
                                                                               คํานํา 
 
     คําสอนในพระพุทธศาสนา ทานแบงเปน ๓ ระดับ คือ คําสอนระดับตน ไดแก 
คําสอนท่ีวาดวยศีล คําสอนระดับกลาง ไดแกคําสอนท่ีวาดวยสมาธิ และคําสอนระดบัสูง 
ไดแกคําสอนท่ีวาดวยปญญา หรือปรัชญา การศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็ 
คือ การศึกษา เร่ืองศีล สมาธิ ปญญา และไดแกการปฏิบัตตินใหมีศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง 
     การศึกษาเรื่องศีล คือการศึกษาเร่ืองระเบียบวินยั ท้ังท่ีเปนของชาวบานท่ัวไป 
และของนักบวช หรือของพระภิกษุสามเณ เพื่อใหเกิดความรอบรูหลักการควบคุมกายวาจา 
ใหมีความเรียบรอยในการดาํรงชีวิต ท้ังในดานประกอบการงาน และดานความประพฤติตอ 
สังคม การศึกษาดังกลาวนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือเปนการศึกษาระดบัตน การศึกษาเร่ือง 
สมาธิ คือ การศึกษาเร่ืองการอบรมใจใหม่ันคง ใหมีความสงบและสะอาด อันไดแกการ 
ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับเร่ืองสมถกรรมฐาน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
อารมณกรรมฐาน เปนตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษาดังกลาวนี้ ถือเปนการ 
ศึกษาระดับกลาง การศึกษาเร่ืองปญญาคือการศึกษาเร่ืองการอบรมใจใหมีปญญา มีความ 
สวางในใจ ใหมีความรูแท รูจริงในสภาวธรรมหรือปรมัตถธรรม อันไดดแกการศึกษาเร่ือง 
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในสภาวธรรมท่ีเปนอารมณกรรมฐาน 
เปนตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษาดังกลาวนีถื้อเปนการศึกษาระดับสูง 
             กลาวโดยหลักสัจธรรม การศึกษาเร่ืองศีล และการศึกษาเร่ืองสมาธิ ท้ังสอง 
อยางนี้เปนการศึกษาเร่ือง สมมติสัจจะ คือการศึกษาความจริงข้ันสมมติและบัญญัติ เปนการ 
ศึกษาความจริงตามท่ีชาวโลกยอมรับวาจริง แตมิใชความจริงจริง ๆ สวนการศกึษาเรื่องปญญา 
นั้นเปนการศึกษาเร่ือง ปรมัตถสัจจะ คือศึกษาความจริงข้ันสภาวธรรม เปนการศึกษา 
ความจริงจริง ๆ การศึกษาระดับสูงนี้  รายละเอียดจะตองศึกษาจากพระอภิธรรมปฎก  ผูท่ีไม 
มีความรูพื้นฐานทางปรมัตถธรรมหรือทางสภาวธรรม ยากท่ีจะศึกษาใหเขาใจในคําสอนระดับ 
นี้ได เพราะในอภิธรรมปฎกนั้น มีความยากเกีย่วกับความหมายของหัวขอธรรมและคําศัพท 
เฉพาะ ซ่ึงเปนคําบาลีและมีความหมายลึกซ้ึงยากท่ีจะหาคําไทยมาแปลใหตรงกับสภาวะได 
หากผูศึกษามคีวามรูพื้นฐานทางสภาวธรรมพอสมควรแลว กย็อมจะศึกษาหาความูจากพระ- 
อภิธรรมปฎกไดสะดวก ท้ังจะสามารถตีความ อธิบายความ และวเิคราะหหลักธรรมตามท่ี 
ปรากฏในพระสูตรตาง ๆ ไดถูกตองดวย 
              เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับสูง โดยปูพื้นฐานความรูทางสภาวธรรม อํานวยความ 



สะดวกแกผูศึกษาท่ัวไป กรมการศาสนาจึงไดจัดทําหนังสือ สภาวธรรมพื้นฐาน ข้ึนเผยแพร 
ตามโครงการจัดทําหนังสือประกอบการคนควาทางพระพุทธศาสนา โดยมอบให นายนพิทูร- 
มลิวัลย ป.ธ. ๙, น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
                 กรมการศาสนาหวังวา หนังสือสภาวธรรมพื้นฐานนี้ จักอํานวยความสะดวก 
และเปนประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และขอขอบคุณ 
ทานผูเรียบเรียงหนังสือนี้ไว ณ ท่ีนี้ดวย.  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 1 
                                                      สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๓ 
                                       นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                                              ความเบื้องตน 
 
     คําสอนในพระพุทธศาสนา ช้ันเดิมเรียกวา พระธรรมวินัย ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไว 
วา "ดูกรอานนท ธรรมและวินัย อันใดท่ีเราตถาคตไดแสดงไวแลว ไดบัญญัติไวแลวธรรมวินัย 
นั้น จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เม่ือเราตถาคตลวงลับไปแลว" 
     เม่ือวาโดยปฎก ธรรมก็ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก และพระ- 
อภิธรรมปฎก สวนวนิัยนัน้ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระวนิัยปฏก ดังนั้น การศกึษาธรรม 
จึงจําตองศึกษาจากพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก ทานผูรูสวนมากเหน็กนัวา การ 
ศึกษาการเรียนธรรมนั้น ควรเร่ิมตนดวยการเรียนพระอภิธรรมกอน เม่ือมีความรูทาง 
พระอภิธรรมดีแลว จึงจะสามารถเขาใจความหมายท่ีแทจริงตามธรรมเทศนาในพระสูตร และ 
สามารถพิจารณาเหน็สาระท่ีแทจริงในพระสูตรไดแจมแจง 
     การศึกษาอภิธรรมนั้น หากเร่ิมศึกษาจากพระอภิธรรมปฎกเลยทีเดยีว ก็เปนการ 
กาวกระโดดเกินไป อาจเกิดความทอแทและทอถอยได เพราะอภิธรรมนั้นมีความลึกซ้ึงมาก 
ทางท่ีดีนั้น เบ้ืองตนควรปูพืน้ฐานความรู โดยศึกษาสภาวธรรม จากหนังสือประเภทคูมือกอน 
เพื่อจะไดรูประมวลหวัขอธรรมและเขาใจศัพทเฉพาะตาง ๆ ไดถูกตอง จะไดไมเกดิความยุง 
ยากและสับสน. 
     การศึกษาจากหนังสือประเภทคูมือ ก็ควรศึกษาตามลําดับเลมและลําดับเร่ือง การ 
ศึกษาจึงจะไดผล หากศึกษาจากหนังสือ สภาวธรรมพื้นฐาน ซ่ึงเปนหนังสือประเภทคูมือ 
ก็ตองเร่ิมศึกษาจากสภาวธรรมพ้ืนฐาน เลม ๑ กอน แลวศึกษาในเลม ๒ และเลนตอ ๆ ไป 
ตามลําดบั สําหรับสภาวธรรมพื้นฐานเลม ๓ นี้ ไดเก็บความและขยายความจากอภิธัมมัตถสัง- 
คหะ ปริจเฉทท่ี ๕ อันมีหวัขอเร่ืองท่ีควรศึกษาตามลําดับ ดังตอไปนี้  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 2 
                                                     สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน ๓ 
                                                                บทเร่ิมตน 
                                                             จิต ๒ ประเภท 
 
     ผูศึกษาไดทราบแลววาจตินั้นมีจํานวนโดยยอ ๘๙ ดวง (โดยพิสดารมี ๑๒๑ ดวง) 
จิตท้ังหมดนี้ เม่ือแบงออกโดยสังเขปอีกนยัหนึ่ง คงมี ๒ ประเภทดวยกนั คือ 
     (๑) วิถีจิต จิตในวิถี 
     (๒) วิถีมุตตจิต จิตพนวิถี 
     - จิตในวิถี หมายถึงจิตท่ีข้ึนสูวิถี มีจํานวน ๘๐ ดวง (ในจิต ๘๙ ดวง) คือ 
              - อกศุลจิต ๑๒ ดวง 
              - อเหตุกจิต ๑๖ ดวง (เวนอุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง) 
              - มหากุศลจิต ๘ ดวง 
              - มหากิริยจจติ ๘ ดวง 
              - มหคัคตกุศลจิต ๘ ดวง 
              - มหคัคตกิริยาจิต ๙ ดวง 
              - โลกุตรจิต ๘ ดวง 
     รวม ๗๐ ดวงนี้เปนจิตในวิถีท่ีแนนอน คือ ตองเกิดในวิถีข้ึนสูวิถีเสมอไป นอกจากน้ี 
ยังมีจิตในวิถีท่ีไมแนนอน คือ บางทีก็อยูในวิถี บางทีก็พนวิถี มีจํานวน ๑๐ ดวง คือ 
     - อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง 
     - มหาวิบากจิต ๘ ดวง 
     รวมเปนจิตในวิถี ท้ังท่ีแนนอนและไมแนนอนจํานวน ๘๐ ดวง ซ่ึงจติในวิถีท้ัง ๘๐ 
ดวงนี้ เปนเร่ืองละเอียดออนมาก จะยังไมนํามาศึกษาในตอนน้ี จะนํามาศึกษาในตอนตอไป คือ 
ใน สภาวธรรมพ้ืนฐาน ๔ ในเลม ๓ เลมนี้ จะนํามาศึกษาเฉพาะจิตพนวิถี  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 3 
     จิตพนวิถี หมายถึงจิตท่ีไมข้ึนสูวิถีมีจํานวน ๑๙ ดวง โดยแบง ๒ ชนิด คือ 
ชนิดพนวิถีแนนอน และชนิดพนวิถีไมแนนอนดังตอไปนี้ 
     ชนิดพนวิถีแนนอนมี ๙ ดวง ไดแกมหัคคตวิบากจิต ๙ ดวง 
     ชนิดพนวิถีไมแนนอนมี ๑๐ ดวง ไดแกอุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง และมหาวิบาก- 
จิต ๘ ดวง 
     รวมเปนจิตพื้นวิถี ท้ังท่ีแนนอนและไมแนนอนจํานวน ๑๙ ดวง 
     กลาวอีกนยัหนึ่ง จิต ๘๙ ดวงนัน้ แบงเปน จิตท่ีแนนอน จํานวน ๗๙ ดวง 
เปนจิตท่ีไมแนนอน ๑๐ ดวง กลาวคือจิตท่ีแนนอนนั้นหมายถึงจิตท่ีมีลักษณะแนนอน คือ 
เปนจิตในวิถี ก็อยูในวิถีแนนอน เปนจิตพนวิถี ก็พนวิถีอยูตลอดไป สวนจิตท่ีไมแนนอน 
นั้น หมายถึงจติท่ีมีลักษณะไมแนนอน บางคร้ังเปนจิตในวิถี แตบางทีเปนจิตพนวิถี 
     ในการศึกษาเร่ืองจิตพนวิถีนั้น จะตองศึกษาธรรม ๔ หมวดควบคูกนัไปดวย ซ่ึง 
ธรรม ๔ หมวดน้ัน แตละหมวดจําแนกออกเปนหมวดละ ๔ จึงเรียกวา จตุกกะ ๔ อันไดแก 
     ๑. ภูมิจตกุกะ หมวดวาดวยภูมิ ๔ 
     ๒. ปฏิสนธิจตุกกะ หมวดวาดวยปฏิสนธิ ๔ 
     ๓. กัมมจตุกกะ หมวดวาดวยกรรม ๔ 
     ๔. มรณจตุกกะ หมวดวาดวยมรณุปปตติ ๔ 
     ในการศึกษาจตุกกะท้ัง ๔ นี้ ควรศึกษาจตุกกะท่ี ๓ คือ กัมมจตุกกะกอน เพราะ 
พระพุทธศาสนาสอนวา ชีวติทุกชีวิตยอมเปนไปตามกรรม ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
"สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม, กรรมยอมจําแนกสรรพสัตว ใหเลวบางประณีตบาง" 
การท่ีสัตวจะไปเกิดในภูมิ ๔ ปฏิสนธิ ๔ และมรณะดวยอาการอยางไร ยอมเปนไปตามกฏ 
แหงกรรมท้ังส้ิน ดังนั้น กรรมจึงเปนเร่ืองควรศึกษาเพื่อทําความเขาใจใหถูกตอง กอนที่จะ 
ไดศึกษา จตุกกะอ่ืน ๆ คือ ภมิูจตุกกะ ปฏิสนธิจตุกกะ และมรณจตุกกะ 
  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 4 
                                                                    บทท่ี ๑ 
                                                               กัมมจตุกกะ 
                                                        หมวดวาดวยกรรม ๔ 
 
     คําวา กรรม แปลวา การกระทํา ไดแก เจตนาในการประกอบกรรมดังท่ีพระ- 
พุทธองคตรัสไววา "ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราตถาคตกลาวเจตนานั้นแลเปนตัวกรรม เพราะ 
บุคคลมีเจตนาแลวจึงทํากรรม ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ" 
     ความหมายวา เจตนา คือความต้ังใจกระทําท่ีเกี่ยวดวย กาย วาจา ใจ ท้ังทางดี 
และทางช่ัว นัน่แหละเปนตวักรรม และเจตนาท่ีเปนกรรม ก็หมายเฉพาะแตกรรมในวัฏฏะ 
อันไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ และในโลกียกุศลจิต ๑๗ รวมเจตนา ๒๙ จัดเปนกรรม 
๒๙ เทานัน้เอง เวนเจตนาในโลกุตตรกุศล ๔ คือเจตนาในมัคคจิต ๔ 
     ท่ีเวนเชนนัน้ ก็เพราะเจตนาในมัคคกรรม ๔ เปนกรรมที่ตัดวัฏฏะ ตดัความเวียน 
วายตายเกดิ จึงเหลือเจตนาท่ีเปนตัวกรรมในวัฏฏะอันทําใหตองเวียนวายตายเกิดเพียง ๒๙ 
เทานั้น 
     สวนเจตนาในวิบากจิต ๓๖ ก็จัดเปนกรรมไมได เพราะเจตนาในวิบากจิตนัน้ 
เปนผลของกรรม ไมใชตัวกรรม และเจตนาในกิริยาจิต ๒๐ ก็ไมจดัเปนกรรม เพราะ 
เจตนาในกิริยาจิตนั้นเปนจิตท่ีสักแตวากระทําไมเปนบุญเปนบาป จึงไมอาจกอใหเกิดผลอยางใด 
ข้ึนมาได ดังนัน้จึงไมจดัเปนกรรม 
     กัมมจตุกกะ คือหมวดวาดวยกรรม ๔ นั้น ไดแกกรรมใน ๔ หมวด คือ 
     ๑. ชนกาทิกิจจ วาดวยกิจของกรรม มีชนกกรรมเปนตน 
     ๒. ปากทาน วาดวยลําดบัการใหผลของกรรม 
  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 5 
     ๓. ปาลกาล วาดวยกําหนดเวลาใหผลของกรรม 
     ๔. ปากฐาน วาดวยฐานที่ใหเกดิผลของกรรม 
 
ขอสังเกต 
     ชนกาทิกจิจ ปากทาน และปากกาล รวม ๓ จําพวกน้ี เปนการแสดงตาม 
นัยพระสุตตันตปฎก อันเปนการแสดงวาโดยสวนมากเปนไปอยางนัน้ ไมจํากัดลงไปแนนอน 
วาจะตองเปนอยางนั้นเสมอไป ในพระสูตรจึงมีการแสดงกรรมไวเพยีง ๑๒ ชนดิ คือกรรมใน 
หมวดท่ี ๑-๒-๓ หมวดละ ๔ จึงรวมเปน ๑๒ สวนจําพวกท่ี ๔ คือ ปากฐาน เปนการ 
แสดงตามอภิธัมมนัยคือตามนัยแหงพระอภิธรรมอันเปนการแสดงวาจะตองเปนไปตามหลักนั้น ๆ 
เสมอไปอยางแนนอน ดังนัน้ในอภิธรรมจึงมีการจําแนกกรรมเปน ๑๖ อยาง โดยแบงกรรม 
เปน ๔ หมวด หมวดละ ๔ จงึรวมเปนกรรม ๑๖ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
๑. ชนกาทิกจิจ 
     กรรมนั้นเม่ือวาโดยกิจหรือหนาท่ีของกรรมท่ีจะตองกระทําอันเรียกวา ชนกาทิกิจจ 
นั้นก็มี ๔ อยาง คือ 
     (๑) ชนกกรรม กรรมท่ีทําใหเกดิ 
     (๒) อุปถัมภกกรรม กรรมอุดหนุน หรือสงเสริม 
     (๓) อุปปฬกกรรม กรรมท่ีเบียดเบียน 
     (๔) อุปฆาตกรรม กรรมท่ีตัดรอน 
     พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี ้
     - ชนกกรรม กรรมท่ีทําใหเกิด เปนกรรมที่มีหนาท่ีทําใหเกดิซ่ึงวิบากจิตและ 
กัมมชรูปท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล กลาวคือ 
     ก. ทําใหเกดิวิบากจิตและกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล ไดแกทําใหเกดิเปนสัตว 
ดิรัจฉาน เปนมนุษย เปนเทวดาเปนตน ชนกกรรมท่ีนําปฏิสนธินี้สวนมากตองเปนกรรมท่ี 
ครบองค กลาวคือ ถาเปนอกุศลกรรมก็ตองครบองคแหงกัมมบถ ถาเปนกุศลกรรมก็ตอง 
ครบองคของเจตนา 
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     ข. ทําใหเกดิวิบากจิตและกัมมชรูปในปวัตติกาล ไดแกทําใหเกิด ตา หู จมูก 
และอวยัวะนอยใหญ ตลอดจนการไดเห็น การไดยนิเปนตน กรรมท่ีนําใหเกดิในปวัตติกาลนี้ 
จะเปนกรรมท่ีครบองคแหงกัมมบถหรือไมก็ตาม ยอมใหผลไดท้ังนั้น 
     แมวิมาน อันเปนท่ีอยูของเทวดา ของพรหม หรือเคร่ืองทรมานสัตวนรก ก็จดั 
เปนกัมมปจจยอุตุชรูป ท่ีเกิดจากชนกกรรมดวย 
     ชนกกรรมท่ีทําใหเกิดวิบากจิต และกัมมชรูปนี้ ไดแกอกุศลกรรม ๑๒ และโลกยี- 
กุศลกรรม ๑๗ 
     - อุปถัมภกกรรม กรรมอุดหนุนหรือกรรมสงเสริม เปนกรรมท่ีมีหนาท่ีอุดหนุน 
หรือสงเสริมกุศลกรรม และอกุศลกรรม 
     การอุดหนนุสงเสริมนั้น พึงทราบวากรรมนี้ยอมทําหนาท่ีอุดหนนุสงเสริมท้ังใน 
ทางดีและทางชั่วกลาวคือ ในทางท่ีดีก็สงเสริมใหกุศลกรรมสงผลใหดียิ่งข้ึน ในทางชั่วก็สงเสริม 
ใหอกุศลกรรมสงผลใหเลวรายตํ่าทรามมากลง 
     ลักษณะการอุดหนุนและสงเสริมแหงอุปถัมภกกรรมนี้ กลาวโดยสรุปมี ๓ ประการ 
คือ 
     (๑) ชวยอุดหนุนสงเสริมชนกกรรมท่ียงัไมมีโอกาสใหผล ใหมีโอกาสสงผล 
     (๒) ชวยอุดหนุนสงเสริมชนกกรรมท่ีกําลังใหผลอยูนั้น ใหมีกําลังในการใหผล 
นั้นยิ่งข้ึน 
     (๓) ชวยอุดหนุนรูปนามท่ีเปนวิบากของชนกกรรมใหเจริญ และต้ังอยูไดนาน 
     อุปถัมภกรรมท่ีมีหนาท่ีอุดหนุนสงเสริมนี้ไดแก อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศล- 
กรรม ๘ กลาวคืออกุศลกรรม ๑๒ ทําหนาท่ีอุดหนุนสงเสริมในทางช่ัว มหากุศลกรรม ๘ 
ทําหนาท่ีอุดหนุนสงเสริมในทางดี  
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ขอสังเกต 
     สําหรับมหัคคตกุศลกรรม ๙ นั้น มีหนาท่ีเปนชนกกรรมนําใหปฏิสนธิปนพรหม 
บุคคลในพรหมภูมิแตอยางเดียวเทานั้น ไมมีหนาท่ีอุปถัมภคือ อุดหนนุสงเสริมกรรมอ่ืน ๆ 
แตอยางใดเลย เม่ือมหัคคตกศุลกรรม ๙ ไมมีโอกาสไดสงผลใหปฏิสนธิแลว ก็เปนอโหสิกรรม 
ไป ไมมีฐานะที่จะเปนอุปถัมภกกรรมได 
     - อุปปฬกกรรม กรรมท่ีเบียดเบียน เปนกรรมท่ีมีหนาท่ีเบียดเบียนกรรมอ่ืน ๆ 
และรูปนามท่ีเกิดจากกรรมอ่ืน ๆ นั้น มีความหมายเปน ๒ นัย คือ 
     (๑) เปนกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพตรงขามกับตน อันเรียกวา 
กัมมันตรอุปปฬกกรรม กรรมเบียดเบียนชนกกรรมฝายตรงขาม 
     (๒) เปนกรรมท่ีเบียดเบียนรูปนามท่ีเกิดจากชนกกรรมอ่ืน ๆ อันเรียกวา กัมมนิพ 
พัตตขันธสันตานอุปปฬก กรรมเบียดเบียนขันธสันดานท่ีเกิดจากธรรม 
     ลักษณะการเบียดเบียนแหงอุปปฬกกรรมน้ี กลาวโดยสรุป มี ๓ ประการคือ 
     (๑) เบียดเบียนขัดขวางชนกกรรม เพื่อไมใหมีโอกาสไดสงผล 
     (๒) เบียดเบียนชนกกรรมท่ีมีโอกาสสงผลอยูแลว ใหมีกําลังลดนอยถอยลง 
ไดผลไมเต็มท่ี 
     (๓) เบียดเบียนผลท่ีไดรับอยู คือรูปนามท่ีเกิดจากชนกกรรมนั้นใหเส่ือมถอย 
ไมใหเจริญตอไป หรือไมใหตั้งอยูไดนาน 
     กลาวอีกนยัหนึ่ง อุปปฬกกรรมนี้ก็ไดแกอุปถัมภกกรรมน่ันเอง คืออกุศลกรรม 
อุดหนุนสงเสริมอกุศลกรรมใหมีกําลังกลาแข็งข้ึนเพยีงใด ก็ยอมเปนการเบียดเบียนกศุลกรรม 
นั้น ใหกุศลกรรมมีกําลังลดนอยถอยลงเพียงนั้น กลาวคือ อกุศลกรรมอุปถัมภอกุศลกรรมให 
ไดสงผล ก็เปนการเบียดเบียนขัดขวางไมใหกุศลกรรมไดโอกาสสงผลไปในตัว ดังนัน้องค 
ธรรมของอุปปฬกกรรมจึงไดแก อกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม ๘ เหมือนกับของ 
อุปถัมภกกรรม  
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ขอสังเกต 
     สําหรับมหัคคตกุศลกรรม ๙ เปนกรรมท่ีไมนับวาเปนอุปปฬกกรรม ไมนับวาเปน 
กรรมท่ีเบียดเบียนขัดขวางอกุศลกรรม แตจัดเปนกรรมตัดรอนอกุศลกรรม คือจัดเปนอุปฆาตก- 
กรรมเลยทีเดยีว ไมเพยีงแตเบียดเบียนเทานั้น 
     - อุปฆาตกกรรม กรรมท่ีตัดรอน เปนกรรมท่ีมีหนาท่ีตัดรอนกรรมอ่ืน ๆ และ 
วิบากของกรรมอ่ืน ๆ ใหส้ินลง เปนการตัดใหขาดใหหมดส้ินไปโดยประการท้ังปวง 
     ลักษณะการตัดรอนแหงอุปฆาตกกรรมนี้ กลาวโดยสรุปมี ๔ ประการ คือ 
     (๑) กุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกุศลชนกกรรม และรูปนามท่ีเปนกุศลวิบาก 
เชนผูเจริญสมถภาวนาจนถึงรูปาวจรปญจมฌานกุศลเม่ือตายไปก็ไปบังเกิดเปน จตุตถฌาน- 
พรหม ตัดรอนไมใหปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน มีโอกาสใหผล 
     (๒) กุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุศลชนกกรรม และรูปนามท่ีเปนอกุศลวิบาก 
เชนพระองคุลีมาล ฆาคนเปนจํานวนมากมาย นาท่ีจะตองตกนรกแนนอน แตเม่ือไดกลับใจ 
มาเจริญภาวนาจนถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผลดวยอํานาจเพียงโสดาปตติมัคคจิต ก็เปนกุศล 
อุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุศลชนกกรรมเหลานั้นไดหมดส้ิน ไมใหมีโอกาสไดสงผลใหไปตก- 
นรกไดตลอดไปเลย 
     (๓) อกุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุศลชนกกรรมและรูปนามท่ีเปนอกุศลวิบาก 
เชน เกิดเปนแมวซ่ึงเปนอกุศลวิบากแลวยังกลับมาถูกรถทับตายอีก การถูกรถทับก็เปนอกุศล- 
กรรมท่ีตามมาทัน โดยทําหนาท่ีเปนอุปฆาตกกรรม ทําใหรูปนามขาดไป 
     (๔) อกุศลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกุศลชนกกรรม และรูปนามท่ีเปนกุศลวิบาก 
เชนพระเทวทัตเปนผูทีไดฌานอภิญญา แตตอมาไดกระทําโลหิตตุปปาทและสังฆเภทกกรรม 
อีกดวย อันเปนอนันตริยกรรม ดังนั้นอนนัตริยกรรมจึงเปนอุปฆาตกกรรม ตัดรอนมหัคคต- 
กุศลกรรมเสียส้ินเชิงจนตองไปเกิดในนรก 
  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 9 
     อุปฆาตกกรรม อันมีหนาท่ีตัดรอนกรรมอ่ืน ๆ ใหขาดสะบ้ันไปนั้นก็ไดแกอกุศล 
กรรม ๑๒ และกุศลกรรมท้ัง ๒๑ 
 
๒. ปากทาน 
     กรรมนั้นเม่ือวาโดยปากทาน คือลําดับการใหผลของกรรมนั้นก็มี ๔ อยาง คือ 
     (๑) ครุกรรม กรรมหนัก 
     (๒) อาสันนกรรม กรรมท่ีกระทําใกลตาย 
     (๓) อาจณิณกรรม กรรมท่ีกระทําเสมอเปนเนืองนจิ 
     (๔) กฏัตตากรรม กรรมเล็กนอย 
     พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี ้
     - ครุกรรม กรรมท่ีหนัก หมายความวา เปนกรรมท่ีแรง เปนกรรมท่ีมีกําลังมาก 
ตองสงใหไดรับผลกอนกรรมอ่ืน ๆ ท้ังนั้น กลาวคือถาเปนฝายกุศลก็มีผลดี ใหคุณหนักมาก 
เปนฝายอกุศลก็มีผลชั่ว ใหโทษหนักมาก จนกรรมอ่ืน ไมสามารถท่ีจะตัดขัดขวาง หรือ 
ยับยั้งได ครุกรรมเปนตองใหผลกอนกรรมอ่ืน ๆ และใหผลในชาติท่ี ๒ ถัดจากชาติท่ีทํากรรม 
นั้นแนนอน 
     กรรมท่ีจัดเปนครุกรรมนี้ มีท้ังท่ีเปนอกศุลครุกรรม และกุศลครุกรรม คือ 
     (ก) ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ ท่ีเกิดขึน้ดวยอํานาจ นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม อันมี 
อยู ๓ คือ 
     (๑) นัตถิกทิฏฐิ เห็นวาทําอะไรก็ตาม ผลท่ีไดรับยอมไมมี 
     (๒) อเหตุกทิฏฐิ เห็นวาสัตวท้ังหลายท่ีกําลังเปนไปอยูนั้น ไมไดอาศัยเนื่องกนั 
มาจากเหตุอยางใด 
     (๓) อกิริยทิฏฐิ เห็นวาการกระทําตาง ๆ ของสัตวท้ังหลายน้ัน ไมเปนบุญเปน 
บาปอยางใดเลย  
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     (ข) โทสมูลจิต ๒ ท่ีเปนปจจานันตริยกรรม คือฆาบิดาฆามารดา ฆาพระอร- 
หันต ทํารายพระพุทธเจาถึงกับหอพระโลหิต และทําสังฆเภท ซ่ึงสังฆเภทกกรรมนี้เปน 
หนักกวาเพื่อน เชนถามีผูทําปญจานันตริยกรรมครบท้ัง ๕ อยาง สังฆเภทกกรรมจะเปนผู- 
สงผลแกผูนั้น สวนกรรมท่ีเหลืออีก ๔ ก็ทําหนาท่ีสนับสนุนในการใหผลของสังฆเภทกกรรม 
     (ค) มหัคคตกุศลกรรม ๙ ฌานท่ีสูงมีคุณธรรมมากกวาฌานตํ่า ฌานสูงจึงใหผล 
เม่ือฌานสูงใหผลแลว ฌานท่ีต่ํากวาก็หมดโอกาสท่ีจะใหผล กลายเปนอโหสิกรรมไป ไมมี 
หนาท่ีแมแตจะอุดหนุนสงเสริมฌานท่ีสูงกวาใหผลนั้น 
 
     ขอสังเกต 
     โลกุตรกรรม ๔ นั้น ก็เปนครุกรรมเหมือนกัน แตเปนกรรมตัดวัฏฏะไมสงผลให 
เกิดในภพในชาติตอไปจึงไมจัดเปนกรรมในหมวดน้ี แตกรรมในหมวดน้ีหมายเฉพาะกรรมท่ี 
สงผลใหเกิดในชาติท่ี ๒ เทานั้น 
     - อาสันนกรรม คือกรรมท่ีไดกระทําในเวลาใกลจะตายกระช้ันชิดกบัเวลาตาย 
หมายความวาในเวลาใกลตายไดกระทําส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีช่ัว หรือแมแตระลึกถึงส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีช่ัว 
ก็เรียกวาเปนอาสันนกรรม มีอํานาจสงใหไดรับผลไดท้ังนั้น และอาสันนกรรมนี้ก็มีท้ังท่ีเปน 
กุศลกรรมและอกุศลกรรม 
     กุศลอาสันนกรรม มีอํานาจสงใหไดรับผลท่ีเปนสุคติ อกุศลอาสันนกรรมก็มีอํานาจ 
สงใหไดรับผลท่ีเปนทุคคติ 
     อาสันนกรรมนี้จะสงใหไดรับผลกอนตายในเม่ือไมมีครุกรรมใหผล กลาวคือ บุคคล 
ใดไมเคยไดกระทําครุกรรมแมแตอยางใดอยางหนึ่ง มีแตอาสันนกรรมนี้ อาสันนกรรมก็ให 
ผลกอนอาจิณณกรรม และกฏัตตากรรม 
     อาสันนกรรมก็ไดแก อกศุลกรรม ๑๒ (เวนนยิตมิจฉาทิฏฐิ และ ปญจานันตริย- 
กรรม) และมหากุศลกรรม ๘ 
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     ขอสังเกต 
     สําหรับมหัคคตกุศลกรรม ๙ ไมจัดเขาเปนอาสันนกรรม เพราะเปนครุกรรมแต 
ฝายเดียว 
     - อาจิณณกรรม กรรมท่ีกระทําเสมอเปนเนืองนจิ กรรมท่ีทําจนเคยชิน เปน 
การส่ังสมไวบอย ๆ ไมวาจะเปนการกระทําทางกาย ทางวาจา หรือแมแตคิดทางใจ ท้ังทาง 
ท่ีเปนกุศล และอกุศลไมวาการกระทําเหลานั้นจะเปนอาชีพหรือไมก็ตาม ถาไดทําอยูเนือง ๆ 
ทําเปนอาจิณแลว ก็นับวาจะเปนอาจิณณกรรมน้ัน 
     อาจิณณกรรมนี้ ตามปกติก็ใหผลในปวตัติกาล เวนแตเม่ือบุคคลผูใกลจะตายไม 
เคยไดกระทําครุกรรม และไมมีอาสันนกรรม อาจิณณกรรมน้ีจึงจะสงใหไดรับผลในชาติท่ี ๒ 
ไปเกิดในภพในชาตินั้น ๆ ตามควรแกกรรมของตน 
     กรรมท่ีทําเสมอ ๆ คืออาจิณณกรรมนี้ ไดแกอกุศลกรรม ๑๒ และมหากุศลกรรม ๘ 
๒ ประการคือ 
     (๑) หมายถึงกรรมท่ีกระทําในภพนี้ เชนกระทําอกุศลกรรมไมครบองคแหง 
กัมมบถ หรือทํากุศลกรรมไมครบองคแหงเจตนา จึงไมเขาถึงความเปนครุกรรม อาสันนกรรม 
หรืออาจิณณกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
     (๒) หมายถึงกรรมท่ีไดกระทํามาแลวในภพกอน ๆ อันไดแก อปราปริย- 
เวทนยีกรรม อันคอยติดตามจะใหผลอยู 
     เม่ือกรรมท้ัง ๓ ขางตน คือ ครุกรรม อาสันนกรรมและอาจิณณกรรม ไมมีท่ีจะ 
ใหผลแลว กฎัตตากรรมน้ีจึงจะเปนผูใหผลคือใหปฏิสนธิในภพในชาติตาง ๆ ตามกรรมของตน 
     พึงเขาใจวาสัตวท้ังหลายที่จะไมมีกฎัตตากรรมนั้นหาไมมีเสีย ใคร ๆ ท่ียังมีกิเลสอยูก ็
ตองมีกฏัตตากรรมดวยกันท้ังนั้น 
     กตัตตากรรมนี้ไดแก อกุศลกรรม ๑๒ มหากุศลกรรม ๘  
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๓. ปากกาล 
     กรรมนั้นเม่ือวาโดย ปากกาล คือ กําหนดเวลาใหผลของกรรม กลาวคือ กรรมตาง ๆ  
ท่ีไดกระทํานัน้จะสนองผลใหเม่ือใด จะเปนชาตินี้ ชาติหนา หรือชาติตอ ๆ ไป ซ่ึงกาลท่ี 
กรรมจะใหผลนั้น จําแนกเปน ๔ อยางคือ 
     (๑) ทิฏฐธรรมเวทียกรรม กรรมใหผลในชาติปจจุบัน 
     (๒) อุปปชชเวทนียกรรม กรรมมใหผลในชาติท่ี ๒ 
     (๓) อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติท่ี ๓ เปนตนไป 
     (๔) อโหสิกรรม 
     พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดังตอไปนี ้
     - ทิฏฐธรรมเวทียกรรม กรรมใหผลในชาติปจจุบัน เปนกรรมท่ีสนองผลใน 
ชาตินี้ หมายความวา กรรมนัน้จะตองสงผลแกผูกระทําในชาตินี้ หรือผูกระทํากรรมน้ีจะตอง 
ไดเสวยผลกรรมประจักษแกตนในชาตินี ้
     การไดเสวยผลของกรรมประจักษแกตนในภพน้ีในชาติปจจุบัน ก็ดวยกรรมท่ีได 
กระทําในภพนี้นั่นแหละใหผลในปวัตติกาลในชาตินี้นัน่เอง ไมติดตามขามภพขามชาติไปให 
ผลในชาติท่ี ๒ หรือชาติตอ ๆ ไปไดอีก 
     เม่ือไดกระทํากรรมลงไปแลว และไดผลภายใน ๗ วนั เรียกวา ปริปกกทิฏฐธรรม- 
เวทนยีกรรม (กรรมแกมาก) แตถาไดผลภายหลัง ๗ วนัไปแลวเรียกวา อปริปกกทิฏฐธรรม 
เวทนยีกรรม (กรรมไมแกมาก) 
     มีเร่ืองเลาวา มหาทุคคตะไดถวายภัตตาหารแกพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจาและ 
นายปุณณะกับภริยาซ่ึงเปนคนยากจน ไดถวายภัตตาหารแกพระสารีบุตร ไดรับผลกรรมใน 
ปจจุบัน คือไดเปนเศรษฐีภายใน ๗ วัน 
     พระเทวทัตท่ีกระทําโลหติุปบาท กระทําสังฆเภทกกรรมก็ดี นันนทมาณพท่ีทํา  
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ลายพระอุบลวณัณาเถรีผูเปนพระอรหันตกด็ี โกกาลิกพราหมณท่ีบริภาษพระอัครสาวก 
ท้ัง ๒ ก็ดี ตางก็ถูกแผนดนิสูบ เหลานี้นับเปนปริปกกทิฏฐธรรมเวทียกรรมท้ังนั้น 
     สวน อปริปกกทิฏฐธรรมเวทนยีกรรมนั้น ทางกุศลกไ็ดรับผลคือเกียรติคุณแพร 
หลาย มีบุญญาภินิหาร และไดรับความยกยองสรรเสริญ ในทางอกุศลกใ็หผลตรงกันขาม 
มีใหไดรับคําตําหนิติเตียนเปนตน 
     การกระทําท่ีจะจดัเปนปริปกกทิฏฐธรรมเวทนยีกรรมนั้น ตองพรอมดวยสัมปทา 
ท้ัง ๔ คือ 
     ๑. เจตนาสัมปทา มีเจตนาอันแรงกลายิง่ในการทํากุศลนั้น 
     ๒. ปจจยสัมปทา ปจจัยท่ีทํากุศลนั้นไดมาดวยความบริสุทธ์ิ 
     ๓. วัตถุสัมปทา บุคคลผูรับทานนั้นเปนพระอนาคามีหรือพระอรหนัต 
     ๔. คุณาติเรกสัมปทา พระอนาคามี หรือพระอรหันตผูรับทานนั้น  ถึงพรอม 
                                           ดวยคุณอันพิเศษคือพึ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม ๆ 
     ทิฏฐธรรมเวทียกรรมนี้ ไดแกเจตนาในอกุศลชวนกรรม หรือกุศลชวนกรรมดวงท่ี ๑ 
ในชวนะ ๗ ดวง ของแตละวถีิ แตถาเจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๑ ไมมีโอกาสใหผลแลว 
ก็เปนอโหสิกรรมไป แตเปนหนาท่ีของเจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๗ จะใหผลในชาติท่ี ๒ หรือ 
เปนหนาท่ีของเจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๒ ถึงดวงท่ี ๖ จะใหผลใหชาติท่ี ๓ เปนตนไป 
     - อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติท่ี ๒ เปนกรรมท่ีสนองผลในชาติท่ี ๒ 
หมายความวากรรมนี้จะสงผลแกผูกระทําในชาติท่ี ๒ ถัดจากชาติท่ีทํากรรมนี้ หรือผูท่ีทํากรรม 
นี้จะตองไดเสวยผลกรรมนัน้ในชาติท่ี ๒ 
     เม่ือชาตินี้ไดกระทํากรรมอยางใดอยางหน่ึงไว จะเปนกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม 
ก็ตาม เจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๑ ไมมีโอกาสที่จะใหผลในปวัตติกาลในชาตินี้ดวย จึงเปน 
อํานาจหนาท่ีของเจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๗ ท่ีจะสงผลใหไดรับในชาติท่ี ๒ ท้ังในปฏิสนธิ-  
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กาล และในปวัตติกาลดวย ในปฏิสนธิกาลก็ใหไปเกดิเปนสุคติบุคคล หรือทุคคติบุคคล ใน 
ปวัตติกาล (ในชาติท่ี ๒ นั้น) ก็ไดใหเสวยสุข หรือทุกข ตามควรแกกรรมท่ีไดกระทํานั้น 
     อปราปริยเวทนียกรรม กรรมท่ีใหผลในชาติท่ี ๓ เปนตนไป หมายความวา 
กรรมนี้จะสงผลแกผูกระทําในชาติท่ี ๓ ถัดจากชาตินี้เปนตนไป หรือผูกระทํากรรมน้ีจะตองได 
เสวยผลกรรมนั้นในภพอ่ืน ๆ ชาติอ่ืน ๆ คือไมใชชาตินีแ้ละไมใชชาติท่ี ๒ 
     เม่ือชาตินี้ไดกระทํากุศลกรรม หรืออกุศลกรรมไวแลว อํานาจของเจตนากรรมน้ัน 
ในชวนะดวงท่ี ๑ ไมมีโอกาสใหผลในปวตัติกาลในชาตนิี้ ท้ังเจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๗ 
ก็ไมมีโอกาสใหผลในชาติท่ี ๒ ดวยแลว เจตนากรรมในชวนะดวงท่ี ๒ ถึงดวงท่ี ๖ ยอมมีอํานาจ 
ติดตามคอยหาโอกาสใหผลในชาติท่ี ๓ และชาติตอ ๆ ไป จนกวาผูนั้นจะเขาสูพระนิพพาน 
     ชวนะดวงที่ ๒ ถึงดวงท่ี ๖ รวมชวนะ ๕ ดวง แตละวธีินี้ ถาดวงใดดวงหนึ่งให 
ผลปฏิสนธิไปแลว ชวนะอีก ๔ ดวงในวิถีเดยีวกันนัน้จะใหปฏิสนธิอีก ๔ ภพ ๔ ชาตินั้นไม 
ได แตวามีอํานาจใหผลในปวัตติกาลในชาตินั้นได กลาวคือในชวนะ ๕ ดวงในวิถีหนึ่งนัน้ให 
ผลเปนปฏิสนธิไดดวงเดียว จะเปนดวงหน่ึงดวงใดก็ตาม ท่ีเหลืออีก ๔ ดวง ใหผลในทาง 
สนับสนุนเบียดเบียน หรือตัดรอนปฏิสนธิสัตวนั้นได 
     - อโหสิกรรม เปนกรรมท่ีไมใหผล ไมสนองผล เลิกใหผล หมายความวา เปน 
กรรมท่ีไมสามารถจะอํานวยผลได ท้ังนี้เนื่องจากเหตุหลายประการ คือ 
     - กรรมนั้นไดใหผลแลว 
     - กรรมนั้นไมกอใหเกิดผล 
     - กรรมนั้นไมมีผูรับผล 
     เม่ือเปนเชนนี้ กรรมนั้นจึงไดช่ือวา อโหสิกรรม 
    (ก) อโหสิกมฺม นาโหสิกมมฺวิปาโก ไดแกกรรมท่ีไดใหผลแลว เชน ไดตกนรก 
ไปแลว หรือไดไปเกดิในภูมิสวรรคนั้น ๆ แลว กรรมนั้นก็เปนอโหสิกรรมไป ขอนี้หมายถึง  
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อดีต คือการทํากรรมหลายอยางแตมีผลเสมอกัน เม่ือกรรมอยางหนึ่งไดใหผลแลว กรรมอยาง 
อ่ืนก็ไมใหผล 
     อนึ่ง กรรมอันเล็กนอย ยอมเขากับกรรมใหญได กรรมใหญก็รับไปเสีย กรรม 
เล็กนอยนัน้ก็เลิกใหผล ไมตองใหผล เชน ไดตติยฌานกศุลกรรม ตติยฌานวิบากก็เปนผูรับผล 
ปฐมฌานกุศลกรรม ทุติยฌานกุศลกรรม อันเปนกรรมเล็กนอยกวา ก็เปนอันไมตองใหผล 
จึงเปนอโหสิกรรมไป กลาวคือ ปฐมฌานวบิาก ทุติยฌานวิบากไมเกิดข้ึน 
     (ข) อโหสิกมฺม นตฺถิกมมฺวิปาโก ไดแกกรรมท่ีไมกอใหเกดิผล เชน กิริยาจติ 
แมจะกระทําสักเทาใดก็ตาม ก็เปนกิริยาไปหมด ไมเกิดวบิาก ไมกอใหเกิดผลเลย จึงเปน 
อโหสิกรรมไป ขอนี้หมายถึงปจจุบัน คือการทําความดีของพระอรหันต 
     (ค) อโหสิกมฺม นวภวสฺสติ กมฺมวิปาโฏ ไดแกผลกรรมในชาติอนาคตไมมีแลว 
เชน องคุลีมาลฆาคนเปนตน ผลของกรรมท่ีฆามนุษยนั้นไมสงผลได เพราะตอมาไดเปน 
พระอรหันตแลว ไมมีภพ ไมมีชาติ คือไมตองเกิดอีกแลว กรรมนั้นก็ไมมีผูรับสนอง จึง 
เปนอโหสิกรรมไป ขอนี้หมายถึงอนาคต คือกรรมท่ีทําไวในชาตินีจ้ักไมใหผลในอนาคต 
เพราะในชาติอนาคตนั้นไมมีผูจะรับผลกรรมนั้นแลว 
     กรรมนั้นเม่ือวาโดย ปากฐาน คือท่ีตั้งแหงวิบากจิต อันเกิดจากกุศลกรรม และ 
อกุศลกรรมจําแนกออกเปน ๔ อยาง คือ 
     (๑) ท่ีตั้งแหงวิบากจิต อันเกิดจาก อกุศลกรรม 
     (๒) ท่ีตั้งแหงวิบากจิต อันเกิดจาก กามาวจรกุศลกรรม 
     (๓) ท่ีตั้งแหงวิบากจิต อันเกิดจาก รูปาวจรกุศลกรรม 
     (๔) ท่ีตั้งแหงวิบากจิต อันเกิดจาก อรูปาวจรกุศลกรรม 
     กอนท่ีจะกลาวถึงฐานแหงวิบากจิต อันเกิดจากกรรม ๔ อยางดังกลาวนี้ จะได 
กลาวถึงการเกดิข้ึนแหงอกุศลกรรม และกุศลกรรมกอน  
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                                                                      บทท่ี ๒ 
                                                      การเกิขดึ้นแหงอกุศลกรรม 
 
     การเกิดข้ึนแหงอกุศลกรรมนั้น เม่ือกลาวโดยจิตตุปปาทะ ก็มี ๑๒ คือ อกุศล 
จิต ๑๒ ดวง อันไดแกโลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ และโมหมูลจิต ๒ 
     เม่ือกลาวโดยกรรมทวาร ก็มี ๓ คือกระทําทางกายทวาร อันไดแกกายวิญญัตติ 
ก็เรียกวากายกรรม หรือกายทุจริต, กระทําทางวจีทวาร, อันไดแกจวีิญญัติ ก็เรียกวา 
วจีกรรมหรือวจีทุจริต และกระททางมโนทวาร ก็เรียกวามโนกรรม หรือมโนทุจริต  
     เม่ือกลาวโดย กรรมบถ ทางของการกระทําแลวก็มี ๑๐ เรียกวา อกศุบกรรมบถ ๑๐ 
หรือทุจริต ๑๐ อันไดแก กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ คือ 
                                  ๑. ปาณาติบาต การฆาสัตว 
กายกรรม ๓:           ๒. อทินนาทาน การลักทรัพย 
                                  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร การลวงประเวณ ี
 
                                  ๔. มุสาวาท พูดปด 
วจีกรรม ๔:            ๕. ปสุณาวาท พูดสอเสียด 
                                  ๖. ผรุสวาท พูดคําหยาบ 
                                  ๗. สัมผัปปลาป พูดจาเพอเจอไรสาระ 
 
                                  ๘. อภชิฌา เพงเล็งอยากไดของเขา 
มโนกรรม ๓:           ๙. พยาบาท คือปองรายเขา 
                                  ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด 
 
     อกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือทุจริต ๑๐ อันไดแก กายกรรม ๓ หรือกายทุจริต ๓, 
วจีกรรม ๔ หรือวจีทุจริต ๔ และมโนกรรม ๓ หรือมโนทุจริต ๓ นี้ สําหรับกายทุจริต ๓, 
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วจีทุจริต ๔ รวมเรียกวาทุจริต ๗ นั้น ถาหากวา กายประโยค และวจีประโยคแลว ก็นบัวา 
ยังไมลวงกรรมบถ สวนมโนทุจริต ๓ นั้น เพียงแตนึกแตคิดเทานั้น ก็เปนอันลวงกรรมบถ 
แลว 
     กรรมใดท่ีถึงกับลวงกรรมบถ กรรมนั้นก็สามารถสงผลใหเปนปฏิสนธิได แตถาไม 
ถึงกับลวงกรรมบถ ก็เพียงแตใหผลในปวตัติกาลเทานั้น 
    กระทําอยางไรก็จะนับวาลวงกรรมบถนัน้ ตองพิจารณาวาการกระทํานั้นครบองค 
แหงกรรมบถหรือไม 
     องคและประโยคของอกศุลกรรมบถ ๑๐ นั้น มีดังนี ้
     ๑. ปาณาติบาต มีองค ๕ 
     - ปาโณ สัตวนั้นมีชีวิต 
     - ปาณสฺญิตา รูวาสัตวนั้นมีชีวิต 
     - วธกจิตตฺ จิตคิดจะฆา 
     - อุปกฺกโม ทําความเพยีรเพื่อฆา 
     - เตนมรณ สัตวตายเพราะความเพียรนัน้ 
 
     ประโยค คือ ความเพียรพยายามในการกระทําปาณาตบิาตน้ันมี ๖ 
     - สาหตฺถิกปโยค สังหารดวยตนเอง 
     - อาณตฺติกปโยค ใชผูอ่ืนหรือใชวาจาสังหาร 
     - นิสฺสคฺคิยปโยค ใชอาวุธสังหาร 
     - ถาวรปโยค สังหารดวยหลุมพราง 
     - วิชฺชามยปโยค สังหารดวยวิชาคุณ 
     - อิทฺธิมยปโยค สังหารดวยฤทธ์ิ 
 
     ๒. อทินนาทาน มีองค ๕ 
     - ปรปคฺคหิต ทรัพยของผูอ่ืน  
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     - ปรปริคฺคหิตสฺญิตา รูวาเปนของผูอ่ืน 
     - เถยฺยจิตฺต จิตคิดจะลัก 
     - อุปกฺกโม เพียรเพื่อลัก 
     - เตนหรณ ไดทรัพยมาสําเร็จเพราะความเพียรนัน้ 
 
     ประโยคของอทินนาทานมี ๖ 
     ๑. สาหตถิกปโยค ลักดวยตนเอง 
     ๒. อาณตฺตกิปโยค ใชผูอ่ืนลัก 
     ๓. นิสฺสคฺคิปโยค ลักโดยใชอาวุธ 
     ๔. ถาวรปโยค ลักโดยใชเคร่ืองไมใหจําหนาได 
     ๕. วิชฺชามยปโยค ลักโดยใชวิชาคุณ เชนสะกดใหเจาของหลับ 
     ๖. อิทฺธิมยปโยค ลักดวยฤทธ์ิดวยเดช เชนดําดินไปลัก 
 
     ๓. กาเมสุมิจฉาจาร มีองค ๔ 
     - อคมนิยวตฺถุ วัตถุท่ีไมควรไป 
     - ตสฺมึ เสวนจิตฺต จิตคิดจะเสพ 
     - เสวนปโยโค เพียรจะเสพ 
     - มคฺเคนมคฺคปฏิปตฺติ อธิวาสน พอใจทํามรรคใหลวงมรรค 
     ประโยคของกาเมสุมิจฉาจารมีอยางเดยีวคือ สาหตฺถิกปโยค คือ กระทําเองดวยความ 
เพียรเพื่อไดเสพรสกามคุณ 
 
     ๔. มุสาวาทมีองค ๔ 
     - อตฺถวตฺถุ เร่ืองไมจริง (วตัถุเทียม) 
     - วิสวาทนจิตฺตา จิตคิดจะมุสา 
     - ปโยโค ประกอบความเพียร 
     - ปรสฺส ตทตฺถวิชานน ผูฟงเชื่อตามท่ีกลาวนั้น  
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     ประกอบของมุสาวาท มี ๓ 
     - สาหตฺถิกปโยค กลาวเอง 
     - อาณตฺติกปโยค ใหผูอ่ืนกลาว 
     - ถาวรปโยค กลาวโดยลายลักษณอักษร 
 
     ๕. ปสุณาวาท มีองค ๔ 
     - ภินฺทิตพฺโพ มีหมูคณะท่ีพึงแตกกัน 
     - เภทปุเรกขฺาโร ปรารถนาจะใหแตกกัน 
     - ปโยโค เพียรพยายามใหแตกกัน 
     - ตทตฺถวิชานน หมูคณะนั้นปกใจเช่ือ 
     ประโยค ของปสุณาวาทนี้มีอยางเดยีวเทานั้น ไดแก สาหตฺถีกปโยค คือ กลาวเอง 
ทําเอง 
     ท่ีวากลาวเอง หมายถึงล่ันวาจาหรือเปลงวาจาเปนวจทีวาร เรียกวา วจีประโยค 
สวนทําเอง หมายถึงการใชกิริยาอาการบุยใบใหรูโดยไมตองออกเสียงพูดท่ีเปนกายทวาร 
เรียกวากายประโยค 
 
     ๖. ผรุสวาท มีองค ๓ 
     - อกฺโกสิตพฺโพ มีผูอ่ืนที่จะพึงดา 
     - กุปจิตฺต มีจิตโกรธเคือง 
     - อกฺโกสนา กลาวคําหยาบ คําบริภาษ 
     ประโยคของผรุสวาทนี้มีอยางเดยีวเหมือนกัน คือ สาหตฺถิกปโยค กลาวเอง ทําเอง 
เปนไดท้ังวจีประโยค และกายประโยค ทํานองเดียวกับ ปสุณาวาท 
 
     ๗. สัมผัปปลาป มีองค ๒ 
     - นิรตฺถกถาปุเรกฺขารตา  มุงกลาวคําท่ีไรแกนสาร ไมมีประโยชน 
     - กถน กลาวคําท่ีไมมีประโยชนนั้น 
     ประโยคของสัมผัปปลาป ก็มีทํานองเดียวกันกับปสุณาวาทและผรุสวาท  
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     ๘. อภิชฌา มีองค ๒ 
     - ปรภณฑฺ ทรัพยของผูอ่ืน 
     - อตฺตโน ปริณามน มีความเพงเล็กใหไดมาเปนของตน 
     ประโยคของอภิชฌาคือ สาหตฺถิกประโยค คิดเองนึกเอง 
 
     ๙. พยาบาท มีองค ๒ 
     - ปรสตฺโต มีสัตวอ่ืนเพื่อทําลาย 
     - วินาสจนิตฺา มีจิตคิดทําลายเพ่ือใหสัตวนั้นประสบความพินาศ 
     ประโยคของพยาบาท คือ สาหตฺถิกปโยค 
 
     ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ มีองค ๒ 
     - วตฺถุโน วปิริตฺตา ตั้งม่ันอยูในอารมณท่ีผิด 
     - ตถา ภาเวน อุปฐาน เช่ือและยนิดีพอใจในอารมณนัน้ 
     ประโยคของมิจฉาทิฏฐิ คือ สาหตฺถิกปโยค 
 
     ขอสังเกต 
     การดื่มสุราเมรัย ไมไดจัดเปนกุศลกรรมบถโดยเฉพาะ แตสงเคราะหเขาใน 
กาเมสุมิจฉาจาร เพราะเปนความประพฤติผิดในกามคณุ คือ รสารมณเหมือนกนั องค 
ของสุรามี ๔ 
     - มทนีย เปนน้ําเมา 
     - ปาตุกมฺมยตาจิตฺต มีเจตนาจะดื่ม 
     - ตชฺชฺจ กระทําการดื่ม 
     - ปตฺจ ปวิสติ น้ําเมาน้ันลวงลําคอลงไป 
 
     หมายเหต ุ
     เฉพาะอกุศลกรรมบถขอ ๑๐ คือ มิจฉาทิฏฐินั้น มีความหมายดังนี้ ธรรมชาติใด 
ท่ีมีความเหน็วปิริตอันผิดไปจากความเปนจริง หรือจากทํานองคลองธรรม นั่นแหละชื่อวา 
มิจฉาทิฏฐิ องคธรรมไดแกทิฏฐิเจตสิก 
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     มิจฉาทิฏฐินั้นมีอยูหลายประเภท เชน 
     ๑. สักกายทิฏฐิ ๒๐ มีความยึดม่ันในขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่งวาเปนตัวเปนตน 
เปนเขา เปนเรา 
     ๒. มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ (ดใูนสภาวธรรมพื้นฐานตอน ๑ บทท่ี ๘) 
     ๓. นิยตมิจฉาทิฏฐี ๓ (ดูในสภาวธรรมพื้นฐานตอน ๑ บทท่ี ๘ ดวย) 
     สําหรับมิจฉาทิฏฐิท่ีกลาวในมโนกรรมอันเปนอกุศลเปนทุจริตนี้  หมายเอาเฉพาะ 
นิตยมิจฉาทิฏฐิ ท้ัง ๓ ท่ีสําเร็จเปนกรรมบถ คือ 
     ๑. อเหตุกทิฏฐิ มีความเหน็วา สัตวท้ังหลายท่ีกําลังเปนไปอยูนัน้ ไมไดอาศัย 
เหตุไมเนื่องมาจากเหตุแตอยางใด 
     ๒. นัตถิกทิฏฐิ มีความเหน็วา การกระทําอะไร ๆ ก็ตาม ผลท่ีจะไดรับนั้นยอม 
ไมมี 
     ๓. อกริยทิฏฐิ มีความเหน็วา การท่ีสัตวท้ังหลายกระทํากิจการตาง ๆ นั้น ไม 
สําเร็จเปนบุญ หรือเปนบาปแตอยางใดเลย 
     มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ จําแนกเปนสาขาใหญ ๒ สาขา คือ ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑ และ 
อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๑ 
     ปุพพันตกปัปกทิฏฐิ ไมเช่ือเหตุในอดีตมี ๑๘ คือ 
     ๑. สัสตทิฏฐิ ๔ เหน็วาอัตตาและโลกเท่ียง 
     ๒. เอกัจจสัสสตเอกัจจอสัสสตทิฏฐิ ๔ เห็นวา อัตตา และโลกบางอยางเท่ียง 
บางอยางไมเท่ียง 
     ๓. อันตานนัทติกทิฏฐิ ๔ เห็นวาโลกมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุด 
     ๔. อมราวกิเขปกทิฏฐิ ๔ ความเหน็ซัดสาย ไมตายตัว จะวาใชกไ็มเชิงจะวา 
ไมใชก็ไมเชิง 
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     ๕. อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒ เหน็วาอัตตา และโลกเกดิข้ึนลอย ๆ ไมมีเหต ุ
(อเหตุกทิฏฐิ) 
     อปรันตกัปปกทิฏฐิ ไมเช่ือผลในอนาคต มี ๔๔ คือ 
     ๑. สัญญีวาททิฏฐิ ๑๖ เหน็วาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวมีสัญญา 
     ๒. อสัญญีวาททิฏฐิ ๘ เหน็วาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวไมมีสัญญา 
     ๓. เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฏฐิ เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลายเม่ือตายแลวมีสัญญาก็ไม 
ใช ไมมีสัญญาก็ไมเชิง 
     ๔. อุจเฉททิฏฐิ ๗ เห็นวาตายแลวสูญ (นัตถิกทิฏฐิ) 
     ๕. ทิฏฐธัมมนิพพานวาททิฏฐิ ๕ เห็นวาพระนิพพานมีในปจจุบัน (คือ ๑. วา 
กามคุณ ๕ เปนพระนพิพาน ๒. วาปฐมฌาน, ๓. วาทุตยิฌาน, ๔. วาตติยฌาน, 
๕. วาจตุตถฌาน เปนพระนพิพาน) 
 
                                                              
สักกายทิฏฐิ ๒๐ 
 
     รูป อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ  เห็นรูปโดยเปนตน 
     รูปวนฺต อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ  เห็นตนมีรูป 
     อตฺตนิ รูป สมนุปฺปสฺสติ เห็นรูปในตน 
     รูปสฺมึ อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนในรูป 
     เวทน อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ เห็นเวทนาโดยเปนตน 
     เวทนาวนฺต อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนมีเวทนา 
     อตฺตนิ เวทน สมนุปฺปสฺสติ เห็นเวทนาในตน 
     เวทนาย อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนในเวทนา 
     สฺญ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ เห็นสัญญาโดยเปนตน 
     สญฺาวนฺต อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนมีสัญญา 
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     อตฺตนิ สฺญ สมนุปฺปสฺสติ เห็นสัญญาในตน 
     สฺญาย อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนในสัญญา 
     สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ เห็นสังขารท้ังหลายโดยเปนตน 
     สงฺขารวนฺต อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนมีสังขาร 
     อตฺตนิ สงฺขาเร สมนุปฺปสฺสติ เห็นสังขารท้ังหลายในตน 
     สงฺขาเรสุ อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนในสังขาท้ังหลาย 
     วิฺญาณ อตฺตโต สมนุปฺปสฺสติ เห็นวญิญาณโดยตนเอง 
     วิฺญาณวนฺต อตฺตน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนมีวิญญาณ 
     อตฺตนิ วิฺญาณ สมนุปฺปสฺสติ เห็นวิญญาณในตน 
     วิฺญาณสฺมึ อตฺตาน สมนุปฺปสฺสติ เห็นตนในวิญญาณ 
 
                                                       ผลอกุศลกรรมบถ ๑๐ ในปวัตติกาล 
     ผลในปวัตติกาลของปาณาติบาต มี ๙ ประการ คือ 
     ๑. ทุพพลภาพ 
     ๒. รูปไมงาม 
     ๓. กําลังกายออนแอ 
     ๔. จําลังกายเฉ่ือยชากําลังปญญาไมวองไว 
     ๕. เปนคนขลาด 
     ๖. ฆาตนเอง หรือถูกฆา 
     ๗. โรคภัยเบียดเบียน 
     ๘. ความพนิาศของบริวาร 
     ๙. อายุส้ัน 
 
     ผลในปวัตติกาลของอทินนาทานมี ๖ ประการคือ 
     ๑. ดอยทรัพย 
     ๒. ยากจน 
     ๓. อดอยาก 
     ๔. ไมไดส่ิงท่ีตนปรารถนา 



     ๕. พินาศในการคา 
     ๖. ทรัพยพนิาศเพราะอัคคีภัย อุทกภยั ราชภัย โจรภัย เปนตน  
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     ผลในปวัตติกาลของ กาเมสุมิจฉาจาร มี ๑๑ ประการ คือ 
     ๑. มีผูเกลียดชังมาก 
     ๒. มีผูปองรายมาก 
     ๓. ขัดสนทรัพย 
     ๔. ยากจนอดอยาก 
     ๕. เปนหญิง 
     ๖. เปนกระเทย 
     ๗. เปนชายในตระกูลตํ่า 
     ๘. ไดรับความอับอายเปนอาจิณ 
     ๙. รางกายไมสมประกอบ 
     ๑๐. มากไปดวยความวิตกหวงใย 
     ๑๑. พลัดพรากจากผูท่ีตนรัก 
 
     ผลในปวัตติกาลของ มุสาวาท มี ๘ ประการ คือ 
     ๑. พูดไมชัด 
     ๒. ฟนไมเปนระเบียบ 
     ๓. ปากเหม็นมาก 
     ๔. ไอตัวรอนจัด 
     ๕. ตาไมอยูในระดับปกติ 
     ๖. กลาววาจาดวยปลายล้ินและปลายปาก 
     ๗. ทาทางไมสงาผาเผย 
     ๘. จิตไมเท่ียงคลายวกิลจริต 
 
     ผลในปวัตติกาลของ ปสุณาวาท มี ๔ ประการ คือ 
     ๑. ตําหนิตนเอง 
     ๒. มักจะถูกลือโดยไมมีความจริง 
     ๓. ถูกบัณฑิตตําหนิตเิตียน 
     ๔. แตกมิตรสหาย 



 
     ผลในปวัตติกาลของ ผรุสสวาท มี ๔ ประการ คือ 
     ๑. พินาศในทรัพย 
     ๒. ไดยินเสียงเกิดไมพอใจ 
     ๓. มีกายและวาจาหยาบ 
     ๔. ตายดวยอาการงงงวย 
 
     ผลในปวัตติกาลของ สัมผัปปลาป มี ๔ ประการ คือ 
     ๑. เปนอธัมมวามบุคคล 
     ๒. ไมมีผูเล่ือมใสในคําพูดของตน 
     ๓. ไมมีอํานาจ 
     ๔. จิตไมเท่ียง คือวิกลจริต 
 
     ผลในปวัตติกาลของ อภชิฌา มี ๔ ประการ คือ 
     ๑. เส่ือมในทรัพยและคุณงามความด ี
     ๒. ปฏิสนธิในตระกูลตํ่า 
     ๓. มักไดรับคําติเตียน 
     ๔. ขัดสนในลาภสักการะ  
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     ผลในปวัตติกาลของ พยาบาท มี ๔ ประการ 
     ๑. มีรูปทราม 
     ๒. มีโรคภยัเบียดเบียน 
     ๓. อายุส้ัน 
     ๔. ตายโดยถูกประทุษราย 
 
     ผลในปวัตติกาลของ มิจฉาทิฏฐิมี ๔ ประการ คือ 
     ๑. หางไกลรัศมีแหงพระธรรม 
     ๒. มีปญญาทราม 
     ๓. ปฏิสนธิในพวกคนปาท่ีไมรูอะไร 
     ๔. เปนผูมีฐานะไมเทียมคน 
 
     ผลในปวัตติกาลของ การเสพสุราเมรัย มี ๖ ประการ คือ 
     ๑. ทรัพยถูกทําลาย 
     ๒. เกิดวาทบาดหมาง 
     ๓. เปนบอเกิดของโรค 
     ๔. เส่ือมเกยีรติ 
     ๕. หมดยางอาย 
     ๖. ปญญาเส่ือมถอย 
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                                                                 บบท่ี ๓ 
                                        ก. การเกิดขึ้นของกามาวจรกุศลกรรม 
 
     การเกิดข้ึนของกามาวจรกุศลกรรมนั้น เม่ือกลาวโดย จิตตุปปาทะกมี็ ๘ คือ 
มหากุศลจิต ๘ ดวง 
     เม่ือกลาวโดย กรรมทวาร ก็มี ๓ คือ 
     กระทําทางกายทวาร ไดแกกายวิญญัตติ ก็เรียกวา กายกรรมหรือกายสุจริต มี ๓ 
ประการ 
     การกระทําทางวจีทวาร ไดแกวจวีิญญัตติ ก็เรียกวา วจกีรรม หรือวจสุีจริต 
มี ๔ ประการ 
     การกระทําทางมโนทวาร ก็เรียกวา มโนกรรม หรือมโนสุจริต มี ๓ ประการ 
รวมเปนสุจริต ๑๐ ประการ 
     กายกรรม หรือกายสุจริต ก็ไดแก เวนจากการฆาสัตว ๑, เวนจากการลักทรัพย ๑ 
และเวนจากการลวงประเวณี ๑ 
     วจีกรรม หรือวจีสุจริต กไ็ดแก เวนจากการพูดปด ๑, เวนจากการพดูสอเสียด ๑ 
เวนจากการพดูจาหยาบคาย ๑ และเวนจากการพูดเพอเจอไรสาระ ๑ 
     มโนกรรม หรือมโนสุจริต ก็ไดแก ไมเพงเล็งอยากไดของเขา ๑ ไมพยาบาท 
ปองรายเขา ๑ และใหมีความเห็นถูกตอง ๑ 
     การกระทํากามาวฺจรกุศลกรรมนี้ แมวาจะไดเกิดทั้ง ๓ ทวารก็จริงแตวาสวนมาก 
เกิดทางมโนกรรมมากกวาเกดิทางกายกรรม หรือทางวจกีรรม เปนตนวา เปนแตตั้งจติคิด 
งดเวนจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ เพยีงเทานั้น ก็ไดช่ือวาเปนกุศลกายกรรม ๓ และกุศล- 
วจีกรรม ๔ แลว  
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     การเกิดข้ึนของกามาวจรกุศลกรรม เม่ือกลาวโดยประเภทของบุญกิริยาวัตถุ ๓ ก็มี 
๓ คือ ทาน ๑, ศีล ๑ และภาวนา ๑ 
     การเกิดข้ึนของกามาวจรกุศลกรรม เม่ือกลาวโดยอํานาจ บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ก็มี 
๑๐ ประการ 
     บุญกิริยาวตัถุแปลวาเหตุเปนท่ีตั้งแหงการทําบุญ คือทําความดีใหเกดิข้ึน บุญกิริยาวัตถุ 
๑๐ คือ 
     ๑. ทาน การใหส่ิงท่ีเปนประโยชนสุขแกผูทีไดรับ 
     ๒. ศีล การรักษากายวาจาใหเปนปกติ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
     ๓. ภาวนา การอบรมจิตใจใหกุศลอันประเสริฐเกิดข้ึนและใหเจริญยิ่งข้ึนดวยสมถะและวิปสสนา 
     ๔. อปจายนะ การแสดงคารวะและออนนอมแกผูท่ีเจริญดวยชาติวฒุิ วัยวุฒิ และคุณวุฒ ิ
     ๕. เวยยาวจัจะ การสงเคราะหชวยเหลือกิจการท่ีเกี่ยวกับการทําความดีตาง ๆ 
     ๖. ปตติทานะ การอุทิศสวนกุศลใหบิดามารดา ครู อาจารย ญาติพี่นอง ตลอดจนสรรพสัตวท้ังหลาย 
     ๗. ปตตานุโมทนา การอนุโมทนารับสวนบุญท่ีมีผูอุทิศให ไดแกการเห็นดี  
และคลอยตามดวยความอ่ิมใจในสวนบุญท่ีมีผูอุทิศใหนั้น 
     ๘. ธัมมสวนะ การตั้งใจสดับรับฟงพระธรรมเทศนาแมฟงการส่ังสอนวิชาทางโลก 
ท่ีไมมีโทษก็สงเคราะหเปนธัมมสวนะ 
     ๙. ธัมมเทสนา การแสดงธรรมแกผูประสงคฟงธรรม แมการส่ังสอนวิชาทางโลกท่ีไมมีโทษ 
ก็สงเคราะหเปนธัมมเทศนาเชนเดียวกนั 
     ๑๐. ทิฏุชุกรรม การมีความเหน็ ถูกตองตามความเปนจริงเชนใหมีกัมมสกตาปญญา 
คือรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว  
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     บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ เม่ือจะสงเคราะหลงในบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา 
ก็สงเคราะหไดดังนี ้
     ปตติทานะ กับปตตานุโมทนา สงเคาะหใน ทาน ช่ือวา ทานมัย 
     อปจายนะ กับเวยยาวัจจะ สงเคราะหลงใน ศีล ช่ือวา สีลมัย 
     ธัมมสวนะ ธัมมเทสนา และ ทิฏุชุกรรม สงเคราะหลงในภาวนา ช่ือวา 
ภาวนามัย 
     อีกนัยหนึ่ง ธัมมสวนะ ธัมมเทสนา สงเคราะหลงใน ทานสมัยกุศลก็ได ดังท่ี 
พระพุทธองคทรงเทศนาวา สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ การใหธรรมยอมชําระการใหท้ังปวง 
     สวน ทิฏชุุกรรม นั้นเปนเคร่ืองหมายแหงความสมบูรณของบุญกิริยาวัตถุท้ังปวง 
หมายความวา สงเคราะหทฺกุชุกรรมลงใน ทานมัย สีลมัย ภาวนามยั ไดท้ังหมดเพราะ 
วาทิฏุชุกรรมก็คือปญญาท่ีเห็นตรงตามความเปนจริง ถาการบริจาคทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา โดยไมมีทิฏุชุกรรมประกอบดวยแลว การใหผลของ ทาน ศีล ภาวนา 
เหลานั้นกไ็มสมบูรณ มีการขาดตกบกพรอง แมจะใหผลไปเกิดเปนมนษุย หรือเทวดา ก็จะ 
เปนมนุษย เทวดาช้ันตํ่า มีอวัยวะขาดตกบกพรอง หรือโงเขลาเบาปญญา ขาดแคลนทรัพย 
มีความเดือดรอน ไมใครมีความสุขสบาย 
 
     ข. การเกิดข้ึนแหงรูปวาจรกุศลกรรม 
     การเกิดข้ึนของรูปาวจรกศุลกรรมนั้น เม่ือกลาวโดย จิตตุปปาทะ ๕ คือ รูปาวจร 
กุศลจิต ๕ ดวง 
     เม่ือกลาวโดย กรรมทวาร ทางท่ีใหเกดิกรรมแลว รูปาวจรกุศลกรรมนี้เกิดทาง 
มโนทวาร เปนมโนกรรมแตอยางเดยีว จะเกิดทางกายกรรมหรือวจีกรรม หาไดไม เพราะ 
การเจริญสมถภาวนาไมไดใชกายวิญญัตติ หรือวจวีิญญัตติแตอยางใด  
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     เม่ือกลาวโดยประเภทแหงบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนาแลว รูปาวจร- 
กุศลกรรมนี้เปนภาวนามัยแตอยางเดยีว ไมเกี่ยวแกการบริจาคทาน หรือการรักษาศีลเปนแต 
เพงสมถกรรมฐาน จนเกิดฌานจิต 
     เม่ือกลาวโดย กรรมฐาน อารมณอันเปนท่ีตั้งแหงการเพงพินิจแลวกมี็ ๒๖ คือ 
กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, กายคตาสติ ๑, อานาปานสติ ๑ และพรหมวิหาร ๔ 
     เม่ือกลาวโดย สมาธิ แลว รูปาวจรกุศลกรรมยอมเขาถึงซ่ึง อัปปนาสมาธิ (สวน 
กามาวจรกุศลกรรมไมถึงอัปปนาสมาธิ เปนแตเพยีงบริกรรมสมาธิ และอุปจารสมาธิเทานั้น 
ไมสามารถเขาถึงเร่ือง อัปปนาสมาธิ คือฌานสมาบัติได) 
     เม่ือกลาวโดย ประเภทของฌานแลว กมี็ ๕ คือ ปฐมฌานกุศล ทุติยฌานกุศล 
ตติยฌานกุศล จตุตถฌานกุศล และปญจมฌานกุศล 
     เม่ือกลาวโดย องคของฌาน แลวมีดังนี ้
     ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     ทุติยฌาน มีองค ๔ คือ วจิาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     ตติยฌาน มีองค ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
     จตุตถฌาน มีองค ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
     ปญจมฌาน มีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 
 
     ค. การเกิดข้ึนแหงอรูปาวจรกุศลกรรม 
     การเกิดข้ึนของอรูปาวจรกุศลกรรมนั้น เม่ือกลาวโดย จิตตุปปาทะกมี็ ๔ คือ 
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
     เม่ือกลวโดย กรรมทวาร ก็เกิดทางมโนทวารแตทางเดยีว 
     เม่ือกลาวโดยประเภทแหงบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา ก็เปนภาวนามัย 
อยางเดยีว  
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                                                                       บทท่ี ๔ 
                                                    ท่ีตั้งแหงวิบากจิต (ปากฐาน) 
 
     ในบทกอน ๆ ไดแสดงถึงการเกิดข้ึนของอกุศลกรรม และกุศลกรรมมาแลว บทนี ้
จะไดกลาวถึง ปากฐาน ๆ ตอไป (ดูในสภาวธรรมพ้ืนฐานตอน ๑ บทท่ี ๙ ดวย) 
     ปากฐาน แปลวา ท่ีตั้งแหงวิบากจิต คือ ฐานใหผลแหงกรรม หมายความวา 
เม่ือไดกระทํากรรมใด ๆ แลว กรรมเหลานัน้จะสงผลเม่ือใด ใหเปนอะไรท่ีไหนบาง การให 
ผลในลักษณะดังกลาวนีเ้ปนปากฐานแหงกรรม 
     ท่ีวาจะสงผลเม่ือใด หมายวา จะสงผลในปฏิสนธิกาล หรือในปวัตติกาล, ถาสง 
ผลใน ปฏิสนธิกาล ก็จะใหผลในชาติหนา ชาติตอไป ไมใชในชาตินี้ ถาสงผลในปวัตติกาล 
ก็จะใหผลในชาตินี้ ซ่ึงไดปฏิสนธิมาแลวก็ได หรือจะใหผลในชาติหนา ชาติตอ ๆ ไปภาย 
หลังไดปฏิสนธิแลวก็ได การสงผลในปฏิสนธิกาล นับวาสําคัญมาก เพราะเปนการสืบ 
ตอภพตอชาติไปอีกตังชาติหนึ่งท้ังชาตินนัทีเดียว สวนการสงผลในปวัตติกาลนัน้เปนช่ัวคราว 
ช่ัวขณะ ไมใชสงผลอยางนั้นไปตลอดท้ังชาติ 
     ท่ีวาใหเปนอะไร หมายความวา ใหปฏิสนธิปนสัตวอบาย หรือเปนมนุษย เปน 
เทวดา อินทร พรหม, ในปวตัติกาลก็ใหไดเห็นส่ิงท่ีดี หรือไมดี ใหไดยนิส่ิงท่ีดีหรือไมดี 
เปนตน 
     ท่ีวา ท่ีไหน หมายถึงภูมิ 
     การใหผลแหงกรรมตามลักษณะดังกลาวนั้น เปนไปตามเกณฑดังนี ้
     (๑) อกุศลกรรม ๑๑ (เวนอุทธัจจจิต) ยอมสงผลในปฏิสนธิกาลใหสืบตอภพตอชาติ 
โดยใหไปเกดิในอบายภูมิ ๔ หมายความวา เพราะไดกระทําอกุศลกรรม ๑๑ แมแตอยางใด 
อยางหนึ่งไว จงึตองปฏิสนธิในอบายภูมิ  
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     อกุศลกรรมท้ัง ๑๒ ยอมสงผลในปวัตติกาล ใหเกิดอกุศลวิบากจติ ๗ มีการเห็นส่ิง 
ท่ีไมดี ไดยินส่ิงท่ีไมดีเปนตน ข้ึนกามภูมิ ๑๑ และรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัต) 
     ในรูปภูมิ ๑๕ นั้น อกุศลวบิากจิตเกดิไดเพียง ๔ คือ จกัขุวิญญาณจิต โสต- 
วิญญาณจิต สัมปฏิจฉันจิต และสันตีรณจิต  เทานั้น สวนอีก ๓ คือ ฆานวิญญาณจิต 
ชิวหาวิญญาณจิต และกายวญิญาณจิต นั้นไมมี 
 
     ขอสังเกต 
     อุทธัจจจิตนั้นไมสามารถสงผลในปฏิสนธิกาลได เพียงแตสงผลไดในปวัตติกาล 
เทานั้น สวนวจิิกิจฉาจิตนั้น สงผลไดท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาลดวย โดยมีหลักเกณฑ 
ดังนี ้
     ก. กรรมท่ีจะสงผลในปฏิสนธิกาลไดนั้น ตองมีกําลังแรงยิ่งกวาการสงผลในปวัตติ- 
กาล สําหรับอุทธัจจจิต หามีอกุศลเจตสิก เชน โลภะ โทสะ ทิฏฐิ มานะ อิสสา มัจฉริยะ 
กุกกจุจะ วิจกิจิฉา ซ่ึงมีกําลังเปนพิเศษ ชวยสงเสริมแตอยางใดไม คงมีแตเพียง โมจตุกะ ๔ 
มีกําลังแรงพอท่ีจะสงผลในปฏิสนธิกาลได ผิดกับวจิิกจิฉาจิต ซ่ึงมีอกุศลเจตสิกท่ีมีกาํลังพิเศษ 
คือ วิจิกจิฉาเจตสิก ชวยอุดหนุนสงเสริมอยู จึงมีกําลังมากพอแกการสงผลในปฏิสนธิกาล 
     ข. ผูสําเร็จเปนพระโสดาบัน ยอมปดอบายภูมิท้ัง ๔ ไดแนนอน พระโสดาบัน 
นั้นหาไดประหาณอุทธัจจจติไม จึงแสดงวาอุทธัจจจิตนีไ้มสามารถสงผลใหปฏิสนธิได เพราะ 
ถาอุทธัจจจิตมีอํานาจสงผลในปฏิสนธิกาลได ก็จะตองไปเกิดในอบายภูมิ ถาเปนเชนนั้น 
พระโสดานั้นก็หาพนอบายภูมิไปไดไม สวนวิจิกจิฉาจิตนั้น สามารถสงผลในปฏิสนธิกาลให 
ไปเกิดในอบายภูมิได ดังนัน้จึงปรากฏวา โสดาปตติมัคคตองประหาณวิจิกจิฉาจิตไดเปน 
สมุจเฉทแลว จึงไดช่ือวาผูนัน้สําเร็ตเปนพระโสดาบัน มิฉะนั้นจะตองไปเกิดในอบายภูมิอีก 
     เร่ืองอุทธัจจจิตและวิจกิิจฉาจิตนี้มีขอควรสังเกตดังนี ้
     อุทธัจจจิต เปนจิตท่ีซัดสายไปในอารมณหลายอยาง ไมปกใจลงไปในอารมณใด  
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อารมณหนึ่งอยางแนวแนแตอยางเดยีว กําลังจึงไมแรงถึงกับทําใหเกิดเปนผลข้ึนมาไดโดยสม- 
บูรณ เปรียบเหมือนทํางานอยางหนึ่งยังไมเสร็จก็หันไปทํางานอีกอยางหนึ่งอะไรทํานองนี ้
เปนอันวายังไมทันเปนผลสําเร็จสักอยางเดียว จึงไมไดการสักอยางเดียว เพราะวาซัดสาย 
ยักยายเร่ือยไป กิจการนัน้จึงเกิดผลไมสมบูรณฉันใด อุทธัจจจิตก็เปนฉันนั้น คิดอยางโนน- 
หนอย กลับมาคิดอยางนี้นดิ แลวหวนไปคิดอีกอยางนั้นอีกตอไป ความคิดนั้นพรํ่าเพร่ือเล่ือนลอย 
ไปไมมุงม่ันเพงเล็งถึงใหเกิดผลอยางจริงจัง จึงทําใหไมเปนโลเปนพาย ถึงกับใหเกิดเปนผล 
อยางสมบูรณข้ึนมาได เหตนุี้อุทธัจจจิตจึงไมมีกําลังแรงมากพอท่ีจะสงผลใหเปนถึงปฏิสนธิไปได 
ไดแตเพียงใหผลในปวัตติกาลเทานั้นเอง 
     สวนวจิิกิจฉาจิต ถึงแมจะเปนจติท่ีลังเล สงสัย ไมแนใจท่ีจะตัดสินเด็ดขาดลงไป 
ได ก็จริง แตวาถาคิดถึงอารมณนั้นข้ึนมาเม่ือใด เปนลังเลสงสัยอยูเม่ือนั้น เปนความสงสัย 
อยางแรงกลา ปกใจสงสัยอยูนั้นเอง ไมถอนความสงสัยไปไดเลย ความสงสัยตาง ๆ ท่ีเรียกวา 
วิจิกจิฉาจิตนีเ้ปนความสงสัยท่ีโนมเอียงไปในทางดหูม่ินดูแคลนอยู เพราะความปกใจมุงม่ัน 
สงสัยแลวสงสัยอีกดวยอาการท่ีโนมเอียงไปในทางดแูคลนน่ีเอง จึงเปนกําลังแรงถึงกับให 
เกิดเปนผลสมบูรณข้ึนมาได เหตุนี้ วิจิกจิฉาจิตจึงมีกําลังแรง สามารถสงผลใหไดท้ังใน 
ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล 
     (๒) มหากศุลกรรม ๘ ท่ีเกิดข้ึนโดยมีบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เปนท่ีตั้งนั้นยอมสงผลใน 
ปฏิสนธิกาลใหสืบตอภพตอชาติ โดยใหเกดิเปนมนษุยในมนุสสภูมิ ๑ และเปนเทวดาใน ฉกา- 
มาวจรภูมิ ๖ 
     สวนในปวตัติกาลนั้น มหากุศลกรรม ๘ ก็สงผลใหเกิดภูมิตาง ๆ คือ 
     ก. อเหตุกกศุลวิบาก ๘ ดวง เกดิข้ึนในกามภูมิ ๑๑ โดยทําหนาท่ีไดเหน็ส่ิง 
ท่ีดี ใหไดยนิส่ิงท่ีดี เปนตน 
     ข. อเหตุกกศุลวิบาก ๘ ดวง (คือ จกัขุวญิญาณ ๑ โสตวิญญาณ ๑ สัมปฏิจ- 
ฉันนะ ๑ และสันตีรณะ ๒ เฉพาะท่ีเปนกศุลวิบาก เกดิข้ึนในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญ- 
สัตตภูมิ) 
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     ค. มหาวิบาก ๘ ดวง เกิดข้ึนในกามสุคติภูมิ ๗ โดยทําหนาท่ีภวังคกจิตทาสัม 
พณกจิ และจุตกิิจ 
     (๓) มหากศุลกรรม ๘ นี้ แมในมหากุศลกรรมอยางเดยีวกันก็อาจใหผลตางกัน 
ได ถาหากวาเจตนาในการกระทํานั้นยิ่งหรือหยอนกวากนั กลาวคือ บุพพเจตนา ความต้ัง 
ใจกอนกระทํา มุญจนเจตนา ความต้ังใจสละในขณะกระทํา อปรเจตนา ความต้ังใจใน 
เม่ือไดกระทําเสร็จแลวใหม ๆ และอปราปรเจตนา ความต้ังใจในเม่ือกระทําเสร็จแลวไป 
นาน ๆ นั้น เปนเจตนาท่ีดีอยูทุกระยะ กน็ับวาเปน อุกกัฏฐะ คือ เปนอยาง อุกฤษฎ 
เปนอยางยิ่ง ถาเจตนานัน้หยอนไปบาง ก็เปน โอมกะ ดงัจะกลาวตอไป 
     (๔) ในมหากศุลกรรม ๘ นั้น กุศลกรรมชนิดท่ีเปน ตเิหตุกะและเปนอยาง 
อุกกัฏฐะ ยอมใหปฏิสนธิท่ีเปนชนิด ติเหตุกะ แลวทําวิบากจิต ๑๖ เกิดเปนผลในปวัตติ- 
กาล 
     (๕) กุศลกรรมชนิดท่ีเปน ติเหตุกโอมกะ และชนิดท่ีเปน ทวิเหตุกะอุกกัฏฐะ 
ท้ัง ๒ ชนิดนีน้ั้น ยอมใหปฏิสนธิท่ีเปนชนดิ ทวิเหตุกะ แลวทําใหวิบากจิต ๑๒ (เวนมหา- 
วิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔) เกิดเปนผลในปวัตติกาล 
     (๖) สวนกศุลกรรมชนิดท่ีเปน ทวิเหตกุโอมกะ ยอมใหปฏิสนธิเปนอเหตุกกุศล 
วิบากสันตีรณจิต ๑ ดวง นั่นเอง และทําให อเหตุกกศุล วบิากจิต ๘ ดวง นั่นแหละ 
เกิดเปนผลในปวัตติกาล การใหผลแหงกศุลกรรมยอมเปนไปตาง ๆ กันดังนี ้
 
                                                     
บุพฺพ มฺุจ อปร อปราปร 
                                                   เจตนา เจตนา เจตนา เจตนา  
 
     ติเหตุก     อุกกัฏฐกกัฏฐ              ดี      ดี      ดี      ดี           ปฏิสนธิเปนไตรเหตุ 
     ติเหตุก     อุกกัฏโฐมก                 ดี      ดี      ดี      ไมดี       ปวัตติไดวิบากจิต ๑๖ 
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     ติเหตุก     โอมกุกกัฏฐ                 ไมดี      ดี      ดี      ไมดี           
     ติเหตุก     โอมโกมก                      ดี         ดี       ดี      ไมดี       ปฏิสนธิเปนทวิอเหตกุะ 
    ทวิเหตกุ    อุกกัฏฐกกัฏฐ               ดี         ดี       ดี       ดี           ปวัตติไดวิบากจิต ๑๒ 
    ทิวเหตกุ    อุกกัฏโฐมก                  ดี         ดี       ดี       ไมด ี
 
    ทวิเหตกุ    โอมกุกกัฏฐ             ไมดี         ดี       ดี       ไมดี      ปฏิสนธิเปนอเหตุก 
    ทิวเหตกุ    โอมโกมก                 ไมดี        ดี      ไมดี    ไมด ี
 
     (๗) พระมหาทัตตเถระ ซ่ึงไดรับนับถือเปนเกจิอาจารยองคหนึ่งไดแสดงมติเกีย่ว 
กับอสังขาริกและสสังขาริกไววา กุศลกรรมท่ีเปนอสังขาริก ไมใหผลเปนสสังขาริกวิบาก 
และกุศลกรรมท่ีเปนสสังขาริก ไมใหผลเปนอสังขาริกวิบาก 
     ตามนัยของเกจิอาจารยนัน้ ยอมเกดิวิบากจิต ๑๒, ๑๐ และ ๘ ดวง โดยลําดับ 
ตามสมควร 
     พึงทราบอธิบายดังนี ้
     ๑. ติเหตุกอุกัฏฐกุศลอสังขาริก ๒ ดวง ใหผลเกิดข้ึน ๑๒ คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
มหาวิบากอสังขาริก ๔ 
     ๒. ติเหตุกอุกัฏฐกุศลสังขาริก ๒ ดวง ใหผลเกิดข้ึน ๑๒ คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
มหาวิบากสสังขาริก ๘ 
     ๓. ติเหตุกโอมกกุศลอสังขาริก ๒ ดวง และทวเิหตุกอุกกัฏฐกุศลอสังขาริก ๑ ดวง 
รวม ๔ ดวงนี้ ใหผลเกิดข้ึน ๑๐ คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ มหาวิบากญาณวิปปยุตตอสังขาริก ๒ 
     ๔. ติเหตุกโอมกกุศลสังขาริก ๒ ดวง และทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศลสสังขาริก ๒ ดวง 
รวม ๔ ดวงนี้ ใหผลเกิดข้ึน ๑๐ คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ มหาวิบากญาณวิปปยุตต 
สสังขาริก ๒ 
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     ๕. ทวิเหตกุโอมกกุศลอสังขาริก ๒ ดวง และสสังขาริก ๒ ดวง รวม ๔ ดวงนี ้
ใหผลเกิดข้ึน ๘ คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
     เม่ือสรุปตามนัยของเกจิอาจารยดังท่ีไดกลาวมาแลวนี ้แสดงเปนภาพไดดังนี้ คือ 
 
ติเหตุกอุกกัฏฐะ          อสังขาริก ๒ ไดมหาวิบาก       อสังขาริก ๔     อเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
                                       สสังขาริก ๒  ไดมหาวิบาก      สสังขาริก ๔    อเหตุกกศุลวิบาก ๘ 
 
ติเหตุกโอมกะ              อสังขาริก ๒ ไดมหาวิบาก       อสังขาริก ๒     อเหตุกกศุลวิบาก ๘ 
                                       สสังขาริก ๒  ญาณวิปปยุตต     อสังขาริก ๒    อเหตุกกศุลวิบาก ๘ 
 
ทวิเหตกุอุกกฏัฐะ       อสังขาริก ๒ ไดมหาวิบาก       อสังขาริก ๒     อเหตุกกศุลวิบาก ๘ 
                                       สสังขาริก ๒  ญาณวิปปยุตต     อสังขาริก ๒    อเหตุกกศุลวิบาก ๘ 
 
ทวิเหตกุโอมกะ          อสังขาริก ๒   ไดอเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
                                       อสังขาริก ๒   ไดอเหตุกกุศลวิบาก ๘ 
 
     (๘) ฐานท่ีตั้งแหงการใหผลของมหัคคตกุศลกรรมนัน้ มีหลักเกณฑดังนี ้
     มหัคคตกุศลกรรมยอมใหเกิดวิบาก กําหนดตามภูมิเหมือนกันท้ังในปฏิสนธิกาล 
และปวัตติกาล 
     ตามหลักเกณฑสังเขปนี้พงึทรงอธิบายดังนี้ 
     กุศลท่ีเจริญรูปฌาน อรูปฌานนั้น ยอมสงผลใหเกิด มหัคคตวิบากตามภูมิตามข้ัน 
และเปนวิบากที่เหมือนกนั ไมวาจะเปนในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาล 
     (๙) รูปาวจรกุศลกรรม ยอมสงผลในปฏิสนธิกาล ใหสืบตอภพตอชาติเปนรูป 
พรหมบุคคลในรูปภูมิ ๑๖ ตามภูมิ ตามช้ันแหงรูปฌานท่ีตนไดดวยรูปาวจรวิบาก 
 
  



สังคหะ(๓) - หนาท่ี 38 
                                                                        บทท่ี ๕ 
                                                    ภูมิจตุกกะ หมวดวาดวยภูมิ ๔ 
 
     ภูมิในนี้หมายถึงท่ีเกิดท่ีอยูของสรรพสัตว มี ๔ ภูมิ คือ อบายภูมิ กามสุคติภูมิ 
รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภมิู พึงทราบโดยลําดับตอไปนี้ 
     อบายภูมิ แปลวา ท่ีอยูอาศัยท่ีปราศจากกุศลธรรม ปราศจากความสุขความเจริญ 
หมายความวา สัตวในอบายภูมินั้น มีโอกาสกระทํากุศลไดนอยเหลือเกนิ จนแทบจะกลาว 
ไดวาไมมีโอกาสทํากุศล ท้ังหาความสุข ความเจริญมิได 
     อีกนัยหนึ่ง อบายภูมินี้ บางทีก็เรียกวา ทุคคติภูมิ อันแปลวา ภูมิไมดี ภูมิชว- 
ภูมิลําบาก ภูมิมีทุกขมาก 
     อบายภูมินัน้แบงเปน ๔ ภูมิ คือ 
     ๑. นิรยภูมิ ภูมิของสัตวนรก 
     ๒. ติรัจฉานภูมิ ภูมิของสัตวดิรัจฉาน 
     ๓. เปตภูมิ ภูมิของเปรต 
     ๔. อสุกายภูมิ ภูมิของอสุรกาย 
     พึงทราบตามลําดับดังนี ้
 
นิรยภูมิ ภูมิของสัตวนรก 
     นรก หมายความวา ท่ีเดือดรอน ท่ีไมมีความสุข ท่ีไรความเจริญ เพราะตอง 
ถูกทรมานอยูเปนนิตย ภูมิของสัตวนรกนี้ เปนภูมิท่ีสัตวตองถูกทรมานหาความสุขไมได 
     นรกขุมใหญ ๆ เรียกวา มหานรก นัน้ มี ๘ ขุม คือ 
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     ๑. สัญชีวะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองถูกประหารดวยดาบฟาดฟนใหตาย 
แลวกก็ลับเปนข้ึนมาอีก และถูกฟนใหตายอีก เปนเชนนี้ตลอดเวลา 
     ๒. กาฬสุตตะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองถูกตีเสนดวยเชือกดํา ทําดวยเหล็ก 
แลวก็ถาก หรือตัดออกดวยเคร่ืองประหาร มีขวาน มีด เล่ือย เปนตน อยูเสมอ 
     ๓. สังฆาตะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีถูกภูเขาเหล็กท่ีสูงใหญมีเปลวไฟอันลุกโพลง 
บดใหละเอียดเปนจุลไป 
     ๔. โรรุวะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองถูกทรมานดวยควันไฟ ใหเขาไปสูทวาร 
ท้ัง ๙ ทําใหรองดวยเสียงอันดัง 
     ๕. ตาปนะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองถูกตรึงดวยหลาวเหล็กอันรอนแดง และ 
ถูกไฟเผาอีกดวย 
     ๗. มหาตาปนะนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองไตข้ึนไปบนภูเขาเหล็กท่ีกําลังรอน 
แดง แลวตกลงไปสูหลาวท่ีอยูขางลางท้ังถูกไฟเผาอีกดวย 
     ๘. อเวจีนรก เปนท่ีอยูของสัตวท่ีตองถูกตรึงอยูดวยหลาวเหล็กอันรอนแดงทั้ง ๔ 
ดาน และตองถูกไฟเผาอยูตลอดเวลาอีกดวย 
     มหานรกท้ัง ๘ ขุมนี้ แตละขุมต้ังอยูหางกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน และแตละขุมก็มี 
ประตูท้ัง ๔ ทิศ ทิศละ ๑ ประตู รวม ๘ ขุมเปน ๓๒ ประตู แตละประตู มีพระยา 
ยมราชประจําอยูประตูละ ๑ จึงมีพระยายมราชรวม ๓๒ นาย 
     เม่ือสัตวนรกไดเสวยทุกขอยูในมหานรกตามควรแกกรรมแลว ก็ยังหาพนไม แตตอง 
มาเสวยทุกขในอุสสทะนรก คือนรกขุมยอยตอไปอีกจนกวาจะหมดกรรม 
     อุสสทะนรก คือ นรกขุมยอยนัน้ ตั้งอยูตามประตูของมหานรกทุกประตู ประตูละ ๔ 
ขุมยอย ประตูมี ๓๒ ประตู ดังนั้นอุสสทะนรกจึงมีรวม ๑๒๘ ขุมยอย  
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     อุสสทะนรก ๔ ขุม คือ 
     ๑. คูถะนรก เปนนรกขุมยอยท่ีเต็มไปดวยอุจจาระอันเนาเหม็น 
     ๒. กุกกุละนรก เปนนรกขุมยอยท่ีเปนหลุมข้ีเถา 
     ๓. สิมพลีวนะนรก เปนนรกขุมยอยท่ีเปนปาไมงิ้ว 
     ๔. อสิปตตวนะนรก เปนนรกขุมยอยท่ีเปนปาไม ใบดาบ ปาไมท้ัง ๒ นี้ รวมนับเปนนรกขุมเดยีวกัน 
     ๕. เวตตรณีนรก เปนนรกขุมยอยท่ีเปนแมน้ําเค็มอันเต็มไปดวยหนามหวาย 
     ในคัมภีรโลกบัญญัตติปกรณ กลาวคือ อุสสทะนรกโดยละเอียดพิสดารออกไปอีกวา 
ประตูแหงมหานรกมีรวมท้ังหมด ๓๒ ประตู แตละประตูมีอุสสทะนรก ประตูละ ๘ ขุม ดังนั้น 
จึงมีอุสสทะนรกรวม ๒๕๖ ขุมดวยกัน ซ่ึงอุสสทะนรกท้ัง ๘ ขุมน้ันไดแก 
     ๑. อังคารกาสุนีรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนถานเพลิง 
     ๒. โลหรสะนิรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนน้ําเหล็ก 
     ๓. กุกกุละนิรยะ เปนนรกขุมยอยท่ีเปนข้ีเถา 
     ๔. อัคคิสโมทกะนิรยะ เปนนรกขุมยอยท่ีเปนน้ํารอน 
     ๕. โลหกุมภีนิรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนน้ําทองแดง 
     ๖. คูถะนิรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนอุจจาระเนา 
     ๗. สิมพลีวนะนิรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนปาไมงิ้ว 
     ๘. เวตตรณีนิรย เปนนรกขุมยอยท่ีเปนแมน้ําเค็มท่ีมีหนามหวาย 
 
     โทษท่ีใหไปนรก 
     ๑. ฆามนุษย ไป สัญชีวะนรก กาฬสุตตะนรก 
     ๒. ฆาสัตว ไป สังฆาตะนรก โรรุวะนรก 
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     ๓. ลักทรัพย ไป มหาโรรุวะนรก 
     ๔. เผาบานเรือน ไป ตาปนะนรก 
     ๕. มิจฉาทิฏฐิ ไป มหาตาปนะนรก 
     ๖. อนันตริยกรรม ไป อเวจีนรก 
 
ติรัจฉานภูมิ ภมิูของสัตวดิรัจฉาน 
     ภูมิของสัตวดิรัจฉาน เปนท่ีเกิดที่อาศัยของสัตวดิรัจฉาน ซ่ึงแปลวา เปนสัตวท่ี 
ไปโดยสวนขวาง คือไปโดยคว่ําอก 
     ดิรัจฉานนี้ ไมมีท่ีอยูอาศัยของตนเองเปนสวนท่ีสัดโดยเฉพาะ คงอาศัยอยูใน 
มนุษยโลก สวนในเทวโลกและพรหมโลกนั้นไมมีสัตวดรัิจฉานไปอยูรวมดวยเลย 
     สัตวดิรัจฉาน มีสัญญาปรากฏหรือสัญชาตญาณอยูเพยีง ๓ อยางเทานั้นคือ 
     ๑. กามสัญญา รูจักเสวยกามคุณ 
     ๒. โคจรสัญญา หรืออาหารสัญญา รูจักกินอาหาร 
     ๓. มรณสัญญา รูจักกลัวตาย 
     สวนสัญญาอีกอยางหนึ่ง คือ ธัมมสัญญา ความรูจักผิด ชอบ ช่ัว ดี หรือรูจัก 
กุศล อกุศลนั้น สัตวดิรัจฉานท้ังหลายไมมี เวนแตสัตวดิรัจฉานบางจาํพวก เชน โพธิสัตว 
จึงมี ธัมมสัญญา ปรากฏได 
     สัตวดิรัจฉานมีจํานวนมากมายเหลือประมาณ มากกวามนุษยมากนัก อยูบนบก 
เหมือนมนษุยก็มี อยูในน้ํากมี็ และมีมากกวาอยูบนบกหลายเทา รูปรางก็แตกตางกันจน 
สุดจะพรรณนา สวนขนาดใหญโตมากก็มี เล็กจนแทบจะมองไมเห็นก็มี กลาวโดยสังเขป 
สัตวดิรัจฉานนั้น มี ๔ จําพวก คือ 
     ๑. อปทติรจฉาน จําพวกดิรัจฉานท่ีไมมีขาเลย เชน ปลา งู ไสเดือน  
เปนตน  
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     ๒. ทวีปทติรจฺฉาน จําพวกดิรัจฉานท่ีมี ๒ ขา ไดแก นก เปด ไก 
เปนตน 
     ๓. จตุปฺปทติรจฺฉาน จําพวกดิรัจฉานท่ีมี ๔ ขา ไดแก ชาง มา โค กระบือ 
เปนตน 
     ๔. พหุปฺปทติรจฺฉาน จําพวกดิรัจฉานท่ีมีขามาก ไดแก ตะขาบ กิ้งกือ 
กุง ปู แมลงมุม เปนตน 
     สัตวดิรัจฉานท่ีอดอยากกมี็ ท่ีอวนก็มีมาก ท่ีเดือดรอนนอยก็มี ความสุขมากก็มี 
เหมือนกนั แตมีจํานวนนอย สวนมากมักจะเดือดรอนมากมีความสุขนอยเหลือเกนิ สัตวดิรัจฉาน 
มีโอกาสทํากุศลบาง แตมีโอกาสกออกุศลไดมากมายเหลือเกิน 
 
เปตภูมิ ภูมิของเปรต 
     ภูมิของเปรต เปนท่ีเกดิข้ึนอยูอาสัยของเปรต สัตวท่ีช่ือวาเปรตนั้น เปนสัตวท่ีมีความ 
เดือดรอนเพราะมีความเปนอยูอยางหิวโหยอดอยาก ซ่ึงตางกับสัตวนรกที่มีความเดือดรอน 
เหมือนกนั แตวาเดือดรอนเพราะถูกทรมาน แตเปรตเปนทกุขเดือดรอนเพราะความเปนอยู 
ลําบากอดอยากยากแคนมาก 
     เปรตนั้น สวนมากอยูท่ีปา เชนท่ีปาวิชฌาฏวี มีมหิทธิกเปรต เปนเจาปกครอง 
ดูแลเปรตท้ังหลาย แตวาเปรตท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยโดยเฉพาะ เท่ียวอยูท่ัว ๆ ไป เชน ตามปา 
ตามภูเขา เหว เกาะ ทะเล ปาชา ก็มีมาก 
     เปรตมีหลายจําพวก เล็กกมี็ ใหญก็มี และสามารถเนรมิตใหเปนอิฏฐารมณ 
และอนิฏฐารมณ ได ฝายอิฏฐารมณก็เนรมิตใหเห็นเปนเทวดาเปนมนุษย เปนดาบส พระ 
เถร ชี เปนตน ฝายอนิฏฐารมณ ก็ใหเห็นเปนสัตวตาง ๆ ทําทาทาง หรือมีรูปรางอันนา 
เกลียดนากลัว 
     คัมภีรทางพระพุทธศาสนากลาวถึงเปรตไวหลายจําพวก เชน ๔ จาํพวก 
๑๒ จําพวก และ ๒๑ จําพวก 
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     เปรต ๔ จําพวก คือ 
     ๑. ปรหัตตุปชีวิตเปรต เปนเปรตท่ีเล้ียงชีวิตอยูโดยอาศัยอาหารท่ีผูอ่ืนให โดย 
การเซนไหว เปนตน 
     ๒. ขุปปปาสิกเปรต เปนเปรตท่ีอดอยาก หิวขาวหวิน้าํอยูเปนนจิ 
     ๓. นิชฌามตัณหกิเปรต เปนเปรตท่ีถูกไฟเผาใหเรารอนอยูเสมอ 
     ๔. กาลกัญชิกเปรต เปนเปรตในจําพวกอสุรกาย หรือเปนช่ือของอสุราท่ีเปน 
เปรต 
     เปรตท่ีสามารถจะไดรับสวนกุศลท่ีมีผูอุทิศใหนัน้ ไดแกปรทัตตุปชีวกิเปรตจําพวก 
เดียวเทานัน้ เพราะเปรตจําพวกนี้โดยมากอยูในบริเวณใกล ๆ กับมนุษย ถึงกระนั้นก็จะตอง 
รูวาเขาแผสวนกุศลให จึงจะสามารถรับไดดวยการอนุโมทนา ถาไมรูไมไดอนุโมทนา ก ็
ไมไดรับสวนกุศลนั้น 
     เปรต ๑๒ จําพวก คือ 
     ๑. วันตาสาเปรต เปรตท่ีกนิน้ําลาน เสมหะ อาเจียร เปนอาหาร 
     ๒. กณุปขาทกเปรต เปรตท่ีกินซากศพคน หรือสัตว เปนอาหาร 
     ๓. คูถขาทกเปรต เปรตท่ีกินอุจจาระตาง ๆ เปนอาหาร 
     ๔. อัคคิชาลมุขเปรต เปรตท่ีมีเปลวไฟลุกอยูในปากเสมอ 
     ๕. สูจิมุขเปรต เปรตที่มีปากเทารูเข็ม 
     ๖. ตัณหัฏฏีตเปรต เปรตท่ีถูกตัณหาเบียดเบียนใหหิวขาวหวิน้ําอยูเสมอ 
     ๗. สุนิชฌามกเปรต เปรตท่ีมีตัวดําเหมือนตอไมท่ีเผา 
     ๘. สุตตังคเปรต เปรตท่ีมีเล็มมือเล็บเทายาวคมเหมือนมีด 
     ๙. ปพพตังคเปรต เปรตท่ีมีรางกายสูงใหญเทาภูเขา 
     ๑๐. อชครังคเปรต เปรตท่ีมีรางกายเหมือนงูเหลือม 
     ๑๑. เวมานกิเปรต เปรตท่ีตองเสวยทุกขในเวลากลางวนั แตกลางคืนไดไปเสวยสุข 
     ๑๒. มหิทธิกเปรต เปรตท่ีมีฤทธ์ิมาก  
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     เปรต ๒๑ จําพวก คือ 
     ๑. อัฏฐีสังขสิกเปรต เปรตท่ีมีกระดกูตดิกันเปนทอน ๆ แตไมมีเนื้อ 
     ๒. มังสเปสิกเปรต เปรตท่ีมีเนื้อเปนช้ิน ๆ แตไมมีกระดูก 
     ๓. มังสปณฑเปรต เปรตท่ีมีเนื้อเปนกอน 
     ๔. นิจฉวิปริสเปรต เปรตท่ีไมมีหนัง 
     ๕. อสิโลมเปรต เปรตท่ีมีขนเปนพระขรรค 
     ๖. สัตติโลมเปรต เปรตท่ีมีขนเปนหอก 
     ๗. อุสุโลมเปรต เปรตท่ีมีขนเปนลูกธน ู
     ๘. สูจิโลมเปรต เปรตท่ีมีขนเปนเข็ม 
     ๙. ทุติยสูจิ โลมเปรต เปรตท่ีมีขนเปนเข็มชนิดท่ี ๒ 
     ๑๐. กุมภณัฑเปรต เปรตท่ีมีอัณฑะใหญโตมาก 
     ๑๑. คูถกูปนิมัคคเปรต เปรตท่ีจมอยูในอุจจาระ 
     ๑๒. คูถขาทกเปรต เปรตท่ีกินอุจจาระ 
     ๑๓. นิจฉวติกิเปรต เปรตหญิงท่ีไมมีหนัง 
     ๑๔. ทุคคันธเปรต เปรตท่ีมีกล่ินเหม็นเนา 
     ๑๕. โอคิลินีเปรต เปรตท่ีมีรางกายเปนถานไฟ 
     ๑๖. อลิสเปรต เปรตท่ีไมมีศีรษะ 
     ๑๗. ภิกขุนเีปรต เปรตท่ีมีรางสัณฐานเหมือนพระ 
     ๑๘. ภิกขุนเีปรต เปรตท่ีมีรูปรางสัณฐานเหมือน ภิกษณุ ี
     ๑๙. สิกขมานเปรต เปรตท่ีมีรูปรางสัณฐานเหมือน สิกขมานา (สามเณรีท่ีไดรับการอบรมเปน 
เวลา ๒ ป เพื่อบวชเปนภิกษณุี) 
     ๒๐. สามเณรเปรต เปรตท่ีมีรูปรางสัณฐานเหมือน สามเณร 
     ๒๑. สามเณรีเปรต เปรตท่ีมีรูปรางสัณฐานเหมือน สามเณรี 
 
อสุรกายภูมิ ภมิูของอสุรกาย 
     ภูมิของอสุรกาย เปนท่ีเกดิท่ีอยูอาศัยของอสุรกายซ่ึงเปนหมูสัตวจําพวกหนึ่ง ท่ีไม 
สวางรุงโรจนโดยความเปนอิสระ และสนกุร่ืนเริง 
     หมายความวา มีความเปนอยูอยางฝดเคือง เคร่ืองบริโภคก็แรนแคน เคร่ืองอุปโภค 



ก็ขาดแคลน ทุกขยากลําบากกาย ใจคอก็ไมสนุกสนานร่ืนเริง 
     หมูสัตวท่ีเปนอสูร ท่ีเรียกวา อสุรกาย นั้น มี ๓ อยาง คือ 
     ก. เทวอสูร ไดแก อสุรกายท่ีเปนเทวดา 
     ข. เปตติอสูร ไดแก อสุรกายท่ีเปนพวกเปรต 
     ค. นิรยอสูร ไดแก อสุรกายท่ีเปนสัตวนรก 
 
     เทวอสุรกาย มี ๖ คือ 
     ๑. เวปจิตตอสุรกาย         ท่ีเรียกวาอสุรกาย เพราะเปนปฏิปกษ 
     ๒. สุพลิอสุรกาย              ตอเทวดาช้ันดาวดึงส เทวอสุรกายท้ัง 
     ๓. สุพลิอสุรกาย              ๕ นี้ อยูใตภูเขาสิเนรุ แตสงเคราะห 
     ๔. ปหารอสุรกาย             เขาในจําพวกเทวดาช้ันดาวดงึส 
     ๖. วินิปาติกอสุรกาย  
     ๖. วินิปาติกอสุรกาย มีรูปรางก็เล็กกวา อํานาจก็นอยกวาเทวดาช้ันดาวดึงส 
ท่ีอยู ก็อาศัยอยูในมนุษยโลก เชน ตามปา ตามเขา ตามตนไม และตามศาลที่เขาปลูกไว 
สงเคราะหเขาในจําพวกเทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกา 
     เปตติอสุรกายมี ๓ คือ 
     ๑. กาลกัชจกิเปรตอสุรกาย มีรางกายใหญโต แตไมใครมีแรง เพราะมี 
เลือดเนื้อนอย มีสีสรรคลายใบไมแหง ตาโปนออกมาคลายกับตาของปู มีปากเทารูเข็มและต้ัง 
อยูกลางศีรษะ ท่ีเรียกเปรตจําพวกนี้วาเปนอสุรกาย เพราะไมมีความรุงโรจน 
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     ๒. เวมานิกเปรตอสุรกาย เสวยทุกขในเวลากลางวัน แตกลางคืนไดเสวยสุข 
เหมือนกับความสุขในช้ันดาวดึงส และเพราะเหตุวาเปรตจําพวกนี้ ไดเสวยสุขในเวลากลางคืน 
เหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงสนี้แหละ จึงไดเรียกวา อสุรา 
     ๓. อาวุธิกเปรตอสุรกาย เปนจําพวกเปรตท่ีประหัตประหารซ่ึงกันและกันดวย 
อาวุธตาง ๆ ท่ีเรียกเปรตจําพวกนีว้าเปนอสุรกาย เพราะมีความเปนอยูตรงกันขามกับเทวดา 
ช้ันดาวดึงส กลาวคือ เทวดาชั้นดาวดึงสมีความรักใครซ่ึงกันและกัน สวนอาวุธิกเปรตนี้มีแต 
การประหัตประหารซ่ึงกันและกัน 
 
     นิรยอสุรกาย 
     นิรยอสุรกายมีจําพวกเดียว เปนสัตวนรกจําพวกหน่ึง ซ่ึงมีความเปนอยูเหมือน 
คางคาว เกาะอยูตามขอบจักรวาล หิวกระหายเปนกาํลังเกาะไปพลาง ไตไปพลาง ไปพบ 
พวกเดียวกนั โผเขาไปจะจกิกินเปนอาหารก็พลัดตกลงไปในนํ้ากรดขางลางละลายไปทันที 
แลวเกดิข้ึนมาใหม ตกตายไปอีก วนเวยีนอยูอยางนี้ จนกวาจะหมดกรรม 
     ท่ีเรียกสัตวนรกจําพวกนี้เปนอสุรกาย เพราะวามีอารมณตรงกันขามกับเทวดาช้ัน- 
ดาวดึงส กลาวคือ เทวดาช้ันดาวดึงสมีอารมณลวนแตท่ีเปนอิฏฐารมณ สวนนิรยอสุรกายนี้มี 
แตอนิฏฐารมณท้ังนั้น 
     รวมความวา อสุรกายภูมินี้ ถาจะสงเคราะหก็สงเคราะหเขาใน เปตภมิู แต 
เปนเปรตจําพวกท่ีมีความเปนอยูเปนพิเศษ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปรตพิเศษนีแ่หละที่เรียก 
วา อสุรกาย 
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                                                                               บทท่ี ๖ 
                                                                           กามสุคตภิมิู 
 
     กามสุคติภมิู หมายความภูมิเปนท่ีเกิดท่ีอยูอาศัยของสัตวผูของอยูในกามคุณท้ัง ๕ 
คือ ยังจิตใจในรูป เสียง กล่ิน รส และการสัมผัสถูกตอง และเปนภูมิท่ีมีความสุข 
     กามสุคติภมิู มี ๗ ภูมิ คือ มนุษยภูมิ ๑ เทวดาภูมิ ๖ 
 
มนุษยภูมิ 
     มนุษยภูมิ คือ ท่ีเกิด ท่ีอยู ท่ีอาศัยของมนุษยตามคติโบราณวา มีอยู ๔ ทวีป 
คือ 
     ๑. บุพพวเิทหทวีป อยูทางทิศ ตะวนัออก ของเขาสิเนรุ 
     ๒. อปรโคยานทวปี อยูทางทิศ ตะวนัตก ของเขาสิเนรุ 
     ๓. ชมพูทวปี อยูทาง ใต ของเขาสิเนรุ 
     ๔. อุตตกุรุทวีป อยูทาง เหนือ ของเขาสิเนรุ 
     คําวา มนุษย มีความหมายวา ผูมีใจสูง คือ รูผิดชอบช่ัวดี รูบาปรูบุญ รูจักมี 
เมตตากรุณาเปนตน ไดแก คนในโลกมนษุยท้ังมวล 
     ความหมายของมนุษยมีแสดงไวหลายนยั คือ 
     ๑. ผูมีใจรุงเรืองและกลาแข็ง 
     ๒. ผูเขาใจในส่ิงท่ีเปนเหตุอันควรและไมควร 
     ๓. ผูเขาใจในส่ิงท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชน 
     ๔. ผูเขาใจในส่ิงท่ีเปนกุศลและอกุศล 
     ๕. ผูเปนลูกของเจามนุ  
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     หมายเหต ุ
     ท่ีวามนุษย เปนลูกของเจามนุนั้น มีความหมายดังนี้ คือในสมัยตนกปัป ประ- 
ชาชนไดเลือกพระโพธิสัตว ซ่ึงขณะนั้นเปนมนุษย มีช่ือวามนุ ใหข้ึนทรงราชยเปนพระเจา 
แผนดินปกครองประเทศ และถวายพระนามวา พระเจามหาสัมมตะ พระเจามหาสัมมตะ 
ทรงวางระเบียบแบบแผนกฎขอบังคับอยางเท่ียงธรรม เพือ่ใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม 
ประชาชนตางก็มิไดฝาฝนเลย คงกระทําตามน้ันทุกประการเหมือนหนึ่งวาบุตรท่ีดีท้ังหลายได 
ประพฤติตามโอวาทของบิดา เหตุนี้จึงเรียกวา มนุสส หมายถึงวาเปนลูกของพระเจามนุ 
     มนุษยในชมพูทวีป มีคุณลักษณะพิเศษกวามนษุยใน ๓ ทวีป คือ 
ก. สรูภาว มีจติใจกลาแข็งในการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา 
ข. สติมันต มีสติตั้งม่ันในคุณพระรัตนตรัย 
ค. พรหมจริยวาส ประพฤติพรหมจรรย คือ อุปสมบทเปนพระภกิษุในพระพุทธศาสนาได 
     มนุษยท่ีมีสภาพแตกตางกนันั้น ตามกรรมท่ีทําไว คือ 
     มีอายุส้ันเพราะฆาสัตว ไมมีความกรุณา 
     มีอายุยืนเพราะไมฆาสัตว มีความกรุณา 
     มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว 
     มีโรคนอยเพราะไมมีเบยีดเบียนสัตว 
     มีผิวพรรณทรามเพราะมักโกรธ มีความคับแคนใจมาก 
     มีผิวพรรณงามเพราะไมโกรธ ไมมีความคับแคนใจ 
     มียศศักดิน์อยเพราะมีใจประกอบดวยความริษยาผูอ่ืน 
     มียศศักดิ์มากเพราะมีใจไมริษยาผูอ่ืน 
     ยากจนเพราะไมบริจาคทาน 
     ม่ังมีเพราะบริจาคทาน  
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     เกิดในตระกูลตํ่าเพราะกระดาง ถือตัว 
     เกิดในตระกูลสูงเพราะไมกระดาง ไมถือตัว 
     มีปญญานอยเพราะไมอยากรูไมไตถามผูมีปญญา 
     มีปญญามากเพราะอยากรู หม่ันไตถามผูมีปญญา 
 
เทวดาภูมิ ๖ 
     เทวะหรือเทวดาแปลวา ผูมีเพลิดเพลินยิ่งในกามคุณท้ัง ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ 
     ซ่ึงไดแกอุปปตติเทวะ ๖ ช้ัน คือ เทวดาในสวรรค ๖ ช้ัน ไดแก 
     ๑. จาตุมมหาราชิกา 
     ๒. ดาวดึงส 
     ๓. ยามา 
     ๔. ดุสิต 
     ๕. นิมมานรตี 
     ๖. ปรนิมมิตวสวัตตี 
     ซ่ึงมีขอควรศึกษาดังตอไปนี้ 
     จาตุมมหาราชิกาภูมิ สวรรคช้ันจาตุมมหาราช 
     จาตุมมหาราช แปลวา เทวดา ผูเปนเจาใหญยิ่ง ๔ องค 
     จาตุมมหาราชิกา หมายถึง เทวดาท้ังหลายผูมีหนาท่ีปฏิบัติรับใชทาวมหาราช 
ท้ัง ๔ กลาวคือ เทวดาในช้ันจาตุมมหาราชิกาภูมินี้เปนบริวารอยู ใตอํานาจของทาวมหาราช 
ท้ัง ๔ เพราะเหตุวามามีกําเนิดในสถานท่ีท่ีทาวมหาราชท้ัง ๔ ปกครองอยู 
     ทาวมหาราชท้ัง ๔ คือ 
     ๑. ทาวธตรัฏฐะ อยูทางทิศตะวนัออกของภูเขาสิเนรุ เปนผูปกครองคันธัพพเทวดาท้ังหมด 
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     ๒. ทาววิรุฬหกะ อยูทางใตของภูเขาสิเนรุ เปนผูปกครองกุมภัณฑเทวดาท้ังหมด 
     ๓. ทาววิรูปกขะ อยูทางทิศตะวนัตกของภูเขาสิเนรุ เปนผูปกครองนาคเทวดาท้ังหมด 
     ๔. ทาวกเุวระ หรือ ทาวเวสสุวรรณ อยูทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ เปนผูปกครองยักขเทวดาทั้งหมด 
     เทวดาท่ีอยูภายใตการปกครองของทาวจาตุมมหาราช มี ๘ จําพวก คือ 
     ๑. ปพพตัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอาศัยภูเขาอยู 
     ๒. อากาสัฏฐเทวดา เทวดาท่ีอาศัยอยูในอากาศ 
     ๓. ขิฑฑาปโทสิกเทวดา เทวดาท่ีมีความเพลิดเพลินในการเลนกฬีาจนลืมบริโภคอาหาร แลวตาย 
     ๔. มโนปโทสิกเทวดา เทวดาท่ีตายเพราะความโกรธ 
     ๕. สีตวลาหกเทวดา เทวดาท่ีทําใหอากาศเย็นเกิดข้ึน 
     ๖. อุณหวลาหกเทวดา เทวดาท่ีทําใหอากาศรอนเกิดข้ึน 
     ๗. จันทิมเทวปุตตเทวดา เทวดาท่ีอยูในพระจันทร 
     ๘. สุริยเทวดาปุตตเทวดา เทวดาท่ีอยูในพระอาทิตย 
     ทาวมหาราชท้ัง ๔ องค เปนผูรักษามนษุยโลกดวย ฉะนั้นจึงเรียกวาทาวจตุโลกบาล 
     เทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกาน้ีมีอยูตอนกลางเขาสิเนรุ ตลอดลงมาถึงพื้นดินท่ีมนษุย 
อยู เรียกช่ือตามท่ีอยูท่ีอาศัยดังนี ้
     ก. ท่ีอยูบนพื้นแผนดิน เรียกวา ภุมมัฏฐเทวดา 
     ข. ท่ีอยูบนตนไม เรียกวา รุกขัฏฐเทวดา 
     ค. ท่ีอยูในอากาศ เรียกวา อากาสัฏฐเทวดา  
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     เทวดาในจาตุมมหาราชิกาภูมิ ท่ีมีใจโหดราย มี ๔ จําพวก คือ 
     ๑. คันธัพพเทวดา ไดแกเทวดาคันธัพพะท่ีถือกําเนิดภายในตนไมท่ีมีกล่ินหอม 
เราเรียกวา นางไม หรือแมยานาง ชอบรบกวนใหเกิดอุปสรรคตาง ๆ เชนใหเกิดเจ็บปวย 
หรือทําอันตรายแกทรัพยสมบัติของผูท่ีนําไมนั้นมาใชสอยหรือมาปลูกบานเรือน เทวดาจําพวก 
นี้อยูในความปกครองของทาว ธตรัฏฐะ 
     คันธัพพเทวดานี้ สิงอยูในตนไมนัน้ตลอดไป แมวาใครจะตัดฟนไป ทําเรือ แพ 
บานเรือน หรือเคร่ืองใชไมสอยอยางใด ๆ ก็คงสิงอยูในไมนั้นซ่ึงผิดกบัขุกขะเทวดาท่ีอาศัยอยู 
ตามตนไมเหมือนกัน แตถาตนไมนั้นตาย หรือถูกตัดฟน กย็ายจากตนไมนั้นไปตนอ่ืน 
     ๒. กุมภัณฑเทวดา ไดแกเทวดากุมภัณฑ ท่ีเราเรียกกนัวารากษส เปนเทวดาท่ี 
รักษาสมบัติตาง ๆ มีแกวมณีเปนตน และรักษาปาภูเขา แมน้ํา ถามีผูลวงลํ้าก้ําเกนิ กใ็ห 
โทษตาง ๆ เทวดาจําพวกนี้อยูในความปกครองของทาววรุิฬหกะ 
     ๓. นาคเทวดา ไดแกเทวดานาค มีวิชาเกีย่วแกเวทมนตคาถาตาง ๆ ขณะทอง- 
เท่ียวมาในมนษุยโลก บางทีก็เนรมิตเปนคนหรือเปนสัตว เชน เสือ ราชสีห เปนตน โดยเฉพาะ 
ชอบลงโทษพวกสัตวนรก เทวดาจําพวกนีอ้ยูในความปกครองของทาววิรูปกขะ 
     ๔. ยักขเทวดา ไดแกเทวดายักษ พอใจเบียดเบียนสัตวนรก เทวดาจําพวกนี้อยูใน 
ความปกครองของทาวกุเวระ หรือทาวเวสสุวรรณ 
 
ดาวดงึสภูมิ สวรรคชั้นดาวดงึส 
     ดาวดึงสภมิู หรือ ตาวติงสาภูมิ มีความหมายวาเปนท่ีเกิดของบุคคล ๓๓ คน คือเกดิ 
เปนพระอินทร ๑ เกิดเปนเทวดาผูใหญอีก ๓๒ 
 
สวนสวรรค 
     ในดาวดึงสภูมิ ทิศตะวันออก มีสวน นนัทนวัน 
                                ทิศตะวนัตก มีสวน จติรลดาวัน 
                                ทิศเหนือ มีสวน มิสสกวัน 
                                ทิศใต มีสวน ผารุสกวนั  
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     ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมี ๒ สวน สวนหนึ่งช่ือ "ปุณฑริกะ" มีตนปาริฉัตตก 
ท่ีใหญโตมาก ใตรมปาริฉัตตก มีแทนปณฑกัมทลศิลาอาศน แทนนี้เม่ือพระพุทธเจาเสดจ็ 
ไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ก็ใชเปนท่ีประทับแสดงพระธรรมเทศนา มีศาลา สุธัมมา 
เปนท่ีประชุมฟงธรรม มีเจดียแกวมรกต ช่ือวา พระจุฬามณี บรรจุพระเข้ียวแกว (ขางขวา) 
กับบรรจุพระเกศา (ท่ีทรงตัดออกตอนเสด็จออกทรงผนวช) ของพระพุทธเจา อีกสวนหน่ึงช่ือ 
สวนมหาวัน มีสระช่ือสุนันทา สวนนี้เปนท่ีประทับสําราญพระอิริยาบถของทาวสักกเทวราช 
     ท่ีศาลาสุธัมมา ตามปกติมีพรหมช่ือ สนังกุมาร เปนผูเสด็จลงมาแสดงธรรมแตใน 
บางโอกาส ทาวสักกเทวราช หรือเทวดาองคอ่ืนท่ีทรงความรูในธรรมดีก็เปนผูแสดง 
     เทวดาต้ังแตช้ันดาวดึงสนี้ข้ึนไป ปฏิสนธิดวยโอปปาติกกําเนดิอยางเดียวเทานัน้ 
     เทวดาช้ันเดียวกัน ยอมเห็นซ่ึงกันและกันได และเหน็ผูท่ีอยูช้ันต่ํากวาตนไดดวย 
แตไมสามารถจะเห็นผูท่ีอยูในช้ันที่สูงกวาตนได 
     ทาวสักกเทวราช หรือทาวโกสียอัมรินทร ซ่ึงเรียกกันส้ัน ๆ วา พระอินทรนี้อยู 
ในช้ันดาวดึงส แตเปนผูปกครองเทพยดาท้ังในช้ันดาวดึงสและช้ันจาตมุมหาราชิกาดวย 
     พระอินทรองคปจจุบันนี้ สําเร็จเปนพระโสดาบันแลว เม่ือจุติจากเทวโลกก็จะมา 
บังเกิดเปนพระเจาจกัรพรรดิใ์นมนุษยโลก และจะไดสําเร็จเปนพระสกทาคามี จุติจาก 
มนุษยโลก จะไปบังเกิดในช้ันดาวดึงสอีก คราวนี้ไดสําเร็จเปนพระอนาคามี จุติทีนี้ กจ็ะให 
ไปบังเกิดในช้ันสุทธาวาส ตั้งแตช้ัน อวหิา เปนตนไปตามลําดับจนถึงช้ัน อกนิฏฐา และ 
สําเร็จเปนพระอรหันตแลวปรินิพพานในช้ันนั้น 
     เทวดาในดาวดึงสภูมินี้มี ๒ จําพวก คือ ภุมปมัฏฐเทวดา อาศัยพ้ืนแผนดินอยู และ 
อากาสัฏฐเทวดา มีวิมานลอยอยูในอากาศเปนท่ีอยู 
 
ยามาภูมิ สวรรคชั้นยามา 
     ยามาภูมิ มีทาวสุยามเทวราชเปนผูปกครอง เทวดาทั้งหลายที่อยูในช้ันนี้ก็เรียกวา 
ยามา หรือยามะ ดังนัน้ภูมินี้จงึมีช่ือวา ยามา  
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     เปนภูมิท่ีปราศจากความลําบาก ถึงซ่ึงความสุขอันเปนทิพย วิมานและทิพยสมบัต ิ
ก็ปราณีตมาก 
     ภูมินี้อยูในอากาศ สูงกวายอดเขาสิเนรุ ๔๒,๐๐๐ โยชน ขอกลาวเสียตรงนี้วา 
ภูมิของเทวดาทุก ๆ ช้ัน มีระยะหางกันช้ันละ ๔๒,๐๐๐ โยชนเหมือนกันทุกช้ัน 
     เทวดาท่ีอยูในยามาภูมินี้ เปนจําพวกอากาสัฏฐเทวดาจําพวกเดยีว เพราะมีวิมาน 
ลอยอยูในอากาศเปนท่ีอยู 
     เทวดาท่ีอยูในภูมิท่ีสูงขึ้นไปกวาช้ันนี้ กล็วนแตเปน อากาสัฏฐเทวดาท้ังส้ิน 
 
ดุสิตาภูมิ สวรรคชั้นดุสิต 
     ดุสิตาภูมิ มีทาวสันตุสิตตะเทวราช เปนผูปกครอง เปนภูมิของอากาสัฏฐเทวดา 
ท่ีช่ือวา ตุสิตา ดังน้ันภูมินี้จึงช่ือวา ตุสิตาภมิู หรือ ดุสิตาภูมิ หรือดุสิตภูมิ 
     เปนภูมิท่ีปราศจากความรอนใจ มีแตความชุมช่ืนอยูเปนนิจในทิพยสมบัติอันเปน 
ศิริมงคลของตน 
     เปนภูมิท่ีประเสริฐกวาเทวดาภูมิช้ันอื่น ๆ เพราะวา พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองค 
กอนท่ีจะมาบังเกิดในมนุษยโลก และไดสําเร็จอนุตตรสัมโพธิญาณเปนภพสุดทาย 
ตลอดจนผูท่ีจะไดมาตรัสรูเปนพรอัครสาวกกย็อมบังเกดิในช้ันดุสิตนีก้อนท้ังนั้น 
 
นิมมานรตภีูมิ สวรรคชั้นนิมมานรด ี
     นิมมานนรตีภูมิ มีทาวสุนมิมิตตเทวราช เปนผูปกครอง เปนภูมิของอากาสัฏฐ- 
เทวดาที่ช่ือวา นิมมานรตี ดังน้ันภูมินี้จึงช่ือวา นิมมานรตีภูมิ 
     เทวดาในช้ันนี้ มีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณท้ัง ๕ ท่ีตนเนรมิตข้ึนตาม 
ความพอใจของตนเองทุกประการ เม่ือไดเพลิดเพลินในกามคุณนัน้สมใจแลว ส่ิงท่ีเนรมิต คือ 
นิมิตนั้นก็จะปลาสนาการไป 
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ปรนิมมิตวสวตัตภีูมิ สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตต ี
     ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ มีทาวปรมิมมิตตเทวราช อีกนยัหนึ่งวาทาววสวตัตีเทวราช 
เปนผูปกครองอากาสัฏฐเทวดาท้ังหลายในชั้นนั้น 
     เทพยดาในช้ันนี้ มีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณท้ัง ๕ เปนอยางยิ่ง 
โดยท่ีตนไมตองเนรมิตข้ึนเอง แตมีเทวดาองคอ่ืนคอยเนรมิตใหสมตามความปรารถนาทุก 
ประการ 
     อน่ึง เทวะหรือเทวดานั้น ทางพระพุทธศาสนาไดแบงไวเปน ๓ จําพวก คือ 
     (๑) อุปปตติเทวะ เทวดาโดยกําเนิด 
     (๒) สัมมตเทวะ เทวดาโดยสมมติ 
     (๓) วิสุทธิเทวะ เทวดาผูบริสุทธ์ิ 
     เทวดาจําพวกแรกน้ัน ไดแกเทวดาท่ีอยูบนสวรรคช้ันตาง ๆ ตลอดจนถึงภูมิเทวดา 
และรุกขเทวดา เปนตน 
     เทวดาจําพวกท่ีสอง ไดแกพระมหากษัตริย พระราชินี พระราชโอรส และ 
พระราชธิดา จงึไดรับการยกยองจากปวงชนวาเปนผูประเสริฐ 
     เทวดาจําพวกท่ีสาม หมายถึงพระอรหนัต ซ่ึงเปนผูบริสุทธ์ิยิ่ง ดวยเปนผูหมดกเิลส 
แลว 
 
ควรคารวะเทวดา 
     การเจริญกรรมฐานบทหนึ่ง คือ เทวตานุสสติ ใหระลึกถึงคุณธรรมท่ีทําใหเปน 
เทวดา ๗ ประการ ไดแก สัทธา สีล จาคะ สุตะ ปญญา หริิ โอตตับปะ เม่ือมีสติระลึก 
อยูในอารมณอยางนี้ ยอมเปนกุศล ไดความปติอ่ิมเอิบ จติใจก็ไมแกวงไกวไปในราคะ โทสะ 
โมหะ อันเปนส่ิงท่ีทําใหเศราหมองและเรารอน ขอนี้แสดงใหเห็นวา ทางพระพุทธศาสนา 
ยอมรับวามีเทวดา  
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                                                                            บทท่ี ๗ 
                                                         รูปาวจรภูมิ รูปพรหม ๑๖ ชัน้ 
 
     รูปาวจรภูมิ เปนทีเกดิท่ีอยูอาศัยของรูปพรรณ คือพรหมท่ีมีรูป ๑๖  ช้ัน 
     รูปาวจรวิบาก ๕ ดวง เปนผลปรากฏเกิดในรูปาวจรภมิูมีถึง ๑๖ ภูมิ คือ 
 
ปฐมฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ 
     ๑. ปาริสัชชาภูมิ เปนท่ีอยูของพรหมบริษัท คือพรหมสามัญธรรมดาไมมีคุณวุฒ ิ
หรืออํานาจอะไรเปนพิเศษ เปนเพียงบรวิารของมหาพรหมเทานั้น 
     ๒. ปุโรหิตาภูมิ เปนท่ีอยูของพรหมปุโรหิต คือพรหมท่ีเปนท่ีปรึกษาของ 
มหาพรหม 
     ๓. มหาพรหมมหาภูมิ เปนท่ีอยูของพรหมท่ีมีความยิง่ใหญในปฐมฌานภูมิ คือ 
พรหมท่ีเปนช้ันหัวหนา 
     ปฐมฌานภมิูท้ัง ๓ ภูมินี้ เปนท่ีปฏิสนธิของปฐมฌานวิบาก ๑ ดวง คือ เปนท่ีเกิด 
ท่ีอยูของพรหมท่ีไดปฐมฌาน อันเปนผลของปฏฐมฌานกุศล 
     ภูมิท้ัง ๓ นี ้เปนช้ันเดยีวกนั อยูในระดับเดียวกัน ไมสูง ไมต่ํากวากัน แตท่ีจัด 
เปน ๓ ภูมิ ก็จดัไปตามตําแหนงของพรหมเหลานั้น และปอาศัยเรียกช่ือภูมิไปตามตําแหนง 
นั้น ๆ ดวย 
     ท่ีจัดเปน ๓ ภูมิก็เพราะการเขาถึงฌานจิตนั้นยิ่งหยอนกวากนั กลาวคือ ผูเขาถึง 
ปฐมฌานอยางแกกลาเรียกวา ช้ันปณีต (อยางประณีต) ก็ไปเกิดอยูในมหาพรหมาภูมิ, 
อยางกลางเรียกวาช้ันมัชฌิม ก็ไปปุโรหิตาภูมิ อยางออนหนอยเรียกวาช้ันหีนะ (อยางตํ่า) 
ก็ไปปริสัชชาภูมิ, 
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     ภูมิท้ัง ๓ นี ้แมวาจะเปนช้ันเดียวกนั แตอายุของพรหมทั้ง ๓ ภูมินี้ กห็าเทากันไม 
กลาวคือ อายุของพรหมบริษทั ๑ ใน ๓ ของมหากัปป อายุของพรหมปุโรหิต ๑ ใน ๒ ของ 
มหากัปป, อายุของพระมหาพรหม ๑ มหากัปป เหตุท่ีอายุตางกันดงันี้ จึงจัดเปน ๓ ภมิุ ตามอาย ุ
ทุติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ 
     ๔. ปริตตาภาภูมิ เปนพรหมบริษัทในช้ันท่ี ๒ นี ้
     ๕. อัปปมาณาภาภูมิ เปนพรหมปุโรหิตในช้ันท่ี ๒ นี ้
     ๖. อาภัสสราภูมิ เปนทาวมหาพรหมในชั้นท่ี ๒ นี ้
     ทุติยฌานภมิู ท้ัง ๓ ภูมินี้ เปนท่ีปฏิสนธิของรูปาวจรวบิาก ๒ ดวง คือ 
     เปนท่ีปฏิสนธิของทุตยฌานวิบาก ๑ ดวง คือเปนท่ีเกิดท่ีอยูของพรหมท่ีไดทุติยฌาน 
อันเปนผลของทุติยฌานกุศล และ 
     เปนท่ีปฏิสนธิของตติยฌานวิบาก ๑ ดวง คือเปนท่ีเกิด ท่ีอยูของพรหมท่ีไดตติยฌาน 
อันเปนผลของตติยฌานกุศล 
     ท่ีทุติยฌานวิบาก ๑ ดวง และตติยฌานวบิาก ๑ ดวง ไปปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิ 
ภูมิเดยีวกันนี้ มีอธิบายวา เพยีงแตละวิตกไดกาวลวงวิตกได ก็ปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิไดแลว 
แมจะละวจิารไดอีก กไ็มเกดิอํานาจพิเศษอยางใดท่ีจะสงผลใหปฏิสนธิในตติยฌานภมิูได 
เพราะการท่ีจะไปปฏิสนธิในตติยฌานภูมิได ก็ดวยอํานาจแหงความกาวลวงปติไดแลว ถายัง 
มีปติอยู ยังติดอกติดใจในความอ่ิมเอมเปรมใจอยูเปนไมสามารถท่ีจะเขาถึงช้ันตติยฌานภูมินัน้ได 
     ภูมิท้ัง ๓ นีเ้ปนช้ันเดยีวกนั อยูในระดับเดียวกัน ไมสูงไมต่ํากวากัน และท่ีจัดเปน 
๓ ภูมิ ก็มีเหตผุลอยางเดียวกบัปฐมฌานภูมินั่นเอง 
 
ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ 
     ๗. ปริตตสุภาภูมิ เปนพรหมบริษัทในช้ันท่ี ๓ นี ้
     ๘. อัปปมาณสุภาภูมิ เปนพรหมปุโรหิตในช้ันท่ี ๓ นี ้
     ๙. สุภกิณหา หรือสุภากณิณาภูมิ เปนมหาพรหมในช้ันท่ี ๓ นี้ 
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     ภูมิท้ัง ๓ นี ้เปนท่ีปฏิสนธิจิตของจตุตถฌานวิบาก ๑ ดวง คือเปนท่ีเกิดท่ีอยูของ 
พรหมท่ีไดจตตุถฌาน อันเปนผลของจตุตถฌานกุศล 
     ท้ัง ๓ ภูมินีเ้ปนช้ันเดยีวกนั อยูในระดับเดียวกัน ไมสูงไมต่ํากวากัน และท่ีจัด 
เปน ๓ ภุมิ กมี็เหตุผลอยางเดยีวกับทุติยฌานภูมินัน่เอง 
 
จตุตถฌานภูมิ มี ๗ ภูมิ 
     ๑๐. เวหัปผลาภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของปญจมฌานวิบาก หรือเปนท่ีเกดิท่ีอยูของ 
พรหมท่ีไดปญจมฌานกุศล 
     ๑๑. อสัญญสัตตภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของปญจมฌานวิบาก หรือเปนท่ีเกิดที่อยูของ 
พรหมท่ีไดปญจมฌาน อันเปนผลของปญจมฌานกุศลท่ีเจริญสัญญาวิราคะภาวนาตออีกโสด 
หนึ่งดวย 
     ภูมิท่ี ๑๐ และ ๑๑ รวม ๒ ภูมินี้เปนช้ันเดียวกัน อยูในระดับเดยีวกัน ไมสูงไมต่ํา 
กวากนั และอายุก็เทากันดวย 
     ๑๒. อวหิาภูมิ 
     ๑๓. อตัปปาภูมิ              ท้ัง ๕ ภูมินี้ คือ สุทธาวาสภูมิ 
     ๑๔. สุทัสสาภูมิ              เปนคนละช้ันกันท้ัง ๕ ภูมิ และอยูสูง 
     ๑๕. สุทัสสีภูมิ                ต่ํากวากันตามลําดับท้ัง ๕ ช้ัน 
     ๑๖. อกนิฏฐาภูมิ 
     ผูท่ีจะไปปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิไดนัน้ จะตองเปน พระอนาคามีท่ีไดปญจมฌาน 
ดวย เพราะวาสุทธาวาสภูมินี้เปนท่ีอยูของผูท่ีมีจิตใจผุดผอง ไมของอยูในกามคุณท้ัง ๕ อยาง 
เด็ดขาด 
     ดังนั้น บุคคลท่ีจะอยูในสุทธาวาสภูมิได จึงมีเพยีง ๓ บุคคลเทานั้น คือ อนาคามิ- 
ผลบุคคล ๑ อรหัตตมัคคบุคคล ๑ และอรหัตตผลบุคคล ๑ 
     อนาคามิผลบุคคลเกิดข้ึนไดในสุทธาวาสภูมิดวยอํานาจปฏิสนธิ สวนอรหัตตมัคคบุคคล 
และอรหัตตผลบุคคล เกิดข้ึนไดในสุทธาวาสภูมินัน้ไมใชเกิดข้ึนไดดวยอํานาจปฏิสนธิ แตเกดิ  
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ข้ึนไดดวยอํานาจวิปสสนาภาวนาในปวัตติกาลที่สุทธาวาสภูมินั้นเอง เพราะปญจมฌานลาภ ี
อนาคามิผลบุคคลท่ีไปปฏิสนธิ ในสุทธาวาสภูมิแลว กต็องเจริญภาวนาจนสําเร็จเปนพระ- 
อรหันตและปรินิพพานในสุทธาวาสน้ัน 
     ปญจมฌานลาภีอนาคามิผลบุคคล ท่ีเปนมนุษย หรือเทวดาหรือพรหมก็ตาม เม่ือ 
จุติแลว จะปฏิสนธิในสุทธาวาสช้ันใด ก็ยอมแลวแตอินทรียท่ีไดเพยีรบําเพ็ญภาวนามา ถาการ 
ท่ีเพียรบําเพ็ญภาวนามานั้น กลาวคือ 
     ผูมีกําลังจิตแกกลาดวย สัทธา ก็ปฏิสนธิใน อวหิาภูมิ 
     ผูมีกําลังจิตแกกลาดวย วีริยะ ก็ปฏิสนธิใน อตัปปาภูมิ 
     ผูมีกําลังจิตแกกลาดวย สติ ก็ปฏิสนธิใน สุทัสสาภูมิ 
     ผูมีกําลังจิตแกกลาดวย สมาธิ ก็ปฏิสนธิใน สุทัสสีภูมิ 
     ผูมีกําลังจิตแกกลาดวย ปญญา ก็ปฏิสนธิใน อกนิฏฐาภูมิ 
     รูปวจรวิบากจิต ๕ ดวง ปฏิสนธิไดในรูปพรหมถึง ๑๖ ภูมิ และพรหม ๑๖ ภูมิ 
นี้แบงเปนช้ันก็ได ๙ ช้ัน แตละช้ันก็อยูสูงกวาช้ันละ ๕,๕๐๘,๐๐๐ โยชน เทา ๆ กัน 
ทุกชั้น 
     ในรูปพรหมภูมิ หรือในรูปภูมินี้ มีทิพยสมบัติเชนเดียวกับเทวภูมิกลาวคือ ในเทว- 
ภูมิมี วิมาน มีอาภรณพรรณ อันเปนเคร่ืองทรงตาง ๆ มีสวนไมใบ ไมดอก มีสระโบกขรณี 
และมีตนกัลปพฤกษท่ีใหเกดิเปนสุทธาโภชน ในรูปพรหมก็มีเชนกันเวนแตตนกัลปพฤกษท่ีให 
เกิดเปนสุทธาโภชนนั้นไมมี เพราะพรหมไมตองกินอาหาร 
     รูปพรหมท้ังหมด ไมปรากฏวาเปนเพศหญิง หรือเพศชาย แตรูปพรรณสัณฐาน 
นั้น มีลักษณะคลายผูชาย 
     อนึ่ง ในพรหมโลกช้ัน อกนิฏฐาภูมิ มีปูชนียสถานท่ีสําคัญอยูแหงหนึ่ง ช่ือ ทุสส- 
เจดีย เปนท่ีบรรจุเคร่ืองฉลองพระองคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในขณะท่ียังทรงเปน 
พระสิทธัตถราชกุมารทรงในเวลาออกจากพระนครไปทรงผนวช ทาวฆฏิการพรหม เสด็จ 
ลงมาจากอกนิฏฐาภูมิ นําเคร่ืองบริขารท้ัง ๘ มาถวาน และรับเคร่ืองฉลองพระองคท้ังหมด 
นั้น ไปบรรจุไวในทุสสเจดียนี้  
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สรุปรูปพรหม ๑๖ ภูมิ 
     รูปพรหม ๑๖ ภูมิ หรือ ๑๖ ช้ัน (หรือ ๙ ช้ัน ตามระดับท่ีสูงกกวากัน) นั้น 
กลาวโดยสรุปไดดังนี ้
 
๑. ปาริสัชชาภูมิ                                          เปนท่ีอยูของปฐมฌานวิบาก           อันเกิดจาก 
๒. ปุโรหิตาภมิู         ปฐมฌานภูมิ ๗       คือพรหมท่ีไดปฐมฌาน                   ปฐมฌานกุศล 
๓. มหาพรหมาภูมิ 
 
                                                                     เปนท่ีอยูของทุติยฌานวิบาก            อันเกิดจาก 
๔. ปริตตาภาภมิู                                        คือพรหมท่ีไดทุติฌาน                       ทุติยฌานกุศล 
๕. อัปปมาณาภาภูมิ  ทุตยิฌานภูมิ ๓                          และ      
๖. อาภัสสราภูมิ                                         เปนท่ีอยูของตติยฌานวิบาก            อันเกิดจาก 
                                                                     คือพรหมท่ีไดตติยฌาน                    ตติยฌานกุศล 
 
๗. ปริตตาสุภาภูมิ 
๘. อัปปมาณาสุภาภูมิ   ตติยฌานภูมิ ๓    เปนท่ีอยูของจตุตถฌานวิบาก      อันเกดิจาก 
๙. สุภกณิหาภมิู                                          คือพรหมท่ีไดจตุตถฌาน                จตุตถฌานกุศล 
 
๑๐. เวหัปผลาภูมิ - จตุตถฌานภูมิ           เปนท่ีอยูของปญจมฌานวิบาก       อันเกิดจาก 
                                                                     คือพรหมท่ีไดปญจมฌาน                ปญจมฌานกุศล 
                                                                     เปนท่ีอยูของปญจมฌานวิบาก 
๑๑. อสัญญสัตตภูมิ - จตุตถฌานภูมิ      คือพรหมท่ีไดปญจมฌานโดย         อันเกิดจาก 
                                                                     เจริญสัญญาวิราคะดวย                    ปญจมฌานกุศล 
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๑๒. อวหิาภูมิ 
๑๓. อตัปปาภมิู        จตุตถฌานภูมิ          เปนท่ีอยูโดยเฉพาะของ              อันเกิดจาก 
๑๔. สุทัสสาภูมิ                หรือ                  อนาคามิผล ๑ อรหัตตมัคค ๑     ปญจมฌานกุศล 
๑๕. สุทัสสีภูมิ         สุทธาวาสภูมิ           อรหัตตผล ๑ ท่ีไดปญจมฌาน     และอนาคามิมัคค 
๑๖. อกนิฏฐาภูมิ                                                                                                  (กุศล ดวยท้ัง ๒ อยาง) 
 
อรูปาวจรภูมิ อรูปพรหม ๔ ชั้น 
     อรูปาวจรภมิู เปนท่ีเกดิท่ีอยูอาศัยของรูปพรหม คือพรหมท่ีไมมีรูปกาย มีแต 
นามเทานั้น อรูปาวจรภูมินี้ เรียกส้ัน ๆ วาอรูปภูมิ 
     อรูปาวจรวบิากมี ๔ ดวง เปนผลปรากฏเกิดในอรูปาวจรภูมิ ๔ ภูมิ เทากับช่ือของ 
อรูปาวจรวิบาก คือ 
     ๑. อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของ อากาสานัญจายตนวิบาก ๑ 
ดวง อันเปนผลของอากาสานัญจายตนกุศล คือเปนท่ีอยูของอรูปพรหมท่ีไดอรูปฌานช้ันตน 
     ๒. วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของวิญญาณัญจายจตนวิบาก ๑ ดวง 
อันเปนผลของวิญญาณัญจายตนกุศล คือเปฯท่ีอยูของอรุปพรหมท่ีไดอรูปฌานช้ัน ๒ 
     ๓. อากญิจัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของอากิญจัญญายตนวิบาก ๑ ดวง 
อันเปนผลของอากิญจัญญายตนตกุศล คือเปนท่ีอยูของอรูปพรหม ท่ีไดอรูปฌานช้ันท่ี ๓ 
     ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ เปนท่ีปฏิสนธิของเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนวิบาก ๑ ดวง อันเปนผลของเนวสัญญานาสัญญายตนกุศล คือเปนท่ีอยูของอรูปพรหมท่ี 
ไดอรูปฌานช้ันสูงสุด 
     อรูปภูมิท้ัง ๔ นี้ ถึงแมจะเรียกวา ภูมิ แตก็ไมมีรูปรางสัณฐานวิมานพ้ืนท่ีอยาง 
ใดเลย มีแตอากาศอันวางเปลา แมแตอรูปพรหมเองก็มีแตนามอยางเดยีวไมมีรูปรางสัณฐาน 
อยางใดเชนกนั ดังนั้น วิมาน สวน สระ ตนไม หรือส่ิงท่ีเปนรูปท้ังหลายจึงไมมีในอรูป- 
ภูมินี้เลย 
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สรุปภูมิท้ัง ๓๑ ภูมิ 
     ภูมิ ๔ คือ อบายภูมิ กามสุคติภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมินั้น ยนลง 
กลาวไดเปน ๓ ภูมิ อันเรียกวาไตรภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ แยกยอยออกไป 
อีกเปน ๓๑ ภมิู คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๖ อรูปภูมิ ๔ โดยเรียงภูมิสูงกอนดังตอไปนี ้
 
                                                                                                                   เนวสัญญานาสัญญยตนะ 
                                                                                                                   อากิญจัญญยตนะ 
อรูปภูมิ ๔                                                                                                 วิญญาณัญจายตนะ 
                                                                                                                   อากาสานัญจายตนะ 
 
                                                                                                                   อกนิฏฐา 
                                                                                                                   สุทัสสี 
                                                                                สุทธาวาส ๕             สุทัสสา 
                                                                                                                   อตัปปา 
                           จตุตถฌานภูมิ ๗                                                           อวิหา 
                                                                                                                   เวหัปผลา 
                                                                                                                   อสัญญสัตตา 
                                                                                                                   สุภกิณหา 
                          ตติยฌานภูมิ ๓                                                               อัปปมาณสุภา 
รูปภูมิ ๑๖                                                                                                  ปริตตสุภา 
                                                                                                                   อาภัสสรา 
                         ทุติยฌานภูมิ ๓                                                                อัปปมาณาภา 
                                                                                                                   ปริตตาภา 
                                                                                                                   มหาพรหมา 
                         ปฐมฌานภูมิ ๓                                                                ปุโรหิตา 
                                                                                                                   ปาริสัชชา 
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                                                                                                                   ปรนิมมิตวสวสัตี 
                                                                                                                   นิมมานรตี 
                                                                          ฉกามาวจร                      ดุสิตา 
                                                                                หรือ                           ยามา 
                                                                          เทวภูมิ                              ดาวดึงสา 
                        กามสุคติภูมิ ๗                                                                  จาตุมมหาราชิกา 
 
                                                                        มนุสสภูมิ ๑ มนุสส 
กามภูมิ ๑๑ 
                                                                                                                   อนุรกาย 
                                                                                                                   เปรต 
                                                                                                                   ดิรัจตฉาน 
                      อบายภูมิ ๔                                                                         นรก  
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                                                                       บทท่ี ๘ 
                                                  ความสัมพันธระหวางบุคคลกับภูมิ 
 
     บึคคลท่ียังไมเคยบรรลุมรรคผลเลย เปนผูท่ียังหนาดวยกิเลส เรียกวา ปุถุชน 
บุคคลผูท่ีไดเจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุมรรคผลแลว เปนผูท่ีหางไกลจากกิเลส เรียกวา 
อริยบุคคล ปุถุชนท่ีอยู ๔ บุคคล และอริยบุคคลมีอยู ๘ บุคคล รวมเปน ๑๒ บุคคล 
ดังนี ้
     ปุถุชน ๔ ไดแก          ทุคคติบุคคล ๑ 
                                          สุคคติบุคคล ๑ 
                                          ทวิเหตกุบุคคล ๑ 
                                          ติเหตุกบุคคล ๑ 
     อริยบุคคล ๘ ไดแก   โสดาปตติมัคคบุคคล ๑ 
                                          สกทาคามิมัคคบุคคล ๑           มัคคบุคคล ๔ 
                                          อนาคามิมัคคบุคคล ๑ 
                                          อรหัตตมัคคบุคคล ๑ 
 
                                          โสดาปตติผลบุคคล ๑ 
                                          สาทาคามิผลบุคคล ๑ 
                                          อนาคามิผลบุคคล ๑                 ผลบุคคล ๔ 
                                          อรหัตตผลบุคคล ๑ 
 
     บุคคลกับภูมิยอมมีความสัมพันธกัน กลาวคือ บุคคลใดเกิดไดในภมิูไหน และ 
บุคคลใดเกิดไมไดในภูมิไหนน้ันมีหลักเกณฑดังนี ้
     ปุถุชน โสดาบัน สกทาคามี อนาคามีมัคค ไมเกิดในสุทธาวาส ดวยประการท้ังปวง  
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     หมายความวา ปุถุชนท้ัง ๔ บุคคล กับโสดาปตติมัคคบุคคล ๑ โสดาปตติผล- 
บุคคล ๑ สหทาคามิมัคคบุคคล ๑ สกทาคามิผลบุคคล ๑ และอนาคามิมัคคบุคคล ๑ รวม 
เปน ๙ บุคคลดวยกัน ท้ัง ๙ บุคคลนี้จะเดในสุทธาวาสภมิูท้ัง ๔ แมแตภูมิใดภูมิหนึ่งไม 
ไดโดยประการท้ังปวง กลาวคือ ไมวาการเกิดนั้นจะเปนดวยอํานาจปฏิสนธิ หรือเกิดดวย 
อํานาจแหงภาวนา กเ็กิดไมไดท้ัง ๒ ประการ 
     ท้ังนี้เพราะสุทธาวาสภูมิท้ัง ๕ เปนท่ีเกดิโดยเฉพาะของอนาคามิผลบุคคล ท่ีได 
ปญจมฌานดวยนั้นโดยอํานาจแหงปฏิสนธิ และเปนท่ีเกิดของอรหัตตมัคคบุคคล อรหัตตผล 
บุคคล โดยอํานาจแหงการเจริญภาวนาท่ีสุทธาวาสภูมินัน้ 
 
หลักเกณฑการเกิดไดและไมไดในภูมิตาง ๆ 
     การท่ีบุคคลท้ัง ๑๒ จําพวกน้ันจะเกดิไดหรือไมไดในภูมิตาง ๆ นัน้ มีหลักเกณฑ 
ดังนี ้
     อริยบุคคลไมเกิดในอสัญญีและอบายภูมิเลย สวนภมิูท่ีเหลือนอกนั้น จะเปน 
พระอริยะและแมมิใชพระอริยะกเ็กิดได 
     พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ 
     ๑. อริยบุคคลท้ัง ๘ บุคคล ไมเกิดโดยอํานาจภาวนา ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ 
เพราะอสัญญสัตตภูมิ ๑ เปนภูมิของบุคคลท่ีมีแตรูปรางกายอยางเดียวเทานั้น หามีจิตใจไม 
บุคคลผูมีจิตใจจึงจะบําเพ็ญเพียรภาวนาธรรมใหแจงในอริยสัจ ๔ ได 
     ๒. อริยบุคคล ๘ ไมเกิด (โดยอํานาจปฏิสนธิ) ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ เพราะ 
พระอริยะหาไดเจริญสัญญาวิราคภาวนา ท่ีปรารถนาจะมีแตรูปอยางเดยีว โดยไมประสงค 
จะมีจิตใจอยางนั้นไม 
     ๓. อริยบุคคล ๘ ไมเกิด (โดยอํานาจภาวนา) ในอบายภูมิ ๔ เพราะบุคคลใน 
อบายภูมิ ๔ เปนบุคคลท่ีไรปญญา อันเปนองคสําคัญยิ่งในการบําเพ็ญเพยีรภาวนาธรรมใหถึง 
มรรคถึงผล    
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     ๔. อริยบุคคล ๘ ไมเกิด (โดยอํานาจปฏิสนธิ) ในอบายภูมิ ๔ เพราะอริย- 
บุคคล เปนผูท่ีละแลวซ่ึงกิเลสอันจะสงผลใหไปปฏิสนธิในอบายจึงเปนผูท่ีปดอบายไดแลว เปน 
ผูท่ีพนจากอบาย 
     ๕. สวนภูมิท่ีเหลือนอกนัน้ อันไดแก มนุษย ๑ ภูมิ เทวดา ๖ ภูมิ รูปภูมิ- 
๑๕ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ ๑) และรูปภูมิ ๔ รวม ๒๖ ภมิุ นั้นจะเปนอริยบุคคลก็ด ี
หรือแมมิใชอริยบุคคลก็ดี กเ็กิดได ดังนี้ คือ 
     ๖. ทุคคติบุคคล ๑ เกิดได (โดยอํานาจปฏิสนธิอยางเดียว) ในอบายภมิู ๔ 
     ๗. สุคติอเหตุกบุคคล ๑ เกิดได (โดยอํานาจปฏิสนธิอยางเดยีว) ในมนุษย ๑ 
ภูมิ ในเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา ๑ ภูมิ 
     ๘. ติเหตุกบุคคล ๑ (ท่ีเปนปุถุชน) เกดิได (โดยอํานาจปฏิสนธิอยางเดียว) 
ในมนุษย ๑ ภมิู ในเทวดา ๖ ภูมิ ถาเจิรญสมถภาวนาไดรูปฌานก็ดี ไดอรูปฌานก็ดี ก ็
ไปเกิด (โดยอํานาจปฏิสนธิ) ในรูปภูมิ ๑๑ (เวนสุทธาวาสภูมิ ๕) และอรูปภูมิ ๔ ตาม 
ช้ันฌามท่ีตนได 
     ๙. โสดาปตติมัคคบุคคล ๑ โสดาปตติผลบุคคล ๑ รวมอริยบุคคล ๒ บุคคลนี้ 
เกิดได (โดยอํานาจภาวนา) ในมนุษย ๑ ภมิู เทวดา ๖ ภูมิ รูปภูมิ ๑๐ (เวนสุทธาวาส- 
ภูมิ ๕ อสัญญสัตตภูมิ ๑) รวม ๑๗ ภูมิ 
 
     ขอสังเกต  
     มนุษย เทวดา และรูปพรหมนั้น สามารถเจริญปสสนาภาวนาใหบรรลุถึงโสดา- 
ปตติมรรค โสดาปตติผลได 
     ท่ีเวน สุทธาวาสภูมิ ๕ เพราะเปนท่ีเกิด (โดยอํานาจปฏิสนธิ) ของปญจมฌาน- 
อนาคามิผลบุคคล  
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     ท่ีไมไดกลาวถึง อรูปพรหมในขอนีด้วย เพราะในอรูปภูมิท้ัง ๔ นัน้ อรูปพรหม 
ท่ีเปนปุถุชน คือยังไมเคยบรรลุมรรคผลเลยน้ัน ไมสามารถเร่ิมเจริญวิปสสนาใหเกดิโสดาปตติ- 
มรรค โสดาปตติผลได ดวยเหตุวาการเจริญวิปสสนาภาวนาใหบรรลุมรรคผลในช้ันตนเร่ิมแรกนี ้
ตองอาศัยพิจารณาท้ังรูปธรรมท้ังนามธรรม แตอรูปพรหม ไมมีรูปธรรมใหอาศัยพิจารณาเลย 
จึงเจริญวิปสสนาภาวนาไมได 
     ๑๐. อริยบุคคลอีก ๖ คือ สกทาคามิมัคคบุคคล สกทาคามิผลบุคคล อนาคามิมัคค 
บุคคล อนาคามิผลบุคคล อรหัตตมัคคบุคคล และอรหัตตผลบุคคลนั้น เกิดได โดยอํานาจ 
ภาวนา ในมนษุย ๑ ภูมิ เทวดา ๖ ภูมิ รูปภมิู ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ ๑) และอรูปภูมิ ๔ 
รวม ๒๖ ภูมิ 
 
     ขอสังเกต 
     มนุษย เทวดา รูปพรหม และอรูปพรหม สามารถเจริญวิปสสนาภาวนา (ตอ) 
ใหบรรลุเปนอริยบุคคล ๖ นี้อีกได 
     สุทธาวาสภูมิ ๕ อัน เปนท่ีเกิดโดยอํานาจปฏิสนธิ ของ ปญจมฌานลาภีอนาคา- 
มิผลบุคคลอยูแลว จึงมีการเจริญวิปสสนาภาวนาเพ่ือใหบรรลุถึงข้ึนอรหัตตมรรค อรหัตตผล 
เทานั้น 
     ท่ีกลาวถึงอรูปพรหมดวยนั้น มีอธิบายวา มนุษยก็ดี เทวดากด็ี รูปพรหมก็ดี เจริญ 
สมถภาวนาจนไดอรูปฌานและเจริญวิปสสนาภาวนาดวยจนเปนโสดาบันบุคคลแลว เม่ือถึงแก 
มรณะก็ไปเกดิเปนอรูปพรหมท่ีเปนพระโสดาบัน โสดาบันบุคคลท่ีเปนอรูปพรหมนีเ้จริญ- 
วิปสสนาภาวนา (ตอ) เพื่อใหบรรลุเปนพระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตได ในการ 
เจริญวิปสสนาภาวนาตอเชนนี้ เพียงแตพจิารณานามธรรมอยางเดยีวก็ได ไมจําตองพิจารณา 
รูปธรรมอีกดวย เพราะรูปธรรมน้ันไดพจิารณามาแลวตั้งแตเร่ิมตนนัน้ 
     ๑๑. โสดาปตติผลบุคคล ๑ สกทาคามิผลบุคคล ๑ รวมอริยบุคคล ๒ บุคคลนี้ 
เฉพาะท่ีเปนมนุษยหรือเทวดา เม่ือส้ินชีวิตแลว ก็อาจจะมาเกิดโดยอํานาจปฏิสนธิ ใน 
มนุษย ๑ ภูมิ ในเทวดา ๖ ภูมิ อีกได  
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     แตถาเปนผูท่ีไดฌานดวยก็ไปเกดิโดยอํานาจปฏิสนธิ ไดในรูปภูมิ ๑๐ (เวน 
สุทธาวาสภูมิ ๕ อสัญญสัตตภูมิ ๑) และอรูปภูมิ ๔ ตามช้ันฌานท่ีตนไดบรรลุนั้น 
     เฉพาะโสดาปตติผลบุคคล สกทาคามิผลบุคคล ท่ีเปนรูปพรหมหรืออรูปพรหมอยูแลว 
จะไมกลับมาเกิดเปนมนุษยหรือเทวโลกอีกเลย 
     ๑๒. อนาคามิผลบุคคล ๑ เกิดไดโดยอํานาจปฏิสนธิ ดังนี้ 
     อนาคามิผลบุคคลท่ีเปนมนุษยหรือเทวดา แมในชาติท่ีบําเพ็ญเพียรภาวนาธรรม 
จนบรรลุเปนอนาคามิผลบุคคลนั้น จะไมไดเจริญสมถภาวนาดวยคือ ไมไดทําฌานเลยก็ตาม แต 
กอนท่ีจุติจติจะเกิด คือในชวนมรณาสันนวถีิ ฌานจิตท่ีไดเคยบําเพ็ญมาแลวแตชาติปางกอน 
โนนคร้ังหลังท่ีสุดก็จะเกิดข้ึนกอน แลวจุตจิิตจึงจะเกดิ เม่ือจุติแลวก็ตองปฏิสนธิเปนพรหมชั้น 
นั้น ๆ กลาวคือ พระอนาคามีท่ีเปนมนุษยหรือเทวดา เม่ือตายแลวก็ไปเกิดเปนพรหมแนนอน 
ไมกลับมาเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาอีก เพราะพระอนาคามีนั้นประหาณกามราคะและ 
พยาปาทะ ไดเด็ดขาดแลว 
     ถาอนาคามิผลบุคคลผูนั้นไดบรรลุปญจมฌานดวย กไ็ปเกิดในสุทธาวาสภูมิ โดย 
อํานาจปฏิสนธิแตอยางเดยีว 
 
ความสัมพันธระหวางภูมิกับบุคคล 
     ความสัมพันธระหวางภูมิกับบุคคลนั้น กลาวโดยสรุปไดดังนี ้
     ๑. อบายภมิู ท้ัง ๔ ภูมิ เปนท่ีเกิดของทุคคติบุคคล บุคคลเดียวเทานัน้ 
     ๒. มนุสสภูมิ ๑ และจาตุมหาราชิกาภูมิ ๑ รวม ๒ ภูมิเปนท่ีเกิดของ ๑๑ บุคคล  (เวนทุคคติบุคคล ๑) 
     ๓. เทวภูมิอีก ๕ ภูมิ ไดแก ดาวดึงส, ยามา, ดุสิต, นิมมานรตี และปรนิมมิตวสวัตตี เปนท่ีเกดิ 
ของ ๑๐ บุคคล คือ ทวิเหตุกบุคคล ๑ ติเหตุกปุถุชน ๑ และอริยบุคคล ๘ (เวนทุคคติบุคคล และสุคติ
บุคคล) 
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     ๔. รูปภูมิ ๑๐ ภูมิ ไดแก ปฐมฌานภูมิ ๓, ทุติยฌานภมิู ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ 
และเวหัปผลาภูมิ ๑ เปนท่ีเกดิของ ๙ บุคคล คือติเหตุกปุถุชน ๑ อริยบุคคล ๘ 
     ๕. อสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ เปนท่ีเกิดของสุคติอเหตุกบุคคล ๑ คือ มีรูปปฏิสนธิ 
แตอยางเดียว 
     ๖. สุทธาวาสภูมิ ท้ัง ๕ ภมิู เปนท่ีเกดิของ ๓ บุคคล คืออนาคามิผลบุคคล ๑ 
อรหัตตมัคคบุคคล ๑ อรหัตตผลบุคคล ๑ 
     ๗. อรูปภูมิ ท้ัง ๔ ภูมิ เปนท่ีเกิดของ ๘  บุคคล คือ ติเหตุกปุถุชน ๑ 
อริยบุคคล ๗ (เวนโสดาปตติมัคคบุคคล ๑) 
 
บุคคล ๒๑๔ จําพวก 
 
     บุคคล ๑๒ จ ำพวกดังกลาวนั้น เม่ือแบงยอยออกไปอีกจะไดบุคคลถึง ๒๑๔ จําพวก 
โดยการคิดคํานวณอาศัยภูมิเปนหลัก แลวเอาจํานวนบุคคลท่ีจะพึงเกดิไดในภูมินัน้คูณ ไดเทา 
ใด ก็เปนบุคคลเทานั้นจําพวก ดังตอไปนี ้
     อบายภูมิท้ัง ๔ ภูมิ ทุคคติบุคคล ๑ รวม ๑ คน ๔ ภูมิ เปน ๔ จําพวก (๑X๔= ๔) 
 
                                      สุคติอเหตุกบุคคล ๑ 
มนุสสภูมิ                    ทวิเหตุกบุคคล ๑    
จาตุมมหาราชิกา        ติเหตุกบุคคล ๑                           รวม ๑๑ คน ๒ ภมิูเปน ๒๒ พวก (๑๑X๒= ๒๒) 
                                     อริยบุคคล ๘ 
 
                                     ทวิเตหุกบุคคล ๑ 
เทวภูมิอีก ๕ ภูมิ        ติเหตุกบุคคล ๑    
                                     อริยบุคคล ๘                                รวม ๑๐ คน ๕ ภูมิเปน ๕๐ จาํพวก (๑๐X๕= 
๕๐) 
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ปฐมฌานภูมิ ๓ 
ทุติยฌานภูมิ ๓              ติเหตุกบุคคล                    รวม ๙ คน ๑๐ ภูมิเปน ๙๐ จําพวก (๙X๑๐=๙๐) 
ตติยฌานภูมิ ๓             อริยบุคคล 
เวหัปผลาภูมิ ๑ 
 
อสัญญสัตตภูมิ ๑        สุคติเหตุกบุคคล ๑          รวม ๑ คน ๑ ภูมิเปน ๑ จําพวก (๑X๑=๑) 
 
                                      อนาคามิผลบุคคล ๑ 
สุทธาวาสภูมิ ๕          อรหัตตมัคคบุคคล ๑      รวม ๓ คน ๕ ภูมิเปน ๑๕ จําพวก (๓X๕= ๑๕) 
                                     อรหัตตผลบุคคล ๑ 
 
                                      ติเหตุกบุคคล ๑ 
อรูปภูมิ ๔                   อริยบุคคล ๗                    รวม ๘ คน ๔ ภูมิเปน ๓๒ จําพวก (๘X๔= ๓๒) 
                                     (เวนโสดาปตติมรรค ๑) 
 
                                     รวมท้ังหมด ๓๑ ภมิู เปนท่ีเกดิของบุคคล ๒๑๔ จําพวก  
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                                                                    บทท่ี ๙ 
                                                               ปฏสินธิจตุ-กกะ 
 
     ปฏิสนธิ คือ การสืบตอภพชาติ หรือการเกิดข้ึนในภพใหมชาติใหม กลาวคือ 
เม่ือภพเกาชาติเกาส้ินสุดลงแลว จิต เจตสิก กัมมชรูป ปรากฏข้ึนเปนคร้ังแรกในภพใด 
ภพหนึ่ง ดวยอํานาจแหงการสืบตอภพเกากบัภพใหม นี้เรียกวา ปฏิสนธิ ปฏิสนธินี้มี ๔ จําพวก 
ดวยกัน คือ 
     ๑. อบายปฏิสนธิ คือการปรากฏข้ึนแหง จิต เจตสิก และกัมมชรูป เปนขณะ 
แรกในอบายภมิู ๔ คือการเกดิข้ึนในอบายภูมิ ๔ 
     ๒. กามสุคติปฏิสนธิ คือ จิต เจตจกิ และกัมมชรูป ปรากฏข้ึนเปนขณะแรก 
ในกามสุคติภมิู ๗ คือ การเกดิข้ึนในมนุษยโลกและในสวรรค 
     ๓. รูปาวจรปฏิสนธิ คือ จิต เจตสิก และกัมมชรูป ปรากฏข้ึนเปนขณะแรก 
ในรูปภูมิ ๑๕ และการปรากฏข้ึนขณะแรกแหงกัมมชรูป (อยางเดยีว) ในอสัญญสัตต- 
ภูมิ ๑ คือการเกิดข้ึนในพรหมโลกช้ันรูปพรหม ๑๖ ช้ัน 
     ๔. อรูปาวจรปฏิสนธิ คือ จิต และเจตสิก ปรากฏข้ึนเปนขณะแรกใน 
อรูปภูมิ ๔ คือการเกิดข้ึนในพรหมโลกช้ันอรูปภูมิ 
     - อบายปฏิสนธิ 
     อบายปฏิสนธิ มีปฏิสนธิจิตดวงเดียว คือ 
     อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวง ยอมเกิดในอบายภมิูท้ัง ๔ เปนปฏิสนธิจิต 
ของสัตวนรก สัตวดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย 
     เม่ือไดทําหนาท่ีปฏิสนธิในปฏิสนธิกาล คือขณะแรกเกิดแลว ตอจากนั้นก็ทํา 
หนาท่ีภวังค-(เวนแตเวลาท่ีจติข้ึนวิถี)-ตลอดท้ังชาติ จนถึงวาระสุดทายแหงภพนัน้ชาตินั้น 
จึงทําหนาท่ีจุต ิเปนอันส้ินภพนั้นชาตินัน้กนัเสียที  
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     เม่ือไดปฏิสนธิดวยจิตดวงใดแลว จติดวงนั้นก็ทําหนาท่ีภวังค รักษาภพชาตินัน้ไว 
และท่ีจิตดวงนั้นกย็ังทําหนาท่ีจุติหาใชอ่ืนไม 
     ภูมิท่ีเกดิของสัตวเหลานีเ้ปนทุคคติภูมิ และปฏิสนธิจิตก็เปนพวกอเหตุกจิต เหตุนีจ้ึง 
เรียกสัตวเหลานี้วา ทุคคติอเหตุกบุคคล แตสวนมากเรียกกันส้ัน ๆ วา ทุคคติบุคคล 
     - กามสุคติปฏิสนธิ 
     กามสุคติปฏิสนธิ มีปฏิสนธิจิต ๙ ดวงคือ 
     ๑. อุเบกขาสันตีรณกุศลวบิาก ๑ ดวง ยอมเกิดใน มนุสสภูมิ ๑ และใน 
จาตุมมหาราชิกาภูมิ ๑ 
     มนุษย ผูปฏิสนธิดวยอุเบกขาสันตีรณกศุลวิบากนี้ รางกายไมสมประกอบ เปนผูมี 
บุญนอยจึงพกิารตาง ๆ มาแตกําเนิด ไมใชมาพิการภายหลัง เชน ความพิการ ๑๐ ประการ 
คือ 
     (๑) ชจจฺนธ ตาบอด 
     (๒) ชจฺจพธิร หูหนวก 
     (๓) ชจฺจฆานก จมูกเสีย ไมไดกล่ิน เพราะไมมีฆานปสาท 
     (๔) ชจฺจมค เปนใบ 
     (๕) ชจจฺชฬ โงเงาผิดปกติ นับสิบก็ไมถูก 
     (๖) ชจจฺุมฺมตฺตก เปนบา 
     (๗) ปณฑฺก พวกบัณเฑาะก คือ พวกวปิริตในเร่ืองเพศ 
     (๘) อุภโตพยฺชนก ผูปรากฏเปน ๒ เพศ 
     (๙) นปุสก ผูไมปรากฏเพศ 
     (๑๐) มมฺม ผูติดอาง 
     สวนเทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกา ท่ีปฏิสนธิดวยอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก กเ็ฉพาะ 
พวกเทวดาช้ันต่ํา เปนพวกภมุมัฏฐเทวดา วนิิปาติกอสุราบางพวก และเวมานิกเปรตบางพวก  
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     ขอสังเกต 
     เทวดาพวกวินิปาติกอสูรและเวมานิกเปรต ท่ีมีปฏิสนธิจิตเปนทวิเหตุกปฏิสนธิ 
หรือติเหตุกปฏิสนธิก็มี ใชแตเทานั้น วินิปาติกอสูรท่ีเปนติเหตุกบุคคล ไดบรรลุมรรคผลก็มี 
เหมือนกนั 
     ผูท่ีปฏิสนธิดวยอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากนี้ มี ๑๒ จําพวก คือมนษุยพิกลพิการ ๑๐ 
และวนิิปาติกอสุรา ๑ และเวมานิกเปรต ๑ 
     ภูมิท่ีเกดิของมนุษยและเทวดาท้ัง ๑๒ จําพวกนี้เปนสุคติภูมิ แตปฏิสนธิจัดเปน 
อเหตุกจติ ดังนั้นจึงเรียกวา สุคติอเหตุกบุคคล 
     ๒. มหาวิบาก ๘ ดวง ยอมเกิดในมนุสสภูมิ ๑ เทวดาภูมิ ๖ รวมเปน ๗ ภูมิ 
ดวยกัน 
     บรรดามนุษยท้ังหลาย (เวนผูมีความพกิาร ๑๐ อยาง) และเทพยดาท้ังปวง (เวน 
เทวดาชัน้ตํ่า ๒ จําพวก) ลวนแตปฏิสนธิมาดวยมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งในจําพวก ๘ ดวงนัน้ 
และจําแนกไดเปน ๒ บุคคล คือบุคคลท่ีเปนญาณวิปปยุต ไมประกอบดวยปญญาเรียกวาเปน 
ทวิเหตกุบุคคล และบุคคลเปนญาณสัมปยุต เปนผูท่ีมีปญญา เรียกวาเปนติเหตกุ- 
บุคคล 
     อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑ ดวง มหาวิบาก ๘ ดวง รวมจิต ๙ ดวงนี้ ไดช่ือ 
วา กามสุคติปฏิสนธิ 
     เม่ือรวมอุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวงเขาอีกจึงนับเปนกามปฏิสนธิ ๑๐ 
     - รูปาวจรปฏิสนธิ 
     รูปาวจรปฏิสนธิ มีปฏิสนธิ ๖ คือ ปฏิสนธิจิต ๕ รูปปฏิสนธิ ๑ คือ 
     ๑. รูปาวจรปฐมฌานวิบากจิต ๑ ดวง ยอมเกิดในปฐมฌานภูมิ ๓ กลาวคือ 
ปฐมฌานวิบากเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จตุิจิตของรูปพรหมในปฐมฌานภูมิ ๓ ภูมิ  
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     ๒. รูปาวจรทุติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง และรูปาวจรตติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง 
ยอมเกิดในทุตยิฌานภูมิ ๓ ภมิู 
     ทุติยฌานวบิาก กับตติยฌานวิบาก เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตจิิต ของรูปพรหม 
ในทุติยฌานภมิู ๓ ภูมิ 
     ๓. รูปาวจรจตุตฌานวิบาก ๑ ดวง ยอมเกิดในตติฌานภูมิ ๓ กลาวคือ จุตตถ- 
ฌานวิบาก เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจติ ของรูปพรหมในตติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ 
     ๔. รูปาวจรปญจมฌานวิบาก ๑ ดวง ยอมเกิดในจตุตถฌานภูมิ ๖ (เวน 
อสัญญสัตตภูมิ ๑) 
     ปญจมฌานวิบาก เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต ของรูปพรหมในจตุตถฌาน- 
ภูมิ ๖ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
     ๕. รูปปฏิสนธิอยางเดยีว ยอมเกิดในอสัญญสัตตภูมิ ๑ กลาวคืออสัญญสัตต- 
พรหมมีการปฏิสนธิดวยรูปเทานั้น ปฏิสนธิจิตหามีดวยไม ท้ังนี้เปนเพราะอํานาจของปญจม- 
ฌานกุศลท่ีเกีย่วดวยสัญญาวริาคภาวนา 
     รวมรูปาวจรปฏิสนธินี้ มีปฏิสนธิ ๖ ประการ คือปฏิสนธิดวยรูปาวจรวิบากจิต ๕ 
ปฏิสนธิดวยรูปปฏิสนธิ (กัมมชรูป) ๑ 
     อรูปาวจรปฏิสนธิ 
     อรูปปฏิสนธิ มีปฏิสนธิจิต ๔ ดวง คือ 
     ๑. อากาสานัญจายตนตวบิาก ๑ ดวง ยอมเกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ ๑ โดย 
ความเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต 
     ๒. วิญญาณัญจายตนวิบาก ๑ ดวง ยอมเกิดในวิญญาณญัจายตนภูมิ ๑ โดยความ 
เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตจิิต 
     ๓. อากิญจัญญายตนตวิบาก ๑ ดวง ยอมเกิดในอากิญจญัญายตนภูมิ ๑ โดยความ 
เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตจิิต  
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     ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก ๑ ดวงยอมเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ 
โดยความเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุตจิิต 
 
สรุปปฏิสนธิ ๔ 
     ปฏิสนธิ ๔ นั้นกลาวสรุปไดดังนี ้
อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน อบาย ๔ ภูมิ 
อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิเปนคน มนษุยพกิาร ในมนุษยภูมิ 
                                                                                               และเปนเทวดาช้ันตํ่าในเทวภูมิ 
มหาวิบากจิต ๘ ดวง ปฏิสนธิใน                                      มนุษย ๑ ภูมิ 
                                                                                               เทวดา ๖ ภูมิ 
รูปาวจร ปฐมฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ปฐมฌานภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร ทุติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง  
                                                                     ปฏิสนธิใน ทุติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร ตติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง 
 
รูปาวจร จตุตถฌานวิบากจติ ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ตติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร ปญจมฌานวิบากจติ ๑ ดวง ปฏิสนธิใน จตุตถฌานภูมิ ๖ ภูมิ 
กัมมชรูปปฏิสนธิ (รูปปฏิสนธิ ไมมีปฏิสนธิวิญญาณ) ปฏิสนธิในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภมิู 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ปฏิสนธิใน อรูปภูมิ ๔ ภูมิ 
 
                                     จิตปฏิสนธิ ๑๙ 
รวมปฏิสนธิ ๒๐                                          ปฏิสนธิใน ๓๑ ภูมิ 
                                     รูปปฏิสนธิ ๑  
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                                                                บทท่ี ๑๐ 
                                                             โยน-ิกําเนิด 
 
     กําเนิดท่ีปฏิสนธิวิญญาณอาศัยเกิด หรือท่ีสัตวท้ังหลายอาศัยเกดินั้นเรียกวา โยนิ 
หรือกําเนดิ 
     ปฏิสนธิวิญญาณท้ัง ๑๙ ดวง หรือสัตวท้ังหลายนั้น มีท่ีอาศัยเกิด ๔ ประการ 
เรียกวา โยนหิรือกําเนิด ๔ คือ 
     ๑. ชลาพุชกําเนิด อาศัยเกิดจากทองมารดา คลอดออกมาเปนตัว แลวคอย ๆ 
เติบโตข้ึนตามลําดับ สัตวท่ีเปนชลาพุชกําเนิด คือ 
     ก. มนุษย 
     ข. เทวดาช้ันตํ่า (หมายเฉพาะเทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกา คือ วินิปาติกอสุรกาย 
และเวมานิกเปรตอสุรกาย ซ่ึงปฏิสนธิดวยอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากเทานั้น) 
     ค. สัตวดิรัจฉาน 
     ง. เปรต (เวนนิชฌามตัณหิกเปรต คือเปรตจําพวกท่ีถูกไฟเผาอยูเสมอ) 
     จ. อสุรกาย 
     ๒. อัณฑชกําเนิด อาศัยเกิดจากทองมารดาเหมือนกัน แตมีฟองหอหุม คือเกิด 
มาเปนไขกอน แลวจึงแตกจากไขมาเปนตัว และคอย ๆ เติบโตข้ึนตามลําดับ สัตวท่ีเปน 
อัณฑชกําเนิดคือ 
     ก. มนุษย พิเศษบางคน 
     ข. เทวดาช้ันตํ่า 
     ค. สัตวดิรัจฉาน 
     ง. เปรต (เวนนิชฌานตัณหิกเปรต) 
     จ. อสุรกาย  
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     ขอสังเกต 
     สัตวท่ีเกิดเปนชลาพุชกําเนิด และอัณฑชกําเนิด ท้ัง ๒ ประการนั้น รวมเรียกวา 
คัพภเสยยกสัตว เพราะตองอาศัยเกิดในครรภมารดา 
     ๓. สังเสทชกําเนิด ไมไดอาศัยเกิดจากทองมารดา แตอาศัยเกิดจากตนไม 
ดอกไม โลหิต หรือท่ีเปยกช้ืนเปนตน เกิดมาก็เล็กเปนทารก แลวจึงคอย ๆ เติบโตข้ึนมา 
สัตวท่ีเปนสังเสทชกําเนิด คือ 
     ก. มนุษย พิเศษบางคน 
     ข. เทวดาช้ันตํ่า 
     ค. สัตวดิรัจฉาน 
     ง. เปรต (เวนนิชฌานตัณหิกเปรต) 
     จ. อสุรกาย 
     ๔. โอปปาติกกําเนดิ ไมไดอาศัยเกดิจากทองมารดา ไมไดอาศัยส่ิงใดเกิด แต 
เกิดโดยผุดเปนตัวข้ึนมา และโตใหญเต็มท่ีในทันทีทันใดนั้นเลย สัตวท่ีเปนโอปปาติกกําเนิด 
คือ 
     ก. มนุษย (มีในสมัยตนกปัป) 
     ข. เทวดาท้ัง ๖ ช้ัน (เวนเทวดาช้ันตํ่า) 
     ค. พรหมท้ังหมด 
     ง. สัตวดิรัจฉาน 
     ฉ. อสุรกาย 
     มนุษย ๑ ภมิู เทวดาชัน้จาตุมมหาราชิกา ๑ ภูมิ (เวนเทวดาช้ันตํ่า), สัตวดิรัจฉาน 
๑ ภูมิ, เปรต ๑ ภูมิ (เวนนิชฌามตัณหกิเปรต), อสุรกาย ๑ ภูมิ รวม ๕ ภมิูนี้ มีกําเนดิ 
ไดท้ัง ๔ กําเนดิ  
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     ๒. เทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกา ๑ ภูมิ เฉพาะเทวดาช้ันต่ํา มีเพียง ๓ กาํเนิด 
คือ ชลาพุชกําเนิด, อัณฑชกําเนิด และสังเสทชกําเนิด (เวนโอปปาติกกาํเนิด) 
     ๓. เทวดาต้ังแตช้ันดาวดึงสข้ึนไป รวม ๕ ภูมิ รูปพรหมท้ัง ๑๖ ภูมิ และอรูป- 
พรหมท้ัง ๔ ภมิู, นิชฌามตัณหิกเปรต ๑ ภูมิ และ สัตวนรก ๑ ภูมิ มีกําเนิดไดอยางเดยีว 
คือ โอปปาติกกําเนิด 
 
สรุปปฏิสนธิ 
     การปฏิสนธิของบุคคลอันเปนไปตามกาํเนิดตามภูมิและปฏิสนธิจิตนั้น กลาวสรุป 
โดยแสดงเปนตารางไดดังนี ้
 
          บุคคล                           กําเนิด (โยน)ิ                             ภูมิ                                 ปฏิสนธิวิญญาณ 
 
ทุคคติบุคคล   
  สัตวนรก 
                                                โอปปาติกะ                              นิรยภูมิ 
  นิชฌามตัณหกิเปรต                                                                                              อุเบกขาสันตีรณ   
                                                                                                   เปรตภูมิ 
  อสุรกาย 
                                                กําเนิดท้ัง ๔                              อสุรกาย                 อกุศลวิบาก ๑ ดวง                               
                                                                                                 ดิรัจฉานภมิู 
สุคติอเหตุกบุคคล 
  มนุษย                                  กําเนิดท้ัง ๔                           มนุสสภูมิ 
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                                              คัพภเสยยกะ                                                               อุเบกขาสันตีรณ 
เทวดาชัน้ตํ่า                        สังเสทชะ                       จาตุมมหาราชิกาภมิู          กุศลวบิาก ๑ ดวง 
อสัญญสัตตพรหม            โอปปาติกะ                     อสัญญสัตตภูมิ                   ไมมีปฏิสนธิจิต 
ทวิเหตกุบุคคล 
  มนุษย                                                                                 มนุสสภูมิ                     มหาวิบาก 
                                             กําเนิดท้ัง ๔                    จาตุมมหาราชิกาภมิู          ญาณวปิปยุต 
  จาตุมมหาราชิกา                                                       เทวภูมิ ๕ ช้ัน                     ๔ ดวง 
  ดาวดึงสข้ึนไป                โอปปาติกะ                                                                   ปฐมฌานวิบาก ๑ 
                                                                                       ปฐมญานภูมิ ๓                   ทุติยฌานวิบาก ๑ 
รูปพรหม                            โอปปาติกะ                     ทุติยฌานภูมิ ๓                    ตติยฌานวิบาก ๑ 
                                                                                                                                     จตุตถฌานวิบาก ๑ 
                                                                                       ตติยฌานภูมิ ๓                   ปญจมฌานวิบาก ๑ 
                                                                                       จตุตถฌานภูมิ ๖                 อากาสา ฯ วิบาก ๑ 
                                                                                       อากาสานัญจายตนภูมิ       วิญญา ฯ วิบาก ๑ 
                                                                                       วญิญาณัญจายตนภูมิ           
อรูปพรหม                         โอปปาติกะ                     อากิญจัญญายตนภมิู          อากิญ ฯ วิบาก ๑ 
                                                                                     เนวสัญญานาสัญญตนภุมิ   เนวสัญญา ฯ วิบาก ๑ 
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                                                               บทท่ี ๑๑ 
                                                           สัตตาวาสภูมิ ๙ 
 
     สัตตาวาสภูมิ หมายถึง ท่ีอยู ท่ีอาศัยของสัตวโดยจัดเปนพวก ๆ ไดเปน ๙ จําพวก 
หรือ ๙ ภูมิ คือ 
     ๑. นานาตตฺกายภูมิ ภูมิเปนท่ีเกิดของสัตวท้ังหลาย ท่ีมีรูปรางสัณฐานตาง ๆ กัน มี ๑๔ ภมิู คือ 
     - กามภูมิ ๑๑ 
     - ปฐมฌานภูมิ ๓ 
     ๒. เอกตฺตกายภูมิ มีรูปรางสัณฐานเหมอืน ๆ กัน มี ๑๒ ภูมิ คือ 
     - ทุติยฌานภูมิ ๓ 
     - ตติยฌานภูมิ ๓ 
     - เวหัปผลาภูมิ ๑ 
     - สุทธาวาสภูมิ ๕ 
     ๓. นานาตฺตสฺญีภูมิ มีปฏิสนธิจิตตางกัน มี ๑๐ ภูมิ คือ 
     - กามสุคติภูมิ ๗ 
     - ทุติยฌานภูมิ ๓ 
     ๔. เอกัตฺตสฺญีภูมิ มีปฏิสนธิอยางเดียวกัน มี ๑๖ ภูมิ คือ 
     - อบายภูมิ ๔ 
     - ปฐมฌานภูมิ ๓ 
     - ตติยฌานภูมิ ๓  
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     - เวหัปผลาภูมิ 
     - สุทธาวาสภูมิ 
     ๕. อสฺญีภูมิ ภูมิเปนท่ีเกิดของสัตวท่ีไมมีนามธรรม มี ๑ ภูมิ คือ 
     - อสัญญสัตตภูมิ ๑ 
     ๖. อากาสานฺจายตนภูมิ ๑ 
     ๗. วิฺญาณฺจายตนภูมิ ๑ 
     ๘. อากิฺจฺญายตนภูมิ ๑ 
     ๙. เนวสฺญานาสฺญายตนภูมิ ๑ 
     เม่ือกลาวโดยสรุปจะเปนดังนี ้
     ท่ีมีรูปรางตางกันหรือเหมือนกันกับปฏิสนธิวิญญาณ 
     ๑. นานาตตฺกายนานาตฺตสฺญี สัตวท่ีมีรูปรางตางกัน และมีปฏิสนธิวิญญาก็ตางกนัดวย มี ๗ ภมิู 
คือ กามสุคติภูมิ ๗ 
     ๒. นานาตฺตกายเอกตฺตสฺญี มีรูปรางตางกัน แตมีปฏิสนธิวิญญาณอยางเดยีวกัน มี ๗ ภูมิ คือ 
     - อบายภูมิ ๔ 
     - ปฐมฌานภูมิ ๓ 
     ๓. เอกตฺตกายนานาตฺตสฺญี มีรูปรางเหมือนกนั แตปฏิสนธิวิญญาณตางกัน มี ๓ ภูมิ คือ  
     - ทุติยฌานภูมิ  ๓ 
     ๔. เอกตฺตกายเอกตฺตสฺญี มีรูปรางเหมือนกัน และมีปฏิสนธิวิญญาณก็อยางเดียวกัน มี ๙ ภูมิ คือ 
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     - ตติยฌานภูมิ ๓ 
     - เวหัปผลาภูมิ ๑ 
     - สุททธาวาสภูมิ ๕ 
     สําหรับสัญญสัตตภูมิ ๑ ไมมีนามขันธ คือ ไมมีปฏิสนธิวิญญาณและอรูปภูมิ ๔ 
ก็ไมมีรูปขันธ คือไมมีรูปรางสัณฐาน รวม ๕ ภูมินีจ้ึงจัดเปน นานาตฺต หรือ เอกตฺต 
ไมได 
 
วิญญาณฐิติ ๗ 
     วิญญาณฐิต ิหมายถึงภูมิอันเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณ 
     ๑. นานาตตฺกายนานาตฺตสฺญีภูมิ สัตวท่ีมีรูปรางตางกัน และมีปฏิสนธิวิญญาณก็ตางกัน 
     ๒. นานาตฺตกายเอกตฺตสฺญีภูมิ สัตวท่ีมีรูปรางตางกัน แตมีปฏิสนธิวิญญาณอยางเดียวกัน 
     ๓. เอกตฺตกายนานาตฺตสฺญีภูมิ สัตวท่ีมีรูปรางเหมือนกัน แตมีปฏิสนธิวิญญาณตางกัน 
     ๔. เอกตฺตกายเอกตฺตสฺญีภูมิ สัตวท่ีมีรูปรางเหมือนกัน และมีปฏิสนธิวิญญาณอยางเดยีวกัน 
     ๕. อากาสานฺจายตนภูมิ 
     ๖. วิฺญาณฺจายตนภูมิ 
     ๗. อากิญจฺญายตนภูมิ 
     สําหรับอสัญญสัตตภูมิ เปนภูมิของสัตวท่ีไมมีปฏิสนธิวิญญาณและเนวสัญญานา- 
สัญญายตนภูมิ เปนภูมิของสัตวท่ีมีปฏิสนธิวิญญาณ คือนามขันธก็จริงอยู แตวานามขันธ 
นั้นไมปรากฏชัด จะวามีกไ็มใช จะวาไมมีก็ไมใช ท้ัง ๒ ภูมินี้จึงไมจัดเขาใน 
วิญญาณฐิติ ๗ นี้  
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ความสัมพันธระหวางภพกับภูมิ 
 
ก. ๑. กามภพ ๑๑ ภูมิ =           ปญจโวการภพ ๑๑ ภูมิ = สัญญีภพ ๑๑ ภมิู 
                                                   ปญจโวการภพ ๑๕ ภูมิ = สัญญีภพ ๑๕ ภูมิ 
๒. รูปภพ ๑๖ ภูมิ = 
                                                   เอกโวการภพ ๑ ภูมิ = อสัญญีภพ ๑ ภมิู 
                                                                                                  สัญญีภพ ๓ ภูมิ 
๓. อรูปภพ ๔ ภูมิ =                 จตุโวการภพ ๔ ภูมิ = 
                                                                                                  เนวสัญญาฯ ๑ ภูมิ 
ข. ๑. ปญจโวการภพ ๒๖ ภมิู =      กามภพ ๑๑ ภูมิ          = สัญญีภพ ๒๖ ภูมิ 
                                                            รูปภพ ๑๕ ภูมิ 
 
๒. เอกโวการภพ ๑ ภูมิ = รูปภพ ๑ ภูมิ = อสัญญีภพ ๑ ภูมิ 
                                                                                               สัญญีภพ ๓ ภูมิ 
๓. จตุโวการภพ ๔ ภูมิ =  อรูปภพ ๔ ภูมิ =  
                                                                                               เนวสัญญา ฯ ๑ ภูมิ 
 
                                                                                                       กามภพ ๑ ภูมิ 
                                                     ปญจโวการภพ ๒๖ ภูมิ = 
ค. ๑. สัญญีภพ ๒๙ ภูมิ =                                                           รูปภพ ๑๕ ภูมิ 
                                                    จตุโวการภพ ๓ ภูมิ = อรูปภพ ๓ ภูมิ 
๒. อสัญญีภพ ๑ ภูมิ = เอกโวการภพ ๑ ภูมิ = รูปภพ ๑ ภูมิ 
๓. เนวสัญญานาสัญญายตนภพ ๑ ภูมิ = จตุโวการภพ ๑ ภูมิ = อรูปภพ ๑ ภูมิ  
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อายุของสัตว 
     ๑. อายุของสัตวนรก ในอบายภูมินั้น อกศุลกรรมเปนเคร่ืองประมาณอายุ กลาว 
คือ ถาอกุศลกรรมนั้นหนกัมาก ก็ตองทนเสวยทุกขอยูถึงอสงไขยป ถาอกุศลนั้นเบากต็องเสวย 
ทุกขนอยลงมาตามลําดับ และหากวาขณะที่กําลังเสวยทุกขทรมานอยู สัตวนรกนัน้เกิดระลึก 
นึกถึงกุศลท่ีตนไดสรางสมไวแตปางกอนข้ึนมาได ก็สามารถพนจากสัตวนรกไปบังเกดิเปนมนษุย 
หรือเทวดาไดทันทีก็มีมาก เรียกวาเปนการจุติจากสัตวนรก เพราะหมดกรรมในชาตินัน้ ไม 
ตองทนทุกขทรมานอยูจนส้ินอายุไขย 
     ๒. อายุของเปรต ก็ไมแนนอน เชนเดียวกันกับของสัตวนรกดวย เปรต และ 
อสุรกาย ๒ จําพวกนี้ ตองเสวยกรรมในระยะเวลาอันส้ัน ก็มีได 
     ๓. อายุของอสุรกาย ก็ไมแนนอนเชนเดยีวกัน ตองรับกรรมเปนเวลาชานาน 
จนประมาณไมไดก็มี ทนทุกขอยูเปนเวลาไมนานก็มี แลวแตกรรมท่ีไดทํามาแตปางกอน 
     ๔. อายุของสัตวดิรัจฉาน บางอยางก็นอยนับวนั เชน ยงุอายุประมาณ ๗ วัน 
ยางอยางกน็านนับเปนรอยป เชน เตา อายุประมาณ ๓๐๐ ป เปนตน แลวแตเผาพันธุ 
นอกจากนั้นแลว สัตวดิรัจฉานท่ีมีอายุยังไมถึงท่ีควรก็มีเหตุท่ีทําใหตายไดหลายประการ เชน 
อดยาก ดินฟา อากาศแปรปรวน เปนโรคระบาด หรือถูกฆาเปนตน 
     ๕. อายุของมนุษย กลาวเฉพาะในโลกปจจุบันท่ีเราทานอยูกนันี้ กไ็มแนนอน 
บุคคลใดมีอายยุืน ยอมมีอายถึุง ๑๐๐ ป หรือเกินกวา ๑๐๐ ป ไปเล็กนอยก็มีบาง แตไมถึง 
๒๐๐ ป 
     ๖. อายุของเทวดาในจาตุมมหาราชิกาภมิู เฉพาะวินิปาติกอสุรเวมานกิเปรต 
กุมมัฏฐเทวดาเหลานี้ จัดเปนเทวดาช้ันตํ่า มีอายุไมแนนอนเหมือนกัน กรรมเทานั้นเปน 
ประมาณของอายุเทวดาเหลานั้น                                                                                                                                                   
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     ๗. เทวดาช้ันจาตุมมหาราชิกาภูมิ (เวนเทวดาช้ันตํ่าท่ีกลาวในขอ ๖) มีอายุ 
๕๐๐ ปทิพย เทียบกับปมนษุยเทากับ ๙ ลานป โดยเทียบดังนี ้
     ๑ วันทิพย ช้ันจาตุมมหาราชิกา เทากับ ๕๐ ป มนุษย 
     ๓๐ วันทิพย เปน ๑ เดือนทิพย ๕๐x๓๐ =  ๑,๕๐๐ ป มนุษย 
     ๑๒ เดือนทิพย เปน ๑ ปทิพย ๑,๕๐๐x๑๒=๑๘,๐๐๐ ป มนุษย 
     ดังนั้น ๕๐๐ ป ทิพยจึงเทากับ ๑๘,๐๐๐x๕๐๐ = เกาลานป มนุษย 
 
     ๘. เทวดาช้ันดาวดึงสมีอายุ ๑,๐๐๐ ปทิพย ช้ันนี้ ๑ วันทิพยเทากับ ๑๐๐ ป 
มนุษย ดังนั้น ๑,๐๐๐ ป ทิพยจึงเทากับ ๓๖ ลานป มนุษย 
     ๙. เทวดาชัน้ยามา มีอายุ ๒,๐๐๐ ปทิพย ช้ันนี้ ๑ วันทิพยเทากับ ๒๐๐ ป 
มนุษย ดังนั้น ๒,๐๐๐ ปทิพยจึงเทากับ ๑๔๔ ลานป มนุษย 
     ๑๐. เทวดาชั้นดุสิต มีอาย ุ๔,๐๐๐ ปทิพย ช้ันนี้ ๑ วันทิพยเทากับ ๔๐๐ ปมนุษย 
ดังนั้น ๔,๐๐๐ ปทิพยเทากับ ๕๗๖ ลานปมนุษย 
     ๑๑. เทวดาชั้นนิมมานรตี มีอายุ ๘,๐๐๐ ปทิพย ในช้ันนี้ ๑ วนัทิพยเทากับ ๘๐๐ 
ปมนุษย ดังนัน้ ๘,๐๐๐ ปทิพยจึงเทากับ ๒,๓๐๔ ลานปมนุษย 
     ๑๒. เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุ ๑๖,๐๐๐ ปทิพย ในช้ันนี้ ๑ วนัทิพย 
เทากับ ๑,๖๐๐ ป มนุษย ดังนัน้ ๑๖,๐๐๐ ป ทิพยจึงเทากับ ๙,๒๑๖ ลานปมนุษย 
     ๑๓. อายุของพรหมนั้น นับเปนมหากปัป ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ียาวนานจนเหลือท่ี 
จะคณานับ แตก็มีหลักเกณฑท่ีควรจะทราบพอเปนเคาไวดังนี ้
     กัปป ถือเกณฑอายไุขยของมนุษย ซ่ึงเรียกวาอายุกัปป เหตุนั้นอายุของมนุษยสมัย 
หนึ่ง ๆ นั้น จึงเรียกวากัปป 
     อัตรกัปป ถือเกณฑของอายุมนุษยตั้งแตสมัยท่ีอายุยนืท่ีสุด หรืออสงไขยป แลวลด 
นอยลงมาตามลําดับจนถึงอายุกัปป ๑๐ ป แลวกลับคอย ๆ ข้ึนไปอีกจนถึงอสงไขยป, นบัจาก  
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อสงไขยปลงมาจนถึง ๑๐ ป แลวนับจาก ๑๐ ป ข้ึนไปจนถึงอสงไขยป ลงเท่ียวหน่ึงและข้ึนอีก 
เท่ียวหน่ึงเชนนี้แหละ เรียกวา ๑ อันตรกัปป 
     ครบ ๖๔ อันตรกัปป นับเปน ๑ อสงไขยกัปป 
     ครบ ๔ อสงไขยกัปป จึงเปน ๑ มหากัปป 
     ๑๓.๑ อายขุองรูปพรหมในปฐมฌานภมิู ๓ นั้น ปาริสัชชาพรหมอายุ ๑ ใน ๓ 
มหากัปป ปุโรหิตพรหม อายกุึ่งมหากัปป, มหาพรหมามีอายุ ๑ มหากัปป 
     ๑๓.๒ อายขุองรูปพรหมในทุติยฌานภมิู ๓ นั้น ปริตตาภาพรหมดอายุ ๒ มหากปัป, 
อัปปมาณาภาพรหม อายุ ๔ มหากัปป, อาภัสราพรหมอายุ ๘ มหากัปป 
     ๑๓.๓ อายขุองอรูปพรหมในตติยฌานภูมิ ๓ นั้น ปริตตสุภาพรหมอายุ ๑๖ มหากปัป 
อัปปมาณสุภาพรหม อายุ ๓๒ มหากัปป, สุภกิณหาพรหมอายุ ๖๔ มหากัปป 
     ๑๓.๔ อายขุองรูปพรหมในจตุตถฌานภูมิ เฉพาะเวหปัผลาพรหมและอสัญญสัตต- 
พรหม มีอายุ ๕๐๐ มหากัปป, เทากันท้ัง ๒ ภูมิ 
     ๑๓.๕ อายขุองพรหมอริยในสุทธาวาสภูมิ คือ 
     - อวิหา ๑,๐๐๐ มหากัปป 
     - อตัปปา ๒,๐๐๐ มหากัปป 
     - สุทัสสา ๔,๐๐๐ มหากปัป 
     - อกนิฏฐา ๑๖,๐๐๐ มหากัปป 
     ๑๓.๖ อายขุองอรูปพรหม คือ 
     - อากาสานญัจายตนพรหม ๒๐,๐๐๐ มหากัปป 
     - วิญญาณญัจายตนพรหม ๔๐,๐๐๐ มหากัปป 
     - อากิญจัญญายตนพรหม ๖๐,๐๐๐ มหากัปป 
     - เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ๘๔,๐๐๐ มหากัปป  
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                                                                        บทท่ี ๑๒ 
                                           มรณจตุกกะ หมวดวาดวยมรณุปปตต ิ๔ 
 
     มรณะแปลวาความตายหรือความดับจิต หรือการจุติ มี ๓ อยางคือ 
     ๑. ขณิกมรณะ ตายทุกขณะจติ หมายถึงการตายตามความดับของรูปนามซ่ึงมี 
ช่ัวขณะอุปปาทะ ฐิติ ภังคะ 
     ๒. สัมมติมรณะ ตายโดยสมมติ หมายถึงการตายของคนหรือสัตวท่ัวไป โดย 
การส้ินลมหายใจเดด็ขาด หรือหมายถึงการส้ินไปแหง อนุปาลธรรม ๓ ประการ คือ อายุ 
หรือกรรมชรูปส้ินไปหมดไป ๑ (อุสมาเตโช คือ ไฟธาตุท่ีทําใหรางกายอบอุนส้ินไปหมด ๑) 
วิญญาณ คือ ภวังคจิต ดับไปส้ินไป ๑ 
     ๓. สมุจเฉทมรณะ ตายอยางเด็ดขาด คือตายแลวไมกลับมาเกิดอีก ไดแกการ 
ปรินิพพานของพระพุทธเจา และพระอรหนัตสาวก 
     มรณุปปตติ หมายถึงเหตุใหถึงแกความตาย ๔ อยาง คือ 
     (๑) อายกุขยะ ตายเพราะส้ินอายุ 
     (๒) กัมมักขยะ ตายเพราะส้ินผลกรรม 
     (๓) อุภยักขยะ ตายเพราะส้ินอายแุละผลกรรมท้ังสองอยาง 
     (๔) อุปจเฉทกกัมมะ ตายเพราะมีกรรมมาตัดรอน 
     ตายตายดวยเหตุ ๔ อยางนี้ การตายดวยเหตุท่ี ๑-๒-๓ เรียกวา กาลมรณะ 
คือ ตายตามกาลตามเวลาท่ีควรตาย หรือตายเม่ือถึงคราวควรตาย แตการตายดวยเหตุท่ี ๔ คือ 
ตายเพราะมีกรรมาตัดรอนนัน้ เรียกวา อกาลมรณะ คือ ตายในเวลาท่ีไมควรตาย หรือตาย 
เม่ือไมถึงคราวควรตาย 
     มรณุปปตติท้ัง ๔ นี้ มีขอควรศึกษาดังตอไปนี้  
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๑. อายุกขยะ 
     การตายเพราะส้ินอายุนัน้ หมายถึงตายเมื่อแก มีความชราแลวจึงตาย เพราะ 
สังขารรางกายไดดํารงคงอยูมานานพอควรแลว กย็อมเส่ือมโทรมลงจนถึงวาระท่ีแตกดับทํา 
ลายไป 
     คนเรามีอายุ ๑๐๐ ป โดยประมาณ นับแตพระพุทธเจาเสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพาน 
แลว อายุคนกล็ดนอยลงในอัตราประมาณ ๑๐๐ ตอ ๑ คือ กาลเวลาลวงไป ๑๐๐ ป อายุไขย 
หรืออายุกัปปของคนเราก็ลดนอยลงไป ๑ ป จนถึงบัดนี้ กาลเวลาไดลวงเลย ๑๐๐ ปไปศตวรรษ 
ท่ี ๒๕ แลว อายุไขย อายุกัปป ก็ลดลงไป ๒๕ ป ดังนัน้อายุขัยของคนในปจจุบันนี้จงึมี 
ประมาณ ๗๕ ป เทานั้น ถาผูใดอยูถึง ๗๕ ป แมจะนอยไปหนอย หรือมากไปสักนิดแลว 
จึงตาย  ดังนี้เรียกวาตายเพราะส้ินอาย ุ
     กลาวอีกนยัหนึ่ง การตายของปุถุชนท้ังหลาย ตลอดจนการตายของพระเสขบุคคล 
นั่นแหละ จึงเรียกวา อายุกขยมรณะ ตายเพราะส้ินอาย ุ
 
๒. กัมมักขยะ 
     ตายเพราะส้ินกรรม หมายถึงวา ผูท่ีตายนั้นอายยุังนอย ยังเปนเด็กเปนหนุม เปน 
สาวอยู ยังไมทันถึงอายุขัยกม็าตายลง ดวยหมดกรรมท่ีจะตองไดรับชาตินี้แตเพยีงเทานี้ ผูท่ี 
ตายน้ันมีอายุมากมายจนแกหงอมหนักหนา จึงไดตาย การท่ีไดอยูจนถึงกับแกหงอม หลง ๆ 
ลืม ๆ จนแกหงอมนี้ก็เพราะยังไมหมดกรรมที่ตนจะตองไดรับในชาตินี้ จึงตองทนทุกขอยูไป 
จนกวาจะตาย การตายอยางนี้มักเรียกวาหมดบุญ ก็คือส้ินกรรมนั่นเอง 
     อีกนัยหนึ่ง พระอรหันตท้ังหลายท่ีเขาสูปรินิพพานนับเปนการตายเพราะส้ินกรรม 
เพราะทานส้ินกรรมหมดกรรมอยางเด็ดขาดเปนสมุจเฉทจริง ๆ ไมเหมือนกับการส้ินกรรมหมด 
กรรมเฉพาะภพนั้นชาตินัน้แตชาติเดียว ซ่ึงเปนการกลาวไดโดยปริยาย หาใชหมดกรรมส้ิน 
กรรมโดยแทไม  
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๓. อุภยักขยะ 
     ตายเพราะส้ินท้ังอายุ และส้ินท้ังกรรม หมายความวาไมไดตายแตเด็กแตเล็ก ตอ 
เม่ือถึงอายุขัยจงึตาย ประจวบกับหมดกรรมดวยพอดี ไมตองทรมานรับกรรใชกรรมจนแก 
หงอมดังกลาวแลว 
     อีกนัยหนึ่ง การปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และการปรินิพพาน 
ของพระปจเจกพุทธเจา ๒ พระองคเทานีจ้ึงจะเรียกไดวาเปนอุภยักขยมรณะ เพราะทาน 
ตองอยูจนถึงอายุขัย แมใครจะประทุษรายอยางใดก็ไมทําใหตายได และทานเปนผูท่ีหมด 
กรรมแลวโดยส้ินเชิง 
 
๔. อุปจเฉทกกัมมะ 
     ตายโดยยังไมทันส้ินอายแุละส้ินกรรม เพราะมีภยั มีอันตรายอยางใดอยางหนึ่งมา 
ตัดรอนทอนอายุใหขาดลงไป ภัยหรืออันตรายท่ีมาทําใหถึงตาย เชนศัตราวุธ ถูกวางยาเบ่ือ 
ถูกสัตวอ่ืนทําราย ถูกรถทับ ไฟครอก จมน้าํ อดขาวส อดน้ํา เปนโรค ตลอดจนตายดวยแรง 
โลภะแรงโทสะ เหลานี้เปนตน ไมไดตายอยางปกติธรรมดาเหมือน ๓ อยางตรงขางตนนั้น 
จึงไดตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนจัดเปนอกาลมรณะ 
     กอนท่ีสัตวจะถึงมรณะ ไมวาจะมรณะดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งใน ๔ อยางท่ีกลาว 
แลวนี้ จะตองมีมรณาสันนวถีิเกิดขึ้นท่ัวทุกสัตว (เวนอสัญญสัตตพรหมแตอยางเดียวเทานั้น 
ท่ีกอนจุติไมมีมรณาสันนวิถี เพราะอสัญญสัตตพรหมไมมีจิต จึงไมมีวถีิจิต) 
 
มรณาสันนวิถี 
     วิถีจิตวิถีสุดทายท่ีสัตวจะถึงแกมรณะนัน้ เรียกวา มรณาสันนวิถีเม่ือสุดมรณาสันนวิถี 
แลว จุตกิ็เกดิข้ึนแนนอน สัตวนั้นก็ถึงแกมรณะ จุตจิิตเปนจิตดวงสุดทายของภพนั้นชาตินั้น 
เปนอันส้ินภพสิ้นชาติในภพนั้นชาตินั้น  
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     ตอจากจุตจิติ คือเม่ือจุติจติดับลงไปแลว ปฏิสนธิจิตกเ็กิดตอตอกนัในทันทีทันใด 
โดยไมมีจิตอ่ืนใดมาเกิดค่ันในระหวางนั้นเลย ปฏิสนธิจิตเปนจิตดวงแรกท่ีเกิดสืบตอกอภพใหม 
ชาติใหมตอไปอีก (เวนจุตจิติของพระอรหันต จึงไมมีปฏิสนธิจิต มาสืบตอ เพราะพร- 
อรหันตไมตองเกิดตอไปอีกแลว) 
     มรณาสันนวิถีนั้น มีไดท้ังทางปญจทวารและมโนทวาร กลาวคือ ถามีรูป เสียง 
กล่ิน รส การสัมผัสถูกตองเปนอารมณ มรณาสันนวิถีนัน้ก็เรียกวา มรณาสันนวิถีทาง 
จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชีวหาทวาร และกายทวาร ตามควรแกอารมณท่ีมาปรากฏ 
นั้น ถามีความคิดนึกทางใจก็เรียกวามรณาสันนวิถีทางมโนทวาร 
     มรณาสันนวิถีนั้นจะเกดิทางปญจทวารหรือทางมโนทวาร ก็ตาม วิถีนัน้ก็ยอมมีชวนะ 
เพียง ๕ ขณะเทานั้น เพราะจิตใจมีกําลังออนมาก จวนจะขาดใจอยูแลว 
     มรณาสันนวิถี ๔ อยางนัน้ คือ 
     (๑) มรณาสันนวิถี ท่ีจุติจติเกิดข้ึนในท่ีสุดแหง ชวนะ 
     (๒) มรณาสันนวิถี ท่ีจุติจติเกิดข้ึนในท่ีสุดแหง ชวนะ ภวงัค 
     (๓) มรณาสันนวิถี ท่ีจุติจติเกิดข้ึนในท่ีสุดแหง ชวนะ ตทาลัมพนะ 
     (๔) มรณาสันนวิถี ท่ีจุติจติเกิดข้ึนในท่ีสุดแหง ชวนะ ตทาลัมพนะ ภวังคะ 
     มรณาสันนวิถีทางปญจทวาร แตละทวารมี ๔ วิถี ดังแผนผังตอไปนี้ 
(๑) ภ  ตี  ตี  ตี  น  ท  ป  วิ  ส  สัน  วุ  ช  ช  ช  ช  ช  จุติ  ปฏิ  ภ 
(๒) ภ  ตี ตี ตี น ท ป วิ ส สัน วุ ช ช ช ช ช ภ จุติ ปฏิ ภ 
(๓) ภ ตี น ท ป วิ ส สัน วุ ช ช ช ช ช ต ต ต จุติ ปฏิ ภ 
(๔) ภ ตี น ท ป วิ ส สัน วุ ช ช ช ช ช ต ต ภ จุติ ปฏิ ภ 
     มรณาสันนวิถีทางมโนทวาร มี ๔ วิถี เชนเดียวกนั ดังแผนผังตอไปนี้ 
(๑) ภ น ท มโน ช ช ช ช จุติ ปฏิ ภ 
(๒) ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ภ จุติ ปฏิ ภ  
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(๓) ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ช ต ต จุติ ปฏิ ภ 
(๔) ภ น ท  มโน ช ช ช ช ช ต ต ภ จุติ ปฏิ ภ 
 
อารมณจิตขณะมรณะ 
     อารมณของจิตมรณะ หมายถึงอารมณของชวนจิต ๕ ขณะในมรณาสันนวิถี 
กรรมนิมิตอารมณ หรือคตินมิตอารมณ อยางใดอยางหน่ึงพิเศษคือ กรรมอารมณ 
สันนวิถี อารมณนี้จะตองเกดิท่ัวทุกคนทุกตวัสัตว เวนแต อสัญญสัตตพรหม และพระอรหันต 
 
     ขอสังเกต 
     ท่ีเวน อสัญญสัตตพรหม เพราะอสัญญสัตตพรหมไมมีจิต จึงไมมีอารมณ สวนท่ีเวน 
พระอรหันตดวยนัน้ เพราะพระอรหันตไมตองไปเกิดอีกแลว จงึไมมีอารมณ ๓ อยางนี้ อัน 
เปนเคร่ืองหมายแหงการเกดิอีก 
     ชวนจิตในมรณาสันนวิถี (มรณาสันนชวนะ) ตั้งแตชาติกอนมีส่ิงใดเปนอารมณ 
จิตท่ีเปนปฏิสนธิและภวังค ตลอดจนจุตใินปจจุบันชาตินี้ ก็ถือเอาส่ิงนั้นเปนอารมณ ปฏิสนธิ- 
จิต ภวังคจิต และจุติจิตในภพเดียวกนั ในชาติเดียวกนั ในบุคคลเดียวกนั ก็เปนจติดวงเดียวกัน 
และมีอารมณอยางเดยีวกันดวย 
     อารมณพิเศษ ๓ อยางนัน้ พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดงันี้ 
     ๑. กรรมอารมณ 
     กรรมอารมณนั้นมีไดท้ังท่ีเปนฝายกุศลและอกุศล คือ 
     ท่ีเปนฝายกศุล เชน ตนไดใหทาน รักษาศีล ฟงธรรมหรือเจริญภาวนามานั้น 
เคยทําอยางไร ก็นึกก็คิดเหมือนอยางท่ีทําอยูอยางนัน้ มรณาสันนชวนะก็ถือเปนอารมณ 
     ท่ีเปนฝายอกุศล เชน ตนเคยฆาสัตว ลักทรัพย ฉอ ชิง เฆียนตี จําจองสัตวอยางไร 
ก็นึกก็คิดเหมือนอยางท่ีไดทําอยูอยางนัน้ มรณาสันนชวนะก็นอมเอามาเปนอารมณ 
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     กรรมอารมณนี้ปรากฏทางมโนทวารทางเดียว ไมปรากฏทางปญจทวาร เพราะกรรม 
อารมณนี้ นึกถึง คิดถึงการกระทําในอดีต เปนอดีตอารมณ เปนกรรมในอดีตท่ีตนไดทําแลว 
โดยหนงโนมใจใหคิด ใหนกึเหมือนดังท่ีไดทําอยูอยางนัน้ คือ เปนแตนึก เปนแตคิดอยูในใจ 
ไมถึงกับเปนนิมิตมาปรากฏ 
     เม่ือมีกรรมอารมณเปนกศุล ก็จะตองไปสูสุคติ ถาหากวามีกรรมอารมณเปนอกุศล 
ก็จะนําไปสูทุคติ 
     ๒. กรรมนมิิตอารมณ 
     กรรมนิมิตอารมณ หมายถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีตนไดใชในการกระทํากรรมน้ัน ๆ 
อารมณนี้ก็เปนไดท้ังท่ีเปนฝายกุศล และอกุศล กลาวคือ 
     ท่ีเปนฝายกศุลเชนเคร่ืองท่ีตนไดทํากุศล เชนเห็นโบสถ เห็นพระพทุธรูปท่ีตน 
สราง เหน็เคร่ืองไทยธรรมท่ีตนเคยให เห็นเคร่ืองสักการะท่ีตนใชบูชา เห็นส่ิงของท่ีตนใหทาน 
เหลานี้เปนตน มรณาสันนชวนะก็หนวงเอามาเปนอารมณ 
     ท่ีเปนฝายอกุศล เชนเหน็หอก ดาบ มีด ไม ปน เคร่ืองเบียดเบียนสัตว ท่ีตน 
เคยใชในการทําบาปเปนตน มรณาสันนชวนะก็นอมเอามาเปนอารมณ 
     ท้ังนี้ ถาเปนแตเพยีงคิด เพียงแคนึก เคร่ืองมือเคร่ืองใชนั้น ๆ ก็ปรากฏทาง 
มโนทวาร เปนอดีตอารมณ แตถาไดเห็นดวยนยัตาจริง ๆ ดวย ไดยินทางหูจริง ๆ ดวย ได 
กล่ินทางจมูกจริง ๆ ดวย กเ็ปนทางปญจทวาร และเปนปจจุบันอารมณ 
     เม่ือมีกรรมนิมิตอารมณเปนกุศล ก็นําไปสูสุคติ แตถามีกรรมนิมิตอารมณเปนอกศุล 
ยอมนําไปสูทุคติ 
     ๓. คตินิมิตอารมณ 
     คตินิมตอารมณ คือ เคร่ืองหมายท่ีจะนําไปสูสุคติ หรือทุคติ 
     ถาจะไปสูสุคติ ก็จะปรากฏเปนวิมาน เปนปราสาท ทิพยสมบัติ เปนนางเทพ- 
อัปสร เปนวัง เปนวัดวาอาราม เปนตน 
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     ถาจะไปสูทุคคติ ก็จะปรากฏเปนเปลวไฟลุกโพลง เปนเหวลึก เปนถํ้าอันมืดมัว 
เปนนายนิรยบาลท่ีเหี้ยมโหด เปนสุนัข แรง กา จะมาเบียดเบียนทํารายตนเปนตน 
     อารมณนี้ปรากฏทางมโนทวารแตทางเดยีว และจัดเปนปจจุบันอารมณ เพราะ 
กําลังนึกเห็นอยู 
     อารมณของกามาวจรปฏิสนธิ คือจะไปเกิดในกามภูมินั้น มรณาสันนชวนะ จะมี 
กรรมอารมณ หรือกรรมนิมิตอารมณ หรือคตินิมตอารมณอยางใดอยางหนึ่งกไ็ด และอารมณ 
เหลานั้นลวนแตเปน กามธรรม คือกามอารมณท้ังส้ิน 
     อารมณของรูปาวจรปฏิสนธิ คือจะไปเกิดในรูปาวจรภูมิเปนรูปพรหมน้ัน มรณาสันน- 
ชวนะมีเฉพาะกรรมนิมิตอารมณอยางเดียวเทานั้น โดยมีบัญญัติธรรมเปนอารมณ กลาวคือ 
ตนไดฌานดวยอารมณกรรมฐานใด มรณาสันนชวนะก็มีกรรมฐานน้ันเปนอารมณ 
     อารมณของอรูปาวจรปฏิสนธิ คือ จะไปเกิดในอรูปาวจรภูมิ เปนอรูปพรหมนั้น 
มรณาสันนชวนะก็มีเพราะกรรมนิมิตอารมณแตอยางเดยีวเหมือนกัน โดยมีบัญญัติธรรม หรือ 
มหัคคตธรรมเปนอารมณ ตามควรแกอรูปฌานท่ีตนไดบรรลุนั้น ๆ 
 
ปฏิสนธิ ๓ 
     ปฏิสนธินั้นกลาวโดยสังเขปอีกนัยหนึง่มี ๓ ชนิด คือ รูปปฏิสนธิ อรูปปฏิสนธิ 
และรูปปารูปปฏิสนธิ กลาวคือ 
     สัตวท่ีจุติแลวปฏิสนธิ เปนอสัญญสัตตพรหม ซ่ึงมีแตรูปไมมีนามจติและนามเจตสิก 
เพราะเหตุนี้ อสัญญีสัตวจึงช่ือวา รูปปฏิสนธิ 
     สัตวท่ีจุติแลวปฏิสนธิเปนอรูปพรหม ซ่ึงมีแตนามจติ และนามเจตสิกเทานั้นไมมีรูป 
ดวยเลย เพราะเหตุนี้อรูปสัตว จึงช่ือวา อรูปปฏิสนธิ 
     สวนท่ีจุตแิลวปฏิสนธิเปนสัตวอยางอ่ืน ไมใชเปนอสัญญีสัตว หรืออรูปสัตว แตเปน 
สัตวท่ีมีท้ังรูปท้ังนาม ดังน้ีจงึช่ือวา รูปารูปปฏิสนธิ 
     สัตวใดจตุแิลวปฏิสนธิเปนอะไรนัน้ มีหลักเกณฑดงัตอไปนี้  
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     อรูปพรหมจุติ ยอมไมปฏิสนธิในอรูปภมิูช้ันที่ต่ํากวาเดิม และถาปฏิสนธิในกามภมิู 
ตองเปนไตรเหตุ 
     รูปพรหมจตุิ ถาปฏิสนธิในกามภูมิ ก็เปนไตรเหตุหรือทวิเหตุ ไมเปนอเหตุกสัตว 
และอบายสัตว 
     พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ 
     ๑. อรูปพรหมจุติ ยอมไดปฏิสนธิจิต ๘ ดวง คือ 
     (ก) ถาเกดิในอรูปพรหมอีก โดยปฏิสนธิดวยอรูปวิบาก ๔ ยอมเกิดในอรูปพรหม 
ช้ันนั้น เหนือช้ันท่ีสูงกวา ไมปฏิสนธิในช้ันท่ีต่ํากวา เพราะเปนธรรมดาของอรูปพรหมท่ี 
ยอมเวนหรือหนายจากฌานเบื้องตํ่า 
     (ข) ถาเกิดในกามภูมิ ยอมเกิดเปนไตรเหตุ ท่ีเรียกวากามติเหตุกปฏิสนธิ โดย 
ปฏิสนธิดวยมหาวิบากญาณสัมปยุต ๔ 
     อนึ่ง อรูปพรหมท่ีเปนอริยบุคคลนั้น จะไมกลับมาเกิดในกามภูมิอีกและเฉพาะเนว- 
สัญญานาสัญญายตนพรหมท่ีเปนอริยบุคคลน้ัน ก็จะไมไปเกิดในภูมิอ่ืนเลย จะตองสําเร็จเปน 
พระอรหันต และปรินิพพานในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมินั้นเอง 
     ๒. รูปพรหมจุติ แบงไดเปน ๓ จําพวก คือ 
     จําพวกท่ี ๑ เปนพระอนาคามีท่ีเปนรูปพรหมในสุทธาวาสภูมิ ๕ พระอนาคามี ใน 
สุทธาวาสภูมินี้ ถาไมสําเร็จเปนพระอรหนัตและปรินพพานในช้ันนั้นแลว เม่ือจุติก็ตอง 
ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิช้ันสูงกวาตามลําดับไป จนกวาจะปรินิพพาน ไมมีการเกิดซํ้าช้ันเลย 
     จําพวกท่ี ๒ เปนรูปพรหมใน ๑๐ ภูมิ คือ เวนสุทธาวาสภูมิ ๕ และอสัญญสัตตภูมิ ๑ 
รูปพรหม ๑๐ ภูมินี้ ยอมไดปฏิสนธิจิต ๑๗ ดวง คือ 
     (ก) ถาเกดิในอรูปพรหม ก็ปฏิสนธิดวยอรูปาวจรวิบาก ๔ 
     (ข) ถาเกิดในรูปพรหมอีก ก็ปฏิสนธิดวยรูปาวจรวิบาก ๕ 
     (ค) ถาเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ ก็ปฏิสนธิดวยมหาวิบาก ๘ และยอมเกิดเปนไตร- 
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เหตุบาง ทวเิหตุบาง แตไมเกดิเปนอเหตุกสัตว 
     ขอสังเกต 
     รูปพรหมท่ีเปนอริยบุคคลนั้น จะไมมาเกดิในกามภูมิอีก และไมเกิดในรูปพรหมช้ัน 
ทีต่ํากวาดวย สําหรับอริยบุคคลท่ีเปนรูปพรหมในช้ันเวหัปผลาภูมิ เมื่อยังไมสําเร็จเปน 
พระอหันตก็ไมเกิดยายไปภมิูอ่ืน ตองเกิดซํ้าอยูในช้ันเวหัปผลาภูมินั้น จนกวาจะสําเร็จเปน 
พระอรหันต และปรินิพพานในเวหัปผลาภมิูนั้นเอง 
     จําพวกท่ี ๓ เปนอสัญญสัตตพรหม เม่ือจุติแลวยอมไปเกิดแตในกามสุคติภูมิ ๗ เทา 
นั้น และเปนไตรเหตุบาง เปนทวิเหตุบาง 
     ๓. เทวดาและมนุษยจุตินัน้ ปฏิสนธิไมเท่ียง บางทีก็ไปเกิดในอบายภูมิบาง 
ในมนุษยบาง ในเทวภูมิบาง ในรูปพรหมบาง ในอรูปพรหมบาง ตามควรแกบาปและบุญ 
     ดวยเหตุนี้จงึสรุปไดวากามสุคติบุคคลจุตินั้น ยอมไดปฏิสนธิท้ัง ๒๐ เกิดไดท้ัง ๓๑ ภูมิ 
     ๔. อบายสัตวจุติ ยอมไดปฏิสนธิจิต ๑๐ ดวง คือไปเกิดในอบายอีกบาง ในมนษุย 
บาง ในเทวภูมิบาง แตไมสมารถไปเกิดในพรหมโลกช้ันใดช้ันหนึ่งไดเลย 
     ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต วิถีจติ และจุตจิิต ในภพนี้ชาตินี้ สืบเนื่องกันฉนัใด ใน 
ภพหนา ชาติหนาก็เปนเหมือนกันฉันนั้นอีก 
     บัณฑิตท้ังหลายพิจารณาเห็นสังขารนี้วา ไมยั่งยนืแลวไดบรรลุธรรมอันไมจุติ คือ 
นิพพานตัดขาดจากความเย่ือใยท่ีผูกมัดอยูเสียไดจนหมดส้ินแลว ก็ไมตองสืบตอภพใหมชาติใหม 
อีก ยอมบรรลุธรรมเปนท่ีสงบกิเลส คือ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันเปนสุขท่ีประเสริฐกวาสุข 
ท้ังปวง 


