคานั้น. ถาไมยันตรง
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ลงไป หมายความกวาง ๆ วา สภาพผูแตงผูปรุงขึ้น จักเขาใจงายขึ้น.
วิญญาณทานแกพราไปถึงวิญญาณ ๖ ถาจํากัดลงเพียงปฏิสนธิวิญญาณ
ความจักแจม. นามรูป เขาใจแยกตามแจกไว ชักใหฉงน เขาใจ
รวมกัน อุปาทินนกสังขาร หรือโดยสมมติวา อัตภาพไดความกระจาง,
สฬายตนะ ไดแกอายตนะภายใน ๖. ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน
แกไวในหนหลังแลว. ภพ ทานแกเปน ๒ อยาง ภพไดแกกรรม ๑
ภพไดแกอุปบัติคือเกิด ๑ แตอยางหลังซ้ํากับชาติ นําความเขาใจวา
ปฏิสนธิ. ตั้งแตชาติไป ความชัดแลว. สาวออกไปหาผลขางหนา
อยางนี้ เรียกอนุโลม. อาการคือองค อันเปนปจจัยกลาวไวเพียง
๑๑ ทานนับทั้งชรามรณะ อันเปนผลขาดตอนเขาดวย จึงกลาววา
ปจจยาการ ๑๒.
อีกนัยหนึ่ง
๑. ชรามรณะเปนตนมีเพราะชาติ.
๒. ชาติมีเพราะภพ.
๓. ภพมีเพราะอุปาทาน.
๔. อุปทานมีเพราะตัณหา.
๕. ตัณหามีเพราะเวทนา.
๖. เวทนามีเพราะผัสสะ.
๗. ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ.
๘. สฬายตนะมีเพราะนามรูป.
๙. นามรูปมีเพราะวิญญาณ.
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๑๐. วิญญาณมีเพราะสังขาร.
๑๑. สังขารมีเพราะอวิชชา.
สาวทวนเขาไปหาเหตุขางหลังอยางนี้ เรียกปฏิโลม. อาการ
อันเปนผลก็ได ๑๑ เหมือนกัน นับอวิชชาอันเปนมูลเหตุเขาดวย จึง
เปน ๑๒.
อวิชชาเทียบกันไดกับตัณหาและอุปาทาน โดยฐานเปนปจจัย
แหงกรรมดวยกัน. สังขารเทียบกันไดกับกรรมภพ โดยฐานเปนหรรม
ดวยกัน. วิญญาณเทียบกันไดกับอุปปตติภพ โดยฐานเปนปฏิสนธิ
ดวยกัน. แตถาภพหมายเอาอุปปตติภพอยางเดียว จักไมตองแยกเทียบ
อยางนี้ สังขารเปนอันเขากับหมวดอวิชชา. นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา เทียบกันไดกับชาติ โดยฐานเปนชาติดวยกัน. จึงได
อดีตเหตุ หมวด ๑ ปจจุบันผล หมวด ๑ ปจจุบันเหตุ หมวด ๑
อนาคตผล หมวด ๑, อวิชชาและสังขารเปนอดีตเหตุ วิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปนปจจุบันผล, ตัณหาและอุปาทาน
เปนปจจุบันเหตุ, ชาติและชรามรณะกับปกิรณกทุกขอื่น อันเนื่องดวย
ชาติเปนอนาคตผล. ๔ หมวดนี้จัดเปนสังเขป หรือสังคหะละอยาง ๆ.
ยนเขาโดยกาลเปน ๓ อดีตอัทธา กาลหนหลัง ๑ ปจจุปปนนอัทธา
กาลยังเปนอยู ๑ อนาคตอัทธา กาลขางหนา ๑. มีเงื่อนเรียกวา
สนธิ ๓. เงื่อนในระหวางอดีตเหตุ และปจจุบันผลเปนสนธิ ๑ เรียก
เหตุผลสนธิ ตอเหตุเขากับผล. เงื่อนในระหวางปจจุบันผล และ
ปจจุบันเหตุเปนสนธิ ๑ เรียกผลเหตุสนธิ ตอผลเขากับเหตุ. เงื่อน
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ในระหวางปจจุบันเหตุกับอนาคตผล จัดเปนสนธิ ๑ เรียกเหตุผลสนธิ
ตอเหตุเขากับผล. และเหตุแยกประเภทออกไปเปน ๒, สวนกิเลส ๑
สวนกรร ๑, อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนสวนกิเลส สังขารและ
กรรมภพ เปนสวนกรรม. จึงยนเขาอีกนัยหนึ่ง เปนไตรวัฏฏ คือ
วน ๓ กิเลสวัฏฏ ๑ กัมมวัฏฏ ๑ วิปากวัฏฏ คือสวนที่เปนผล ๑.
เหตุไฉน ทานจึงเรียงหมวดเหตุและหมวดผลใน ๓ กาล หรือ
ในสังเขป ๔ ตางชื่อกันไป เชนเรียงอดีตเหตุ เปนอวิชชาและสังขาร
เรียงปจจุบันเหตุ เปนตัณหาอุปาทานและกรรมภพ เรียงปจจุบันผล
เปนวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เรียงอนาคตผล
เปนชาติและชรามรณะกับปกิรณกทุกข เปนขออันจะพึงสันนิษฐาน
ไมเขาใจอธิบายของทาน ยอมฉงนและเขาใจยาก. ในเบื้องตน ถา
เทียบกับเขาดังกลาวแลว ทําความเขาใจเปนอันเดียวกันเสีย โดยฐาน
เปนเหตุเปนผลเหมือนกัน จักไดความกระจางออก. วิบากในอนาคต
จักมี ก็เพราะกิเลสและกรรมในปจจุบันเปนเหตุ กิเลสและกรรมใน
ปจจุบันมีอยูก็เพราะวิบากในปจจุบัน กลาวคือตองอิงอุปาทินนกสังขาร วิบากในปจจุบันมีขึ้น ก็เพราะกิเลสและกรรมในอดีตเปนเหตุ
สาวทวนเขาไปก็วนอยูอยางนี้ เปนแตทานยอมรับวาสาวทวนเขาไป
ไมถึงเงื่อนตน มีคําบาลีรบั สมวา อวิชฺชาย ภิกฺขเว ปุทฺพาโกฏิ น
ปฺายติ จึงกลาวตั้งตนแตอวิชชา ดังจะแสดงวา วิบากคือชาติตน
นั้นมีขึ้น เพราะปจจัยอะไรที่ยังไมรู. แตมีสังขารอยูในลําดับแหงอวิชชา
นาจะเขาใจวาสังขารนั้น หมายเอาสภาพอันแตงวิบากคือชาติตนนั้น
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ที่ลักทธิถือวามีผูสราง อางวาพระเจา เขาจัดเอาเปนตน ไมสาวเขาไป
อีก ฝายพุทธศาสนาสาวเขาไปอีกตอหนึ่งถึงอวิชชา คือปจจัยอะไร
ที่ยังไมรู หากจะสาวทวนเขาไปอีก อวิชชามาจากไหน ก็ตอง
ตอบวา มาจากอวิชชาในลําดับเขาไป สาวทวนเขาไปเทาไรก็ลง
อวิชชานั้นเอง จึงตั้งอวิชชาเปนตน. ในหมวดปจจุบันเหตุ จักกลาว
ถึงอวิชชาและสังขารมิได ทานจึงเรียงตัณหา อุปาทาน และกรรมภพเขาไวแทน เพื่อแสดงเหตุในระหวาง ๆ. ทานแสดงปจจุบันผล คือ
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เพื่อใหรูจักความโยงกัน
แหงสภาวธรรม อันเปนลักษณะแหงปฏิจจสมุปบาท สวนในหมวด
อนาคตผล ทานยังแสดงอุปปตติภพและชาติไวแทนนั้น เพราะจะตัด
ตอนลง จึงกลาวถึงชรามรณะเปนเงื่อนปลาย คูกบั อวิชชาเปนเงื่อน
ตน เปนทางจะชวนใหปรารภเปนอารมณสาวทวนเขาไปหาเหตุ จําเปน
อยูเองที่ตองกลาวโดยสมมติไปตามกัน จึงไดเรียงอุปปตติภพและชาติ
ไวแทน.
แตเมื่อทํายอมลงไปแลววาสาวทวนเขาไปไมถึงเงื่อนตน จึงนํา
ความเขาใจอวิชชาเพียงชั้นโมหะ เขาในสังขารเพียงชั้นกรรม เพราะ
อยางนี้ ทานจึงแนะใหเขาใจวา เมื่อกลาวถืออดีตเหตุ คืออวิชชา
กับตัณหา พึงเขาใจตลอดถึงตัณหาอุปาทานและกรรมภพดวย เพราะ
สัตวอันอวิชชาครอบงํา จําตองมีตัณหาและอุปาทาน ทําอะไรเปน
กรรม เมื่อกลาวถึงปจจุบันเหตุ คือตัณหา อุปาทาน กรรมภพ พึง
เขาใจตลอดถึงอวิชชาและสังขารดวย เพราะสัตวยังมีตัณหาอุปาทาน
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ทํากรรม ก็เพราะอวิชชาครอบงําและสังขารแตง เมื่อกลาวถึงวิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ พึงเขาใจยนถือเอาโดยสมมติวาอุปปตติภพ
ชาติและชรามรณะ เพราะเกิดแลวดับไป เมื่อกลาวถึงอุปปตติภพ
ชาติและชรามรณะ พึงเขาใจขยายออกเปนสภาวธรรมโดยปรมัตถ
เพราะเกิดตายเปนอาการเดียวกับเกิดดับ เชนนี้จึงไดอาการครบ ๕
ทุกหมวด เปนอาการ ๒๐ ถวน.
นี้เปนภาคอันหนึ่ง เรียกสมุทยวาร. อีกภาคหนึ่งแสดงความ
ดับแหงผล เพราะดับแหงเหตุ เรียกนิโรธวาร แสดงพอเปนนิทัสสนะ
ดังนี้ :เพราะอวิชชาดับ สังขารดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ดับ เปนอันวากองทุกข
ทั้งมวลดับ ดวยประการอยางนี้ นี้เปนอนุโลม. ชรา มรณะ ฯลฯ
ดับ เพราะชาติดับ ฯลฯ สังขารดับ เพราะอวิชชาดับ นี้เปนปฏิโลม
รวม ๒ ภาคนี้เปนปฏิจจสมุปบาท แปลวา สภาพอันอาศัยกันเกิดขึ้น.
ชื่อนี้ดูเหมือนเพงเพียงอุทยวารเทานั้น เมื่อใชเรียกครอบมาถึงนิโรธวารดวย จัดวาเปนชื่อเรียกโดยเอกเสสนัย. ปฏิจจสมุปบาทนี้เปน
ความรูอยางลึก และใหรจู ักกําหนดสภาพ อันเปนทั้งผลทั้งเหตุเนื่อง
เปนสายกันไปวนกันไป เหมือนลูกโซอันเกี่ยวคลองกันเปนสายผูก
วงเครื่องจักรฉะนั้น.
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ทวาทสกะ หมวด ๑๒
กรรม ๑๒
หมวดที่ ๑
ใหผลตามคราว
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
กรรมใหผลในภพนี้.
๒. อุปปชชเวทนียกรรม
กรรมใหผลตอเมื่อเกิดแลวในภพหนา.
๓. อปราปเวทนียกรรม
กรรมใหผลในภพสืบ ๆ.
๔. อโหสิกรรม
กรรมใหผลสําเร็จแลว.
หมวดที่ ๒
ใหผลตามกิจ
๕. ชนกกรรม
กรรมแตงใหเกิด.
๖. อุปต ถัมภกกรรม
กรรมสนับสนุน.
๗. อุปปฬกกรรม
กรรมบีบคั้น.
๘. อุปฆาตกกรรม
กรรมตัดรอน.
หมวดที่ ๓
ใหผลตามลําดับ
๙. ครุกรรม
กรรมหนัก.
๑๐. พหุลกรรม
กรรมชิน.
๑๑. อาสันนกรรม
กรรมเมื่อจวนเจียน.
๑๒. กตัตตากรรม
กรรมสักวาทํา.
วิ. กงฺขา. ตติย. ๒๒๓.
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อธิบาย: กรรมเหลานี้ ไดทั้งในฝายกุศล ทั้งในฝายอกุศล.
กรรมที่ ๑ ทานวาเปนกรรมแรง จึงใหผลทันตาเห็น ผูทําได
เสวยผลในอัตภาพนั่นเอง แตเมื่อผูทําถึงมรณะไปเสียกอนถึงคราว
ใหผล ยอมเปนอโหสิกรรม.
กรรมที่ ๒ เพลาลงมกวากรรมที่ ๑ จักใหผลไดตอเมื่อผูทํา
เกิดแลวในภพเปนลําดับ พนจากนั้นแลว เปนอโหสิกรรม.
กรรมที่ ๓ เพลาที่สุด จักอาจใหผลตอเมื่อพนภพหนาแลว ได
ชองเมื่อใด ยอมใหผลเมื่อนั้น กวาจะเปนอโหสิกรรม ทานเปรียบ
ไวเหมือนสุนัขไลเนื้อ ไสตามเนื้อทันเขาในที่ใด ยอมเขากัดในที่นั้น.
กรรมที่ ๔ เปนกรรมลวงคราวแลวเลิกใหผล เปรียบเหมือนพืช
สิ้นยางแลว เพราะไมขึ้น. นี้จัดตามคราวที่ใหผล.
กรรมที่ ๕ สามารถยังผูทําผูเคลื่อนจากภพหนึ่ง แลวใหถอื ปฏิสนธิในภพอื่น ทานจึงเรียกวาชนกกรรม เปรียบดวยบิดาผูยังบุตรให
เกิด ไดแก "กมฺมโยนิ" กรรมเปนกําเนิด ในที่อนื่ ตอนั้นไปสิ้นหนาที่.
กรรมที่ ๖ ไมอาจแตงปฏิสนธิเอง ตอเมื่อชนกกรรมแตงปฏิสนธิ
แลวจึงเขาสนับสนุนสงเสริม เปรียบเหมือนแมนมผูเลี้ยงทารกอันคนอื่น
ใหเกิดแลว ทานจึงเรียกวาอุปตถัมภกกรรม ไดแก "กมฺมพนฺธุ" กรรม
เปนพวกพอง ในที่อื่น. กรรมนี้เปนสภากับชนกกรรม ถาชนกกรรม
เปนกุศลแตงปฏิสนธิขางดี อุปตถัมภกกรรมยอมเขาสนับสนุนทารก
ผูเกิดแลว ใหไดสุขไดความเจริญรุงเรืองจนอวสาน ไดในลักษณะวา
"โชติ โชติปรายโน" รุงเรืองมาแลวมีรุงเรืองไปภายหนา ถาชนกกรรม
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เปนอกุศลแตงปฏิสนธิขางเลว อุปตถัมภกกรรมยอมซ้ําเติมเมื่อเกิด
แลวใหหายนะหนักลง เขาในลักษณะวา "ตโม ตมปรายโน" มืดมา
แลว มีมือไปภายหนา. จะเขาใจอีกอยางหนึ่งวา ชนกกรรมไดแกกรรม
ที่เปนเดิม อุปตถัมภพกรรม ไดแกกรรมทําเพิ่มพูนหรือซ้ําเติม ก็ไมผิด.
กรรมที่ ๗ เปนวิสภาคแหงชนกกรรม เมื่อชนกกรรมแตงปฏิสนธิแลว เขาบีบคั้นผลแหงชนกกรรมไมใหเผล็ดเต็มที่ ถาชนกกรรม
เปนกุศลแตงปฏิสนธิขางดี กรรมนี้ก็เขาบีบคั้นใหทุรพลลง เขาใน
ลักษณะวา "โชติ ตมปรายโน" รุงเรือมาแลว มีมดื ไปภายหนา ถา
ชนกกรรมเปนอกุศลแตงปฏิสนธิขางเลว กรรมนี้เขาเกียดกันใหทุเลาขึ้น
เขาในลักษณะวา "ตโม โชติปรายโน" มืดมาแลว มีรุงเรืองไป
ภายหนา ทานจึงเรียกวา อุปปฬกกรรม กรรมนี้บบี คั้นผลแหงชนกกรรม
ฉันใด พึงเห็นวาบีบคั้นผลแหงอุปตถัมภกกรรมฉันนั้น.
กรรมที่ ๘ เปนวิสภาคแหงชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม
เหมือนกัน เปนสภาคแหงอุปปฬกกรรม แตรุนแรงกวา ยอมตัดรอน
ผลแหงชนกกรรม และอุปตถัมภกกรรมใหขาดเสียทีเดียว เขาใหผล
แทนที่ ทานจึงเรียกวา อุปฆาตกกรรม. นี้จัดตามกิจที่เปนหนักงาน.
กรรมที่ ๙ เปนหนักที่สุดกวากรรมอยางอื่น จึงเรียกวาครุกรรม
ในฝายอกุศล ทานจัดเอาอนันตริยกรรมเปนครุกรรม ในฝายกุศลทาน
จัดเอาสมาบัติ ๘. กรรมนี้มีอยูยอมใหชองใหผลกอน เปรียบเหมือนคน
อยูบนที่สูง เอาชิ้นตาง ๆ เหล็กบาง ศิลาบาง กระเบื้องบาง ไมบาง
กระดาษบาง ขนนกบาง สิ่งอื่นบาง ทิ้งลงมา สิ่งไหนหนักที่สุด

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 128

สิ่งนั้นยอมตกถึงพื้นกอน สิ่งอื่น ๆ ยอมตกถึงพื้นตามลําดับน้ําหนัก
ของมัน.
กรรมที่ ๑๐ ไดแกกรรมอันเคยทํามามากทํามาจนชิน ทานเรียกวา
พหุลกรรม. อีกอยางหนึ่ง ทานเรียกวาอาจิณณกรรม ดวยอรรถวา
เคยประพฤติมา. กรรมนีแ่ ลเปนอาเสวนปจจัย คือการสองเสพ
เปนเหตุไดอยางหนึ่ง เมื่อครุกรรมไมมี ยอมใหผลกอนกรรมอยาง
อื่น ทานเปรียบไวเหมือนคนมวยปล้ํากัน คนใดมีแรงกวาวองไวกวา
คนนั้นยอมชนะ. กลาวเพื่อเขาใจงาย เมื่อกรรมอันผาดโผนไมมี
ผูทํายอมปรากฏดวยกรรมอันตนทํามามาก เชนผูร ายปลนทํามาตุฆาต
หรือปตุฆาต ยอมตองโทษเพราะกรรมอยางหลังอันรุนแรงกอน ตอ
ไมไดทํากรรมอยางหลังนั้น จึงตองโทษเพราะทํากรรมอยางกอน.
กรรมที่ ๑๑ ไดแกกรรมอันทําเมื่อจวนตาย ทานเรียกวาอาสันนกรรม. เมื่อพหุลกรรมไมมี คือผูทําไมไดทํากรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ไวจนชิน จนถึงออกชื่อเลื่องลือวามักเปนอยางนั้น ๆ กรรมนี้แม
ทุรพลอยางไรก็ตามยอมใหผล ทานเปรียบไวเหมือนโคอันแออัดอยู
ในคอก พอนายโคบาลเปดประตูคอก โคใดอยูรมิ ประตูคอก แมเปน
โคแกทุรพล ยอมออกไดกอนโคอยูในเขาไปแมแข็งแรงกวา, เปรียบ
ใหเขาใจงาย อีกอยางหนึ่ง จรรยาของผูตายจากไปกอน ยอมจับใจ
ของผูอยูขางหลังมากกวาจรรยาในคราวกอน ๆ ทีไ่ มผาดโผน ที่ไมชิน
ในเวลานี้ ทําดี ก็ไวอาลัยมาก ทําเสีย ก็ทําวิปฏิสารมาก.
กรรมที่ ๑๒ ไดแกกรรมอันทําดวยไมจงใจ ทานเรียกกตัตตา-
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กรรมบาง เรียกกตัตตาวาปนกรรมบาง ตามบาลีวา กตตฺตา วา
ปน ฯ เป ฯ ที่ปรารภกลาวอีกประการหนึ่ง, ตอกรรมอื่นไมมี จึง
ถึงวาระแหงกรรมนี้จะใหผล. และผลแหงกรรมนี้ให เปนแตพอดีพอ
ราย ทานเปรียบไวเหมือนลูกศรอันคนบายิง. ตัวอยาง โทษอันมีแก
คนผูทําเขาตายดวยเลินเลอ. กรรมนี้ผดิ หลักบาลีพระสูตร วา เจตนาห
ภิกฺขเว กมฺม วทามิ ซึ่งแปลวา ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวา
เปนกรรม แตผลยอมอาจมีไดจริงตามนี้ ในพระอภิธรรมทานจึง
บัญญัติขึ้นไว. ในทางพระวินัย ภิกษุไมจงใจ แตทําฝนสิกขาบท
ถูกปรับอาบัติก็มี. อาบัติประเภทนี้ เรียกอจิตตกะ. ถาถือตามหลัก
บาลีพระสูตรนั้น ความเขาใจจะพึงมีวา กรรมนี้ไดแกกรรมอันผูทํา
มีเจตนาไมถึงนั้น แตทําเกินเจตนาไป ตัวอยางเชน มีเจตนาเพียงจะ
เฆี่ยนเขา แตเขถูกเฆี่ยนแลวตาย ในกฎหมายจัดเปนฆาคนตายโดย
ไมมีเจตนา วางโทษเบากวาฆาโดยจงใจ แตในพระวินัยไมปรับ
เปนมนุสสวิคคหะ ปรับเพียงใหประหารเทานั้น.
การบัญญัติกรรมนั้น เนื่องมาจากถือวา ผลยอมเผล็ดจาเหตุ
และในพระสูตร เพงเฉพาะเหตุภายใน วางบาลีไวเปนหลักอยางนั้น
เขาใจวาเพื่อจะจํากัดลงใหพอวิสัยที่จะระวังได เพราะผลอันจะพึงเผล็ด
จากเหตุภายนอก เปนอันพนวิสัยที่จะพึงปองกันดวยประการทั้งปวง.
และการจําแนกกรรมออกไปเปนตางอยางนั้นเลา เขาใจวาเพื่อจะหาม
ความเห็นสับปลับแหงกรรม เปนอันสนับสนุนมตินั้น เปนฐานะอยู
*

* องฺ. จตุกฺก. ๒๒/๔๖๔.
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ที่คนผูหนึ่งทํากรรมไวทั้งเปนบุญ ทั้งที่เปนบาป กรรมตางอยางตาง
ใหผลตามคราวที่ไดชอง หรือหลายคนทํากรรมอยางเดียวกัน ไดผล
ยิ่งหยอนกวากัน หรือบางคนทํากรรมอยางหนึ่งไวแลว ยังไมปรากฏ
วาไดเสวยผลแหงกรรมนั้นจะตายไปแลว หรือบางคนไดเสวยผลที่ไม
ปรากฏวาเพราะไดทํากรรมอะไรไว ไมคํานึงใหรอบคอบดวยสติ อาจ
เห็นเปนสับปลับ ไมไดจริง แลนไปสูอกิริยทิฏฐิก็ได เมื่อเขาใจ
กรรมวิภาคอยางนี้แลว จะไดมั่นอยูในกัมมัสสกตาสัทธา ประพฤติ
อยูในคลองธรรมที่ชอบ.
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เตรสกะ หมวด ๑๓
ธุดงค ๑๓
หมวดที่ ๑ ปฏิสังยุตดวยจีวร
๑. ปงสุกูลิกังคะ
ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร.
๒. เตจีวริกังคะ
ถือทรงเพียงไตรจีวรเปนวัตร.
หมวดที่ ๒ ปฏิสังยุตดวยบิณฑบาต
๓. ปณฑปาติกังคะ
ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร.
๔. สปทานจาริกกังคะ
ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร.
๕. เอกาสนิกังคะ
ถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร.
๖. ปตตปณฑิกังคะ
ถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร.
๗. ขลุปจฉาภัตติกังคะ
ถือหามภัตอันนํามาถวายเมื่อภายหลัง
เปนวัตร.
หมวดที่ ๓ ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ
๘. อารัญญิกังคะ
ถืออยูปาเปนวัตร.
๙. รุกขมูลิกังคะ
ถืออยูโคนไมเปนวัตร.
๑๐. อัพโภกาสิกังคะ
ถืออยูในที่แจง ๆ เปนวัตร.
๑๑. โสสานิกังคะ
ถืออยูปาชาเปนวัตร.
๑๒. ยถาสันถติกังคะ
ถือการอยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร.
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หมวดที่ ๔ ปฏิสังยุตดวยวิริยะ
๑๓. เนสัชชิกังคะ
ถือการนั่งเปนวัตร.
ขุ. มหา. ๒๙/๕๘๔. วิ. ธุตงฺค. ปม. ๗๔
อธิบาย: ธุดงคนี้ เปนวัตตจริยาพิเศษอยางหนึ่ง ตามแต
ใครจะสมัครถือ ไมใชกนิ จําเปน บัญญัติขึ้นดวยหมายจะใหเปน
อุบายขัดเกลากิเลส และเปนไปเพื่อความมักนอยสันโดษ แจก
เปน ๑๓ ประเภท และจัดเปน ๔ หมวด ดุจเรียงไวขางตน.
ภิกษุผูถอื ปงสุกูลิกังคะ ยอมไมรับคหปติจีวร เที่ยวแสวงหา
เฉพาะผาบังสุกุล เอามาทําจีวรใช. ภิกษุผูถือเตจีวริกังคะ ยอม
ไมใชจีวรผืนที่ ๔ นุงหมเฉพาะไตรจีวรอันเปนผาอธิษฐาน. ภิกษุ
ผูถือปณฑปาติกังคะ ยอมไมรับอติเรกลาภ ฉันเฉพาะอาหารอัน
เที่ยวบิณฑบาตไดมา. ภิกษุผูถือสปทานจาริกังคะ ประพฤติวัตร
เหมือนภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะ แตอุกฤษฏกวา รับตามแถว
อันเดียว เชนขางขวามือหรือขางซายมือ ไมรับขามแถว หรือใน
แถวเดียว ไมรับขามราย ฝายภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะ ยอมรับ
ขามแถว. ภิกษุผูถือเอกาสนิกังคะ ยอมถือนั่งฉัน ณ ที่แหงเดียว
ลุกจากที่แลว ไมฉันอาหารอีกในวันนั้น โดยความก็คือถือฉันอาหาร
เพียงวันละหน. ภิกษุผูถอื ปตตปณฑิตกังคะ ไมใชภาชนะรองของ
ฉันตั้งแต ๒ ใบขึ้นไป ยอมฉันเฉพาะของในบาตรเทานั้น. ภิกษุ
ผูถือขลุปจฉาภัตติกังคะ เมื่อลงมือฉันแลว มีผูนาํ อาหารมาถวาย
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ไมรับ (?) ถูกเขาเชนนั้น ชื่อวาหามอาหารแลว เปนอันฉันไดแต
มื้อเดียว. ภิกษุผูถืออารัญญิกังคะ ยอมไมอยูแรมคืนในบาน ยอม
อยูแรมคืนในปา ที่หางจากบานคน โดยกําหนดที่สุด ๕๐๐ ชั่วธนู
คือ ๒๕ เสนตามทางเดินโดยปกติ. ภิกษุผูถือรุกขมูลิกังคะ เปน
ประเภทของภิกษุผูถืออารัญญิกังคะนั้นเอง ไมทํากุฏิอยู ยอมอยู
ตามโคนไม. ภิกษุผูถืออัพโภกาสิกังคะ ก็เปนประเภทของภิกษุ
ผูถืออารัญญิกังคะเหมือนกัน แมตามโคนไมก็ไมอยู ยอมอยูในที่
แจง ๆ ที่เขาใจวาเที่ยวหลบแดดอยูตามเงาแหงภูเขาและชายไมเปนตน.
๒ องคนี้คงถือไดเฉพาะกาล เพราะในพรรษาจําจะตองถือเสนาสนะ
ตามวินัยนิยม. ภิกษุผูถือโสสานิกังคะ ยอมอยูแรมคืนในปาชา.
ภิกษุผูถือยถาสันถติกังคะ ยอมไมทาํ ความอาลัยในเสนาสนะที่อยู
อันเปนที่สบายถูกใจ ไดเสนาสนะไมเปนที่สบายไมถูกใจ ไมแส
หาเสนาสนะอื่น ภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะ จัดใหอยู ณ เสนาสนะใด ยอมอยู ณ เสนาสนะนั้น แมถูกยายเสนาสนะในอุตุกาล
ยอมไมขัดขืน. ภิกษุผูถอื เนสัชชิกังคะ ยอมไมเอนหลังลงนอน
สําเร็จอิริยาบถเพียง ๓ นัง่ กับยืนและเดินเทานั้น. องคนี้เปนอาการ
ฝนธรรมดา สําเร็จความสันนิษฐานวา ถือไดชั่วเวลาเทานั้น,
มีเรื่องเลาในอรรถกถาธรรมบทวา พระจักขุบาลถือตลอดพรรษา
ถึงเสียจักษุ.
การถือธุดงคนี้ สําเร็จดวยการสมาทาน คือ ดวยอธิษฐานใจ
หรือแมดวยเปลงวาจา. คําสมาทานนั้นดังนี้ :-
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๑. สําหรับปงสุกูลิกงั คะวา "คหาปติจีวร ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺค
สมาทิยามิ." แปลวา "เราดคฤหบดีจีวรเสีย สมาทานองคของ
ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร."
๒. สําหรับเตจีวริกังคะวา "จตุตฺถจีวร ปฏิกฺขิปามิ, เตจีวริกงฺค
สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดจีวรผืนที่ ๔ เสีย สมาทานองคของ
ผูถือทรงไตรจีวรเปนวัตร."
๓. สําหรับปณฑปาติกังคะวา "อติเรกลาภ ปฏิกฺขิปามิ,
ปณฺฑปาติกงฺค สมาทิยามิ. " แปลวา "เรางดอติเรกลาภเสีย
สมาทานองคของผูถือบิณฑบาตเปนวัตร."
๔. สําหรับสปทานจาริกังคะวา "โลลุปฺปจาร ปฏิกฺขิปามิ,
สปทานจาริกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดการเที่ยวโลเลเสีย
สมาทานองคของผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร."
๕. สําหรับเอกาสนิกังคะวา "นานาสนโภชน ปฏิกฺขิปามิ,
เอกาสนิกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดการฉัน ณ ตางอาสนะ
เสีย สมาทานองคของผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร."
๖. สําหรับปตตปณฑิกังคะวา "ทุติยภาชน ปฏิกฺขิปามิ,
ปตฺตปณฺฑิกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดภาชนะที่ ๒ เสีย
สมาทานองคของผูถือการฉันเฉพาะในบาตเปนวัตร."
๗. สําหรับขลุปจฉาภัตติกังคะวา "อติริตฺตโภชน ปฏิกฺขปิ ามิ,
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดโภชนะอันเหลือ
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เพื่อเสีย สมาทานองคแหงผูหามภัตอันนํามาถวายเมื่อภายหลังเปน
วัตร."
๘. สําหรับอารัญญิกังคะวา "คามนฺตเสนาสน ปฏิกฺขิปามิ,
อารฺิกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดเสนาสนะชายบานเสีย
สมาทานองคแหงผูถือการอยูปาเปนวัตร."
๙. สําหรับรุกขมูลกิ ังคะวา "ฉนฺน ปฏิกฺขิปามิ, รุกฺขมูลกิ งฺค
สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดที่มุงที่บังเสีย สมาทานองคของผูถือ
การอยูโคนไมเปนวัตร."
๑๐. สําหรับอัพโภกาสิกังคะวา "ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ ปฏิก-ฺ
ขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดที่มุง
ที่บังและโคนไมเสีย สมาทานองคของผูถือการอยูในที่แจง ๆ เปน
วัตร."
๑๑. สําหรับโสสานิกังคะวา "อสุสาน ปฏิกขฺ ิปามิ, โสสานิกงฺค
สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดที่ไมใชปาขาเสีย สมาทานองคของผู
ถือการอยูปาชาเปนวัตร."
๑๒. สําหรับยถาสันถติกังคะวา "เสนาสนโลลุปฺป ปฏิกขฺ ิปามิ,
ยถาสนฺถติกงฺค สมาทิยามิ." แปลวา "เรางดความโลเลในเสนาสนะ
เสีย สมาทานองคของผูอยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร."
๑๓. สําหรับเนสัชชิกงั คะวา "เสยฺย ปฏิกฺขปิ ามิ, เนสชฺชิกงฺค
สมาทิยามิ" แปลวา "เรางดการนอนเสีย สมาทานองคของผูถือ
การนั่งเปนวัตร."
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ทานผูถอื ธุดงคเหลานี้ ยอมประพฤติยิ่งหยอนกวากันก็มี จึง
จัดประเภทไดเปน ๓ อยางเครง อยางกลาง อยางเพลา. เรียก
อีกโวหารหนึ่ง อยางอุกฤษฏ อยางมัธยม อยางทราม. ภิกษุ
ผูถือปงสุกูลิกังคะอยางเครง เที่ยวเลือกเก็บผาบังสุกุลแท ๆ คือ
ผาอันเขาทิ้งเสียจริง ๆ สงเคราะหเขาในพวกหยากเยื่อมาทําจีวรใช.
ผูถืออยางกลาง ยอมเก็บแกซึ่งผาอันคนปรารถนาบุญทอดไวเพื่อ
ประโยชนแกภิกษุผูถือธุดงคนี้ แตมิไดนิยมเฉพาะรูป เชนผาปา
และผาทอดไวที่ศพ. ผูถืออยาเพลา ยอมถือเอาผาเชนนั้น แมอัน
เขานิยมเฉพาะตน แตมิไดถวายดวยกายและมิไดรับดวยกาย หรือ
ดวยของเนื่องดวยกาย เชนผาปาและผาบังสุกุลอันเขานํามาทอดไว
เฉพาะหนา. มีปุจฉาสอดเขามาวา ภิกษุอุปสมบท สมาทาน
ปงสุกูลิกธุดงคในบัดนั้น หรือจะตองรออยูจนหาผาบังสุกุลมาทํา
ไตรจีวรครบแลว. พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณวา ไตรจีวรของภิกษุอุปสมบทนั้น ไมจัด
วาเปนคหบดีจีวร เปนของอันพระอุปชฌายะมอบให จัดเปน
สมณจีวร ตั้งแตเธอผูอุปสมบทแลว ไมรับคหบดีจีวร สมาทาน
ปงสุกูลิกธุดงคได ตอไปจะเปลี่ยนไตรจีวร ตองแสวงหาผาบังสุกุล
มาทํา พระมติของทานไดรับความรับความรับรองของพระเถระฝาย
ธรรมยุตติกนิกายทั่วไป และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงอุปสมบท และมีกําหนดทรงอุปสมบทเพียง ๑๕ วัน ได
ทรงสมาทานปงสุกูลิกังคะกับเตจีวริกังคะตามพระมตินี้ดวย ภิกษุผู
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ถือเตจีวริกังคะอยาเครง ใชเฉพาะไตรจีวรของตนเทานั้น โดยที่
สุดจะซักหรือจะยอมอันตรวาสก ยอมใชอุตตราสงคนุงและใชสังฆาฏิ
หม, ผูถืออยางกลาง ยอมใชแมซึ่งผาของสาธารณเชนนี้ไวใน
โรงยอมสําหรับภิกษุผลัดยอมผา, ผูถืออยางเพลา ยอมยืมของ
ภิกษุอื่นมาใชบาง ทานกลาวความถือยิ่งหรือหยอนซึ่งธุดงคนี้ใน
เวลายอมผา ขาพเจาเห็นวา ภิกษุผูถอื อยางกลางและอยางเพลา
นาจะใชผาเชนนี้ในเวลาอื่นดวย เปนแตไมใชผาผืนที่ ๔ ในสิทธิ
ของตนเทานั้น. มีปุจฉาสอดเขามาวา เมื่อไตรจีวรนั้นเกาควร
เปลี่ยนใหม ภิกษุนี้จะพึงปฏิบัติอยางไร. พระคันถรจนาจารยอธิบาย
ไววา ผาที่ยังมิไดทําใหสําเร็จเปนจีวรจนถึงยอมแลว ยังไมนับ
เปนจีวรที่ ๔ ในธุดงคนี้. โดยนัยนี้ เธออาจทําจีวรไดโดยสะดวกใจ
ครั้งยอมแลวอยาเพิกใช อยาเก็บไวใหลวงวัน พึงปจจุทธรณผา
เดิมและสละเสียกอน จึงอธิษฐานใหม พึงคอยทําคอยผลัดคราว
ละผืน. ภิกษุผูถือปณฑปาติกังคะอยางเครง นั่งลงแลว คือปลงใจ
เลิกบิณฑบาตแลว มีผูมาใสอีก ยอมไมรับ, ผูถืออยางกลาง นั่ง
แลวยังรับอีก, ผูถืออยางเพลา ยอมรับนิมนตคือนัดเพื่อรับบิณฑบาต
แมในวันพรุง, อยางเครง กําหนดดวยไมรับในเวลากลับ, อยาง
กลาง ในเวลากลับ ยังรับ, อยางเพลา รับนัด แตไมรับนิมนตเพื่อ
ฉัน อยางนี้ความจักแจม.
[ทรงไวเพียงเทานี้]
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ปณณรสกะ หมวด ๑๕
จรณะ ๑๕
หมวดที่ ๑
๑. สีลสัมปทา
ถึงพรอมดวยศีล.
๒. อินทริยสังวร
สํารวมอินทรีย.
๓. โภชนมัตตัญุตา รูความพอดีในการกินอาหาร.
๔. ชาคริยานุโยค
ประกอบความเพียรของผูตื่นอยู.
หมวดที่ ๒ [สัทธรรม ๗]
๕. สัทธา
ความเชื่อ.
๖. หิริ
ความละอายแกใจ.
๗. โอตตัปปะ
ความเกรงกลัวผิด.
๘. พาหุสัจจะ
ความเปนผูไดฟงมาก. คือไดรับศึกษา
๙. วิริยะ
ความเพียร.
๑๐. สติ
ความระลึกได.
๑๑. ปญญา
ความรอบรู.
หมวดที่ ๓ [รูปฌาน ๔]
๑๒. ปฐมฌาน
ฌานที่หนึ่ง.
๑๓. ทุติยฌาน
ฌานที่สอง.
๑๔. ตติยฌาน
ฌานที่สาม.
๑๕. จตุตถฌาน
ฌานที่สี่.
ม. ม. ๑๓/๒๖.

นักธรรมโท - ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ - หนาที่ 139

อธิบาย: สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงอธิบายไวในธรรมภาษิตวา จรณะนั้น ไดแกปฏิปทาคือทางเปน
เครื่องบรรลุวิชชา เปนศัพทแปลก เทียบดวยศัพทจรณะที่แปลวา
อวัยวะเปนเครื่องเดิน ไดแกเทา ไมใชเรียกปฏิปทาทั่วไป. มรรค
มีองค ๘ เปนจรณะแหงความรูอริยสัจ ๔ ฌาน ๔ เปนจรณะโดย
ลําดับแหงวิชชา ๓ วิชชาเบื้องตน เปนจรณะแหงวิชชาเบื้องปลาย
ในเสขปฏิปทาสูตรแสดงจรณะเปนสาธารณะ โดยชื่อวาเสขปฏิปทา
คือทางดําเนินแหงพระเสขะ.
ในเสขปฏิปทาสูตร แสดงไวโดยบุคคลาธิษฐาน ถือเอาความ
ในนิทเทสแหงสูตร โดยธรรมาธิษฐาน ดังนี้ :หมวดที่ ๑
๑. สีลสัมปทา ไดแกการสํารวมในปาฏิโมกข ประกอบดวย
อาจาระและโคจร เห็นภัยในความผิดแมนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย.
๒. อินทริยสังวร ไดแกการสํารวมอินทรีย ๖ คือ ตา, หู,
จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ ไมใหความยินดียินรายครอบงํา ในเมื่อตา
เห็นรูปเปนตน.
๓. โภชนมัตตัญุตา ไดแกความเปนผูรูจักประมาณในการกิน
อาหารแตพอสมควร ไมมากไมนอย พิจารณาแลวจึงกินอาหาร
และเพงประโยชนอันจักเกิดแตอาหารนั้น ไมบริโภคโดยสะเพราและ
โดยอํานาจความมักกินเปนตน.
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๔. ชาคริยานุโรค ไดแกการประกอบความเพียร ไมเห็นแก
หลับนอนเกินไป หรือไมยอมใหความงวงเหงาซบเซาเขาครอบงํา
ทานแสดงไววา กลางวันชําระจิตจากนีวรณดวยเดินบาง นั่งบาง
ตลอดวัน. กลางคืน แบงเปน ๓ ยาม ยามตน ชําระจิตอยางนั้น,
ยามกลาง พักผอน นอนตะแคงขางขวา ซอนเทาเหลื่อมกัน มี
สติสัมปชัญญะมนสิกาสัญญาวาจะลุกขึ้น, ยามที่สุด ลุกขึ้นทําความ
เพียรอยางยามตน.
ในบาลีไมไดกําหนดไววา ยามละกี่โมง แตในอรรถกถา
มโนรถปูรณีแสดงวา คืนและวัน แบงเปน ๖ สวน. ตื่นทําความเพียร
๕ สวน นอนหลับ ๑ สวน คือตื่น ๒๐ ชั่วโมง หลับ ๔ ชั่วโมง.
พิจารณาดูวา เวลาที่หลับนอยนัก ไมนาจะพอ แตทานผูทํา
ความสงบเชนนั้น ไมไดทํากิจการหยาบ หลับเทานั้นจะพอกระมัง ?
ขอนักปฏิบัติธรรมจงพิจารณาดูเถิด.
หมวดที่ ๒ [สัทธรรม]
๕. สัทธา ไดแกความเชื่อความตรัสรูของพระตถาคต ตามนัย
แหงบทพุทธคุณ นาจะหมายความวาเชื่อเหตุผล สวนในอรรถกถา
แจกสัทธาเปน ๒ คือ กัมมสัทธา เชื่อกรรม ๑ วิปากสัทธา เชื่อ
ผลแหงกรรม ๑ ยังไมพบวา แบงสัทธาเปน ๓ หรือ ๔ ไวในคัมภีรไหน
นาจะเก็บรวบรวมขึ้นโดยนัยบาลีและอรรถกถานั้น ๆ.
๖. หิริ ไดแกความละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต.
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ในอรรถกถาเปรียบดวยหญิงสาวผูมีสกุลไมอาจแตะตองของโสโครก นา
จะถือเอาความวา สยะแสยงตอเหตุ คือบาปทุจริต.
๗. โอตตัปปะ ไดแกความเหรงกลัวความผิดและความชั่วโดย
นัยแหงหิริ. ในอรรถกถาเปรียบดวยคนขลาด ไมกลาเขาใกลอสรพิษ
นาจะถือเอาความวา กลัวผลแหงบาปทุจริต.
๘. พาหุสัจจะ ไดแกความเปนผูไดยินไดฟงมาก คือไดฟงธรรม
ซึ่งไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกอบ
ดวยอรรถ ประกอบดวยพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยบริสทุ ธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง.
พหุสุตมีองค ๕ คือ :[๑] พหุสฺสุตา ไดยินไดฟงมาก.
[๒] ธตา ทรงจําได.
[๓] วจสา ปริจิตา ทองไวดวยวาจา.
[๔] มนสานุเปกฺขิตา เอาใจจดจอ.
[๕] ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา ขบดวยทิฏฐิ.
๙. วิริยะ ไดแกเพียรละอกุศลธรรมและยังกุศลธรรมใหเกิด
ใชกําลังบากบั่น ไมทอดธุระในกุศลธรรม.
๑๐. สติ ไดแกสติรักษาตัว และระลึกถึงกิจที่ทําและคําพูด
แลวแมนานได.
๑๑. ปญญา ไดแกอริยปญญาที่รูความเกิดความดับแหงสังขาร
สามารถชําแรกกิเลสทําใหสิ้นทุกขได.
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หมวดที่ ๓ [รูปฌาน]
ฌาน ๔ นี้ มีอธิบายแลวในหมวด ๔ ผูป รารถนาพึงดูใน
หมวดนั้น.

