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ปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค
ภาค ๓
ขันธนิเทศ
บัดนี้ เพราะเหตุที่สมาธิซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงออกไว
ดวยหัวขอคือจิต ในบาทพระคาคา (ที่นิกเขปไดเบื้องตน) วา สีเล
ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย----นั้น เปนอัน
ภิกษุผูประกอบพรอมดวยสมาธิภาวนาอันมั่นคง มีอานิสงสอันไดรับแลว
โดย (ที่ไดบรรลุ) อภิญญาดังกลาวมานี้ ไดบําเพ็ญเสร็จแลว ดวย
อาการทั้งปวง ก็แลปญญาอันอยูในลําดับแหงสมาธินั้น ภิกษุผูประกอบ
พรอมดวยสมาธิภาวนานั้นแลวพึงลําเพ็ญ (ตอไป) ก็แตปญญา
นั้น เพราะทรงแสดงไวสังเขปนัก กอนอื่นก็ไมเปนการงายแมแตจะ
เขาใจ (เสียแลว) จะกลาวไยถึงจะบําเพ็ญเลา เพราะเหตุนั้น เพื่อ
จะแสดงความพิสดารแหงปญญานั้น และนัย (วิธ)ี ในการบําเพ็ญดวย
จึงมีปญหากรรม (ดัง) นี้ คือ
(๑) อะไรเปนปญญา
(๒) ไดชื่อวา ปญญา เพราะอรรถอะไร
(๓) อะไรเปนลักษณะ เปนรส เปนปจจุปฏฐาน และปทัฏฐาน
ของปญญานั้น
*

คําวา อาการทั้งปวง มหาฎีกาทานชวยจาระไนใหฟงวา เชนอาการทีไ่ ดอุปจาร
ไดอัปปนา ไดวสีภาวะ อาการที่กาวลวงองคมีวิตกเปนตน อาการที่หนายจากรูปารมณ
เปนตน อาการที่ฝกจิต ๑๔ สถาน อาการที่ไดอานิสงส ๕ เปนอาทิ

*
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(๔) ปญญามีกี่อยาง
(๕) ปญญาจะพึงบําเพ็ญขึ้นไดอยางไร
(๖) อะไรเปนอานิสงสแหงการบําเพ็ญปญญา
(ตอไป) นี้ เปนคําวิสัชนาในปญหากรรมนั้น
[๑. อะไรเปนปญญา]
ปญหากรรม (ขอแรก) วา "อะไรเปนปญญา" นั้น มีวิสัชนา
วา ปญญามีหลายอยางตางประการ อันจะวิสัชนาพยายามชี้แจกปญญา
นั้นไปทุกอยาง จะไมพึงยังประโยชนที่ประสงคใหสําเร็จ ทั้งจะพึงเปน
ไปเพื่อความเฝอยิ่งขึ้นดวย เพราะฉะนั้น ขาพเจาทั้งหลายจะกลาวหมาย
เอาปญญาที่ประสงคในที่นี้เทานั้น คือ วิปสนาญาณ อันสัมปยุตดวย
กุศลจิต (นัน่ แล) เปนปญญา
[๒. ไดชื่อวาปญญาเพราะอรรถอะไร]
ปญหากรรม (ขอ ๒) วา "ไดชื่อวาปญญาเพราะอรรถอะไร"
มีวิสัชนาวา (ธรรมชาติอันนั้น) ไดชอื่ วาปญญา เพราะอรรถวารูทั่ว
อันความรูทั่วนี้คืออะไร คือรูโดยประการตาง ๆ วิเศษกวาอาการที่รู
จักและอาการที่รูแจง จริงอยู แมเมื่อสัญญา (ความรูจัก) วิญญาณ
(ความรูแจง) และปญญา (ความรูทั่ว) เปนความรูดวยกัน (แต)
สัญญาก็เปนแตความรูจักอารมณวา (รูปนั้น) มีสีเขียว มีสีเหลือง
เปนตนเทานั้น ไมอาจใหถึงความเขาตลอดซึ่ง (ไตร) ลักษณะ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได วิญญาณ รูอารมณวา (รูป) เขียว
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เหลือง เปนตนดวย ทําใหถึงความเขาใจตลอดซึ่ง (ไตร) ลักษณะดวย
แตไมอาจสงใหถึงความเกิดปรากฏขึ้นแหงมรรคได สวนปญญารูอารมณ
และทําใหถึงความเขาใจตลอดซึ่ง (ไตร) ลักษณะตามนัยที่กลาวแลว
ดวย สงใหถงึ ความเกิดปรากฏขึ้นแหงมรรคไดดวย อุปมาเหมือน
อยางวา เมื่อคน ๓ คน คือ คนหนึ่งเปนทารกยังไมเดียงสา คนหนึ่ง
เปนบุรุษชาวบาน คนหนึ่งเปนเหรัญญิก มองดูกองกหาปณะที่ตั้งไว
บนเปน (กองเงิน) ของเหรัญญิก ทารกยังไมเดียงสาก็รูแตความงาม
แปลก ๆ ยาว สั้น สี่เหลีย่ ม และกลม แหงกหาปณะทังหลายเทานั้น
หารูไมวา สิ่งนี้เขาสมมตกันวาเปนแกว เปนเครื่อง (ซื้อหา) อุปโภค
และบริโภคแหงมนุษยทั้งหลายได บุรุษชาวบานรูความสดใสแปลก ๆ
เปนตนดวย รูวาสิ่งนี้เขาสมมตกันวาเปนแกว เปนเครื่อง (ซื้อหา)
อุปโภคและบริโภคแหงมนุษยทั้งหลายไดดวย แตไมรูคัดแยก (อยาง)
นี้วา กหาปณะนี้แท กหาปณะนี้ปลอม กหาปณะนี้ (ปน) มีเงินจริง
ครึ่งหนึ่ง เปนตน เหรัญญิกรูประการทั้งหลายนั้นทุกอยาง เมื่อรูเลา
*

มหาฎีกาตั้งปญหาวา วิญญาณ ทําใหถงึ (ลักขณปฏิเวธ) ความเขใจตลอดซึ่งไตรลักษณได
อยางไร ? แลวแกวา "เขาใจไดตามทางที่ปญญาชี้ให" อธิบายวา เมือ่ วิปสนาปญญาอันมี
ไตรลักษณเปนอารมณ รูแจงแทงตลอดซึ่งไตรลักษณไปหลาย ๆ วาระเขา วิปสนายอมมีไดแมดว ย
จิตที่เปนญาณวิปยุต (คือวิญญาณ) ดวยอํานาจความเคยชินดวยชํานาญ ดังเชนการสาธยายพระ
คัมภีรที่ชํานาญ ก็วาไปไดกลอง ๆ โดยไมรูความก็ได และวาลักขณปฏิเวธ ในขอนีก้ ็หมายเพียง
วา ทําไตรลักษณเปนอารมณเทานัน้ มิใชรูแจงแทงตลอด (ดวยปญญา)
อธิบายของพระฎีกาจารยนี้ กระเทือนถึงโวหารที่เราพูดกันอยู คือเราพูดกันวาบุถุชน
รูธรรมเชนไตรลักษณไดเหมือนกัน แตเปน "รูดวยสัญญา ไมใชรูดวยปญญา" แตในฎีกานี้
ทานวา "รูดว ยวิญญาณ" ซึง่ สูงกวาสัญญา
*
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แมมองดูกหาปณะก็รู แมฟงเสียงกหาปณะที่เขาเคาะก็รู แมดมกลิ่นดู
ก็รู แมลิ้นรสดูก็รู แมชวั่ ดูดวยมือก็รู เหรัญญิกนัน้ รูดวยวา "กหาปณะ
นั้น ทําที่บานชื่อโนน หรือที่นิคม ทีน่ คร ที่ภูเขา หรือที่ฝงแมน้ํา
ชื่อโนน ๆ" รูแม (กระทัง่ ) วา อาจารยชื่อโนนทํา ดังนี้ฉันใด ขอ
อุปมัยนี้ก็พึงทราบฉันนั้น แทจริง สัญญา (ความรูจัก) ก็เปนราวกะ
การดูกหาปณะแหงทารกยังไมเดียงสา เพราะถือเอาแตเพียงอาการที่
ปรากฏแหงอารมณโดยเปนสีเขียวเปนตน วิญญาณ (ความรูแจง)
เปนเหมือนการดูกหาปณะแหงบุรุษชาวบาน เพราะถือเอาอาการแหง
อารมณ (ทีป่ รากฏ) โดยเปนสีเขียวเปนตนดวย ใหถึงความเขาใจ
ตลอดซึ่ง (ไตร) ลักษณะสูงขึ้นไปก็ไดดวย ปญญา เปนดังการดู
กหาปณะแหงเหรัญญิก เพราะถือเอาการแหงอารมณโดยเปนสีเขียว
เปนตนก็ไดแลว และใหถึงความเขาใจตลอดซึ่ง (ไตร) ลักษณะก็
ไดแลว ยัง(สง) ใหถึงความเกิดปรากฏแหงมรรคสูงขึ้นไปกวานั้นก็ได
ดวย เพราะเหตุนั้น ความรูโดยประการตาง ๆ วิเศษกวาอาการที่รูจัก
และอาการที่รูแจงนั้นใด ความรูนี้ (แหละ) พึงทราบวา เปนความรู
ทั่ว คําที่วา "ไดชื่อวาปญญา เพราะอรรถวารูทั่ว" นั้น ขาพเจา
กลาวหมายเอาความรูทั่วนี้แล
ก็แลปญญานี้นั้น สัญญาและวิญญาณมีอยูในจิตตุบาทใด หาไดมี
ในจิตตุบาทนั้น (ดวย) โดยสวนเดียวไม แตเมื่อใดปญญามี (ดวย)
เมื่อนั้นก็แยกจากธรรม (คือสัญญาและวิญญาณ) เหลานั้นไมได จึง
๑

๑. มหาฎีกาวา เพราะปญญายอมไมเกิดในจิตตุบาทที่เปนทุเหตุกะและอเหตุกะ
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เปนธรรมชาติที่ละเอียดเห็นไดยาก เพราะมีความตางที่จะพึงแยกออก
ไมไดวา นี่สัญญา นี่วญ
ิ ญาณ นี่ปญญา เพราะเหตุนั้น ทานนาคเสน
จึงถวายพระพร (พระเจามิลินท) วา "ดูกรมหาบพิตร กิจที่ทาํ ไดยาก
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําแลว" พระเจามิลินทตรัสซักวา "ทาน
นาคเสนผูเจริญ ก็กิจที่ทาํ ไดยากอะไรเลา พระผูม ีพระภาคเจาไดทรง
ทําแลว" ทานนาคเสนถวายวิสัชนาวา "ดูกรมหาบพิตร กิจอันทําได
ยากที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา ก็คือตรัสบอกการกําหนด (แยก)
ธรรมทั้งหลายอันไมมีรูป คือจิตและเจตสิกเหลานี้ที่เปนไปในอารมณ
เดียวกันอยูวา นี่ผัสสะ นี่เวทนา นี่สัญญา นี่เจตนา นี่จิต" ดังนี้
[๓. อะไรเปนลักษณะ ฯลฯ ของปญญา]
สวนในปญหากรรม (ขอ ๓) นี้วา "อะไรเปนลักษณะเปนรส
เปนปจจุปฏฐาน และเปนปทัฏฐานของปญญานั้น" มีวิสัชนาวา ปญญา
มีการตรัสรูสภาวะแหงธรรมเปนลักษณะ มีอันขจัดเสียซึ่งความมืดคือ
โมหะอันปดบังสภาวะแหงธรรมทั้งหลายเปนรส (คือเปนกิจ) มีความหาย
หลงเปนปจจุปฏฐาน (คือเปนเครื่องปรากฏหรือเปนผล) สวนสมาธิจัด
เปนปทัฏฐาน (คือเหตุใกล) ของปญญานั้น โดยพระบาลีวา "สมาหิโต
ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูเห็นตามเปนจริง "
๑

๒

๑. มหาฎีกาทานชางคิดเปรียบเทียบวา สัญญาและวิญญาณ แยกจากปญญาโดย
เด็ดขาดได ก็เหมือนสุขแยกจากปติโดยเด็ดขาดได สวนปญญาแยกจากสัญญาและ
วิญญาณโดยเด็ดขาดไมได เหมือนปตแิ ยกจากสุขโดยเด็ดขาดไมได
๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๓
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[๔. ปญญามีกี่อยาง]
ปญหากรรม (ขอ ๔) วา "ปญญามีกี่อยาง" มีวิสัชนา วา
โดยลักษณะคือความตรัสรูสภาวะแหงธรรม ปญญาก็อยางเดียวเทานั้น
เปน ๒ อยาง โดย (จําแนก) เปนโลกิยะ และโลกุตตระ เปน
๒ อยางนัยเดียวกันนั้น โดย (จําแนก) เปนสาสวะ (มีอาสวะ) และ
อนาสวะ (ไมมีอาสวะ) เปนตน โดย (จําแนก) เปนนามววัฏฐาปนะ
(กําหนดนาม) และรูปววัฏฐาปนะ (กําหนดรูป) โดย (จําแนก)
เปนโสมนัสสหคตะ (รวมกับโสมนัส) และอุเบกขาสหคตะ (รวมกับ
อุเบกขา) และโดย (จําแนก) เปนทัสนาภูมิ (ชั้นเห็น) และภาวนาภูมิ (ชั้นเปน)
เปน ๓ อยาง โดย (จําแนก) เปนจินตามยะ สุตมยะ และภาวนามยะ เปน ๓ อยางนัยเดียวกันนั้น โดย (จําแนก) เปนปริตตารัมมณะ
มหัคคตารัมมณะและอัปปมาณารัมมณะ โดย (จําแนก) เปนอายโกศล
อปายโกศล และอุปายโกศล และโดย (จําแนก) เปนอภินิเวส ๓ มี
อัชฌัตตาภินิเวส (มุงมั่นขางใน) เปนตน
เปน ๔ อยาง โดยเปนญาณในอริยสัจ ๔ และโดยเปนปฏิสัมภิทา (ญาณ) ๔ แล
ในสวนแหงปญญาทั้งหลายเหลานั้น สวนแหงปญญาที่เปนอยาง
เดียว มีเนื้อความงายอยูแลว
๑

๑ ปาฐะในมหาฎีกาเปน.....ววฏาน
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[ปญญา ๒]
ในสวนแหงปญญาที่เปน ๒ อยาง (มีอธิบายดังนี้)
(ในทุกะที่ ๑) ปญญาเปน ๒ อยาง โดยเปนโลกิยะ และโลกุตระ
ดังนี้คือ ปญญาที่สัมปยุตดวยโลกิยมรรค เปนโลกิยปญญา ปญญาที่
สัมปยุตดวยโลกุตรมรรค เปนโลกุตรปญญา
ในทุกะที่ ๒ ปญญาที่เปนอารมณแหงอาสวะทั้งหลาย (คือสนับ
สนุนอาสวะ) เปนสาสวปญญา ปญญาที่ไมเปนอารมณแหงอาสวะ
เหลานั้น (คือไมสนับสนุนอาสวะ) เปนอนาสวปญญา ก็ปญญา ๒ นี้
โดยเนื้อความก็เปนโลกิยปญญาและโลกุตรปญญานั่นเอง นัยแมใน
สาสวทุกะอื่นเชนวา ปญญาที่ประกอบกับอาสวะ เปนสาสวปญญา
ปญญาที่ไมประกอบกับอาสวะ เปนอนาสวปญญา ดังนี้ก็ดี ก็ดุจนัยนั้น
(คือโดยความก็เปนโลกิยะโลกุตระเหมือนกัน) ดังนี้ ปญญาเปน ๒
อยาง โดยเปนสาสวะและอนาสวะ
ในทุกะที่ ๓ ปญญาเปน ๒ อยาง โดยเปนนามววัฏฐาปนะ
และรูปววัฏฐาปนะ ดังนี้ คือ ปญญาในการกําหนดรูปขันธ ๔ แหง
ภิกษุผูใครจะเริ่ม (ทํา) วิปสนาอันใด ปญญาอันนี้ เปนนามววัฏฐาปนปญญา ปญญาในการกําหนดรูปขันธ (แหงภิกษุนั้น) อันใด ปญญา
อันนี้ เปนรูปววัฏฐาปนาปญญา
ในทุกะที่ ๔ ปญญาเปน ๒ อยาง โดยเปนโสมนัสสหคตะ และ
อุเบกขาสหคตะ ดังนี้คือ ปญญาในกามาวจรกุศลจิต ๒ ดวง และใน
มรรคจิตที่เปนไปในจตุถฌานโดยปญจกนัย ๑๖ ดวง เปนโสมนัสสหคต-
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ปญญา ปญญาในกามาวจรกุศลจิต ๒ ดวง และในมรรคจิต อันเปน
ไปในปญจมฌาน ๔ ดวง เปนอุเบกขาสหคตปญญา
ในทุกะที่ ๕ ปญญาในปฐมมรรค เปนทัสนภูมิปญญา ปญญา
ในมรรค ๓ ที่เหลือ เปนภาวนาภูมิปญญา ปญญาเปน ๒ อยาง โดย
เปนทัสนภูมิ และภาวนาภูมิ ดังนี้แล
[ปญญา ๓]
ในติกะ (หมวดปญญา ๓) ทั้งหลาย (มีอธิบายดังนี้)
ในติกะที่ ๑ ปญญาที่ไมไดฟงแตคนอื่นไดมา เปนจินตามยปญญา
เพราะสําเร็จโดยลําพังความคิดของตนเอง ปญญาที่ฟงแตผูอื่นแลวจึงได
มาเปนสุตมยปญญา เพราะสําเร็จดวยอํานาจการฟง ปญญาที่ถงึ อัปปนา
อันสําเร็จดวยอํานาจภาวนาอยางใดก็แลวแต เปนภาวนามยปญญา สม
คํา (ในวิภังค) กลาวไววา "ในปญญา ๓ นั้น จินตามยปญญาเปนไฉน ?
บุคคลไมไดฟงแตผูอื่นแลวแลไดซึ่งกัมมัสกตาญาณ หรือซึ่งสัจจานุโลมิกญาณ (คือวิปสนาญานอันเปนไปโดยนัย) วา รูปไมเที่ยงก็ดี วา
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไมเที่ยงก็ดี หรือซึ่งขันติ (ความอาจเห็น
๑

๒

๑. ฌานตามบาลีพระสูตรเปนจตุกนัย คือเปนฌาน ๔ ทั้งนัน้ แตในอภิธรรมทานจัด
ใหมใหเปนปญจกนัย คือเปนฌาน ๕ โดยลวงองคไปขึน้ ละ ๑ ๆ อุเบกขาไปมีเอาในฌาน
ที่ ๕ พึงทราบวาในทีน่ ี้ทานกลาวฌานโดยปญจกนัยนัน้
๒. คําวาปญญาถึงอัปปนา (อปฺปนาปฺปตฺตา ปฺา) นี้ ฟงอยางไรอยู เพราะ
เคยฟงแตวา อัปปนาเปนเรื่องของจิต มหาฎีกาทานก็รูสกึ อยางไรอยูเ หมือนกัน จึงแก
ไววา "คําวาปญญาถึงอัปปนานี้ ทานกลาวเพื่อแสดงภาวนามยปญญาทีถ่ ึงสุดยอด น ปน
อปฺปนาปฺปตฺตาว ภาวนามยา แตไมใชภาวนามยปญญาถึงอัปปนาดอก" ถือเอา
ความวาปญญาของผูที่ไดอัปปนา ก็จะไดกระมัง ?
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ได) ทิฏฐิ (ความเห็น) รุจิ (ความพอใจ) มุติ (ความรู) เปกขะ
(ความคนพบ) ธัมมนิชฌานขันติ (ความทนตอความเพงแหงธรรม)
อันเปนอนุโลมิกะ (คือควรแกธรรมคือการงานที่ประสงคจะทําไมขัด
กัน) รูปเดียวกันนั้น ในกัมมายตนะ (อายตนะคือการงาน) ทั้งหลาย
ที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ (คือปญญา) ก็ดี ในสิปปายตนะ (อายตนะ
คือศิลปะ) ทัง้ หลายที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ (คือปญญา) ก็ดี ในวิชาฐานะ (คือวิทยาการเสกเปา ?) ทั้งหลาย ที่บุคคลจัดทําดวยโยคะ (คือ
ปญญา) ก็ดอี ันใด ความรูนี้เรียกวา จินตามยปญญา
สุตมยปญญาเปนไฉน ? บุคคลไดฟงแตผูอื่นแลวจึงไดซึ่งกัมมัสกตาญาณ ฯลฯ อันใด ความรูนี้เรียกวา สุตมยปญญา
(ภาวนามยปญญาเปนไฉน ?) ความรูของผูเขาสมาบัติทุกอยาง
เรียกวาภาวนามยปญญา "
ปญญาเปน ๓ โดยเปนจินตามยปญญา สุตมยปญญา และภาวนามยปญญา ดังกลาวมาฉะนี้
ในติกะที่ ๒ ปญญาเปน ๓ โดยเปนปริตตารัมมณปญญา มหัคคตารัมมณปญญา และอัปปมาณารัมมณปญญา อยางนี้ คือ ปญญาที่ปรารภ
ธรรมทั้งหลายอันเปนกามาวจรเปนไป เปนปริตตารัมมณปญญา ที่
ปรารภธรรมทั้งหลายอันเปนรูปาวจรและอรูปาวจรเปนไป เปนมหัคคตารัมมณปญญา ปญญา ๒ นั้นเปนโลกิยวิปสนาปญญา ปญญาที่ปรารภ
พระนิพพานเปนไป เปนอัปปมาณารัมณปญญา อัปปมาณารัมมณ๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๘
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ปญญา เปนโลกุลตวิปสนาปญญา
ในติกะที่ ๓ ความเจริญชื่อวาอายะ ความเจริญนั้นมี ทาง
คือสิ่งที่ไมเปนประโยชนเสื่อมไปทาง ๑ ประโยชนเกิดขึ้นทาง ๑ ความ
ฉลาดใน ๒ ทางนั้น ชื่ออายโกศล ดังบาลีวา "ในโกศล ๓ นัน้ อายโกศลเปนไฉน ? ผูมีปญญารูวา "เมื่อเรามนสิการธรรมเหลานี้อยู
อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้นดวย อกุศลธรรมทั้งหลายที่
เกิดขึ้นแลวก็ละไปดวย อนึ่งเลา เมื่อเรามนสิการธรรมเหลานี้อยู กุศล
ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดมาเกิดขึ้นดวย กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว
มาเปนไปเพื่อภิยโยภาพไพบูลยเจริญเต็มที่ดวย" ปญญาคือความรูทั่ว
ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรมได ความเห็นถูกตองในความไม
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย และในความเกิดขึ้น
และความเจริญแหงกุศลธรรมทั้งหลายดวย แหงผูมีปญญานั้น อันใด
อันนี้เรียกวา อายโกศล" ดังนี้
สวนความเสื่อมชื่อวา อาปายะ ความเสื่อมนั้นก็มี ๒ ทาง คือ
ประโยชนเสือ่ มไปทาง ๑ สิ่งที่ไมเปนประโยชนเกิดขึ้นทาง ๑ ความ
ฉลาดใน ๒ ทางนั้น ชื่ออปายโกศล ดังบาลีวา "ในโกศล ๓ นั้น
อปายโกศลเปนไฉน ? ผูมีปญญารูวา "เมื่อเรามนสิการธรรมเหลานั้นอยู
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา โลกุตรวิปสนาปญญานั้นหมายถึงมรรคปญญา จริงอยูมรรคปญญา
นั้น แมมิ ไดยดึ ไตรลักษณมคี วามไมเทีย่ งแหงสังขารเปนตน ก็เรียกวาวิปสนาได เพราะ
เต็มไปดวยวิปส นากิจ หรือเพราะเห็นอยางวิเศษซึ่งลักษณะอันแทจริงแหงพระนิพพาน
แตสวนโคตรภูญาณเปนอัปปมาณารัมมณะก็จริง แตเพราะโคตรภูญาณนั้นอยูในฐานเปน
อาวัชชนะแหงวรรค จึงไมไดชื่อวาวิปสนา
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๙-๔๔๐
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กุศลธรรมทัง้ หลายที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้นดวย" ดังนี้เปนตน
สวนวา ความฉลาดอันเปนไปทันที คือ เกิดขึ้นฉับพลันในอุบาย
คือ เหตุแหงความสําเร็จแหงธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ทุกสถาน ชือ่ วาอุปายโกศล ดังบาลีวา "ปญญาอันเปนอุบายในการลําอกุศลธรรมและเจริญ
กุศลธรรมนัน้ ทุกอยาง ชือ่ อุปายโกศล" ดังนี้
ปญญาเปน ๓ โดยเปนอายโกศล อปายโกศล และอุปายโกศล
ดังกลาวมาฉะนี้
ในติกะที่ ๔ ปญญาเปน ๓ โดยเปนอัชฌัตตาภินิเวสเปนตน
อยางนี้คือ วิปสนาปญญาที่ (กําหนด) ถือเอาขันธของตนปรารภไป
เปนอัชฌัตตาภินิเวสปญญา (ปญญาอันมุงมั่นขางใน) ที่ (กําหนด) ถือ
เอาขันธของผูอื่น หรือรูภ ายนอกที่ไมเนื่องดวยอินทรียปรารภไป เปน
พหิทธาภินิเวสปญญา (ปญญาอันมุงมั่นขางนอก) ที่ (กําหนด) ถือ
เอาขันธขางในและขันธขางนอกทั้งสองปรารภไป เปนอัชฌัตตพหิท๑

๒

๓

๑. ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๐
ที่ทานอธิบายอุปายโกศลวาเปนความฉลาดในอบายที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีนั้น มหา
ฎีกาอธิบายสนับสนุนวา เมือ่ กิจรีบดวยหรือภัยเกิดขึ้น ความฉลาดแกไขใหกจิ สําเร็จ
หรือใหปลอดภัยไดทันที เปนอุปายโกศล
แตพิจารณาลําดับความแลวก็ไมเห็นเหตุวาทําไมจึงตอง "ฉับพลันทันที" ตางวา
ตรองหาอุบายที่จะละและทีจ่ ะเจริญชาไปสัก ๑ ชั่วโมง จึงไดอุบายนัน้ ดังนี้จะไมนับเปน
อุปายโกศลหรือ ในบาลีก็มิไดมีคําวาฉับพลันทันที เห็นวาถือเอาความเทาบาลีก็ดีแลว
๓. ขอนี้มหาฎีกาชวยไขความวา กําหนดทั้งสองขางตามลําดับกัน คือกําหนดขาง
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ธาภินิเวสปญญา (ปญญาอันมุมมั่นทั้งขางในทั้งขางนอก)
[ปญญา ๔]
ในจตุกกะ (หมวดปญญา ๔) ทัง้ หลาย (มีอธิบายดังนี้)
ในจตุกกะที่ ๑ ปญญาเปน ๔ โดยเปนญาณในอริยสัจ ๔ ดังนี้คือ
ความรูอันปรารภทุกขสัจเปนไป เปนญาณในทุกข ความรูอันปรารภ
ทุกขสมุทัยเปนไป เปนญาณในทุกขสมุทัย ความรูอันปรารภทุกขนิโรธ
เปนไป เปนญาณในทุกขนิโรธ ความรูอันปรารภทุขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไป เปนญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ในจตุกกะที่ ๒ ความรู ๔ อันถึงซึ่งความแตกฉานในวัตถุ ๔ มี
อรรคเปนตน ชื่อวาปฏิสัมภิทา ๔ สมพระบาลีวา "ความรูในอรรถ
ชื่ออัตถปฏิสมั ภิทา ความรูในธรรม ชื่อธัมมปฏิสมั ภิทา ความรูในการ
กลาวธรรมนิรุติ (คือภาษาที่ดี ภาษาที่ถูกตอง) ชื่อนิรุติปฏิสัมภิทา
ความรูในความรูทั้งหลาย ชื่อปฏิภาณปฏิสัมภิทา" ดังนี้
๑

๒

ในแลวก็กําหนดขางนอกติดตอกันไป อีกนัยหนึ่งหมายความวา กําหนดปญจขันธรวม
กันไปทีเดียว ไมจําแนกขอ โดยนัยวา ยกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม
๑. อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป ศัพท อตฺถ ดูเหมือนจะเกิน พิจารณาแลวไดความวา
ภาษาที่ดนี ั้นทานเรียก ธรรมนิรุติ เห็นไดในตอนอธิบาย-' "ตนฺสา ธมฺมนิรุตฺติสฺิตาย
สภาวนิรุตฺตยิ า... มูลภาสาย ปเภทคต าณ- ความรูอันถึงซึ่งความแตกฉานในมูลภาษา...อันเปนภาษาแท (ไมวิปริต) ซึ่งไดชื่อวา ธรรมนิรุติ นั้น " ดังนี้
ปาฐะในมหาฎีกาก็ไมมีอตฺถ ทานลิขิตไววา "ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเปติ เอตฺถ ธมฺมสทฺโท
สภาววาจโกติ กตฺวา อาห ยา สภาวนิรุตตฺ ีติ อวิปรีตนิรุตฺตีติ อตฺโถ- ทานทําความ
อธิบายวา ธมฺม ศัพทในบทวา ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป นี้บงสภาวะ จึงกลาววา ยา สภาวนิรุตฺติ-ภาษาทีแ่ ทใด หมายความวาภาษาที่ไมวิปริต" ดังนี้ ในที่นี้จึงแปลตัด อตฺถ ออก
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๘
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[อัตถปฏิสัมภิทา]
ในวัตถุ ๔ นั้น คําวา "อรรถ" นั้น โดยสังเขปเปนคําเรียกผลที่
เผล็ดมาแตเหตุ จริงอยู ผลที่เผล็ดมาแตเหตุ ทานเรียกวา 'อรรถ'
เพราะเหตุที่ถึง คือไดบรรลุโดยทํานองแหงเหตุ (คือเปนไปตามเหตุ)
แต (วา) โดยประเภท ธรรม ๕ นี้ คือสิ่งที่เกิดเพราะปจจัยอยางใด
อยางหนึ่ง พระนิพพาน เนื้อความแหงภาสิต วิบาก กิริยา พึงทราบ
วาชื่ออรรถ ความรูอันถึงซึ่งความแตกฉานในอรรถนั้น แหงบุคคลผู
พิจารณาอรรถนั้น ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา
[ธัมมปฏิสัมภิทา]
คําวา 'ธรรม' นั้นเลา โดยสังเขปก็เปนคําเรียกปจจัย จริงอยู
ปจจัย ทานเรียกวาธรรม เพราะเหตุที่จัดแจงผลนั้น ๆ คือยังผลนั้น ๆ ให
เปนไปหรืออํานวยใหถึงผลนั้น ๆ แต (วา) โดยประเภท ธรรม ๕ นี้
คือ เหตุที่ยังผลใหเกิดอยางใดอยางหนึ่ง อริยมรรค ภาสิต กุศล
อกุศล พึงทราบวาชื่อธรรม ความรูอันถึงซึ่งความแตกฉานในธรรม
นั้นแหงบุคคลผูพิจารณาธรรมนั้น ชือ่ วาธัมมปฏิสัมภิทา
แทจริง ความ (ที่แจกอรรถธรรมเปน ๕ ๆ) นี้แหละ ทาน
จําแนกแสดงไวในอภิธรรมโดยนัยวา "ความรูในทุกขเปนอัตถปฏิสัมภิทา ความรูในทุกขสมุทัยเปนธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในทุกขนิโรธ เปน
อัตถปฏิสัมภาทา ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนธัมมปฏิสัมภาทา
ความรูในเหตุ เปนธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในผลที่เผล็ดมาแต
*

จัดพระนิพพานเปนผลอยางไรอยู ? นาจะกลาว 'อริยผล' จะไดเขาคูกับ
'อริยมรรค' ในธัมมปฏิสัมภิทา
*
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เหตุ เปนอัตถปฏิสัมภิทา
ธรรมเหลาใดชาตะแลว เปนแลว ไดกําเนิดเกิดสําเร็จแลว ปรากฏ
ขึ้นมาแลว ความรูในธรรมเหลานี้เปนอัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหลานั้น
ชาติแลวเปนแลว... แตธรรมใด ความรูในธรรมนั้น เปนธัมมปฏิสัมภาทา
ความรูในชรามรณะ เปนอัตถปฏิสัมภิทา ความรูในชรามรณสมุทัย เปนธัมมปฏิสัมภิทา ฯลฯ ความรูในสังขารนิโรธเปนอัตถปฏิสัมภิทา ความรูในสังขารนิโรธคามินีปฏิปทา เปนธัมมปฎิสัมภิทา
ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมรูซึ่งธรรมอันเปน สุตตะ เคยยะ ฯลฯ
เวทัลละ ความรูธรรมนี้เรียกธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้นยอมรูเนื้อความ
แหงภาษิตนั้น ๆ นั่นแหละ วานี่เปนความแหงภาษิตนี้ นี่เปนความ
แหงภาษิตนี้ ความรูเนื้อความแหงภาษิตนี้ เรียกอัตถปฏิสัมภิทา
ธรรมทัง้ หลายที่เปนกุศลเปนไฉน ? สมัยใดจิตเปนกายาวจรกุศล
เกิดขึ้น ฯลฯ ธรรมเหลานี้เปนกุศล ความรูในธรรมเหลานี้เปนธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในวิบากแหงธรรมเหลานั้น เปนอัตถปฏิสัมภาทา"
ดังนี้เปนตน
[นิรุติปฏิสัมภิทา]
ขอวา 'อตฺถธมฺมนิรตุ ฺตาภิลาเป าณ' มีอรรถาธิบายวา
สภาวนิรุติ (ภาษาที่แท) คืออัพยาภิจาริโวหาร (ถอยคําที่ใชกันเปน
*

เตสุ ธมฺเมสุ ต. ศัพทนี้ตองรับกับ ย. ศัพท-ยมฺหา ธมฺมา แตวจะไมเสมอกัน
นาจะเรียงเพลินเนื่องมาแต อิเมสุ ธมฺเมสุ ขางหนากระมัง มองไมเห็นเหตุที่จะตองเปน
พหุวจนะ ในที่นี้จึงแปลแกเปนเอกวจนะ คือเปน ตสฺม ธมฺเม
*
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ตายตัว ไมวิปริตคลาดเคลื่อน) อันใดในอรรถและธรรมนั้น ความ
รูในการกลาวถอยคําอันนั้น คือในการพูดในการเปลงขึ้นซึ่งถอยคําอัน
นั้น ไดแกความรูอันถึงซึ่งความแตกฉานในมูลภาษาของสรรพสัตวทั้ง
หลาย คือภาษามคธ อันเปนสภาวนิรุติ (ภาษาแท) ซึ่งไดชื่อวา
ธรรมนิรุติ (ภาษาดี) นั้นโดยนัยวา พอไดยินถอยคําที่พูด ที่กลาว ที่
เปลงขึ้นนั้น ก็รูวานี่เปนสภาวนิรุติ นี่ไมใชสภาวนิรุติ ดังนี้ เปนนิรุติปฏิสัมภิทา จริงอยู ผูถึงนิรุติปฏิสัมภิทา พอไดยินคําวา ผสฺโส เวทนา
ดังนี้เปนตน ก็ยอมรูใดวานี่เปนสภาวนิรุติ แตไดยนิ คําวา ผสฺสา
เวทโน ดังนี้เปนตนละ ก็รูไดวานี่ไมใชสภาวนิรุติ
[ปฏิภาณปฏิสัมภิทา]
ขอวา 'าเณสุ าณ' มีอรรถาธิบายวา ความรูอันมีความ
รูเปนอารมณแหงบุคคลผูพิจารณา (โดย) ทําความรูในความรูทั้งปวง
ใหเปนอารมณ หรือวา ความรูอยางกวางขวางดวยอํานาจอารมณและ
กิจของตนเปนตน ในความรูทั้งหลายตามที่กลาวมานั้น เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๑

๒

๓

๑. เพราะมี อตฺถ ศัพทเดียวเปนเหตุ ดังกลาวในเชิงอรรถ ๑ หนา ๑๒ ทานจึงไข
ความเจื่อน ๆ ออกมาดังนี้ ถาไมมี ตสฺมึ อตฺเถ ธมฺเม จ เสียก็หายเจื่อนเขารองรอยสนิท
๒. นิรุติ เปนเรื่อง 'พูดเปน' ทานอธิบายอยางไรลงทายกลายเปน 'ฟงเปน' และ
ที่วาภาษามคธเปนมูลภาษานัน้ ตองหมายเฉพาะในชมพูทวีป ไมใชทั้งโลก
๓. ปฏิภาณ เราสอนกันวาหมายถึงเชาวไวไหวพริบที่จะโตตอบและที่จะทําใหสบ
เหมาะทันที แตทานอธิบายคลุม ๆ วารูในรูหรือรูอยางกวางขวางอะไรไป เลยไมทราบวา
ปฏิภาณอยูที่ตรงไหน
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[ภูมิปฏิสัมภิทามี ๒]
ก็แลปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ นั่น ยอมถึงความแตกฉานในภูมิ ๒ คือใน
เสขภูมิ ๑ ในอเสขภูมิ ๑ ใน ๒ ภูมินั้น ปฏิสัมภิทาของพระอัครสาวก
และของพระมหาสาวกทั้งหลาย ถึงความแตกฉานในอเสขภูมิ ปฏิสัมภิทาของพระเสขอริยสาวกทั้งหลาย เชนพระอานนทเถระ (เมือ่ ยังเปน
พระเสขะ) ทานจิตตคฤหบดี และทานขุชชุตตราอุบาสิกา ถึงความ
แตกฉานในเสขภูมิ
[ปฏิสัมภิทาแจมใสดวยอาการ ๕]
อนึ่ง ปฏิสัมภิทานั้นแมถึงความแตกฉานในภูมิ ๒ อยางนี้ จะแจมใส
ขึ้นก็ดวยอาการ ๕ นี้คือ ดวยอธิคม ดวยปริยัติ ดวยสวนะ ดวย
ปริปุจฉา และดวยบุพโยคะ ในอาการเหลานั้น การบรรลุพระอรหัต
ชื่อวาอธิคม การเลาเรียนพระพุทธวจนะชื่อวาปริยัติ การสนใจฟงพระ
สัทธรรมโดยเคารพ ชื่อวาสวนะ การกลาววินิจฉัยคัณฐีบทและอรรถบท
ในคัมภีรทั้งหลายมีบาลีและอรรถกถาเปนตน ชื่อวาปริปุจฉา การ
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งวิปสสนาถึงขึ้นใกลอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ
โดยภาวะแหงพระโยคาวจรผูมีการ (ทองเที่ยว) ไป ๆ มา ๆ อยูในศาสนา
๑

๒

๓

๑. ปริปุจฺฉา นัยนี้ทานมิไดแปลวาไตถาม แตแปลวา 'ปริโต สพฺพโต าตุ อิจฺฉาปรารถนาจะรูโดยรอบคือโดยประการทั้งปวง' จึงไดพูดจาหาทางวินิจฉัยใหเปนที่ตกลง
ในคัณฐีบท คือบทที่แปลยาก และอรรถบท คือบทที่อธิบายยาก ในคัมภีรนั้น ๆ จน
แตกฉาน
๒. มหาฎีกาวา หมายเอาขั้นสังขารุเบกขาญาณ เพราะสังขารุเบกขาญาณเปนไปใกลญาณ
ทั้งสองนั้น
๓. คตปจฺจาคติก... มหาฎีกาแปลวาผูมีความไปและกลับประกอบดวยภาวนานุโยค แลว
อธิบายวาจะไปไหนและกลับจากไหน เชนจากที่อยูในสูโคจรคาม กลับจากโคจรคามมา
สูที่อยู ก็พยายามทํากรรมฐานอยูเสมอ

อธิบายอยางนี้เปนการยึดพยัญชนะตรงเกินไป ไมคํานึงถึงความที่ควรจะเปนได
หรือไม ในทีน่ ี้จึงหาทางเขาไปอยางอื่นดังแปลไวนนั้
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ของพระพุทะเจาองคกอน ๆ ชื่อวาบุพโยคะ
อาจารยอื่นอีกพวกหนึ่งกลาววา
ปจจัย (เครื่องอุดหนุน) ของปฏิสัมภิทา (มี ๘) คือ บุพโยคะ ๑
พาหุสัจจะ ๑ เทศภาษ ๑ อาคม ๑ ปริปุจฉา ๑ อธิคม ๑ ครุสันนิสัย ๑
มิตรสมบัติ ๑
ในปจจัยเหลานั้น บุพโยคะก็มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล ความ
ฉลาดในคัมภีรและสิปปายตนะ (กระบวนศิลปะ ?) ทั้งหลายนั้น ๆ ชื่อวา
พาหุสัจจะ ความฉลาดในโวหาร (ถอยคํา) รอยเอ็ด (ทองถิ่น) ชื่อ
เทศภาษา แต (วา) โดยพิเศษก็ความฉลาดในโวหารของชาวมคธ (นั่น
แหละ) ชื่อเทศภาษา การเลาเรียนพระพุทธวจนะ โดยที่สุดแมเพียง
โอปมมวรรค (สักวรรค ๑) ชื่ออาคม การไตถามถึงคําวินิจฉัยเนื้อ
ความแหงคาถาแมคาถาหนึ่ง ชื่อวาปริปุจฉา ความเปนพระโสดาบันก็ดี
ความเปนพระสกทาคามีก็ดี ความเปนพระอนาคามีก็ดี ความเปนพระ
อรหันตก็ดี ชื่อวาอธิคม การอยูในสํานักของครูทั้งหลายผูมีสุตปฏิภาณ
มาก ชื่อวาครุสันนิสัย ความไดมิตรทั้งหลายเห็นปานนั้นนั่นแล ชื่อวา
มิตรสมบัติ ดวยประการฉะนี้
ในปจจัยเหลานั้น พระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธทั้งหลาย อาศัย
บุพโยคะและอธิคมเทานั้นทรงบรรลุปฏิสัมภิทา พระสาวกทั้งหลายอาศัย
๑

๒

๓

๔

๑. หมายเอาเฉพาะคัมภีรและศิลปะที่หาโทษมิได
๒. มหาฎีกาวา ภาษาทองถิน่ ของพญา (เจาแผนดิน) รอยเอ็ดในบรรพกาล เรียกวา เอกสตโวหาร (คํา 'พญารอยเอ็ด' นี้ ไทยเราก็พดู กัน แตดูเหมือนความหมายวามากเทานั้น ในชมพู
ทวีป พญาอาจมีถึงรอยเอ็ดจริง ๆ แตไทยเรามีไมถึงแน ๆ)
๓. หมายถึงโอปมมวรรค ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก กระมัง ?
๔. สุตปฏิภาณพหุลาน มหาฎีกาวาเปนพหูสูต มีปฏิภาณดวย
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เหตุ (คือปจจัย) เหลานั้นทุกอยางจึงไดบรรลุ อนึ่ง อันการประกอบ
กรรมฐานภาวนาเปนสวนหนึ่งตางหากสําหรับจะบรรลุปฏิสัมภิทาหามีไม
แตการบรรลุปฏิสัมภิทาสําหรับพระเสขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแหงผลวิโมกขชั้นเสขะ สําหรับพระอเสขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่สุดแหงผลวิโมกข
ชั้นอเสขะนั่นเอง จริงอยู ปฏิสัมภิทาทั้งหลายสําเร็จแดพระตถาคตเจา
ทั้งหลาย ก็ดว ยอริยผลแหงอริยบุคคลเจาดวยอริยผลแหงอริยบุคคลทั้ง
หลายเหมือนกัน)
คําวา 'ปญญาเปน ๔ อยาง โดยเปนปฏิสัมภาทา ๔' ขาพเจากลาว
หมายเอาปฏิสัมภิทาเหลานี้แล
[๕ ปญญาจะพึงบําเพ็ญขึ้นไดอยางไร]
สวนในปญหากรรม (ขอ ๕) วา "ปญญาจะพึงบําเพ็ญไดอยาง
ไร" นี้ มีพรรณนาวา เพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเปน
ขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย สัจจะ และปฏิจสมุบาท เปนตน เปน
ภูมิ (คือเปนพื้น) ของปญญานี้ วิสทุ ธิ ๒ นี้คือ สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ
๑

๒

๑. มหาฎีกาขยายความวา แมพระคุณวิเศษอื่น ๆ ของพระผูมีพระภาคเจาทุกอยาง มีพระ
สัพพัญญตญาณเปนตน ก็มขี ึ้นในที่สุดแหงผลวิโมกขชั้นอเสขะเหมือนกัน
๒. มหาฎีกาทานมีอรรถาธิบายนาฟง คือทานตั้งปญหาขึน้ วา เหตุไฉนทานจึงจัดธรรม
เปนปญญาภูมหิ รือวิปสนาภูมิมากอยางเชนนี้ แมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เชนขันธอยาง
เดียวก็สําเร็จประโยชนไดมิใชหรือ ? แลวทานก็แกวา อยางเดียวไมพอ เพราะสัตวผจู ะ
บําเพ็ญวิปสนาปญญานั้น แบงออกไดถึง ๓ พวก วาโดยความหลงติด ก็มี ๓ คือ หลงรูป
หลงรูป และหลงทั้งสองอยาง วาโดยอินทรียก็ ๓ คือ อินทรียกลา อินทรียปานกลาง
และอินทรียออ น วาโดยความชอบใจ ก็ ๓ คือ ชอบสังเขป ชอบปานกลาง ชอบพิสดาร
ตางก็เหมาะทีจ่ ะถือเอารูปตางกัน เชนพวกหลงอรูปก็ถือเอาขันธ เพราะขันธเปนอรูปถึง
๔ พวกหลงรูปก็ถือเอาอายตนะ เพราะอายตนะเปนรูปตั้ง ๑๐ พวกหลงทั้งสองอยางก็
ถือเอาธาตุ เพราะธาตุเปนทัง้ สองสวน ฯลฯ
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เปนมูล (คือเปนรากเงา) วิสุทธิ ๕ นีค้ ือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ ญาณทัสนวิสุทธิ
เปนสรีระ (คือเปนลําตัวหรือลําตน) ของปญญานี้ เพราะเหตุนั้น
ปญญานั่น ภิกษุผูทําความสั่งสมความรูโดยการเลาเรียนและไตถามใน
ธรรมทั้งหลายที่เปนภูมิเหลานั้นแลว ยังวิสุทธิ ๒ ที่เปนมูลใหถึงพรอม
แลวทําวิสุทธิ ๕ ที่เปนสรีระใหถึงพรอมอยู (นัน่ แหละ) จะพึงบําเพ็ญขึ้น
ได นี่เปนความสังเขปในปญหากรรมขอนี้ สวนความ (ตอไป) นี้ เปน
ความพิสดาร
[ภูมิของปญญา]
คําใดขาพเจากลาไววา "ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเปนขันธ
อายตนะ ธาตุ อินทรีย สัจจะ และปฏิจสมุบาทา เปนภูมิ (ของปญญา
นี้) ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยความในคํานั้นเปนอันดับแรก
[ขันธ]
คําวา ขันธ ไดแกขนั ธหา คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
[รูปขันธ]
ในขันธหานั้น ธรรมชาตอันมีความสลายไป โทรมไป เพราะ
ปจจัยที่เปนขาศึกทั้งหลายมีหนาวเปนตนเปนลักษณะทุกอยาง พึงราบ
วาชื่อวารูปขันธ (กองรูป) เพราะ (เรียก) รวมธรรมชาตทั้งปวงนั้น
เขาดวยกัน อันวาธรรมชาตนี้นั้น แมเปนอยางเดียวโดยลักษณะคือ
ความสลาย (แต) ก็เปนสอง โดยแยกเปนภูตรูป และอุปาทายรูป
*

ยงฺกิฺจิ แปลวา 'ทุกอยาง' ก็ไดในที่ ๆ เหมาะแมในมหาฎีกาก็แกไววา 'ยงฺกิฺจีติ
อนวเสสปริยาทาน'

*
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[ภูตรูป]
ในรูป ๒ อยางนั้น ภูตรูปมี ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ ลักษณะ รส (คือกิจ) ปจจุปฏฐาน (คือผล) ของธาตุ ๔ นั้น
ไดกลาวไวแลวในจตุธาตุววัฏฐาน แตวาโดยปทัฏฐาน (คือเหตุใกล)
ธาตุทุกอยางนั้นแตก็มีธาตุที่เหลืออีก ๓ เปนปทัฏฐาน
[อุปาทายรูป]
อุปาทายรูปมี ๒๔ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น
รส อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตตินทรีย หทัยวัตถุ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ
อากาสธาตุ รูปสฺส ลหุตา (ความเบาแหงรูป) รูปสฺส มุทุตา (ความ
ออนแหงรูป) รูปสฺส กมฺมฺตา (ความคลองแหงรูป) รูปสฺส อุปจย
(ความเติบขึ้นแหงรูป) รูปสฺส สนฺตติ (ความสืบตอแหงรูป) รูปสฺส ชรตา
(ความทรุดโทรมแหงรูป) รูปสฺส อนิจฺจตา (ความไมยั่งยืนแหงรูป)
กวฬิงการาหาร
[ลักษณะ ฯลฯ แหงอุปาทายรูป]
[ปลาทรูป ๕]
ในอุปาทายรูปเหลานั้น ตา มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบรูป
ไดเปนลักษณะ นัยหนึ่ง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความ
ใครจะเห็นเปนตนเหตุเปนสมุฏฐานเปนลักษณะ มีอันเวียนอยูในรูป
ทั้งหลายเปนรส มีความเปนฐานที่รองรับจักขุวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน
๑

๒

๑. ในที่อื่นเปน อุจฺจย ก็มี
๒. หมายความวา ตรงที่เปนตานั้น ภูตรูปมีความผองใสจนสามารถกระทบรูปคือเห็น
รูปได ตรงไหนเห็นรูปได ก็รูไดวาตรงนัน้ เปนตา นัยในหูเปนตนก็อยางเดียวกันนี้
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มีภูตรูปอันเกินแตกรรมที่มีความใครจะเห็นเปนตนเหตุ เปนปทัฏฐาน
หู มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบเสียงไดเปนลักษณะ นัย
หนึ่ง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความใครจะฟงเปนตนเหตุ
เปนสมุฏฐาน เปนลักษณะ มีอันเวียนอยูในเสียงทั้งหลายเปนรส มี
ความเปนฐานที่รองรับโสตวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน มีภูตรูปอันเกิดแต
กรรมที่มีความใครจะฟงเปนตนเหตุ เปนปทัฏฐาน
จมูก มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบกลิน่ ไดเปนลักษณะ นัย
หนึ่ง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความใครจะดมเปนตนเหตุ
เปนสมุฏฐานเปนลักษณะ มีอันเวียนอยูในกลิ่นทัง้ หลายเปนรส มีความ
เปนฐานที่รองรับฆานวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน มีภูตรูปอันเกิดแตกรรม
ที่มีความใครจะดมเปนตนเหตุ เปนปทัฏฐาน
ลิ้น มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบรสไดเปนลักษณะ นัย
หนึ่ง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความใครจะลิ้มเปนตนเหตุ
เปนสมุฏฐานเปนลักษณะ มีอันเวียนอยูในรสทั้งหลายเปนรส มีความ
เปนฐานที่รองรับชิวหาวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน มีภูตรูปอันเกิดแตกรรม
ที่มีความใครจะลิ้มเปนตนเหตุ เปนปทัฏฐาน
กาย มีความผองใสแหงภูตรูปพอกระทบโผฏฐัพพะไดเปนลักษณะ
นัยหนึ่ง มีความผองใสแหงภูตรูปอันมีกรรมที่มีความใครจะถูกตองเปน
ตนเหตุเปนสมุฏฐานเปนลักษณะ มีอันเวียนไปในโผฏฐัพพะทั้งหลาย
เปนรส มีความเปนฐานที่รองรับกายวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน มีภูตรูป
อันเกิดแตกรรมที่มีความใครจะถูกตองเปนตนเหตุ เปนปทัฏฐาน
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[ลักษณะตา ฯลฯ ตามมติเกจิอาจารย]
ฝายอาจารยลางพวกกลาววา "ตา ก็คือความผองใสแหงภูตรูป
ทั้งหลาย (สวน) ที่ยิ่งดวยธาตุไฟ หู จมูก ลิ้น ก็คือความผองใสแหง
ภูตรูปทั้งหลาย (สวน) ที่ยิ่งดวยธาตุลม ธาตุดิน และธาตุน้ํา (ตาม
ลําดับ) กาย ก็คือความผองใสแหงภูตรูปทุกอยาง (เสมอกัน)"
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา "ตา คือความผองใสแหงภูตรูปทั้ง
หลาย (สวน) ที่ยิ่งดวยไฟ หู จมูก ลิน้ กาย คือความผองใสแหง
ภูตรูปทั้งหลาย (สวน) ที่ยิ่งดวยโพรง (คืออากาศ ? ) ลม น้ํา และดิน
(ตามลําดับ)"
อาจารยเหลานั้น นาบอกใหทานชักพระสูตรมา (อาง) ทานจัก
ไมพบพระสูตรเปนแนแททีเดียว
ยังอาจารยลางพวก (ชวย) อางเหตุในคําของเกจิอาจารยที่กลาวมา
นั้นวา "เพราะธาตุทั้งหลายมีธาตุไฟเปนตน อันสิง่ ที่เปนคุณมีรูปเปนตน
ตองชวยอนุเคราะห" อาจารยพวก (นี้) นั้น บัณฑิตพึงกลาว (ดาน)
ไดวา "ใครกันเลากลาวดังนี้วา สภาวะมีรูปเปนอาทิเปนคุณแกธาตุมี
*

มหาฎีกาวา เกจิอาจารยที่กลาวอยางนี้ ไดแกภิกษุลางพวกในนิกายมหาสังฆิกะ และ
วาพระวสุธรรมเปนตัวตั้งทีก่ ลาววา "ธาตุไฟยิ่ง (คือมีมาก) ในตา ธาตุลมยิ่งในหู ธาตุ
ดินยิ่งในจมูก ธาตุน้ํายิ่งในลิน้ ธาตุทุกอยางเสมอกันในกาย (จึงทําใหเห็นใหไดยินได
กลิ่นไดรสไดสัมผัส)" สวนอีกพวกหนึ่งวา "ไฟยิ่งในตา โพรงยิ่งในหู ลมยิ่งในจมูก
น้ํายิ่งในลิ้น ดินยิ่งในกาย" แลวยังมีอกี พวกหนึ่งชวยอางเหตุวา "ไฟคือประทีป อัน
รูปคือแสงสวางตองชวยอนุเคราะห ลม เสียงอนุเคราะห ดิน กลิ่นอนุเคราะห น้ํา คือ
เขฬะ รสอนุเคราะห"
ลัทธิของทานพวกนี้ก็ชอบกล แตอาจารยวิสุทธิมรรคนี้ทานคานทัง้ นั้น ฟงของทาน
เขาใจยากสักหนอย
*
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ไฟเปนตน ? เพราะวาในภูตรูปทั้งหลายอันมีความเปนไปที่แยกกันไม
ออก ใคร ๆ ก็กลาวไมไดวา สิ่งนี้เปนคุณแกสิ่งนี้ สิ่งนี้เปนคุณแกสิ่งนี้"
แมอาจารยพวกนั้นจะพึงกลาวตอไปอีกวา "ทานทั้งหลายประสงค
เอากิจ (คือหนาที่) เชนการทรงไวของธาตุดินเปนตนได ก็เพราะความ
ที่ภูตรูป (คือธาตุ) นั้น ๆ มีมากในสัมภาระ (คือองคอวัยวะ ?) นั้น ๆ
ฉันใด ขอที่วารูปเปนตนเปนคุณแกธาตุไฟเปนอาทินั้น ก็นาจะประสงค
เอาได เพราะรูปเปนตนปรากฏเปนจํานวนมากในสัมภาระที่ยิ่งดวยธาตุ
ไฟ (คือตา) เปนอาทิ ก็ฉันนั้น"
อาจารยเหลานั้น เราพึงกลาว (คาน) วา "ขาพเจาทั้งหลาย
ก็จะพึงประสงค หากวากลิ่นใน (เมล็ด) ฝายที่ยิ่งดวยดินจะพึงเปน
กลิ่นยิ่ง (คือฉุน) กวากลิน่ ของดอกที่ยิ่งดวยน้ํา และสีของน้ําเย็นจะ
พึงจาก (ใส) กวาสีของน้ํารอนที่ยิ่งดวยไฟบางละก็ แตเพราะทั้ง ๒
อยางนั้นไมมี เพราะเหตุนั้น ทานทั้งหลายพึงเลิก การคิดกําหนดความ
แปลกกันแหงภูตรูปอันเปนที่อาศัยของปสาทรูปมีตาเปนตนเหลานั้น
เสียเถิด ควรถือเอายุตินี้วา "รูปรสเปนตนแหงภูตรูปทั้งหลายแม
ในกลาปเดียวกัน ไมมี (อะไร) วิเศษ (กวากัน) ก็ยังไมเหมือนกัน
ฉันใด ประสาททั้งหลาย มีจักษุประสาทเปนตน แมเหตุแหงความ
วิเศษ (กวากัน) อยางอื่นไมมี (มัน) ก็ไมเหมือนกัน ฉันนั้น"
๑

๒

๑. ปหาเยถ ปาฐะในมหาฎีกาเปน ปหาย ถาเปนอยางนีก้ ็ตองสัมพันธเปนบุพกาลกิรยิ า
ใน คเหตพฺพ ประกอบความวา "พึงเลิก. . . เสีย แลวถือเอา. . . เถิด" ดูจะเขาทีกวา
ปหาเยถ ซึ่งตองแยกเปนประโยคหนึ่งประดับประเดิดอยู
๒. ตอนเกจิวาทะและคําคานนี้ คือเอาความยากเต็มที พิจารณาดูใหดเี ถิด
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(หากมีคําถามวา ถาความแปลกความยิ่งกวากันแหงภูตรูปไมมี
ดังกลาวนั้นไซร) ก็อะไรเลาเปนเหตุ (ใหปสาทรูปเหลานั้น) ไม
สาธารณะแกกันและกัน ? (คําแกก็พึงมีวา) ก็กรรมนั้นซิเปนเหตุแหง
ความแปลกกันของปสาทรูป มีจักษุเปนตนเหลานั้น เพราะเหตุนั้น
ความแปลกกันแหงปสาทรูปเหลานั้น ยอมเปนเพราะความแปลกกัน
ของกรรม หาใชเปนเพราะความแปลกกันของภูตรูปไม ดวยวา เมื่อ
ภูตรูป (เกิด) มีความแปลก (ยิ่งหยอนกวากันขึ้น) ความผองใส
(ประสาท) ยอมไมเกิดขึ้นเปนแท จริงอยู พระโบราณจารยทั้งหลาย
ก็กลาวไววา "เมื่อภูตรูปทั้งหลายเสมอกัน ความผองใส (ประสาท)
จึงมี เมื่อภูตรูปทั้งหลายไมเสมอกัน ความผองใส ก็ไมมี" ดังนี้ ก็
ในปสาทรูปเหลานั้นอันมีความแปลกกัน เพราะความแปลกกันแหง
กรรมอยางนี้ จักษุและโสตรับวิสัยรูป (คืออารมณ ไดแกรูปและเสียง)
อันไม (มา) ถึงตัวได เพราะตาและหูเปนเหตุแหงวิญญาณในวิสัยรูปอันมีที่อาศัยไมติด (กับ) ที่อาศัยของตนเลย (สวน) ฆานะชิวหา
และกาย รับไดแตวิสัยรูปที่ (มา) ถึงตัวเขา เพราะฆานะชิวหากาย
เปนเหตุแหงวิญญาณในวิสัยรูป อันติดที่อาศัยของตน ๆ อยูแลวนั่นเอง
โดยเปนที่อาศัย (ของวิสัยรูป) และเปน (วิสัยรูปในตัว) เองดวย
๑

๒

๑. คือที่อาศัยของตาหูกับทีอ่ าศัยของรูปเสียงนั้นไมตดิ กัน
๒. คือที่อาศัยของกลิ่น รส ติดอยูในที่อาศัยของฆานะและชิวหา สวนโผฏฐัพพะติดอยู
ในกายเอง เพราะโผฏฐัพพะก็คือภูตรูป ๓ เวนอาโป
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[ที่ตั้ง ฯลฯ แหงปสาทรูป]
[จักขุ]
ในปสาทรูป ๕ นี้ สิ่งที่ในโลกเรียกวาจักษุ เรียงรายดวยขนตา
สีดํา วาวงามดวยแววตาดําและขาว (สัณฐาน) คลายกับกลีบบัวขาบ
นั้นใด แต (ตัว) จักษุ (แท ๆ นั้น เล็ก) โดยประมาณก็สักเทา
ศีรษะเล็น ไดรับอุปการะอันธาตุทั้ง ๔ ซึ่งมีหนาที่อาบ เยื่อตาทั้ง ๗ ชั้น
ดุจน้ํามันที่คนราดลงไปในปุยนุน ๗ ชั้น อาบปุยนุนทุกชั้นอยู ฉะนั้น
แลว (ธาตุดิน) ทรงไว (ธาตุน้ํา) ยึด (ใหติดกัน) ไว (ธาตุ
ไฟ) ทําใหอุนไว (ธาตุลม) พยุงไว ทําให ดังขัตติยกุมารมีอุปการะ
อันพระพี่เลี้ยงทั้ง ๔ ผูมหี นาที่ (คนหนึ่ง) อุม (คนหนึ่ง) ใหสรง
สนาน (คนหนึ่ง) แตงองค (คนหนึ่ง) อยูงานพัด ทําถวายอยู
ฉะนั้น (และจักษุนั้น) อันฤดูจิตและอาหารอุปถัมภไว อันอายุอนุบาล
ไว อันอวินิพโภครูปมีสีกลิ่นรสเปนตนแวดลอม ยังความเปนวัตถุ
และเปนทวารตามควรแกวิถีจิตทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเปนตน ใหสําเร็จ
ตั้งอยู ณ ตําแหนง (ในรางกาย) ที่เกิดขึ้นแหง (เงา) ทรวดทรง
รางกาย ของรูปทั้งหลายที่อยูตรงหนา ในกลางแววตาดํา ที่แววตาขาว
ลอมอยู ของสสัมภารจักขุ (จักษุพรอมทั้งสัมภาระ คือเครื่องประกอบ)
นั้น จริงอยู แมพระธรรมเสนาบดีก็ไดกลาวคํานี้ไววา
๑

๒

๑. พฺยาเปตฺวา มหาฎีกาเติม ิตาหิ เปนวิเสสนะของ ธาตูหิ แตในที่นแี้ ปลเปน
บุพกาลกิริยาใน สนฺธารณ. . .
๒. ที่ไทยเราเรียก 'ตุกตา' (?)
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"คนยอมเห็นรูปทั้งหลายดวยจักษุประสาทใด จักษุ
ประสาทนั้นเปนของเล็กละเอียด เปรียบไดกับ
ศีรษะเล็น" ดังนี้

[โสตะ]
สวนโสตะ ก็ไดอุปการะอันธาตุมีประการดังกลาวแลวทําให อัน
ฤดูจิตและอาหารอุปถัมภไว อันอายุอนุบาลไว อันอวินิพโภครูปมีสี
เปนตนแวดลอม ยังความเปนวัตถุและเปนทวารตามควรแกวิถีจิต
ทั้งหลาย มีโสตวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ ตั้งอยู ณ ตําแหนง (ใน
รางกาย) ที่มีสัณฐานดังวงแหวน มีขนออนสีน้ําตาลพอกพูน (คือ
ขึ้นอยูมาก) ภายในชอง สสัมภารโสต (โสตพรอมทั้งสัมภาระคือ
เครื่องประกอบ)

[ฆานะ]
ฆานะ ก็ไดความอุปการะ ความอุปถัมภ ความอนุบาลและ
เครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลว ยังความเปนวัตถุและเปน
ตามควรแกวิถีจิตมีฆานวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ ตั้งอยู ณ ตําแหนง
(ในรางกาย) มีสัณฐานดังกีบแพะอยูภายในชองสสัมภารฆานะ (ฆานะ
พรอมทั้งสัมภาระคือเครื่องประกอบ)

[ชิวหา]
ชิวหา ก็ไดความอุปการะ ความอุปถัมภ ความอนุบาลและ
เครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลว ยังความเปนวัตถุและเปนทวาร
ตามควรแกวิถีจิตมีชิวหาวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ ตั้งอยู ณ ตําแหนง
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(ในรางกาย) มีสัณฐานดังปลายกลีบอุบล ที่ดานบนของสวนกลาง
สสัมภารชิวหา (ชิวหาพรอมทั้งสัมภาระคือเครื่องประกอบ)
[กาย]
ก็แล ชือ่ วาอุปาทินรูปในกายนี้ยงั มีอยูตราบใด ตราบนั้นกาย
(ประสาท) ก็เปนอันไดความอุปการะ ความอุปถัมภ ความอนุบาล
และเครื่องแวดลอมมีประการดังกลาวแลวเหมือนกัน ดังน้ํามัน (อาบ
อยู) ในเยื่อปุยฝายฉะนั้น ยังความเปนวัตถุและเปนทวารตามควรแก
วิถีจิตมีกายวิญญาณเปนตนใหสําเร็จ ตั้งอยูในทุกตําแหนง (แหงรางกาย)
อนึ่ง ปสาทรูปมีจักษุเปนตนนั้น บัณฑิตพึงทราบวามันก็โนม
เอียงไปสูโคจร (ที่ไป) ของมันมีรูปเปนตนนั่นเอง ดังงู จรเข นก
สุนัขบาน และสุนัขปา ก็คอยแตจะไปหาโคจรของตน กลาวคือจอม
ปลวก น้ํา อากาศ หมูบาน และปาชาผีดิบฉะนั้น
[โคจรรูป ๔]
สวนในโคจรรูปทั้งหลาย มีรูปเปนตน ตอแตปสาทรูปนั้นไป
(มีวินิจฉัย ดังนี้)
รูป มีอนั กระทบจักษุเปนลักษณะ มีความเปนวิสัยแหงจักขุวิญญาณเปนรส (คือกิน) มีความเปนโคจรแหงจักขุวิญญาณนั้นแหละเปน
ปจจุปฏฐาน (คือผล) มีมหาภูตรูป ๔ เปนปทัฏฐาน (คือเหตุใกล)
*

คําวา วิสัยและโคจร เราก็แปลวาอารมณดวยกันทั้งคู แตไมเคยคิดวินจิ ฉัยวาแปลก
กันอยางไร มหาฎีกาทานชางคิดแคะไดใหเห็นความแปลกกันได คือทานวาวิสยภาโว
ไดแก อนฺตฺถภาโว ความไมมีในที่อื่น หมายความวา จักขวิญญาณยอมมีในรูป
เทานั้น จะไปมีในที่อื่นหาไดไม เพราะฉะนั้นรูปจึงเปนวิสัย คือเปนขอบเขตแหงจักขุวิญญาณ สวนโคจรตา ไดแก ตพฺพหุลจาริดา ความทองเที่ยวไปมากในรูปนั้น หมาย
ความวา จักขุวิญญาณก็เวียนเกิดอยูในรูปแลว ๆ เลา ๆ อยูนั่นเอง
*
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ก็แล ขอ (ที่รูปมีมหาภูตรูป ๔ เปนปทัฏฐาน) นี้ ฉันใด
อุปาทายรูปแมทั้งปวงก็เปนฉันนั้น เปนแตในที่ใดที่ความแปลกออกไป
ขาพเจาจึงจักกลาว (ความที่แปลก) ในที่นั้น
รูปนี้นนั้ มีมากอยาง ดวยอํานาจแหงสี มีสีเขียวสีเหลือง เปนตน
เสียง มีอันกระทบโสตเปนลักษณะ มีความเปนวิสัยแหงโสตวิญญาณเปนรส มีความเปนลักษณะ มีความเปนวิสัยแหงโสตปฏฐาน มีมากอยาง โดยนัยเปนตนวาเสียงกลอง เสียงตะโพน
กลิ่น มีอันกระทบฆานะเปนลักษณะ มีความเปนวิสัยแหง
ฆานวิญญาณเปนรส มีความเปนโคจรแหงฆานวิญญาณนั้นแหละเปน
ปจจุปฏฐาน มีมากอยาง โดยนัยเปนตนวา กลิ่นราก (ไม) กลิน่
แกน (ไม)
รส มีอนั กระทบชิวหาเปนลักษณะ มีความเปนวิสัยแหงชิวหาวิญญาณเปนรส มีความเปนโคจรแหงชิวหาวิญญาณนั่นแหละเปน
ปจจุปฏฐาน มีมากอยาง โดยนัยเปนตนวา รสราก (ไม) รสลําตน
(ไม)
[ภาวรูป ๒]
อิตถินทรีย มีภาวะแหงหญิงเปนลักษณะ มีอันประกาศวาหญิง
เปนรส มีภาวะคือการทํา (อิตถีลิงคะ) เพศแหงหญิง (อิตถีนิมิตตะ)
นิมิตแหงหญิง (อิตถีกุตตะ) กิริยาแหงหญิง และ (อิตถากัปปะ)
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อากัปแหงหญิง เปนปจจุปฏฐาน
ปุริสินทรีย มีภาวะแหงชายเปนลักษณะ มีอนั ประกาศวาชาย
เปนรส มีภาวะคือการทํา (ปุริสลิงคะ) เพศแหงชาย (ปุริสนิมติ ตะ)
นิมิตแหงชาย (ปุริสกุตตะ) กิริยาแหงชาย และ (ปุริสากัปปะ)
อากัปแหงชาย เปนปจจุปฏฐาน
อิตถินทรียและปุรสิ ินทรียทั้ง ๒ นั้น ปกแผไปทั่วราง (ของ
หญิงชาย) ดังกายประสาทเหมือนกัน แตไมถึงกับจะกลาวไดวา มัน
ตั้งอยูในโอกาสที่กายประสาทตั้งอยู หรือวามันตั้งอยูในโอกาสที่กายประสาทมิไดตั้งอยูก็ตาม ความปะปนกันและกัน (แหงภาวรูปกับกาย
ประสาท) ก็ไมมี ดังรูปกับรสเปนตน (ก็มิไดประปนกัน ) ฉะนั้น
[ชีวิตรูป ๑]
ชีวิตทรีย มีการตามรักษาสหัชรูป (รูปที่เกิดรวมกับตน) ไว
เปนลักษณะ มีการยังสหัชรูปเหลานั้นใหเปนไปเปนรส มีอันดํารงไว
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา ความกลมกลึง และอวัยวะมีมือเทาเปนตน ไมกระดาง เปนอิตถีลิงคะ
ความมีเนื้อถันนิ่ม ไมมีหนวดเครา ถักผมและหมผา เปนอิตถีนิมิต เพราะเปนปจจัยใหจําไดวา
หญิง การเลนดวยเครื่องตําขาวมีกระดงและสากเปนตน ในตอนเปนเด็ก และการทํางานเกีย่ วดวย
การทอมีกรอดายเปนตน เปนอิตถีกุตตะ คือกิริยาของหญิง อาการมียนื เดินไมผานเผยเปนตน
เปนอิตถากัปปะ
อีกนัยหนึ่ง อิตถีลิงคะ หมายถึงอวัยวะเพศของหญิง อิตถีนิมิต หมายถึงเสียงของหญิง
อิตถีกุตตะ หมายถึงกิริยาตาง ๆ ของหญิง มียืน เดิน นั่ง เคี้ยวกินเปนตนที่มิดเมีย้ น อิตถากัปปะ
หมายถึงทรวดทรงของผูหญิง
๒. มหาฎีกาวา ภาวรูปกับกายประสาท ไมปะปนเกี่ยวของกัน เพราะมีที่อาศัยตางกัน สวนรูป
กับรส แมมีที่อาศัยรวมกัน ก็ไมปะปนดาบเกี่ยวกัน เพราะมีลักษณะตางกัน
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ไดซึ่งสหัชรูปเหลานั้นแหละเปนปจจุปฏฐาน มีภูตรูปที่ตนจะพึงใหเปน
ไป (ดวยอํานาจการตามรักษา) เปนปทัฏฐาน
ก็แล ชีวิตินทรียนั้น แมเมื่อวิธาน (การทํางาน) มีลักษณะคือ
การตามรักษาเปนตนยังมีอยู ก็ยอมตามรักษาสหัชรูปทั้งหลายแตในขณะ
ที่ (สหัชรูปที่ตนจะพึงตามรักษานั้น) ยังมีอยูเทานั้น ดุจน้ํารักษาไมน้ํา
ทั้งหลายมีอุบลเปนตน (ก็แตในขณะที่อุบลเปนตนนั้นยังมีอยู) ฉะนั้น
อนึ่ง ยอมรักษา (แต) ธรรม (คือสิ่ง) ทั้งหลายที่เปนปจจุบัน (เกิดขึ้น
เฉพาะหนา) ตามที่เปนของ ๆ ตน (ที่อยูในวิสัยที่ตนจะพึงเลี้ยงรักษา ?)
ดุจนางพระพี่เลี้ยง ก็ยอมเลี้ยง (แต) พระกุมารทีไ่ ดพระกําเนิดมา
เฉพาะหนาแลว ตามที่อยูในหนาที่ของตน (เทานั้น) อนึ่ง ชีวติ ินทรีย
นั้น ยอมเปนไปแตโดยสัมพันธกับธรรม (คือสิ่ง) ที่ตนใหเปนไปเอง
เทานั้น ดุจนายเรือยอมเปนไปโดยผูกพันกับสิ่งที่ตนใหเปนไป (คือเรือ)
ฉะนั้น หาเปนไปตอแตแตกทําลายไม เพราะ (เมือ่ แตกทําลายแลวก็)
ไมมีตนและสิ่งทั้งหลายที่ตนจะพึงใหเปนไปดวย (อนึ่ง) ยอมไมดํารง
(สหัชรูป) ไวไดในภังคขณะ เพราะตัวเองก็กําลังแตกอยู ดังไสและ
น้ํามันกําลังสิ้น ยอมไมดํารงเปลวประทีปไวไดฉะนั้น แตพึงเห็นวา
ชีวิตินทรียนนั้ หาใชไรอานุภาพในการเลี้ยงรักษา (สหัชรูป) การ (ยัง
สหัชรูป) ใหเปนไป และการดํารงไว (ซึ่งสหัชรูปนั้น) ไม เพราะ
(ชีวิตินทรีย) ยังกิจนั้น ๆ (มีการเลี้ยงรักษาเปนตน) ใหสําเร็จในขณะ
ตามที่กลาวแลว
*

* ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน - ปจฺจยุปฺปนฺเนป ธมฺมา ปาเลติ ไมเห็นทางที่
จะแปลใหไดความเลย พิจารณารอบคอบแลวเห็นวาจะเปน ปจฺจุปฺปนฺเน----ธมฺเม แปล
แลวไดความดีตลอดถึงประโยคอุปมาดวย ดังที่แปลไวนนั้
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[หทัยรูป ๑]
หทัยวัตถุ มีความเปนที่อาศัยแหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
เปนลักษณะ มีการรองรับธาตุเหลานั้นแหละไวเปนรส มีการแบก
ธาตุทั้งสองนั้นไปเปนปจจุปฏฐาน
หทัยวัตถุนั้น อาศัยโลหิตมีประการดังกลาวแลวในกายคตาสติกถา
ไดอุปการะที่ภูตรูป (๔) ซึ่งมีหนาที่ค้ําจุนไวเปนตนทําให อันฤดูจิตและ
อาหารอุปถัมภอยู อายุคอยเลี้ยงรักษาอยู ยังความเปนวัตถุ (ที่ตั้ง)
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ และธรรมอันสัมปยุตกับธาตุทั้งสอง
นั้น ใหสําเร็จตั้งอยูในภายในแหงหัวใจ
[วิญญัติรูป ๒]
ความเปลี่ยนอาการ อันเปนปจจัยแหงการค้ํากาย การทรงกาย
และการไหวกายที่เปนสหัชรูปแหงวาโยธาตุ อันมีจิตที่ยังกิริยามีการยาง
กาวเปนตนใหเปนไปเปนสมุฏฐาน ชื่อกายวิญญัติ (กายวิญญัตินั้น)
มีอันประกาศความประสงคเปนรส มีความเปนเหตุแหงความไหวกาย
เปนปจจุปฏฐาน มีวาโยธาตุที่มีจิตเปนสมุฏฐานเปนปทัฏฐาน ก็กริ ิยา
อันนี้นั้นทานเรียกกายวิญญัติ เพราะเปนเหตุให (ผูอื่น) รูความประสงค
ดวยการไหวกาย และเพราะตัวเองก็พึงรูไดดวยกาย กลาวคือความ
ไหวกายนั้นดวย ก็และกิริยาทั้งหลายมีกาวและถอยเปนตน บัณฑิต
๑

๒

๑. ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน อติกฺกม-นั้นผิด ที่ถูกเปน อภิกฺกม๒. หมายความวาวิญญัติมีอรรถเปนทั้งเหตุกัตตุและสยกัตตุ (?)
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พึงทราบวา ยอมเปนไปได เพราะความไหวแมแหงอุตุชรรูปเปนตน อัน
สัมพันธกันโดยเฉพาะกับจิตตัชรูปที่ไหวเพราะวิญญัตินั้น
[วจีวิญญัต]
ความเปลี่ยนอาการ ที่เปนปจจัยแหงความกระทบกันแหงอุปาทินนรูปแหงปฐวีธาตุ อันมีจิตที่ยังความเปลงวาจาใหเปนไปเปนสมุฏฐาน ชื่อวา วจีวิญญัติ มีอันประกาศความประสงคเปนรส มีความ
เปนเหตุแหงการเปลงคําพูดเปนปจจุปฐาน มีปฐวีธาตุที่มีจิตเปน
สมุฏฐานเปนปทัฏฐาน ก็กิริยาอันนี้นั้นทานเรียกวจีวิญญัติ เพราะ
เปนเหตุให (ผูอื่น) รูความประสงคดวยการเปลงคําพูด และเพราะ
ตัวเองก็พึงรูไดดวยวาจากลาวคือการเปลงคําพูดนั้น
เหมือนอยางวา บุคคลเห็นเครื่องหมาย (บอ) น้ํา มี (รูปไมที่ทํา
เปน) หัววัวเปนตน ที่เขายกขึ้นผูกไว (ที่ปลายคันโพง) ในปา ก็รูไดวา
น้ํามีอยูที่นั่น ฉันใด แมกายวิญญัติและวจีวิญญัติ บุคคลจับการไหวกาย
และการเปลงวาจาได ก็รูไดฉันนั้น
[บริเฉทรูป ๑]
อากาสธาตุ มีการตัดตอนรูปเปนลักษณะ มีอันประกาศริมรอบ
ของรูปเปนรส มีขอบรองรูปเปนปจจุปฏฐาน หรือวามีความที่ไมถูก
ภูตรูปสัมผัสและความเปนชองเปนรูเปนปจจุปฏฐาน มีรูปที่ถกู ตัดตอน
แลวเปนปทัฏฐาน ในรูปทั้งหลายที่ถูกอากาศธาตุไรเลาตัดตอนแลว
ยอมมีการกําหนดไดวา รูปนี้ ทางนี้บน ทางนี้ลาง และทางนี้ขวาง
๑

๑. หมายถึงอวัยวะทีก่ ระทบกันทําใหเกิดอักขระเกิดเสียง (?)
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[วิการรูป ๓]
ลหุตา (ความเบา) แหงรูป มีความไมอืดยาดเปนลักษณะ มี
อันบรรเทาเสียซึ่งความหนักแหงรูปทั้งหลายเปนรส มีการเปลี่ยน (ทา)
ไดเร็วเปนปจจุปฏฐาน มีรูปที่เบาเปนปทัฏฐาน
มุทุตา (ความออนสลวย) แหงรูป มีความไมแข็งเปนลักษณะ
มีอันบรรเทาเสียซึ่งความกระดางแหงรูปทั้งหลายเปนรส มีความไมขัด
ในกิริยาทั้งปวงเปนปจจุปฏฐาน มีรูปที่ออนเปนปทัฏฐาน
กัมมัญญตา (ความควรแกการงาน) แหงรูป มีความคลองแคลว
อันอนุกูลแกกิริยาทางรางกายเปนลักษณะ มีอันบรรเทาเสียซึ่งความไม
คลองแคลวเปนรส มีความไมทุพลภาพเปนปจจุปฏฐาน มีรปู ที่ใช
การไดเปนปทัฏฐาน
ก็วิการตา (ความที่รูปมืออาการตางจากรูปของคนตาย) ๓ นี้ ยอม
ไมละกันและกัน แมเมื่อเปนเชนนั้น ความแปลกกันแหงวิการตา ๓ นั้น
ก็พึงทราบไดดังนี้ คือ :รูปวิการใดเปนความเบาแหงรูปทั้งหลาย ดุจรูปของคนไมมีโรค
มีความไมอืดอาดและความเปลี่ยน (ทา) ไดเร็วเปนอาการทั่ว ๆ ไป
มีปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําใหรูปหนัก เปน
สมุฏฐาน รูปวิการนั้นจัดเปนรูปสสลหุตา (ความเบาแหงรูป)
รูปวิการใดเปนความออนแหงรูปทั้งหลาย ดุจหนังที่ขัดดีแลว
๑

๑. ปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุ มหาฎีกาวาไดแกฤดูและอาหาร ที่
เปนสัปปายะ
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มีความออนโดยที่บังคับไดในกิริยาทั้งปวงแปลก ๆ กัน เปนอาการทั่ว ๆ
ไป มีปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําใหรูปแข็งกระดางเปนสมุฏฐาน รูปวิการนั้น จัดเปนรูปสสมุทุตา (ความออน
สลวยแหงรูป)
สวนรูปวิการใด เปนความใชการไดแหงรูปทั้งหลาย ดุจทองที่
หลอมดีแลว มีความอนุกูลแกกิรยิ าทางรางกายเปนอาการทั่ว ๆ ไป มี
ปจจัยอันเปนฝายตอตานความกําเริบแหงธาตุที่ทําความไมอนุกูลแกกิรยิ า
ทางรางกายเปนสมุฏฐาน รูปวิการนัน้ จัดเปนรูปสสกัมมัญญตา (ความ
ควรแกการงานแหงรูป)
[ลักขณรูป ๔]
อุปจยะ (ความเติบ) แหงรูป มีความกอขึ้นเปนลักษณะ มีการ
ยังรูปทั้งหลายใหผุด (คือโต) ขึ้นไปภายหนาเปนรส มีการมอบให
(คือเหมือนเชื้อเชิญใหถอื เอา ?) เปนปจจุปฏฐาน หรือวามีความเปน
รูปบริบูรณเปนปจจุปฏฐาน มีรูปที่เติบแลวเปนปทัฏฐาน
สันตติ (ความสืบเนื่อง) แหงรูป มีความเปนไปเปนลักษณะ
มีการสืบตอไวเปนรส มีความไมขาดสายเปนปจจุปฏฐาน มีรปู ที่สืบตอ
กันมาไดเปนปทัฏบาน
รูปทั้งสองนี้ก็เปนชื่อแหงชาติรูปเทานั้นเอง แตวาตอนแสดง
อุเทศ ทานทํา (เปนสอง) วา อุปจยะ สันตติ ก็โดยที่ชาติรูปนั้นมี
อาการ (เปนไป) ตาง ๆ กันและโดยอํานาจแหงเวไนยดวย แตเพราะ
เหตุวา ความตางกันโดยความหมายในบททั้งสองนั้นหามีไม เพราะเหตุ
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นั้นในนิเทศแหงบทเหลานี้ จึงกลาวไววา "อาจยะ (ความกอขึ้น)
แหงอายตนะทั้งหลายอันใด รูปสสอุปจยะ (ความเติบแหงรูป) ก็อันนั้น
รุปสสอุปจยะอันใด รูปส สสันตติ (ความสืบเนื่องแหงรูป) ก็อันนั้น"
ดังนี้ แมในอรรถกถาก็กลาววา "ความเกิดขึ้น ชือ่ วาอาจยะ ความ
เติบขึ้น ชื่อวาอุปจยะ ความเปนไป ชื่อวาสันตติ" แลวทําอุปมาวา
"อาจยะ ไดแกความเกิด เหมือนเวลาที่น้ํา (ซึม) ขึ้นในหลุมที่เขาขุด
ไวริมฝงน้ํา อุปจยะ ไดแกความเติบขึ้น เหมือนเวลาที่น้ําเต็ม (หลุม)
สันตติไดแกความเปนไป เหมือนเวลาที่น้ําลน (หลุม) ไปฉะนั้น" และใน
ที่สุดแหงอุปมาทานกลาววา "ถามวา ดวยคํานิเทศ (ที่วา 'อาจยะ (ความ
กอขึ้น) แหงาอายตนะทั้งหลาย' เปนตน) อยางนั้น เปนอันทานกลาว
ขอความอะไร ? (ตอบวา) ทานกลาวอาจยะดวยอายตนะ กลาวอายตนะ
ดวยอาจยะ " ดังนี้ เพราะเหตุนั้นความเกิดขึ้นทีแรกแหงรูปทั้งหลาย
อันใด อันนัน้ พึงทราบเถิดวา เรียกวาอาจยะ ความเกิดขึ้นแหงรูปเหลา
อื่นอันเกิดตอเติมรูปเหลานั้นขึ้นไปอันใด อันนั้นพึงทราบเถิดวาเรียกวา
อุปจยะ เพราะปรากฏโดยอาการเติบขึ้น ความเกิดขึ้นแหงรูปอื่น ๆ
๑

๒

๓

๑. อภิ. ส. ๓๔/๒๒๖
๒. มหาฎีกาอรรถาธิบายวา อาจยะ อุปจยะ และสันตติ รวมเขาวา อาจยะ คําเดียวก็ได
เพราะวาโดยความก็เปนเรื่องกอเกิดดวยกัน เพราะฉะนั้นจึงวา "กลาวอาจยะดวย
อายตนะ" เหตุวาอาจยะเปนตน ประกาศออกมาใหเห็นไดก็อายตนะทั้งหลาย อายตนะ
ทั้งหลายเลาก็มีความกอขึ้นเปนสภาวะ คือวามีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น
จึงวา กลาวอายตนะดวยอาจยะ' เพราะจะเรียกอายตนะไดก็ดว ยความกอเกิดขึ้นเปนอาทิ
๓. ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคพิมพไวแยกกันเปน วฑฺฒิ อากาเรน นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูก
เขาสมาสเปน วฑฺฒิอากาเรน เพราะมี อนุปฺปพนฺธากาเรน เปนบทเทียบยันอยูขางหลัง
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อันเกิดตอเติมรูปเหลานั้นขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ อันใด อันนั้นพึงทราบ
เถิดวา เรียกวาสันตติ เพราะปรากฏโดยอาการสืบเนื่องกัน
ชรตา (ความทรุดโทรม) แหงรูป มีความแกไปแหงรูปเปน
ลักษณะ มีอนั นําเขาไป (หาความแตกดับ) เปนรส มีความที่แมเมื่อ
สภาวะ (มีความหยาบแข็งเปนตน) ยังมิไดหายไป (แต) ความใหม
(แหงรูป) ก็หายไปไดเปนปจจุปฏฐาน ดุจความเกาแหงขาวเปลือกฉะนั้น
มีรูปอันแกอยูเปนปทัฏฐาน
ความแก (ที่วา) นี้ กลาวหมายเอาปากฏชรา (แกเปดเผย)
เพราะแสดงความวิการในอวัยวะมีฟนเปนตน โดยภาวะมีความหักเปนตน
สวนความแกแหงอรูปธรรมทั้งหลาย จัดเปนปฏิจฉันนชรา (แกปก
ปด) ความวิการ (มีความหักเปนตน) นั่น หามีแกปฏิจฉันนชรานั้น
ไม อนึ่ง ความชราซึ่งมีในแผนดิน น้าํ ภูเขา และจันทร สูรย เปน
ตน อันไดชอื่ วา อวีจิชรา (ชราไมมีเปลว) เลา ความวิการนั้น
ก็ไมมีเหมือนกัน
อนิจฺจตา (ความไมยั่งยืน) แหงรูป มีความแตกทําลายเปน
ลักษณะ มีความทรุดลงไปเปนรส มีความสิ้นความเสื่อมเปนปจจุปฏฐาน มีรปู อันแตกทําลายอยูเปนปทัฏฐาน
[โอชารูป ๑]
กวฬิงการาหาร มีดอชาเปนลักษณะ มีอันนํามาซึ่งรูปเปนรส
มีการค้ําจุน (รางกาย) ไวเปนปจจุปฏฐาน มีวัตถุพึงทําใหเปนคํา
แลวกลืนกินเปนปทัฏฐาน
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สัตวทั้งหลายยังชีวิตใหเปนไปไดดวยโอชาใด คําวา กวฬิงการาหารนี้ เปนชือ่ แหงโอชานั้นแล
รูปที่มาในบาลีมีเทานี้เอง
[อุปาทายรูปเพิ่มเติมตามมติเกจิอาจารย]
แตในอรรถกถา ทานนําเอารูปอื่น ๆ อีก (มากลาวเพิ่มเติมไว)
อยางนี้คือ "พลรูป (รูปคือกําลัง) สัมภวรูป (รูปคือน้ําสัมภวะ)
ชาติรูป (รูปคือความเกิด) โรครูป (รูปคือโรค) (และ) ตาม
มติของอาจารยลางพวก (อีกรูป ๑ คือ) มิทธรูป (รูปคือความงวง)"
ดังนี้แลว ชักเอาคําบาลี (ใน ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๕) มากลาว (เปน
หลักฐาน) วา
"อทฺธา มุนีสิ สมฺพุทฺโธ นตฺถิ นีวรณา ตว"
"พระองคเปนพระมุนีผูตรัสรูเองแนแท นิวรณทั้งหลายหามีแก
พระองคไม" ดังนี้เปนตนแลวคัดคานวา มิทธรูปไมมีแตอยางเดียว
เทานั้น
(แตอันที่จริง แม) ในรูปนอกนี้ โรครูปก็เปนอันถือเอาแลว
โดยถือชรตาและอนิจจตา (เปนหลัก) ชาติรูป ก็เปนอันถือเอา
แลวโดยถืออุปจยะ และสันตติ (เปนหลัก) สัมภวรูป ก็เปนอัน
ถือเอาแลวโดยถืออาโปธาตุ (เปนหลัก) พลรูป ก็เปนอันถือเอา
แลวโดยถือวาโยธาตุ (เปนหลัก) แท เพราะเหตุนั้น จึงลง
สันนิษฐานไดวา ในรูปเหลานั้น ไมมีรูปที่ (แยก) เปนสวนหนึ่ง
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แมแตรูปเดียว
อุปาทายรูปนี้มี ๒๔ อยาง กับภูตรูปที่กลาวมากอน ๔ อยาง
เพราะฉะนั้น จึงเปนรูป ๒๘ อยาง ไมหยอนไมยิ่ง ดวยประการฉะนี้
[รูป ๑]
รูปทั้งปวงนั้นเปนอยางเดียว โดยนัยเปนตนวา รูปเปน นเหตุ
(ไมใชเหตุ) เทานั้น เปน อเหตุกะ (ไมมีเหตุ) เปน เหตุวิปยุต
(ไมประกอบกับเหตุ) เปน สัปปจจยะ (เปนไปกับปจจัย) เปน
โลกิยะ (ถูกประกอบไวในโลก) เปน สาสวะ (เปนไปกับอาสวะ)
เทานั้น
[รูป ๒]
เปน ๒ อยางดวยอํานาจแหงรูป (หมวด ๒) มีรูปคือ อัชฌัตติกะ (รูปภายใน) พาหีระ (รูปภายนอก) โอฬาริกะ (รูปหยาบ)
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยอธิบายมติเรื่องรูปเพิ่มวา "ในกายนี้ พละ มีอยูจริง สัมภวะ โรค
และชาติก็มีอยูจ ริง ทั้ง ๔ นีน้ าจัดเปนอุปาทายรูป เพราะมหาภูตรูปมีมนั จึงมี เวนมหา
ภูตรูปเสียมันก็ไมมี" ดังนี้ แตทานผูแตงวิสุทธิมรรคคานวา รูปที่วาเหลานี้มันรวมอยู
ในอุปาทายรูปและมหาภูตรูปแลว เชน โรครูปก็รวมอยูใ นชรตาและอนิจจตาแลว จึง
ไมควรแยกเปนรูปอีกสวนหนึ่ง สวนมิทธรูปที่อรรถกถาคานวาไมมีนนั้ ก็เพราะมิทธะ
เปนนีวรณ ไมใชรูป
อาจารยทกี่ ลาวมิทธรูปนี้ ทานวาเปนฝายอภัยคิรี
๒. หมายความวา เปนอยางใดอยางหนึ่งก็เปนอยางเดียว ไมมีคู คําวาเหตุ ไดแก
กุศลมูลและอกุศลมูล มีอโลภะ และโลภะเปนตน รูปไมใชเหตุ ไมมเี หตุ ไมประกอบ
กับเหตุเชนนั้น รูปที่เปนเหตุ. . . เชนนั้นหามีไม
รูปเปนไปกับปจจัย ไมมีปญหา รูปที่ไมอาศัยปจจัยไมมี รูปถูกปจจัยของตน
ประกอบไว คือบังคับไวในโลกเทานั้น รูปจึงเปนแตโลกิยะ รูปโลกุตตระไมมี รูป
เปนไปกับอาสวะ หมายความวาเปนสิ่งที่อาสวะทั้งหลายพึงยึดหนวงเกาะเกีย่ ว
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สุขุมะ (รูปละเอียด) ทูเร (รูปในที่ไกล) สันติเก
(รูปในที่ใกล) นิปผันนะ (รูปสําเร็จแลวคือสมบูรณ) อนิปผันนะ
(รูปไมสําเร็จคือไมสมบูรณ) ปสาทรูป (รูปใส) นปสาทรูป (รูป
ไมใส) อินทริยะ (รูปเปนใหญ) อนินทริยะ (รูปไมเปนใหญ)
อุปาทินนะ (รูปที่กรรมครอง) อนุปาทินนะ (รูปที่กรรมมิไดครอง)
เปนตน
ในรูปเหลานั้น รูป ๕ อยาง มีจักขุรูปเปนตน จัดเปนอัชฌัตติกรูป
เพราะเปนไปเฉพาะอัตภาพ รูปที่เหลือ (๒๓) จัดเปนพาหิรรูป
เพราะเปนไปภายนอกอัตภาพนั้น
รูป ๑๒ อยาง คือ รูป ๙ มีจักขุรูปเปนตน (มีรสรูปเปนที่สุด)
กับธาตุ ๓ เวนอาโปธาตุ จัดเปนโอฬาริกรูป เพราะเปนสิ่งพึงถือเอา
ดวยสามารถกระทบได รูปที่เหลือ (๑๖) จัดเปนสุขุมรูป เพราะ
เปนสิ่งตรงกันขามจากโอฬาริกรูปนั้น (คือไมเปนสิ่งที่พึงถือเอาไดดวย
การกระทบ)
รูปที่เปนสุขุมรูปนั่นแหละ จัดเปนทูเรรูป เพราะเปนรูปมีสภาพ
ที่รูไดยาก รูปนอกนี้ (คือโอฬาริกรูป) จัดเปนสันติเกรูป เพราะ
เปนรูปมีสภาพที่รูไดงาย
รูป ๑๘ อยาง คือ ธาตุ ๔ กับรูป ๑๓ มีจกั ขุรูปเปนตน (มี
หทัยวัตถุรูปเปนที่สุด) และกวฬิงการาหาร จัดเปนนิปผันนรูป เพราะ
ลวงความเปนบริเฉทรูปวิการรูปและลักขณรูปเสีย แลวกําหนดถือเอา
ไดโดยสภาพทีเดียว (เชนความแขนแข็งเปนตน) รูปที่เหลือ (๑๐)
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จัดเปนอนิปผันนรูป เพราะเปนรูปตรงกันขามจากนิปผันนรูปนั้น
(คือกําหนดถือเอาโดยสภาพไมได)
รูป ๕ อยาง มีจักขุรูปเปนตน ชื่อวา ปสาทรูป เพราะเปนรูป
ใสผองดุจหนาแวน โดยความเปนปจจัยใหรับอารมณทั้งหลายมีรูป
เปนตนได รูปนอกนี้ชื่อ นปสาทรูป เพราะเปนรูปตรงกันขามจาก
ปสาทรูปนั้น (คือไมใส)
ปสาทรูปนั่นเองรวมกับอินทรียรูป ๓ มีอิตถินทรียเปนตน ชื่อวา
อินทรียรูป เพราะอรรถวาเปนใหญ รูปที่เหลือชือ่ อนินทรียรูป เพราะ
เปนรูปตรงกันขามจากอินทรียรูปนั้น
รูปที่ขาพเจาจักกลาวขางหนาวา กัมมัชรูป จัดเปนอุปาทินนรูป
เพราะเปนรูปที่กรรมครอง รูปที่เหลือจัดเปนอนุปาทินนรูป เพราะ
เปนรูปตรงกันขามจากอุปาทินนรูปนั้น
[รูป ๓]
รูปทั้งปวงอีกนั่นแล เปน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงติกะ (รูป
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยขยายความวา อินทรีย ๕ มีจักขุนทรียเ ปนตน เปนใหญในวิญญาณ มี
จักขุวิญญาณเปนตน อิตถินทรียและปุริสนิ ทรีย เปนใหญในกิจของตน ชีวิตินทรีย
เปนใหญในการอนุบาลสหัชรูป.
๒. ศัพทอุปาทินฺน เราแปลกันคลองปากวา 'มีใจครอง' (จากคํา อุปาทินนกสังขาร
และอนุปาทินนกสังขารป แตในที่นี้ทานใหแปลวา 'กรรมครอง' กมฺเมน อุปาทินฺน
มหาฎีกาชวยอธิบายวา รูปที่เกิดแตกรรม ก็เปนเหมือนถูกกรรมยึดครองเอาวา 'นี่เปน
ผลของฉัน'
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หมวด ๓) คือสนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะ ในรูปเหลานั้น รูป
(คือรูปายตนะ) ในโอฬาริกรูป (๑๒) เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆรูป
(รูปที่ทั้งเห็นไดและกระทบได) โอฬาริกรูปที่เหลือ (๑๑) เปน
อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไมไดแตกระทบได) สุขุมรูปทั้งสิ้น
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไมไดและกระทบก็ไมได) รูป
เปน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงสนิทัสสนติกะ ดังกลาวมานี้ เปน
อันดับแรก
สวนรูปเปน ๓ ดวยอํานาจแหงกัมมชาทิติกะ พึงทราบดังนี้คือ
รูปที่เกิดแตกรรม ชื่อกัมมชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอื่นจาก
กรรมนั้น (คือเกิดแตฤดู จิต และอาหาร) ชื่อ อกัมมชรูป รูป
ที่เกิดแตปจจัยอะไร ๆ ก็มิใช ชื่อวา เนวกัมมชนากัมมชรูป (ไดแก
ลักขณะรูป)
รูปที่เกิดแตจิต ชื่อจิตตชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอื่นจากจิตนั้น
ชื่อ อจิตตชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอะไร ๆ ก็มิใช ชื่อ เนวจิตตชนาจิตตชรูป
รูปที่เกิดแตอาหาร ชื่อ อาหารชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอื่นจาก
๑

๒

๓

๑. ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเรียงไวเปน สนิทสฺสน กมฺมชาทีน ติกาน ชวนใหหลง
แปลวา 'แหงติกะทั้งหลาย มีสนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะ เปนตน' แตที่ถูกนัน้
วา "แหงสนิทสั สนติกะและกัมมชาทิติกะทั้งหลาย" เพราะฉะนัน้ ถาเขาสมาสเปน
สนิทสฺสนกมฺมชาทิติกาน เสีย ก็หมดปญหา
๒. ในบาลีปฏฐาน ทําสนธิเปน อนิทสฺสนาปฺปฏิฆ
๓. ปาฐะ พิมพไวตก เนว
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อาหรนั้น ชือ่ อนาหารชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอะไร ๆ ก็มิใช ชือ่
เนวอาหารชนอนาหารชรูป
รูปที่เกิดแตฤดี ชื่ออุตุชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอื่นจากฤดู ชื่อ
อนุตุชรูป รูปที่เกิดแตปจจัยอะไร ๆ ก็มิใช ชื่อเนวอุตุชนอนุตุชรูป
รูปเปน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงกัมมชาทิติกะ ดังกลาวมาฉะนี้
[รูป ๔]
รูปทั้งปวงนั้นอีกแหละ เปน ๔ อยาง ดวยอํานาจแหงทิฏฐาทิจตุกกะ (รูป ๔ มีทฏิ ฐรูปเปนตน) รูปรูปาทิจตุกกะ (รูป ๔ มีรูปรูปเปนตน) และ วัตถาทิจตุกกะ (รูป ๔ มีวัตถุรูปเปนตน)
อันดับแรก รูปเปน ๔ อยาง ดวยอํานาจแหงทิฏฐาทิจตุกกะ
พึงทราบดังนี้คือ
ในรูปเหลานั้น รูปายตนะ ชื่อทิฏฐรูป เพาะเปนวิสัย
แหงอันเห็น สัททายตนะ ชื่อสุตรูป เพราะเปนวิสัยแหงอันไดยิน
๓ อายตนะ คือ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ ชื่อมุตรูป เพราะเปนวิสัย
แหงอินทรียที่รับอารมณอันถึงเขา รูปที่เหลือ ชือ่ วิญญาตรูป เพราะ
เปนวิสัยแหง (มโน) วิญญาณเทานั้น
สวนรูปเปน ๔ ดวยอํานาจแหงรูปรูปาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้
คือ ในรูปเหลานี้ (รูปที่เรียกวา) นิปผันรูป ชื่อรูปรูป (รูปแท ?)
อากาสธาตุ ชื่อบริเฉทรูป รูปมีกายวิญญัติเปนตนมีกัมมัญญตาเปน
ปลาย ชื่อวิการรูป ความเกิดความแกและความแตกดับ ชื่อลักขณรูป
*

*

ปาฐะพิมพไวเปน กมฺมชาติตฺติก ผิด ทีถ่ ูกเปน กมฺมชาทิตฺติก
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สวนรูปเปน ๔ ดวยอํานาจแหงวัตถาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้คือ
ในรูปเหลานี้ รูปใดชื่อหทัยรูป รูปนัน้ เปนวัตถุรูป (เพราะเปนที่อาศัย
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ) ไมเปนทวารรูป วิญญัตริ ูปทั้ง
๒ เปนทวารรูป ไมเปนวัตถุรูป ปสาทรูป เปนทัง้ วัตถุรูปและ
ทวารรูป รูปที่เหลือไมเปนทั้งวัตถุรูปทั้งทวารรูป
รูปเปน ๔ อยางดวยอํานาจแหงวัตถาทิจตุกรูป ดังกลาวมาฉะนี้
[รูป ๕]
รูปทั้งปวงนั้นอีก เปน ๕ อยางดวยอํานาจแหงรูปเหลานี้ คือ
เอกชรูป (รูปเกิดแตปจจัยอยางเดียว) ทวิชรูป (รูปเกิดแตปจจัย ๒
อยาง) ติชรูป (รูปเกิดแตปจจัย ๓ อยาง) จตุชรูป (รูปเกิดแต
ปจจัย ๔ อยาง) น กุโตจิชาตรูป (รูปเกิดแตปจจัยอะไร ๆ ก็มิใช)
ในรูป ๕ อยางนั้น รูปที่เกิดแตกรรมอยางเดียวและรูปที่เกิดแต
จิตอยางเดียว ชื่อวา เอกชรูป ในรูปที่เกิดแตกรรมและรูปที่เกิดแต
จิตนั้น อินทรียรูปกับหทัยวัตถุ เปนรูปที่เกิดแตกรรมอยางเดียว
วิญญัติรูปทั้งสอง เปนรูปที่เกิดแตจิตอยางเดียว
สวนรูปใดเกิดแตจิตก็มี แตฤดูกม็ ี รูปนั้นชื่อทวิชรูป ทวิชรูป
นั้นไดแกสัททายตนะอยางเดียว
รูปใดเกิดแตฤดู จิต และอาหาร รูปนั้นชื่อติชรูป อันติชรูปนั้น
ไดแกวิการรูป ๓ มีลหุตาเปนอาทินั่นแล
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ลางทีเกิดแตจิต ลางที่เกิดแตฤดู
๒. สัททายตนะที่เกิดแตจิตอยางเดียว วาไดแกวิตกฺกวิจารสทฺโท - เสียงวิตกวิจาร (คือ
คิดพูดอยางในใจ ?) ซึ่งจะพึงรูไดดวยทิพโสต

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 44

รูปใดเกิดแตปจจัยทั้ง ๔ มีกรรมเปนตน รูปนั้นชื่อ จตุชรูป
จตุชรูปนั้นก็ไดแกรูปที่เหลือเวนลักขณรูป (คือชาติ ชรา ภังคะ หรือ
มรณะ)
สวนลักขณรูป เปน นกุโตจิชารูป เพราะเหตุอะไร ? เพราะ
ความเกิดแหงความเกิดหามีไม และอีก ๒ ก็เปนแตความงอมไปและ
แตกไปแหงรูปที่เกิดแลว แมความที่ชาติเกิดแตปจจัยอะไร ๆ ซึ่ง
ทานยอมใหไวในบาลีวา "ธรรมทังหลาย คือ รูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสสลหุตา รูปสสมุทุตา รูปสสกัมมัญญตา รูปส สอุปจยะ รูปสสสันตติ
กวฬิงการาหารเหลานี้มีจิตเปนสมุฏฐาน" ดังนี้เปนตน ก็พึงทราบวา
(ที่ทานยอมให) เพราะชนกปจจัยแหงรูปทั้งหลาย ปรากฏในลักษณะ
คืออานุภาพแหงกิน
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในรูปขันธเปนอันดับแรก
*

ผูอานศึกษาอาจงงวา ลักขณรูปเดิมวามี ๔ คือ อุปจยะ สันตติ ชรตา และอนิจจตา มาถึงตรงนี้อยางไรจึงวามี ๓ ไป พึงทราบวา ทานรวมอุปจยะกับสันตติ เขาเปน
ชาติรูป สวนชรตาก็เปนชรา อนิจฺจตา เปลี่ยนเรียกวา ภังคะ หรือมรณะ มหาฎีกา
ขยายความวา ที่เรียกวา นกุโตจิชาตรูป เพราะเกิดแตปจ จัยอะไร ๆ ก็มิใช เกิดเองก็
มิใช เพราะสิง่ ที่เกิดเอง เวนจากปจจัย ไมมีโดยประการทั้งปวง ถามวา ที่วา
ลักขณรูปไมเกิด จะพึงรูไดอยางไร ตอบวา รูไดโดยความไมมีลักษณะ (คือ ตัวเปน
ลักษณะอยูเองแลว จะมีลักษณะของลักษณะอะไรอีกเลา ?) จริงอยู ลักษณะมีความเกิด
เปนตน แหงรูปทั้งหลายที่มคี วามเกิดมีรูปายตนะเปนตนนั้นมีอยู แตลักษณะอยางนัน้
หามีแกลักขณรูปมีความเกิดเปนตนไม เพราะฉะนั้น พึงทราบเถิดวา ลักษณะมีความเกิด
เปนตนยอมไมเกิด ถาความเกิดเปนสิ่งทีม่ ีความเกิดไซร ก็จะวากันไปไมรูจบ - เกิดเกิด
จากเกิด แลวเกิดที่เกิดจากเกิด ก็เกิดจากเกิด ฯลฯ แกตายก็เหมือนกัน
*
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[นามขันธ ๔]
สวนในขันธนอกนี้ เวทนาขันธ พึงทราบวา (เรียกอยางนั้น)
เพราะรวมธรรมชาตที่มกี ารเสวย (รสอารมณ) เปนลักษณะ สิ้นทุก
อยางเขาดวยกัน สัญญาขันธ. . .เพราะรวมธรรมชาตที่มีความจําได
เปนลักษณะสิ้นทุกอยางเขาดวยกัน สังขารขันธ . . .เพราะรวมธรรม
ชาตที่มีการประสม (เจตสิต) เปนลักษณะ สิน้ ทุกอยางเขาดวยกัน
วิญญาณขันธ. . .เพราะรวมธรรมชาตที่มีความรูแจง (รูสึกทางทวาร ๖)
เปนลักษณะสิ้นทุกอยางเขาดวยกัน
ในขันธทั้ง ๔ นั้น เพราะเหตุที่เมื่อวิญญาณขันธอันบุคคลเขาใจ
แลว ขันธนอกนี้ก็จะเปนสิ่งที่พึงเขาใจไดงายขึ้น เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงจักทําวรรณนาจับวิญญาณขันธเปนตนไป
[วิญญาณขันธ]
ก็คําวา "วิญญาณขันธ พึงทราบวา (เรียกอยางนั้น) เพราะ
รวมธรรมชาตที่มีความรูแจงเปนลักษณะ สิ้นทุกอยางเขาดวยกัน" ดังนี้
ขาพเจากลาวไวแลว ถามวา "ธรรมชาตอันมีความรูแจงเปน
ลักษณะชื่อวาวิญญาณเปนไฉน " ตอบวา ธรรมชาตอันมีความรูแจง
เปนลักษณะ ชื่อวาวิญญาณ ดังพระสารีบุตรเถระกลาว (แกพระมหาโกฏฐิกะ) วา "ดูกรอาวุโส เพราะเหตุที่ธรรมชาตนั้นยอมรูแจง
ยอมรูตาง ๆ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาวิญญาณ" ดังนี้ คําวา วิญญาณ
จิต มโน โดยเนื้อความก็อันเดียวกัน วิญญาณนี้นั้น แมเปนอยาง
๑

๒

๑. ในวิสุทธิมรรคนี้ อภิสงฺขรณ ทานแกไปทางรวบรวม ไมใชปรุงแตง จะเห็นไดตอน
วินิจฉัยสังขารขันธขางหนา
๒. ปาฐะในฉบับวิสุทธิมรรคเปน กิฺจิ เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน กิฺจ
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เดียวตามสภาพ โดยลักษณะคือความรูแจง (แต) วาโดยชาติเปน
๓ อยาง คือ เปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต
(ทานใชคําวา วิญญาณบาง จิตบางปน ๆ กัน)
[กุศลวิญญาณ]
ในวิญญาณ ๓ อยางนั้น กุศลวิญญาณเปน ๔ โดยตางแหงภูมิถือ
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตระ ใน ๔ ภูมินั้น กมาวจร
มี ๘ โดยประเภทแหงโสมนัส อุเบกขา ญาณ และสังขาร กามาวจรวิญญาณ ๘ นี้ คืออะไรบาง ? คือวิญญาณโสมนัสสหรคต ญาณสัมปยุตเปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่เปนญาณวิปยุต ก็อยางนั้น คือ เปน
อสังขาร ๑ สสังขาร ๑ (รวมเปนฝายโสมนัสสหรคต ๔) วิญญาณ
อุเบกขาสหรคต ญาณสัมปยุต เปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ทีเ่ ปน
ญาณวิปยุต ก็อยางนั้น คือเปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ (รวมเปน
ฝายอุเบกขาสหรคต ๔ รวมเขาดวยกันทั้งสองฝายจึงเปน ๘)
ก็ในกาลใด บุคคลอาศัยความพรอมมูลแหงไทยธรรมและปฏิคาหกเปนตน หรือเหตุแหงโสมนัสอยางอื่น (เชนเห็นอานิสงสเกิดศรัทธา
เต็มเปยมเปนตน) แลวเปนผูราเริงยินดีทําความเห็นชอบอันเปนไป
โดยนัยวา "(ผล) ทานที่ใหแลวมีอยู" เปนตนใหออกหนา ไม
ขยับขยอน คนอื่น ๆ ก็มิไดชักจูง ทําบุญทั้งหลามีทานเปนตน (ไดเอง)
ในกาลนั้น จิตของบุคคลนั้น เปนโสมนัสสหรคต ญาณสัมปยุต
*

ในอรรถนี้คมั ภีรฎีกาอภิธรรม ทานประกอบศัพทเปน อสังขาริก สสังขาริก ใหตา งจากคํา
สังขารทั่ว ๆ ไป

*
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อสังขาร (รวมกับโสมนัส ประกอบดวยปญญา ไมมีใครจูงใจ) แต
วาในกาลใด บุคคลเปนผูราเริงยินดี แมทําความเห็นชอบใหออกหนา
โดยนัยที่กลาวแลว (แตวา) มัวขยักขยอนดวยอํานาจแหงโทษมี
อมุตฺตจาคตา (ความไมเปนผูสละปลอยเลย คือมีความอาลัยในไทยธรรม) เปนตนเสียก็ดี คนอื่น ๆ ชักจูงก็ดีจึงทํา ในกาลนั้น จิต (เชน)
นั้นแหละของบุคคลนั้นก็เปนสสังขาร (มีผูอื่นจูงใจ)
ก็แลบทวา "สังขาร" ในอรรถนีน้ ั้น เปนคําเรียกบุพโยคะ
(ความริเริ่ม ?) อันเปนไปดวยอํานาจแหงตนหรือแหงคนอื่นก็ตาม
สวนวา ในกาลใด พวกเด็กออนที่เกิดความคุนเคยดวยไดเห็น
การปฏิบัติแหงคนที่เปนญาติ พบภิกษุทั้งหลายเขาก็เกิดโสมนัส ถวาย
ของที่อยูในมือนิดหนอยก็ดี ไหวก็ดี ทันทีนั้น ในกาลนั้นจิตดวงที่ ๓
(คือที่เปนญาณวิปยุต อสังขาร) ยอมเกิดขึ้นแกเด็กเหลานั้น แต
ในกาลใด เด็กเหลานั้น ญาติทั้งหลายชักจูงบอกใหถวายใหไหว จึง
ปฏิบัติอยางนั้นได ในกาลนั้น จิตดวงที่ ๔ (คือที่เปนญาณวิปยุต
สสังขาร) ยอมเกิดขึ้นแกเด็กเหลานั้น
สวนวาในกาลใด บุคคลอาศัยความไมพรอมมูลแหงไทยธรรม
และปฏิคาหกเปนตน หรือความไมมีแหงเหตุของโสมนัสอื่น ๆ (เลย)
เปนผูปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง ๔ ในกาลนั้น จิตอุเบกขาสหรคต ๔
ที่เหลือ จึงเกิดขึ้นแล
กามาวจรกุศลเปน ๘ โดยประเภทแหงโสมนัส อุเบกขา ญาณ
และสังขาร พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาฉะนี้
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สวนรูปาวจรกุศลมี ๕ โดยตางแหงการประกอบขององคฌาน
รูปาวจร ๕ นี้ เปนไฉน ? รูปาวจร ๕ คือ (รูปฌาน) ที่ ๑ ประกอบดวย (องคคือ) วิตก วิจาร ปติ สุขและสมาธิ ที่ ๒ วิตก
กาวลวงไป แตนั้น ที่ ๓ วิจารกาวลวงไป ตอนั้นที่ ๔ ปติคลายไป
ที่ ๕ สุขตกไป ประกอบดวยอุเบกขาและสมาธิ
อรูปาวจรกุศล มี ๔ ดวยอํานาจการประกอบแหงอารูป ๔ คือ
วา อารูปที่ ๑ ประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌาน โดยประการที่
กลาวแลว อารูปที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ก็ประกอบดวยฌานที่เหลือมี
วิญญาณัญจายตนฌาน เปนตน
โลกุตรกุศล มี ๔ โดยประกอบดวยมรรค ๔ แล
กุศลวิญญาณเทานั้นเปน ๒๑ อยาง ดังกลาวมาฉะนี้ เปนอัน
ดับแรก
[อกุศลวิญญาณ]
สวนอกุศลวิญญาณ โดยภูมิก็อยาเดียว คือ เปนกามาวจรเทานั้น
โดยมูลมี ๓ คือ โลภมูล โทสมูล และโมหมูล
ใน ๓ มูลนั้น โลภมูลมี ๘ โดยประเภทแหงโสมนัส อุเบกขา
ทิฏฐิคตะ (ความเห็นไป คือเห็นผิด) และสังขาร โลภมูล ๘ นี้ เปน
อยางไร ? โลภมูล ๘ คือ (อกุศลจิต) เปนโสมนัสสหรคต ทิฏฐิคตสัมปยุตเปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่เปนทิฏฐิคตวิปยุต ก็อยางนั้น
คือเปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ (เปนฝายโสมนัสสหรคต ๔) เปน
อุเบกขาสหรคต ทิฏฐิคตสัมปยุต เปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่
*

*

สมาธิ ในทีน่ ี้ก็คือที่เราเรียกกันโดยมากวา เอกัคตา นั่นเอง
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เปนทิฏฐิคตวิปยุตก็อยางนั้น คือ เปนอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ (เปน
ฝายอุเบกขาสหรคต ๔ รวมทั้งสอฝายดวยกันจึงเปน ๘)
ก็ในกาลใด บุคคลทําความเห็นผิด (อันเปนไป) โดยนัยวา
'โทษในกามทั้งหลายหามีไม' เปนอาทิใหออกหนา เปนผูราเริงยินดี
บริโภคกามทั้งหลายก็ดี เชื่อถือมงคลทั้งหลายมีทิฏฐมงคล (สิง่ ที่ไดเห็น
เปนมงคล) เปนตน โดยวาเปนสาระก็ดี มีจิตกลาแข็งเอง มิไดถูก
(ใคร ๆ) ชักจูงเลยที่เดียว ในกาลนั้น อกุศลจิตดวงที่ ๑ (คือ
โสมนัสสหรคต ทิฏฐิตตสัมปยุต อสังขาร - รวมกับโสมนัส ประกอบ
ดวยความเห็นผิด ไมมีใครจูงใจ) ยอมเกิดขึ้น ในกาลใด บุคคล. . .
มีจิตเฉื่อยชา คนอื่นชักจูง (จึงทําอยางนั้น) ในกาลนั้น อกุศลจิตดวง
ที่ ๒ (คือที่เปน. . .สสังขาร - มีคนจูงใจ) ยอมเกิดขึ้
ในกาลใดบุคคลมิไดทําความเห็นผิดใหออกหนา เปนแตราเริง
ยินดี เสพเมถุนก็ดี เพงเล็ง (อยากได) สมบัติของผูอื่นก็ดี ลักของ ๆ
ผูอื่นก็ดี มีจิตกลาแข็งเอง มิไดถูก (ใคร ๆ) ชักจูงเลยทีเดียว ใน
กาลนั้น อกุศลจิตดวงที่ ๓ (คือที่เปน . . .ทิฏฐิคตวิปยุต อสังขารไมประกอบดวยความเห็นผิด ไมมีใครจูงใจ) ยอมเกิดขึ้น ในกาลใด
บุคคลมีจิตเฉื่อยชา คนอื่นชักจูง (จึงทําอยางนั้น) ในกาลนั้น
อกุศลจิตดวงที่ ๔ (คือที่เปน . . .สสังขาร) ยอมเกิดขึ้น
สวนวา ในกาลใด บุคคลเปนผูปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง ๔
เพราะอาศัยความไมพรอมมูลแหงกามทั้งหลายก็ตาม เพราะความไมมี
แหงเหตุของโสมนัสอื่น ๆ ก็ตาม ในกาลนั้น จิตอุเบกขาสหรคต ๔
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ดวงที่เหลือจึงเกิดขึ้นแล
(อกุศลจิต) โลภมูลเปน ๘ โดยประเภทแหง โสมนัส อุเบกขา
ทิฏฐิคตะ และสังขาร พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาฉะนี้
สวนโทสมูลมี ๒ เทานั้น คือเปนโทมนัสสหรคต ปฏิฆสัมปยุต
อสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ความเกิดขึ้นแหงโทสมูลจิตนั้น พึงทราบ
ในกาลที่เปนไปกลาแข็งและเฉื่อยชา (แหงจิต) ในโทษทั้งหลายมี
ปาณาติบาตเปนตน
โมหมูลก็มี ๒ คือ เปนอุเบกขาสหรคตวิจิกิจฉาสัมปยุต ๑ อุทธัจจสัมปยุต ๑ ความเปนไปแหงโมหมูลจิตนั้น พึงทราบในกาลที่ลังเลและ
ฟุงซาน (แหงจิต) แล
อกุศลวิญญาณเปน ๑๒ โดยนัยที่กลาวมาฉะนี้
[อัพยากฤตวิญญาณ]
อัพยากฤตวิญญาณ โดยประเภทแหงชาติ เปน ๒ คือ วิบาก ๑
กิริยา ๑ ใน ๒ ชนิดนั้น วิบาก โดยภูมิเปน ๔ คือ กามาวจร รูปาวจร อรูปวจร และโลกุตระ ใน ๔ ภูมินั้น กามาวจรเปน ๒ คือ
กุศลวิบาก ๑ อกุศลวิบาก ๑
(กามาวจรกุศลวิบาก - อเหตุกะ)
กุศลวิบากเลาก็เปน ๒ คือเปนอเหตุกะ ๑ สเหตุกะ ๑ ในกุศลวิบาก ๒ นัน้ วิญญาณอันเวนจากวิปากเหตุ (เหตุแหงวิบาก) มี
*

ในทีน่ ี้ทานใชวา 'กิริยะ' เปนนปุสกลิงคไปตามตัวประธาน คือ วิฺาณ แต
หูไทย ชินกับคํา 'กิริยา' เปนอิตถีลิงค จึงใชอนุโลมหูไทย จะไดไมสะดุด

*
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อโลภะเปนตน ชื่ออเหตุกะ อเหตุกะนั้นมี ๘ คือ จักขุวิญญาณ
โสต. . . ฆาน. . .ชิวหา. . .กายวิญญาณ มโนธาตุอันทําหนาที่สัมปฏิจฉนะ (รับอารมณ) และมโนวิญญาณธาตุ ๒ อันทําหนาที่
สันตีรณะ (สอบสวนอารมณ) เปนตน
ในอเหตุกกุศลวิบาก ๘ นั้น จักขุวิญญาณ มีอันอาศัยจักษุ
แลวรูแจงซึ่งรูปเปนลักษณะ มีอันทําแตรูปอยางเดียวใหเปนอารมณ
เปนรส มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตอรูป (อยางเดียว) เปนปจจุปฏฐาน มีอันไปปราศแหงกิริยามโนธาตุอันมีรูปเปนอารมณ (ที่เรียก
อีกอยางวา อาวัชนะจิต ?) เปนปทัฏฐาน
โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ มีอันอาศัยโสตะเปนตน
แลวรูแจงซึ่งเสียงเปนอาทิเปนลักษณะ มีอันทําแตเสียงเปนตนอยางเดียว
ใหเปนอารมณเปนรส มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตอเสียงเปนตน
เปนปจจุปฏฐาน มีอันปราศไปแหงกิริยามโนธาตุทั้งหลาย อันมีเสียง
เปนตนเปนอารมณ เปนปทัฏฐาน
มโนธาตุ มีอันรูแจงซึ่งอารมณมีรูปเปนตน ในลําดับแหงวิญญาณ
๑

๒

๓

๔

๑. ที่คลองลิ้นและหูของเรานั้นเปน 'สัมปฏิจฉันนะ' รูปกิริยากิต แตที่จริงควรจะเปน
นาวกิต คือเปน 'สัมปฏิจฉนะ' อยางที่ทา นใชในที่นี้ เพราะมีเพื่อนเทียบอยูเปนแถว
คือ อาวัชนะ สันตีรณะ โวฏฐัพพนะ ชวนะ
๒. จกฺขุสนฺนสิ ฺสิตรูปวิชานน. . .มหาฎีกาแกไววา จกฺขสุ นฺนิสฺสิต หุตฺวา รูปสฺส
วิชานน. . . ซึ่งก็กลาวตามแนวพระบาลีที่วา จกฺขุจฺ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺข-ุ
วิฺาณ นั่นเอง
๓. นี่กลาวโดยลําดับแหงวิถจี ิต เมื่ออาวัชนจิตกิรยิ าโนธาตุไปปราศ คือดับไปแลว
ปญจวิญญาณจึงจะเกิด
๔. นัยเดียวกับ เชิงอรรถ ๒
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มีจักขุวิญญาณเปนอาทิ เปนลักษณะ มีการรับเอาอารมณมีรูปเปนตน
เปนรส มีความเปนอยางนั้น (คือเปนสัมปฏิจฉนะ) เปนปจจุปฏฐาน
มีความไปปราศแหงวิญญาณมีจักษุวิญญาณเปนตน เปนปทัฏฐาน
มโนวิญญาณธาตุ อันทําหนาที่สันตีรณะเปนตน ทั้งสอง มีอัน
รูแจงอารมณ ๖ ในลําดับแหงอเหตุวิบากวิญญาณเปนลักษณะ มีการ
สอบสวนอารมณเปนตนเปนรส มีความเปนอยางนั้น (คือเปนสันตีรณะเปนตน) เปนปจจุปฏฐาน มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐาน สวยความ
แตกตางกัน (เปนสอง) แหงมโนวิญญาณธาตุนั้น เปนเพราะประกอบ
ดวยโสมนัส (๑) และอุเบกขา (๑) และเพราะแยกเปนทวิฐานและ
ปญจฐาน จริงอยู ในมโนวิญญาณธาตุ ๒ นั้น ดวงหนึ่งชื่อวาเปน
โสมนัสสัมปยุต เพราะมีความเปนไปในเอกันตอิฏฐารมณ (อารมณ
อันนาปรารถนายิ่งนัก) เปนสภาพ จัดเปนทวิฐาน เพราะเปนไปใน
ปญจทวารและในวิถีวิญญาณมีชวนะเปนที่สุด ดวยอํานาจแหงสันตีรณะ
และตทารัมมณะ ดวงหนึ่ง ชื่อวาเปนอุเบกขาสัมปยุต เพราะมีความ
เปนไปในอิฏฐมัชฌัตตารมณ (อารมณอันนาปรารถนาแตพอปานกลาง)
เปนสภาพ จัดเปนปญจฐาน เพราะเปนไปดวยอํานาจแหง สันตีรณะ
ตทารัมมณะ ปฏิสนธิ ภวังค และจุติ
อนึ่ง อเหตุกวิบากวิญญาณทั้ง ๘ นี้ (ยังแบง) เปน ๒ เพราะ
เปนนิยตารมณ (มีอารมณแนนอนก็มี) และอนิยตารมณ (มีอารมณ
๑

๒

๓

๑.๒. นีก่ ็กลาวโดยลําดับวิถจี ิต ปญจวิญญาณลวงเลยไปแลว สัมปฏิจฉนะ จึงเกิด
๓. ตทารัมมณะ ในคัมภีรอ ื่นใช ตทาลัมพนะบาง เพราะอารัมมณะ กับ อาลัมพนะ
นั้นความเดียวกัน
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ไมแนนอนก็มี) (และ) เปน ๓ เพราะตางโดย (ประกอบดวย)
อุเบกขา สุข โสมนัส จริงอยู ในวิญญาณเหลานั้น วิญญาณทั้ง ๕
(ขางตน) จัดเปนนิยตารมณ เพราะเปนไปในอารมณ (๕) มีรูป
เปนตนนั่นแลตามลําดับ วิญญาณที่เหลือ เปนอนิยตารมณ เพราะ
ในวิญญาณที่เปนอนิยตารมณนั้น มโนธาตุ เปนไปในอารมณมีรูป
เปนตนทั้ง ๕ มโนวิญญาณธาตุทั้งสอง เปนไปในอารมณ ๖ แล
สวนวา ในวิญญาณที่เปน ๓ นั่น กายวิญญาณประกอบดวยสุข มโน
วิญญาณธาตุที่เปนทวิฐาน ประกอบดวยโสมนัส วิญญาณที่เหลือ
(อีก ๖) ประกอบดวยอุเบกขา แล
วิญญาณ ๘ ดวงอันเปนอเหตุกะ ใน (ฝาย) กุศลวิบาก พึง
ทราบโดยประการที่กลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก (ในอัพยากฤตวิญญาณกามาวจรภูมิ)
[กามาวจรกุศลวิบาก- สเหตุกะ]
สวนอัพยากฤตวิญญาณที่ประกอบดวยวิปากเหตุ มีอโลภะเปนตน
ชื่อสเหตุกะ สเหตุกะอัพยากฤตนั้นก็มี ๘ โดยตางแหงสัมปยุตธรรมมี
โสมนัสเปนตน ดังกามาวจรกุศลวิญญาณ แตสเหตุกะอัพยาฤตนี้ หา
เหมือนกุศลวิญญาณ ซึ่งเปนไปในอารมณ ๖ ดวยอํานาจแหงบุญกิริยา
มีทานเปนตนไม ดวยสเหตุกะอัพยากฤตวิญญาณนี้ เปนไปในอารมณื ๖
ที่นับเนื่องอยูในปริตธรรม (คือกามาวจร) เทานั้น ดวยอํานาจแหง
(กิจคือ) ปฏิสนธิ ภวัค จุติ และตทารัมมณะ สวนความเปนสสังขาร
และอสังขาร ในสเหตุกอัพยากฤตวิญญาณนี้ บัณฑิตพึงทราบ (วาเปน)
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ดวยอํานาจแหงที่มาเปนอาทิ อนึ่ง แมเมื่อความแปลกกันแหงสัมปยุตธรรมทั้งหลายไมมี ก็พึงทราบวา วิปากวิญญาณเปนธรรมชาตไมมี
(อุสสาหะ) กําลังชักจูง ดุจเงาหนาในพื้นแวนเปนตน (สวน) กุศล
วิญญาณมี (อุสสาหะ) กําลังชักจูง ดุจหนา (ของคนที่สองดูเงาหนา)
[กามาวจรอกุศลวิบาก]
สวนวาอกุศลวิบากวิญญาณ เปนอเหตุกะอยางเดียวเทานั้น อกุศล
วิบาวิญญาณนั้นมี ๗ คือ จักขุวิญญาณ โสตะ----ฆาน----ชิวหา---กายวิญญาณ มโนธาตุอันทําหนาที่สัมปฏิจฉนะ (และ) มโนวิญญาณธาตุ
ชนิดปญจฐานอันทําหนาที่สันตีรณะเปนตน อกุศลวิบาก ๗ นั้น โดย
ความแปลกกันมีลักษณะเปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาแลวในอเหตุกวิบากฝายกุศลนั้นเถิด เปนแตกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลาย เปนอิฏฐารมณและอิฏฐมัชฌัตตารมณสิ้นเชิง อกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลายนี้ ก็
เปนอนิฏฐารมณและอนิฏฐมัชฌัตตารมณทั้งสิ้น อนึ่ง กุศลวิบาก
๑

๒

๑.๒. อาคมนาทิ มหาฎีกาวา ที่ทานใชอาทิศัพทนั้น เพราะมี ๒ คือ อาคมนะและปจจัย
อาคมนะ (ในที่นี้แปลวา ทีม่ า) ทานใหนทิ ัศนะวา โดยมติของอาจารยลางเหลาวา
วิบากของกุศลที่เปนอสังขาร มันก็เปนอสังขาร วิบากของกุศลที่เปนสสังขาร มันก็เปน
สสังขาร เหมือนอยางวา เมือ่ หนาของคนสองไหว เงาหนาในแวนมันก็ไหวดวย (ถา
หนาคนสองไมไหว เงาก็ไมไหว) ฉะนัน้ นี่เปนอสังขารและสสังขารโดยที่มา (คือวา
แลวแตมนั จะมาแตกุศลชนิดไหน)
โดยปจจัยนั้นวา โดยมติของอาจารยเหลาหนึ่งวา วิบากที่เกิดเพราะปจจัยมี
กรรมเปนตนที่มีกําลัง ก็เปนอสังขาร ที่เกิดเพราะปจจัยที่กําลังออน ก็เปนสสังขาร
โดยสัมปยุตธรรมแลว วิบากก็ไมมีอะไรแปลกจากกุศล เปนแตวิบากไมมี
กําลังชักจูง คือไมมีความสามารถในอันจะทําวิบากอะไรใหเกิด แมในสันดานของสัตว
ที่ยังมีกิเลส แตกุศลมีกําลังเชนนั้น เหมือนเงากับหนาคน
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ทั้งหลายนั้น เปนสามโดยประเภทแหง (เวทนาคือ) อุเบกขา สุข โสมนัส อกุศลวิบากทั้งหลายนี้มีสอง ดวยอํานาจแหงทุกขและอุเบกขา
ก็ในอกุศลวิบากวิญญาณนี้ กายวิญญาณเทานั้นเปนทุกขสหรคต วิญญาณ
ที่เหลือเปนอุเบกขาสหรคต อุเบกขาในอกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลาย
นั้นนั่นเลา ก็เปนอุเบกขาอยางเลย ไมเฉียบนัก คลายทุกข อุเบกขา
ในฝายกุศลวิบากทั้งหลายเปนอุเบกขาประณีต (แต) ก็ไมสูเฉียบ คลาย
สุข
กามาวจรวิบากวิญญาณเปน ๒๓ โดย (รวม) อกุศลวิบาก ๗
นี้ และกุศลวิบาก ๑๖ ที่กลาวมากอน ดวยประการฉะนี้
[รูปาวจร----อรูปาวจร----และโลกุตรวิบาก]
สวนรูปาวจรวิบากวิญญาณก็มี ๕ ดัง (รูปาวจร) กุศล แต (รูปาวจร) กุศลเปนไปในชวนวิถีโดยทางสมบัติ (คือเขาฌาน) รูปาวจรวิบากนี้เปนไปในอุปบัติ (คือเขาถึง) ทางปฏิสนธิ ภวังค และจุติ
อนึ่ง รูปาวจรวิบากเปนฉันใด แมอรูปาวจรวิบากก็มี ๔ ดัง
(รูปาวจร) กุศลฉันนั้น ถึงประเภทแหงความเปนไปของอรูปาวจรวิบากนั้น ก็มีนัยดังกลาวแลวในรูปาวจรวิบากเหมือนกัน
โลกุตรวิบาก จัดเปน ๔ เพราะเปนผลของจิตที่ประกอบดวย
มรรค ๕ โลกุตรวิบากนั้น เปนไป ๒ ทาง คือทางมรรควิถี ๑ ทาง
ผลสมาบัติ ๑ แล
วิบากวิญญาณทั้งสิ้นมี ๓๖ ในภูมิ ๔ ดังกลาวมาฉะนี้
*

*

ปาฐะพิมพไวเปน อุปฺปตฺติย เขาใจวาพิรุธ ที่ถูกเปน อุปปตฺติย
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[กิริยาวิญญาณ]
สวนกิรยิ าวิญญาณ โดยประเภทแหงภูมิ มี ๓ คือ กามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร ใน ๓ ภูมินั้น กามาวจรเปน ๒ คือ อเหตุกะ
และสเหตุกะ ใน ๒ นั้น กามาวจรกิริยาวิญญาณอันเวนจากกิริยเหตุ
มีอโลภะเปนตน ชื่ออเหตุกะ อเหตุกะนั้นก็เปน ๒ โดยแยกเปน
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ ในอเหตุกะ ๒ นัน้ มโนธาตุ มี
ความเปนปุเรจร (นําหนา) แหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนอาทิแลว
แลรูแจงซึ่งอารมณมีรูปเปนตน เปนลักษณะ มีความรําพึงเปนรส
มีความเปนธรรมชาตมุงหนาตออารมณมีรูปเปนตนเปนปจจุปฏฐาน มี
ความขาดแหงภวังคเปนปทัฏฐาน มโนธาตุนั้นเปนธรรมชาตประกอบ
ดวยอุเบกขาเทานั้น
สวนมโนวิญญาณธาตุ เปน ๒ คือ สาธารณะ (ทั่วไปแกพระเสขะ พระอเสขะ และบุถุชน) ๑ อาสาธารณะ (ไมทั่วไป คือเฉพาะ
พระอเสขะ) ๑ ใน ๒ นัน้ มโนวิญญาณธาตุที่เปนสาธารณะ ก็คือ
อเหตุกิริยาที่สหรคตกับอุเบกขา มีอันรูแจงซึ่งอารมณ ๖ เปนลักษณะ
มีโวฏฐัพนะและอาวัชนะในปญจทวารและมโนทวาร ดวยอํานาจแหง
กิจ (คือโวฏฐัพนะทํากิจในปญจทวาร สวนอาวัชนะทํากิจในมโนทวาร) เปนรส มีความเปนเชนนั้น (คือเปนโวฏฐัพนะและอาวัชนะ)
เปนปจจุปฏฐาน มีความไปปราศแหงเหตุกวิบากมโนวิญญาณธาตุ
(ในโวฏฐัพนกาล) และภวังค (ในอาวัชนกาล) อยางใดอยางหนึ่ง
*

*

ปาฐะพิมพไวเปน อเหตุก. . .ธาตุภงฺคาน ผิด ที่ถูกเปน. . .ภวงฺคาน
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เปนปทัฏฐาน (สวนมโนวิญญาณธาตุที่เปน) อสาธารณะ ไดแก
อเหตุกกิริยาที่สหรคตกับโสมนัส มีอนั รูแจงซึ่งอารมณ ๖ เปนลักษณะ
มีอันยังความยิ้มแยมในเพราะวัตถุทั้งหลายอันไมอุฬาร (คือไมดีอะไร
นัก) ใหเกิดขึ้นแกพระอรหันตทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงกิจ (คือจิต
ชนิดนี้ทํากิจหสิตุบาท) เปนรส มีความเปนอยางนั้น (คือเปนหสิตุบาท) เปนปจจุปฏฐาน มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดียว
(เพราะเกิดแตในปญจโวการภพเทานั้น) แล
กามาวจรกิริยาวิญญาณที่เปนอเหตุกะ มี ๓ ดังกลาวมาฉะนี้
สวนที่เปนสเหตุกะมี ๘ โดยตางแหงสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเปนตน
ดังกุศลวิญญาณ แตนี่เปนความแปลกกัน ในกุศลวิญญาณและกิริยา
วิญญาณนี้ คือ กุศลวิญญาณยอมเกิดแกพระเสขะและบุถุชนทั้งหลาย
เทานั้น กิริยาวิญญาณนี้เกิดแกพระอรหันตทั้งหลายพวกเดียว
กิริยาวิญญาณที่เปนกามาวจรมี ๑๑ ดังนี้เปนของแรก
สวนที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจรก็มี ๕ และ ๔ เหมือนกุศลวิญญาณ และความตางจากกุศลวิญญาณแหงกิริยาวิญญาณทั้งสองนั้น
ก็พึงทราบโดยวาเกิดขึ้นแกพระอรหันตทั้งหลายเทานั้นแล
กิริยาวิญญาณทั้งหมดใน ๓ ภูมิเปน ๒๐ ดังนี้
[วิญญาณทั้งปวงเปนไปโดยอาการ ๑๔]
โดยประการดังกลาวมานี้ วิญญาณทั้งสิ้น คือกุศลวิญญาณ ๒๑
*

*

ที่วามี ๓ คือ มโนธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๒ (?)
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อกุศลวิญญาณ ๑๒ วิบากวิญญาณ ๓๖ กิริยาวิญญาณ ๒๐ จึงเปน
วิญญาณ ๘๙ ซึ่งเปนไปโดยอาการ ๑๔ ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิ
ภวังค อาวัชนะ ทัสนะ (เห็น) สวนะ (ไดยิน) ฆายนะ (ไดกลิ่น)
สายนะ (ไดรส) ผุสนะ (ไดถูกตอง) สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ
โวฏฐัพนะ ชวนะ ตทารัมมณะ และจุติ
ถามวา เปนอยางไร ?
[๑. ปฏิสนธิ]
แกวา ก็ในกาลใด สัตวทั้งหลายเกิดใน (กําเนิด) เทวาดา และ
มนุษย ดวยอานุภาพแหงกามาวจรกุศล ๘ ในกาลนั้น วิบากจิต ๙
ดวง คือ สเหตุกกามาวจรวิบาก ๘ และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปน
อุเบกขาสหรคต อันเปนวิบากแหงทวิเหตุกกุศลอยางออน ของพวกสัตว
ที่ถึงความเปนคนวิกล มีเปนกระเทยเปนตนในหมูมนุษย ยอมทํากรรม
กรรมนิมิตและคตินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง ที่เขาไปปรากฏในกาล (ใกล)
จะตายแหงสัตวเหลานั้นเปนอารมณ เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ ใน
กาลใด สัตวทั้งหลายเกิดในรูปภพและอรูปภพ ดวยอานุภาพแหงรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศล ในกาลนัน้ รูปาวจรวิบากจิตและอรูปาวจรวิบากจิต ๙ ดวง ยอมทํากรรมนิมิตอยางเดียว ที่เขาไปปรากฏใน
กาล (ใกล) จะตายแหงสัตวเหลานั้นเปนอารมณ เปนไปดวยอํานาจ
ปฏิสนธิ อนึ่ง ในกาลใด สัตวทั้งหลายเกิดในอบายดวยอานุภาพแหง
*

ปาฐะ ทุพฺพล. . .วิปากมโนวิฺาณธาตุ ในมหาฎีกา ศัพท วิปาก หนามโนวิฺาณธาตุไมมี เห็นวาเขาทีกวา ในที่นี้จึงแปลตามมหาฎีกา.

*
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อกุศล ในกาลนั้น อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบากแหงอกุศล
ดวง ๑ ยอมทํากรรม กรรมนิมิต และคตินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เขาไปปรากฏในกาล (ใกล) จะตายแหงสัตวเหลานั้น เปนอารมณ
เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ แล
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๑๙ ดวง ดวยอํานาจปฏิสนธิ
บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาในวิญญาณขันธนิเทศนี้ เปนอันดับแรก
(ในอาการ ๑๔)
[๒. ภวังค]
ก็แล เมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับ (คือทํากิจเสร็จ) แลว วิญญาณ
ชื่อภวังค อันคอยติดตามปฏิสนธิวิญญาณนั้น ๆ อยู อันเปนวิบากแหง
กรรมนั้น ๆ (อยางเดียวกับปฏิสนธิวิญญาณ) นั่นเอง อันเปนเชนนั้น
(คือเปนเชนเดียวกันกับปฏิสนธิวิญญาณ) ในอารมณ (มีกรรมเปนตน)
นั้นแหละยอมเปนไป เมื่อจิตตุบาทอื่น (คืออาวัชนะ ?) ที่เปนเหตุ
ยังความสืบตอ (แหงภวังค) ใหหมุนกลับ (คือใหภวังคขาดไป) ไมมี
ภวังควิญญาณนั้นยอมเปนไปในกาลทั้งหลายมีกาลลงสูความหลับเปนตน
แหงคนผูไมฝน โดยอาการ (สืบตอ) คือเปนเชนนั้นอีกแลวก็เปนเชน
นั้นอีกเลา ดังนี้ จะนับประมาณ (จํานวนจิต) มิไดโดยแท ดังกระแส
น้ํา ฉะนั้นแล
ความเปนไปแหงวิญญาณเหลานั้นแหละ แมดวยอํานาจแหงภวังค
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
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[๓. อาวัชนะ]
ก็แล เมื่อความสืบตอแหงภวังคเปนไปอยางนั้น ในกาลใด อินทรียของสัตวทั้งหลายควรแกการรับอารมณได ในกาลนั้น เมื่อรูปถึง
คลองจักษุเขา ความประสานเขาแหงจักษุประสา เกี่ยวกับรูปก็มีขึ้น แต
นั้น ดวยอานุภาพแหงความประสานกัน ภวังคจลนะ (ความไหวแหง
ภวังค) ก็มีขึ้น ตอนั้น ครั้นภวังคดับไป กิรยิ ามโนธาตุทํารูปนั้น
แหละเปนอารมณ เปนดังตัดภวังค ยังอาวัชนกิจ (กิจคือความคํานึงถึง
อารมณ) ใหสําเร็จเกิดขึ้น นัยแมในโสตทวารเปนตน ก็ดุจนัยนี้ แต
ในมโนทวาร เมื่ออารมณทั้ง ๖ ถึงคลอง (แหงมโน) เขา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหรคตกับอุเบกขา เปนราวกะตัดภวังค ยัง
อาวัชนกิจใหสําเร็จ เกิดขึ้นในลําดับแหงภวังคจลนะ แล
ความเปนไปแหงกิริยาวิญญาณ ๒ ดวง ดวยอํานาจอาวัชนะ พึง
ทราบดังกลาวมาฉะนี้
[๔-๘ ทัสสนะ สวนะ ฆายนะ สายนะ ผุสนะ]
ก็และ ในลําดับแหงอาวัชนะ ขอแรก จักขุวิญญาณอันมีจักษุ
ประสาทเปนที่ตั้ง ยังทัสสนกิจ (กิจคือการเห็น) ใหสําเร็จเปนไปในจักษุทวาร โสต. . .ฆาน. . .ชิวหา. . .กาย วิญญาณ (อันมีโสตประสาท. . .
ฆานประสาท. . .ชิวหาประสาท. . . กายประสาทเปนที่ตั้ง) ยังกิจมีสวนกิจ (กิจคือการไดยิน) เปนตนใหสําเร็จเปนไปในทวารมีโสตทวารเปน
อาทิ วิญญาณเหลานั้น (ที่เปนไป) ในอารมณทั้งหลายที่เปนอิฏฐะ
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(นาปรารถนาแท) และอิฏฐมัชฌัตตะ (นาปรารถนาแตปานกลาง) ก็
เปนกุศลวิบาก (ที่เปนไป) ในอารมณทั้งหลายที่เปนอนิฏฐะ (ไมนา
ปรารถนาทีเดียว) และอนิฏฐมัชฌัตตะ (ไมนาปรารถนาแตปานกลาง)
ก็เปนอกุศลวิบาก แล
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๑๐ (คือเปนกุศลวิบาก ๕ อกุศล
วิบาก ๕) ดวยอํานาจแหงทัสสนะ (เห็น) สวนะ (ไดยิน) ฆายนะ
(ไดกลิ่น) สายนะ (ไดรส) ผุสนะ (ไดถูกตอง) พึงทราบดังกลาว
มาฉะนี้
[๙ สัมปฏิจฉนะ]
ก็แลโดยบาลีวา "จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนธาตุอันเกิดแตจิต
นั้น ที่เปน (ไปใน) ลําดับแหงจักขุวิญญาณธาตุ อันเกิดขึ้นดับไป
แลว ยอมเกิดขึ้น " ดังนี้เปนตน มโนธาตุที่เปน (ไปใน) ลําดับแหง
วิญญาณ มีจักขุวิญญาณเปนตน (หากเปนไป) ในลําดับแหงกุศลวิบากวิญญาณ ก็เปนกุศลวิบาก (หากเปนไป) ในลําดับแหงอกุศลวิบากวิญญาณ ก็เปนอกุศลวิบาก (ทํากิจ) รับเอาอารมณแหงวิญญาณเหลานั้นแหละเกิดขึ้น
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๒ ดวยอํานาจแหงสัมปฏิจฉนะ
(รับเอา) พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[๑๐ สันตีรณะ]
อนึ่งเลา โดยบาลีวา "จิต มโน มนัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุ
*

*

อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐
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เกิดแตจิตนั้น ยอมเกิดขึ้นในลําดับแหงมโนธาตุอันเกิดขึ้นดับไปแลว"
ดังนี้เปนตน วิปากาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนลําดับแหงอกุศล
วิบากมโนธาตุ ก็เปนอกุศลวิบาก ที่เปนลําดับแหงกุศลวิบากมโนธาตุ
ก็เปนกุศลวิบาก (ที่เปนไป) ในอิฏฐารมณ ก็เปนโสมนัสสหรคต
(ที่เปนไป) ในอิฏฐมัชฌัตตารมณ ก็เปนอุเบกขาสหรคต (ทํากิจ)
สอบสวนอารมณที่มโนธาตุรับเอาไวนั่นแหละ เกิดขึ้น แล
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๓ ดวยอํานาจแหงสันตีรณะ
(สอบสวน) พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[๑๑ โวฏฐัพนะ]
สวนกิรยิ าเหตุกมโนวิญญาณธาตุ เปนอุเบกขาสหรคต วิเคราะหดู
อารมณนั้นนั่นแหละ เกิดขึ้นในลําดับแหงสันตีรณะ แล
ความเปนไปแหงกิริยามโนวิญญาณดวงเดียว ดวยอํานาจแหง
โวฏฐัพนะ (วิเคราะหดู) พึงทราบดังกลาวมาฉะนั้น
[๑๒ ชวนะ]
สวนวา ในลําดับแหงโวฏฐัพนะ ถาอารมณมีรูปเปนตน เปน
มหันตารมณ (อารมณใหญ) ไซร ทีนั้นชวนะ ๖ หรือ ๗ ดวง ยอม
แลนไปในอารมณตามที่โวฏฐัพนะวิเคราะหไวแลว ดวยอํานาจแหง
กามาวจรกุศล ๘ บาง อกุศล ๑๒ บาง กามาวจรกิริยาที่เหลือ ๙ บา
อยางใดอยางหนึ่ง นี่เปนนยะในปญจทวารเทานั้น สวนในมโนทวาร
*

*

อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๑
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กามาวจรชวนะ (๒๙) เหลานั้นนั่นแล ยอมแลนไปในลําดับมโนทวาราวัชนะ ตอแตโคตรภูไป บรรดาชวนะเหลานี้ คือ ทางรูปาวจร กุศล
ชวนะ ๕ กิริยาชวนะ ๕ ทางอรูปาวจร กุศลชวนะ ๔ กิริยาชวนะ ๔
ทางโลกุตระมรรคจิต ๔ ผลจิต ๔ ชวนะใด ๆ ไดปจจัยแลว ชวนะ
นั้น ๆ ยอมแลนไป แล
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ เปนกุศล อกุศล และกิริยา (รวม)
๕๕ ดวง ดวยอํานาจชวนะ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[๑๓ ตทารัมมณะ]
สวนวา ในที่สุดแหงชวนะ ถาอารมณนั้นเปนอติมหันตารมณ
(อารมณใหญยิ่ง ) ในปญจทวาร และเปนวิภูตารมณ (อารมณที่ปรากฏ
ชัด) ในมโนทวารไซร ทีนั้นวิบากวิญญาณ ในบรรดาสเหตุกกามาวจรวิบาก ๘ และวิปากาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๓ อยางใดอยางหนึ่ง
อันติดตามชวนะที่แลนไปในอารมณอื่นแตอารมณของภวังค ดังน้ํา
อันไหลทวนกระแสไปในระหวางขณะนิดหนอย ติดตามเรือที่แลนไป
ทวนกระแส ยอมเกิดขึ้น ๒ ขณะ หรือขณะเดียว ดวยสามารถของ
ปจจัยนั้น ๆ ตามที่ตนได ดวยอํานาจแหงอารมณมีอิฏฐารมณเปนอาทิ
และแหงปุริมกรรม และแหงจิตมีชวนะจิตเปนตน ในที่สุดแหงกามา๑

๒

๓

๑. ในบรรดาวิญญาณหรือจิตทั้งหลาย ชวนะนี่เขาใจยากกวาเพื่อน เพราะคําแปลวา
"แลนไป" นัน้ ไมเขาแถวกับพวกเลย แตอาจารยทั้งหลายทานวา "ชวนะนัน้ ไดแก
อาการที่ดื่มรสอารมณไ
๒. ทานวา มหันตารมณ มีอายุ ๑๔ ขณะจิต อติมหันตารมณ มีอายุ ๑๖ ขณะจิต และ
วาตทารัมมณะ ยอมเกิดแตในอติมหันตารมณ ไมเกิดในอารมณอื่น
๓. หมายความวาไมตกภวังค (?)
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วจรชวนะของกามาวจรสัตวทั้งหลาย วิบากวิญญาณนี้นั้น เปนจิตควร
แกความเปนไปในอารมณของภวังค ในที่สุดแหงชวนะ (แต) เพราะ
มันทําอารมณของชวนะนั้นใหเปนอารมณเปนไป (อีก) จึงเรียกวา
ตทารัมมณะ (มีอารมณของชวนะนั้นเปนอารมณ)
ความเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๑๑ ดวง ดวยอํานาจแหงตทารัมมณะ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[๑๔ จุติ]
ก็แล ในที่สุดแหงตทารัมมณะ ก็ภวังคนั่นเองเปนไปอีก ครั้น
ภวังคขาด วิถีวิญญาณทั้งหลายมีอาวัชนะเปนตน ก็เปนไปอีกแล
จิตสันดานที่มีปจจัยอันไดแลวอยางนี้ ยอมเปนไปแลว ๆ เลา ๆ
ดวยอํานาจแหงจิตนิยม คือ อาวัชนะยอมมีในลําดับแหงภวังค วิญญาณ
กิจมีการเห็น (รูป) เปนตน ยอมมีในลําดับแหงอาวัชนะ ดังนี้เปน
อาทิอยูนั่นเอง จนกวาภวังคในภพหนึ่งจะสิ้นไป จริงอยู ในภพหนึ่ง
ภวังคจิตดวงใดเปนดวงสุดทายเพื่อน ภวังคจิตดวงนั้นทานเรียกวา จุติ
เพราะเคลื่อนไปจากภพนั้น เพราะฉะนั้น แมจุติจิตนั้นก็มี ๑๙ ดวง
เหมือนกัน (กับปฏิสนธิและภวังคจิต)
คามเปนไปแหงวิบากวิญญาณ ๑๙ ดวง ดวยอํานาจแหงจุติ พึง
ทราบดังกลามาฉะนี้
๑

๑. มหาฎีกาอธิบายวา ชวนะที่วานี้ หมายเอากามาวจรชวนะเทานั้น เพราะวาวิบาก
วิญญาณที่ติดตามชวนะไป (อันจะเปนตทารัมมณะ) นั้นเกิดแตกรรมซึ่งมีตัณหาเปนเหตุ
จึงไมติดตามมหัคคตชวนะ และอนุตตรชวนะ เพราะชวนะทั้งสองนัน้ มิใชชนกปจจัยของ
ตน
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ก็จิตสันดานอันไมขาดสายสัตวทั้งหลาย ผูทองเที่ยวอยูใน
ภพ คติ ฐิติ และนิวาสทั้งหลาย ยอมเปนไปดังนี้ คือ แตจตุ ิก็ปฏิสนธิ
อีก ตอปฏิสนธิก็ภวังคอีก . . . อยูนั่นเอง แตในสัตวทั้งหลายนั้น ทาน
ผูใดไดบรรลุพระอรหัต เมื่อจุติจิตของทานผูนั้นดับแลว จิต (ของ
ทาน) ก็เปนอันดับทีเดียวแล
นี้เปนกถามุข (คําแกขอที่สําคัญ) อยางพิสดาร ในวิญญาณขันธ
[เวทนาขันธ]
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยแมในขอที่ขาพเจากลาวไววา "เวทนาขันธ
พึงทราบวา (เรียกอยางนั้น) เพราะรวมธรรมชาติที่มีการเสวย (รส
อารมณ) เปนลักษณะสิ้นทุกอยางเขาดวยกัน" ดังนี้ตอไป
อันธรรมชาตที่มีการเสวย (รสอารมณ) เปนลักษณะ ก็คือ
เวทนานั่นเอง ดังพระสารีบุตรเถระกลาว (แกพระมหาโกฏฐิกะ) วา
"ดูกรอาวุโส เพราะเหตุที่ธรรมชาตนัน้ ยอมเสวย (รสอารมณ) ยอม
รูสึก (สุข ทุกข) เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา เวทนา" ดังนี้
[เวทนา ๑ เวทนา ๓]
ก็เวทนานั้น แมนวาตามสภาพก็มีอยางเดียว โดยลักษณะ คือ
เสวย (รสอารมณ) (แต) วาโดยชาติเปน ๓ คือ กุศล อกุศล และ
อัพยากฤต ในเวทนา ๓ นั้น พึงทราบวา เวทนาที่สัมปยุตดวยกุศลวิญญาณอันกลาวไวโดยนัยวา "กามาวจรวิญญาณมี ๘ โดยตางแหง
๑

๒

๑. ก็คือ ภพ ๓ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ นั่นเอง
๒. ม. มู. ๑๒/๕๓๘
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โสมนัส อุเบกขา ญาณและสังขาร" ดังนี้เปนตน จัดเปนกุศลเวทนา
ที่สัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณ จัดเปนอกุศลเวทนา ที่สัมปยุตดวยอัพยากฤตวิญญาณ จัดเปนอัพยากฤตเวทนา
[เวทนา ๕]
เวทนานั้น (วา) โดยแยกตามสภาวะ ก็เปน ๕ คือ สุข ทุกข
โสมนัส โทมนัส อุเบกขา ในเวทนา ๕ นั้น สุข สัมปยุตดวยการวิญญาณ
อันเปนกุศลวิบาก ทุกข สัมปยุตดวยกายวิญญาณอันเปนอกุศลวิบาก
โสมนัส สัมปยุตดวยวิญญาณ ๖๒ ดังนี้ คือ ฝายกามาวจรวิญญาณ
กุศล ๔ สเหตุกวิบาก ๔ อเหตุกวิบาก ๑ สเหตุกกิริยา ๔ อเหตุกกิริยา ๑
อกุศล ๔ (เปน ๑๘) ฝายรูปาวจรวิญญาณ เวนปญจฌานวิญญาณ
กุศล ๔ วิบาก ๔ กิริยา ๔ (เปน ๑๒) ฝายโลกุตรวิญญาณ เพราะ
อันโลกุตรวิญญาณที่ไมประกอบดวยฌานหามีไม เหตุนั้น โลกุตรวิญญาณ ๘ จึงเปน ๔๐ ดวยอํานาจแหงฌาน ๕ ในโลกุตรวิญญาณ
๔๐ นั้น เวนวิญญาณที่เปนไปในปญจมฌาน ๘ เสีย เหลือกุศลวิบาก
๓๒ (รวมเปน ๖๒) โทมนัส สัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณ ๒ อุเบกขา
สัมปยุตดวยวิญญาณ ๕๕ ที่เหลือ
[ลักษณะ. . .ของเวทนา ๕]
ในเวทนา ๕ นั้น สุข มีการเสวยโผฏฐัพพะอันนาปรารถนาเปน
ลักษณะ มีอนั เพิ่มสัมปยุตธรรมทั้งหลายขึ้นเปนรส มี (อัสสาทะ)
ความสบายทางกาย เปนปจจุปฏฐาน มีกายินทรียเปนปทัฏฐาน ทุกข
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มีการเสวยโผฏฐัพพะอันไมนาปรารถนาเปนลักษณะ มีอันลดสัมปยุต
ธรรมทั้งหลายลงเปนรส มีความไมสบายทางกายเปนปจจุปฏฐาน มี
กายินทรียเปนปทัฏฐาน โสมนัส มีการเสวยอิฏฐารมณเปนลักษณะ
มีอันเสวย (สุข) ดวยอาการพอใจไมอยางใดก็อยางหนึ่ง เปนรส มีความ
สบายทางใจเปนปจจุปฏฐาน มีปสสัทธิ (ความระงับแหงนามกาย) เปน
ปทัฏฐาน โทมนัส มีการเสวยอนิฏฐารมณเปนลักษณะ มีอันเสวย
(ทุกข) ดวยอาการไมพอใจไมอยางใดก็อยางหนึ่งเปนรส มีความไม
สบายทางใจเปนปจจุปฏฐาน มีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดียวเทา
นั้น อุเบกขา มีการเสวยมัชณัตตารมณเปนลักษณะ มีอันไมเพิ่มและ
ไมลดสัมปยุตธรรมนักเปนรส มีความละเมียดเปนปจจุปฏฐาน มีจิตอัน
ปราศจากปติเปนปทัฏฐาน แล
นี้เปนกถามุขอยางพิสดารในเวทนาขันธ
[สัญญาขันธ]
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยแมในขอที่ขาพเจากลาวไววา "สัญญาขันธ
พึงทราบวา (เรียกอยางนั้น) เพราะรวมธรรมชาตที่มีความจําไดเปน
ลักษณะสิ้นทุกอยาเขาดวยกัน" ดังนีต้ อไป
๑

๒

๑. ยถา ตถา วา มหาฎีกาแกวา ภาวโต ปริกปฺปนโต วา โดยภาวะ (คือแสดงความ
พอใจออกมาใหปรากฏ อยางไทยเราพูดวา ออกนอกหนา ?) หรือโดยปริกัป (คือคิด
พอใจอยูใ นใจ อยางไทยเราวา อยูใ นหนา ?) และไขความออกไปอีกวา ยถาภูเตน วา
อยถาภูเตน วา อิฏากาเรน ดวยอาการพอใจตามที่เปน (คือแสดงออกมาตรง ๆ ) หรือ
มิใชตามที่เปน (คือคิดอยูแตในใจ หรือแสรงแสดงเปนอยางอื่น ที่เรียกวามารยา ?)
๒. มหาฎีกาวา โทมนัสมีหทัยวัตถุเปนปทัฏฐานโดยสวนเดียว เพราะโทมนัสเกิดแตใน
กามธาตุ
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อันธรรมชาตที่มีความจําไดเปนลักษณะ ก็คอื สัญญานั่นเอง ดัง
พระสารีบุตรเถระกลาว (แกพระมหาโกฏฐิกะ) วา "ดูกรอาวุโส
เพราะเหตุที่ธรรมชาตนัน้ ยอมรูจักยอมจําได เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
สัญญา" ดังนี้
[สัญญา ๑ สัญญา ๓]
ก็สญ
ั ญานี้นั้น แมวาตามสภาพก็มีอยางเดียว โดยลักษณะ คือ
ความจําได (แต) วาโดยชาติเปน ๓ คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต
ในสัญญา ๓ นั้น (พึงทราบวา) สัญญาที่สัมปยุตดวยกุศลวิญญาณ จัด
เปนกุศลสัญญา ที่สัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณ จัดเปนอกุศลสัญญา ที่
สัมปยุตดวยอัพยากฤตวิญญาณ จัดเปนอัพยากฤตสัญญา เพราะวาวิญญาณ
ที่ไมประกอบดวยสัญญาหามีไม เพราะฉะนั้น ประเภทแหงวิญญาณมี
เทาใด ประเภทแหงสัญญาก็มีเทานั้น แล
[ลักษณะ. . .แหงสัญญา]
ก็แลสัญญานี้นั้น แมมีประเภทเสมอกันกับวิญญาณอยางนี้ (เมื่อ
วา) โดยอาการมีลักษณะเปนตน สัญญาทั้งปวงนั้นแหละ มีความจํา
ไดเปนลักษณะ มีการทําเครื่องหมายไวเปนปจจัยแหงความจําตอไปวา
'นั่นคือสิ่งนั้น' เปนรส ดังชางมีชางไมเปนตน ทําเครื่องหมายไวใน
วัตถุ มีตัวไมเปนอาทิฉะนั้น มีการทําความมั่นใจตามเครื่องหมายที่ยึดไว
เปนปจจุปฏฐาน ดังคนตาบอดคลําชางทั้งหลาย มั่นใจตามเครื่องหมาย
ที่ตนจับได (วาชางเปนอยางไร) ฉะนั้น มีอารมณที่ปรากฏอยางไร
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เปนปทัฏฐาน ดังความจําที่เกิดขึ้นแกลูกเนื้อทั้งหลาย ในหุนคนที่ผูก
ดวยหญา วาเปนคน (จริง ๆ) ฉะนั้นแล
นี้เปนกถามุขอยางพิสดารในสัญญาขันธ
[สังขารขันธ]
สวนขอใดขาพเจากลาวไววา "สังขารขันธ พึงทราบวา (เรียก
อยางนั้น) เพราะรวมธรรมชาติที่มีการประสม (เจตสิก) เปนลักษณะ
สิ้นทุกอยางเขาดวยกัน" ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในขอนั้น (ตอ
ไป)
ธรรมชาติที่มีการทําใหเปนกลุมเปนลักษณะ ชื่อวาธรรมชาติที่มี
การประสมเปนลักษณะ ก็ธรรมชาติดันนั้นคืออะไร ? คือสังขารนั่นเอง
ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมเหลานั้นยอมประสมสิ่งที่เปนสังขตะแล เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นจึงได
ชื่อวา สังขาร (แปลวาธรรมผูประสม ?") ดังนี้
[ลักษณะ. . .แหงสังขาร]
สังขารเหลานั้น มีการประสมเปนลักษณะ มีการประมวลเขาเปน
รส มีความเผยออกไปเปนปจจุปฏฐาน มีขันธ ๓ ที่เหลือเปนปทัฏฐาน
สังขาร ๑ สังขาร ๓
สังขารทั้งหลาย แมเปนอยางเดียวโดยลักษณะเปนตนดังกลาวมา
นี้ (แต) วาโดยชาติก็เปน ๓ คือ กุศล อกุศล อัพยากฤต ในสังขาร
๓ นั้น สังขารที่สัมปยุตดวยกุศลวิญญาณจัดเปนกุศลสังขาร ที่สัมปยุต
*

*

ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๖
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ดวยอกุศลวิญญาณ จัดเปนอกุศลสังขาร ที่สัมปยุตดวยอัพยากฤตวิญญาณ จัดเปนอัพยากฤตสังขาร
[กุศลสังขาร ๓๖]
ในสังขารเหลานั้น กอนอื่น สังขารที่สัมปยุตดวยกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต ญาณสัมปยุต
อสังขาร) มี ๓๖ คือ เปนนิยตะ มา (ในบาลี) โดยรูปของตน (คือ
ไมปะปน ?) ๒๗ เปนเยวาปนกะ ๔ เปนอนิยตะ ๕ ในสังขาร ๓๖
นั้น สังขาร ๒๗ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ วิริยะ ชีวิต
สมาธิ สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายฺชุกตา จิตตุชุกตา เหลานี้เปนนิยตะ มา (ในบาลี) โดยรูปของตน
สังขาร ๔ คือฉันทะ อธิโมกข มนสิการ ตัตรมัชฌัตตตา นี้เปน
เยวาปนกะ (เปนกุศลก็ได อกุศลก็ได ?) สังขาร ๕ คือ กรุณา
มุทิตา กายทุจริตวิรัติ วจีทุจริตวิรัติ มิจฉาชีววิรัติ นี้เปนอนิยตะ
เพราะสังขาร ๕ นั้น ยอมเกิดในลางครั้ง แมเมื่อเกิดเลาก็หาเกิดรวม
กันไม (จึงชือ่ อนิยตะ)
[อรรถาธิบายสังขาร ๓๖]
[นิยตสังขาร ๒๗]
[๑ ผัสสะ]
วินิจฉัยในบทเหลานั้น สภาวธรรมใดยอมถูกตอง เหตุนี้
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สภาวธรรมนั้นจึงชื่อวา ผัสสะ (ผูถูกตอง) ผัสสะนี้นั้น มีการถูกตอง
เอาเปนลักษณะ มีการทําใหกระทบเปนรส มีความรวมกันเขา (แหง
จิตกับอารมณ) เปนปจจุปฏฐาน มีอารมณที่มาถึงคลอง (แหงจิต ?)
เปนปทัฏฐาน จริงอยู ผัสสะนี้แมเปนอรูปธรรม ก็ยอมเปนไปใน
อารมณ ดวยอาการ (ดุจ) ถูกตองเอา (จึงวามีการถูกตองเอาเปน
ลักษณะ) หนึ่ง ผัสสะนั้น แมไมติดอยู (ที่ไหน) สักแหง ก็ยงั จิต
และอารมณใหกระทบกันได ดังรูปกระทบจักษุและเสียงกระทบหูฉะนั้น
(จึงวา มีการทําใหกระทบกันเปนรส) ชื่อวามีความรวมกันเขาเปน
ปจจุปฏฐาน เพราะปรากฏดวยอํานาจเหตุของตน กลาวคือติกสันนิบาต
(ความรวมกันเขาแหงธรรม ๓ คืออายตนะภายใน - อายตนะภายนอก
และวิญญาณ) ชื่อวามีอารมณที่มาถึงคลองเปนปทัฏฐาน เพราะเกิด
ขึ้นในอารมณที่สมันนาหาร (การประมวลความคิด) อันควรแกผัสสะ
นั้น และอินทรียดวย (ชวยกัน) แตงให โดยไมมีอันตรายทีเดียว
แตวาโดยความเปนที่ตั้งแหงเวทนา ผัสสะนี้ บัณฑิตพึงเห็นเปน
ดังแมโคหลังเปกเถิด
[๒ เจตนา]
ธรรมชาติใดยอมคิด อธิบายวายอมพัวพัน (อารมณ) เหตุนี้
*

* วิเคราะหนี้เปนกัตตุสาธนะ มหาฎีกาวาเปนกรณสาธนะก็ได แปลวาเครื่องถูก
ตอง อธิบายวา สัมปยุตธรรมทั้งหลายเมื่อเปนไปในอารมณ ยอมเปนดังวา ถูกตองเอา
อารมณนั้นดวยผัสสะซึ่งมีการถูกตองเปนลักษณะ หรือมิฉะนั้น เปนภาวสาธนะก็ได แปลวาความ
ถูกตอง ทานวา การกลาวความเปนกัตตถสาธนะและกรณสาธนะในสภาวธรรมทั้งหลาย เปนการ
กลาวโดยออม กลาวเปนภาวสาธนะนัน่ แหละ เปนการกลาวโดยตรง เพราะฉะนั้น จึงวา ผุสนลกฺขโณ ผัสสะมีการถูกตองเปนลักษณะ
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ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อวาเจตนา (ธรรมชาติผูคิด) เจตนานั้น มีภาวะ
คือความจงใจเปนลักษณะ มีความเคลื่อนไหวเปนรส มีความจัดแจง
เปนปจจุปฏฐาน คือยังกิจของตนและกิจของผูอื่นใหสําเร็จ ดุจคนผูใหญ
มีศิษยผูใหญ (ของทิศาปาโมกข) และนายชางไมใหญเปนตน ก็แล
เจตนานี้เมื่อเปนโดยภาวะที่ยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหแข็งขันขึ้น ยอม
ปรากฏในเมื่อนึกถึงงานรีบดวนเปนตน
[๓-๔-๕ วิตก จาร ปติ]
คําใดพึงเปนขอที่ควรกลาวในวิตก วิจาร และปติ คํานั้นทั้งหมด
ขาพเจาไดกลาวไวแลวละ ในตอนพรรณนาปฐมฌานในปฐวีกสิณนิเทศ
[๖ วิริยะ]
ความกลา ชื่อวาวิริยะ วิริยะนั้นมีความแข็งขันเปนลักษณะ
มีการค้ําจุนสหชาตธรรมทั้งหลายเปนรส มีภาวะที่ไมจมลงเปนปจจุปฏฐาน มีความสังเวชเปนปทัฏฐาน ตามบาลีวา "ผูสังเวชแลวยอมทํา
ความเพียรโดยแยบคาย" หรือวามีวัตถุแหงวิริยารัมภะ (เรือ่ ง
ที่จะตองใชความเพียร) เปนปทัฏฐานก็ได
วิริยะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา บุคคลทําโดยถูกทางแลว ยอมเปน
มูลแหงสมบัติทั้งปวง
๑

๒

๑. มหาฎีกาขยายความวา ศิษยผูใหญเมื่อจัดใหศษิ ยอื่น ๆ สาธยายมนต ตนเองก็ยอม
สาธยายดวย เมื่อนายชางใหญลงมือทํางานแลว ชางลูกมือทั้งหลายก็ทําดวย
๒. องฺ. จตุกกฺ . ๒๑/๑๕๔
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[๗ ชีวิต]
สหชาตธรรมทั้งหลาย ยอมเปนอยูดวยธรรมชาตนั้น เหตุนี้
ธรรมชาตนัน้ จึงชื่อชีวติ (แปลวาธรรมชาตเครื่องเปนอยูแหงสหชาตธรรม) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นเปนอยูเอง เหตุนั้น จึงชื่อชีวิต
(แปลวาธรรมชาตผูเปนอยู) นัยหนึ่ง ธรรมชาตนัน้ เปนเพียงความ
เปนอยูเทานั้น เหตุนั้น จึงชื่อชีวิต (แปลวาความเปนอยู) สวน
ลักษณะเปนตนแหงชีวิตนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในชีวิตแหงรูป
เถิด ความตางกันในชีวิต - นั่นก็คือ อันนั้นเปนชีวิตแหงรูปธรรม
ทั้งหลาย อันนี้เปนชีวิตแหงอรูปธรรมทั้งหลาย เทานี้เอง
[๘ สมาธิ]
อรรถแหงสมาธิศัพท
ธรรมใดตั้งจิตไวเสมอในอารมณ เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อวา
สมาธิ (ธรรมผูตั้ง (จิต) ไวเสมอ) นัยหนึ่ง ธรรมใดตั้งจิตไวโย
ชอบในอารมณ เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อวา สมาธิ (ธรรมผูตั้ง (จิต)
ไวโดยชอบ) นัยหนึ่ง ธรรมชาติที่ชอื่ สมาธินั้น ก็คือความตั้งมั่นแหง
จิตเทานั้นเอง
[ลักษณะ----แหงสมาธิ]
สมาธินนั้ มีความไมพลานไปเปนลักษณะ หรือวามีความไมฟุงซาน
เปนลักษณะก็ได มีการประมวลสหชาตธรรมทั้งหลายไว (ใหเปน
กลุม) เปนรส ดุจน้ําผนึกเอาจุณสําหรับสนานไว (ใหเปนกอน)
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ฉะนั้น มีความสงบระงับเปนปจจุปฏฐาน มีความสุขเปนปทัฏฐาน
โดยพิเศษ
สมาธินี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนความตั้งอยูแหงจิต ดุจความตั้ง
อยูแหงเปลวประทีปในที่ไมมีลมฉะนั้น
[๙ สัทธา]
บุคคลทัง้ หลายยอมเชื่อดวยธรรมชาตินั้น เหตุนี้ ธรรมชาตินั้น
จึงชื่อสัทธา (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุเชื่อ) นัยหนึ่ง ธรรมชาติ
นั่น ยอมเชื่อเอง เหตุนี้ ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อสัทธา (แปลวาธรรมชาติ
ผูเชื่อ) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั่นเปนเพียงความเชื่อเทานั้น เหตุนี้
ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อสัทธา (แปลวาความเชื่อ)
[ลักษณะ----แหงสัทธา]
สัทธานัน้ มีความเชื่อเปนลักษณะ หรือวา มีความวางใจเปน
ลักษณะก็ได มีการทําใหใสเปนรส ดังแกวอุทกปสาทกะ (แกวทําน้ําให
ใส) หรือวามีความแลนไป (ตามอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความเชื่อ)
เปนรสก็ได ดุจแลนไป (คือไหลลอยตามกระแสน้ําเชี่ยว) ในการขาม
หวยน้ํา (ที่บามา) ฉะนั้น มีความไมขุนมัวเปนปจจุปฏฐาน หรือ
๑

๒

๑. วิเสสโต-โดยพิเศษ มหาฎีกาแกวา 'โดยมาก' แลวอธิบายวา เพราะสมาธิที่เวน
จากสุขก็มี
๒. หมายความวา ตั้งแนวอยูไมวอกแวกก็จริง แตไมใชดับ มีความสืบตออยูเหมือน
เปลวประทีปในที่ไมมีลม ตินิ่งอยูฉะนั้น
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วามีอธิมุติ (ความตัดสินใจ) เปนปจจุปฏฐานก็ได มีสัทไธยวัตถุ
(วัตถุเปนที่ตั้งแหงความเชื่อ) เปนปทัฏฐาน หรือวามีโสตาปตติยังคะ
มีสัทธัมมสวนะเปนตน เปนปทัฏฐานก็ได
สัทธานี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนเหมือนมือ เหมือนทรัพย และ
เหมือนพืช ฉะนั้น
[๑๐ สติ]
บุคคลทัง้ หลายยอมระลึกไดดวยธรรมชาตินั่น เหตุนี้ ธรรมชาติ
นั่นจึงชื่อสติ (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุระลึกได) นัยหนึ่ง ธรรมชาติ
นั่นยอมระลึกไดเอง เหตุนี้ ธรรมชาตินั่น จึงชื่อสติ (แปลวาธรรม
ชาติอันระลึกได) นัยหนึ่งธรรมชาตินั้น สักวาเปนอันระลึกไดเทานั้น
เหตุนี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่อสติ (แลวาความระลึกได)
สตินั้น มีความไมใจลอยเปนลักษณะ มีอันทําไมใหหลงลืมเปน
รส มีอันคุมครอง (ใจ) ไวไดเปนปจจุปฏฐาน หรือมีความเปนเหตุ
มุงหนา (จดจอ) ตออารมณ (ของจิต) เปนปจจุปฏฐานก็ได มี
๑

๒

๓

๔

๑. อธิมุตินี้ มหาฎีกาแกวา นิจฺฉโย - ตัดสินใจ ตั้งใจแน ยึดสัทไธยวัตถุเปนหลัก
เปนฝายกุศล เปนขาศึกตออสัทธิยะ ไมใชอธิโมกขที่เปนเยวาปนกะ (เปนกุศลก็ได
อกุศลก็ได ?)
๒. สัทไธยวัตถุ มหาฎีกาชี้ไว ๓ คือ พระรัตนตรัย กรรม และผลของกรรม
๓. โสดาปตติยังคะ ๔ คือ สัปปุริสสเสวนะ สัทธัมมสวนะ โยนิโสมนสิการ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ
๔. มหาฎีกาขยายความวา สัทธาเหมือนมือ ในกรณียึดเอากุศลธรรมทั้งหลายได เหมือน
ทรัพย ในกรณียังสมบัติทั้งปวงใหถึงพรอม เหมือนพืช ในกรณีเผล็ดกสิผลที่เปน
อมตะ
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ความจํามั่นคงเปนทัฏฐาน หรือวามีสติปฏฐานมีกายเปนตน เปน
ปทัฏฐานก็ได
อันสตินี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนเหมือนเสาเขื่อน เพราะปกธง
ไปมั่นคงในอารมณ และเปนเหมือนนายประตู เพราะรักษาทวารมี
จักขุทวารเปนอาทิ
[๑๑-๑๒ หิริ โอตตัปปะ]
ธรรมชาติใดยอมขวย เพราะความประพฤติชวั่ มีกายทุจริตเปนตน
เหตุนี้ธรรมชาตินั้น จึงชื่อ หิริ คําวาหิรินั่นเปนคําเรียกความละอาย
ธรรมชาตยอมกลัว เพราะความประพฤติชั่วเหลานั้นแหละ เหตุ
นี้ ธรรมชาตนั้นจึงชื่อโอตตัปปะ คําวา โอตตัปปะนั้นเปนคําเรียก
ความหวาดแตบาป
[ลักษณะ----แหงหิริโอตตัปปะ]
ในหิริและโอตตัปปะนั้น หิริมีความเกลียดแตบาปเปนลักษณะ
โอตตัปปะมีความสะดุงแตบาปเปนลักษณะ หิริมคี วามไมทําบาปทั้งหลาย
โดยอาการละอายเปนรส โอตตัปปะมีความไมทําบาปทั้งหลายโดยอาการ
สะดุงกลัวเปนรส อนึ่ง ทั้งสองอยางนั้น มีอันหดกลับจากบาปโดย
ประการที่กลาวแลวนั้นเปนปจจุปฏฐาน มีความเคารพตนและความ
เคารพผูอื่นเปนปทัฏฐาน จริงอยู บุคคลทําตนใหเปนที่เคารพ จึงละ
บาปไดดวยความละอาย ดุจกุลพธู ทําคนอื่นใหเปนที่เคารพจึงละบาป
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ไดดวยความกลัว ดุจแพศยา ฉะนั้น
ก็แลธรรม ๒ ประการนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนโลกปาลกธรรม
[๑๓.๑๔.๑๕ อโลภะ อโทสะ อโมหะ]
สัตวทั้งหลายไมโลภดวยธรรมนัน้ เปนเหตุ ธรรมนั้นจึงชื่ออโลภะ
(แปลวาธรรมเปนเหตุไมโลภแหงสัตวทั้งหลาย) นัยหนึ่ง ธรรมใด
ไมโลภอยูเอง ธรรมนั้นชื่ออโลภะ (แปลวาธรรมอันไมโลภ) นัย
หนึ่ง ธรรมชาตินั่นสักวาเปนอันไมโลภเทานั้น เหตุนี้จึงชื่ออโลภะ
(แปลวาความไมโลภ) นัยะแมในอโทสะแลอโมหะ ก็นัยเดียวกัน
[ลักษณะ----แหงอโลภะอโทสะอโมหะ]
ในธรรม ๓ ประการนั้น อโลภะมีความที่จิตไมกําหนัด (ไมอยาก
ได) ในอารมณเปนลักษณะ นัยหนึ่ง มีความที่จิตไมติดของอยูใน
อารมณเปนลักษณะ ประหนึ่งหยาดน้ําไมติดในกลีบบัวฉะนั้น มีความ
ไมหวงแหน (ในอารมณ) เปนรส ประหนึ่งภิกษุผูพนแลว (จาก
ฆราวาสกิจ ไมหวงแหนวัตถุแหงฆราวาส ?) ฉะนั้น มีความตองการ
ในอันไมติด (แช) อยู (ในอารมณ) เปนปจจุปฏฐาน ประหนึ่งคน
ที่ตกอยูในที่โสโครก (ไมตองการจะติดแชอยูในที่โสดครกนัน้ ) ฉะนั้น
อโทสะ มีความไมดุรายเปนลักษณะ นัยหนึ่งมีความไมถือผิดเปน
๑

๒

๑. คือมีอรรถเปน ๓ สาธนะเหมือนกัน
๒. อนลฺลีนภาโว มหาฎีกาแก ออกเปน อธิปฺปาโย แลววา เอวณฺหิ อุปมาย
สเมติ - อยางนีแ้ หละจึงจะสมกับอุปมา คืออุปมาวา เหมือนคนตกอยูใ นที่โสโครก ยอม
ตองการที่จะไมติดแชอยูใ นที่โสโครกฉันใด อโลภะก็ฉนั นั้น
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ลักษณะ ประหนึ่งมิตรผูอารีฉะนั้น มีอันขจัดความอาฆาตเสียไดเปน
รส นัยหนึ่ง มีอันขจัดความรุมรอนเสียไดเปนรส ประหนึ่งไมจันทน
(อันมีรสเย็น) ฉะนั้น มีโสมภาพ (ความสุภาพ ความเยือกเย็น)
เปนปจจุปฏฐาน ประหนึ่ง ดวงจันทรเพ็ญ (มีรศั มีเย็น) ฉะนั้น
อโมหะ มีความ (รูแจง) แทงตลอดตามสภาพ (แหงธรรม)
เปนลักษณะ นัยหนึ่ง มีความ (รูแจง) แทงตลอดไมผิดพลาดเปน
ลักษณะ ประหนึ่งการแทงทะลุ (ตรงเปา) แหงลูกธนูที่นายขมังธนู
ผูฉลาดยิงไปฉะนั้น มีอันสองอารมณ (ใหเห็นตามสภาพ) เปนรส
ประหนึ่งประทีปฉะนั้น มีความไมหลงลืมเปนปจจุปฏฐาน ประหนึ่งผู
ชี้ทางที่ชํานาญชี้ทางแกคนไปปา ฉะนั้น
อันธรรมทั้ง ๓ นี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนมูลแหงกุศลธรรมทั้งปวง
[๑๖.๑๗ กายปสสัทธิ จิตตปสสิทธิ]
ความรํางับแหงกาย ชื่อกายปสสัทธิ ความรํางับแหงจิต ชื่อ
จิตตปสสัทธิ แตคําวากายในบทกายปสสัทธินี้ ประสงคเอาขันธ ๓
มีเวทนาเปนตน ก็แลกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ รวมเขาดวยกัน
ทั้งสองนั้นมีความรํางับไปแหงความเรารอนกายและจิตเปนลักษณะ มี
อันบีบเอาความเรารอนกายจิตออกไปเปนรส มีความเยือกเย็นโดยไมมี
*

นักเรียนมักจะเขาใจเอาชื่อ ๆ วา คําวากายในบทนี้ คือรูปกาย เพราะมีจิตเปนคู
อยู แตทแี่ ททา นหมายเอานามกาย ดังกลาวนี้ แตมหาฎีกากลาวในที่สดุ วา จิตฺตปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ จิตฺตเมว ปสฺสทฺธ...อุชุ จ โหติ กายปฺปสฺสทฺธิอาทีหิ ปน รูปกาโยป
-ดวยบาททั้งหลาย มีทจิตฺตปปสฺสทฺธิเปนตน ไดแกจิตอยางเดียว รํางับ. . .และตรง
แตดวยบททั้งหลายมีบทกายปฺปสฺสทฺธิ เปนตน ไดแกรปู กายดวย (ไมใชไดแกนามกาย
อยางเดียว ?)
*
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ความกระวนกระวายกายจิตเปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน
กายปสสัทธิและจิตตปสสัทธินี้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนปฏิปกษ
ตอกิเลสมีอุทธัจจะเปนอาทิ อันทําความไมรํางับแหงกายและจิต
[๑๘.๑๙ กายลหุตา จิตตลหุตา]
ความเบาแหงกาย ชื่อกายลหุตา ความเบาแหงจิต ชื่อจิตตลหุตา กายลหุตาและจิตตลหุตานั้น มีความเขาไปรํางับแหงความหนัก
ของกายและจิตเปนลักษณะ มีอันบีบเอาความหนักแหงกายจิตออกไป
เปนรส มีความไมอืดอาดแหงกายและจิตเปนปจจุปฏฐาน มีการและ
จิตเปนปทัฏฐาน
ลหุตานี้ บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีถีนมิทธะเปนตน
ที่ทําความหนักแหงกายและจิต
[๒๐.๒๑ กานมุทุตา จิตตมุทุตา]
ความออนแหงกาย ชื่อกายมุทุตา ความออนแหงจิต ชื่อ
จิตตมุทุตา กายมุทุตาและจิตตมุทุตานั้น มีความเขาไปรํางับแหงความ
กระดางของกายจิตเปนลักษณะ มีอันบีบเอาความกระดางแหงกายและ
จิตออกไปเปนรส มีความไมของขัดเปนปจจุปฏฐาน มีการและจิต
เปนปทัฏฐาน
มุทุตานี้ บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีทิฏฐิมานะ
เปนตนที่ทําความกระดางแหงกายและจิต

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 80

[๒๒.๒๓ กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา]
ความควรแกการแหงกาย ชื่อกายกัมมัญญตา ความควรแกการ
แหงจิต ชื่อจิตตกัมมัญญตา กายกัมมัญญตาและจิตตกัมมัญญตานั้น
มีความเขาไปรํางับแหงความไมควรแกการของกายและจิตเปนลักษณะ
มีอันบีบเอาความไมควรแกการของกายและจิตออกไปเปนรส มีความ
ถึงพรอมแหงการทําอารมณ เปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนปทัฏฐาน
กัมมัญญตานี้ บัณฑิตพึงทราบวาเปนปฏิปกษตอกิเลสมีนิวรณที่
เหลือเปนตน ที่ทําความไมควรแกการแหงกายและจิต นํามาซึ่งความ
เลื่อมใสในวัตถุเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสทั้งหลาย นํามาซึ่งความ
เลื่อมใสในวัตถุเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสทั้งหลาย นํามาซึ่งความควร
แกอันประกอบดวยประการตาง ๆ ในการทําประโยชนทั้งหลาย ดัง
ความหมดจด (จากมลทิน) แหงทอง (ควรแกอันประกอบเปนอลังการ
ตาง ๆ ชนิด) ฉะนั้น
[๒๔.๒๕ กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา]
ความคลองแหงกาย ชื่อกายปาคุญญตา ความคลองแหงจิต
ชื่อจิตตปาคุญญตา กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตานั้น มีความ
ไมเปนไขแหงกายจิตเปนลักษณะ มีอันบีบเอาความเปนไขแหงกายจิต
ออกไปเปนรส มีความไรโทษ (แหงกายจิต) เปนปจจุปฏฐาน มีกาย
และจิตเปนปทัฏฐาน
๑

๒

๓

๑.๒. ปาฐะพิมพไวเปน กายจิตฺตกมฺมฺ ---- นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน กายจิตฺตากมฺมฺ... (ตัดบทเปนกายจิตฺต +อกมฺมฺ)
๓. หมายความวาถือเอาอารมณดว ยอาการถึงพรอม คือดวยความควรแกการนัน่ เอง
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ปาคุญญตานี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนปฏิปก ษตอบาปธรรมมี
อสัทธิยะเปนตน ที่ทําความเปนไข แหงกายและจิต
[๒๖.๒๗ กายุชุกตา จิตตุชุกตา]
ความตรงแหงกายชื่อกายุชุกตา ความตรงแหงจิต ชื่อจิตตุชุกตา
กายุชุกตาและจิตตุชุกตานั้น มีความซื่อตรงแหงกายและจิตเปนลักษณะ
มีอันบีบเอาความคดแหงกายและจิตออกไปเปนรส มีความไมคด
(แหงกายและจิต) เปนปจจุปฏฐาน มีกายและจิตเปนทักฐาน
อุชกุ ตานี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนปฏิปกษตออุปกิเลสมีมายาและ
สาไถยเปนตน ที่ทําความคดโกงแหงกายและจิต
[เยวาปนกสังขาร ๔]
[๑ ฉันทะ]
คําวาฉันทะนั่น เปนคําเรียกกัตตุกัมยตา (ความใครจะทํา)
เพราะเหตุนั้น ฉันทะนั้น จึงมีความใครจะทําเปนลักษณะ มีอนั แสวง
หาอารมณเปนรส มีความตองการดวยอารมณเปนปจจุปฏฐาน อารมณ
นั้นแหละเปนปทัฏบานของฉันทะนั้น
อันฉันทะนี้ ในการจะถือเอาอารมณ บัณฑิตพึงเห็นวาเหมือน
ใจยื่นมือออกไป ฉะนั้น
[๒ อธิโมกข]
ความนอมใจเชื่อ ชือ่ อธิโมกข อธิโมกขนั้นมีการลงความเห็น
เปนลักษณะ มีอันไมรวนเรเปนรส มีความตัดสินใจเปนปจจุปฏฐาน
มีสันนิไฐยธรรม (เรื่องที่จะตองลงความเห็น) เปนปทัฏฐาน
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อธิโมกนี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนดังเสาเขื่อน เพราะความที่นิ่ง
อยูในอารมณ
[๓ มนสิการ]
ความทํา ชื่อวาการ ความทํา (อารมณไว) ในใจ ชื่อมนสิการ
นัยหนึ่ง เจตสิกธรรมใดยอมทําใจใหไมเหมือนใจเดิม (คือใจภวังค)
เหตุนี้เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อมนสิการ (แปลวา เจตสิกธรรมอันทําใจให
ผิดเดิม) ดังนี้ก็ได มนสิการนี้นั้นมี ๓ ประการคืออารัมมณปฏิปาทกะ
(มนสิการอันจัดแจงในอารมณ) วีถิปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจง
ในวิถีจิต) ชวนปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในชวนจิต)
ในมนสิการ ๓ นั้น อารัมมณปฏิปาทกะ ชื่อวามนสิการ เพราะทํา
(อารมณ) ไวในใจ อารัมมณปฏิปาทกมนสิการนั้น มีการยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหแลนไป (มุงหนาสูอารมณ) เปนลักษณะ มีอนั ผูก
สัมปยุตธรรมทั้งหลายไวในอารมณเปนรส มีความจดตอตออารมณเปน
ปจจุปฏฐาน มีอารมณเปนปทัฏฐาน
มนสิการนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนธรรมจัดเขาในสังขารขันธ
เพราะความเปนธรรมยังสัมปยุตธรรมใหดําเนินไปในอารมณ ดุจสารถี
(ยังมาใหแลนไป ? ) ฉะนั้น
๑

๒

๑. มหาฎีกาวาอธิโมกขเจตสิก ที่เปนเยวาปนกสังขารนี้ เปนไปดวยอํานาจความตกลงใจ
เทานั้นซึ่งเปนกุศลก็ไดอกุศลก็ได สวนอธิโมกขที่เปนฝายสัทธานั้น เปนปสาทาธิโมกข
นอมใจเชื่อดวยอํานาจความเลื่อมใส เปนกุศลแท
๒. สติกับมนสิการ มีความมุงหนา คือจดจอตออารมณเปนปจจุปฏฐานเหเมือนกัน
มหาฎีกาทานชี้ใหเห็นความแปลกกันวา สตินั้นจดจออยูดวยอํานาจความไมลืม สวน
มนสิการนี้ จดจออยูดว ยอํานาจความผูกพัน
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สวนคําวา วีถิปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในวิถี) นั่น เปน
คําเรียกปญจวาราวัชนะ คําวา ชวนปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจง
ในชวนะ) นัน่ เปนคําเรียกมโนทวาราวัชนะ มนสิการทั้งสองนั้นไม
ประสงคเอาในที่นี้
[๔ ตัตรมัชฌัตตตา]
ความเปนกลางในธรรมทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวาตัตรมัชฌัตตตา
ตัตรมัชฌัตตตานั้น มีการนําจิตและเจตสิกทั้งหลายไปโดยเสมอเปน
ลักษณะ มีอนั หามเสียซึ่งความหยอนและความยิ่งเปนรส หรือนัยเนึ่ง
มีอันเขาไปตัดเสียซึ่งความตกไปเปนฝกฝายเปนรส มีความเปนกลาง
เปนปจจุปฏฐาน
ตัตรมัชฌัตตตานี้ โดยที่เปนความวางเฉยแหงจิตและเจตสิก
ทั้งหลาย บัณฑิตพึงเห็นวา เปนเหมือนสารถีผูเพงดูอยูเฉย ๆ ซึ่งมา
อาชาไนย (เทียมรถ) ที่วงิ่ ไปเรียบแลวฉะนั้น
[อนิยตสังขาร ๕]
[๑. ๒. กรุณา มุทติ า]
กรุณาและมุทิตา พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในพรหมวิหารนิเทศเถิด แทจริง ความแปลกกันก็มเี พียงวากรุณามุทิตา (ในพรหมวิหาร) นั้นเปนรูปาวจรถึงอัปปนา (สวน) กรุณามุทิตา (ในอนิยต๑

๑. มหาฎีกาวา ตัตรมัชฌัตตตานี้ แมเปนไปโดยอาการวางเฉย แตก็คุมสัมปยุตธรรม
ใหเปนไปในกิจตามที่เปนหนาที่ของตน ๆ (ไมใชเฉยเมย) เปรียบเหมือนพระราชา
แมประทับนั่งอยูนิ่ง ๆ ก็ทรงคุมพวกเจาหนาที่ตุลาการใหไมประมาทพิจารณาและ
พิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามหนาที่ไดฉะนั้น

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 84

สังขาร) นี้เปนกามาวจร เทานี้เอง แตอาจารยลางพวกก็ตองการเอา
เมตตาและอุเบกขาเขาในอนิยตสังขารดวย คําของอาจารยเหลานั้น
ไมควรถือเอา เพราะวาโดยความแลว เมตตาก็คืออโทสะ อุเบกขา
ก็คือตัตรมัชฌัตตุเบกขานั่นเองแล
[๓.๔.๕. กายทุจริตวิรัติ ฯลฯ]
ความเวนจากกายทุจริต ชื่อกายทุจริตวิรัติ แมในวิรัติที่เหลือ
ก็นัยนี้ สวนวาโดยอาการมีลักษณะเปนอาทิ วิรตั ิทั้ง ๓ นั่น มีความ
ไมกาวลวงวัตถุแหงทุจริตมีกายทุจริตเปนตน มีอธิบายวา ไมทําลาย
(วัตถุเหลานั้น) เปนลักษณะ มีอันสยิ้ว (คือทําหนานิ่วแสดงกิริยา
เกลียดชัง) แตวัตถุแหงทุจริตมีกายทุจริตเปนตนเปนรส มีความไม
กระทําเปนปจจุปฏฐาน มีคุณธรรมมีศรัทธาหิริโอตตัปปะและอัปปจฉตา
เปนอาทิเปนปทัฏฐาน
วิรัตินี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนภาวะที่จิตเบือนหนาจากการทําบาป
ก็ได
[สังขารอะไรสัมปโยคกับกุศลวิญญาณดวงไหน]
สังขาร ๓๖ ดังกลาวมานี้แล พึงทราบวา ถึงความสัมปโยคกับ
กามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต
ญาณสัมปยุต อสังขาร) ก็แล สังขารที่สัมปโยคกับกามาวจรกุศล๑

๒

๑. มหาฎีกาวา วัตถุแหงทุจริต ก็คือปาณะของผูอื่น ทรัพยของผูอื่น ภรรยาของผูอื่น เปนตน
๒. มหาฎีกาวา ขอนี้ทานกลาวกิริยาสยิว้ แตตัวทุจริตนัน่ เอง โดยไปชี้เอาวัตถุแหงทุจริต เพราะวา
วิรัติหาใชการไมทําวัตถุแหงทุจริตไม ที่แทคือไมทําทุจริตตางหาก
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วิญญาณดวงที่ ๑ เปนฉันใด แมที่สมั ปโยคกับกามาวจรกุศลวิญญาณ
ดวงที่ ๒ ก็เปนฉันนั้น ความแปลกในวิญญาณดวงที่ ๒ นี้ มีเพียงแต
วาเปนสสังขารเทานั้น สวนสังขารเวนอโมหะ ที่เหลือ (๓๕) พึง
ทราบวาสัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๓ (คือโสมนัสสหรคต ญาณวิปยุต
อสังขาร) ทีส่ ัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๔ ก็อยางนั้น แปลกแตใน
วิยญาณดวงที่ ๔ นี้เปนสสังขารเทานั้น สวนวา ในสังขารทั้งหลาย
ที่กลาวในวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารเวนปติ ที่เหลือยอมถึงความสัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๕ (คืออุเบกขาสหรคต ญาณสัมปยุต อสังขาร)
แลแมที่สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๖ ก็เชนเดียวกันกับที่สัมปโยคกับ
วิญญาณดวงที่ ๕ ดวยวาในวิญญาณดวงที่ ๖ นั่นก็มีแปลกแตเพียงเปน
สสังขารเทานั้น สวนสังขารเวนอโมหะ ที่เหลือพึงทราบวาสัมปโยค
กับวิญญาณดวงที่ ๗ (คืออุเบกขาสหรคต ญาณวิปยุต อสังขาร) ที่
สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๘ ก็อยางนั้น แปลกแตในวิญญาณดวงที่ ๘
นั่นเปนสสังขารเทานั้น
สวนวาในสังขารทั้งหลายที่กลาวในกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑
สังขารเวนวิรัติ ๓ ที่เหลือ (๓๓) ถึงความสัมปโยคกับปฐมวิญญาณใน
๑

๑. สังขารที่สัมปโยคกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๕ ซึ่งเปนอุเบกขาสหรคตนี้ มี
กรุณาและมุทติ าอยูดว ย จึงเกิดมีปญหาขึ้นวา กรุณามุทติ าจะมามีในวิญญาณที่เปน
อุเบกขาสหรคตไดอยางไร ? มหาฎีกาวาอาจารยทั้งหลายทานวา 'มีได โดยเปนบุพภาค
เพราะกรุณามุทิตาที่ถึงอัปปนาเทานั้นจึงไมเปนอุเบกขาสหรคต นอกจากนั้นเปนอุเบกขาสหรคตบางก็ได'
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รูปาวจรกุศล แตนั้นสังขารทั้งหลายเวนวิตก (เหลือ ๓๒) สัมปโยค
กับทุติยวิญญาณ แตนั้นสังขารเวนวิจาร (เหลือ ๓๑) สัมปโยคกับ
ตติยวิญญาณ แตนั้นสังขารเวนปติ (เหลือ ๓๐) สัมปโยคกับจตุตถวิญญาณ แตนั้นสังขารเวนกรุณามุทิกาในฝายอนิยตสังขาร (เหลือ ๒๘)
สัมปโยคกับปญจมวิญญาณ
สังขารในอารุปกุศลวิญญาณ ๔ ก็คือสังขาร (ในรูปาวจรปญจมวิญญาณ) เหลานั้นแหละ ดวยวาความเปนอรูปาวจรเทานั้นเปนความ
แปลกในอารุปกุศลนั้น
ในโลกุตรวิญญาณทั้งหลาย สังขารในมรรควิญญาณที่มี
ปฐมฌาน พึงทราบโดยนัยที่กลาวในปฐมรูปาวจรวิญญาณ เปนขอแรก
(ขอตอไป) สังขารในมรรควิญญาณอันตางโดยเปนมรรควิญญาณที่มี
ทุติฌานเปนตน ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวในวิญญาณเปนลําดับไปมี
ทุติรูปาวจรวิญญาณเปนตนเหมือนกัน แตนี่เปนความแปลกในโลกุตรวิญญาณนี้ คือ กรุณาและมุทิตาไมมี ๑ วิรัติเปนนิยตะ ๑ เปนโลกุตระ ๑
สังขารทั้งหลายที่เปนกุศลเทานั้น บัณฑิตพึงทราบโดยประการ
ที่กลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา สําหรับพระโยคาวจรผูมีการกรรมวจีกรรมและอาชีวะหมดจดดีแลว รุปารูปาวจรกุศลของทาน ยอมเปนไปทางทําจิตใหตั้งมัน่ เทานั้น มิใชจะชําระกายกรรมวจีกรรมและ
อาชีวะ ทั้งมิใชจะตัดจะระงับทุจริตและทุราชีวะอะไรอีก เพราะฉะนัน้ วิรัติทั้งหลายจึงไมมใี น
จิตตุบาทที่เปนมหรคต
๒. มหาฎีกาอธิบายวา เพราะมรรควิญญาณมีพระนิพพานเปนอารมณ สวนกรุณาทิตามีสัตว
เปนอารมณ กรุณามุทิตาจึงไมมีในมรรควิญญาณ และอริยมรรคยอมตัดทุจริตเปนสมุจเฉท
เพราะฉะนั้น วิรัติในโลกุตรวิญญาณจึงเปนนิยตะ
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[อกุศลสังขารโลภมูล ๑๗]
ในอกุศลสังขารทั้งหลาย กอนอืน่ สังขารที่สัมปยุตดวยอกุศล
วิญญาณดวงที่ ๑ ในโลภมูล (คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต
ทิฏฐิคตสัมปยุต อสังขาร) มี ๑๗ คือเปนนิยตะมาโดยรูปของตน ๑๓
เปนยวาปนกะ ๔ ในอกุศลสังขาร ๑๗ นั้น สังขาร ๑๓ คือ ผัสสะ
เจตนา วิตก วิจาร ปติ วิริยะ ชีวิต สมาธิ อหิริกะ อโนตตัปปะ
โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ เหลานี้เปนนิยตะมาโดยรูปของตน สังขาร
๔ คือ ฉันทะ อธิโมกข อุทธัจจะ มนสิการ นี้เปนเยวาปนกะ
[อรรถาธิบายอกุศลสังขารโลภมูลลางขอ]
อรรถาธิบายในอกุศลสังขารเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบดังตอไปนี้
[อหิริกะอโนตตัปปะ]
บุคคลใดไมอาย เหตุนี้บุคคลนั้นจึงชื่ออหิริโก (แปลวาผูไมอาย)
ความเปนแหงผูไมอาย ชือ่ วาอหิริก (แปลวาความไมอาย) ความ
ไมกลัวชื่อวา อโนตตัปปะ ใน ๒ อยางนั้น อหิริกะ มีความไม
รังเกียจแตทุจริตมีกายทุจริตเปนตนเปนลักษณะ หรือวามีความไมขวยใจ
แตทุจริตทั้งหลายเปนลักษณะ (ก็ได) อโนตตัปปะ มีความไมพรั่นแต
ทุจริตทั้งหลายนั่นแลเปนลักษณะ หรือวา มีความไมสะดุงแตทุจริต
ทั้งหลายนั้นเปนลักษณะ (ก็ได) นี่เปนความสังเขปในอหิริกะและ
อโนตตัปปะนั้น สวนความพิสดาร พึงทราบโดยทํานองความที่ตรง
๑

๑. มหาฎีกาวาควรจะเปน อหิริกฺก แตทานใชกันลบ ก. ออกเสียตัวหนึ่ง
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กันขามกับความแหงหิริโอตตัปปะที่กลาวแลวนั้นเถิด
[โลภะ โมหะ]
สัตวทั้งหลายยอมโลภดวยเจตสิกธรรมนั้นเปนเหตุ เจตสิกธรรม
นั้นจึงชื่อวา โลภะ (แปลวาธรรมเปนเหตุโลภแหงสัตวทั้งหลาย)
นัยหนึ่ง เจตสิกธรรมใดยอมโลภอยูเอง เจตสิกธรรมนั้น ชื่อโลภะ
(แปลวาธรรมอันโลภ) นัยหนึ่ง ธรรมชาตนั้นสักวาเปนอันโลภเทานั้น
เหตุนี้จึงชื่อโลภะ (แปลวาความโลภ)
สัตวทั้งหลายยอมหลงดวยเจตสิกธรรมนั้นเปนเหตุ เจตสิกธรรม
นั้นจึงชื่อ โมหะ (แปลวาธรรมเปนเหตุหลงแหงสัตวทั้งหลาย) นัยหนึ่ง
เจตสิกธรรมใดยอมหลงอยูเอง เจตสิกธรรมนั้นชือ่ โมหะ (แปลวา
ธรรมอันหลง) นัยหนึ่ง ธรรมชาตนั้นสักวาเปนอันหลงเทานั้น เหตุนี้
จึงชื่อโมหะ (แปลวาความหลง)
ในโลภะและโมหะนั้น โลภะ มีความยึดอารมณไวเปนลักษณะ
ดุจตังสําหรับดักลิง (ยึดลิงที่มาตองเขาไว) ฉะนั้น มีอันตั้งหนา
เกาะติดไปเปนรส ดุจชิน้ เนื้อที่คนโยนลงไปในกระทะอันรอน (ก็ตั้ง
หนาติดไหมไปในกระทะนั้น) ฉะนั้น มีอันไมยอมสละเปนปจจุปฏฐาน
๑

๑. มหาฎีกาวา ความพิสดาร ก็คือเพิ่มรส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐานเขาอีกดังนีว้ า
อหิริกะมีการทําบาปโดยอาการไมละอายเปนรส อโนตตัปปะ มีการทําบาปโดยอาการ
ไมสะดุงเปนรส ทั้งสองอยาง มีความไมระยอแตบาปโดยประการทีก่ ลาวแลวเปน
ปจจุปฏฐาน มีความไมเคารพในตนและในคนอื่นเปนปทัฏฐาน ความไมรังเกียจความ
โสมม ดุจสุกรบานไมรัวเกียจของโสโครก ยอมีเพราะอหิริกะ ความไมสะดุงกลัว
แตบาป ดุจตัวแมลงไมสะดุงแตไฟ ยอมมีเพราะอโนตตัปปะ
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ดุจสีปายตาผสมน้ํามัน (ปายแลวติด ลางออกยาก) ฉะนั้น มีความเห็น
วานายินดีในสังโยชนิยธรรมทั้งหลาย เปนปทัฏฐาน
โลภะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เมื่อมันขยายตัวขึ้นจนเปนแมน้ํา
ตัณหา ก็มีแตพาไปนรกเทานั้น ดังแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ก็มีแต
พาไปสูมหาสมุทรทางเดียว ฉะนั้น
โมหะ มีความบอดแหงจิตเปนลักษณะ นัยหนึ่ง มีความไมรู
เปนลักษณะ มีความไมเขาใจตลอดเปนรส นัยหนึ่ง มีอันปกปดเสีย
ซึ่งสภาพแหงอารมณเปนรส มีความปฏิบัติไมชอบเปนปจจุปฏฐาน
นัยหนึ่ง มีความมืด (คือโงเขลา) เปนปจจุปฏฐาน มีความทําในใจ
โดยไมแยบคาย เปนปทัฏฐาน
โมหะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนมูล แหงอกุศลทั้งปวง
[มิจฉาทิฏฐิ]
สัตวทั้งหลายยอมเห็นผิดดวยธรรมชาตินั้นเปนเหตุ ธรรมชาติ
นั้นจึงชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ (แปลวาธรรมชาติเปนเหตุเห็นผิดแหงสัตว
ทั้งหลาย) นัยหนึ่ง ธรรมชาติใด ยอมเห็นผิดอยูเอง ธรรมชาตินั้น
ชื่อมิจฉาทิฏฐิ (แปลวาธรรมชาติอันเห็นผิด) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั่น
สักวาเปนอันเห็นผิด เหตุนี้จึงชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ (แปลวาความเห็นผิด)
มิจฉาทิฏฐินั้น มีความยึดมั่นโดยไมถูกทางเปนลักษณะ มีอัน
จับเอาผิด ๆ เปนรส มีความปกใจผิดเปนปจจุปฏฐาน มีโทษมีความ
ไมอยากเห็นพระอริยะทั้งหลายเปนตน เปนปทัฏฐาน
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มิจฉาทิฏฐินี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนบรมวัชชะ (โทษอยางยอด)
[อุทธัจจะ]
ความที่จิตฟุงซาน ชื่ออุทธัจจะ อุทธัจจะนั้นมีความไมสงบราบ
เปนลักษณะ ดุจน้ํากระเพื่อมเพราะลมตี ฉะนั้น มีความไมหยุดนิ่ง
เปนรส ดุจธงและผืนผาอันโบกสะบัดเพราะลมตอง ฉะนั้น มีอาการ
หมุน (กระจัดกระจาย) ไป เปนปจจุปฏฐาน ดุจเถาอันฟุงกระจาย
เพราะถูกทุมดวยกอนหิน ฉะนั้น มีความทําในใจโดยไมแยบคาย
ในเพราะความไมสงบลงแหงใจเปนปทัฏฐาน
อุทธัจจะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนความซัดสาย (ไปมา) แหงจิต
อกุศลสังขารที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในกุศลสังขาร
เถิด ดวยวา ความเปนอกุศลและความเปนเจตสิกธรรมเลวทรามดวย
ความเปนอกุศลเทานั้น เปนความแหลกของมันจะกุศลสังขารเหลานั้น
[สังขารอะไรสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงไหน]
สังขาร ๑๗ ดังกลาวมานี้ พึงทราบวาถึงความสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ (ในโลภมูล คือวิญญาณที่เปนโสมนัสสหรคต
ทิฏฐิตตสัมปยุต อสังขาร) ก็แลสังขารที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ
ดวงที่ ๑ (นี)้ เปนฉันใด แมที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๒
ก็เปนฉันนั้น สวนวา ความตางในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๒ นี้ ก็คือ
*

เจตโส อวูปสมอโยนิโสมนสิการ. . . ปาฐะในมหาฎีกาเปน. . .อวูปสเม. . .
เห็นวาเขาทีกวา จึงแปลตามทาน

*
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ความเปนสสังขาร และถีนมิทธะ เปนอนิยตะ
[ถีนมิทธะ]
ในถีนมิทธะนั้น ความทอแท ชือ่ ถีนะ ความงวงงุน ชื่อ
มิทธะ ขยายความวา (ถีนะก็คือ) กิริยาที่มวนกลับ (คือถอย)
เสีย ดวยหมดอุตสาหะ (มิทธะก็คือ) ทลายลง (คือเลิกลมป เสีย
ดวยหมดความสามรถ ถีนะดวย มิทธะดวย (รวมกัน) ชื่อถีนมิทธะ ในสองอยางนั้น ถีนะ มีความไมมีอุตสาหะเปนลักษณะ มี
อันคลายความเพียรเสียเปนรส มีอันจมอยูเปนปจจุปฏฐาน มิทธะ
มีความไมควรแกการงาน (คือไมคลองแคลว) เปนลักษณะ มี
อันปด (ทวาร) ลงเปนรส มีอันหูเขาเปนปจจุปฏฐาน หรือวามีอัน
หลับโงกเปนปจจุปฏฐาน (ก็ได) ทัง้ สองอยางดวยกันมีความทําในใจ
โดยไมถูกทาง ในเพราะความไมยินดี (ในกุศลธรรม) และความ
ครานกายเปนตนเปนปทัฏฐาน
ในสังขารทั้งหลายที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารเวน
มิจฉาทิฏฐิ ที่เหลือ (๑๖) พึงทราบวา สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ
ดวงที่ ๓ (คือ โสมนัสสหรคต ทิฏฐิคตวิปยุต อสังขาร) แต
๑

๒

๓

๑. ปาฐะในวิสุทธิมรรคพิมพไวเปน อาสตฺติวิฆาโต เขาใจวาเปน อสตฺติ---- มหาฎีกาก็แกไว
เปน อสมตฺถตาวิฆาต ไดแกและแปลตามที่เขาใจนี้
๒. มหาฎีกาตัง้ ขอสังเกตวา แมถีนะก็มีสภาพไมควรแกการงานเหมือนกัน แตตางกันที่ถีนะเปน
สําหรับจิต แตมิทธะเปนสําหรับขันธ ๓ มีเวทนาขันธเปนตน
๓. มหาฎีกาวา ถีนะ เปนเหตุหดหูแหงจิตเทานั้น แตมทิ ธะ ถึงรูปกายดวย เพราะเหตุนั้น
ทานจึงวา มิทธะ มีอันหลับโงกเปนปจจุปฏ ฐาน
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มานะในกุศลวิญญาณดวงที่ ๓ นี้ เปนอนิยตะ นี่เปนความแปลก
[มานะ]
มานะนั้น มีความหยิ่งเปนลักษณะ มีความยกตัวเปนรส มี
ความใครเปนเชนธง (คืออยากเดน) เปนปจจุปฏฐาน มีโลภะอันไม
ประกอบดวยทิฏฐิเปนปทัฏฐาน
มานะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนดังความบา
ในสังขารทั้งหลายที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๒ (คือโสมนัสสหรคต ทิฏฐิคตสัมปยุต สสังขาร) สังขารเวนมิจฉาทิฏฐิ ที่
เหลือพึงทราบวาสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๔ (คือโสมนัสสหรคต ทิฏฐิคตวิปยุต สสังขาร) แมในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๔ นี้เลา
มานะก็เปนสังขารนในจําพวกอนิยตะเหมือนกัน สวนวาในสังขารทั้งหลาย
ที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารเวนปติ ทีเหลือถึงความ
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๕ (คืออุเบกขาสหรคต ทิกฐิคตสัมปยุต อสังขาร) และแมสังขารที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่
๖ (คืออุเบกขาสหรคต ทิฏฐิคตสัมปยุต สสังขาร) ก็เหมือนสังขารที่
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๕ แปลกกันแตในดวงที่ ๖ นี้เปน
สสังขารและถีนมิทธะเปนอนิยตะ ในสังขารทั้งหลายที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๕ สังขารเวนทิฏฐิ ทีเ่ หลือพึงทราบวา สัมปโยคกับอกุศล
*

มหาฎีกาอธิบายวา มานะนั้นเปนไปคลายทิฏฐิ เพราะเปนไปโดยอหังการ แตมัน
ไมเกิดในจิตตุบาทเดียวกันกับทุฏฐิ มันอิงความรักตัว เพราเหตุนนั้ ทานจึงวามันมี
โลภะอันไมประกอบดวยทิฏฐิเปนปทัฏฐาน
*
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วิญญาณดวงที่ ๗ (คืออุเบกขาสหรคต ทิฏฐิคตวิปยุต อสังขาร)
แตในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๗ นี้ มานะเปนอนิยตะ ในสังขารทั้งหลาย
ที่กลาวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๖ สังขารเวนทิฏฐิ ที่เหลือพึงทราบวา
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๘ (คืออุเบกขาสหรคต ทิฏฐิคตวิปยุต สสังขาร) แมในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๘ นี้เลา มานะก็
เปนสังขารในจําพวกอนิยตะเหมือนกันแล
[อกุศลสังขารโทสมูล ๑๘]
สวนในโทสมูล ๒ อันดับแรก สังขารที่สัมปยุตดวยอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ (คือโทมนัสสหรคต ปฏิฆสัมปยุต อสังขาร) มี ๑๘ คือ
เปนนิยตะมาโดยรูปของตน ๑๑ เปนเยวาปนกะ ๔ เปนอนิยตะ ๓ ใน
อกุศลสังขาร ๑๘ นั้น สังขาร ๑๑ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร
วิริยะ ชีวิต สมาธิ อหิรกิ ะ มโนตตัปปะ โทสะ โมหะ เหลานี้เปน
นิยตะมาโดยรูปของตน สังขาร ๔ คือ ฉันทะ อธิโมกข อุทธัจจะ
มนสิการ นีเ้ ปนเยวาปนกะ สังขาร ๓ คือ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ
นี้เปน อนิยตะ
[อรรถาธิบายอกุศลสังขารโทสมูลลางขอ]
[โทสะ]
พึงทราบอรรถในบทเหลานั้น (ดังนี้) สัตวทั้งหลายยอมประทุษรายดวยเจตสิกธรรมนั้น เหตุนี้ เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อโทสะ (แปล
วาธรรมเปนเหตุประทุษรายแหงสัตวทั้งหลาย) นัยหนึ่ง เจตสิก-
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ธรรมใดยอมประทุษรายอยูเอง เหตุนี้ เจรสิกธรรมนั้นจึงชื่อโทสะ
(แปลวาธรรมอันประทุษราย) นัยหนึง่ ธรรมชาตินั้นสักวาเปนอัน
ประทุษรายเทานั้น จึงชื่อโทสะ (แปลวาความประทุษราย)
โทสะนัน้ มีความดุเปนลักษณะ ดังอสรพิษที่ถูกดี มีความ
พลุงพลานเปนรส ดังถูกพิษแทรก นัยหนึ่ง มีอันเผาที่อาศัยของตน
เสียเปนรส ดังไฟปา มีความประทุษราย เปนปจจุปฏฐาน ดังขาศึก
ไดโอกาส มีอาฆาตวัตถุ (เรื่องที่จะใหเกิดอาฆาต) เปนปทัฏฐาน
โทสะนี้ บัณฑิตเห็นวาเปนเหมือนน้ํามูตรเนาระคนดวยอาพิษ
ฉะนั้น
[อิสฺสา]
ความประพฤติหึงหวง ชื่อวาอิสสา (ริษยา) อิสฺสา นั้นมี
ความทนไมไดตอสมบัติ (ความไดดี) ของคนอื่นเปนลักษณะ มีความ
ไมยินดีดวยในสมบัติของผูอื่นนั้นแหละเปนรส มีความเบือนหนาจาก
สมบัติของผูอื่นนั้น เปนปจจุปฏฐาน มีสมบัติของผูอื่นเปนปทัฏฐาน
อิสสานี้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนสังโยชน (เครื่องผูกมัดจิต)
[มัจฉริยะ]
ความตระหนี่ ชื่อวา มัจฉริยะ มัจฉริยะนั้น มีการปดซอน
สมบัติทั้งหลายของตนที่ไดมาแลว หรือที่จะพึงไดก็ตามไวเปนลักษณะ
มีความทนไมไดตอความที่สมบัติทั้งหลายของตนนั้น จะเปนของทั่วไปกับ
คนอื่น ๆ เปนรส มีความสยิ้วเปนปจจุปฏฐาน นัยหนึ่ง มีความเปน
๑

๒

๑. คือทั้งเหม็นทั้งมีพิษ ไมควรแตะตองดวยประการทั้งปวง
๒. เปนสังโยชนขอ ๑ ในสังโยชน ๑๐ (อีกนัยหนึ่ง)
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เสื้อเกราะที่รัดกุม (คือความเหนียวแนน) เปนปจจุปฏฐาน มีสมบัติ
ของตนเปนปทัฏฐาน
มัจฉริยะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเปนความผิดรูป (คือพิการ) แหงใจ
[กุกกุจจะ]
การทํา (ทางใจ) อันบัณฑิตเกลียด (คือไมดี) ชื่อ กุกตะ
ภาวะแหงกุกตะนั้น ชื่อกุกกุจจะ (แปลวา ความเปนการทํา (ทางใจ)
อันบัณฑิตเกลียด) กุกกุจจะนั้น มีความทําใหรอนใจในภายหลัง
เปนลักษณะ มีความเสราใจถึงการที่ทําและการที่มิไดทําเปนรส มีความ
เดือดรอนเปนปจจุปฏฐาน มีการที่ทาํ และการที่มิไดทําเปนปทัฏฐาน
กุกกุจจะนี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เหมือนความเปนทาส
อกุศลสังขารที่เหลือ ก็มีประการดังกลาวแลวนั่นแล
๑

๒

๑. ทานแกอรรถกุกุจจะชอบกล กตะ ซึ่งในที่นแี้ ปลเปนนามวาการทํานั้น นาจะหมาย
ถึงการทําทางใจ เพราะกุกุจจะเปนเจตสิก จึงเติมคํา "ทางใจ" วงเล็บไว ถึงกระ
นั้นก็ไมเห็นมีคําไหนสองความวากุกกุจจะ จะแปลวา ความรําคาญหรือความกังวลใจ
ดังที่เราวากัน มหาฎีกาทานก็รูสึกอยางนี้เหมือนกัน ทานจึงแนะไววา พึงเขาใจวา
กุกตะนั้น หมายถึงจิตที่ปรารภถึงการทําอันบัณฑิตเกลียดแลวเกิดรอนใจขึ้น ความที่
เปนเชนนัน้ เรียกวากุกกุจจะ (แลวจึงแปลเอาความวาความรําคาญ ความกังวล หรือ
ความรอนใจ) และทานวา กุกตะนั้นมิไดหมายเอาการทําอยางเดียว การที่มิไดทําก็
เปนกุกตะเหมือนกัน คือวาการทําความชัว่ และการที่มไิ ดทําความดี ก็เปนเหตุใหรอน
ใจภายหลังไดเหมือนหัน เพราะฉะนั้นจึงวา กตากตานิโสจนรส-มีความเศราใจถึงการ
ที่ทําและการทีม่ ิไดทําเปนรส
๒. มหาฎีกาอธิบายวา ทาสนั้นมีความเปนอยูในบังคับผุอื่น ตองอาศัยเขาเปนไป ไมอาจ
ทํากิจอะไรตามลําพังตนไดดวยมีกังวลฉันใด ผูมีกกุ กุจจะก็ฉันนัน้ ไมอาจยังกุศลธรรม
ใหเปนไปโดยธรรมดาของตนได ดวยมัวรําคาญหรือกังวลอยู
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สังขาร ๑๘ ที่กลาวมานี้แล บัณฑิตพึงทราบวาถึงความสัมปโยค
กับอกุศลวิญญาณที่เปนโทสมูลดวงที่ ๑ ก็แลสังขารที่ถึงความสัมปโยค
กับอกุศลวิญญาณโทสมูลดวงที่ ๑ เปนฉันใด แมที่ถึงความสัมปโยค
กับโทสมูลดวงที่ ๒ ก็ฉนั นั้น แตความแปลก (ในดวงที่ ๒ นี้) ก็คือ
เปนสสังขาร และในพวกอนิยตะมีถีนมิทธะดวย
[อกุศลสังขารโมหมูล ๑๓]
สวนในโมหมูล ๒ (วา) ทางวิจิกิจฉาสัมปยุตกอน สังขาร
(เปนวิติกิจฉาสัมปยุต) ๑๓ คือ (เปนนิยตะ) มาโดยรูปของตน ๑๑
คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร วิริยะ ชีวิต จิตตฐิติ (ความหยุดแหง
จิต) อหิริกะ อโนตตัปปะ โมหะ วิจิกิจฉา และเปนเยวาปนกะ ๒
คือ อุทธัจจะ มนสิการ
ในคําเหลานั้น คําวา จิตตฐิติ หมายเอาอาการสักวาความหยุด
แหงปวัตติจิต (เปนขณะ ๆ) ไดแกสมาธิอยาออน
ความแนใจปราศไป เหตุนั้นจึงชื่อวาวิจิกิจฉา วิจิกิจฉานั้น มี
ความสงสัยเปนลักษณะ มีอันไหวไปเปนรส มีอันไมชี้ขาดเปนปจจุปฏฐาน นัยหนึ่งวา มีอันถือเอาหลายอยางเปนปจจุปฏฐาน มีความทําในใจ
โดยไมถูกทางในเพราะความลังเล เปนปทัฏฐาน
วิจิกิจฉานี้ บัณฑิตพึงเห็นวา เปนธรรมชาติอันทําอันตราย
(ขัดขวาง) แกการปฏิบตั ิ
สังขาร (วิจิกิจฉาสัมปยุต) ที่เหลือ ก็มีประการดังกลาวแลว
นั่นแล
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(วา) ทางอุทธัจจสัมปยุต ในสังขารทั้งหลายที่กลาวในวิจิกิจฉาสัมปยุต สังขารเวนวิจิกิจฉา ที่เหลือ ๑๒ เปนอุทธัจจสัมปยุต แต
เพราะในอุทธัจจสัมปยุตนี้ ไมมีวิจิกิจฉา อธิโมกขื (ความตัดสินใจป
จึงเกิดขึ้น รวมรับอธิโมกขนั้นก็เปน ๑๓ เหมือนกัน และเพราะมี
อธิโมกขรวม (จิตตฐิติ) จึงเปนสมาธิมีกําลังกวา อนึ่ง อุทธัจจะใด
ในอุทธัจจสัมปยุตนี้ อุทธัจจะนั้นมาโดยรูปของตนแท อธิโมกขและ
มนสิการ มาโดยเปนเยวาปนกะ แล
สังขารเปนอกุศลทั้งหลาย พึงทราบโดยประการที่กลาวมาฉะนี้
[อัพยากตสังขารฝายวิบาก]
[อเหตุกวิบาก]
ในอัพยากตสังขารทั้งหลาย อันดับแรก อัพยากตสังขารฝาย
วิบากมี ๒ โดยแยกเปนอเหตุกะ และสเหตุกะ ใน ๒ อยางนั้น
อัพยากตสังขารที่สัมปยุตดวยอเหตุกวิบากวิญญาณ จัดเปนอเหตุกสังขาร
ในอเหตุกสังขารทั้งหลายนั้น ขอแรก สังขารที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณ
ทั้งที่เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบากมี ๕ คือ สังขารที่มาโดยรูปของตน
๔ คือ ผัสสะ เจตนา ชีวิต จิตตฐิติ ที่เปนเยวาปนกะมีแตมนสิการ
อยางเดียว แมที่สัมปยุตดวย โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ ก็
๕ นั่นแหละ ในมโนธาตุที่เปนวิบากทั้งสองฝาย (คือทั้งฝายกุศล
และฝายอกุศล) มี ๘ คือ สังขาร ๕ นั้น และวิตก วิจาร อธิโมกข
และฝายอกุศล) มี ๘ คือ สังขาร ๕ นั้น และวิตก วิจาร อธิโมกข
ดวย แมในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุทั้งสาม (คืออุเบกขาสหรคต
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สุขสหรคต โสมนัสสหรคต ?) ก็อยางนั้น แตในอเหตุกมโนวิณญาณธาตุนี้ มโนวิญญาณธาตุใดเปนโสมนัสสหรคต ปติ (ที่เกิด) พรอม
กับมโนวิญญาณธาตุนั้น พึงทราบวาเปนอธิกปติ (ปติยิ่ง)
[สเหตุกวิบาก]
สวนอัพยากตสังขาร ที่สัมปยุตดวยเหตุกวิบากวิญญาณ จัดเปน
สเหตุกสังขาร ในสหตุกสังขารทั้งหลายนั้น ขอแรก สังขารที่
สัมปยุตดวยกามาวจรวิบากวิญญาณ ๘ ก็เปนเชนเดียวกับสังขารที่สัมปยุตดวยกามาวจรกุศลวิญญาณ ๘ นัน่ เอง แตกรุณาและมุทิตาใดใน
จําพวกอนิยตสังขาร กรุณาและมุทิตานั้นไมมีในพวกวิบากสังขาร เพราะ
กรุณาและมุทิตาเปนสัตตารมณ (มีสัตวเปนอารมณ) ฝายกามาวจรวิบากสังขารทั้งหลายเปนปริตตารมณ (มีกามาวจรธรรมเปนอารมณ)
สวนเดียว และมิใชแตกรุณามุทิตาเทานั้น แมวิรัตทิ ั้งหลาย ก็ไมมีใน
พวกวิบากสังขาร เพราะทานกลาววา "สิกขาบท ๕ เปนกุศลเทานั้น"
สวนอัพยากตสังขารทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยวิบากวิญญาณ ทีเ่ ปนรูปาวจร
อรูปาวจรและโลกุตระ ก็เปนเชนเดียวกับสังขารที่สัมปยุตดวยตัวกุศลวิญญาณแหงวิบากวิญญาณเหลานั้นนั่นเอง
[อัพยากตสังขารฝายกิริยา]
แมอัพยากตสังขารฝายกิริยาก็เปน ๒ โดยแยกเปนอเหตุกะ และ
๑

๑. เตส มหาฎีกาทานโยค รูปาวจราทิวิปากวิฺาณาน คือโยคศัพทขางหนานัน่ เอง
แลวบอกสัมพันธไววา บท เตส นี้เปนฉัฏฐีวิภัติ ในชเนตัพพชนกสัมพันธ (ความ
เกี่ยวเนื่องกันแหงลูกกับพอ ?) จะหมายความวาลูกก็เชนเดียวกับพอ ฉันใด กุศลวิบาก
ก็เปนเชนเดียวกับตัวกุศล ฉันนั้น เชนนี้กระมัง ?
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สเหตุกะ ในสองอยางนั้น อัพยากตสังขารทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอเหตุกกิริยาวิญญาณจัดเปนอเหตุกะ อเหตุกกิริยาสังขารเหลานั้นก็เสมอกับ
สังขารที่ประกอบดวยกุศลวิบากมโนธาตุ และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ
ทั้งคู แตวิริยะ (ที่ประกอบ) ดวยมโนวิญญาณธาตุทั้งคูเปนอธิกวิริยะ
(วิริยะยิ่ง) และสมาธิก็เปนสมาธิถึงซึ่งความมีกําลัง เพราะมีวิริยะรวม
นี่เปนความแปลกในสังขารที่ประกอบดวยมโนวิญญาณธาตุทั้งคูนั้น
สวนอัพยากตสังขารทั้งหลาย ที่สัปยุตดวยสเหตุกกิริยาวิญญาณ
จัดเปนสเหตุกะ ในเสเหตุกกิริยาสังขารเหลานั้น ขอแรก สังขาร
ที่สัมปยุตดวยกามาวจรกิริยาวิญญาณ ๘ เวนวิรัติ ก็เปนเชนกับสังขาร
ที่สัมปยุตดวยกามาวจรกุศล ๘ สังขารที่สัมปยุตดวยรูปาวจรกิริยาวิญญาณและอรูปาวจรกิริยาวิญญาณเลา ก็เปนเชนกับสังขารที่สัมปยุตกับ
ตัวกุศลวิญญาณแหงกิริยาวิญญาณเหลานั้น ทุกประการเหมือนกันแล
สังขารทั้งหลายแมที่เปนอัพยากตะ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่
กลาวมาฉะนี้
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารใดสังขารขันธ
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในขันธทั้งหลาย
ตามนัยแหงบทภาชนียในพระอภิธรรมเทานี่กอน
[ขันธวิภาคอีกนัยหนึ่ง]
[แจกขันธ โดยกาลเปนตนตามนัยพระสูตร]
ก็แลขันธทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา (ทรงจําแนก) ให
๑

๒

๑. มหาฎีกาอธิบายวา เพราะการเวนของพระอรหันตทงั้ หลาย สําเร็จดวยสมุจเฉทวิรัติแลว วิรัตใิ นกิริยาจิต จึงไมมี
๒. เตส นี่ก็รูปเดียวกับ เตส ในตอนกอน (เชิงอรรถ ๑ หนา ๙๘)
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พิสดารอยางนี้ วา "รูปทุกอยางทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน เปน
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูในที่ไกลหรืออยูในที่ใกลกต็ าม กลุมรูปนี้เรียกวารูปขันธ
เพราะรวบรวมรูป (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน เวทนาทุกอยางทั้งที่
เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ กลุมเวทนานี้ เรียกวาเวทนาขันธ
เพราะรวบรวมเวทนา (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน สัญญาทุกอยาง
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ กลุมสัญญานี้เรียกวา สัญญาขันธ เพราะรวบรวมสัญญา (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน สังขาร
ทุกอยาง ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ กลุมสังขารนี้เรียกวา
สังขารขันธ เพราะรวบรวมสังขาร (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน
วิญญาณทุกอยาง ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน เปนภายในหรือเปน
ภายนอกก็ตาม ฯลฯ กลุม วิญญาณนี้ เรียกวาวิญญาณขันธ เพราะรวบ
รวมวิญญาณ (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน" ดังนี้
[อรรถาธิบายรูปวิภาค]
ในบทบาลีเหลานั้น บทวา ยงฺก
ิ ฺจิ-ทุกอยาง เปนคํา (มีความ
หมายวา) ถือเอาหมดไมมีเหลือ บทวารูป-รูป เปนคําจํากัดสิ่งที่
ประสงคโดยเฉพาะ ดวยบททั้งสอง ดังนี้ ก็เปนอันไดทรงทําความ
๑

๒

๓

๑. ทานกลาวอยางนี้ ราวกะวาพระอภิธรรม พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัส กระนัน้
แหละ ?
๒. เพราะฉะนั้น ยงฺกิญจิ จึงแปลวา ทุกสิง่ ทุกอยาง ก็ได
๓. บททั้งสองนี้ เราเขาใจวาหมายถึง ยงฺก
ิ ฺจิ บทหนึ่ง รุปบทหนึ่ง แตมหาฎีกาทาน
วา คําวา ดวยบททั้งสองนี้ หมายเอา ยศัพทบทหนึ่ง กึศัพทกับทั้งจินิบาตบทหนึ่ง
เพราะแสดงอรรถอนิยมดวยกัน
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กําหนดเอารูปอยางไมเหลือ ตอนั้นจึงทรงเริ่มจําแนกรูปนั้น โดยกาล
มีอดีตเปนอาทิ จริงอยู รูปนั้น บางก็เปนอดีต บางก็แตกตางเปน
อนาคตเปนตนแล นัยแมในขันธที่เหลือมีเวทนาเปนตน ก็ดจุ นัยนี้
[รูปขันธ]
ในขันธทั้งหลายนั้น ขอแรก รูปจัดเปนอดีตโดยสวน ๔ ดวย
อํานาจแหง อัทธา สัตติ สมัย และขณะ เปนอนาคตและปจจุบัน
ก็อยางนั้น
ในสวน ๔ นั้น วาโดย อัทธา กอน ในภพหนึ่ง รูปของบุคคล
ผูหนึ่งในกาลกอนแตปฏิสนธิ จัดเปนอดีต รูปในกาลตอแตจุติไปเปน
อนาคต รูปในระหวางกาลทั้งสองนั้น จัดเปนปจจุบัน
วาโดย สันตติ รูปอันมีอุตุที่เปนสภาคอันหนึ่งเปนสมุฏฐาน และ
มีอาหาร (ที่เปนสภาค) อันหนึ่งเปนสมุฏฐาน แมเปนไปดวยอํานาจ
ระยะกาลเปนเบื้องตนและเบื้องปลายก็ดี จัดเปนปจจุบัน รูปที่มีอุตุ
และอาหารเปนวิสภาคเปนสมุฏฐานในกาลกอนแตนั้น จัดเปนอดีต ภาย
หลังแตนั้น จัดเปนอนาคต ฝายรูปที่เกิดแตจิต มีวิถีจิตหนึ่ง ชวน
จิตหนึ่ง และสมาบัติจิตหนึ่งเปนสมุฏฐาน จัดเปนปจจุบัน รูปในกาล
กอนแตนั้น จัดเปนอดีต รูปในกาลภายหลังนั้นเปนอนาคต สําหรับ
*

อุตุหมายเอาเย็นรอน มหาฎีการอธิบายวา เย็นเปนสภาคของเย็น รอนก็เปนสภาค
ของรอน แตวา เย็นหรือรอนอันรวมกันอยูใ นรางกายนี้ เปนอาการอันหนึ่งไมหยอน
ไมยิ่ง เปนไปโดยสืบตอกัน อาการเย็นหรือรอนนั้น ทานเรียกวาเอกอุตุ-อุตุอันหนึ่ง
ที่ทานประกอบศัพทเอก- หนึ่งไวนั้น เพราะอุตุที่เปนสภาคมีมาก แมในอาหารก็
อยางนั้น

*
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รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน หามีการแยกประเภทเปนอดีตเปนตน ดวย
อํานาจสันตติเปนสวนหนึ่งตางหากไม แตความเปนอดีตเปนตน
แหงรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานนั้น พึงทราบ (วาเปน) โดยเปน
อุปถัมภกปจจัยของรูปที่มีอุตุ อาหาร และจิตเปนสมุฏฐานเหลานั้น
แหละ
วาโดยสมัย รูปมีสมัยนั้น ๆ อันเปนไปโดยสืบตอกันในสมัย
ทั้งหลายมีครูหนึ่ง และตอนเชา ตอนเย็น ตอนกลางคืน ตอนกลางวัน
เปนตน จัดเปนปจจุบัน รูปในสมัยกอนแตนั้น จัดเปนอดีต รูปใน
สมัยหลังแตนั้น จัดเปนอนาคต
วาโดย ขณะ รูปที่เนื่องอยูในขณะ ๓ มีอุปาทขณะเปนตน จัด
เปนปจจุบัน รูปกอนนั้น จัดเปนอนาคต รูปหลังนั้นจัดเปนอดีต
อีกอยางหนึ่ง รูปที่มีเหตุกิจและปจจัยกิจลวงไปแลว จัดเปนอดีต รูป
ที่มีเหตุกิจเสร็จแลว แตปจ จัยกิจยังไมเสร็จ จัดเปนปจจุบัน รูปที่กิจ
ทั้งสองยังไมถึงเขา จัดเปนอนาคต หรือวารูปในขณะทํากิจของตน
เปนปจจุบัน รูปกอนนั้นเปนอนาคต รูปหลังนั้นเปนอดีต
ก็แลในกถาจําแนกรูปนี้ ขณาทิกถา (วาดวยขณะเปนตน)
๑

๑. ตรงนี้ชวนแงน เพราะกลับกันกับตอนตน ๆ แตฟงทานชี้เหตุแลวก็เห็นไดทันที คือ
ความเกิดของรูปนับอยูในขณะ ๓ นั้นเทานั้น กอนแตนั้นนับเปนอนาคต ก็เพราะยังไม
เกิด หลังแตนนั้ นับเปนอดีต เพราะมันลวงเลยขณะ ๓ ไปแลว
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อยางเดียว ไมมีปริยาย กถาที่เหลือ มีปริยาย
ประเภทรูปภายในและรูปภายนอก มีนัยดังกลาวมาแลวนั่นแล
ก็แตวา ในสุตตันตนัยนี้ พึงทราบวา แมรูปที่มีอยูภายในตนของตน
ก็จัดเปนภายใน และแมรปู ที่เปนของบุคคลอื่น ก็จัดเปนภายนอกดวย
ประเภทรูปหยาบ และรูปละเอียด ก็มีนัยดั่งกลาวแลวเหมือนกัน
ประเภทรูปเลว และรูปประณีต เปน ๒ คือ เปนรูปเลวและ
ประณีตโดยปริยาย ๑ (คือแยกเปนชั้น ๆ ) โดยนิปปริยาย ๑ (คือ
๑

๒

๑. มหาฎีกาทานวา คําที่วา 'กอนนัน้ จัดเปนอนาคต หลังนั้นจัดเปนอดีต' ในขณาทิกถานั้น เปน
คําไมมีปริยาย เพราะไมมีความแตกตางเหมือนอยางในอัทธิทิกถา จริงอยู โดยอัทธาเปนตน มี
ปริยาย คือแยกกันไดเปนประเภท ๆ อดีตธรรมก็มีอยางหนึ่ง อนาคตธรรมก็มีอยางหนึ่ง ปจจุบันธรรมก็มีอยางหนึ่ง เชนวารูปกอนปฏิสนธิก็มีเปนประเภทหนึ่ง จัดเปนอดีต รูปแตจุติไปก็มีเปน
ประเภทหนึ่ง จัดเปนอนาคต รูปในระหวางปฏิสนธิและจุติ ก็มีเปนประเภทหนึ่ง จัดเปนปจจุบนั
แตเมื่อวาโดยขณะ หามีอะไรที่จะแยกประเภทธรรมอยางนั้นไม มีแตแยกกาลเทานัน้ เอง คือกอน
เกิดเปนอนาคต กําลังเปนไปอยูในขณะ ๓ เปนปจจุบนั ลวงขณะ ๓ ไปแลวก็เปนอดีต เพราะ
ฉะนั้น จึงวาไมมีปริยาย เพราะไมมีรูปที่จะพึงกลาววาเปนอดีตอนาคต โดยปริยายอะไรสัก
อยางเหมือนอยางอัทธานั้นเลย
๒. มหาฎีกาทานอธิบายวา ความที่วาภายในภายนอกนัน้ มีศัพทใช ๒ คู คือ อชฺฌตฺติก กับ
พาหิร คูหนึ่ง อชฺฌตฺต กับพหิทฺธา คูหนึง่ แปลวาภายในและภายนอกเหมือนกัน แตที่ใชหมาย
ความตางกันก็มี เชนอชฺฌตฺติกศัพท (ทีใ่ ชในคําวาอายตนะภายใน) ยอมหมายเอายายตนะมีจักขุ
เปนตนที่เปนไปในสันดานทัง้ ของตนและคนอื่น พาหิรศัพท (ที่ใชในคําวาอายตนะภายนอก) ก็
หมายเอารูปเปนตนทั้งของตนและของคนอื่น สวน อชฺฌตฺต ศัพท เชนที่ใชในที่นี้ ยอมหมายเอา
สิ่งที่เปนรูปอันเปนไปในสันดานของตนแหงสัตวนั้น ๆ เทานั้น สวนพหิทฺธาศัพทก็หมายถึงสิ่งทีเ่ ปน
รูปอื่นไปจากของตน เพราะฉะนัน้ อชฺฌตฺตศัพทและพหิทฺธาศัพทนี้ จึงไมเหมือน อชฺฌตฺติกศัพท
และพาหิรศัพทที่กลาวแลวทีเดียว
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ไมแยกเปนชั้น) ใน ๒ อยางนั้น ความเปนรูปเลว และรูปประณีต
โดยปริยาย พึงทราบโดยปริยาย คือ รูปของเทพเหลาสุทัสสี เลวกวา
รูปของเทพเหลาอกนิฏฐา รูปของเทพเหลาสุทัสสีนั้นแหละ ประณีต
กวารูปของเทพเหลาสุทัสสา ดังนี้ จนกระทั่งถึงรูปของพวกสัตวนรก
(เลยกวารูปขงพวกมนุษย ?) สวนความเปนรูปเลยและรูปประณีต
โดยนิปปริยาย พึงทราบวา อกุศลวิบากวิญญาณเกิดขึ้นในรูปใด รูป
นั้นก็เปนรูปเลว กุศลวิบากวิญญาณเกิดขึ้นในรูปใด รูปนั้นก็เปนรู
ประณีต
แมขอวา รูปไกลรูปใกล นี้ ก็มนี ัยกลาวมาแลวเหมือนกัน แตวา
ในขอนี้ พึงทราบความเปนรูปไกลใกลโดยอาศัยเทียบกันโดยโอกาส
(คือที่ตั้งอยูของรูปนั้น ๆ) ดวย
ในปาฐะวา "ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวาเพราะรวบรวมรูป (ที่แจงมา) นั้นเขาดวยกัน" นี้ มีความ (ดัง)
นี้วา พวกรูปนี้เรียกวารูปขันธ เพราะทํารูปที่ทรงแจงออกเปนสวน ๆ
ดวยบททั้งหลายมีอดีตเปนตนนั้นทั้งสิน เขาเปนกองดวยปญญา ใน
ความเปนอยางเดียว ที่ไดแกรุปปนลักษณะ (ลักษณะที่รูทําลายได)
ดวยปาฐะนี้ เปนอันแสดงวารูปทั้งสิ้น ชื่อวารูปขันธ เพราะเขาถึง
ความ (รวมเขา) เปนกองไดในรุปปนลักษณะ ดวยขึ้นชื่อวารูปขันธ จะเปนอื่นไปจากรูปหามีไม
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[เวทนาวิภาค]
ก็แล รูป (ไดชื่อวารูปขันธ เพราะเขาถึงความ (รวมเขา)
เปนกองในรุปปนลักษณะได) ฉันใด แมเวทนาเปนตนก็ไดชื่อวาขันธ
มีเวทนาขันธเปนอาทิ เพราะเขาถึงความ (รวมเขา) เปนกอง ใน
ลักษณะทั้งหลายมีเวทยิตลักษณะ (ลักษณะที่รูเสวยรสอารมณ) เปนตน
ได ฉันนั้น ดวยขึ้นชื่อวา ขันธท้งั หลายมีเวทนาขันธเปนอาทิ จะ
เปนอื่นไปจากเวทนาเปนตนหามีไม
สวนวา ในการจําแนกโดยกาลมีอดีตเปนตน ในเวทนาขันธนี้
พึงทราบความเปนอดีต อนาคต และปจจุบันแหงเวทนา ดวยอํานาจ
สันตติ และดวยอํานาจขณะ เปนตน
ในสันตติและขณะเปนตนนั้น วาโดยสันตติ เวทนาที่เนื่องอยู
ในวิถีจิตหนึ่ง ชวนจิตหนึ่ง และสมาบัติจิตหนึ่ง และเวทนาที่เปนไป
โดยประกอบอยูกับอารมณอยางเดียว เปนปจจุบัน เวทนาในกาล
กอนแตนั้น เปนอดีต เวทนาในกาลภายหลังแตนั้น เปนอนาคต
วาโดยขณะเปนตน เวทนาที่เนื่องอยูในขณะ ๓ และเวทนาที่
กําลังทํากิจของตนทั้งที่เปนตอนตน ตอนปลาย และตอนกลาง เปน
ปจจุบัน เวทนาในขณะกอนนั้นเปนอดีต เวทนาในขณะภายหลังนั้น
เปนอนาคต
ประเภทเวทนาภายในภายนอก พึงทราบโดยเปนเวทนาภายใน
*

มหาฎีกาชี้ตัวอยางเวทนาชนิดนีว้ า ไดแกเวทนาที่ประกอบดวยกุศลเจตสิกมีศรัทธา
เปนตน อันเปนไปแกบุคคลผูมองดูพระพุทธรูป หรือฟงธรรมอยูทั้งวัน
*
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ตนของตน และของบุคคลอื่น ประเภทเวทนาหยาบละเอียด พึงทราบ
ดวยอํานาจแหงชาติ สภาวะ บุคคล โลกิยะ และโลกุตระ ทีก่ ลาวไว
ในคัมภีรวิภังค โดยนัยวา "เวทนาที่เปนอกุศลเปนเวทนาหยาบ เวทนา
ที่เปนกุศลและอัพยากฤตเปนเวทนาละเอียด " ดังนี้เปนตน
กอนอืน่ วาโดย ชาติ เวทนาที่เปนอกุศล หยาบกวาเวทนา
ที่เปนกุศล เหตุมีความเปนไปไมสงบ (ไมเรียบราบ) เพราะเปนเหตุ
แหงการทํากรรมที่มีโทษ และเพราะมีความเรารอนดวยกิเลส หยาบ
กวาเวทนาที่เปนวิบากอัพยากฤต เพราะเปนไปกับความพยายาม (ที่
จะใหมีวิบาก ?) เพราะเปนไปกับความอุสาหะ (คือความสามารถใน
อันทําวิบากใหเกิด ?) เพราะเปนไปกับวิบาก (คือมีวิบาก ?) เพราะ
มีความเลารอนดวยกิเลส เพราะเปนไปกับความลําบาก และเพราะ
เปนไปกับโทษ หยาบกวาเวทนาที่เปนกิริยาอัพยากฤต เพราะเปนไป
กับวิบาก เพราะมีความเลารอนดวยอํานาจกิเลส เพราะเปนไปกับความ
ลําบาก และเพราะเปนไปกับโทษ สวนเวทนาที่เปนกุศลและเวทนา
ที่เปนอัพยากฤต ละเอียดกวาเวทนาที่เปนอกุศล โดยปริยายตางจาก
ปริยายที่กลาวแลว (ตรงกันขาม) เวทนาที่เปนกุศลและอกุศลทั้ง
สอง หยาบกวาเวทนาที่เปนอัพยากฤตทั้งสองฝาย เพราะเปนไปกับความ
พยายาม เพราะเปนไปกับความอุสาหะ และเพราะเปนไปกับวิบาก
๑

๒

๓

๑. นิยกชฺเตฺตวเสน การที่แปลโดยนัยเอกเสสสมาสเชนนี้ ก็เพราะทานกลาวถึงทั้ง
อชฺฌตฺต และพหิทธา อชฺฌตฺตพหิทฺธาเภโท
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔
๓. คือเพราะเปนเหตุแหงการทํากรรมที่ไมมีโทษ เพราะไมมีความรุมรอนดวยกิเลส
เพราะไมมีความลําบาก และเพราะมีความเปนไปสงบ (เรียบราบ)
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ตามที่ควรกัน เวทนาที่เปนอัพยากฤตทั้งสองฝายเลา ก็ละเอียดกวา
เวทนาที่เปนกุศล และเวทนาที่เปนอกุศลทั้งสองนั้น โดยปริยายตาง
จากปริยายที่กลาวแลว (ตรงกันขาม)
ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงชาติ พึงทราบ
โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
สวนวาโดย สภาวะ ทุกขเวทนาหยาบกวาเวทนา ๒ นอกนี้
เพราะไมมีอัสสาทะ (ไมมีรสอรอย) เพราะเปนไปกับความเผยตัว
เพราะเปนที่ตั้งแหงความหวาดกลัว และเพราะขมเอา ฝายเวทนา ๒
นอกนี้ ก็ละเอียดกวาทุกขเวทนา เพราะเปนที่ยินดี เพราะละเมียด
เพราะประณีต เพราะนาชอบใจ และเพราะเปนกลาง ๆ ตามที่ควร
กัน สวนสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสอบหยาบกวาอทุกขมสุขเวทนา
เพราะเปนไปกับความเผยตัว เพราะทําความไหวตัว และเพราะความ
ปรากฏ อทุกขนสุขเวทนานั้นละเอียดกวาสุขเวทนา และทุกขเวทนา
ทั้งสองนั้น โดยปริยายตางจากปริยายที่กลาวแลว (ตรงกันขาม)
ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงสภาวะ พึงทราบ
โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
สวนวาโดย บุคคล เวทนาของบุคคลผูมิไดเขาสมาบัติ หยาบ
กวาเวทนาของทานผูเขาสมาบัติ เพราะเวทนาของผูมิไดเขาสมาบัตินั้น
ซัดสายไปในอารมณตาง ๆ เวทนานอกนี้ (คือเวทนาของทานผูเขา
๑

๑. คือในเหตุ ๓ ประการนัน้ เหตุประการใด ควรแกเวทนาขอใด ก็ประกอบเหตุ
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สมาบัติ) ก็ละเอียด (กวาเวทนาอีกฝาย) โดยปริยายตรงกันขาม
ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงบุคคล พึงทราบ
โดยนัยดังกลาวมานี้
สวนวาโดย โลกิยะ และ โลกุตระ เวทนาที่เปนไปกับอาสวะ
เปนโลกิยเวทนา เวทนาที่เปนไปกับอาสวะนั้น หยาบกวาเวทนาอัน
หาอาสวะมิได เพราะเปนเหตุเกิดอาสวะ เพราะเกื้อกูลแกโอฆะ เพราะ
เกื้อกูลแกโยคะ เพราะเกื้อกูลแกคันถะ เพราะเกื้อกุลแกนีวรณ เพราะ
เกื้อกูลแกอุปาทาน เพราเกี่ยวเนื่องดวยสังกิเลส และเพราะมีทั่วไปแก
บุถุชน เวทนาอันหาอาสวะมิไดนั้น ละเอียดกวาเวทนาที่เปนไปกับ
อาสวะ โดยปริยายตรงกันขาม
ความเปนเวทนาหยาบละเอียดดวยอํานาจแหงโลกิยะและโลกุตระ
พึงทราบโดยนัยดังกลาวนี้
[หยาบละเอียดเปนสวน ๆ อยาใหปนกัน]
ความปนคละกันดวยอํานาจแหงชาติเปนตน ในความหยาบ ละเอียด
ตามที่กลาวมานั้น บัณฑิตพึงกันเสีย (อยาใหปนกันวุน) เพราะวา
เวทนาที่สัมปยุตดวยกายวิญญาณอันเปนอกุศลวิบาก แมจัดเปน
เวทนาละเอียดเพราะเปนอัพยากฤตโดยชาติ แตก็เปนหยาบโดยสวน
อื่นมีสภาวะเปนตน สมพระบาลีวา "อัพยากฤตเวทนาเปนเวทนา
ละเอียด ทุกขเวทนาเปนเวทนาหยาบ เวทนาของผูไมไดเขาสมาบัติเปน
*

ปาฐะวา ปุถุชฺชนโต สาธารณโต อยางไรอยู เห็นวา แปลตามปาฐะฉบับพมา ซึ่งเปน
ปุถุชฺชนสาธารณโต เขาทีกวา
*
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เวทนาหยาบ เวทนาของผูเขาสมาบัติเปนเวทนาละเอียด เวทนาเปน
ไปกับอาสวะเปนเวทนาหยาบ เวทนาอันหาอาสวะมิได เปนเวทนา
ละเอียด " ดังนี้ และทุกขเวทนาเปนฉันใด แมสขุ เวทนาเปนตนก็เปน
เวทนาหยาบโดยชาติ แตละเอียดโดยสภาวะเปนอาทิฉันนั้น เพราะ
เหตุนั้น ความปนคละกันดวยอํานาจแหงชาติเปนตน จะไมมีดวยประการใด ความหยาบละเอียดแหงเวทนาทั้งหลาย บัณฑิตก็พึงทราบดวย
ประการนั้นเถิด คือ (เชน) วา อัพยากฤตเวทนาเปน เวทนาละเอียด
กวากุศลเวทนา และอกุศลเวทนา โดยชาติ ก็ไมตอ งไปแตะตองถึง
ความตางโดยสวนอื่นมีสภาวะเปนตน ดังนี้วา "ในเวทนาเหลานั้น
อัพยากฤตเวทนาเปนไฉน เปนทุกขหรือ เปนสุขหรือ เปนของทานผู
เขาสมาบัติหรือ เปนของผูไมไดเขาสมาบัติหรือ เปนสาสวะหรือ เปน
อนาสวะหรือ " นัยในเวทนาทั้งปวงก็นัยนี้
[นัยหนึ่ง หยาบละเอียดโดยเทียบกัน]
อีกนัยหนึ่ง โดยบาลีวา "หรืออนึ่ง เวทนาเปนหยาบละเอียด พึง
เห็นโดยเทียบเคียงเวทนานั้น ๆ " ดังนี้ พึงทราบวาในเวทนาอื่นมี
อกุศลเวทนาเปนตน เวทนาที่เปนโทสสหรคตหยาบกวาเวทนาที่เปน
โลภสหรคต เพราะ (โทสะ) เผาที่อาศัยของตนเหมือนไฟ เวทนา
ที่เปนโลภสหรคต ก็เปนละเอียดไป โทสสหรคตเวทนาเลา ที่เปน
๑

๒

๓

๑. ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๔
๒. คือวา ใน ๔ สวน คือ ชาติ สภาวะ บุคคล และโลกิยะ โลกุตระ ใหวากันเปน
สวน ๆ อยางจับเอามาปนกันใหยุงไปหมด เพราะเวทนาอยางเดียวเปนไดทั้งหยาบ ทั้ง
ละเอียดโดยสวนนัน้ ๆ (?) )
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นิยตะ เปนหยาบ ที่เปนอนิยตะก็เปนละเอียดไป นิยตะเลา ที่เปน
กัปปฏฐิติกะ เปนหยาบ นอกนี้ก็เปนละเอียดไปเลา แมในพวกที่เปน
กัปปฏฐิติกะ ที่เปนอสังขาริกเปนหยาบ นอกนี้ (คือที่เปนสสังขาริก)
ก็เปนละเอียดไป ฝายเวทนาโลภสหรคต ที่เปนทิฏฐิสัมปยุตเปนหยาบ
นอกนี้ (คือทิฏฐิวิปยุต) เปนละเอียด แมทิฏฐิสัมปยุตนั้นเลาที่เปน
นิยตะ เปนกัปปฏฐิติกะ เปนอสังขาริก ก็เปนหยาบ นอกนี้ก็เปน
ละเอียดไป
แต (เมื่อวา) โดยไมแปลกกัน (คือไมแยกเปนโทสสหรคต
โลภสหรคต) อกุศลเวทนาที่มีวิบากมาก เปนหยาบ ที่มีวิบากนอย
เปนละเอียด สวนกุศลเวทนาที่มีวิบากนอย เปนหยาบ ที่มีวิบากมาก
เปนละเอียด
อนึ่ง กามาวจรกุศลเวทนา เปนหยาบ รูปาวจรกุศลเวทนา
เปนละเอียด อรูปาวจรกุศลเวทนาละเอียดกวารูปาวจรกุศลเวทนานั้น
โลกุตรเวทนาละเอียดกวาอรูปาวจรกุศลเวทนานั้น กามาวจรเวทนาเลา
ที่เปนทานมัย จัดเปนหยาบ ที่เปนสีลมัยเปนละเอียด ที่เปนภาวนามัย
ละเอียดกวาที่เปนสีลมัยนั้น ---- แมภาวนามัยเลา ที่เปนทุเหตุกะ เปน
หยาบ ที่เปนติเหตุกะก็เปนละเอียด ติเหตุกะเลา ที่เปนสสังขาริก เปน
หยาบ ที่เปนอสังขาริก ก็เปนละเอียด สวนรูปาวจรเวทนาที่เปนไป
๑

๒

๓

๑.-๒. เปนนิยตะ คือโทสะอยางดิ่ง ยากที่จะถอน ถึงกับทําอนันตริยกรรม เรียกวา
กัปปฏฐิติกะ เพราะใหผลอยูตลอดกัป เชนโทสะ ของพระเทวทัต
๓. มหาฎีกาวา ในกาลที่ภาวนาคลองแคลวมีกําลัง ลางคราวมนสิการไปดวยจิตที่เปน
ญาณวิปยุตก็มไี ด เพราะเหตุนั้น ทานจึงวา ภาวนามัยเปนทุเหตุกะก็มี
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ในปฐมฌานเปนหยาบ ที่เปนในทุติยฌานเปนละเอียด ที่เปนไป
ในตติยฌานละเอียดกวาที่เปนไปในทุติยฌาน ที่เปนในจตุตถฌาน
ละเอียดกวาที่เปนไปในตติยฌาน ที่เปนไปในปญจมฌานละเอียดกวาที่
เปนไปในจตุตถฌานแท ขางอรูปาวจรเวทนา ที่สัมปยุตดวยอากาสานัญจายตนะเปนหยาบ ทีส่ ัมปยุตดวยวิญญาณัญจายตนะเปนละเอียด
ที่สัมปยุตดวยอากิญจัญญายตนะ ละเอียดกวาที่สัมปยุตดวยวิญญาณัญจายตนะ ที่สัมปยุตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดกวาที่สัมปยุต
ดวยอากิญจัญญายตนะแท ฝายโลกุตรเวทนา ที่สัมปยุตดวยโสตาปตติมรรค เปนหยาบ ที่สัมปยุตดวยสกทาคามิมรรคเปนละเอียด ที่สัมปยุต
ดวยอนาคามิมรรคละเอียดกวาที่สัมปยุตดวยสกทาคามิมรรค ที่สัมปยุต
ดวยอรหัตมรรคละเอียดกวาที่สัมปยุตดวยอนาคามิมรรคแท
นัยในเวทนาที่เปนวิบากและที่เปนกิริยาในภูมินั้น ๆ และใน
เวทนาที่กลาวดวยอํานาจสภาวะมีทุกขเวทนาเปนตน ดวยอํานาจบุคคล
มีอสมาปนนเวทนา (เวทนาของผูมิไดเขาสมาบัติ) เปนตน และดวย
อํานาจโลกิยโลกุตระมีสาสวเวทนา (เวทนาที่เปนไปกับอาสวะ) เปนตน
ก็นัย (เดียวกัน) นี้
เมื่อวาโดยโอกาสเลา ทุกขเวทนาในนรกเปนหยาบ ทุกขเวทนา
ในกําเนิดดิรัจฉานละเอียด ทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษยละเอียดกวา
ทุกขเวทนาในกําเนิดดิรัจฉาน ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาจาตุมหาราชิด
*

เชนวา กามาวจรวิบากหยาบ รูปาวจรวิบากละเอียด ฯลฯ กามาวจรกิริยาหยาบ
รูปาวจรกิริยาละเอียด ฯลฯ

*
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ละเอียดกวาทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษย ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาดาวดึงสละอียดกวาทุขเวทนาในเทวดาเหลาจาตุมหาราชิด ทุกขเวทนาใน
เทวดาเหลายามะละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดาเหลาดาวดึงส ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาดุสิต ละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดาเหลายามะ
ทุกขเวทนาในเทวดาเหลานิมมานรดี ละเอียดกวาทุกขเวทนาในเทวดา
เหลาดุสิต ทุกขเวทนาในเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัตดี ละเอียดกวา
ทุกขเวทนาในเทวดาเหลานิมมานรดีแท ก็แลทุกขเวทนาประกอบ
(ความ) ฉันใด แมสุขเวทนา ก็พึงประกอบ (ความ) ตามควร
ในภูมิทั้งปวง ฉันนั้นเถิด
อนึ่ง วาโดยวัตถุ เวทนาทุกอยางที่มีวัตถุเลวเปนเวทนาหยาบ
ที่มีวัตถุประณีตเปนเวทนาละเอียด
ในประเภทเลวประณีต พึงเห็นเถิดวา เวทนาใดหยาบ เวทนา
นั้นก็เลว และเวทนาใดละเอียด เวทนานั้นก็ประณีต
สวนทูเรบท (บทวาไกล) ทานจําแนกไวในคัมภีรวิภังคโดย
นัยวา "เวทนาที่เปนอกุศลไกลแตเวทนาที่เปนกุศลและอัพยากฤต"
ดังนี้เปนตน สันติเกบท (บทวาใกล) ทานก็จําแนกไวในคัมภีรวิภังค
โดยนัยวา "เวทนาที่เปนอกุศลใกลกบั เวทนาที่เปนอกุศล (ดวยกัน)"
และอัพยากฤตเวทนา เพราะเปนวิสภาคกัน เพราะไมเกี่ยวกัน และ
เพราะไมสมกัน กุศลเวทนาและอัพยากฤตเวทนาไกลแตอกุศลเวทนา
*

มหาฎีกาวา วัตถุ คือ สิ่งที่เปนอารมณใหเกิดเวทนา ทานชักตัวอยาง เชนเวทนา
ของคนที่กินขาวฟางก็หยาบ เพราะขาวฟางเปนวัตถุเลว เวทนาของคนที่กินขาวสาลี
กับเนื้อ ก็ละเอียด เพราะขาวสาลีกับเนื้อเปนวัตถุประณีต
*
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ก็อยางนั้น (คือเพราะเหตุอยางเดียวกัน) ในวาระทั้งปวงก็นัยนี้ สวน
อกุศลเวทนาใกลกับอกุศลเวทนา (ดวยกัน) ก็เพราะเปนสภาคกัน
และเพราะสมกันดวย แล
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารในการจําแนกเวทนาขันธโดยสวนตางๆ
มีเปนอดีตเปนตน
แมกถามุขอยางพิสดารในการจําแนกสัญญาเปนตน ที่สัมปยุตกับ
เวทนานั้น ๆ ก็พึงทราบโดยนัยดังนี้นี่แล
[นัยสําหรับวินิจฉัยขันธ ๖ ประการ]
ก็แลครัน้ ทราบอยางนั้นแลว
เพื่อความแตกฉานแหงความรูในขันธทั้งหลาย นั้น
แหละ ผูมีปญญาพึงทราบนัยสําหรับวินิจฉัย โดย
ชอบ คือ โดยลําดับ โดยแปลกกัน โดยไมหยอน
ไมยิ่ง โดยอุปมา โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ
๒ และโดยความสําเร็จเปนประโยชนแกผูเห็น
อยางนัน้ (ตอไป)
[นัยโดยลําดับ]
ในนัย ๖ ประการนัน้ ในขอวา 'โดยลําดับ' นี้มีวินิจฉัยวา
ลําดับมีมกอยาง คือ ลําดับแหงความเกิดขึ้น ลําดับแหงการละ ลําดับ
*

ทานแกขอไกลใกลชอบกล เราเขาใจกันวาหมายเอา "อยูในทีไ่ กล ในที่ใกลไ
เขาแถวกันกับอดีตอนาคตปจจุบัน ภายในภายนอก หยาบละเอียด เลวประณีต แลว
ก็อยูในที่ไกลหรือยูในที่ใกลก็ตาม ดังนี้

*
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แหงการปฏิบัติ ลําดับแหงภูมิ ลําดับแหงการแสดง ในลําดับ ๕ อยางนั้น
ลําดับเชนวา "รูป (เกิด) เปนกลละกอน ตอกลละไปเปนอัพพุทะ----"
ดังนี้ ชื่อวาลําดับความเกิดขึ้น ลําดับเชนวา "ธรรมทั้งหลาย ที่พึง
ละดวยทัสสนะ (คือโสดาปติมรรค) ธรรมทั้งหลายที่พึงละดวย
ภาวนา (คือสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค)----" ดังนี้
ชื่อวาลําดับแหงการละ ลําดับเชนวา "สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ----"
ดังนี้ชื่อวาลําดับแหงการปฏิบัติ ลําดับเชนวา "ธรรมทั้งหลายเปน
กามาวจร ธรรมทั้งหลายเปนรูปาวจร" ดังนี้ชื่อวาลําดับแหงภูมิ ลําดับ
เชนวา "สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔----" หรือวา "(ทรงแสดง)
ทานกถา สีลกถา----" ดังนี้ ชื่อวา ลําดับแหงการแสดง
ในลําดับเหลานั้น กอนอื่น ลําดับแหงความเกิดใชไมไดในที่นี้
เพราะขันธทั้งหลายมิไดเกิดขึ้นโดยกําหนดกอนหลัง ดังกลลรูปเปนตน
ลําดับแหงการละก็ใชไมได เพราะขันธที่เปนกุศลและอัพยากฤต มิใช
สิ่งที่จะพึงละ ลําดับแหงการปฏิบัติกใ็ ชไมได เพราะขันธทั้งหลาย
ที่เปนอกุศล มิใชสิ่งที่พึงปฏิบัติ ลําดับแหงภูมิก็ใชไมได เพราะ
ขันธ (๔) มีเวทนาเปนตน เปนสิ่งที่เนื่องไปในภูมิทั้ง ๔ แตลําดับ
๑

๒

๓

๔

๑. หมายความวา ธรรมที่พึงละกอน ก็กลาวไวกอน ธรรมที่พึงละถัดไป ก็กลาวเปน
ขอรองลงไป
๒. หมายความวา ปฏิบัติลีลวิสุทธิกอนแลวจึงปฏิบัติจติ ตวิสุทธิ. . .
๓. ปาฐะในคัมภีรของเราเปน ปพฺพาจริยววฏาเนน แตฉบับพมา เปนปพฺพาปริย. . .
เขาทีกวา ในที่นี้แปลตามตนฉบับพมา ก็ไดความดี
๔. คือเวทนาทิขันธนั้นมีติดไปทุกภูมิ จะวาอยูในภูมไิ หนก็วาไมได จึงไมมีลําดับภูมิ
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แหงการแสดงใชได ดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงหวังประโยชน ใคร
จะโปรดเวไนยชนผูตกอยูในอัตตคาหะ (ความยึดถือวาเปนตัวตน) ใน
ขันธทั้ง ๕ โดยไมแยกกัน ใหหลุดพนจากอัตตคาหะ ดวย (ให) เห็น
โดยกระจายกลุมกอนออกไป จึงทรงแสดงรูปขันธอันเปนสวนหยาบ
เปนวิสัยแมแหงจักขุทวารเปนตนกอน เพื่อ (ใหเวไนย) ชนนั้น
(กําหนด) จับเอาไดงาย ตอนั้นจึงทรงแสดงเวทนาอันเปนสวนความ
รูสึกในรูปอันนาปรารถนาและไมนาปรารถนา ทรงแสดงสัญญาอัน
เปนสวนความยึด (จํา) อาการแหงอารมณของเวทนา โดยนัยตามที่
กลาววา 'รูสึกสิ่งใด ก็จําสิ่งนั้น' ดังนี้ ทรงแสดงสังขารอันเปน
สวนความปรุงแตง (นึกคิด) ไปตามอํานาจแหงสัญญา ทรงแสดง
วิญญาณอันเปนที่อาศัยแหงขันธ ๔ มีเวทนาเปนตนนั้น และเปน
อธิบดีแหงขันธ ๔ นั้นดวย
นัยสําหรับวินิจฉัยโดยลําดับ พึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
เปนประการแรก
[นัยโดยแปลกกัน]
ขอวา 'โดยแปลกกัน' คือโดยแปลกกันแหงขันธทั้งหลาย และ
แหงอุปาทานขันธทั้งหลาย ก็ความแปลกกันแหงขันธและอุปาทาน๑

๒

๑. หมายความวา สังขารนั้นก็นึกคิดไปในอารมณที่สัญญาจําเอาไวแลวนั่นเอง หาใชไป
ควาเอาที่ไหนมาคิดปรุงแตงเอาเองไมมีไม
๒. มหาฎีกาวา ขอที่วาวิญญาณเปนอธิบดีนั้นมีบาลีสาธก เชน มโนปุพฺพงฺคม ธมฺมาธรรมทั้งหลาย (คือขันธ ๔) มีมโนเปนหัวหนา จิตฺตานุปริวตฺติโจ-ธรรมทั้งหลาย
ปริวัตไปตามจิต ฉทฺวารราธิปติ ราชา-ราชา (คือจิต) เปนอธิบดีในทวารหก
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ขันธทั้งหลายนั้นคืออะไร ? (คือ) ในขันธและอุปาทาขันธทั้งสอง
นั้น กอนอื่น ขันธทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมมีอะไร
แปลก (สวน) อุปาทานขันธตรัสไวแปลก โดยความเปนขันธที่
เปนไปกับอาสวะและเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ดังตรัสไววา "ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕ แท (และ) อุปาทานขันธ ๕ แก
ทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงเรื่องขันธนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ขันธ ๕ เปนอยางไร ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปทุกอยาง ทั้งที่เปน
อดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่ไกลหรืออยูในที่ใกลกต็ าม กลุม
รูปนี้เรียกวารูปขันธ เวทนาทุกอยาง ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ
ปจจุบัน ฯลฯ กลุมเวทนานี้เรียกวา เวทนาขันธ สัญญาทุกอยาง
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ กลุมสัญญานี้เรียกวา สัญญา
ขันธ สังขารทุกอยาง ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ กลุม
สังขารนี้เรียกวา สังขารขันธ วิญญาณทุกอยางทั้งที่เปนอดีตอนาคต
และปจจุบัน ฯลฯ กลุมวิญญาณนี้เรียกวา วิญญาณขันธ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กลุม เหลานี้ เรียกวาขันธ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ ๕ เปนอยางไร ? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย รูปทุกอยางทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่
ไกลหรืออยูในที่ใกลก็ตาม เปนไปกับอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
นี่เรียกวา รูปอุปาทานขันธ เวทนาทุกอยาง ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ
ปจจุบัน ฯลฯ เปนไปกับอาสวะเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา เวทนาอุปาทานขันธ สัญญาทุกอยาง ฯลฯ เปนไปกับอาสวะ เปนที่ตั้ง
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แหงอุปาทาน นี้เรียกวา สัญญาอุปาทานขันธ สังขารทุกอยาง ฯลฯ
เปนไปกับอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี่เรียกวา สังขารอุปาทานขันธ
วิญญาณทุกอยาง ฯลฯ เปนไปกับอาสวะ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี่
เรียกวา วิญญาณอุปาทานขันธ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา
อุปาทานขันธ ๕" ดังนี้
ก็แลในขันธทั้งหลายนี้ ขันธ ๔ มีเวทนาเปนตน เปนอนาสวะ
บางก็มี เปนสาสวะบางก็มีฉันใด รูปหาเปนฉันนั้นไม แตเพราะเหตุที่
รูปนั้น เปนขันธก็ถูก ดวยอรรถวาเปนกอง เหตุนั้นจึงตรัสไวในพวก
ขันธ (แท) (และ) เพราะรูปนั้น เปนอุปาทานขันธก็ถูก ดวยอรรถ
วาเปนกองดวย ดวยอรรถวาเปนสาสวะดวย เหตุนั้น จึงตรัสไวใน
พวกอุปาทานขันธ สวนขันธ ๔ มีเวทนาเปนตน ที่เปนอนาสวะ
ตรัสไวในพวกขันธ (แท) เทานั้น ที่เปนสาสวะตรัสไวในพวก
อุปาทานขันธ
ก็แลเนื้อความในคําวา 'อุปาทานขันธ' นี้ บัณฑิตพึงเห็นวา
"ขันธทั้งหลายเปนที่โคจรแหงอุปาทาน ชื่ออุปาทานขันธ" ดังนี้เถิด
แตในปกรณวิสุทธิมรรคนี้ หมายเอาทั้งขันธ (แท) ทั้งอุปาทาน
ขันธ หมดนัน่ รวมกันเขาวา 'ขันธ'
[นัยโดยไมหยอมไมยิ่ง]
ขอวา "โดยไมหยอนไมยิ่ง" มีวินิจฉัยวา ถามวา เพราะเหตุ
อะไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสขันธแต ๕ เทานั้นไมหยอนไมยิ่ง ?
แกวา เพราะทรงสงเคราะห (รวบรวม) สังขตธรรมทั้งปวงเขาดวย
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กันตามที่เปนสภาคกัน ๑ เพราะวัตถุแหงความยึดถือวาเปนตนเปนของ
ตนมีเพียงนั้น ๑ เพราะรวบเอาธรรมที่จัดเปนขันธอื่น ๆ ไวในนั้นได ๑
ดวยวา ในบรรดาสังขตธรรมทั้งหลาย อันมีประเภทเปนอเนก
เมื่อสงเคราะหเขาตามที่เปนสภาคกัน รูปจัดเปนขันธอันหนึ่ง โดยที่
สงเคราะหเอาธรรมที่เปนสภาคกับรูปเขาดวยกัน เวทนาก็จัดเปนขันธ
อันหนึ่ง โดยที่สงเคราะหเอาธรรมที่เปนสภาคกับเวทนาเขาดวยกัน
ในขันธที่เหลือมีสัญญาเปนตนก็นัยนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาค
เจาจึงตรัสขันธแต ๕ เทานั้น เพราะทรงสงเคราะหสังขตธรรมทั้งปวง
เขาดวยกันตามที่เปนสภาคกัน
อนึ่ง วัตถุแหงความยึดถือวาเปนตนเปนของตนนั่น มีเพียงนั้น
คือมี ๕ มีรปู เปนตน สมพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป
แหละมีอยู ความเห็น (ผิด) อาศัยรูป ยึดรูป จึงเกิดขึ้น อยางนี้วา
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตัวของเรา เมื่อเวทนา ----เมื่อ
สัญญา---- เมื่อสังขาร---- เมื่อวิญญาณมีอยู ความเห็น (ผิด) อาศัย
เวทนา---- สัญญา---- สังขาร---- วิญญาณ ยึดเวทนา---- สัญญา---สังขาร---- วิญญาณ จึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น
นั่นเปนตัวของเรา" ดังนี้ เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัส
ขันธแต ๕ เทานั้น เพราะวัตถุแหงความยึดถือวาเปนตน เปนของตน
มีเพียงนั้น ประการ ๑
อนึ่งเลา ธรรมขันธ ๕ อื่นมีสีลเปนตนอันใด พระผูมีพระภาค
เจาตรัสไว แมธรรมขันธทั้งหลายนั้น ก็ถึงซึ่งความรวบรวมเขาใน
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ขันธ ๕ นี้แหละได เพราะธรรมขันธทั้งหลายนั้น นับเขาในสังขารขันธ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสขันธแต ๕ เทานั้น
เพราะรวบเอาธรรมที่จัดเปนขันธอื่น ๆ ไวในนั้นได ประการ ๑
นัยสําหรับวินิจฉัยโดยไมหยอนไมยิ่ง พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[นัยโดยอุปมา]
ก็แลวินิจฉัยในขอวา 'โดยอุปมา' นี้ บัณฑิตพึงทราบ (ดังนี้)
วา รูปอุปาทานขันธเปรียบเหมือนโรงพยาบาล เพราะเปนที่อาศัยอยู
แหงวิญญาณอุปาทานขันธอันเปรียบเหมือนคนไข โดยเปนวัตถุ (พื้น
ฐาน) เปนทวารและเปนอารมณ (แหงวิญญาณนั้น) เวทนาอุปาทานขันธเปรียบเหมือนความไข เพราะเปนธรรมชาติอาพาธ สัญญา
อุปาทานขันธเปรียบเหมือนสมุฏฐานแหงความไข เพราะเปนแดน
เกิดแหงเวทนาที่ประกอบดวยกิเลสมีราคาเปนตน โดยเปนสัญญา
(อกุศล) มีกามสัญญาเปนอาทิ สังขารอุปาทานขันธ เปรียบเหมือน
การเสพของแสลง เพราะเปนเหตุแหงความไขคือเวทนา สมบาลี
วา "สังขารทั้งหลายยอมปรุงแตงเวทนา เพื่อ (ใหคง) เปนเวทนา
(ตามสภาพ)" นัยเดียวกันนั้น วิญญาณอุปาทานขันธเปรียบเหมือน
คนไข เพราะไมพนจากความไขคือเวทนา โดยบาลีวา "เพราะอกุศล๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ความที่เวทนาเปนธรรมชาติอาพาธ พึงเห็นโดยความเปนทุกข ๓ สถาน
คือทุกขทุกข - เปนทุกขเพราะความยากลําบาก วิปริณามทุกข - เปนทุกขเพราะความ
แปรปรวน สังขารทุกข - เปนทุกขเพราะปรุงแตง.
๒. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๑๐๖.
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กรรมอันบุคคลทําไวสั่งสมไว กายวิญญาณที่เปนวิบาก จึงเกิดขึ้นเปน
วิญญาณที่รวมไป (คลุกเคลาไป) กับทุกข" ดังนี้
อีกนัยหนึ่ง อุปาทานขันธทั้งหลายนั่น เปรียบเหมือนคุก และ
การลงโทษ โทษ เจาหนาที่ผูลงโทษ นักโทษ และเหมือนภาชนะ
โภชนะ (ขาว) กับขาว ผูเลี้ยง (คือพอครัว) และผูก ิน (ก็ได)
นัยสําหรับวินิจฉัยโดยอุปมา บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[นัยโดยความเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ ๒]
ขอวา "โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ ๒" ความวา ก็นัย
สําหรับวินิจฉัยในขอนี้ บัณฑิตพึงทราบ โดยเปนสิ่งพึงเห็นโดยอาการ
๒ อยางนี้ คือโดยสังเขป ๑ โดยพิสดาร ๑ จริงอยู โดยสังเขป
อุปาทานขันธ ๕ พึงเห็นโดยเปนขาศึกผูเงื้อดาบ (จองจะฆา) ตาม
นัยที่ตรัสไวในอาสีวิสูปมสูตร โดยเปนของหนัก ตาม (ที่ตรัสใน)
ภารสูตร โดยเปนผูกัด ตาม (ที่ตรัสใน) ขัชชนียปริยาย โดย
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสังขตะ และเปนผูฆา
ตาม (ที่ตรัสใน) ยมกสูตร สวนวาโดยพิสดารในที่นี้ รูปพึงเห็น
เหมือนกอนฟองน้ํา เพราะไมทนตอการบีบคั้น เวทนาพึงเห็นเหมือน
ตอมน้ํา เพราะเปนสิ่งนายินดี (คือดูงาม) อยูครูเดียว สัญญาพึงเห็น
เหมือนพยับแดด เพราะลอใจ สังขารพึงเห็นเหมือนตนกลวย เพราะ
๑

๒

๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๗๓.
๒. ส. สฬายตน. ๑๘/๒๑๘.
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ไมมีแกน วิญญาณพึงเห็นเหมือนกล เพราะเปนสิ่งลวง
วาโดยพิเศษอีกนัยหนึ่ง อัชฌัตติกรูป (รูปภายใน คือรูปของ
ตน ?) แมโออา ก็พึงเห็นวาเปนของไมงาม เวทนาพึงเห็นวาเปน
ทุกข เพราะไมพนจากความเปนทุกข ๓ สัญญาสังขารพึงเห็นวาเปน
อนัตตา เพราะไมเชื่อฟง วิญญาณพึงเห็นวาเปนอนิจจัง เพราะมีสภาวะ
เกิดขึ้นเสื่อมไป
[นัยโดยความสําเร็จประโยชนแกผูเห็นอยางนั้น]
ขอวา "โดยความสําเร็จประโยชนแกผูเห็นอยางนั้น" มีความวา
ก็แลความสําเร็จประโยชนอันใด ยอมมีแกผูเห็นโดยอาการ ๒ โดย
เปนอยางสังเขปและอยางพิสดาร ดังกลาวมานั้น บัณฑิตพึงทราบนัย
สําหรับวินิจฉัย โดยความสําเร็จประโยชนนั้นอีกบาง ขอนี้คืออยางไร
คือ ขอแรก โดยสังเขป พระโยคาวจรผูเห็นอุปาทานขันธ ๕ โดย
ความเปนขาศึกผูเงื้อดาบ (จองจะฆาตน) เปนตนอยู ยอมไมเดือด
รอนเพราะขันธทั้งหลาย สวนโดยพิสดาร ผูเห็นขันธทั้งหลายมีรูป
เปนตน โดยความเปนเชนกอนฟองน้ําเปนอาทิอยู ก็ชื่อวาไมเปนผู
เห็นสาระในสิ่งที่ไมเปนสาระทั้งหลาย
วาโดยพิเศษอีกนัยหนึ่งเลา ผูเห็นอัชฌัตติกรูปโดยความเปนของ
๑

๒

๑. ตามอธิบายนี้ โดยสังเขป คือวินิจฉัยโดยรวบวาขันธ ๕ โดยพิสดารก็คือวินจิ ฉัย
โดยแยกขันธ ๕ ออกไปเปนอยาง ๆ เทานั้นเอง
๒. ดูเชิงอรรถ ๑ หนา ๑๑๙. ๑๙.
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ไมงามอยู ชื่อวากําหนดรูกวฬิงการาหาร ยอมละความวิปลาสวางาม
ในสิ่งที่ไมงามเสียได ยอมขามกามโอฆะได ยอมแยกตัวออกจากกามโยคะได ยอมเปนผูหาอาสวะมิได ทางกามาสวะ ยอมทําลายกายคันถะ
(เครื่องรอยรัดนามกาย) คืออภิชฌาเสียได ยอมไมถือมั่นอยางกามุปาทาน ผูเห็นเวทนาโดยความเปนทุกขอยู ชื่อวากําหนดรูผัสสหาร
ยอมละความวิปลาสวาเปนสุขในสิ่งที่เปนทุกขเสียได ยอมขามภวโอฆะ
ยอมแยกตัวออกจากภวโยคะได ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดทางภวาสวะ
ยอมทําลายกายคันถะคือพยาบาทได ยอมไมถือมั่นอยางสีลัพพตุปาทาน
ผูเห็นสัญญาและสังขารทั้งหลายโดยความเปนอนัตตาอยู ชื่อวากําหนดรู
มโนสัญเจตนาหาร ยอมละความวิปลาสวาเปนตนในสิ่งที่ไมใชตน
เสียได ยอมขามทิฏฐิโอฆะได ยอมแยกตนออกจากทิฏฐิโยคะได ยอม
เปนผูหาอาสวะมิไดทางทิฏฐาสวะ ยอมทําลายกายคันกะ คือ อิทังสัจจาภินิเวส (ความปกใจวา นี่เทานั้นจริง) เสียได ยอมไมถอื มั่น
อยางอัตตวาทุปาทาน ผูเห็นวิญญาณโดยความเปนอนิจจัง ชือ่ วา
กําหนดรูวิญญาณาหาร ยอมละความวิปลาสวาเที่ยงในสิ่งที่ไมเที่ยงเสียได
ยอมขามอวิชชาโอฆะได ยอมแยกตนออกจากอวิชชาโยคะได ยอม
เปนผูหาอาสวะมิไดทางอวิชชาสวะ ยอมทําลายกายคันถะคือสีลัพพตปรามาสได ยอมไมถือมั่นอยางทิฏุปาทาน
*

*

*

*

มหาฎีกาชวยอธิบายวา กวฬิงการาหารเปนปจจัยของรูป ผัสสาหารเปนปจจัยของ
เวทนา มโนสัญเจตนาก็คือตัวสังขาร สวนสัญญาก็สัมปยุตกับสังขารนั้น วิญญาณก็
วิญญาณตรงตัว เพราะฉะนัน้ พิจารณาเปนขันธ ๕ จนละฉันทราคะในขันธได ก็เปน
อันกําหนดรู คือละฉันทราคะในปจจัยของขันธนั้น ๆ ไดดวย
*
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เพราะเหตุที่การเห็น (ขันธ) โดยความเปน
เพชฌฆาตเปนตน มีอานิสงสมาก ดังนี้
เพราะเหตุนั้น ผูมปี ญญาพึงเห็นขันธ
ทั้งหลาย โดยความเปนเพชฌฆาตเปนตน
เทอญ
บริเฉทที่ ๑๔ ชื่อ ขันธนิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
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อายตน ธาตุนิเทศ
อายตนนิเทศ
อายตนะ ๑๒ คือ จักขวายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ชื่อวา อายตนะทั้งหลาย
วินิจฉันในอายตนะเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบ
โดยอรรถ และ โดยลักษณะ โดยความมี
เพียงนั้น โดยลําดับ โดยสังเขป โดยพิสดาร
อนึ่ง โดยเปนสิ่งพึงเห็นดวยแล
[โดยอรรถ]
[แกจักษุศัพทเปนตน]
ในบทเหลานั้น วาโดยอรรถ (แหงศัพท) ที่แปลกกันกอน
ธรรมชาตใดยอมเห็น เหตุนี้ ธรรมชาตนั้นจึงชื่อ จักขุ ความ
(แหงศัพทจกฺขติ-เห็น) วา ยอมยินดี (ลิ้มรส) รูป และยอมบอก (ใหรู)
รูป สิ่งใดยอมแสดงสี เหตุนี้ สิ่งนั้นจึงชื่อวารูป ความ (แหงศัพท
รูปยติ - แสดงสี) วา รูปเมื่อถึงความเปลี่ยนสียอมประกาศความในใจ
ธรรมชาตใดยอมไดยิน เหตุนี้ ธรรมชาตนั้นจึงชื่อ โสตะ สิ่งใด
ถูก (ปจจัยของตน) เสือก (สง) ออกไป เหตุนี้สิ่งนั้นจึงชื่อ สัททะ
๑

๑. เชนในเวลาเกิดกําหนัดหรือขัดเคือง รูปยอมเปลี่ยนสีได มหาฎีกาใหอุปมาวา
ดังรูปกิ้งกา รูปศัพทในอรรถนี้ (คือที่หมายความวาแสดงสี) ทานทําวิเคราะหวา รูปยติ
สวนในอรรถที่หมายถึงรูปขันธ ธ ทานทําวิเคราะหวา รุปฺปติ ดังกลาวมาแลว
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ความ (แหงศัพท สปฺปติ - ถูกสงออกไป) วาถูกเปลาขึ้น (ใหเปน
สิ่งพึงรูไดทางโสต)
ธรรมชาตใดยอมสูด (เอากลิ่น) ได เหตุนี้ ธรรมชาตนั้นจึง
ชื่อ ฆานะ สิง่ ใดยอมฟุงไปได เหตุนี้ สิ่งนั้นจึงชื่อ คันธะ (กลิน่ )
ความ (แหงศัพท คนฺธยติ - ฟุงไป) วา สอที่อยูของตน
ธรรมชาติใดยอมเรียกชีวิต เหตุนี้ ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อ ชิวหา
สัตวทั้งหลายยอมชอบใจซึ่งวิสัยนั้น เหตุนั้น วิสัยนั้นจึงชื่อ รส (วิสัยเปน
ที่ชอบใจแหงสัตวทั้งหลาย) ความ (แหงศัพท รสนฺติ- ชอบใจ) วา
ยินดี (รูสึกอรอย)
ธรรมอันชื่อวากาย เพราะเปนอายะ (ที่มา) แหงกุจฉิตธรรม
(ธรรมเลว) คือสาสวธรรม (ธรรมที่เปนไปกับอาสวะ) ทั้งหลาย
คําวา อายะ (ที่มา) ไดแกที่เกิด
สิ่งใดถูกตองได (ดวยกาย) เหตุนี้ สิ่งนั้น จึงชื่อ โผฏฐัพพะ
สภาพใดยอมรู เหตุนี้ สภาพนั้นจึงชื่อ มนะ สภาพทั้งหลายใด
ยอมทรงไวซึ่งลักษณะของตน เหตุนี้ สภาพทั้งหลายนั้นจึงชื่อ ธรรม
[แกอายตนศัพทโดยแยกอวยวะ]
แต (เมื่อวา) โดยวาแปลกกัน พึงทราบวาทวารและอารมณ
มีจักขุและรูปเปนตนนั้น ไดชื่อวา อายตน เพราะเปนที่สืบตอ ๑
เพราะแผอายะทั้งหลาย ๑ เพราะนําอายตะไป ๑
*

ตามนัยมหาฎีกา สาสวธรรมในทนี้ดูเหมือนหมายเอากามระคะเทานั้น ทานวา
บรรดาฆานะชิวหาและกาย ซึ่งเปนปจจัยวิเศษของกามราคะนั้น กายเปนปจจัยวิเศษกวา
เพื่อน เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายเมื่อยินดีความสุขในโผฏฐัพพะ จึงถึงกับเสพเมถุน
อันนับเปนกุจฉิตธรรมได

*
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(อรรถนัยที่ ๑ คืออายตนโต - เพราะเปนที่สืบตอ) มีอธิบายวา
ก็จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย ยอมสืบตอ คือ หมั่นเพียรพยายามไปตาม
กิจ (คือหนาที่) ของตน ๆ มีการเสวย (รสอารมณ) เปนอาทิ ใน
ทวารและอารมณนั้น ๆ มีจักขุและรูปเปนตน (เพราะเหตุนั้น ทวาร
และอารมณนั้น ๆ จึงชื่ออายตนะ) แปลวา เปนที่สืบตอแหงจิตเจตสิก
ธรรมทั้งหลาย)
(อรรถนัยที่ ๒ คือ อายาน ตนนโต - เพราะแผอายะทั้งหลาย)
มีอธิบายวา ก็แลทวารและอารมณทั้งหลายนั้น ยอมแผ คือขยาย (จิต
เจตสิก) ธรรมเหลานั้นอันเปนอายะ (ผูมา) (เพราะเหตุนั้น ทวาร
และอารมณเหลานั้นจึงชื่อ อายตนะ (แปลวา แผขยายอายะ คือ จิตเจตสิกธรรม)
(อรรถนัยที่ ๓ คือ อายตสฺส นยนโต - เพราะนําอายตะไป) มี
อธิบายวา ก็ทวารและอารมณทั้งหลายนั้นยังไมกลับ (คือยังไมดับ)
เพียงใด ก็ยอ มนําไปคือยังสงสารทุกขอันเปนไปในสงสาร ซึง่ มีเบื้องตน
เบื้องปลายที่รูไมได เปนอายตะ (คือยืดเยื้อ) ยิ่งนักอยูแลว ใหเปนไป
*

ปาฐะในฉบับพิมพครั้งที่ ๓ (๒๕๐๓) เปน ตตทฺวารารมฺมณา เขาใจวาคลาด
เคลื่อน เพราะไมเขาลักษณะอะไรในไวยากรณ ที่จะแปลใหเปนภาษาได วาโดยรูปทวันทวสมาสก็ตองเปนนปุ. คือเปน ทฺวารารมฺมณานิ เห็นไดในประโยคหลัง (บรรทัดที่ ๓)
ทานใชสัพพนามวา เอตานิ จะจับใหเปนวิเสสนะของธมฺมา รวมกับจิตตฺ เจตสิกา เลา
ก็ไมเขาเรื่องอะไรทั้งสิ้น
อายตนศัพทในอรรถนี้เปนอธิกรณสาธนะ ก็แลวศัพทไหนเลาเปนตัวอธิกรณะ
ความบงอยูว า ทฺวารารมฺมณ นั่นเองเปนตัวอธิกรณะ จึงตกลงแกเปน ทฺวารารมฺมเณสุ
เปนอธิกรณะในอายตนุติ ไดทั้งไวยากรณและอรรถพยัญชนะทุกอยาง ดังแปลไวนั้น

*
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อยูนั่นเพียงนั้น (เพราะเหตุนั้น ทวารและอารมณทั้งหลายนั้น จึงชื่อ
อายตนะ (แปลวานําอายตนะ คือสงสารทุกขอันยืดเยื้ออยูแลวไป)
ธรรมทัง้ ปวงนี้ ไดชื่อวาอายตนะ ๆ เพราะเปนที่สืบตอ (แหง
จิตเจตสิก) ๑ เพราะแผอายะ (คือจิตและเจตสิกที่มาในทวารและ
อารมณนั้น ๆ ) ๑ เพราะนําอายตะ (คือสารทุกขอันยืดเยื้ออยูแลว)
ไป ๑ โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
[แกอายตนศัพทโดยปริยาย]
อีกนัยหนึ่ง อายตน (ศัพท) พึงทราบโดยอรรถวาเปนสถานที่
อยู ๑ โดยอรรถวาเปนบอเกิด ๑ โดยอรรถวาเปนที่ชุมนุม ๑ โดย
อรรถวาเปนถิ่น (หรือแหลง) กําเนิด ๑ โดยอรรถวาเปนเหตุ ๑
จริงอยางนั้น สถานที่อยู เรียกวา อายตนะ (ได) ในคําวา
"อิสฺสรายตน - ศาลพระอิศวร วาสุเทวายตน - ศาลพระวาสุเทพ"
เปนตน บอเกิด ก็เรียกอายตนะ (ได) ในคําวา "สุวณฺณายตนบอทอง รตนายตน - บอแกว (เพชรพลอย) " เปนตน สวนในพระ
ศาสนา (นี้) สถานเปนที่ชุมนุม ก็เรียกอายตนะ (ได) ในคําวา
"มโนรเม อายตเน เสวนฺติ น วิหงฺคมา - ฝูงวิหคในอรัญอันเปน
ที่ชุมนุมที่นารื่นรมยในยอมเสพตนไมใหญนั้น" เปนตน ถิ่น (หรือ
แหลง) กําเนิด ก็เรียกอายตนะ (ได) ในคําวา "ทกฺขิณาปโถ คุนฺน
๑

๒

๑. สาสเน ศัพทนี้เรียงไวเพื่อประโยชนอะไร ?
๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๔๖
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อายตน - ประเทศทักขิณาบถ (แถบใต) เปนถิ่นกําเหนิดแหงโคทั้งหลาย"
เปนตน เหตุ ก็เรียกอายตนะ (ได) ในคําวา "ตตฺร ตเตฺรว สกฺข-ิ
ภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน - เมื่อเหตุมีอยู เปนอยู ภิกษุ
นั้นยอมถึงความเปนผูอาจทําใหประจักษในธรรมนั้น ๆ ทีเดียว" เปนตน
อีกปริยายหนึ่ง จิตและเจตสิกธรรมนั้น ๆ ก็ (เปนเหมือน)
อาศัยอยูในทวารและอารมณทั้งหลายมีจักขุเปนตน เพราะมีความเปนไป
เนื่องกับจักขุเปนตนนั้น เหตุนั้นทวารและอารมณมีจักขุเปนตน จึงได
ชื่อวาเปนที่อยูแหงจิตเจตสิกเหลานั้น ประการ ๑
อนึ่ง จิตเจตสิกเหลานั้น (เปนเหมือน) เกลือนกลนอยูในจักขุ
เปนตน เพราะอาศัยจักขุเปนตนนั้น (เปนทวาร) และเพราะมีรูป
เปนตนนั้นเปนอารมณ เหตุนั้นทวารและอารมณมีจักขุเปนตน จึงได
ชื่อวาเปนบอเกิด แหงจิตเจตสิกเหลานั้น ประการ ๑
ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน ไดชื่อวาเปนที่ชุมนุมแหงจิตเจตสิกเหลานั้น เพราะ (จิตเจตสิกเหลานั้นเปนเหมือน) ประชุมกันอยู
ในทวารและอารมณนั้น ๆ โดย (มีจักขุเปนตนนั้น) เปนวัตถุ (ที่ตั้ง
ที่อยู) เปนทวารและเปนอารมณ ประการ ๑
ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน ไดชื่อวา เปนแหลงกําเนิดแหง
จิตเจตสิกเหลานั้น เพราะ (จิตเจตสิกเหลานั้น) เกิดขึ้นแตในจักขุ
เปนตนนั้นเทานั้น โดยมีจักขุเปนตนนั้นเปนที่อาศัย และ มีรูปเปนตน
เปนอารมณ ประการ ๑
๑

๒

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๓๓๑
๒. ปาฐะเปน อากโรติ ผิด ที่ถูกเปน อากโร [ไมมีติ]
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ทวารและอารมณมีจักขุเปนตน ไดชื่อวาเปนเหตุแหงจิตเจตสิก
ทั้งหลายนั้น เพราะเมื่อทวารและอารมณเหลานั้นไมมี (จิตเจตสิก)
ก็ไมมี ประการ ๑
ธรรมทัง้ หลาย (มีจักขุและรูปเปนตน) นั่นไดชื่อวา อายตนะ ๆ
แมโดยเหตุเหลานี้คือ โดยอรรถวาเปนสถานที่อยู ๑ โดยอรรถวาเปน
บอเกิด ๑ โดยอรรถวาเปนที่ชุมนุม ๑ โดยอรรถวาเปนถิ่น (หรือ
แหลง) กําเนิด ๑ โดยอรรถวาเปนเหตุ ๑ โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้แล
เพราะเหตุนั้น วินิจฉัยในอายตนะเหลานี้พึงทราบโดยอรรถอยางนี้
กอนวา จักขุดวย จักขุนั้นเปนอายตนะโดยอรรถตามที่กลาวแลวดวย
เหตุนั้นจึงชื่อจักขายตนะ ฯลฯ ธรรมทั้งหลายดวย ธรรมเหลานั้นเปน
อายตนะ โดยอรรถตามที่กลาวแลวดวย เหตุนั้นจึงชื่อธรรมายตนะ
[โดยลักษณะ]
คําวาลักษณะ คือวินิจฉัยในอายตนะเหลานี้ พึงทราบโดยลักษณะ
แหงจักขุเปนตนดวย ก็แลลักษณะทั้งหลายแหงจักขุเปนตนเหลานั้น ๆ
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธนิเทศเถิด
[โดยมีเพียงนั้น]
คําวา ตาวตฺวโต คือ ตาวภาวโต - โดยความมีเพียงนั้น พระ
พุทธาธิบายนี้มีอยูวา "หากมีคําทวงวา 'ก็ธรรมทั้งหลายมีจักขุเปนอาทิก็
๑

๒

๑. คือโดยอรรถวา ชื่อวาจักขุเพราะเห็นเปนตน และชื่อวาอายตนะ เพราะเปนที่
สืบตอ เพราะเปนที่อยูเปนตน ที่กลาวมาแลว
๒. ไมสมกับขางตน ที่เปน จักขวายตนะ
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คือธรรมนั่นแหละเมื่อเปนเชนนั้น เหตุไฉนจึงไมตรัสวา 'ธรรมายตนะ'
แตเทานั้น (แต) ตรัสอายตนะถึง ๑๒ เลา" คําเฉลยพึงมีวา "เพราะ
ในที่นี้แยกเปนทวารฝาย ๑ เปนอารมณฝาย ๑ แหงกองวิญญาณ ๖
โดยที่ทรงกําหนด (จักขุและรูปเปนตนนั้นไว) เปนอุบัติทวารและเปน
อารมณแหงกอบวิญญาณ ๖ นี่เองเปนความตางแหงธรรมเหลานั้น
เพราะเหตุนี้ จึงตรัสอายตนะถึง ๑๒ แทจริง จักขายตนะเทานั้นเปน
อุบัติทวารและรูปายตนะเทานั้นเปนอารมณ แหงกองวิญญาณที่เนื่องใน
วิถีของจักขุวิญญาณ ฉันเดียวกันนั้น อายตนะนอกนั้นก็เปนอุบัติทวาร
และเปนอารมณแหงกองวิญญาณที่เนื่องในวิถีของวิญญาณนอกนี้ สวน
มนายตนะเปนเอกเทส (สวนหนึ่ง) ซึ่งไดแก ภวังคมนะ เทานั้น
เปนอุบัติทวาร และธรรมายตนะเปนอารมณแหงกองวิญญาณที่ ๖ ไม
ทั่วไป (แกวญ
ิ ญาณอื่นมีจักขุวิญญาณเปนตน)"
อายตนะ ๑๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัส โดยที่ทรงกําหนดไวเปน
อุบัติทวารและเปนอารมณแหงกองวิญญาณ ๖ ดังนี้แล
วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้น ในอายตนะเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[โดยลําดับ]
ขอวาโดยลําดับ ความวา บรรดาลําดับทั้งหลาย มีลําดับความ
เกิดเปนตนที่กลาวในนิเทศกอน แมในที่นี้ก็ลําดับการแสดงเทานั้น
*

มหาฎีกาวาหมายเอา ภวังคมนะ ที่ไหวสองครั้งแลวเปนไปพอจะใหเกิดอาวัชนะ
จึงเปนอุบัติทวารได
*
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แหละใชได แทจริงในเหลาอายตนะภายใน จักขายตนะเปนอายตนะ
ที่ปรากฏ เพราะเปนวิสัยที่เห็นไดและกระทบได เหตุนี้จึงทรงแสดง
เปนขอแรก ตอนั้นจึงทรงแสดงอายตนะที่เหลือมีโสตายตนะเปนตน
อันเปนวิสัยที่เห็นไมไดแตกระทบได อีกนัยหนึ่ง ในเหลาอายตนะ
ภายใน จักขายตนะและโสตายตนะ ทรงแสดงกอนเพราะเปนสิ่งมี
อุปกะระมากโดยความเปนเหตุแหงทัสนานุตริยะและสวนานุตริยะ ตอนั้น
จึงทรงแสดงอายตนะ ๓ มีฆานายตนะเปนอาทิ มนายตนะทรงแสดง
ไวในที่สุด เพราะเปนโคจรวิสัยแหงอายตนะ ๕ มีจักขายตนะเปนตน
สวนในเหลาอายตนะภายนอก อายตนะ ๖ มีรูปายตนะเปนตน ทรง
แสดงไวเปนลําดับ ๆ แหงอายตนะภายในนั้น ๆ เพราะเปนโคจรแหง
อายตนะภายในมีจักขายตนะเปนตน
อีกอยางหนึ่ง ลําดับของอายตนะทั้งหลายนี่ บัณฑิตพึงทราบ
โดยกําหนด (แจกไปตามลําดับ) เหตุเกิดแหงวิญญาณก็ได จริงอยู
คํานี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา "อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยมนะและธรรมทั้งหลาย เกิดมโนวิญญาณ"
ดังนี้
ก็แล วินิจฉัยโดยลําดับในอายตนะเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[โดยสังเขปและโดยพิสดาร]
ขอวา โดยสังเขปและพิสดาร ความวา "เมื่อวาโดยสังเขป
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อายตนะทั้ง ๑๒ ก็เปนแตนามรูปเทานั้น เพราะมนายตนะและธรรมายตนะเปนสวนหนึ่ง สงเคราะหเขากับนาม และอายตนะที่เหลือนั้น
สงเคราะหเขากับรูป แตเมื่อวาโดยพิสดาร (วา) ในอายตนะภายใน
กอน จักขายตนะ โดยชาติก็เปนแตจักขุปสาทเทานั้น แตแตกออก
ไปเปน ปจจัย คติ นิกาย และบุคคล ก็มีประเภทเปนอนันต อายตนะ ๔
มี โสตายตนะเปนตน ก็อยางนั้น มนายตนะมี ๘๙ ประเภท โดย
แยกเปนกุศลวิญญาณ อกุศลวิญญาณ วิบากวิญญาณ และกิรยิ าวิญญาณ และ (อีกอยางหนึ่ง) มีถึง ๑๒๑ ประเภท แตเมื่อแยกเปน
วัตถุและปฏิปทาเปนตน ก็มีประเภทเปนอนันต
รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ และรสายตนะ ก็มีประเภท
เปนอนันต โดยแยกเปน (สภาค) วิสภาค และปจจัย เปนตน
โผฏฐัพพายตนะมี ๓ ประเภท ดวยอํานาจแหงปฐวีธาตุ เตโชธาตุ
และวาโยธาตุ (แต) โดยความแตกตางแหงปจจัยเปนตน ก็มีประเภท
เปนอเนก ธรรมายตนะก็มีประเภทเปนอเนก โดยความแตกตางแหง
สภาวะและความตางกันแหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
๑

๒

๓

๔

๑. มหาฎีกาชวยขยายความวา ปจจัยมีกรรมเปนตน คติมีนรกเปนตน นิกาย คือ
สัตวนิกาย (พวกสัตว) พวกติรัจฉาน เชน ชาง มา พวกมนุษย เชนกษัตริยเปนตน
บุคคล หมายถึงสันดานของสัตวนั้น ๆ
๒. มหาฎีกาวา โลกุตรจิตเวนจากฌานไมมี เพราะฉะนัน้ โลกุตรจิต ๘ คูณดวยฌาน
๕ จึงเปน ๔๐ รวมเขากับโลกิยจิต ๘๑ จึงเปน ๑๒๑
๓. มหาฎีกาวา วัตถุ - ที่อาศัย มีจักขุเปนตน ปฏิปทามีทุกขาปฏิปทาเปนตน
๔. มหาฎีกาใหตัวอยาง เชน รูปสีเขียว ก็เปนสภาคแหงรูปสีเขียว สีอื่นก็เปนวิสภาค
ปจจัยมีกรรมเปนตน
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สุขุมรูปและนิพพาน"
วินิจฉัยโดยสังเขปและโดยพิสดาร บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา
ฉะนี้
[โดยเปนสิ่งพึงเห็น]
สวนในขอวา 'โดยเปนสิ่งพึงเห็น' นี้ มีวินจิ ฉัยวา "อายตนะ
ทั้งหลายที่เปนสังขตะทั้งสิ้น พึงเห็นโดยความไมมา และโดยความไม
จากไป จริงอยู อายตนะเหลานั้น กอนเกิดขึ้นก็มิไดมาแตที่ไหน ๆ
ทั้งเบื้องหนาแตเสื่อมไปก็มิไดไปในที่ไหน ๆ โดยที่แท กอนเกิดขึ้น
มันก็ยังไมได (มี) สภาวะ เบื้องหนาแตเสื่อมไป มันก็เปนสิง่ ที่มี
สภาวะอันแตกไปแลว ในทามกลาง (ระหวาง) ตนกับปลาย ก็เปน
สิ่งไมมีอํานาจเปนไป เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย เพราะ
เหตุนั้น อายตนะเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นโดยความไมมา และโดย
ความไมจากไปเถิด
นัยเดียวกันนั้นพึงเห็นโดยไมมีความดําริ และโดยไมมีความ
ขวนขวาย จริงอยู ความดําริอยางนี้ยอมไมมีแกจักขุและรูปเปนตนวา
"โอ ชื่อวาวิญญาณพึงเกิดขึ้นในเพราะความพรอมเพรียงของเราทั้งหลาย
เถิด" ทั้งจักขุและรูปเปนตนเหลานั้นไมดําริ ไมถงึ ความขวนขวายโดย
ความเปนทวารก็ดี โดยความเปนวัตถุก็ดี โดยความเปนอารมณก็ดี
*

*

ปาฐะพิมพไวเปน นิคมนโต เขาใจวาจะคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน นิคฺ. . .
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เพื่อใหวิญญาณเกิดขึ้น ที่แทมันเปนธรรมดานี่เอง ที่วิญญาณทั้งหลาย
มีจักขุวิญญาณเปนอาทิเกิดขึ้นในเพราะความพรอมเพรียงแหงจักขุและ
รูปเปนตนแล เพราะเหตุนั้น อายตนะเหลานั้น บัณฑิตพึงเห็นโดย
ไมมีความดําริและโดยไมมีความขวนขวายเถิด
อีกอยางหนึ่ง อายตนะภายในพึงเห็นเหมือนบานราง เพราะ
ปราศจากความยั่งยืน ความงาม ความสุข และความเปนตัวตน
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจรปลนหมูบาน เพราะอายตนะภาย
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจรปลนหมูบาน เพราะอายตนะภาย
นอกเหลานั้นเปนฝายอภิฆาต (กระทบ เบียดเบียน) ซึ่งอายตนะ
ภายใน สมพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุถูกรูปทั้งหลายทั้งที่
นาชอบใจและไมนาชอบใจเบียดเบียนเอา " ดังนี้เปนตน ความพิสดาร
บัณฑิตพึงทราบ (ตามแนวพระบาลีนั้นเทอญ)
อีกอยางหนึ่ง อายตนะภายในพึงเห็นเหมือนสัตว ๖ จําพวก
อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนที่โคจรแหงสัตว ๖ จําพวกนั้น "
๑

๒

๓

๔

๑. มหาฎีกาทานแปล อีหา วาความดิน้ รนขวนขวาย (สปริผนฺทกิริยาวเสน อีหน)
แปล พฺยาปาร วาคิด (จินฺตนวเสน พฺยาปารณ) กลับกันกับที่แปลในทีน่ ี้ และทานวา
ปาฐะ น หิ จกฺขรูปาทีน เอว โหติ. . . แสดงพิยาปาร สวน น จ ตานิ. . . แสดง
อีหา ดวยเหตุนี้ทานเลยปรับเอาวา ปาฐะในวิสุทธิมรรคนี้เรียงผิดลําดับ (อุปฺปฏิปาฏิวจน) คือเรียงอีหากอนพิยาปาร ทําไมทานจึงวาเชนนีย้ งั นึกหาเหตุไมได
๒. ปาฐะเปน สฺุาคาโม ผิด ที่ถูกเปน สฺุคาโม
๓. ส. สฬา. ๑๘/๒๑๙. แตในบาลีเปน มนาปามนาเปสุ รูปเปสุ ถาเชนนั้นจะตองแปล
วา จักขุเดือนรอนในเพราะรูปทั้งหลาย....กระมังกระมัง
๔. มหาฎีกาวา สัตว ๖ จําพวก ไดแก อหิ - งู สุสุมาร - จรเข ปกขิ - นก กุกฺกฺรสุนัขบาน สิงคาล - สุนัขปา มักกฏ - ลิง ที่โคจรแหงสัตว ๖ จําพวกนั้น ไดแก วิสมที่รก พิล - วังน้ํา อากาส - ทองฟา คาม - หมูบาน สุสาน - ปาชา วน - ปาไม

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 135

วินิจฉัยโดยเปนสิ่งพึงเห็น ในอายตนะเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารแหงอายแหงอายตนะทั้งหลาย เปนอันดับแรก
ธาตุนิเทศ
สวนธาตุ อันกลาวไวตออายตนะนั้นไป มีวินจิ ฉัยวา ธาตุ ๑๘
คือจักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ
รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ชื่อวาธาตุทั้งหลาย
วินิจฉัยในธาตุเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบโดย
อรรถ โดยลักษณะเปนตน โดยลําดับ โดย
ความมีเพียงนั้น โดยความนับ (จํานวน) โดย
ปจจัย และโดยเปนสิ่งพึงเห็น
[โดยอรรถ]
ในขอเหลานั้น ขอวา โดยอรรถ ความวา วินิจฉัยโดยอรรถ
ที่แปลกกันแหงจักขุศัพทเปนตน บัณฑิตพึงทราบโดยนัยเชนวา "ธรรมชาติใดยอมบอก เหตุนี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาจักขุ สิ่งใดยอมแสดงสี
เหตุนี้สิ่งนั้นจึงชื่อวารูป ความรูแจงแหงจักขุ ชื่อวาจักขุวิญญาณ"
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ดังนี้เปนตนกอน สวนวาวินิจฉัยโดยอรรถที่ไมแปลกกัน พึงทราบดังนี้
ธรรมใดยอมจัด (จําทุกขใหเกิดขึ้น) เหตุนี้ ธรรมนั้นจึงชื่อ
วาธาตุ (แปลวาธรรมผูจัดขึ้น )
หรือวา ธรรมทั้งหลายใด อันสัตวทั้งหลายทรงไว (คือถือ
ไว) เหตุนี้ ธรรมทั้งหลายนั้น จึงชื่อวา ธาตุ (แปลวา ธรรมที่
สัตวทรงไว)
หรือวา วิธาน - การตั้งไว (คือกฎเกณฑ) ชือ่ วาธาตุ
หรือวา ทุกข อันสัตวทั้งหลายทรงไว (คือถือไว) ดวย
ธรรมชาตินนั้ (เปนเหตุ) เหตุนี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาธาตุ (แปล
วา ธรรมชาติเปนเหตุทรง (ทุกข) ไว แหงสัตวทั้งหลาย)
หรือวา ทุกข อันสัตวทั้งหลายทรงไว (คือตั้งไว) ในธรรม
ชาตินั่น เหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวาธาตุ (แปลวา ธรรมชาติเปนที่
อันสัตวทรง (ทุกข) ไว)
จริงอยู ธาตุทั้งหลายที่เปนโลกิยะ เปนสิ่งที่ธรรมดากําหนดไว
โดยความเปนตัวมูลเหตุ ยอมจัดแจงสังสารทุกขขึ้นเปนอเนกประการ
ดุจธาตุ (แร) ทั้งหลาย มีธาตุทองธาตุเงินเปนอาทิ จัดสรรโลหะ
มีทองและเงินเปนตนขึ้น ฉะนั้น
๑

๒

๑. วิทหติ (ซึ่งแปลวาจัด ในที่นี้) มหาฎีกาใหความหมายวา 'ทําใหเกิดขึ้น ดุจ
บังคับวา เจาตองเปนไปอยางนั้นอยางนี'้ เพราะฉะนัน้ จะแปลโดยความอีกอยางหนึง่
วา 'บังคับ' ตรง ๆ ก็นาจะไดในลางแหง
๒. มหาฎีกาวา โลกุตรธาตุ ยอมไมจัดแจงสังสารทุกขใหเกิดขึน้ มีแตรื้อทําลายทุกข
เพราะฉะนั้น ในที่นี้ทานจึงเรียง 'โลกิยะ' เปนวิเสสนะกํากับไวดวย
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อนึ่ง โลกิยธาตุทั้งหลายนั้นอันสัตวทั้งหลายทรงไว หมายความ
วา (ยึด) ถือไว ดุจภาระ (ของหนัก) อันคนทั้งหลายผูขนภาระ
ถือ (แบกหาม) ไป ฉะนั้น
อนึ่ง โลกิยธาตุนั้น เปนแตทุกขวิธาน (กฎเกณฑแหงทุกข)
เทานั้น เพราะไมเปนไปในอํานาจ (ของใคร)
อนึ่ง สังสารทุกข อันสัตวทั้งหลายตาม (ยึด) ถือไว ก็ดวย
ธาตุทั้งหลายนั่นเปนเหตุ
อนึ่ง สังสารทุกขนั้นที่ถูกจัดไวแลวอยางนั้น สัตวทั้งหลายก็ทรงไว
หมายความวา ตั้งไวในธาตุทั้งหลายนั่นแล
ในธรรมทั้งหลายมีจักขุเปนตน ธรรมแตละขอทรงเรียกวาธาตุ
ก็ดวยอํานาจแหงความหมาย มีความหมายวา 'วิทหติ - จัดขึ้น วิธียเตอันสัตวทรงไว' เปนตน ตามความที่เปนได ดังกลาวมาฉะนี้
อีกนัยหนึ่ง ธาตุนี่หาเหมือนอัตตาของพวกเดียรถียซึ่งมิไดมีอยู
โดยสภาวะไม แตธาตุนี่ ไดชื่อวาธาตุ เพราะทรงไวซึ่งสภาวะของตน
อนึ่ง เสลาวยวะ (ชิ้นหิน) ทั้งหลายมีหรดาลและมโนศิลา
เปนตน อันวิจิตร (แปลก ๆ ) ในโลก ก็เรียกวาธาตุ ฉันใด แม
ธาตุทั้งหลายนี้ ก็เหมือนธาตุทั้งหลายนั่น เพราะมันก็เปนอวยวะแหง
ความรูและสิ่งที่ควรรูอันวิจิตร ฉันนั้นแล หรือเปรียบเหมือนสมญาวา
ธาตุ ยอมมีไดในโกฏฐาสทั้งหลายอันกําหนดลักษณะตางกันและกัน เชน
รสและโลหิตเปนตน ซึ่งเปนอวยวะแหงกลุม กลาวคือสรีระ ฉันใด
สมญาวาธาตุ ก็พึงทราบ (วามีได) แมในอวยวะทั้งหลายแหงอัตภาพ
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กลาวคือปญจขันธนี่ ฉันนั้น เพราะอวยวะมีจักขุเปนตนนั่นก็กําหนด
ลักษณะตางกันและกันไดแล
อีกอยางหนึ่ง คําวา ธาตุ นั่นเปนคําเรียกสภาวะที่เปนนิรชีพ
(ไมมีชีพ) เทานั้นเอง จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงทํา
ธาตุเทศนาเพื่อถอนชีวสัญญา (ความสําคัญวาชีพ) ไวในพระบาลีวา
"ดูกรภิกษุ บุรุษนี้มีธาตุ ๖" ดังนี้เปนอาทิแล
เพราะเหตุนั้นแล โดยอรรถตามที่กลาวมา (บัณฑิตพึงทราบ
วิเคราะหวา) จักขุดวย จักขุนั้นเปนธาตุดวย จึงชื่อจักขุธาตุ ฯลฯ
มโนวิญญาณดวย มโนวิญญาณนั้นเปนธาตุดวย จึงเชื่อมโนวิญญาณธาตุ
แล
วินิจฉัยโดยอรรถในธาตุเหลานั้น บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา
ฉะนี้ เปนอันดับแรก
[โดยลักษณะเปนตน]
ขอวาโดยลักษณะเปนตน ความวา วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน
แหงธาตุมีจักขุเปนอาทิในนิเทศนี้ บัณฑิตก็พึงทราบดวย ก็แตวา
ลักษณะเปนตนนั้นแหงธาตุทั้งหลายนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน
๑

๒

๓

๑. ความทอนนี้ ตอนตนดูเหมือนหมายความวา อวยวะ คือชิ้นสวนยอย ๆ เรียกวาธาตุ
สวนตอนหลังดูเหมือนหมายความวา อวยวะซึ่งกําหนดลักษณะตางกันได จึงเรียกวา
ธาตุ (?)
๒. ม. อุ. ๑๔๑๔๓๖.
๓. หมายถึง ลักษณะ รส ปจจุปฏฐน และปทัฏฐาน
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ขันธนิเทศเถิด
[โดยลําดับ]
ขอวา โดยลําดับ ความวา แมในที่นี้ บรรดาลําดับทั้งหลายมี
ลําดับแหงความเกิดเปนตนที่กลาวแลวในนิเทศกอน ก็ลําดับแหงการ
แสดงเทานั้นใชได ก็แลลําดับแหงการแสดงนี้นั้น ทานกลาวโดย
กําหนดลําดับแหงเหตุและผล จริงอยู ธาตุสองนี้คือจักขุธาตุ รูปธาตุ
เปนเหตุ ธาตุหนึ่งคือจักขุวิญญาณธาตุเปนผล ลําดับอยางนี้ บัณฑิต
พึงทราบในธาตุที่เหลือทั้งปวง
[โดยความมีเพียงนั้น]
คําวา ตาวตฺวโต คือ ตาวภาวโต - โดยความมีเพียงนั้น พระ
พุทธาธิบายนี้มีอยูวา หากมีคําทวงวา "ก็แมธาตุทั้งหลายอื่น เชนวา
'อาภาธาตุ สุภธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิยญาณัญจายตนธาตุ
อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ กามธาตุ พยาบาทธาตุ วิหิงสาธาตุ เนกขัมมธาตุ อพยาบาทธาตุ อวิหิงสาธาตุ สุขธาตุ ทุกขธาตุ โสมนัสธาตุ โสมนัสธาตุ อุเบกขาธาตุ อวิชชาธาตุ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ หีนธาตุ มัชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ สังขตธาตุ อสังขตธาตุ
โลกมีธาตุเปนอเนก มีธาตุตาง ๆ ' ดังนี้เปนตนก็ปรากฏอยูในลางที่
แหงพระสูตรและพระอภิธรรมนั้น ๆ เมื่อเปนอยางนี้ เหตุไฉนพระ
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ผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงทําปริเฉท (กําหนดจัดเขาเปนหมวด) โดย
อํานาจแหงธาตุทั้งสิ้น มาทรงทําปริเฉทแตวาธาตุ ๑๘ เหลานี้เลา"
ดังนี้ไซร คําเฉลยพึงมีวา "เพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยูโดยสภาวะ ก็
แทจริง อาภาธาตุ ก็คืออรูปธาตุ สวนสุภธาตุก็เนื่องอยูในรูปธาตุเปนตน เพราะอะไร ? เพราะสุภธาตุก็คือสุภนิมิต จริงอยู
สุภธาตุ คือสุภนิมิต และสุภนิมิตนั้นพนไปจากรูปเปนตนหามีไม นัย
หนึ่ง สุภธาตุก็คือธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตนที่เปนอารมณแหงกุศลวิบาก
เพราะเหตุนั้น สุภธาตุนั้น ก็คือรูปธาตุเปนตนเทานั้นเอง
จิตในอรูปธาตุ ๔ มีอากาสานัญจายตนธาตุเปนตน ก็เปนมโนวิญญาณธาตุ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เปนธรรมธาตุ สวนสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ไมมีโดยสภาวะ เพราะสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุนั้น เปน
แตความดับแหงธาตุ ๒ (คือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุ) เทานั้น
กามธาตุ ก็เปนแตธรรมธาตุ ดังพระบาลีวา "ในธาตุเหลานั้น
กามธาตุเปนอยางไร ? กามธาตุคือความคิด ความตรึก ฯลฯ ความ
ดําริผิดอันเกี่ยวเนื่องดวยกาม " ดังนี้ หรือมิฉะนั้น ก็เปนธาตุทั้ง ๑๘
ดังพระบาลีวา "เบื้องต่ําทําอเวจีนรกใหเปนที่สุด เบื้องสูงทําพวกเทพ
ปรนิมมิตรสวัตดีไวภายใน ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ที่ทองเที่ยวอยูในภพทั้งหลายนั่น ที่เนื่องอยูในภพ
ทั้งหลายนั่น ในระหวาง (ที่กําหนด) นั้น อันใด อันนี้เรียกวากาม๑

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๖.
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ธาตุ " ดังนี้
เนกขัมมธาตุ เปนธรรมธาตุแท แมจะเปนมโนวิญญาณธาตุ
ก็ไดเหมือนกัน เพราะ (มี) บาลีวา "ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลทั้งปวง
ชื่อเนกขัมมธาตุ"
พยาบาทธาตุ วิหิงสาธาตุ อพยาบาทธาตุ อวิหิงสาธาตุ สุขธาตุ
ทุกขธาตุ โสมนัสธาตุ โทมนัสธาตุ อุเบกขาธาตุ อวิชชาธาตุ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ ก็เปนธรรมธาตุเหมือนกัน
หีนธาตุ มัชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ ก็ธาตุ ๑๘ นัน่ เองแหละ จริง
อยู ธาตุมีจักขุธาตุเปนตน ที่เลว ก็เปนหีนธาตุ ที่ปานกลางและ
ที่ประณีต ก็เปนมัชณิมธาตุ และปณีตธาตุ แต (เมื่อวา) โดย
นิปริยาย (สิน้ เชิง) ธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุทั้งหลายฝายอกุศล
จัดเปนหีนธาตุ ธาตุทั้งสอง (นั้น) ฝายกุศลและอัพยากฤต และ
จักขุธาตุเปนตนดวยที่เปนโลกิยะ จัดเปนมัชฌิมธาตุ สวนธรรมธาตุ
และมโนวิญญาณธาตุที่เปนโลกุตระ จัดเปนปณีตธาตุ
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็ไดแกโผฏฐัพพธาตุ อาโป
ธาตุและอากาสธาตุ จัดเปนธรรมธาตุ วิญญาณธาตุก็เปนสังเขปแหง
วิญญาณธาตุ ๗ มีจักขุวิญญาณเปนตนนั่นแหละ
๑

๒

๓

๑. อภ. วิ. ๓๕/๑๐๖.
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๗.
๓. มหาฎีกาวา วิญญาณธาตุ โดยทั่วไปก็แจกเปน ๖ แตในที่นี้ทานถือเอาตัวมโนธาตุ
(ธาตุรู) เขาดวย จึงเปน ๗ เพราะมโนธาตุเปนทั้งปุเรจาริกและปจฉาจาริกแหง
วิญญาณธาตุนนั้ (หมายความวามโนธาตุมอี ยูกอนวิญญาณธาตุ และเมือ่ วิญญาณธาตุดับ
ไปแลว มโนธาตุก็ยังไปอยู เชนนั้นกระมัง ?)
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ธาตุ ๑๗ เอกเทสแหงธรรมธาตุ เปนสังขตธาตุ สวนอสังขตธาตุ ไดแกเอกเทสแหงธรรมธาตุอยางเดียว
สวนอเนกธาตุนานาธาตุโลก ก็คือความแตกออกไป (เปน
หลายอยางตางชนิด) แหงธาตุ ๑๘ เทานั้นเองแล
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสธาตุแต ๑๘ เพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยู
โดยสภาวะ ตกอยูภายในธาตุ ๑๘ นัน้ แลว ดังกลาวมาฉะนี้แล
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสธาตุแต ๑๘ เพื่อถอนสัญญา
ของบุคคลจําพวกชีวสัญญี (มีความสําคัญวามีชีวะ) ในวิญญาณ อันมี
ความรูเปนสภาพดวย จริงอยู บุคคลจําพวกชีวสัญญีในวิญญาณอันมี
ความรูเปนสภาพมีอยู พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะทรง
ประกาศความที่วิญญาณนั้นมีเปนอเนก โดยแตกออกเปนจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ ดังกลาวมานั้น และ
ความที่วิญญาณนั้นเปนของไมเที่ยง เพราะมีความเปนไปเนื่องอยูดวย
ปจจัยมีจักขุและรูปเปนตน ทรงถอนชีวสัญญาอันนอนเนื่อง (อยูใน
สันดาน) มานานของบุคคลเหลานั้นเสีย จึงทรงประกาศธาตุ ๑๘
แถมอีกหนอย พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธาตุแต ๑๘
๑

๒

๓

๑. นับตั้งแตจกั ขุธาตุถึงมโนวิญญาณธาตุ เวนธรรมธาตุ.
๒. หมายความวา ธาตุนั้นมีหลายอยาง มีจักขุธาตุเปนตน และแตละอยางก็มีประการ
ตาง ๆ
๓. เขาใจวาทานกลาววิญญาณธาตุ ๗ คือนับมโนธาตุดวย ตามนัยทีอ่ ธิบายไวแลว ใน
เชิงอรรถ ๓ หนา ๑๔๑.
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เทานั้น ก็ดวยอํานาจแหงอัชฌาสัยของสัตวที่จะพึงฝกสอนไดดวยประการ
อยางที่กลาวมานั้นประการหนึ่ง อนึ่ง สัตวเหลาใดเปนสัตวจําพวกที่
จะพึงฝกสอนไดดวยเทศนาอันไมสังเขปและไมพิสดารนักอันนี้ ก็ดวย
อํานาจแหงอัชฌาสัยของสัตวจําพวกนั้น ประการหนึ่งดวย
จริงอยู ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว
ทั้งหลาย อันเดชแหงพระสัทธรรมของ
พระองคกําจัดแลว ยอมถึงซึ่งความสลาย
ไปโดยพลัน ดวยประการใด ๆ พระองค
ยอมทรงประกาศธรรมโดยนัยสังเขปบาง
พิสดารบาง ดวยประการนั้น ๆ แล
วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้นในธาตุทั้งหลายนั่น บัณฑิตพึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[โดยการนับ (จํานวน)]
ขอวา โดยการนับ (จํานวน) ความวา อันดับแรก จักขุ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ขันธเทศนา และอายตนเทศนา เปนเทศนาสังเขป อินทริยเทศนา
เปนเทศนาพิสดาร เพงเทศนา ๒ อยางนัน้ ธาตุเทศนานี้ ก็เปนเทศนาไมสังเขป ไม
พิสดารนัก อีกอยางหนึ่ง ธาตุเทศนาที่กลาวในอภิธรรม หรือในสุตตันตภาชนีย เปน
เทศนาสังเขปนัก สวนธาตุเทศนาที่พึงแสดงดวยอํานาจธาตุทั้งหลาย มีอาภาธาตุเปนตน
มีอเนกธาตุนานาธาตุเปนที่สดุ เปนเทศนาพิสดารนัก เพงธาตุเทศนา ๒ อยางนัน้ แลว
ธาตุเทศนานี้กเ็ ปนเทศนาไมสังเขปไมพิสดารนัก.
๒. สทฺธมฺมเตชวิหต ทานเรียงไวหนา วิลย ชวนใหเห็นวาเปนบทวิเสสนะของวิลย
แตทางความเปนไปไมได ในที่นแี้ ปลเปนวิเสสนะของ ตโม ไดความดี สวนปญหาวา
เหตุไร ลิงคจึงไมเสมอกันเลา ? ขอนี้อะไรจะวิปลาศไปบางหรือไม ไมทราบได แตวา
ตม นั้นเปนไดสองลิงค คือเปนปุ. ก็ได นปุ. ก็ได.
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ธาตุ (วา) โดยชาติก็ถึงซึ่งความนับวาเปนธรรมจํานวน ๑ คือเปน
จักขุประสาท โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ
สัททธาตุ คันธธาตุและรสธาตุ ก็อยางนั้น คือถึงซึ่งความนับวาเปน
ธรรมจํานวน ๑ โดยเปนโสตประสาทเปนตน แตโผฏฐัพพธาตุถึง
ซึ่งความนับวาเปนธรรมจํานวน ๓ ดวยอํานาจแหงปฐวีธาตุเตโชธาตุ
และวาโยธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ถึงซึ่งความนับวาเปนธรรมจํานวน ๒
โดยเปนกุศลวิบากวิญญาณและอกุศลวิบากวิญญาณ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ และกายวิญญาณธาตุก็อยางนั้น
สวนมโนธาตุ ถึงซึ่งความนับวาเปนธรรมจํานวน ๓ โดยเปนปญจทวาราวัชนะ กุสลากุสลวิบาก และสัมปฏิจฉันนะ ธรรมธาตุถึงซึ่งความ
นับวาเปนธรรมจํานวน ๒๐ ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ ๓ สุขุมรูป ๑๖
และอสังขตธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ถึงซึ่งความนับวา เปนธรรม
จํานวน ๗๖ ดวยอํานาจแหงกุศลวิญญาณ อกุศลวิญญาณและอัพยากตวิญญาณที่เหลือ แล
วินิจฉัยแมโดยการนับ (จํานวน) ในธาตุทั้งหลายนั่น บัณฑิต
พึงทราบดังกลาวมา ฉะนี้
[โดยปจจัย]
ในขอวา ปจจัย นี้มวี ินิจฉัยวา กอนอื่น จักขุธาตุเปนปจจัยโดย
ปจจัย ๖ โดยเปนวิปยุตปจจัย ๑ ปุเรชาตปจจัย ๑ อัตถิปจจัย ๑
อวิคตปจจัย ๑ นิสสยปจจัย ๑ อินทริยปจจัย ๑ รูปธาตุเปนปจจัย
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โดยปจจัย ๔ โดยเปนปุเรชาตปจจัย ๑ อัตถิปจจัย ๑ อวิคตปจจัย ๑
อารัมมณปจจัย ๑ แหงจักขุวิญญาณธาตุ ธาตุที่เหลือ (อีก ๔ คู)
มีโสตธาตุ สัททธาตุเปนตน ก็เปนปจจัยแหงวิญญาณธาตุที่เหลือ มี
โสตวิญญาณธาตุเปนอาทิอยางนั้น สวนอาวัชชมโนธาตุที่เหลือ มี
โดยปจจัย ๕ โดยเปนสมนันตรปจจัย ๑ อนันตรปจจัย ๑ นัตถิปจจัย ๑ วิคตปจจัย ๑ อนันตรุปนิสสยปจจัย ๑ แหงวิญญาณธาตุ
ทั้ง ๕ นั้น วิญญาณธาตุทั้ง ๕ นั้นเลาก็เปนปจจัยแหงสัมปฏิจฉันนมโนธาตุ ฉันเดียวกันนั้น สัมปฏิจฉันนมโนธาตุ ก็เปนปจจัยแหง
สันตีรณมโนวิญญาณธาตุ สันตีรณมโนวิญญาณธาตุนั้นเลา ก็เปน
ปจจัยแหงโวฏฐัพนมโนวิญญาณธาตุ โวฏฐัพพนมโนวิญญาณธาตุเลา
ก็เปนปจจัยแหงชวนมโนวิญญาณธาตุ สวนชวนมโนวิญญาณธาตุเปน
ปจจัยโดยปจจัย ๖ คือโดยปจจัย ๕ นั้น และอนันตรปจจัย ๑ แหง
ชวนมโนวิญญาณธาตุเปนลําดับ ๆ ไป นี่เปนนัยในปญจทวารกอน
สวนในมโนทวาร ภวังคมโนวิญญาณธาตุเปนปจจัยแหงอาวัชนมโนวิญญาณธาตุ และอาวัชชนมโนวิญญาณธาตุ เปนปจจัยแหงชวนมโนวิญญาณธาตุโดยปจจัย ๕ (มีสมนันตรปจจัยเปนตน) ที่กลาวมากอน
นั่นแล สวนธรรมธาตุ เปนปจจัยมากอยาง โดยปจจัยเปนตนวา สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตปจจัย อัตถิปจจัย
อวิคตปจจัย แหงวิญญาณธาตุทั้ง ๗ สวนธาตุทั้งหลาย (๑๗) มี
*

อุปนิสสยปจจัย ทานแจกเปน ๓ คือ อารัมมณูปนิสสัย อนันตรูปนิสสัย ปกตูปนิสสัย.
*
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จักขุธาตุเปนตน และธรรมธาตุลางอยาง เปนปจจัยแมโดยปจจัยมี
อารัมณปจจัยเปนตน แหงมโนวิญญาณธาตุลางอยาง อนึ่ง ใชแต
จักขุและรูปเปนตนเทานั้น เปนปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุเปนอาทิ
ก็หาไม ที่แทแมสิ่งอื่นมีแสงสวางเปนตน ก็เปนปจจัยดวย เพราะเหตุนั้น บุรพาจารยทั้งหลายจึงกลาวไววา "อาศัยจักษุ รูป แสงสวาง
และมนสิการ (คืออาวัชนะ) เกิดจักขุวิญญาณขึ้น อาศัยโสต เสียง
ชอง (หู) และมนสิการ เกิดโสตวิญญาณขึ้น อาศัยฆนะ กลิน่
ลม และมนสิการ เกิดฆานวิญญาณขึ้น อาศัยชิวหา รส น้ํา (ลาย)
และมนสิการ เกิดชิวหาวิญญาณขึ้น อาศัยกาย โผฏฐัพพะ ปฐวีธาตุ
(ที่อาศัยของกายประสาท) และมนสิการ เกิดกายวิญญาณขึ้น อาศัย
ภวังคมนะ (คือภวัคจิตที่ไหวแลว ๒ ครั้ง) ธรรม และมนสิการ
เกิดมโนวิญญาณขึ้น" ดังนี้
นี่เปนความสังเขปในขอวาปจจัยนี้ สวนประเภทปจจัยโดยพิสดาร
จักมีแจงในนิเทศแหงปฏิจจสมุปบาท
วินิจฉัยแมโดยปจจัย ในธาตุทั้งหลายนั่น บัณฑิตพึงทราบดัง
กลาวมาฉะนี้
[โดยเปนสิ่งพึงเห็น]
ขอวา ทฏพฺพา ความวา อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยโดยเปนสิ่ง
พึงเห็นในธาตุทั้งหลายนั่น แทจริง สังขตธาตุทั้งหมดเทียว บัณฑิต
พึงเห็นโดยความเปนของวางจากสวนเบื้องตน (คืออดีต) และสวน
เบื้องปลาย (คืออนาคต) โดยความเปนของเปลาจากความยั่งยืน ความ
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งามความสุขความเปนตน และโดยมีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย แต
(เมื่อวา) โดยความแปลกกันในธาตุทั้งหลายนั้น จักขุธาตุพึงเห็น
เหมือนหนากลอง รูปธาตุเหมือนไม (ตีกลอง) จักขุวิญญาณธาตุ
เหมือนเสียง (กลอง) โดยนัยอยางนั้น จักขุธาตุเหมือนหนาแวน
(สองหนา) รูปธาตุเหมือนหนา จักขุวิญญาณธาตุเหมือนเงาหนา
อีกนัยหนึ่ง จักขุธาตุเหมือน (ทอน) ออย และเมล็ดงา รูปธาตุ
เหมือนเครื่องหีบออยและไมบีบเงา จักขุวิญญาณธาตุเหมือนน้ําออยและ
น้ํามันงา นัยเดียวกันนั้นจักขุธาตุเหมือนไมสีไฟอันลาง รูปธาตุเหมือน
ไมสีไฟอันบน จักขุวิญญาณธาตุเหมือนไมสีไฟอันลาง รูปธาตุเหมือน
โสตธาตุเปนตน ก็นัยนี้ สวนมโนธาตุพึงเห็นเหมือนปุเรจร (ผูนํา
หนา) และอนุจร (ผูตามหลัง) แหงวิญญาณธาตุทั้งหลายมีจักขุ
วิญญาณธาตุเปนตน โดยความตามที่มันเปนได ในธรรมธาตุ เวทนาขันธ พึงเห็นเหมือนลูกศรและเหมือนหลาว สัญญาขันธและสังขารขันธ เหมือนคนที่อาดูรเพราะตองศรและหลายคือเวทนาเขา นัยหนึ่ง
สัญญาของบุถุชนทั้งหลาย เหมือนกํามือเปลา เหตุทําทุกขเพราะความ
หวังใหเกิด เหมือนเนื้อปา เพราะทําใหถือเอานิมิตโดยความไมเปนจริง
สังขาร (ขันธ) เหมือนบุรุษผูซัด (คนอื่น) ลงหลุมถานเพลิง
เพราะชัด (สัตว) ไปในปฏิสนธิ เหมือนโจรที่ราชบุรุษติดตาม
(จับ) เพราะถูกชาติทุกขติดตาม เหมือนพืชตนไมมีพิษ เพราะ
เปนเหตุแหงขันธสันดาน อันนําอนัตถะทั้งปวงมาให รูปพึงเห็น
เหมือนกงจักรอันคม เพราะเปนเหตุแหงอุปทวะนานาชนิด สวน
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อสังขตธาตุทั้งหลาย บัณฑิตพึงเห็นโดยความเปนอมตะ เปนสันตะ
(สงบระงับ) เปนเขมะ (พนภัย) เพราะอะไร ? เพราะเปน
ฝายตรงขามตออนัตถะทั้งปวง มโนวิญญาณธาตุ พึงเห็นเหมือนลิง
ในปา เพราะไมมีความหยุดอยูในอารมณทั้งหลาย เหมือนมาเลว
เพราะฝกไดยาก เหมือนทอนไมที่ขวางขึ้นฟา เพราะมันตกไปตามที่
มันปรารถนา เหมือนนักฟอนรําในโรงฟอนรํา (อันแตงายหลาก ๆ)
เพราะประกอบดวยเพศ (เครื่องแตงกาย) คือกิเลสมีประการตาง ๆ
มีโลภะโทสะเปนตน แล
บริเฉทที่ ๑๕ ชื่ออายตนธาตุนิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 149

อินทรีย สัจจนิเทศ
อินทรียนิทศ
สวนวา อินทรีย ๒๒ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย
อุเบกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย ชื่อวาอินทรีย ที่ยกขึ้นแสดงไวถัดธาตุมา
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอินทรียทั้งหลาย
นั้น โดยอรรถ โดยลักษณะเปนตน และโดย
ลําดับ อนึ่ง โดยแยกประเภท และไมแยก
ประเภท โดยกิจ และโดยภูมิ
[โดยอรรถ]
ในอินทรียทั้งหลายนั้น เบื้องแรก อรรถแหงอินทรียทั้งหลาย
มีจักขุเปนตน ชัดแจงตามนัย (ที่กลาวมาแลวในอายตนนิทศ) วา
"ธรรมชาตใดยอมเห็น เหตุนี้ ธรรมชาตนั้นจึงชื่อจักขุ" ดังนี้เปนตน
แลว
สวนในอินทรีย ๓ ขางทาย ขอแรกตรัสเรียกวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เพราะเกิดแกบุคคลผูปฏิบัติดวยมุงอยางนี้วา "เราจักรู
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ซึ่งอมตบทหรือวาซึ่งสัจจธรรม ๔ ที่ยงั ไมรู ในบุพภาค (คือกอน
โสดาปติมรรค)" และเพราะมีอรรถ (คือสภาวะ) แหงความเปนอินทร
(ใหญยิ่ง) อยูพรอมดวย ขอ ๒ ตรัสเรียกวาอัญญินทรีย เพราะ
รูชัด (ดวยมรรค) และเพราะมีอรรถแหงความเปนอินทรอยูพรอม
ดวย ขอ ๓ ตรัสเรียกวา อัญญาตาวินทรีย เพราะเกิดแตพระขีณาสพ
ผูรูทั่วถึง คือมีญาณกิจในสัจจะ ๔ สําเร็จแลว และเพราะมีอรรถ
แหงความเปนอินทรอยูพรอมดวย
ถามวา "อะไรเลา ชือ่ วาอรรถแหงความเปนอินทรแหงอินทรีย
เหลานั้น ?" แกวา อรรถแหงเครื่องหมายของสิ่งที่เปนใหญยิ่ง (คือ
กรรม) ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร อรรถแหงสิ่งที่ทานผูเปน
ใหญยิ่ง (คือพระพุทธเจา) แสดงไว ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร
อรรถแหงสิ่งที่ทานผูเปนใหญยิ่ง (คือพระพุทธเจา) ไดเห็น (คือรู)
ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร อรรถแหงสิ่งอันสิ่งที่เปนใหญยิ่งคือ
(กรรม) จัด (ใหเกิด) ขึ้น ชื่อวาอรรถแหงความเปนอินทร อรรถ
แหงสิ่งที่ทานผูเปนใหญยิ่ง (คือพระพุทธเจา) ใชสอย ชื่อวาอรรถแหง
ความเปนอินทร อรรถทัง้ ปวงนั้นใชไดตามที่ควรใชในอินทรียน ิเทศนี้
แทจริง พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา
*

ตรงนี้มหาฎีกาทานสอนใหแปลวาอรรถแหง. . . และ 'อรรถ' ทานแกเปนภาว
และ สภาว เชน อินฺทลิงฺคสฺส อตฺโถ ตสภาโว อินฺทลิงฺคฏโ และ อินฺทฏ
กาเรติ . . . อินทฺ ภาว การยติ (ครองความเปนอินทร) แตลางแหงก็แปลวา
อรรถคือ. . . เราแปลวาอรรถวา . . . กันมาก เพราะฉะนัน้ ตรงไหนแปลอยางใดความ
จับใจดี ก็จะแปลอยางนั้น

*
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อินทร เพราะทรงมีความเปนใหญยิ่ง อนึ่ง กุศลากุศลกรรม ก็ชื่อวา
อินทร เพราะไมมีใคร ๆ เปนใหญในกรรมทั้งหลาย (แตกรรมเปน
ใหญยิ่ง) เพราะเหตุนั้น ในอินทรียท ั้งหลายนั้น (วาถึง) อินทรีย
ที่กรรมใหเกิดกอน (อินทรียที่กรรมใหเกิดนั้น) ยอมสอ (ใหรู)
กรรมทั้งที่เปนกุศลและอกุศล และมันก็เปนสิ่งที่กรรมนั้นจัด (ใหเกิด)
ขึ้นดวย เพราะเหตุนั้นจึงชื่ออินทรีย เพราะอรรถวาสอ (ใหรูถงึ )
สิ่งเปนใหญยิ่ง (คือกรรม) ดวย เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันสิ่งที่เปน
ใหญยิ่ง (คือกรรม) จัด (ใหเกิด) ขึ้นดวย อนึ่งอินทรียทั้งหมด
นั่นแหละเปนสิ่งอันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศขึ้น และเปนสิ่งที่
พระองคไดตรัสรูเองดวยตามที่เปนจริง เพราะเหตุนั้นจึงชื่ออินทรีย
เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันทานผูเปนใหญยิ่ง (คือพระพุทธเจา) แสดง
ขึ้นไวดวย เพราะอรรถวาเปนสิ่งอันทานผูเปนใหญยิ่ง (คือพระพุทะ
เจา) ไดเห็น (คือตรัสรู) ดวย อนึ่ง อินทรียเหลานั้นลางอยาง
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนีใหญยิ่งพระองคนั้นแหละ ทรงใชสอยโดย
ใชเปนโคจร (คือเปนอารมณ) ลางอยางทรงใชสอยโดยใชทางภาวนา
(คือทรงทําใหมีขึ้นเชนสัทธินทรียเปนตน) เพราะเหตุนั้น จึงชื่ออินทรีย เพราะอรรถวาเปนสิ่งที่ทานผูเปนใหญยิ่งใชสอยดวยประการหนึ่ง
๑

๒

๓

๑. อินท หรือ อินทร ทานไขเปน ปรมิสฺสร - เปนใหญยิ่ง ลางทีเราจึงแปลวา จอม
๒. ปาฐะเปน กมฺเมสุ กสฺสจิ อิสฺสริยาภาวโต นาจะเปน . . . อิสฺสริยภาวโต
แปลวา เพราะบรรดากรรมไมวากรรมอะไรก็มีความเปนใหญ (ทั้งนัน้ ) จะไดเสมอ
กับบท ปรมิสฺสริยภาวโต ขางตน
๓. ตามนี้ อรรถทั้ง ๕ นี้ ใชในกรรม ๒ ใชในพระผูมีพระภาคเจา ๓
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อีกอยางหนึ่ง จักษุเปนตนนั้น ชื่อวาอินทรีย เพราะอรรถแหง
ความเปนใหญที่ไดแกความเปนอธิบดี (คือเปนอินทรียปจจัย - สนับสนุน
โดยความเปนใหญ) จริงอยูความเปนอธิบดีแหงจักษุเปนตน ชื่อวา
สฤษฏผลในความเปนไปแหงจักขุวิญญาณเปนอาทิ เพราะเมื่อมันกลา
วิญญาณก็กลา และเพราะเมื่อมันออน วิญญาณก็ออน แล
นี่เปนวินิจฉัยโดยอรรถในอินทรียทั้งหลายนั้น เปนอันดับแรก
[โดยลักษณะเปนตน]
ขอวา โดยลักษณะเปนตน ความวา พึงทราบวินิจฉัยแหงจักษุ
เปนตน โดยลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน และปทัฏฐานดวย ก็แลลักษณะ
เปนตนของจักษุเปนอาทินั้น ไดกลาวไวแลวในขันธนิเทศ สวน
อินทรีย ๔ (ขางทาย) มีปญญินทรียเปนตน โดยความก็คืออโมหะ
นั่นเอง อินทรียที่เหลือก็มาแลวโดยสรุปในขันธนิเทศนั้นเหมือนกันแล
[โดยลําดับ]
แมลําดับในขอวาโดยลําดับนี้ ก็เปนลําดับแหงการแสดงเหมือน
กัน
ในอินทรียทั้งหลายนั้น อินทรีย (๖) มีจักขุนทรีย เปนตน อัน
นับเขาในอัตภาพ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกอน เหตุวาความ
ไดอริยภูมิยอมมีเพราะกําหนดรูธรรมภายใน (ตนของตน) อัตภาพ
นั้นเลา ถึงซึง่ อันนับวาหญิงก็ดี วาชายก็ดี เพราะอาศัยธรรมอันใด
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เพื่อจะทรงชี้วานี่ธรรมอันนั้น จึงทรงแสดงอิตถินทรีย และปุริสินทรีย
เปนลําดับไป ตอนั้นทรงแสดงชีวิตนทรีย เพื่อใหทราบวา "แมธรรม
ทั้งสองอยางนั้น ก็มีความเปนไปเนื่องดวยชีวิตินทรีย" ถัดไปทรงแสดง
อินทรีย (๕) มีสุขินทรียเปนตน เพื่อใหทราบวา "ความเปนไปแหง
ชีวิตินทรียนนั้ ยังมีอยูตราบใด ความไมกลับ (คือไมดับ) แหงความเสวย
อารมณเหลานั้นก็ยังมีอยูตราบนั้น และความเสวยอารมณทุกอยางนั้นก็
ลวนเปนทุกข" ตอนั้นทรงแสดงอินทรีย (๕) มีสัทธินทรียเปนอาทิ
เพื่อชี้ขอปฏิบัติวา "อันธรรม (มีสัทธาเปนตน) นั่น พึงบําเพ็ญขึ้น
เพื่อความดับแหงความเสวยอารมณนั้น" ลําดับนั้นทรงแสดงอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย เพื่อแสดงความไมเปลาประโยชนแหงการปฏิบัติวา
"ดวยการปฏิบัตินี้ ธรรมนั่นจึงเกิดปรากฏขึ้นในตนเปนปฐม" แตนั้น
ทรงแสดงอัญญินทรีย เพราะเปนผลของอนัญญตัญญัสสามีตินทรียนั้นเอง
และเพราะเปนธรรมพึงบําเพ็ญติดตอกันไปดวย ในที่สุดทรงแสดง
อัญญาตาวินทรีย อันเปนบรมอัสสาสะ (ที่โลงใจอยางยิ่ง) เพื่อให
ทราบวา "ความบรรลุธรรมอันนี้ยอมมีไดดวยภาวนาตอนั้นไป ก็แล
ครั้นธรรมอันนี้ พระโยคีไดบรรลุแลวก็ไมมีกิจที่จะตองทํายิ่งขึ้นไปอะไร
อีกเลย" แล
นี่เปนลําดับในอินทรียทั้งหลายนี้
*

มหาฎีกาภาค ๓ หนา ๔๔๗ วา โดยปรมัตถ อริยผล ชื่อวา อัสสาสะ - ที่โลง
ใจ สวนอริยมรรค ชื่อ ปติฏา - ที่พึ่งที่อาศัยในพระศาสนา
อัญญาตาวินทรียน ั้น ไดแกอรหัตผล ซึ่งเปนอริยผลชั้นยอด ทานจึงเรียก
ปรมัสสาสะ ที่โลงใจอยางยิ่ง
*
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[โดยแยกประเภทและไมแยกประเภท]
ก็ในขอวาโดยแยกประเภทและไมแยกประเภทนี้ ชีวิตินทรีย
อยางเดียว มีการแยกประเภท เพราะชีวิตินทรียนั้นมี ๒ คือ รูปชีวิตินทรีย อรูปชีวติ ทรีย อินทรียที่เหลือไมมีการแยกประเภทเลยแล
พึงทราบวินิจฉันโดยแยกประเภทและไมแยกประเภทในอินทรีย
ทั้งหลายนี้ ดังกลาวฉะนี้
[โดยกิจ]
ขอวาโดยกิจ มีความวา หากมีคําถามวา "อะไรเปนกิจแหงอินทรียทั้งหลาย "ดังนี้ไซร คําเฉลยพึงมีวา "โดยบาลีวา 'จักขายตนะ
เปนปจจัย (คือเปนอุปการธรรม) โดยเปนอินทรียปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุ
นั้น" ดังนี้ การที่ยังธรรมทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเปนอาทิใหเปนไป
ตามอาการของตน ที่ไดแกอาการกลาและออนเปนตน อันจะพึงใหสําเร็จ
ดวยความเปนอินทรียปจจัย และดวยความที่ตนมีอาการกลาและออน
เปนอาทิดวย นั้นใด นี่เปนกิจแหงจักขุนทรีย เปนอันดับแรก กิจ
แหงโสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรียและกายินทรีย ก็มีนับอยางนั้น
แตวาการยังสหาชาตธรรมทั้งหลายใหเปนไปในอํานาจของตน เปนกิจ
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๐
๒. สรุปความวา จักขุเปนอินทรียปจจัย (อุดหนุนโดยความเปนใหญ) ของจักขุวิญญาณ เพราะฉะนัน้ กิจคือหนาที่ของจักขุ ก็คือยังจักขุวิญญาณและสัมปยุตธรรมให
เปนไปตามอาการของตน ถาตนกลา (เชนตาแจมใสดี) จักขุวิญญาณก็กลาคือชัดเจน
ดวย ถาตนออน (เชนตามัว) จักขุวิญญาณก็ออน คือไมชัดเจนดวย
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แหงมนินทรีย" การที่คอยเลี้ยงสหชาตธรรมไว เปนกิจแหงชีวิตินทรีย การที่คอยจัดแจงเครื่องหมายเพศและอาการแหงจริต และการ
แตงกายแหงหญิงและชาย เปนกินแหงอิตถินทรียและปุริสินทรีย การ
ที่คอยครอบงําสหชาตธรรมทั้งหลายไวเสีย (มิใหปรากฏ) แลวยัง
สหชาตธรรมนั้นใหถึงซึ่งอาการหยาบ (คือปรากฏชัดออกมา) ตาม
หนาที่ของตน ๆ เปนกิจแหงสุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรียและ
โทมนัสสินทรีย การที่คอยยังสหชาตธรรมทั้งหลายใหถึงซึ่งอาการเปน
กลาง ๆ อันเปนอาการที่ละเอียดประณีต เปนกิจแหงอุเบกขินทรีย
การที่ครองงําเสียซึ่งปฏิปกขธรรม (ธรรมฝายตรงขาม มีอสัทธิยะ
เปนตน) และยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายใหถึงซึ่งความมีอาการเลื่อมใส
เปนอาทิ เปนกิจแหงอินทรีย ๕ มีสทั ธินทรียเปนตน การละสังโยชน ๓
(ขางตน) และการทําสัมปยุตธรรมทัง้ หลายใหมีความมุงหนาตอการ
ละสังโยชน ๓ นั้นดวย เปนกิจแหงอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย การละ
โดยทําสังโยชนที่เหลือมีกามราคพยาบาทเปนตน ใหเบาบางลงไป
และการยังสหชาตธรรมทั้งหลายใหเปนไปอํานาจของตนดวย เปน
กิจแหงอัญญินทรีย การละเลิกความขวนขวายในกิจ (ละสังโยชน)
ทั้งปวงและความเปนปจจัยใหสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีความมุงหนาตอ
อมตธรรมดวย เปนกิจแหงอัญญาตาวินทรีย
พึงทราบวินิจฉัยโดยกิจในอินทรียทั้งหลายนี้ ดังกลาวมาฉะนี้
๑

๒

๓

๑. เพราะธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา
๒. เมื่อมีคําวา 'เปนตน' ก็เปนอันกินความถึงอุทธัมภาคิยสังโยชนดว ย
๓. เพราะไมมีกจิ อื่นทีจ่ ะตองทําอะไรอีก ก็มุงหนาตอพระนิพพานไปเทานัน้
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[โดยภูมิ]
ขอวาโดยภูมิ ความวา "ก็ในอินทรียทั้งหลายนี้ จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย และโทมนัสสินทรีย (๑๐) เปนกามาวจรแท
มนินทรีย ชีวิตินทรีย อุเบกขินทรีย และสัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย (๘) เนื่องไปในภูมิทั้ง ๔
โสมนัสสินทรีย เนื่องไปใน ๓ ภูมิ โดยเปนกามาวจร (ก็มี) รูปาวจร
(ก็มี) โลกุตตระ (ก็มี) อินทรีย ๓ ขางทาย เปนโลกุตระแท"
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยภูมิในอินทรียทั้งหลายนี้ ดังกลาว
มาฉะนี้ดวย ดวยวา
ภิกษุผูทราบอยางนี้อยู จักเปนผูมากไปดวยความสังเวช
ตั้งอยูในอินทรียสังวร กําหนดรูอ ินทรียทั้งหลายแลวทําที่สุด
ทุกขไดแล
นี่เปนกถามุขอยางพิสดารแหงอินทรียทั้งหลาย
สัจจนิเทศ
ก็อริยสัจ ๔ คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ชื่อวาสัจจะ อันมาในลําดับแหง
อินทรียนั้น
[หัวขอวินิจฉัย]
วินิจฉันในอริยสัจอันเปนที่ดําเนินไปแหงพระ
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ศาสนานั้น ปราชญพึงทราบ โดยวิภาค (จําแนก
อรรถแหงอริยสัจ ๔ป ๑ โดยนิพจน (แยกคํา) ๑
โดยประเภทแหงลักษณะเปนตน ๑ โดยอรรถ
(แหงสัจจศัพท) ๑ โดยอัตถุทธาระ (ระบุอรรถที่
ประสงค) ๑ โดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่ง ๑ โดย
ลําดับ ๑ โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน ๑ โดยกิจ
แหงญาณ ๑ โดยประเภทแหงธรรมทั้งหลายที่อยู
ภายใจ (คือนับเขาในอริยสัจ) ๑ โดยอุปมา ๑
โดยจตุกกะ (เปนและไมเปนอริยสัจ ๔ นัย) ๑
โดยวางเปลา ๑ โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียว
เปนตน ๑ โดย (สภาคและวิสภาค) มีสวนเสมอ
กันและไมเสมอกัน ๑
[โดยวิภาค]
ในหัวขอเหลานั้น ขอวาโดยวิภาค ความวาก็อรรถแหงอริยสัจ
มีทุกขเปนตน ทานจําแนกเปน ๔ ๆ (คือสัจจะละ ๔) เปนอรรถจริง
*

มหาฎีกาวา อริยสัจ ทานเรียกวา สาสนักกมะ เพราะพระศาสนาอันเปนคําของ
พระผูมีพระภาคเจาทั้งมวล ที่จะพนไปจากสัจจะหามีไม เพราะเปนคําชี้แจงปวัตติ
(ความหมุนไปคือความกอใหเกิด) และนิวตั ติ (ความหมุนกลับ คือความละเลิก
ความดับ) และเหตุแหงปวัตตินิวัตติทั้งสองนั้นดวย เพราะฉะนัน้ พระศาสนาคือ
พุทธพจนนนั้ จึงชื่อวากาวไป คือดําเนินไปในสัจจะทั้งหลาย อีกนัยหนึ่ง พระศาสนา
กลาวคือศีลสมาธิปญญายอมกาวไป คือเปนไปโดยทํากิจมีปริญญากิจเปนตนในสัจจะนั้น
ใหสําเร็จ เพราเหตุนั้น สัจจะนั้นจึงชื่อกมะ เพราะเปนทีก่ าวไปแหงพระศาสนาคือ
ศีลสมาธิปญญา รวมความก็วาอริยสัจเปนปวัตติฐานแหงพระศาสนานัน่ แล

*
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แทไมเปนเท็จไมเปนอื่น ซึ่งพระโยคาวจรทั้งหลายผูตรัสรูอริยสัจมี
ทุกขเปนตนพึงรูได ดังบาลีวา "อรรถแหงทุกขคือความบีบคั้น (๑)
---- ความเปนสังขตะ (๑) ----ความเรารอน (๑) ---- ความแปรปรวน
(๑) อรรถ ๔ ประการนี้เปนอรรถวาทุกขแหงทุกขสัจ เปนอรรถจริง
แทไมเปนเท็จไมเปนอื่น
อรรถแหงสมุทัย คือ ความประมวลเอาไว (๑) ----กอเหตุเขาไว
(๑) ----ผูกไว (๑) ----พัวพันไว (๑) อรรถ ๔ ประการนี้ เปน
อรรถวาสมุทัยแหงสมุทัยสัจ เปนอรรถจริงแทไมเปนเท็จไมเปนอื่น
อรรถแหงนิโรธคือความออกไป (๑) ----ความวาง (๑) ---ความเปนอสังขตะ (๑) ----ความเปนอมตะ (๑) อรรถ ๔ ประการนี้
เปนอรรถวานิโรธแหงนิโรธสัจ เปนอรรถจริงแทไมเปนเท็จไม
เปนอื่น
อรรถแหงมรรถ คือ ความนําออกไป (๑) ----ความเปนเหตุ (๑)
----ความเห็น (ตามเปนจริง) (๑) ----ความเปนอธิบดี (๑) อรรถ ๔
ประการนี้ เปนอรรถวามรรคแหงมรรคสัจ เปนอรรถจริงแทไมเปน
เท็จไมเปนอื่น"
บาลีที่กลาวไว (ในที่อื่น) วา "อรรถแหงทุกข คือ ความบีบ
คั้น ----ความเปนสังขตะ ----ความเรารอน ----ความแปรปรวน ----ความ
เปนสิ่งพึงตรัสรู" ดังนี้เปนตน ก็อยางเดียวกัน
อริยสัจมีทุกขเปนตน บัณฑิตพึงทราบดวยอํานาจแหงอรรถ ๔ ๆ
*

*

ข. ป. ๓๑/๔๔๙
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ที่ทานจําแนกไวดังกลาวมาฉะนี้แล
นี่เปนวินิจฉัยโดยวิภาคในอริยสัจนี้เปนอันกับแรก
[โดยนิพจน]
สวนใน ๒ หัวขอคือ นิพฺพจนลกฺขณาทิปฺปเภทโต - โดยนิพจน
และประเภทมีลักษณะเปนตนนี้ พึงทราบวินิจฉัย โดยนิพจน (แยกคํา)
กอน
[แยกคําศัพท - ทุกข]
ในคําวา 'ทุกข' นี้ ศัพทวา 'ทุ' นี่ ทานถือเอา ในอรรถ
คือนาเกลียด ไดแกชั่วเลวทราม จริงอยูชนทั้งหลายยอมเรียกบุตร
ที่นาเกลียด (คือชั่ว) วา 'ทุรบุตร' สวนศัพท - ข ถือเอาใน
อรรถ คือ ทีว่ างเปลา จริงอยู ที่วางเปลา คืออากาศ เขาก็เรียกวา
'ข' อันสัจจะที่ ๑ นี้ จัดวานาเกลียด เพราะเปนที่ตั้งแหงสิ่งที่เลว
ทรามมีอุปทวะเปนตนเปนอเนก จัดวาวางเปลา เพราะเวนจากความ
ยั่งยืนความงามความสุขและความเปนตนที่พาลชนคาดหมายเอา เหตุ
นั้น จึงเรียกวา ทุกข เพราะนาเกลียดและเพราะวางเปลาดวย
๑

๒

๓

๑. เครื่องหมายหัวตาปูหลัง ปน ควรถอนออก เพราะ เอตฺถ เปนนิทธารณียะ ของ
นิพฺพจนโต ๆ เปนนิทฺธารณะ
๒. นิส ธาตุ เปนไปในความดูความเห็นก็มี ในความถือเอายึดเอาก็มี ในที่นี้เขาใจวา
จะเปนอรรถหลังนี้
๓. ตามนี้ ทุกขฺ  ทานแยกเปนทุ - ข - นาเกลียดและวางเปลา แตเราชอบแยกอีกนัย
หนึ่ง คือทุ - ขม แปลวาทนยาก ลบที่สุดธาตุจึงเปน ทุกฺข
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[แยกคําศัพทสมุทัย]
สวน (ในคําวาสมุทัย) ศัพทวา 'ส' นี้ บงถึงความประกอบ
กันเขา (พึงเห็น) ในคําวา 'สมาคมะ สเมตะ (ประชุมกัน)' เปนตน
ศัพทวา 'อุ' นี่บงถึง ความเกิดขึ้น (พึงเห็น) ในคําวา 'อุปฺปนฺนะ
อุทิตะ (เกิดขึ้น ขึ้นไป)' เปนตน ศัพท 'อยะ' บงถึงเหตุ อัน
สัจจะที่ ๒ นี้เลา เมื่อความประกอบกันเขากับปจจัยที่เหลือมีอยู ก็
เปนเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เหตุนั้น จึงเรียกวาทุกขสมุทัย เพราะเมื่อ
มีความประกอบกันเขา (แหงปจจัย) ก็เปนเหตุเกินขึ้นแหงทุกข
[แยกคําศัพทนิโรธ]
สวนสัจจะที่ ๓ เพราะเหตุที่ นิ ศัพทบงถึงความไมมี และ โรธ
ศัพท บงถึงคุก เหตุนั้น ความไมมีแหงที่คุมขังทุกขที่นับวาคุกสังสาร(วัฏ) ในสัจจะขอนี้ จึงเรียกวาทุกขนิโรธ เพราะวาเปลาจากคติ
ทั้งปวง หรือวา เมื่อสัจจะขอนี้ พระโยคาวจรไดบรรลุแลว ก็เปน
อันไมมีที่คุมขังทุกขที่นับวาคุกสังสาร (วัฏ) เพราะสัจจะนี้เปนปฏิปกษ
ตอทุกขนั้น เหตุนี้อีกประการ ๑ จึงเรียกวาทุกขนิโรธ หรือมิฉะนั้น
๑

๒

๑. ตามนี้ สมุทย แยกเปน ส - อุ - อย
๒. นิโร ทานแยกเปนนิ - โรธ - ไมมีที่ปดลอม เอาความวาไมมีคุก ไมมีเรือนจําคือ
สังสารวัฏ แตการศึกษาของเราไมเคยแปลกันแบบนี้ เราแปลแตวาความดับ ที่จริงก็
รุธหรือรุธิธาตุดวยกัน แตใชอุปสัคนิ. คนละอยาง ทานใชนิ - ไมมี เราใชนิ -ลง นิโรธ
แปลตามพยัญชนะวา ปดลง เอาความวาเลิก หมดสิ้น (ไดกันกับคํา ปดฉากปดมาน)
สําหรับทุกขเราเอาความวาดับ (คูกับเกิด เกิดเปนเปดฉาก ดับเปนปดฉาก) ตามนัย
สุดทายของทานนั่นแหละ

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 161

เรียกวา ทุกขนิโรธ เพราะเปนปจจัยแหงความดับ คือ ความไมเกิดขึ้น
แหงทุกข
[แยกคําศัพทนิโรธคามินีปฏิปทา]
สวนสัจจะที่ ๔ เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหตุที่สัจจะนี้
ชื่อวา (ดําเนิน) ไปสูทุกขนิโรธ เพราะเปนธรรมมุงหนาตอทุกขนิโรธนั้น โดยที่ (มีทุกขนิโรธนั้น) เปนอารมณ และเปนปฏิปทา
แหงการบรรลุทุกขนิโรธดวย
[แยกคําศัพทอริยสัจ]
ก็แลสัจจะทั้งหลายนี้ พระผุมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อริยสัจ
เพราะเปนธรรมที่พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตนแทงตลอด
ดังบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ นี้ อริยสัจ ๔ คืออะไร
บาง ฯลฯ นี้แล ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ พระอริยะทั้งหลาย
ยอมแทนตลอดซึ่งสัจจะเหลานี้ เหตุนั้น สัจจะทั้งหลายนี้จึงเรียกวา
อริยสัจ"
อีกนัยหนึ่ง เรียกวาอริยสัจ เพราะเปนสัจจะของพระอริยะ ก็ได
ดังบาลีวา "ตถาคตเปนพระอริยะในโลกกับทั้งเทวโลก ฯลฯ ในหมู
๑

๒

๑. อนุปฺปาทนิโรธ ความดับคือความไมเกิดขึ้น ทานใชอนุปฺปาทกํากับ เพื่อใหเห็นวา
ความดับนี้ไมหมายความวา แตกทําลาย แตหมายวาไมเกิดขึ้นอีกตอไป
๒. นิโรธคามินีปฏิปทา ทานแยกเปน ๒ ความคือ นิโรธคามินี - ไปสูนิโรธ และนิโรธปฏิปทา - ปฏิปทาแหงนิโรธ แตเราแปลรวมเปนความเดียว เอาคามินเี ปนวิเสสนะ
ของปฏิปทา เพราะเห็นวามีลิงคเสมอกัน และคามินีก็มรี ูปเปนเหตุกัต. ดวย จึงแปลวา
ปฏิปทาใหถึงนิโรธ
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สัตวกับทั้งสมณะ พราหมณ ทั้งที่เปนเทวดาและมนุษย เพราะเหตุ
(ตถาคตเปนพระอริยะ) นั้น สัจจะทั้งหลายนี้ (ของตถาคต) จึงเรียก
อริยสัจ"
หรือนัยหนึ่ง เรียกอริยสัจ โดยทีค่ วามสําเร็จเปนพระอริยะ
(มีได) ก็เพราะไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายนั้นก็ได ดังบาลีวา "ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ นี้ตามจริงแล พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดนามวาพระอริยะ"
อนึ่งโสด เรียกอริยสัจ เพราะเปนสัจจะอยางอริยะก็ได คําวา
อริยะ (ในอรรถนี้) มีความหมายวาจริงแทไมเท็จไมลวง ดังบาลี
วา "นี้แล ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เปนความจริงแทไมเท็จไมเปน
อื่น เพราะเหตุนั้น สัจจะทั้งหลายนี้จึงเรียกวา อริยสัจ"
วินิจฉัยโดยนิพจน (แยกคํา) ในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[โดยประเภทแหงลักษณะเปนตน]
ถามวา "วินิจฉัยโดยประเภทแหงลักษณะเปนตนอยางไร ?" เฉลย
วา "ก็ในสัจจะ ๔ นี้ ทุกขสัจ มีความเบียดเบียนเปนลักษณะ มีความ
๑

๒

๓

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๕
๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๓
๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๕
เปนอันวา คํา 'อริยสัจ' แปลได ๔ นัย คือ สัจจะที่พระอริยะแทงตลอด ๑
สัจจะของพระอริยะ ๑ สัจจะที่ยังความเปนพระอริยะใหสําเร็จ ๑ สัจจะอยางอริยะ
(คือจริงแท) ๑ เรามักแปลันตามนัยที่ ๔ นี้ แตแปลอริยะวาประเสริฐ คือแปล
วา ความจริงอยางประเสริฐ
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ทําใหเรารอนเปนรส มีปวัตติ (ความเปนไปไมแลวไมรอด) เปน
ปจจุปฏฐาน
สมุทัยสัจมีความกอใหเกิดขึ้นเปนลักษณะ มีอันทําไมใหขาดสาย
เปนรส มีความหวงใยเปนปจจุปฏฐาน
นิโรธสัจมีความสงบเปนลักษณะ มีความไมเคลื่อน (คือไม
เปลี่ยนสภาพ) เปนรส มีความไมมีนิมิต (เครื่องหมายแหงทุกข)
เปนปจจุปฏฐาน
มรรคสัจ มีความนําออก (จากคุกสังสารวัฏ) เปนลักษณะ มี
การทําความละกิเลสเปนรส มีความออก (จากนิมิตและปวัตติ) เปน
ปจจุปฏฐาน
อีกนัยหนึ่ง สัจจะ ๔ มีปวัตติ (ความหมุนไป) ปวัตตนะ
(เหตุใหหมุนไป) และนิวตั ติ (ความหมุนกลับ) นิวัตตนะ (เหตุ
ใหหมุนกลับ) เปนลักษณะโดยลําดับกัน อนึ่ง มีความเปนสังขตะ
ตัณหา (ความกระหาย) และความเปนอสังขตะ ทัสสนะ (ความ
เห็นตามเปนจริง) เปนลักษณะโดยลําดับกันอยางนั้น"
วินิจฉัยโดยประเภทแหงลักษณะเปนตน ในอริยสัจนี้ พึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[โดยอรรถ]
สวนใน ๒ หัวขอคือ อตฺถตฺถุทฺธารโต เจว - โดยอรรถและโดย*

ระหายกับกระหาย ไมใชอันเดียวกัน ระหายเปนอาการที่รางกายตองการน้ํา สวน
การกระหาย เปนอาการปรารถนาแหงใจ ไดแกความอยาก

*
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อัตถุทธาระนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ (แหงสัจจศัพท) กอน
หากมีคําถามวา "อะไรเปนอรรถแหงสัจจะ" ดังนี้ไซร คําตอบ
ก็พึงมีวา "สภาวะใด เมื่อพระโยคาวจรทั้งหลาย เขาไปสอบดูดวย
ปญญาจักษุอยู ก็ไมเปนสภาวะที่วิปริต (ผิดความจริง) ไปเหมือนกล
ไมเปนสภาวะที่ลวงดุจพยับแดด และไมเปนสภาวะที่ใคร ๆ หาไมได
(คือไมมี) ดังเชนอัตตาของพวกเดียรถีย แตเปนโคจร (คือเปน
อารมณ) แหงอริยญาณ โดยความเปนสภาวะที่แทไมวิปริตและเปนจริง
อันมีประการ (คืออาการ) เบียดเบียน กอใหเกิดขึน้ สงบ และนําออก
ไปเทานั้น ความเปนสภาวะที่แทไมวิปริตและเปนจริงดังลักษณะ
ของไฟ และดังปกติของโลก นั่น บัณฑิตพึงทราบวาเปนอรรถของ
สัจจะ ดังพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวานี่ทุกข นั่นเปนคํา
จริงแท นั่นเปนคําไมเท็จ นั่นเปนคําไม (แปรปรวน) เปนอื่น "ดังนี้
เปนตน ความพิสดาร บัณฑิตพึงนํามากลาวเถิด อีกนัยหนึ่ง
เหตุใด ทุกขไมเบียดเบียนไมมี สิ่งอื่น (นอก)
จากทุกขเบียดเบียนก็ไมมี เพราะเหตุนั้น ทุกขนี่
จึงตกวาเปนสัจจะ เพราะเหตุนั้น ทุกขนี่
ธรรมชาตที่เบียดเบียน
๑

๒

๑. เครื่องหมายหัวตาปูหลัง ปน ตรงนี้ก็ควรถอนออก เชนเดียวกับทีก่ ลาวในเชิงอรรถ
หนา ๑๕๙
๒. มหาฎีกาวาลักษณะของไฟ ก็คือความรอน มันไมมลี วง ไมแปรปรวน ไมวามี
อะไรเปนเชื้อ ไมวากาลไหน ๆ
ปกติของโลก ก็คือมีเกิดแกตายเปนธรรมดาจริงแทไมแปรผัน ลางอาจารย
ก็วา ความที่ลําตัวสัตวติรัจฉานยาวไปโดยขวาง ลําตัวมนุษยสูงตรงขึน้ และ
กฏธรรมดาเชนวา สิ่งที่เจริญสุดยอดแลวยอมไมเจริญอีกเปนตนเรียกวา ปกติของโลก
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เหตุใด เวนมัน (คือตัณหา) เสีย ทุกข
(เกิด) แตเหตุอื่นไมมี และมันไมมี ทุกขนั้นก็
ไมมี เพราะเหตุนั้น วิสัตติกา (คือตัณหา) จึง
ตกวาเปนสัจจะ เพราะแนนอนในความเปนเหตุแหง
ทุกข
เหตุใด ความสงบอื่นจากนิพพานไมมี และ
สันตะ (คือนิพพาน) ไมมี ความสงบนั้นก็
ไมมี เพราะเหตุนั้น นิพพานนี่ จึงตกกวาเปนสัจจะ
เพราะแนนอนในความเปนธรรมสงบ
เหตุใด เครื่องนําออกอื่นจากมรรคไมมแี ละ
นิยยานะ (คือมรรค) ไมมี แมธรรมเครื่อง
นําออกนั้นก็ไมมี เพราะเหตุนั้น มรรคนั้นจึงตก
วาเปนสัจจะ เพราะความเปนธรรมเครื่องนําออก
แนแท
บัณฑิตทั้งหลาย กลาวความแทความไมคลาด
เคลื่อนและความเปนจริงในอริยสัจทั้ง ๔ มีทุกขเปน
ตนโดยแปลกกัน วาเปนอรรถแหงสัจจศัพท ดวย
ประการฉะนี้
วินิจฉัยโดยอรรถ (แหงสัจจศัพท) พึงททราบดังกลาวมาฉะนี้
*

*

ขอใหสงั เกตไวตรงนีก้ อนวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ทานหมายเอานิพพานทีเดียว
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[โดยอัตถุทธาระ]
วินิจฉัยโดยอัตถุธาระ (ระบุอรรถที่ประสงค) อยางไร ในขอนี้
สัจจศัพทนี่ถือเอาในอรรถไดหลายอยาง คืออยางไรบาง ? คือสัจจศัพท
ในคําทั้งหลายมีคําวา "สจฺจ ภเณ น กุชฺเฌยฺย - บุคคลพึงพูดคําจริง
ไมพึงโกรธ" เปนตน ถือเอาใน (อรรถคือ) วาจาสัจ (จริงทางวาจา)
สัจจศัพทในคําทั้งหลายมีคําวา
สมณะพราหมณทั้งหลายผูตั้งอยูในสัจจะก็ดี" เปนตน ถือเอาในวิรติสัจ
(จริงทางวิรัติ) สัจจศัพทในคําทั้งหลายมีคําวา
กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา
ปวาทิยาเส กุสลาวทานา
เหตุอะไรหนอ เจาลัทธิทั้งหลายผูสําคัญวาตนเปนผูมีวาทะเปน
กุศล (คือถูกตอง) จึงกลาวสัจจะหลายอยางตางกัน" เปนตน ถือเอา
ในทิฏฐิสัจ (จริงทางความเห็น) สัจจศัพทในคําทั้งหลายมีคําวา
๑

สจฺจ ิตา สมณพฺราหฺมณา วา-

๒

๓

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๔๕
๒. มหาฎีกาวา "วิรติสัจจะไ ไดแกมุสาวาทวิรัติ (เวนจากพูดเท็จ) เพราะสัจจ
ศัพทไมงอกไปในวิรัติขออืน่ ๆ สวนที่ลางอาจารยวา วิรติสัจจะไดแกสมาทานวิรัติ
(เวนตามที่สมาทาน) นั้น เพียงการสมาทาน ยังมิใชสัจจะ การไมใหผิดสมาทาน
จึงเปนสัจจะ แตนั่นเปนปฏิญญาสัจจะ (คือรักษาใหจริงตามปฏิญญา) ก็คือมุสาวาทวิรัตินั่นเอง"
ทานอธิบายชอบกล นาคิดวา ถาเชนนั้นสัจจะขอนีแ้ ปลกกับวาจาสัจจะอยางไร?
เห็นอยูทางหนึง่ ก็คือ วิรติสัจจะ นี้เปนปหานกิจ - เวนจากพูดเท็จ สวนวาจาสัจจะ เปน
ภาวนากิจ - พูดจริง
๓. ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๗ ขุ. มหา. ๒๙/๓๕๓ ปวาทิยาเส อรรถกถาจูฬพยูหสูตรแกเปน
วาทิโน กุสลาวทานา อรรถกถาปสูรสูตรแกวา มย กุสลวาทา ปณฺฑติ วาทาติ
เอว สฺิโน หุตฺวา
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"เอก หิ สจฺจั น ทุติย - สัจจะ อันหนึ่งแลไมมีที่สอง" เปนตน
ถือเอาในนิพพานและมรรคดวย อันเปนปรมัตถสัจ (จริงโดยปรมัตถ)
สัจจศัพทในคําทั้งหลายมีคําวา "จตุนฺน สจฺจาน กตี กุสลา - บรรดา
สัจจะ ๔ สัจจะเทาไรเปนกุศล" เปนตน ถือเอาในอริยสัจ (จริง
อยางอริยะ) แมสัจจศัพทนี่ในขอนี้นั้นก็เปนไปใน (อรรถคือ)
อริยสัจ แล
วินิจฉัยแมโดยอัตถุทธาระในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[โดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่ง]
ขอวา "โดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่ง" ความวา หากคําถามพึงมี
วา "ก็เพราะเหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอริยสัจแต ๔ เทานั้น
ไมหยอนไมยิ่ง ?" ดังนี้ไซร คําแกกพ็ ึงมีวา "เพราะไมมีอริยสัจอื่น
ประการ ๑ เพราะลดออกเสียขอใดขอหนึ่งก็มิได ประการ ๑ แทจริง
อริยสัจอื่นจากอริยสัจ ๔ นั่นเปนสวนยิ่ง (คือเกิน) ก็ดี อริยสัจ ๔ นั่น
แมสักขอหนึ่ง พึงลดออกเสียไดก็ดี หามีไม ดังพระบาลีวา "ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณก็ตามในโลกนี้ จะพึงมากลาววา
"นี่ไมใชทุกขอริยสัจ ทุกขอริยสัจเปนอยางอื่น ขาพเจาจักยกเลิกทุกขอริยสัจนี่เสียแลวบัญญัตทุกขอริยสัจอื่น (ขึ้นใหม)" ดังนี้ นีไ่ มมีทาง
เปนไปได" ดังนี้เปนอาทิ (และ) ดังพระบาลี (อีกขอหนึ่ง) วา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งก็ตาม พึงกลาว
อยางนั้นวา 'ทุกขอริยสัจซึ่งพระสมณโคดมแสดงไวนี่ไมใชอริยสัจขอที่ ๑
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ขาพเจาจักบอกปดทุกขอริยสัจที่ (วา) เปนอริยสัจขอที่ ๑ นัน่ เสียแลว
บัญญัตทุกขอริยสัจอื่นเปนอริยสัจขอที่ ๑ (ขึ้นใหม)" ดังนี้ นีไ่ มมี
ทางเปนไปได" ดังนี้เปนตน
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสบอกปวัตติ (ความ
หมุนไป) ก็ตรัสบอกพรอมทั้งเหตุ เมื่อตรัสบอกนิวัตตุ (ความหมุน
กลับ) เลา ก็ตรัสบอกพรอมทั้งอุบายดวย ดังนี้ จึงเปนอันตรัสแต ๔
เทานั้น เพราะมีปวัตตินิวัตติและเหตุแหงปวัตตินิวัตติทั้งสองนั้นเพียง
เทานั้น นัยเดียวกันนั้น ตรัสแต ๔ เทานั้นแมดวยอํานาจแหงธรรม
ที่พึงกําหนดรู ธรรมที่พึงละ ธรรมทีพ่ ึงทําใหแจง และธรรมทีพ่ ึงทําใหมี
ขึ้น ๑ แหงวัตถุของตัณหา (ตัว) ตัณหา ความดับตัณหา แล
อุบายดับตัณหา ๑ แหงอาลัย ความยินดีในอาลัย ความถอนอาลัย
เสียได และอุบายถอนอาลัย ๑ "
วินิจฉัยโดยมีจํานวนไมหยอนไมยิ่งในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกลาว
มาฉะนี้
[โดยลําดับ]
แมลําดับในขอวา 'โดยลําดับ' นี้ ก็ไดแกลําดับแหงการแสดง
เหมือนกัน ก็ในอริยสัจ ๔ นี้ ทุกขสัจ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
๑

๒

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๓๘
๒. มหาฎีกาเสริมความวา สําหรับผูปรารถนานิพพาน ก็มีกิจที่ควรทําอยูแต ๔ เทานั้น
คือกําหนดรูทกุ ขเปนตน ไมมีกิจอื่น ฯลฯ
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เปนขอแรก เหตุวารูไดงาย เพราะเปนของหยาบและเปนของสาธารณ
แกสัตวทั้งปวง สมุทัยสัจตรัสไวในลําดับนั้น เพื่อแสดงเหตุแหงทุกขสัจนั้นแหละ นิโรธสัจตรัสตอนั้นไป เพื่อใหรูวาความดับแหงผลยอมมี
เพราะความดับแหงเหตุ มรรคสัจตรัสไวในที่สุด เพื่อแสดงอุบายบรรลุ
นิโรธสัจนั้น นัยหนึ่ง ตรัสทุกขกอนเพื่อยังความสังเวชใหเกิดแกสัตว
ทั้งหลายผูติดใจในรสชาติแหงความสุขในภพ ตรัสสมุทัยในลําดับนั้น
เพื่อใหทราบวา "ทุกขนั้น ตัณหามิไดแตงขึ้นก็ไมมา มันมีขึ้นเพราะ
เหตุภายนอกมีพระอิศวรบันดาลเปนตนก็หาไม แตมันมีขึ้นเพราะ
ตัณหานี้" ตอนั้นตรัสนิโรธ เพื่อยังความโลงใจดวยไดเห็นนิสสรณะ
ใหเกิดแกบุคคลทั้งหลาย ผูมีใจสลด เพราะถูกทุกขกับทั้งเหตุครอบงํา
แลวแสวงหาความออกไปจากทุกข ตอนั้น จึงตรัสมรรคอันเปนธรรม
ยังนิโรธใหถงึ พรอมเพื่อบรรลุนโิ รธ แล
วินิจฉัยโดยลําดับในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
[โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน]
ขอวา "โดยวินิจฉัยคําวาชาติเปนตน" ความวา ธรรม
ทั้งหลายมีชาติเปนตนนั้นใด พระผูมพี ระภาคเจาผูเมื่อทรงแจกแจงอริยสัจทั้งหลาย ไดตรัสไวในนิเทศแหงอริยสัจ ๔ ดังนี้ คือ ธรรม ๑๒
ประการตรัสไวในนิเทศแหงทุกขสัจวา "ความเกิดก็เปนทุกขอยาง ๑
*

*

ปาฐะเปน ตทาธิคมุปาย. . . นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน ตทธิ. . .
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ความแกก็เปนทุกขอยาง ๑ ความตายก็เปนทุกขอยาง ๑ ความเศราใจ
ความคร่ําครวญ ความไมสบายกาย ความเสียใจ ความคับแคน
ก็เปนทุกขแตละอยาง (นับ ๕) ความประสบเขากับสิ่งที่ไมรัก
ทั้งหลาย ก็เปนทุกข (อยาง ๑) ความพรากไปจากสิ่งที่รัก
ทั้งหลายก็เปนทุกข (อยาง ๑) ความที่ปรารถนาอยู แตไมได
ก็เปนทุกขอยาง ๑ โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข " ตัณหา
๓ ประการตรัสไวในนิเทศแหงสมุทัยสัจวา "ตัณหานี้ใด มีการกอ
ภพ (ใหม) อีกเปนปกติ ไปดวยกันกับนันทิราคะ มีปกติมุงเพลิดเพลิน
ไปในอัตภาพนั้น ๆ ตัณหานี้คืออะไรบาง คือกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา" นิพพานอันมีประการเดียวโดยประสงค ตรัสไวในนิเทศ
แหงนิโรธสัจดังนี้วา "ความดับโดยสํารอกออกอยางไรเหลือแหงตัณหา
นั้นนั่นแหละอันใด ความสละไป ความสลัดทิ้งไปความหลุดไปความหมด
เยื่อใด แหงตัณหานั้นนั่นแหละอันใด" ธรรม ๘ ประการ ตรัสไว
๑

๒

๑. มหาฎีกาตัง้ ปญหาวา เหตุไฉนจึงไมทรงนับเอาพยาธิเขาดวย ? แลวก็แกวา เพราะ
พยาธิไมเปนเอกันตะ คือไมแนนอน จริงอยูพยาธินนั้ ลางคราวก็ไมมี ลางคนก็ไมมี
ดังที่วากันวา "แตกอน โรคมี ๓ อยาง คือ ความหิว ความอด ความทรุดโทรม" และ
ลางคนเชนพระพากุลเถรไมมีพยาธิเลย นัยหนึ่ง พยาธิกเ็ ปนอันนับเอาแลวดวยทุกขศัพท
(ความไมสบายกาย) เพราะวาทุกขทางกายอันมีความกําเริบแหงธาตุเปนปจจัย ชื่อวา
พยาธิโดยปรมัตถ
๒. ปาฐะในนีเ้ ปน ปฺจุปาทานกฺขนฺธาป แตที่เราสวดกันอยูทั่วไปไมมีป ที่จริงก็ไมนา
มีป เพราะเปนความสังเขป ทีสมฺปโยโควิปฺปโยโค นา นาจะมี จะไดเสมอกันกับบทอื่น ๆ
ทําไมจึงไมมีกไ็ มทราบ แตเปดไปดูตอนแกอรรถ (หนา ๙๒) ปรากฏวาไมมีป
ในที่นี้ จึงแปลอยางไมมีป
เราเคยนับ ๑๑ แตในนี้ทานนับสังขิตทุกข คืออุปาทานขันธดวย จึงเปน ๑๒
อยางไรอยูเหมือนกัน
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ในนิเทศแหงมรรคสัจดังนี้วา "ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปน
ไฉน ? คืออริยมรรคมีองค ๘ นี้แล อริยมรรคมีองค ๘ นี้คืออะไรบาง
คือสัมมทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ" ดังนี้ โดยวินิจฉัยธรรมทั้งหลาย
มีชาติเปนตนนั้น"
[ทุกขนิเทศ]
[วินิจฉัยศัพทวาชาติ]
วินิจฉัยในทุกขธรรมทั้งหลายมีชาติเปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบ
(ตอไป) วินจิ ฉัยนี้เปนอยางไร ?
ก็ศัพทวา ชาตินี้ มีอรรถหลายอยาง จริงอยางนั้น ศัพทวาชาติ
นั่น ในคําวา "(ระลึกชาติได) ๑ ชาติก็มี ๒ ชาติก็มี" เปนตน นี่
มาใน (อรรถคือ) ภพ ในคําวา "ดูกรวิสาขา สมณชาติชื่อนิครนถ
มีอยู" นี่มาใน (อรรถคือ) นิกาย (พวก) ในคําวา "ชาติ
สงเคราะหเขากับขันธ ๒" นี่มาใน (อรรถคือ) สังขตลักษณะ ใน
๑

๒

๓

๔

๑. อิติศัพททนี่ ิจฺฉยา ตรงนี้ เขาใจเปนสรูปในอตฺโถ และสุดประโยค จึงควรลง
เครื่องหมายหัวตาปูขั้น สวน เอตฺถ วินจิ ฉฺ โย เวทิตพโพ ขึ้นประโยคใหม
ถาอยางนีถ้ ูก หัวตาปูหลัง นิจฺฉยาติ ขางตน (ยอหนา) ก็ควรถอนออก ในทีน่ ี้
ไดแปลเรียงความตามที่เขาใจนี้
๒. ที. สี. ๙/๑๗
๓. องฺ. ติก. ๒๐/๒๖๔
๔. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔
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คําวา "จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในทองของ
มารดาอันใด ชาตินั้นนั่นแลอาศัยจิตดวงแรกนั้นจึงมี" นี่มาใน
(อรรถคือ) ปฏิสนธิ ในคําวา "ดูกรอานนท ทันทีที่พระโพธิสัตวชาตะ " นี่ มาใน (อรรถคือ) ประสูติ (การคลอด) ในคําวา
"เปนผูไมถูกคัดคานไมถูกติเตียนดวยชาติวาทะ (ถวยคําปรารภชาติ)"
นี่มาใน (อรรถคือ) ตระกูล ในคําวา "ดูกรนองหญิง เราเกิด
แลวโดยชาติเปนอริยะ แตกาลใด" นี่มาใน (อรรถคือ) อริยศีล
ศัพทวา ชาติ นี้นั้น ในทีน่ ี้พึงเห็นวามาในขันธทั้งหลายอันเปนไปตั้งแต
ปฏิสนธิจนถึงออกจากทองมารดาสําหรับสัตวจําพวกครรภไสยกะ (คือ
อัณฑชะและชลาพุชะ) มาในปฏิสนธิขันธทั้งหลายเทานั้น สําหรับ
สัตวจําพวกนอกนี้ (คือสังเสทชะ และอุปปาติกะ) แมวินิจฉัยกถาที่
กลาวมานี้เลาก็ยังเปนปริยายกถา (วาโดยออม) อยู เมื่อวาโดย
นิปริยาย (โดยตรง) ขันธทั้งหลายใด ๆ ปรากฏขึน้ แกสัตวทั้งหลาย
ผูเกิดอยูในภพนั้น ๆ ความปรากฏขึ้นทีแรกแหงขันธนั้น ๆ ชือ่ วาชาติ
ก็แลชาตินี้นั้น มีความเกิดทีแรกในภพนั้น ๆ เปนลักษณะ มีการ
มอบใหเปนรส มีความผุดขึ้นในภพนี้จากอดีตภาพเปนปจจุปฏฐาน
นัยหนึ่ง มีความวิจิตรไปดวยทุกขเปนปจจุปฏฐาน
๑

๒

๓

๔

๑. วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๘๗
๒. ม. อุ. ๑๔/๒๕๓
๓. ม. ม. ๑๓/๕๙๔
๔. ม. ม. ๑๓/๔๘๕
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[ชาติทุกข]
หากคําถามพึงมีวา "ก็เหตุไฉน ชาติจึงเปนทุกข ?" ดังนี้ไซร
คําแกพึงมีวา "เพราะความเปนวัตถุ (คือเปนพื้นเปนที่ตั้ง) ของทุกข
เปนอเนก" จริงอยูทุกขทั้งหลายมีเปนอเนก เชนอะไรบาง เชน
ทุกขทุกข วิปริณามทุกข สังขารทุกข ปฏิจฉันทุกข อปฏิจฉันทุกข
ปริยายทุกข นิปริยายทุกข
ในทุกขเหลานั้น ทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจ เรียกวา
ทุกขทุกข เพราะเปนทุกขทั้งโดยสภาวะและโดยชื่อ สุขเวทนา*เรียก
วา วิปริณามทุกข เพราะเปนเหตุเกิดทุกขโดยแปรปรวนไป อุเบกขาเวทนาและสังขารทั้งหลายอันเปนไปในภูมิ ๓ ที่เหลือ เรียกวาสังขารทุกข เพราะถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้น ความเจ็บปวย
ทั้งทางกายและทางใจ มีปวดหู ปวดฟน และความรุมรอนเกิดแตราคะ
ความเดือดดาลเกิดแตโทสะเปนตน เรียกปฏิจฉันทุกข เพราะตองถาม
จึงรู และเพราะความไมปรากฏการกระทํา ความเจ็บปวยมีทวดึงสกรรมกรณ (การลงอาชญา ๓๒ ประการ) เปนตน เปนสมุฏฐาน
เรียกวาอปฏิจฉันทุกข เพราะไมตองถามก็รู และเพราะความปรากฏ
การกระทําดวย เวนทุกขทุกขเสีย ทุกขที่เหลือมีชาติเปนอาทิ ซึ่งมา
ในวิภังคแหงทุกขสัจทั้งหมดเรียกวาปริยายทุกข เพราะความเปนวัตถุ
แหงทุกขนั้น ๆ สวนทุกขทุกขเรียกวานิปปริยายทุกข
ปาฐะ พิมพไวเรียงศัพท สุขเวทนา ติดกับ วิปริณาเมน คลาดเคลื่อน ที่ถูกเรียง
แยกเปน สุขเวทนา วิปริณาเมน
*
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[คัพโภกกันติมูลกทุกข]
ในทุกขเหลานั้น ชาติ จัดเปนทุกข เพราะความเปนวัตถุแหง
ทุกขอันมีในอบาย ที่แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงประกาศไวในสูตร
ทั้งหลายมีพาลบัณฑิตสูตรเปนอาทิ โดยเปนขออุปมา (มีอุปมาดวย
หลุมถานเพลิงเปนตน) และแหงทุกขอันตางโดยทุกขมีความลงสูครรภ
เปนมูลเปนตนในมนุษยโลก ซึ่งเกิดขึ้นแมในสุคติ
ในทุกขเหลานั้น (ตอไป) นี้ เปนทุกขอันตางโดยทุกขมีความ
ลงสูครรภเปนมูล เปนตน
ก็แลสัตวนี้ เมื่อเกิดในทองมารดา ก็หาใชเกิดในกลีบดอกไม
มี อุบล ปทุม และบุณฑริกเปนตนไม ที่แทยอมเกิดในกุจฉิประเทศ
(สวนหนึ่งของทอง) ใตกระเพาะอาหารใหม เหนือกระเพาะอาหารเกา
ทามกลางแหงหนาทองและกระดูกสันหลัง เปนที่คับแคบอยางยิ่ง มืดมิด
อบอวลดวยกลิ่นอายอันเหม็นยิ่ง ซึ่งกลิ่นซากสัตว (ที่กินเขาไป) ตาง ๆ
ทําใหเกิดขึ้น นาเกลียดยิง่ นัก ราวกะตัวหนอนเกิดอยูในปลาเนา ขนม
บูด และหลุมน้ําครําเปนตน ฉะนั้น สัตวที่เกิดอยูในทองมารดานั้น
รอนอบอยู ดวยสัมภวะ (น้ํากําเนิด น้ําเลี้ยง ?) ในทองของมารดา
(เทากับ) ถูกตมอยูเหมือนปุฏปากะ (ขาวตมมัด ?) (เทากับ) ถูก
นึ่งอยูเหมือนปฏฐปณฑิ (ขนมกอนแปง) ปราศจากความไหวกายมี
คูเหยียด (อวัยวะ) เปนตน เสวยทุกขขนาดหนักอยูตลอดทศมาส แล
*

*

ปาฐะเปน อุสฺมานา คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน อุสฺมาโน
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นี่เปน คัพโภกกันติมูลทุกข (ทุกขมีความลงสูครรภเปนมูล)
เปนอันดับแรก
[คัพภปริหรณมูลกทุกข]
ประการหนึ่ง สัตวนั้นไดเสวยทุกขขนาดหนักอันใด ในเพราะการ
ลื่นลม การเดิน การนั่งลง การลุกขึ้นและการพลิกตัวโดยเร็วของมารดา
เปนตน (ก็ด)ี เพราะการกระทํา (ของคนอื่น) มีการฉุดกระชาก
ลากถู การกระแทกและการผลักเปนตน เหมือนลูกแกะอยูในมือนักเลง
สุรา และเหมือนลูกงูอยูในมือหมองู (ก็ดี) อนึ่ง สัตวนั้นไดเสวยทุกข
ลาอันใด ในเวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็นเปนเหมือนสัตวที่ตํานรกหนาว
ในเวลาที่มารดากลืนขาวตม และขาวสวยรอนลงไปเหมือนถูกปรายดวย
เม็ดฝนถานเพลิง ในเวลามารดากลืนอาหารรสจัดเชนเค็มและเปรี้ยว
เปนตนลงไปก็เหมือนไดรับการลงโทษมีวิธีธาราวตัจฉิกะ (สับรางกาย
แลวราดดวยน้ํากรด) เปนตน ทุกขนี้เปนคัพภปริหรณมูลกทุกข
(ทุกขืมีการบริหารครรภเปนมูล)
คัพภวิปตติมูลกทุกข
ประการหนึ่ง ทุกขอันใดเกิดขึ้นแกสัตวนั้น เพราะเวชกรรมมี
๑

๒

๑. ปาฐะ ตรงนี้เปน อย เขาใจวาคลาดเคลือ่ น เทียบกับทอนหลัง ๆ ซึ่งกลาวความ
เสมอกันเปน ย ทั้งนั้น มี อิท รับอยูขางหลัง ในที่นี้แกเปน ย ดังที่แปลนี้
๒. ปาฐะเปน ขาราปติจฺฉก ก็มี มีอธิบายในที่อื่นวา เปนวิธีลงกรรมกรณครั้งโบราณ
อยางหนึ่ง โดยสับรางกายของนักโทษใหเปนแผลแลวราดดวยน้ํากรด แลวใชแปรง
แข็งถูไปมาใหเนื้อหลุดถึงกระดูก วิธีลงโทษ "แลเนื้อเกลือทา" ของเราแตโบราณ
นาจะไดเคาจากวิธีขาราวตัจฉิกะนี้เอง
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การตัดและผาเปนตน ตรงที่ ๆ เกิดทุกข (คือมดลูก ?) ของมารดา
ผูครรภหลง (คือครรภขัด) อันเปนที่ไมควรดูแมแหงคนที่สนิทกันมี
มิตรสหายและคนชอบพอกันเปนตน ทุกขนี้เปนคัพภวิปตติมูลกทุกข
(ทุกขมีความวิบัติขัดของแหงครรภเปนมูล)
[วิชายนมูลกทุกข]
(ประการหนึ่ง) ทุกขอันใดเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ผูถูก (ลม) กรรมชวาตของมารดาเมื่อจะคลอดพัดผัน (ศีรษะ) ใหกลับลงตรงชองคลอด
อันนากลัวยิ่งประดุจปลองเหว ถูกเบงออกทางชองคลอดอันแคบยิ่งนัก
ประดุจชางใหญถูกดันออกทางชองดาล และถูกบีบดวยภูเขาคือขื่อ
(เชิงกราน) เหมือนสัตวนรกถูกบดดวยสังฆาตบรรพต ทุกขนี้เปน
วิชายนมูลกทุกข (ทุกขมีการคลอดเปนมูล)
[พหินิกขมนมูลกทุกข]
ประการหนึ่ง ทุกขอันใดที่เปนเชนกับการแทงและผาดวยปลาย
เข็มและคมมีดโกน ในเวลาที่เขารับดวยมือใหอาบน้ําลาง (ครรภมลทิน)
และเช็ดดวยผาเปนตน เกิดขึ้นแกสัตวผูเกิดแลว ซึ่งมีรางกายยังละเอียด
ออนเชนกับแผลใหม ทุกขนี้เปน มาตุกุจฺฉิโต พหินิกฺขมนมูลกทุกข (ทุกขมีการออกมานอกทองมารดาเปนมูล)
*

ปาฐะพิมพไวเปน มิตฺตามจฺจสุชฺชาทีหปิ  นาจะคลาดเคลื่อน ที่ถูกจะเปน . . .ทีนป
เปนภาวาทิสัมพันธใน อทสฺสน
อมจฺจ มาคูกับ มิตฺต ทานวาหมายเอาสหาย สุหชฺช ก็แปลกันวาเพื่อน ถาจะ
แปลไปวา มิตรสหายและเพือ่ น ก็ฟงดูเฝอไปนัก จึงแปล สุหชฺช เสียวา คนชอบ
พอกัน

*
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[อัตตุปกกมมูลกทุกข]
(ประการหนึ่ง) ในความเปนไปตอแตนั้นไป ทุกขอันใดเกิดมีแก
สัตวนั้นผูทํารายตนเอง ก็ดี ผูประกอบอาตาปนปริตาปนานุโยค (ประ
กอบการทรมานตัวเพื่ออยางกิเลส) ตามทํานองวัตรของเดียรถียมีอเจลกวัตร (วัตรของชีเปลือย) เปนตนก็ดี ผูไมกิน (อาหาร) และ
แขวนคอตาย ดวยอํานาจความโกรธก็ดี ทุกขนี้เปนอัตตุปกกมมูลกทุกข (ทุกขมีการทําตัวเองเปนมูล)
[ปรุปกกมมูลกทุกข]
ประการหนึ่ง ทุกขอันใดเกิดขึ้นแกสัตวนั้นผูไดรับการกระทํามี
ฆาและจองจําเปนตนแตคนอื่น ทุกขนี้เปนปรุปกกมมูลกทุกข (ทุกข
มีการถูกคนอื่นทําเอาเปนมูล) แล
[สรูปชาติทุกข]
ชาตินี้เปนพื้น (ที่ตงั้ ) แหงทุกขทั้งปวงนี้แท ดังกลาวมา เพราะ
เหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
ชาเยถ โน เจ นรเกสุ สตฺโต
ฯ เป ฯ
ทุกฺขาติ สพฺพปม อิมมา ชาตึ
หากวาสัตวไมพึงเกิดในนรกทั้งหลายไซร เขาก็
ไมพึงไดรับทุกขเหลือทนมีเผาดวยไฟเปนตน ใน
๑

๑. วเธนฺตสฺส มหาฎีกาแกวา "เบียดเบียนตัวเองดวยการรองใหคร่ําครวญทุบอกชก
หัวเปนตน" (นาจะหมายเลยไปถึงฆาตัวตายดวย ?)
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นรกนัน้ (ถาไมเกิด) ทุกขจะพึงไดที่ตั้งที่ไหนเลา
เพราะเหตุนั้น พระมุนีเจาจึงตรัสความเกิดในนรกนี้
วาเปนทุกข
ทุกขในพวกสัตวดิรัจฉานเปนอันมาก เกิด
เพราะถูกฆาตดวยแส ปะฏัก และทอนไมเปนตน
อันใด ทุกขอันนั้น เวนความเกิดในพวกดิรัจฉาน
นั้นเสียจะพึงมีอยางไรเลา เพราะเหตุนั้น แม
ความเกิดในพวกดิรัจฉานนั้น จึงเปนทุกข
อนึ่ง ทุกขในพวกเปรตหลายหลาก เกิดเพราะ
ความหิวระหายและลมแดดเปนตน ยอมไมมีแก
สัตวผูไมเกิดในพวกเปรตนั้น เหตุใด แมเพราะ
เหตุนั้น พระมุนีเจาจึงตรัสความเกิด (ในพวก
เปรตนัน้ ) วาเปนทุกข
อนึ่ง ทุกขใดในพวกอสูรในโลกันตรอันเปน
ที่มืดมิดและเย็นเหลือทน หากความเกิดในโลกันตร
นั้นไมมไี ซร ทุกขนนั้ ก็ไมพึงมี เหตุใด แมเพราะ
เหตุนั้น ความเกิดนีจ้ ึงเปนทุกข
อนึ่ง สัตวผูอยูในครรภมารดา ซึ่งเปนเหมือน
คูถนรกเปนเวลานาน และออกมานอกครรภนั้นยอม
ไดรับทุกขอันรายกาจแมใด แมทุกขนี้เวนความ
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เกิดเสีย ก็หามีไม แมเพราะเหตุนั้น ความเกิด
นี้จึงเปนทุกขแท
ตองการอะไรที่จะกลาวไปมาก ทุกขใดแม
เล็กนอยมีอยูในที่ไหน ๆ ในโลกนี้ก็ดี ทุกขนี้
เพราะเวนความเกิดเสีย ก็ไมมใี นกาลไหน ๆ เลย
เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระมหาฤษีเจาจึงตรัส
ความเกิดนี้วาเปนทุกขกอนทุกขทั้งปวง
นี่เปนวินิจฉัยในชาติเปนขอแรก
[ชราทุกข]
ในขอวา "แมชราก็เปนทุกข" นี้ มีวินิจฉัยวา ชรามี ๒ อยาง
คือ สังขตลักษณะ ๑ ความเกาไปแหงขันธที่เนื่องอยูในภพอันหนึ่งใน
(รูป) สันตติซึ่งรูกันโดยอาการมีฟนหักเปนตน ๑ ชรา (อันปรากฏ)
คือความเกาไปแหงขันธนั้น (แหละ) หมายเอาในที่นี้
ก็แลชรานี้นั้น มีความแกไปแหงขันธเปนลักษณะ มีอันนําเขา
ไปหาความตายเปนรส มีความเสื่อมหายไปแหงความเปนหนุมเปน
ปจจุปฏฐาน ชื่อวา เปนทุกข เพราะเปนสังขารทุกขและเพราะเปนที่
ตั้งแหงทุกขดวย จริงอยูทุกขอันเปนไปทางกายและทางใจนี้ใด มีปจจัย
เปนอเนก เชนความหยอนยานแหงอวัยวะใหญนอย ความพิการแหง
อินทรีย ความมีรุปรางวิกลไป ความเปนหนุมหายไป ความเพียร
*

หมายเอาขณิกชราทีก่ ลาวในสังขตลักษณะ วาิตสฺส อฺถตฺต - เมื่อตั้งอยู ความ
แปรไปยอมปรากฏ
*
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(ความกลา ?) ตกไป สติ (ความจํา ?) และมติ (ความคิดอาน ?)
จากไป และเปนที่ดูแคลนของคนอื่นเปนตน เกิดขึ้น ชราเปนที่ตั้ง
แหงทุกขนั้น เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
องฺคาน สถิลีภาวา ฯ เป ฯ ยสฺมา ตสฺมา ชรา ทุกฺขา
มัจจะ (สัตวที่จะตองตาย) ไดรับทุกขทางกาย
และทางใจอันใด เพราะความหยอนยานไปแหง
องคาพยพ เพราะความวิการไปแหงอินทรียท ั้งหลาย
เพราะความเสื่อมหายไปแหงความเปนหนุม เพราะ
ความถดถอยไปแหงกําลัง เพราะความจากไป
แหงสติ (ความจํา ?) เปนตน เพราะลูกเมียของ
ตนเองก็ไมพึงใจ และเพราะ (มีแตจะ) ถึงซึ่งความ
ออนเพลียยิ่งขึ้น เพราะเหตุที่ทุกข (ที่กลาวมา) นั่น
ลวนมีชราเปนเหตุ เพราะเหตุนั้น ชราจึงเปนทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในชรา
*

วิริยาปสาท ทานผูชําระบอกเชิงอรรถไววา ฉบับสีหลเปนวิริยาวสาท ฉลับพมา
เปนพลูปฆาต นาวิจารณดู
ของเรากับของสีหล พอไปกันได เพราะอปสาทกับอวสาท ก็สิทธาตุ ในความ
จม จบ หยุด ฯลฯ ดวยกัน สวนพลูปฆาต ของพมานั้นมองไมเห็นกันเลยกับของเรา
แตไปมองเห็นกันกับบาทคาถาสรูปตอไปนั้น คือ พลสฺส อุปฆาตโต เหมาะเจาะ
ทีเดียว ถาถือวาความในประโยคเนาตองกลมกลืนกับคาถา ปาฐะฉบับพมาก็จะถูกตอง
กวากระมัง
*
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[มรณทุกข]
แมในขอวา 'แมมรณะก็เปนทุกข' นี้ มรณะก็มี ๒ คือ สังขตลักษณะ ซึ่งทานหมายเอากลาวไววา "ชรามรณะ สงเคราะหดวย
ขันธ ๒" ดังนี้ ๑ ความขาดการติดตอกันไปแหงชีวิตินทรียที่เนื่อง
อยูในภพอันหนึ่ง ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงตรัสไววา "ความ
กลัวตายมีอยูเปนนิจ" ดังนี้ ๑ มรณะคือความขาดชีวิตินทรียนนั้
(แหละ) ประสงคเอาในที่นี้ แมคําวา ชาติปจจยามรณะ (ความ
ตายมีเพราะความเกิดเปนปจจัย) อุปกกมมรณะ (ความตายเพราะการ
กระทํา) สรสมรณะ (ความตายโดยสภาพ คือตายเอง ? ) อายุขยมรณะ
(ความตายเพราะสิ้นอายุ) ปุญขยมรณะ (ความตายเพราะสิ้นบุญ)
ดังนี้ก็เปนชื่อของมรณะคือความขาดชีวิตินทรียนนั่ เอง
มรณะนี้นั้น มีจุติ (ความเคลื่อนไปจากปจจุบันภพ) เปนลักษณะ
มีวิโยค (ความพรากไปจากสัตวและสังขารตามที่ตนไดไว) เปนรส
มีคติวิปวาส (ความพลัดจากคติตามที่ตนเขาถึงแลวไป) เปนปจจุปฏฐาน สวนที่วา (มรณะ) เปนทุกข พึงทราบวา เพราะความ
เปนที่ตั้งแหงทุกข เหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
ปาปสฺส ปาปกมฺมาทิ - ฯ เป ฯ ทุกฺขมิจฺเจว ภาสิต
ทุกขทางใจอันใดมีขนึ้ โดยไมแปลกกันแกคนที่กําลัง
๑

๒

๓

๑. หมายถึงขณิกมรณะ ที่กาํ หนดดวยความเสื่อมไปแหงสังขาร
๒. อภิ. ธา. ๓๖/๑๔
๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘
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จะตายที่เปนคนชั่ว เห็นนิมิตมีกรรมนิมิตฝายบาป
เปนตน แมที่เปนคนดี (แต) ทนความ
พลัดพรากอันมีของรักเปนที่ตั้งไมไหว อนึง่ ทุกข
ทางกายอันใด มีขอ และเสนเอ็นขาดเปนตน มีขึ้น
แกคนทุกคนผูมีมัมมฐาน (ตําแหนงสําคัญของ
รางกาย) ถูกลมรายแทงเอา ทุกขนี้เปนทุกขท่คี น
ทนไมไหว แกไขก็ไมได เพราะเหตุที่มรณะเปน
ที่ตั้งแหงทุกข (ที่กลาวมาทั้งหมด) นั่น เพราะ
เหตุนั้น มรณะนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเปน
ทุกขแท
นี่เปนวินิจฉัยในมรณะ
[โสกะ]
ในปกิณกทุกขมีโสกเปนตน ความเรารอนจิตแหงบุคคลผูถูก
ทุกขมีเสียญาติไปเปนตนตองเอา ชื่อวา โสก โสกนั้น โดยความก็
เปนโทมนัสนั่นเอง ก็จริงแล แมเปนเชนนั้น ก็ (มีลักษณะประจําตัว
คือ) มีความตรอมตรมภายในเปนลักษณะ มีความกรมเกรียมใจเปนรส
มีความละหอยหาเปนปจจุปฏฐาน สวนที่วาโสกเปนทุกขพึงทราบวา
เพราะเปนทุกขทุกข (คือเปนตัวทุกข) และเพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข
ดวย เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
๑

๑. หมายความวา โสก ก็เปนพวกโทมนัสเจตสิกนั่นเอง เพราะไมมีเจตสิกอื่น แตถึง
กระนั้น ก็มีความแตกตางกันโดยลักษณะเปนตนดังกลาวตอไปนัน้
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สตฺตาน หทย โสโก ฯ เป ฯ ตสฺมา ทุกฺโขติ - วุจฺจติ
โสกยอมทิ่มแทงหัวใจของสัตวทั้งหลาย ดังลูกศร
อาบยาพิษแทงเอา และยังเผาหัวใจเอาอยางรายแรง
อีกดวย ราวกะหลาวเหล็กเผาไฟ (ทิ่มเขาไป)
เผาเอา และยังนําวิวิธทุกขตางโดยความเจ็บไข
ความแกและความตายมาอีกดวย เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น โสกนั่น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เปนทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในโสก
[ปริเทวะ]
ความคร่ําครวญแหงบุคคลผูถูกทุกขมีเสียญาติไปเปนตน ตองเอา
ชื่อปริเทวะ ปริเทวะนั้น มีความพร่ําบนเปนลักษณะ มีการบอก
(รําพัน) ความดีความเสียเปนรส มีความกลิ้งเกลือกไปเปนปจจุปฏฐาน
สวนที่วาปริเทวะเปนทุกข พึงทราบวา เพราะเปนสังขารทุกขและเปน
ที่ตั้งแหงทุกขดวย เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้
ไววา
ย โสกสลฺลวิหโต ปริเทวมาโน
ฯปฯ
ทุกฺโขติ เตน ภควา ปริเทวมาห
บุคคลผูตองศรโศกประหารเอาแลว ยังมาคร่ําครวญ
*

หมายความวา ความโศกทําใหเกิดความเจ็บปวยขึน้ ได ทําใหแกเร็ว และโศกหนัก
ก็ถึงตายได
*
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(อีก) ยอมไดรับทุกขหนักยิ่งขึ้นไป ซึ่งเปนทุกข
เกิดแตความแหงผากแหง คอ ริมฝปากและเพดาน
ปากเหลือจะทน เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสปริเทวะวาเปนทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในปริเทวะ
[ทุกขะ]
ความทุกขอันเปนไปในกาย ชื่อวาทุกขะ ทุกขะนั้น มีความ
บีบคั้นกายเปนลักษณะ มีอันทําความโทมนัสแกบุคคลผูทรามปญญา
ทั้งหลายเปนรส มีความเจ็บปวยทางกายเปนปจจุปฏฐาน สวนที่วา
ทุกขะเปนทุกข พึงทราบวา เพราะเปนทุกขทุกข (คือเปนตัวทุกข)
และเพราะนําความทุกขทางใจมาใหดวย เพราะเหตุนั้น นักปราชญ
จึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
ปเฬติ กายิกมิท ฯ เป ฯ ทุกขฺ นฺติ วิเสสโต วุตฺต
ทุกขทางกายนี้ยอมบีบคั้น (กาย) ซ้ํายังทําทุกข
ทางใจใหเกิดดวย เหตุใด เพราะเหตุนั้น ทุกข
ทางกายนี้ พระผูมพี ระภาคเจา จึงตรัสวา เปน
ทุกขโดยพิเศษ (คือเปนอยางหนึ่งตางหาก)
นี่เปนวินิจฉัยในทุกขะ
[โทมนัส]
ความทุกขอันเปนไปในใจ ชื่อวาโทมนัส โทมนัสนั้นมีความ
บีบคั้นจิตเปนลักษณะ มีความแคนใจเปนรส มีความเจ็บปวยทางใจ
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เปนปจจุปฏฐาน สวนที่วาโทมนัสเปนทุกข พึงทราบวา เพราะเปน
ทุกขทุกข และเพราะนําทุกขทางกายมาใหดวย จริงอยู คนทั้งหลายที่
เพียบดวยความทุกขใจแลว ยอมเสวยทุกขมีประการตาง ๆ เชนสยายผม
(ที่ขมวดไว) รองให ทุบอก หมุนตัวไปมา ทอดกาย ยกเทา (ไขวขึ้น
ลง) จับศัสตรา (ทํารายตัวเอง) กินยาพิษ แขวน (คอ) ดวยเชือก
(โจน) เขา (กอง) ไฟ เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
ปเฬติ ยโต จิตฺต ฯ เป ฯ ตโต อาหุ
โทมนัสยอมบีบคั้นจิต และยังนําความลําบากกายมา
ใหดวย เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจา
ทั้งหลายผูปราศจากโทมนัส จึงตรัสโทมนัสวาเปน
ทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในโทมนัส
[อุปายาส]
โทสะ อันความทุกขใจอยางหนักบันดาลขึ้น แหงบุคคลที่ถูกทุกข
มีเสียญาติเปนตนตองเอานั้นเอง ชื่อวาอุปายาส อาจารยพวกหนึ่งวา
๑

๒

๑. วิส ขาทนฺติ ขาทธาตุ โดยมากใชในของที่ตอง ขบ เคี้ยว กัดกิน ทีเรียกวา
ขาทนียะ ยาพิษ ไมใชของชนิดนั้นโดยตรง แตทานใชขาทธาตุ ก็ตองแปลวากิน
นักเรียนควรสังเกตจํา
๒. วิโทมนสฺสา ตองหมายถึงพระพุทธเจา จะเปนคนอืน่ ไมได เพราะทุกคาถาที่กลาว
มาแลว และอีกหลายคาถาตอไป ก็พระพุทธเจาทั้งนั้น แตตรงนี้แปลกเขาหมดเปน
พหุวจะ คือ วิโทมนสฺสา. . อาหุ สงสัยวาจะคลาดเคลื่อน เพราะไมเห็นจําเปน
อันใดที่จะตองเปนพหุวจนะ ถาเปนเอกวจนะ เสมอกับคาถาอื่น ๆ เสียจะดีกวา เปน
วิโทมนสฺโส. . อาห
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อุปายาสเปน (เจตสิก) ธรรมอันหนึ่งนับเขาในสังขารขันธ อุปายาส
นั้นมีความแผดเผาจิตเปนลักษณะ มีการทอดถอนเปนรส มีความ
ตรมความเปนปจจุปฏฐาน สวนที่วา อุปายาสเปนทุกข พึงทราบวา
เพราะความเปนสังขารทุกข เพราะแผดเผาจิตและเพราะทํารางกายให
เผือดซีดดวย เพราะเหตุนั้นนักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
จิตฺตสฺส จ ปริทหนา ฯ เป ฯ ทุกฺโข ตโต วุตฺโต
อุปายาส ยอมยังทุกขใดใหเกิด ทุกขนั้นจัดวามี
ประมาณยิ่ง เพราะทั้งแผดเผาจิต ทั้งทํากายให
เผือดซีด เหตุนั้น อุปายาส พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เปนทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในอุปายาส
[เปรียบเทียบโสกะปริเทวะอุปายาส]
ก็แล ในโสกะ ปริเทวะ และอุปายาสนี้ โสกะ พึงเห็นเหมือน
การที่ (น้ํา) เดือดอยูภายในภาชนะดวยไฟออน ๆ ปริเทวะ พึงเห็น
ดังการ (ลน) ออกนอกภาชนะแหงน้ําที่เดือนดวยไฟแรง อุปายาส
พึงเห็นเชนการเดือดจนแหงไปอยูภายในภาชนะนั่นเอง แหงน้ําทีเหลือ
จาก (ลน) ออกขางนอกแลวไมพอจะ (ลน) ออกอีก
[อัปปยสัมปโยคทุกข]
การรวมเขากับสัตวและสังขารทั้งหลายที่ไมชอบใจ ชื่อวาอัปปยสัมปโยค อัปปยสัมปโยคนั้น มีการพบปะกับสัตวและสังขารที่ไม
ปรารถนาเปนลักษณะ มีการทําความคับใจเปนรส มีความเกิด
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อนัตถะเปนปจจุปฏฐาน สวนที่วาอัปปยะสัมปโยคเปนทุกข พึงทราบ
วา เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข เหตุนั้นนักปราชญจงึ กลาวคําประพันธนี้
ไววา
ทิสฺวาน อปฺปเย ทุกฺข ฯ เป ฯ อปฺปเยหิ สมาคโม
เพราะพบคนที่เกลียดเขา ทีแรกทุกขก็มขี ึ้นในใจ
ตอไปทุกขอันเกิดแตการทํารายเขาเขา (ดวยกาย
และวาจา) ก็มขี ึ้นในกาย (ของบุคคล) ในโลกนี้
(ดวย) เหตุใด เพราะเหตุนั้น การพบปะกับ
สิ่งที่เกลียดนั้น พึงทราบวาพระมหาฤษีเจา ตรัสวา
เปนทุกข เหตุวาเปนที่ตั้งแหงทุกขทั้งสอง (คือทั้ง
ทางใจและทางกาย)
นี่เปนวินิจฉัยในอัปปยสัมปโยคทุกข
[ปยวิปโยคทุกข]
ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งหลายที่ชอบใจ ชือ่ วาปยวิปโยค ปยวิปโยคนั้น มีความพรากจากวัตถุที่พอใจเปนลักษณะ มี
อันยังความโสกใหเกิดขึ้นเปนรส มีความเสียหายไปเปนปจจปฏฐาน
สวนที่วา ปยวิปโยคเปนทุกข พึงทราบวา เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข
คือความโศก เหตุนั้นนักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
าติธนาทิวิโยคา ฯ เป ฯ มโต ปยวิปฺปโยโค
คนเขลาทั้งหลายผูเพียบแปลดวยศรโศก เพราะ
พลัดพรากจากสัตวและสังขารทีร่ ักมีญาติและทรัพย
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เปนตน ยอมเจ็บปวด (ใจ) เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น ปยวิปโยคนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วาเปนทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในปยวิปโยคทุกข
[อิจฉิตาลาภทุกข]
ในขอวา 'ยมฺปจฺฉ น ลภติ----' นี้ มีวินิจฉัยวา ความ
ปรารถนาใน (อลัพภไนยวัตถุ) สิ่งที่ไมมีทางจะไดท้งั หลาย เชน
ปรารถนาวา 'โอ หนอ เราทั้งหลายจักเปนผูมีความเกิดเปน
ธรรมดา ' เปนตน นั่นแล ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 'ยมฺปจฺฉ
น ลภติ ตมฺป ทุกฺข - ปรารถนาอยูแตไมได แมอันใด แมความไมได
สิ่งที่ปรารถนาอันนั้นก็เปนทุกข' ดังนี้ ความปรารถนานั้น มีความ
ตองการสิ่งที่ไมมีทางจะไดเปนลักษณะ มีการแสวงหาสิ่งที่ไมมีทางจะได
นั้นเปนรส มีความไมไดสิ่งเหลานั้นเปนปจจุปฏฐาน สวนที่วาความ
ปรารถนานั้นเปนทุกข พึงทราบวา เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข เหตุนั้น
นักปราชญจงึ กลาวคําประพันธไววา
ต ต ปฏยมานาน ฯ เป ฯ อิจฉฺ ิตาลาภมพฺรวิ
ทุกขอันประกอบไปดวยความขุนเคืองอันใด เกิด
แกสัตวทั้งหลายในโลกนี้ เพราะเมื่อเขาทั้งหลาย
ปรารถนาสิ่งนั้น ๆ อยูแตไมไดสิ่งนั้น ๆ ความ
ปรารถนาสิ่งที่ไมมีทางจะไดทั้งหลาย (นั่นแหละ)
*

* อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๐
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เปนเหตุของทุกขอนั นั้น เหตุใด เพราะเหตุนั้น
พระชินะเจาจึงตรัสความไมไดสิ่งที่ปรารถนาวาเปน
ทุกข
นี่เปนวินิจฉัยในอิจฉิตาลาภทุกข
[ปญจุปาทานขันธทุกข]
สวนในขอวา 'โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข' นี้ มี
วินิจฉัยวา
ทุกขตั้งแตชาติทุกขมาอันใด ที่พระผูมีพระภาคเจา
ผุทรงตาทิคุณ ตรัสไวในทุกขนิเทศนี้แลวก็ดี ทุกข
อันใดที่มิไดตรัสไวในทุกขนิเทศนี้ก็ดี ทุกขทงั้ ปวง
นั้น เวนอุปาทานขันธหานั่นเสีย ก็หามีไม เหตุใด
เพราะเหตุนั้น อุปาทานขันธทั้งหลายนี้ พระ
มหาฤษีเจาผูทรงชี้ที่สุดทุกข จึงตรัสวาเปนทุกข
โดยยอ
*

ทานแกทุกขขอนี้ คอนขางจะกํากวม คือไมเด็ดขาดลงไปวา จะหมายเอาตัว
ความปรรถนา หรือวาจะหมายเอาความไมได (สิ่งที่ปรารถนา) ตอนตนก็วา อิจฺฉาว
-ความปรารถนานั่นแล แตตอนทายในคาถาวา อิจฉิตาลาภะ จบก็วาอิจฉิตาลาภะความไมไดสิ่งที่ปรารถนา
มหาฎีกาทานก็รูสึกอยางนี้ จึงกลาววา อาจารยทั้งหลายวา คําวา อิจฺฉาว - ความ
ปรารถนานั่นแล นี้ก็คือความไมไดเนื่องดวยความปรารถนานั่นเอง (ไมใชปรารถนา
เฉย ๆ เทานั้น) และทานวา อิจฉิตาลาภะ ก็คือความไมไดอะไรก็แลวแตที่ตนปรารถนา
เพราะบาลีกว็ าเพียงวา ยมฺปจ ฉฺ  น ลภติ - ปรารถนาอยูแตไมได แมอนั ใด เทานั้น
แตในคัมภีรนที้ านกลาวอิจฉิตาลาภะอยางสุดยอด ตามนัยพระบาลีวาวา สัตวทยี่ ังจะ
ตองเกิด ปรารถนาไมเกิด เปนตน
*
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จริงอยางนั้น ทุกขธรรมทั้งหลายมีชาติเปนตน ซึ่งเบียนอุปาทานขันธทั้งนี่แหละ โดยประการตาง ๆ อยู ดังไฟเบียนเชื้อ ดัง
เครื่องประหารเบียนเปา ดังแมลงทั้งหลายมีเหลือบและยุงเปนตนเบียน
โค ดังคนเกี่ยวขาวทั้งหลายเบียนนา ดังพวกโจรปลนบานเบียน
หมูบาน ก็เกิดที่อุปาทานขันธทั้งหลายนี่เอง เหมือนหญาและไมเถา
เปนตนเกิดที่พื้นดิน เหมือนดอกผลและหนอเกิดที่ตนไมทั้งหลาย
ฉะนั้น อนึ่ง ทุกขในเบื้องตนของอุปาทานขันธทั้งหลาย ก็คือชาติ
ทุกขในทามกลาง คือชรา ทุกขในทีส่ ุด คือมรณะ ทุกขคือความ
รุมรอน (ใจ) เพราะกระทบมรณันติกทุกข (ทุกขเมื่อใกลตาย) เปน
โสกะ ทุกขคือความคร่ําครวญ เพราะทนตอทุกขนั้นไมได เปน
ปริเทวะ ตอไปทุกขคือความเจ็บกาย เพราะประสบอนิฏฐโผฏฐัพพะ
กลาวคือความกําเริบแหงธาตุ เปนทุกขะ ทุกขคือความเจ็บใจ เพราะ
เกิดปฏิฆะในทุกขกายนั้น แหงปุถุชนทั้งหลายผูถูกความเจ็บกายนั้น
เบียนเอา เปนโทมนัส ทุกขคือความหมกไหม ของบุคคลทั้งหลาย
ผูมีความเศราสลดที่ความเพิ่มมากขึ้นแหงทุกขที่กลาวแลวมีโสกะเปนตน
ทําใหเกิดขึ้น เปนอุปายาส ทุกขคือความไมสมปรารถนาของบุคคล
ทั้งหลาย ผูไดรับความคลาดหวัง เปนอิจฉิตาลาภะ เพราะเหตุนั้น
อุปาทานขันธทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยประการตาง ๆ ดัง
กลาวมานี้ ยอมเปนทุกขแทแล
*

อนุตฺถุนน เคยแปลกันวา ทอดถอนใจ แตตรงนีม้ หาฎีกาทานแกวา อนฺโตนิชฺฌายน - ไหมอยูขางใน พอไดกันกับภาษาเราวาหมกไหม ความแรงพอสมกับความของ
อุปายาส
*
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ใคร ๆ ไมอาจกลาว (พรรณนา) ทุกขแตละอยางนี้ใด ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแสดงไว มิให (หลง) เหลือโดยกาลแมหลาย
กัปได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จะทรงแสดง (โดย) ยน
ทุกขทั้งปวงนั้น เขาในอุปาทานขันธ ๕ ทุกอยาง ดุจยนรสน้ําทะเล
ทั้งสิ้นไวในหยดน้ําหยดเดียว จึงไดตรัสวา "โดยยอ อุปาทานขันธ
๕ เปนทุกข' ดังนี้
นี่เปนวินิจฉัยในอุปาทานขันธทั้งหลาย
นี้เปนนยะในทุกขนิเทศเปนอันดับแรก
[ทุกขสมุทัยนิเทศ]
สวนในสมุทัยนิเทศ มีวินิจฉัยวา คําวา ยาย ตณฺหา ความวา
ตัณหานี้ใด คําวา โปโนพฺภวิกา ความวา การกอภพ (ใหม)
อีกชื่อวาปุนัพภวะ การกอภพ (ใหม) อีกเปนปกติของตัณหา
นั่น เหตุนี้ตัณหานั้นจึงชื่อ โปโนพฺภวิภา (มีการกอภพ (ใหม)
อีกเปนปกติ) ตัณหานั้นชื่อ นนฺทิราคสหคตา เพราะไปดวย
กันกับนันทิราคะ (ความยินดีอยางเพลิดเพลิน) มีอธิบาย
วา ถึงซึ่งความเปนอันเดียวกันกับนันทิราคะโดยอรรถ คําวา ตตฺร
ตตฺราภินนฺทินี ความวา มันเกิดในอัตภาพใด ๆ มันก็มีปกติมุงเพลิด
๑

๒

๓

๑. มีปญหาวา เมื่อศัพทนี้สําเร็จรูปมาจาก ปุนพฺภว ก็นา จะเปนโปนพฺภวิก ไฉนจึง
เปน โปโนพฺ. . . ไป เคยเรียนถามนักปราชญผูหนึ่ง ทานบอกนิบาตทีแ่ ปลวา 'อีก'
มี ๒ คือ ปน และปุโน โปโนพฺภวิก นีใ้ ชปุโน เขลาไปที่ไมไดถามทานวา ทานพบ
อยูในคัมภีรอะไร
๒. เราถือเอาความเปนปจจุบันวา 'ไมรูจบ'
๓. เราถือเอาความงาย ๆ วา ตัณหานั้น ไมใชอยากลุน ๆ มันตองมีความยินดีพอใจ
เปนเกลอไปดวยเสมอ พูดสั้น ๆ วา อยากไปตามที่พอใจ
๔. ปาฐะพิมพไวเปน อตฺตภาโว ผิด ที่ถูกเปน อตฺตภาเว
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เพลินไปในอัตภาพนั้น ๆ คําวา เสยฺยถีท เปนนิบาต นี่เปนความ
ของนิบาตนั้น คือ "หากถามวา ตัณหานั้นเปนไฉน" ธรรมทั้งหลาย
นี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา จักมีแจงในปฏิจจสมุปบาทนิเทศ สวนในที่นี้ตัณหาทั้ง ๓ อยางนี้ พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงผนวกเขาเปนอันเดียวตรัสวาเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ โดยอรรถวา
เปนเหตุยังทุกขสัจใหเกิด
[ทุกขนิโรธนิเทศ]
ในทุกขนิโรธนิเทศ มีวินิจฉัยวา โดยนัยวา โย ตสฺสาเยว
ตณฺหาย เปนตน เปนอันตรัสความดับแหงสมุทัย หากถามวา เหตุ
ไร จึงวาตรัสความดับแหงสมุทัย ? คําแกพึงมีวา ความดับแหงทุกข
ยอมมีเพราะความดับแหงสมุทัย แทจริง ทุกขยอมดับเพราะความดับ
ไปแหงสมุทัย มิใชเหตุอื่น เหตุนั้นจึงตรัสไว (ในธรรมบท) วา
ตนไม เมื่อโคน ยังมั่นอยูไมมีอปุ ทวะ แมถูกตัด
(สวนบน) แลวก็งอดไดอีกอยูนั่น ฉันใดก็ดี แม
ทุกขนี้กฉ็ ันนั้น เมื่อตัณหานุสัยยังมิไดถูกถอนทิ้ง
แลว ก็เกิดไดร่ําไป
๑

๒

เพราะเหตุที่ทุกขยอมดับ เพราะความดับไปแหงสมุทัยดังกลาวมา
๑. เรานิยมเทศนกันมาวา "----ในอารมณนั้น ๆ " ฟงดูดเปนปจจุบันดี ใจฉวยเอาได
งายดวย
๒. มูล แปลวา โคนก็ได รากก็ได ฯลฯ เห็นวาแปลวา โคน ก็กินความถึงรากดวย
ดีกวาแปลวา ราก เสียทีเดียว เพราะไมลางอยาง หากเหลือแตราก ไมมีโคนโผลอยู
ดวย จะไมงอก
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นั่นแล พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงความดับแหงทุกข จึงทรง
แสดงโดยความดับแหงสมุทัยนั่นเอง
อันพระตถาคตทั้งหลาย เปนผูมีความประพฤติเสมอดวยสีหะ
ทานจะดับทุกขและจะแสดงความดับแหงทุกข ยอมปฏิบัติในเหตุ มิ
ไดปฏิบัติในผล สวนเดียรถียทั้งหลาย มีความประพฤติเสมอ
ดวยสุวาน เขาจะดับทุกขและจะแสดงความดับแหงทุกข ยอมปฏิบัติ
ในผล โดยแสดงอัตตกิลมถานุโยคเปนตน หาปฏิบัติในเหตุไม ดวย
ประการฉะนี้
ประโยชน (ความมุงหมาย ?) แหงการแสดงความดับแหงทุกข
ดวยอํานาจความดับแหงสมุทัย บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยดังนีก้ อน
[แกอรรถบาลีทกุ ขนิโรธ]
สวน (ตอไป) นี้ เปน (แก) อรรถ (แหงบาลีทุกขนิโรธ)
คําวา ตสฺสาเยว ตณฺหาย ความวา แหงตัณหาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส (ลักษณะ) วา 'โปโนพฺภวิกา - มีการกอภพ (ใหม)
อีกเปนปกติ' เปนอาทิ แลวทรงจําแนกโดยประเภทมีกามตัณหาเปน
ตนนั้น
๑

๑. คือแทนที่จะดับกิเลสอันเปนเหตุใหทุกขเกิด กลับหาทุกขมาทับถมตนหนักเขาอีก
ทานวาราชสีหนั้น เมื่อถูกยิงดวยศรแลว มันไมมวั โกรธลูกศร เห็นตัวคนยิง
แลวก็พยายามจับตัวคนยิงประหารเสีย ลูกศรก็ไมมาอีก สวนสุนัขนั้นถูกขวางดวยกอน
ดินแลวก็มัวแตเหาไลงับกันกอนดิน ไมไลตะเพิดคนขวางไปเสีย กอนดินก็มาอีกร่ําไป
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มรรค เรียกวาวิราคะ - ความสํารอกออก เพราะพระบาลีวา
"วิราคา วิมจุ จฺติ - ยอมหลัดพนเพราะวิราคะ" ความดับโดยสํารอกออก
ชื่อวาวิราคนิโรธ ความดับโดยสํารอกออกอยางไมเหลือ เพราะถอน
อนุสัยได ชือ่ วา อเสสวิราคนิโรธ อีกนัยหนึ่ง การละก็เรียกวา วิราคะ
เพราะฉะนั้น ในบทวา อเสสวิราคนิโรโธ นี้ บัณฑิตพึงเห็น (วา)
ประกอบความวา "การละอยางไมเหลือ ความดับอยางไมเหลือ" ดังนี้
ก็ได แต (เมื่อวา) โดยเนื้อแท บททั้งปวงนั่นเปนไวพจนของ
นิพพานทั้งนั้น เพราะพระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
ทุกขนิโรธอริยสัจ โดยปรมัตถ ก็เหตุใด ตัณหาสํารอกออกและดับไปได
ก็เพราะ (พระโยคาวจร) อาศัย (หนวง) พระนิพพานนั้น (เปน
อารมณ) เพราะเหตุนั้น พระนิพพานนั้น จึงตรัสเรียกวา วิราคะ
และวา นิโรธะ ดวย อนึ่ง เหตุใด ธรรมทั้งหลายมีความสละไปแหง
ตัณหานั้นเปนตน ยอมมีขึ้นได ก็เพราะอาศัยพระนิพพานนั้นนั่นแหละ
อนึ่งเลา บรรดาอาลัยทั้งหลายมีกามคุณาลัยเปนตน อาลัยแมอยางเดียว
๑

๒

๓

๔

๑. ราคะ แปลวา ยอม ก็ได กําหนัดยินดี ก็ได วิราคะ อาจารยแตกอนจึงแปลวา
ปราศยอมบาง ปราศจากความกําหนัดบาง ตามควรแกความในทีน่ ั้น ๆ สําหรับในที่นี้
เหมาะทีจ่ ะแปลวาปราศยอม อธิบายวา สี คือตัณหาทีย่ อมใจมาแตกอนนั้นมันปราศไป
แตคําวาปราศยอม เปนภาษาตรงทื่อไป ฟงยาก ทานจึงแปลเอาความเสียใหมวา
สํารอก อธิบายวา สีคือตัณหานั้นมันสํารอกออกจากใจ ฟงงายขึ้น
๒. หมายความวา ความหลุดพนนัน้ เปนผล วิราคะซึ่งเปนเหตุ จึงเปนมรรค
๓. หมายความวา ถอนไดกระทั่งตัณหาอยางละเอียดที่เรียกวาอนุสัย จึงวาดับอยาง
ไมเหลือ
๔. มหาฎีกาวาบทนี้ลิขิตกันไวในหลายฉบับวา กามคุณาลเยสุ แตปาฐะที่ถูกวา กามคุณาลยาทีสุ ในที่นี้ไดแปลตามปาฐะที่ถูกนี้
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ยอมไมมีในพระนิพพานนั้น เพราะเหตุนั้น พระนิพพานนั้น จึง
ตรัสเรียกวา จาคะ ปฏินสิ ฺสัคคะ มุตตฺ ิ อนาลยะ
พระนิพพานนี้นั้น มีความสงบเปนลักษณะ มีความไมเลื่อน
(คือไมเปลี่ยนสภาพ) เปนรส หรือวามีอันทําความโลงใจเปนรส
(ก็ได) มีความไมมีนิมิต (คือไมมีเครื่องหมายแหงทุกข) เปนปจจุปฏฐาน หรือวามีความไมมีเรื่องหนวงเหนี่ยว (จิต) เปนปจจุปฏฐาน
(ก็ได)
[ปญหาซับซอนในเรื่องพระนิพพาน]
หากมีคํายืนยันวา "ไมมีดอก พระนิพพานนะ เพราะไมใชสิ่ง
ที่จะพึง (หา) ได ดุจเขากระตางฉะนั้น" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา
"พระนิพพานไมมีหามิได เพราะพระนิพพานนั้นเปนธรรมชาตที่พึง
(หา) ไดดวยอุบาย แทจริง พระนิพพานนั้น ยอม (หา) ไดดวยอุบาย
กลาวคือความปฏิบัติอันสมควรแกพระนิพพานนั้น ดุจโลกุตรจิตของ
คนอื่น ๆ พระอริยะยอมรูไดดวยเจโตปริยญาณฉะนั้น เหตุนั้น จึง
๑

๒

๑. เมื่อแกอยางนี้ บททั้งหลายนี้ ก็ตองเปนกัตตุรูป กัมมสาธนะ คือแปลวา 'เปนที.่ ..'
ดังนี้ วิราคะ - เปนที่สํารอก นิโรธะ - เปนที่ดับ จาคะ - เปนที่สละไป ปฏินิสฺสัคคะ - เปน
ที่สลัดทิ้งไป มุตฺติ - เปนทีห่ ลุดไป อนาลยะ - เปนที่ไมมอี าลัย แตเราใชเปนภาวสาธนะ
คือแปลวา 'ความ...' กันมาแตไหน ๆ เห็นวาเหมาะดีกบั ความในทีน่ แี้ ลว
๒. มหาฎีกาวา ปาฐะในทอนนี้ ไมใชของเดิม (ใครก็ไมทราบ) นําเอาความที่กลาว
ในตอนแกอรรถสัจจะ ๔ มาเพิ่มเขาในภายหลัง แทจริง อาการมีลักษณะเปนตนนี้
กลาวไวกอนในตอนนั้นแลว ก็นํามากลาวซ้ําอีก (ดูตอนประเภทแหงลักษณะเปนตน
ในวิสุทธิมรรคหนา ๗๘ - ๗๙ แปลหนา ๑๖๓)
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ไมควรกลาววา "พระนิพพานไมมี เพราะมิใชสิ่งที่จะพึงได" อันจะ
วา บุถชุ นโง ๆ ไมได (ประสบ) สิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมมี" ดังนี้
หาควรจะวาไม (เพราะทานผูไดประสบมีอยู) อนึ่ง ไมควรกลาว
วาพระนิพพานไมมี เพราะอะไร เพราะตอง (คือเปนผิดตอ) ความ
ไมเปนหมันแหงความปฏิบัติ จริงอยู เมื่อพระนิพพานไมมี ความ
ปฏิบัติชอบที่สงเคราะหในธรรมขันธ ๓ มีสลี ขันธเปนตน อันมีสัมมาทิฏฐินําหนา ก็ตองเปนหมัน แตวาความปฏิบัติชอบนี้ หาเปนหมัน
ไม เพราะเปนเหตุใหถึงพระนิพพานไดแล"
หากมีคําแยงวา "ความตอง (คือเปนผิดตอ) ความไมเปน
หมันแหงความปฏิบัติไมมีดอก เพาะความปฏิบัตินั้น ก็เปนเหตุใหถึง
ความไมมี (อยางไรละ) " ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "(ความไมมีเปน
นิพพาน) หามิได เพราะไมมีการบรรลุพระนิพพาน ในเพราะความ
ไมมี (ขันธ) อดีตและอนาคต (ไมมีขันธอดีตอนาคตก็บรรลุพระนิพพานได)"
หากแยงอีกวา "(มิใชแตขันธอดีตอนาคตเทานั้น) แมความ
ไมมีวัตตมานขันธ (คือขันธปจจุบัน) ทั้งหลาย ก็เปนนิพพานดวย"
ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "หามิได เพราะพระนิพพานหาไดมีเพราะความ
๑

๒

๑. หมายความวาในองคมรรค ๘ ที่ยนลงในศีลสมาธิปญญานั้น สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา
มหาฎีกาอธิบายวาเปนประธาน คือตรัสเปนองคแรกเทานั้น ไมใชเกิดกอนเพื่อน
๒. นี่คงหมายความวา นิพพานก็คือ ความไมมี ! ไมมีอะไร ทานไมแสดงไว มหาฎีกาจึงชวยแสดงวา ขนฺธาภาโว - ไมมีขันธ ก็จําตองดําเนินความตามมติมหาฎีกา
ตอไป
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ไมมีวัตตมานขันธเหลานั้นไม อนึง่ เพราะเมื่อวัตตมานขันธไมมี
พระนิพพานก็ถึงซึ่งความไมเปนไป (ดวย) (มิใชไมมีวัตตมานขันธ
แลวเปนนิพพานดอก) และเพราะโทษคือไมมีการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในขณะแหงมรรคจิตซึ่งอาศัยวัตตมานขันธดวย (คือวา
ในขณะแหงมรรคจะบรรลุนิพพานไมได ?)"
หากแยงอีกวา "โทษไมมี เพราะในขณะ (แหงมรรค) นัน้
กิเลสทั้งหลาย ก็ไมเปนไปอยู (แลว)" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา
"หามิได เพราะ (หากในขณะแหงมรรค กิเลสไมเปนไปละก็ป
อริยมรรคก็ถงึ ซึ่งความไมมีประโยชน (นะซิ) จริงทีเดียว เมื่อเปน
อยางนั้น กิเลสทั้งหลายก็ (เปนอัน) ไมมีมาเสียแตกอนขณะแหง
อริยมรรค เพราะฉะนั้น อริยมรรคก็ตองถึงความไมมีประโยชน"
เพราะเหตุดังกลาวมานั้น ขอ (ที่วาพระนิพพานไมมี เพราะ
เปนสิ่งที่หาไมไดดุจเขากระตาง และวาความปฏิบัติไมเปนหมัน เพราะ
ความปฏิบัตินั้นเปนเหตุใหถึงความไมมี และวาโทษคือบรรลุพระนิพพานในขณะแหงมรรคไมไดนั้นไมมี เพราะในขณะแหงมรรค กิเลส
ก็ไมเปนไปอยูแลว) นัน้ จึงมิใชเหตุ (คือไมชอบแกเหตุ)
หากมีคํายืนยันอีกวา "ขโย - ความสิ้นไปเปนนิพพาน โดยบาลี
วา 'โย โข อาวุโส ราคกฺขโย - ดูกรอาวุโส ความสิ้นไปแหง
*

ตรงนี้ปาฐะ เรียงไวเปน. . . อาภาวา สมฺภวโต เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน. . .
อภาวาสมฺภวโต แมในมหาฎีกาก็แสดงไวอยางนั้นคือ วตฺตมานาน อภาโวป น สมฺภวติ
(หนา ๑๙๒)

*
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ราคะใดแล' เปนตน " ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "หามิได เพราะ
เพียงแตความสิ้น หมายถึงพระอรหัตก็ได ดวยพระอรหัตนั้นทานก็
แสดงไวโดยนัยวา 'โย โข อาวุโส ราคกฺขโย' เปนตน ดวย
เหมือนกัน ยังมี (ผิด) อะไร ๆ ตอไปอีก คือ (การกลาวเพียง
แตวาความสิ้นกิเลสเปนนิพพานนั้นไมชอบ) เพราะโทสคือพระนิพพาน
กลายเปนธรรมชาติมีชั่วกาลอันสั้นเปนตนไป จริงอยู เมื่อเปนอยาง
นั้น พระนิพพานก็ถึงซึ่งความเปนธรรมชาตมีชั่วาลอันสั้น ความ
เปนธรรมชาตมีลักษณะแหงสังขตธรรม และความเปนธรรมชาตที่จะ
พึงบรรลุไดโดยไมแยแสถึงสัมมาวายามะไปเสียดวย อนึ่ง เพราะ
ความเปนธรรมชาตมีลักษณะแหงสังขรธรรมนั่นแล พระนิพพานก็
(เลย) ถึงซึ่งภาวะคือเปนธรรมชาตนับเขาในสังขตธรรมไป เพราะ
เปนธรรมชาตนับเขาในสังขตธรรม ก็ (เลย) ถึงซึ่งภาวะคือเปน
ธรรมชาตถูกไฟมีราคะเปนตนเผาเอาได เพราะเปนธรรมชาตถูกเผา
ก็ (เลย) ถึงซึ่งภาวะคือเปนทุกขไปเสียดวย"
หากมีคําแยงอีกวา "โทษไมมี เพราะความเปนไป (แหง
๑

๒

๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๑
๒. อธิบายตามนัยมหาฎีกาวา พระอรหัตนั้นเกิดขึ้นในที่สุดแหงความสิ้นกิเลส สวน
พระนิพพานเปนธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งบุคคลจะพึงถึงเขา ไมใชสิ่งที่จะพึงทําใหเกิดได
พระบาลีใชศพั ท ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย อยางเดียวกัน แตความหมายตาง
กัน คือหมายถึงพระอรหัต แปลวาความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ถาหมายถึงพระนิพพาน
แปลวา ธรรมที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ เพราะมาถึงพระนิพพาน กิเลสจึงสิ้น (หรือวา
หนวงพระนิพพานเปนอารมณ กิเลสจึงสิ้น) เพราะฉะนัน้ ขยะ ถาแปลแตวา ความ
สิ้น ก็เปนนิพพานไมได (?)
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กิเลส) ชื่อวาไมมีอีกตอไป จําเดินแตความสิ้น (ครั้งสุดทาย) อันใด
ความสิ้นอันนั้นเปนนิพพาน' ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "หามิได
เพราะไมมีความสิ้นเชนนั้น ประการหนึ่ง เพราะแมมีความสิ้นนั้นก็
ไมลวงโทษมีประการดังกลาวแลว และเพราะอริยมรรคจะกลายเปน
นิพพานไปดวย จริงอยู อริยมรรคยอมยังโทษทั้งหลายใหสิ้น เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงเรียก ขโย (ดวย) และตั้งแตนั้นไป ความเปนไป
(แหงโทษ) ก็ไมมีอีกตอไปดวยแล แตวาเพราะพระนิพพานนั้นเปน
อุปนิสัย (คือเปนที่อาศัยมั่น ) โดยปริยาย แหงขย (คือมรรค)
ที่ไดแกอนุปปตตินิโรธ (นิโรธคือความไมเกิดขึ้น) พระนิพพานนั้น
ทานจึงเรียกวา ขโย (ดวย) โดยโวหารอันเปนอุปจาร (คือเกี่ยว
ของกันกับ) สิ่งซึ่งมีพระนิพพานเปนอุปนิสัย "
หากมีคําถามวา 'เพราะเหตุไร พระนิพพานนั้นพระผูมีพระภาค
เจาจึงไมตรัสโดยสรูปเสียทีเดียว ?" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "เพราะ
พระนิพพานเปนธรรมสุขุมนัก ก็แลความที่พระนิพพานนั้นเปนธรรม
สุขุมนัก เปนความที่สําเร็จ (คือปรากฏทั่วไป) แลว เพราะเปน
เหตุนํามาซึ่งความเปนผูขวนขวายนอยแหงพระผูมีพระภาคเจา และ
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาขยายความวา ความสิ้นที่จะพึงกําหนดแนวา นี่แหละเปนอารมณแหงมรรคญาณผลญาณ ไมมี (แตพระนิพพานมี ?)
๒. ทางอภิธรรม อุป (ในบทอุปนิสฺสยปจฺจโย) มีอรรถวา ยิ่ง วา มั่น
๓. ควรทราบในที่นี้อีกวา ขโย นั้น เปนไดทั้งมรรคผลและนิพพาน เปนมรรคแปลวา
เปนเครื่องสิ้นหรือเปนเหตุสิ้น เปนผลแปลวาความสิ้น เปนนิพพานแปลวาที่สิ้น ดัง
กลาวแลวในเชิงอรรถ ๒ หนา ๑๙๘
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เพราะเปนธรรมที่ตองเห็นดวยอริยจักษุ เพราะเหตุนั้น พระนิพพาน
นี้นั้น จึงเปนธรรมชาตไมทั่วไป เพราะเปนธรรมอันบุคคลผูเพียบ
พรอมดวยมรรค (เทานัน้ ) จะพึงถึงได เปนธรรมชาตไมมีแดนเกิด
เพราะไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย"
หากมีคําแยงวา "พระนิพพาน มิใชธรรมชาตไมมีแดนเกิด
เพราะเมื่อมีมรรคจึงมีได" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "หามิได เพราะ
พระนิพพานมิใชธรรมชาตที่มรรคจะพึงใหเกิดขึ้นได แทจริง พระ
นิพพานนั้น เปนธรรมชาตที่บุคคลพึงถึงดวยมรรคเทานั้น มิใชมรรค
จะพึงใหเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น พระนิพพานจึงชื่อวาไมมีแดนเกิดแท
เพราะไมมีแดนเกิด จึงไมมีชรามรณะ เพราะไมมีแดนเกิดและชรา
มรณะ จึงเที่ยง"
หากมีคําเสนออีกวา "แมอณูเปนตน ก็ถึงซึ่งภาวะอันเที่ยง ดัง
๑

๒

๓

๑. ที่วาเปนเหตุนํามาซึ่งความเปนผูขวนขวายนอยนัน้ ทานเล็งถึงพระรําพึง เมื่อตรัสรู
แลวใหม ๆ วา ธรรมที่ไดตรัสรูนี้ สุขุมลุมลึกนัก ยากที่คนมีกิเลสจะเห็นได จึงไม
ทรงขวนขวายที่จะทรงแสดงธรรมในตอนแรก ๆ สวนขอที่จะตองเห็นดวยอริยจักษุนั้น
เล็งถึงพระบาลีในมาคัณฑิยสูตร [มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก] ทีต่ รัสแกมาคัณฑิยพราหมณวา เขายังไมมีอริยจักษุที่จะเห็นพระนิพพานได
๒. อิติทายศัพท สิทฺธา เขาใจวาเปนเหตุ
๓. อณุอาทีน มหาฎีกาไขออกไปเปน ๔ คือ อณุ ปกติ กาล ปุริส แลวก็ลงอาทิไว
ดวย สอวายังมีอะไรตอไปอีก สิ่งเหลานีล้ ักทธิอื่นถือวา เที่ยงแทไมแตกดับ และ
เปนตัวอํานาจบันดาลโลกใหเกิดขึน้ และเปนไปอยูเสมอ อณู พบคําอธิบายสั้น ๆ วา อณูหิ
โลโก ปวตฺตติ - โลกยอมเปนไปดวยอณูทงั้ หลาย ปกติ สังสกฤตเปนประกฤติ หมายถึง
สิ่งที่เปนมูลเดิมของสิ่งตาง ๆ ปุริสะ เปนชื่อหนึ่งแหงอาตมัน สวนกาล [นาจะตรง
กับที่ไทยเราเรียกพระกาล] เปนผูสรางและผุทําลายสัตวดว ย
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พระนิพพาน" ฉะนี้ไซร คําสนองไขพึงมีวา "อณูเปนตนนั้นชื่อวา
เที่ยงหามิได เพราะไมมีเหตุ (ที่จะใหเขาถึง)" หากมีคําเสนอย้ํา
อีกวา "เพราะพระนิพพานเที่ยง สิ่งเหลานั้นก็เที่ยง" ฉะนี้ไซร คํา
สนองไขก็พึงมีวา "หามิได เพราะสิ่งเหลานั้นไมเขาลักษณะแหงเหตุ
(มีความเปนธรรมที่พึงมุงหมายปรารถนาไดเปนตน)" หากมีคําเสนอ
อีกวา "สิ่งเหลานั้นจัดเปนเที่ยง เพราะไมมีเหตุใหเกิดขึ้นเปนตน
เหมือนพระนิพพาน" ฉะนี้ไซร คําสนองไขพึงมีวา "หามิได เพราะ
อณูเปนตนไมสัมฤทธิผล (คือไมอํานายผลใหปรากฏ ?)
อันพระนิพพานนี้เทานั้นเที่ยงแท เพราะมีสภาวะคือความถูกตอง
(ชอบดวยเหตุผล) ดังกลาวแลว เปนอรูป เพราะลวงเสียซึ่งสภาวะ
แหงรูป (มีความเสื่อมโทรมเปนตน) มิใชสิ่งไมมีอยูโดยปรมัตถ
เพราะเปนสิ่งที่พึงบรรลุไดดวยญาณวิเศษที่สําเร็จดวยความบากบั่นอันไม
ยอหยอน และเพราะเปนพระดํารัสของพระสัพพัญูเจาดวย จริงอยู
พระสัพพัญูเจาไดตรัสคํานี้ไววา "มีอยู ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมชาต
อันไมเกิด ไมเปน อันเหตุอะไร ๆ มิไดทําขึ้น อันปจจัยอะไร ๆ มิได
แตงขึ้น " ดังนี้
*

การที่ทานกลาวทุกขนิโรธวา เปนนิพพาน นี่อยางไรอยู เราเขาใจกันมาวา อริยสัจ
เปนระบบเหตุกับผล คือทุกขเปนผล สมุทัยเปนเหตุคู ๑ นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตุ
คู ๑ แตสวนพระนิพพานหาไดอยูในระบบเหตุผลไม อีกอยางหนึ่ง ศัพทที่หมายถึง
มรรคก็ได ผลก็ได นิพพานก็ได อาจารยสอนใหแปลตางกัน ดังศัพท ขโย ที่กลาว
แลว ในเชิงอรรถ ๓ หนา ๑๙๙ เพราะฉะนั้น นิโรธ ถาเปนนิพพาน ก็ตองแปลวา
"ธรรมเปนที่ดับ" แตเราแปลกันมาแตวา "ความดับ" อันหมายถึงผล ยังไมเคยมี
นักปราชญผูใดคัดคานเลยวาแปลผิด
*
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นี่เปนคําวินิจฉัยขอที่สําคัญในทุกขนิโรธนิเทศ
[ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศ]
ก็และ ธรรม (คืออริยมรรค) ๘ ที่ตรัสไวในนิเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (นี้) เปนอันแจมแจงโดยใจความแลวแท แม
ในขันธนิเทศก็จริง แตวาในที่นี้ขาพเจาจะกลาวเพื่อใหทราบความ
แปลกกันแหงธรรมทั้ง ๘ นั้น อันเปนไปในขณะเดียวกัน
[สัมมาทิฏฐิ]
แทจริง (วา) โดยสังเขป ปญญาจักษุอันมีพระนิพพานเปน
อารมณ ถอนอวิชานุสัยขึ้นได แหงพระโยคีผูปฏิบัติเพื่อแทงตลอดซึ่ง
สัจจะ ๔ (นัน่ แล) ชื่อสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินั้น มีความเห็นชอบ
เปนลักษณะ มีอันประกาศความจริงแทเปนรส มีการทําลายความมืด
คืออวิชาเสียไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมาสังกัปปะ]
ความยกจิตขึ้นเฉพาะสูทางไปพระนิพพาน อันสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐินั้น กําจักมิจฉาสังกัปปะออกเสียได แหงพระโยคีผูมีทิฏฐิอันถึง
พรอมแลวอยางนั้น ชื่อสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะนั้น มีความ
ยกจิตขึ้นถูกทางเปนลักษณะ มีอัปปนา (ความตรึกแนวอยูในทาง )
เปนรส มีการละมิจฉาสังกัปปะไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมวาจา]
ความงดเวนจากมิจฉาวาจา อันสัมปยุตดวยสัมมาสังกัปปะนั้น
*

*

ในอภิธรรมกลาว อปฺปนา เปนศัพทปริยายหนึ่งแหงวิตก
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แหละ ถอนวจีทุจริตขึ้นเสียไดแหงพระโยคีผูเห็นอยู (ดวยสัมมาทิฏฐิ)
และตรึกหอยู (ดวยสัมมาสังกัปปะ) อยางนั้น ชื่อสัมมาวาจา สัมมาวาจานั้นมีความกําหนดถือเอา (คือประมวลสัมปยุตธรรมไว) เปน
ลักษณะ มีความละเวนเปนรส มีความละมิจฉาวาจาไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมากัมมันตะ]
ความงดเวนจากกายทุจริตมีปาณาติบาตเปนตน อันสัมปยุตดวย
สัมมาวาจานั้นแหละ ตัดมิจฉากัมมันตะไดขาด แหงพระโยคีผูเวนอยู
(ดวยสัมมาวาจา) อยางนั้น ชื่อสัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะนั้น
มีการพยุง (สัมปยุตธรรม) ไวเปนลักษณะ มีความละเวนเปนรส
มีการละมิจฉากัมมันตะไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมาอาชีวะ]
สวนความงดเวนจากมิจฉาอาชีวะ อันสัมปยุตดวยความงดเวน
ที่เปนความหมดจดแหงสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนั้น เขาไปตัด
เสียไดซึ่งอเนสนา มีความลอลวงเปนตน แหงพระโยคีนั้น อันใด
ความงดเวนนั้น ชื่อสัมมาอาชีวะ สัมมาอาชีวะนั้น มีความสะอาด
(แหงอาชีวะ) เปนลักษณะ มีอันยังอาชีวะที่ชอบธรรมใหเปนไป
เปนรส มีการละมิจฉาอาชีวะเสียไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมาวายามะ]
ลําดับนั้น วิริยารัมภะอันอนุรูปแกสัมมาอาชีวะนั้น สัมปยุตดวย
*

ปาฐะเรียงแยกไวเปน สมฺมาวาจา กมฺมนฺตาน คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปนบทสมาส
คือ สมฺมาวาจากมฺมนฺตาน
*
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สัมมาอาชีวะนั้นแหละ ตัดโกสัชชะเสียไดขาด แหงพระโยคีนั้น ผูตั้ง
มั่นอยูแลวในภูมิแหงศีล กลาวคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะนั้น อันใด วิริยารัมภะนั้นชื่อสัมมาวายามะ สัมมาวายามะนั้น มีการประคอง (จิต) ไวเปนลักษณะ มีสัมมัปปธาน ๔
อันยังอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้นเปนตนเปนรส มีอันละมิจฉาวายามะเสียไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมาสติ]
ความไมลืมแหงใจ อันสัมปยุตดวยสัมมาวายามะนั้นแหละ กําจัด
มิจฉาสติออกเสียได แหงพระโยคีนั้น ผูเพียรพยายามอยูอยางนั้น ชื่อ
สัมมาสติ สัมมาสตินั้นมีการตั้ง (สติ) ไวมั่นเปนลักษณะ มีความ
ไมลืมเปนรส มีการละมิจฉาสติไดเปนปจจุปฏฐาน
[สัมมาสมาธิ]
เอกัคคตาแหงจิต อันสัมปยุตดวยสัมมาสตินั้นแหละ ทําลายมิจฉาสมาธิเสียได แหงพระโยคีนั้นผูมีจิตอันสติชั้นยอดเยี่ยมรักษาอยูอยางนั้น
ชื่อสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธินั้นมีความไมสายไป (แหงจิต) เปน
ลักษณะ มีอนั ตั้ง (จิต) ไวมั่นเปนรส มีการละมิจฉาสมาธิได เปน
ปจจุปฏฐาน แล
นี่เปนนยะในทุกขนิโรธมินีปฏิปทานิเทศ
วินิจฉัยคําวาชาติเปนตน ในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบ ดัง
กลาวมาฉะนี้
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[โดยกิจแหงญาณ]
ขอวา 'โดยกิจแหงญาณ' ความวา บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
โดยกิจแหงสัจจญาณ (ความรูอริยสัจ) ดวย ก็สจั จญาณมี ๒ คือ
อนุโพธญาณ (ความรูโดยรูตาม) ๑ ปฏิเวธญาณ (ความรูโดย
ตรัสรู) ๑ ในญาณ ๒ อยางนั้น อนุโพธญาณ เปนโลกิยะ เปนไปใน
นิโรธและมรรค ดวยอํานาจการไดฟงกันมาเปนตน ปฏิเวธญาณ เปน
โลกุตระ ทํานิโรธใหเปนอารมณแลว ตรัสรูสัจจะทั้ง ๔ ไดโดยกิจ
(มีกําหนดรูสัจจะเปนตน) ดังพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใด
เห็นทุกข ผูนั้นยอมเปนทุกขสมุทัยดวย ยอมเห็นทุกขนิโรธดวย ยอม
เห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดวย" ดังนี้เปนตน คําบาลีแหงนี้ บัณฑิต
พึง (นํามา) กลาวใหหมดเถิด อันกิจแหงปฏิเวธญาณนั้น จักมี
แจงใน (ตอนวาดวย) ญาณทัสสนวิสุทธิ ก็แล สัจจญาณที่เปน
โลกิยะนี้ใด ในโลกิยญาณนั้น ทุกขญาณ (ความรูในทุกข) ยอม
ยังสักกายทิฏฐิอันเปนไปดวยอํานาจความครอบงําเอาไวอยางกลุมรุมให
กลับ สมุทัยญาณ (ความรูในสมุทัย) ยอมยังอุจเฉททิฏฐิใหกลับ
นิโรธญาณ (ความรูในนิโรธ) ยอมยังสัสสตทิฏฐิใหกลับ มรรคญาณ (ความรูในมรรค) ยอมยังอกิริยทิฏฐิใหกลับ นัยหนึ่ง ทุกข๑

๒

๑. ส. มหาวาร. ๑๙/๕๔๗.
๒. มหาฎีกาชวยอธิบายวา ทุกขญาณยังสักกายทิฏฐิใหกลับ คือวาละสักกายทิฏฐิได
เพราะเห็นรางกายเปนแตกองสังขารลวน ๆ สมุทัยญาณ ยังอุจเฉททิฏฐิใหกลับ เพราะ
เหตุผลสัมพันธกันอยูไมขาดสาย นิโรธญาณยังสัสสตทิฏฐิใหกลับ เพราะเห็นวาเมื่อเหตุ
ดับ ผลก็ดับ มรรคญาณยังอกิริยทิฏฐิใหกลับ เพราะเห็นอัตตการ (การกระทําของตน
การสรางสรรคโดยตนเอง ?) อยางประจักษ
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ญาณ ยังความปฏิบัติผิดในผล กลาวคือความสําคัญวายั่งยืน วางาม
วาเปนสุข วาเปนตัวตน ในขันธทั้งหลายอันปราศจากความยั่งยืน
ความงาม ความเปนสุข ความเปนตัวตน ใหกลับ สมุทัยญาณ ยัง
ความปฏิบัติผิดในเหตุ อันเปนไปโดยความนับถือในสิ่งที่มิใชเหตุวา
เปนเหตุ เชนวา "โลกยอมเปนไปโดยทานผูเปนใหญ (พระอิศวร)
โดยสิ่งที่เปนประธาน โดย (พระ) กาล และโดยสภาวะ (ความ
เปนเอง) เปนตน ใหกลับ นิโรธญาณ ยังความปฏิบัติผิดในนิโรธ
อันไดแกความถือวา ความหลุดพน (มี) ในอรูปโลกและในโลกถูปกา (ภูมิทถี่ ือวาเปนยอดโลก) เปนตน ใหกลับ มรรคญาณ ยัง
ความปฏิบัติผิดในอุบาย ที่เปนไปโดยอํานาจความถือในสิ่งที่มิใชทาง
แหงวิสุทธิ อันตางโดยกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมาถานุโยค วา
เปนทางแหงวิสุทธิ ใหกลับ เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวคําประพันธนี้
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาวา พวกที่ถือวาพระอิศวรเปนผูตกแตงโลก เรียกวา อิสสรการณี (ถือวา
พระอิศวรเปนเหตุ) พวกที่ถอื วา โลกปรากฏขึ้นโดยสิ่งที่เรียกวาประธาน (เรียก
ปกติ หรือ ประกฤติก็มี) และประธานนัน้ ก็ซอนอยูใ นโลกนี่เอง เรียกวาปธานการณี
(ถือวาประธานเปนเหตุ) พวกที่ถือวาพระกาลสรางสัตว พระกาลสังหารสัตว ฯ ล ฯ
เรียกวากาลวาที พวกที่ถอื วาโลกเปนตากสภาวะ คือเปนของมันเอง เชน ความแหลม
ของหนาม ความกลมของผลมะขวิด ความมีลายหลาก ๆ ของเนื้อนกและงูเปนตน เรียก
วาสภาวาที ฯ ล ฯ
๒. ปาฐะพิมพไวเปน อปฺปวตฺต. . . แตในมหาฎีกาเปน อปวคฺค. . . และไขวา โมกฺข
๓. มหาฎีกาวา ความถือวาความหลุดพนมีอยูในอรูปโลก เชนความถือของอุทกดาบส
และอาฬารดาบสเปนตน ความถือวาความหลุดพนมีในโลกถูปกา เชนความถือของพวก
นิครนถเปนตน
โลกถูปกา - ยอดโลก นาจะไดกนั กับ ภวัคคะ - ยอดภพ ในคัมภีรฝายเรา ดังคํา
วา ภวัคคพรหม - พรหมในภพสูงสุด
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ไววา
นรชนยังไมรูแจงสัจจะทั้งหลายอยูตราบใด เขาก็
ยังหลงงมอยูในเรื่องโลก ในเหตุเกิดแหงโลก
ในนิพพานอันเปนที่ดับแหงโลก และในอุบาย
(เครื่องเขาถึง) นิพพานนั้น อยูตราบนั้น
วินิจฉัยโดยกิจแหงญาณในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมา
ฉะนี้ประการหนึ่ง
[โดยประเภทแหงธรรมที่นับเขาในอริยสัจ]
ขอวา "โดยประเภทแหงธรรมทั้งหลาย ที่อยูภ ายใน (คือนับ
เขาในอริยสัจ)" ความวา เวนตัณหาและอนาสวธรรมทั้งหลายเสีย
(โลกิย) ธรรมที่เหลือทั้งปวงนับเขาในทุกขสัจ ตัณหาวิจริต ๓๖ นับ
เขาในสมุทัยสัจ นิโรธสัจไมเจือปน (กับอะไร) โดยมุข (หัวหนา)
คือสัมมาทิฏฐิ วีมังสิทธิบาท ปญญินทรีย ปญญาพละ และธรรมวิจยสัมโพชฌงค นับเขาในมรรคสัจ โดยอปเทส (ขออาง) คือสัมมาสังกัปปะ วิตก ๓ มีเนกขัมมวิตกเปนตนนับเขาในมรรคสัจ โดย
อปเทสคือสัมมาวาจา วจีสุจริต ๔ นับเขาในมรรคสัจ โดยอปเทสคือ
สัมมากัมมันตะ กายสุจริต ๓ นับเขาในมรรคสัจ โดยมุขคือสัมมอาชีวะ ความมักนอย และความสันโดษนับเขาในมรรคสัจ หรือ
อนึ่ง สัทธินทรีย สัทธาพละ และฉันทิทธิบาทก็นับเขาในมรรคสัจ
๑

๑. มหาฎีกาชวยอธิบายวา เมื่อความมักนอยและความสันโดษมี สัมมาอาชีวะจึงมี
เพราะเหตุนั้น ความมักนอยและความสันโดษทานจึงนับเขาในสัมมาอาชีวะ
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เพราะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทั้งหมดนั่นเปน
อริยกันตศีล และเพราะอริยกันตศีลเปนธรรมที่พึงรับไวดวยมือคือ
ศรัทธา เพราะเหตุที่สัทธินทรีย สัทธาพละ และฉันทิทธิบาทมี ศีลจึง
มี โดยอปเทสคือสัมมาวายะมะ สัมมัปธาน ๔ วิริยิทธิบาท วิริยินทรีย วิริยพละ และวิรยิ สัมโพชฌงค นับเขาในมรรคสัจ โดย
อปเทสคือสัมมาสติ สติปฏฐาน ๔ สตินทรีย สติพละ และสติสัมโพชฌงค นับเขาในมรรคสัจ โดยอปเทศคือสัมมสมาธิ สมาธิ ๓ มี
สวิตักกสวิจารสมาธิเปนตน จิตตสมาธิ (คือจิตติทธิบาท) สมาธินทรีย
สมาธิพละ ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
และอุเบกขาสัมโพชฌงค นับเขาในมรรคสัจแล
วินิจฉัยโดยประเภทแหงธรรมทั้งหลายที่อยูภายในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ประการหนึ่ง
[โดยอุปมา]
ขอวา โดยอุปมา ความวา ก็แลทุกขสัจ พึงเห็นเหมือนของ
หนัก สมุทัยสัจเหมือนการถือของหนัก นิโรธสัจเหมือนการวางของ
หนัก มรรคสัจเหมือนอุบาย (คือวิธี) วางของหนัก อนึ่งทุกขสัจ
เหมือนโรค สมุทัยสัจเหมือนเหตุของโรค นิโรธสัจเหมือนความหาย
๑

๒

๑. อริยกันตศีล คือองคมรรคทั้ง ๓ นั้น จะยั่งยืนอยูใ นสันดานของพระอริยเจา ก็ดว ย
มืออันเหนียวแนนคือศรัทธา เพราะฉะนั้น สัทธา ทานจึงนับเขาในองคมรรคขอนี้ สวน
ฉันทะ เปนคุณติดตามศรัทธา จึงพลอยถูกนับเขาดวย
๒. ปาฐะพิมพไวเปน . . .สมาธิ อุเบกขาสมฺโพชฺฌงฺคานิ คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปนบท
สมาส ตองเรียงติดกันเปน . . . สมาธิอุเปกฺขา. . .
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โรค มรรคสัจเหมือนยา หรือวาทุกขสัจเหมือนขาดแคลนอาหาร
สมุทัยสัจเหมือนฝนไมดี นิโรธสัจเหมือนมีอาหารสมบูรณ มรรคสัจ
เหมือนฝนดี
สัจจะ ๔ นี้ บัณฑิตพึงทราบโดยประกอบ (ความ) อุปมา
ดวยคนมีเวร มูลแหงเวร ความถอนเวร และอุบายถอนเวร ดวย
ตนไมมีพิษ รากของตนไม การตัดราก และอุบายตัดรากนั้น
ดวยภัย มูลแหงภัย ความปราศภัย และอุบายบรรลุความปราศภัยนั้น
ดวยฝงใน หวงน้ําใหญ ฝงนอก และความพยายามที่ให (ขามหวง
น้ําไป) ถึงฝงนอกนั้น บางก็ได
วินิจฉัยโดยอุปมาในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกลาวฉะนี้
[โดยจตุกกะ - เปนและไมเปนอริยสัจ ๔]
ขอวา โดยจตุกกะ ความวา ก็ในอริยสัจ ๔ นี้ สิ่งที่เปนทุกข
(แต) ไมเปนอริยสัจก็มี สิ่งที่เปนอริยสัจ (แต) ไมเปนทุกขก็มี
สิ่งที่เปนทั้งทุกขทั้งอริยสัจก็มี สิ่งที่ไมเปนทุกข ไมเปนอริยสัจก็มี ใน
อริยสัจที่เหลือมีสมุทัยเปนตนก็นัยนี้
๑

๒

๓

๔

๑. ทุพฺพุฏิ - ฝนชั่ว คือฝนไมดี หมายความวาแลง หรือตกมากเกินไป
๒. ถานิโรธอริยสัจ ไดแกนพิ พาน ดังทานวาไวขางตน ภารนิกฺเขปน โรควูปสโม
สุภิกฺข มิตองแปลวา เปนที่ . . . ไปเปนแถวหรือ ?
๓. มหาฎีกาชวยขยายความอุปมาขอหนึ่งวา เวรไดแกพยาบาทหรือความเปนศัตรูกัน
ความถอนเวร คือความระงับเวร ไดแกเมตตา อุบายถอนเวร ไดแกสงั คหวัตถุทั้งหลาย
นอกนั้นไมขยาย
๔. เชนวา เปนสมุทัยแตไมเปนอริยสัจก็มี เปนอริยสัจแตไมเปนสมุทยั ก็มี เปนทั้ง
สมุทัยทั้งอริยสัจก็มี ไมเปนสมุทัยไมเปนอริยสัจก็มี ฯ ล ฯ
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ในจตุกกะนั้น ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและสามัญผล
ทั้งหลาย ชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนสังขารทุกข ตามพระบาลีวา
'สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข' แตไมเปนอริยสัจ นิโรธเปนอริยสัจ
แตไมเปนทุกขื สวนอริยสัจ ๒ นอกนี้ (คือสมุทัยและมรรค) พึง
เปนทุกขก็ได เพราะไมเที่ยง แตวาพระโยคาวจรอยู (ประพฤติ)
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจานั้นเพื่อกําหนดรูทุกขใด มิใชเปน
ทุกขโดยความเปนทุกขอยางนั้น (คือวาเปนทุกขเพราะไมเที่ยง มิใช
เปนทุกขโดยเปนปริญไญยธรรม) สวนอุปาทานขันธ ๕ เวนแตตัณหา
เปนทั้งทุกขทั้งอริยสัจ โดยอาการทั้งปวง ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุต
กับมรรคแลเสามัญผลทั้งหลาย ไมเปนทุกขโดยความเปนทุกขสําหรับ
กําหนดรูแหงพระโยคาวจรผูอยู (ประพฤติ) พรหมจรรยในพระผูมี
พระภาคเจา (คือไมเปนทุกขโดยเปนปริญไญยธรรม แตเปนทุกขโดย
เปนสังขารทุกข ดังกลาวในบทแรก) (ทั้ง) ไมเปนอริยสัจ
วินิจฉัยในอริยสัจนี้โดยจตุกกะ โดยประกอบความเขาตามควร
ในอริยสัจอื่นมีสมุทัยเปนตนดวย บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
๑

๒

๓

๑. มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล ยังเปนสังขรธรรม จึงยังเปนสังขารทุกข มีเกิด
มีดับ แตไมเปนอริยสัจ เพราะไมเขาลักษณะเปนปริญไญยธรรม ปหาตัพพธรรม
อสังขตธรรมและนิยยานธรรม ตามกิจของอริยสัจ
๒. เพราะตัณหาเปนอริยสัจขอหนึ่งตางหาก คือเปนสมุทัย
๓. คือไมมียกเวนอะไร
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ประการหนึ่ง

*

[โดยวางเปลา]
ในสองขอวา 'โดยวางเปลาและโดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียว
เปนตน' นี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยวางเปลากอน เพราะ (เมื่อวา)
โดยปรมัตถ สัจจะทั้งสิ้น บัณฑิตพึงทราบวาเปนของวางเปลา เพราะ
ไมมีผูรูสึก ผูทํา (คือผูสราง) ผูดับ และผูเดิน เหตุนั้นนักปราชญ
จึงกลาวคําประพันธนี้ไววา
"อันทุกขมีอยูแท แตใคร ๆ ผูรับทุกขไมมี ผูท ํา
ไมมี แตการกระทํามีอยูแท ความดับมีอยู แต
คนผูดับไมมี ทางมีอยู แตผูเดินไมมี"
อีกนัยหนึ่ง
มหาฎีกาชวยบอกขอธรรมที่เปนและไมเปนในอริยสัจขอตอไปโดยสังเขปวา กิเลส
ที่เหลือ (นอกจากตัณหา) จัดเปนสมุทัย เพราะอรรถวาทําใหเกิด (ทุกข) แตไมเปน
อริยสัจ นิโรธเปนอริยสัจแตไมเปนสมุทัย อีก ๒ คือทุกขและมรรคพึงเปนสมุทัยก็ได
เพราะเปนปจจัยแหงผลของตน แตไมใชเปนสมุทัยโดยเปนปหาตัพพธรรม ตัณหาเปน
ทั้งสมุทัยทั้งอริยสัจโดยประการทั้งปวง มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล ไมเปนสมุทัย
ที่จะตองละ และไมเปนอริยสัจ
สังขารนิโรธิและนิโรธสมาบัติ เปนนิโรธแตไมเปนอริยสัจ สมุทัยเปนอริยสัจ
แตไมเปนนิโรธ อีก ๒ คือทุกขและมรรคพึงเปนนิโรธก็ได เพราะมีสภาวะเปนขณนิโรธ
คือดับไปในขณะ แตไมใชนิโรธที่จะตองทําใหแจง อสังขตธาตุ เปนทั้งนิโรธทั้ง
อริยสัจ (มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล ไมเปนนิโรธไมเปนอริยสัจ)
องคมรรคอื่นจากอริยมรรค เปนมรรคแตไมเปนอริยสัจ นิโรธเปนอริยสัจแตไม
เปนมรรค อีก ๒ คือ ทุกขและสมุทัย พึงเปนมรรคก็ไดเพราะเปนทางใหไปสูภพ แต
ไมใชมรรคที่จะตองทําใหมีขนึ้ นิโรธคามินีปฏิปทา เปนทั้งมรรคทั้งอริยสัจ โดย
ประการทั้งปวง (มรรคสัมปยุตธรรมและสามัญผล ไมเปนมรรคไมเปนอริยสัจ)
*
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ความวาง ในสัจจะ ๔ นั้น พึงทราบดังนี้ คือ สัจจะ
สองขางตน วางจากความยั่งยืน ความงาม ความ
สุข และความเปนตัวตน อมตบท (คือนิโรธ)
วางจากความเปนตัวตน มรรคเวนวางจากความ
ยั่งยืน ความสุข และความเปนตัวตน
หรือวาสัจจะ ๓ วางจากนิโรธ และนิโรธก็วางจากสัจจะ ๓ ที่เหลือ
หรือวาในสัจจะ ๔ นี้ สัจจะที่เปนเหตุวางจากสัจจะที่เปนผล เพราะ
ไมมีทุกขในสมุทัย และไมมีนิโรธในมรรค (เหตุ) การวมครรภกับ
ผล ดังเชนปกติ (หรือประกฤติ) ของพวกปกติวาทีไม และผล
เลาก็วางจากเหตุ เพราะทุกขกับสมุทัยและนิโรธกับมรรครวมกลุมกัน
ไมได (ผล) หารวมอยูในเหตุ เปน 'เหตุผล - ผลรวมเหตุ' ดัง
เชนทวิอณุกผล (ผลเกิดแตอณู ๒ ) เปนตน ของพวกสมวายวาที
ไม เพราะเหตุนั้น นักปราชญจึงกลาวคําประพันธนี้ไววสา
๑

๒

๓

๑. ปาฐะพิมพไวเปน สฺุตฺตา เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน สฺุตา
๒.-๓. วาทะของนักปราชญนอกพระศาสนาตาง ๆ นี้ ไมทราบวามีตํารากลาวไวโดยละเอียด
ที่ไหน ก็ไดแตอาศัยมหาฎีกา ซึ่งทานก็กลาวแตยอ ๆ อานเขาใจบางไมเขาใจบาง นัก
ปราชญพวกปกติวาทีกลาววา ปกติ (สังสกฤต เปนประกฤติ คือสิ่งที่เปนมูลเดิม) เปน
ตัวเหตุ เรียกประธานก็มี สิ่งทั้งหลายที่นับวาเปนผลของปกตินั้น เมื่อยังมิไดแยกตัว
ออกมา ก็รวมอยูกับปกติ คือเปนตัวปกตินั่นเอง จึงวา 'ปกติรวมครรภกับสิ่ง
เหลานั้น' แตเหตุคือสมุทัยและมรรคหารวมครรภกับผลคือทุกขและนิโรธอยางนั้นไม
พวกสมวายวาทีก็คลายกัน คือ กลาววา ผลรวมติดอยูในเหตุได คลายกับวาเปน
อันเดียวกัน เชนวาผืนผารวมติดอยูในเสนดาย เสื่อรวมติดอยูในหญากก สวนอณุนนั้
พวกนี้กลาววาเปนตัวเหตุที่ใหโลกเปนไป ผลของอณูนั้นเรียกวาอณูกะ ถาอณูที่เปนเหตุ
มี ๒ ผลก็เรียกทวิอณุกะ ถาอณูที่เปนเหตุมี ๓ ผลก็เรียกติอณุกะ ฯ ล ฯ รวมติดอยูใ น
อณูเปนเหตุนนั่ เอง แตสัจจะที่เปนผลหารวมติดอยูในสัจจะที่เปนเหตุอยางนั้นไม
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ในสัจจะ ๔ นี้ สัจจะ ๓ วางจากนิโรธ นิพพุติ
(คือนิโรธ) เลา ก็วางจากสัจจะ ๓ นั้น สัจจะที่
เปนเหตุวางจากสัจจะที่เปนผล สัจจะที่เปนผลนั้น
เลาก็วางจากสัจจะที่เปนเหตุ
พึงทราบวินิจฉัยโดยวางเปลาดังกลาวมาฉะนี้กอน
[โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน]
ขอวา โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน ความวา ก็แลใน
สัจจะ ๔ นี้ ทุกขทั้งหมดเปนอยางเดียวโดยเปนปวัตติ (ความหมุนไป
แหงสงสาร) เปน ๒ โดยเปนนามและรูป เปน ๓ โดยตางแหงอุปปติภพ คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ เปน ๔ โดยแยกตามอาหาร ๔
(ที่เปนปจจัย) เปน ๕ โดยแตกเปนอุปาทานขันธ ๕
สวนสมุทัย เปนอยางเดียว โดยเปนปวัตตกะ (ผูยังสงสารไห
หมุนไป) เปน ๒ โดยเปนสัมปยุตกับทิฏฐิและไมสัมปยุตกับทิฏฐิ เปน
๓ โดยตางแหงกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปน ๔ โดยเปน
โทษที่พึงละดับมรรค ๔ เปน ๕ โดยแยกเปนความมุงยินดีในอารมณ
๕ มีมุงยินดีในรูปเปนตน เปน ๖ โดยแตกเปนกองตัณหา ๖
สวนนิโรธ เปนอยางเดียว โดยเปนอสังขตธาตุ แตโดยปริยาย
เปน ๒ โดยเปนสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส เปน ๓ โดยเปนความสูญ
ไปแหงภพ ๓ เปน ๔ โดยเปนธรรมที่พึงบรรลุดวยมรรค ๔ เปน ๕
*

มหาฎีกาแกเปน ๒ นัย นัย ๑ วา ในขันธ ๕ มีรูปขันธเปนตน นัย ๑ วา ในอารมณ
๕ มีรูปารมณเปนตน

*

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 214

โดยเปนความหายไปแหงความมุงยินดี ๕ เปน ๖ โดยมีความ
ทําลายไปแหงกองตัณหา ๖
สวนมรรค เปนอยางเดียว โดยเปนภาเวตัพพธรรม เปน ๒
โดยแยกเปนสมถะและวิปสนา หรือโดยแยกเปน ทัสสนะ (คือโสดาปตติมรรค) และภาวนา (คือสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค) เปน ๓ โดยตางแหง (ธรรม) ขันธ ๓ แทจริง มรรคนี้
เพราะเหตุที่มีองคเปนสวนยอย ทานจึงสงเคราะห (คือรวมเขา)
ดวย (ธรรม) ขันธ ๓ ซึ่งเปนสวนรวม เหมือนเมืองรวมเขาดวย
แควนฉะนั้น ดังพระธัมมทินนาเถรีกลาว (แหปญหาของวิสาขอบาสกป
วา "ดูกรอาวุโสวิสขะ ขันธ ๓ ทานมิไดสงเคราะหเขาดวยอริยมรรคมีองค ๘ ดอก แตวาอริยมรรคมีองค ๘ ตางหาก ทานสงเคราะห
เขาดวยขันธ ๓ ดูกรอาวุโสวิสาขะ สัมมวาจาใดดวย สัมมกัมมันตะ
ใดดวย สัมมาอาชีวะใดดวย ธรรม (๓) นี้ ทานสงเคราะหดวย
สีลขันธ สัมมาวายามะใดดวย สัมมสติใดดวย สัมมาสมาธิใดดวย
ธรรม (๓) นี้ ทานสงเคราะหดวยสมาธิขันธ สัมมทิฏฐิใดดวย
๑

๒

๑. ฉตณฺหากายเภทโต เภท มีความเปน ๒ คือ แตกตางก็ได แตกทําลายก็ได
ตรงนี้ตองแปลวาแตกทําลาย จึงจะเขากับเรื่อง
๒. เรื่องอริยสัจเปน ๑ นี้ ทานกลาวอยางไรอยู ฟงของทานไมออก เมื่อชี้ทุกขเปน
ปวัตติ สมุทัยเปนปวัตตกะแลว ก็นาจะชี้นโิ รธเปนนิวัตติ มรรคเปนนิวตั ตกะ ไปแนว
เดียวกัน ซึ่งก็เคยกลาวมาแลวในตอนตน แตทานกลับแยกแนวไปชี้นโิ รธเปนอสังขตธาตุ มรรคเปนภาวตัพพธรรม หรือเมื่อจะชี้โดยกิจ ดังที่วามรรคเปนภเวตัพพธรรม
ก็นาจะชี้ทุกขเปนปริญไญยธรรม สมุทัยเปนปหาตัพพธรรม และนิโรธเปนสัจฉิกาตัพพธรรม เขาแนวกัน

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 215

สัมมาสังกัปปะใดดวย ธรรม (๒) นี้ ทานสงเคราะหดวยปญญา
ขันธ " ดังนี้
เพราะในอริยมรรคนี้ ธรรม ๓ มีสัมมาวาจาเปนตน เปนศีลแท
เพราะเหตุนั้น ธรรม ๓ นั้นทานจึงสงเคราะหเขาดวนสีลขันธ โดย
ความมีชาติเสมอกัน
ก็แลในบาลี ทานทํานิเทศไวโดยภุมมวจนะวา 'สีลกฺขนฺเธ'
ก็จริง แตก็พึงทราบเนื้อความโดยเปนกรณเวจนะ (คือเปนสีลกฺขนฺเธน)
เถิด
สวนในธรรม ๓ มีสัมมาวายามะเปนตน สมาธิมิอาจแนบแนน
โดยความเปนหนึ่งแนในอารมณโดยธรรมดาของตนได ตอเมื่อวิริยะ
ทํากิจคือประคอง (จิต) ไวใหสําเร็จ และสติทํากิจคือไมฟนเฟอนไป
ใหสําเร็จอยู (สมาธิ) เปนธรรมไดรบั อุปการะ (ดังนั้น) แลว จึง
อาจ (แนบแนนได)
(ตอไป) นี้เปนอุปมาในธรรม ๓ นั้น เหมือนอยางวาในสหาย
๓ คนผูเขาไปสูอุทยานดวยประสงควาจักเลนนักขัตฤกษ ตางวาสหาย
ผูหนึ่งเห็นตนจําปามีดอกบานงาม ก็เอื้อมมือขึ้นไป แตเก็บไมถึง คนที่
๑

๒

๑. จุลเวทัลลสูตร ม. มู. ๑๒/๕๔๙
๒. สํานวนบาลีทานนิยมใชวา 'สงเคราะหดวย. . .' แตปาฐะตรงนี้ในฉบับที่ทานพบ
เปนรูปสัตมีวภิ ัติอันแปลวา ใน. . . ทานจึงบอกอยูอยางนั้น นาสังเกตวาโบราณาจารยทาน
เคารพพระบาลีนัก ไมกลาแมแตจะบอกวาปาฐะนี้คลาดเคลื่อน แตในบาลีฉบับของเรา
เปน สีลกฺขนฺเธน สมาธิกฺขนฺเธน ปฺากฺขนฺเธน เรียบรอยแลว จะเปนมาแตเดิม
หรือทานผูชําระภายหลังแกกไ็ มทราบ สวนสํานวนไทยกลับนิยมพูดวา 'สงเคราะห
ใน . . .
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สองจึงกมตัวลงใหหลังแกสหายผูนั้น สหายผูนั้นแมยืนอยูบนหลังสหาย
ที่สองแลว แตตัวยังโงนเงน ก็ยังเก็บไมได ที่นี้สหายอีกคนหนึ่งจึงเอียง
ไหลใหสหายผูนั้น สหายผูนั้นยืนบนหลังสหายผูหนึ่ง เหยียบยันไหลสหาย
ผูหนึ่ง จึงเลือกเก็บดอกไมตามชอบใจมาประดับกายเลนนักขัตฤกษได
ฉันใด ขออุปไมยนี้ก็พึงเห็นฉันนั้น อันธรรม ๓ มีสัมมาวายามะเปนตน
เปนธรรมเกิดรวมกัน เปรียบเหมือนสหาย ๓ คนผูเขาสูอุทยานดวยกัน
อารมณ (ของสมาธิ) เหมือนตนจําปามีดอกบานงาม สมาธิที่ไม
อาจแนบแนน โดยความเปนหนึ่งแนในอารมณโดยธรรมดาของตนได
เหมือนสหายผูแมเอื้อมมือขึ้นไปแลวแตเก็บไมถึง วายามะ เหมือน
สหายผูกมหลังให สติ เหมือนสหายผูยืนเอียงไหลให เมื่อวิริยะยังกิจ
คือการประคอง (จิต) ใหสําเร็จ และเมื่อสติยังกิจคือไมฟนเฟอน
ไปใหสําเร็จอยู สมาธิเปนธรรมไดรบั อุปการะ (ดังนั้น) แลว จึงอาจ
แนบแนนโดยความเปนหนึ่งแนในอารมณได เปรียบเหมือนในสหาย
๓ คนนั้น อีกผูหนึ่งยืนบนหลังของคนหนึ่ง เหยียบยันไหลของคนหนึ่ง
จึงสามารถเก็บดอกไมไดตามชอบใจฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ในธรรม ๓
นั้น สมาธิอยางเดียว ทานสงเคราะหเขาดวยสมาธิขันธโดยความมีชาติ
เสมอกัน สวนวายามะและสติเปนธรรมที่ทานสงเคราะหเขาโดยกิริยา
(คือเปนธรรมอุดหนุนสมาธิ)
แมในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเลา ปญญาก็มิอาจตัดสิน
อารมณวาไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตาโดยธรรมดาของตนได ตอเมื่อ
วิตกแคะ ๆ ใหจึงอาจ ขอนี้อยางไร ? เหมือนอยางวาเหรัญญิก วาง
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เหรียญกษาปณลงที่ (ฝา) มือแลว แมเปนผูใครจะตรวจดูในทุก
สวน (ของเหรียญ) ก็มอิ าจใชเปลือกตาพลิก (ดู) ไดเลย ตอ
ใชขอนิ้วมือ (จับ) พลิกไปมา จึงอาจดูสวนนั้นสวนนี้ได ฉันใด
ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน มิอาจตัดสินอารมณโดยวาไมเที่ยงเปนตน
โดยธรรมดาของตนได ตอวิตกซึ่งมีการปก (จิต) ลงไปเฉพาะ
(ในอารมณ) เปนลักษณะ มีการกระทบ (อารมณ) ไปมา เปนรส
ดังวาแคะเอามาให และดังวาพลิกเอามาใหนั่นแหละ จึงอาจตัดสินได
เพราะเหตุนั้น แมในองคมรรค ๒ นี้ ก็สัมมาทิฏฐิเทานั้นทานสงเคราะห
เขาดวยปญญาขันธโดยมีชาติเสมอกัน สวนสัมมาสังกัปปะเปนธรรมที่
ทานสงเคราะหเขาโดยเปนกิริยา (คือเปนองคอุดหนุน)
มรรค ถึงซึ่งความสงเคราะหเขาดวย (ธรรม) ขันธ ๓ นี้
ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงวา 'มรรคเปน ๓ โดยตาง
แหง (ธรรม) ขันธ ๓'
มรรคนั้นเปน ๔ ดวยอํานาจแหงมรรค ๔ มีโสดาปตติมรรคเปนตน
อีกนัยหนึ่ง สัจจะทุกขอ จัดวาเปนอยางเดียว เพราะเปนธรรม
ไมกลายเปนไมจริง หรือเพราะเปนอภิญไญยธรรม เปน ๒ โดยเปน
โลกิยะและโลกุตระหรือโดยเปนสังขตะและอสังขตะ เปน ๓ โดยเปน
ธรรมที่ตองละดวยทัสสนะและภาวนา และโดยเปนธรรมที่ไมตองละ
เปน ๔ โดยตางแหงกิจมีเปนธรรมที่พึงกําหนดรูเปนตน แล
วินิจฉัยโดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตนในอริยสัจนี้ พึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
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[โดยมีสวนเสมอกันและไมเสมอกัน]
ขอวา 'โดย (สภาคและวิสภาค) มีสวนเสมอกันแลไมเสมอ
กัน' ความวา สัจจะทุกขอมีสวนเสมอกันและกัน โดยเปนธรรมไม
กลายเปนไมจริง ๑ โดยเปนธรรมวางเปลาจากอัตตา ๑ โดยมีการตรัสรู
อันทําไดยาก ๑ ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส (ถามพระอานนท) วา "ดู
กรอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขอที่บุคคลจะพึงยิงลูกศร
ลอดชองดาลเล็ก ๆ แตที่ไกลมิใหพลาดลูกแลวลูกเลาหรือ หรือวา
ขอที่บุคคลจะพึงใชปลายขนสัตวผา ๗ ยิงไปใหถูกปลายขนสัตว (ที่
เปนเปา) ขอไหนทําไดยากกวา สําเร็จไดยากกวา" พระอานนท
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่บุคคลจะพึงใชปลายขนสัตว
ผา ๗ ยิงไปใหถูกปลายขนสัตว (ที่เปนเปา) นัน่ แหละทําไดยากกวา
สําเร็จไดอากกวา" ตรัสวา "ดูกรอานนท บุคคลผูมีแทงทะลุตาม
เปนจริงวานี่ทุกข ฯ ล ฯ นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยังแทงใหทะลุ
ไดยากยิ่งกวายิงขนสัตวดวยขนสัตวนั้นไปอีกนะ" ดังนี้ (แต) สัจจะ
ทุกขอนั้นมีสวนไมเสมอกันโดยกําหนดตางกันไปตามลักษณะของตน ๆ
อนึ่งสัจจะ ๒ ขางตนจัดวามีสวนเสมอกัน เหตุเปนสภาพลึก เพราะ
อรรถวายากที่จะหยั่ง เหตุเปนโลกิยธรรมและเปนสาสวธรรมดวยกัน
(แต) มีสวนไมเสมอกัน โดยแยกกันเปนผล (ฝายหนึ่ง) เปนเหตุ
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ขนสัตวผา ๗ นั้นติดไวทปี่ ลายลูกศร ((ไมใชใชมือจับจี้))
๒. มหาฎีกาวา ที่จริงทุกขและสมุทัย ก็เปนสภาพที่หยาบ เพราะแมแตสัตวดิรัจฉาน
ก็มีทุกขและความอยากอาหารเปนตนปรากฏเห็นได แตเพราะไมอาจหยั่งทราบโดยถอง
แทตามลักษณะวา นี่ทุกข นีเ่ หตุของทุกข จึงวาลึก
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(ฝายหนึ่ง) และโดย (ฝายหนึ่ง) เปนปริญไญยธรรม (ฝายหนึ่ง)
เปนปหาตัพพธรรม สัจจะ ๒ ขางปลายเลา นับวาสวนเสมอกัน
เหตุเปนธรรมหยั่งไดยาก เพราะเปนธรรมลึก เหตุเปนโลกุตรธรรม
และเปนอนาสวธรรมดวยกัน (แต) มีสวนไมเสมอกัน โดยแยกกัน
เปนวิสัย (คือแดนดับทุกขฝายหนึ่ง) และเปนวิสยี (คือทางไปสู
แดนนั้นฝายหนึ่ง) และโดย (ฝายหนึ่ง) เปนสัจฉิกาตัพพธรรม
(ฝายหนึ่ง) เปนภาเวตัพพธรรม อนึ่งเลา สัจจะที่ ๑ กับที่ ๓ มีสวน
เสมอกันโดยเปนขอที่ถูกชี้วาเปนผลดวยกัน (แต) มีสวนไมเสมอ
โดย (ฝายหนึ่ง) เปนสังขตธรรม และ (ฝายหนึ่ง) เปนอสังขตธรรม ขางฝายสัจจะที่ ๒ กับที่ ๔ มีสวนเสมอกัน โดยเปนขอที่ถูกชี้
วาเปนเหตุดวยกัน (แต) มีสวนไมเสมอกัน โดย (ฝายหนึ่ง)
เปนกุศลสวนเดียว และ (ฝายหนึ่ง) เปนอกุศลสวนเดียว ฝายขาง
สัจจะที่ ๑ กับที่ ๔ มีสว นเสมอกัน โดยเปนสังขตธรรมดวยกัน (แต)
มีสวนไมเสมอกัน โดย (ฝายหนึ่ง) เปนโลกิยธรรม และ (ฝาย
หนึ่ง) เปนโลกุตตรธรรม แมสัจจะที่ ๒ กับที่ ๓ เลา ก็มีสว นเสมอ
กันโดยเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม (ธรรมของพระเสกขะก็มิใชของ
พระอเสกขะก็มิใช) ดวยกัน (แต) มีสวนไมเสมอกัน โดย (ฝาย
หนึ่ง) เปนสารัมมณธรรม (ธรรมมีอารมณ) และ (ฝายหนึ่ง)
*

คัมภีรนี้ทานกลาววา นิโรธอริยสัจไดแกนิพพาน ดังไดปรารภมาแลว ตรงนี้ทาน
ใชโวหารวานิโรธเปนวิสัย มรรคเปนวิสยี (ไมวาเปนผลเปนเหตุดังสัจจะ ๒ ขางตน)
ก็เปนหารกลมกลืนกันได แตแลวตอไปนัน้ กลับวานิโรธเปนผลเชนเดียวกับทุกข ฟง
สับสนอยู เมื่อนิพพานเปนอสังขตะแลวจะอยูในระบบเหตุผลอยางไรเลา ?

*
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เปนอนารัมมธรรม (ธรรมไมมีอารมณ)
ผูมีสติปญญาพึงทราบความที่อริยสัจมีสวนเสมอกัน
และเสมอกัน โดยประการและโดยนัยดังกลาว
มาฉะนีแ้ ล
ปริเฉทที่ ๑๖ ชื่ออินทริยสัจจนิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณชื่อวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
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ปญญาภูมินิเทศ
เพราะเหตุที่ในธรรมทั้งหลาย ที่เปนภูมิแหงปญญานี้ ทีท่ านกลาว
ไววา "ธรรมทั้งหลายตางโดยขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย และ
ปฏิจสมุบาทเปนอาทิ เปนภูมิ (แหงปญญา)" ดังนี้ ปฏิจสมุบาท
และปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลาย ที่รวมเขาไวดวยอาทิศัพท ยังเหลืออยู
(ยังมิไดพรรณนา) เพราะเหตุนั้น บัดนี้ จึงถึงลําดับแหงการสังวรรณนา
ปฏิจสมุบาทและปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลายนั้น
ในธรรมสองอยางนั้น ธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน พึงทราบวา
ชื่อปฏิจสมุบาท เปนอันดับแรก จริงอยู คํานี้พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจสมุบาทเปนอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย
สังขารทั้งหลาย
มีเพราะปจจัยคือ
อวิชชา
วิญญาณ
"
"
สังขาร
นามรูป
"
"
วิญญาณ
สฬายตนะ
"
"
นามรูป
ผัสสะ
"
"
สฬายตนะ
เวทนา
"
"
ผัสสะ
ตัณหา
"
"
เวทนา
อุปาทาน
"
"
ตัณหา
ภพ
"
"
อุปาทาน
ชาติ
"
"
ภพ

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 222

ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาส มีเพราะปจจัยอคือ ชาติ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั่น ยอมมีดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา ปฏิจสมุบาท "
สวนธรรมทั้งหลายมีชรามรณะเปนตน พึงทราบวาชื่อ ปฏิจสมุบันธรรม จริงอยูคํานี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา "ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลายเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชรามรณะ เปนธรรมไมเที่ยง เปนธรรมที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น เปน
ปฏิจสมุบัน (อาศัยปจจัยเกิดขึ้น) เปนธรรมมีความสิ้นไปเปนธรรมดา
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ
ไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาติ----ภพ----อุปาทาน----ตัณหา---เวทนา----ผัสสะ----สฬายตนะ----นามรูป----วิญญาณ----สังขาร----อวิชชา
เปนธรรมไมเที่ยง เปนธรรมที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น เปนปฏิจสมุบัน
(อาศัยปจจัยเกิดขึ้น) เปนธรรมมีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้เรียกวา ปฏิจสมุบนั ธรรม " ดังนี้
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑
๒. ส. นิทาน. ๑๖/๓๑
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[ความหมายของคําปฏิจสมุบาท]
สวนความ (ตอไป) นี้ เปนความหมายสังเขปในปฏิจสมุบาท
และปฏิจสมุบันธรรมนั้น
ธรรมทีเ่ ปนปจจัยทั้งหลาย พึงทราบวาชื่อ ปฏิจสมุบาท ธรรมที่
เกิดเพราะปจจัยทั้งหลายนั้น ๆ พึงทราบวาชื่อปฏิจสมุบันธรรม หาก
มีคําถามวา "ขอนี้จะพึงทราบไดอยางไร ?" พึงแกวา "ทราบไดโดย
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา" จริงอยูพระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
ทรงแสดงปฏิจสมุบาทในพระสูตร อันวาดวยการแสดงปฏิจสมุบาท
และปฏิจสมุบันธรรมไวดังนี้วา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจสมุบาท
เปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ
เพราะความเกิดขึ้นแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม เพราะความไมเกิด
ขึ้นแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม ธาตุอันนั้น ธัมมฐิตตา (ความ
ตั้งอยูแหงธรรมดา) อันนัน้ ธัมมนิยามตา (ความแนนอนแหงธรรมดา)
อันนั้น อิทัปปจจยตา (ความที่สิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้) อันนั้น ก็คงตัว
อยูนั่น ตถาคตมารูถึงธาตุอันนั้นเขา ครั้นรูถึงเขาแลวจึงบอกจึงแสดง
จึงบัญญัติแตงตั้งเปดเผยจําแนกออกทําใหงายขึ้น ทานทั้งหลายจงดูเถิด"
ดังนี้เปนตน และตรัสวา "ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ชรามรณะ มีเพราะปจจัย
คือชาติ ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ ฯ ล ฯ สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัย
คืออวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม เพราะ
ความไมเกิดขึ้นแหงพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม ฯลฯ จําแนกออกทําให
งายขึ้น ทานทั้งหลายจงดูเถิด" และตรัสวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา ตถตา (ความมีเพราะปจจัย
อยางนั้น) อยางนี้แลอันใด อวิตถตา (ความไมมีที่จะไมมีเพราะ
ปจจัยอยางนั้น) อยางนี้แลอันใด อนัญญถตา (ความไมมีธรรมอื่น
เพราะปจจัยอื่น) อยางนี้แลอันใด อิทัปปจจยตา (ความที่สิ่งนี้เปน
ปจจัยของสิ่งนี้) อยางนี้แลอันใด ในธรรมนั้น อันนี้เรียกวาปฏิจสมุบาท" ดังนี้เปนตน ก็เปนอันตรัสธรรมที่เปนปจจัยทั้งหลายนั่นเอง
วาเปนปฏิจสมุบาท โดยคําทั้งหลายที่เปนไวพจน (ของปฏิจสมุบาท)
มีตถตาเปนตน เพราะเหตุนั้น ปฏิจสมุบาท บัณฑิตพึงทราบวา
มีความเปนปจจัยแหงธรรมทั้งหลาย มีชรามรณะเปนตนเปนลักษณะ
มีการผูกพันทุกขไวเปนรส มีความเปนทางผิดเปนปจจุปฏฐาน ก็แล
ปฏิจสมุบาทนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ตถตา (ความมี
เพราะปจจัยอยางนั้น) เพราะความมีขึ้นแหงธรรมนั้น ๆ ก็เพราะปจจัย
ทั้งหลายนั้น ๆ อันไมขาดไมเกินนั่นเทียว ตรัสเรียกวา อวิตถตา
(ความไมมีที่จะไมมีเพราะปจจัยอยางนั้น) ก็เพราะเมื่อปจจัยทั้งหลายถึง
ความพรอมกันเขาแลว เปนไมมีละที่ธรรมทั้งหลายอันเกิดเพราะปจจัย
นั้นจะไมมีขึ้นแมแตครูหนึ่ง ตรัสเรียกวา อนัญญถตา (ความไมมี
ธรรมอื่นเพราะปจจัยอื่น) ก็เพราะธรรม (ที่เปนผล) อยางหนึ่งไมเกิด
๑

๒

๑. คําแปล ตถตา เปนตน ที่วงเล็บไวนี้ แปลตามนัยมหาฎีกาแกไวตอ ไปนั้น
๒. ปาฐะพิมพไวลงหัวตาปูที่ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ เขาใจวาคลาดเคลื่อน อิติศัพทนี้ทาง
สัมพันธเปนสรูปใน เอว ขางหลังไมมีปญหา จึงควรถอนหัวตาปูนั้นออก
ประโยคนี้ ขึ้นตนที่ ภควตา หิ สุดลงที่ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วุตฺตา และ
ปจฺจยธมฺมา เปนประธาน ภควตา เปนอนภิหิตกัตตา
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ขึ้นเพราะปจจัยของธรรม (ที่เปนผล) อีกอยางหนึ่ง ตรัสเรียกวา
อิทัปปจจยตา (ความที่สิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้) ก็เพราะความเปนปจจัย
หรือเพราะเปนประชุมแหงปจจัยของธรรม (ที่เปนผล) ทั้งหลายมี
ชรามรณะเปนอาทิตามที่กลาวแลวนั้น

[แกอิทปฺปจฺจยตา]
(ตอไป) นี้เปนความหมายแหงคําในคําอิทัปปจจยตานั้น ธรรม
ทั้งหลายใดเปนปจจัยของธรรมเหลานี้ ธรรมทั้งหลายนั้นชื่อวา อิทัปปจจยา อิทัปปจจยตา ก็ อิทัปปจจยา นั่นเอง นัยหนึ่ง ประชุม
แหงอิทัปปจจยา ชื่อวาอิทัปปจจยตา
ก็แลลักษณะในคําอิทัปปจจยตานี้ พึงคนดูจากศัพทศาสตรเถิด
*

[คานความหมายปฏิจสมุบาทในลัทธิเดียรถีย]
เจาลัทธิบางพวกกลาวกิริยาเพียงแตความเกิดขึ้น (เฉย ๆ ไมมี
เหตุ) วาเปนปฏิจสมุบาท โดยนัยดังนี้วา "ความอิง (สิ่งตาง ๆ)
เกิดขึ้น และเกิดขึ้นอยางถูกตองดวย (โดย) ไมเกี่ยวของกับเหตุ เชน
ความเกิดแหงปกติ (ประกฤติ - มูลเดิม) และปุริส (อาตมัน) เปนตน
มหาฎีกาชวยอธิบายหนุนวา ตาเปนศัพทแถม ไมมีความอะไร เชนเดียวกับ
เทวดาก็เทโวนัน่ เอง ดังนีก้ ็เปนอันวา อิทปฺปจฺจยตา ไมใชภาวตัทธิต คือไมแปลวา
ความ - แตวาศัพทพวกเดียวกันคือ ตถตา อวิตถตา อนฺถตา ก็แปลวา ความมาเปนแถวแลว อิทปฺปจฺจยตา ไมแปลวาความ - จะเขาแถวกันอยางไรได
สวนคําแปล อิทปฺปจฺจยตา ที่วงเล็บไววา 'ความที่สิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้'
นั้น โดยเขาในวาศัพทนี้ทานจะสรูปมาจาก 'ยอดความแหงปฏิจจสมุบาท' ในบาลีวา
"อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ - ในเมื่อสิ่งนี้มีอยูสิ่งนี้ยอมมี
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น -" นี่เอง

*

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 226

ซึ่งเดียรถียกําหนดขึ้น ชือ่ วาปฏิจสมุบาท " คําของเจาลัทธินั้นไมชอบ
เพราะอะไร ? เพราะไมมีพระสูตร (อาง) เพราะผิดตอพระสูตร เพราะ
ไมเกิดความลึกซึ้งและนัย และเพราะเปนสัททเภท (ศัพทแตก) ดวย
[ไมมีพระสูตรอางและผิดตอพระสูตร]
จริงอยู พระสูตรวา "กิริยาเพียงแตความเกิดขึ้น (ไมมีเหตุ) ชื่อวา
ปฏิจสมุบาท" ดังนี้หามีไม และความผิดตอปเทสวิหารสูตร (พระ
สูตรที่กลาวถึงปเทสวิหารธรรม) ก็ตอ ง (มี) แกผทู ี่กลาววา 'กิริยาเพียง
แตความเกิดขึ้นนั้นชื่อวาปฏิจสมุบาท' ดวย ถามวา (ผิด) อยางไร ?
แกวา ก็การมนสิการปฏิจสมุบาทเปนปฐมาภิสัมพุทธวิหาร (วิหารธรรม
เมื่อแรกตรัสรู) แหงพระผูมีพระภาคเจา โดยบาลีวา "ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมนสิการปฏิจสมุบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลม
ตลอดปฐมยามแหงราตรี " ดังนี้เปนอาทิ อนึ่ง วิหารธรรมเปน
สวนหนึ่งแหงปฏิจสมุบาทนั้น ชื่อ ปเทสวิหารธรรม ดังที่ตรัสวา
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแรกตรัสรู พักผอนอยูดวยวิหารธรรมใด
เราพักผอนอยูแลวดวยปเทส (สวนหนึ่ง) แหงวิหารธรรมนั้น " ก็แล
พระผูมีพระภาคเจาทรงพักผอนอยูในปเทสวิหารธรรมนั้น ก็โดยทรง
(พิจารณา) ดูปจยาการ (อาการแหงปจจัยธรรม) หาใชทรง (พิจารณา)
๑

๒

๓

๑. ตามนี้ แยกศัพทเปน ปฏิจฺจ - สมฺมา - อุปฺปาท แตวา ปฏิจฺจ ในลัทธินี้มิไดเล็ง
ถึงเหตุปจจัย เปนแตอิง คือเขาสิงอยูในสิ่งตาง ๆ เหมือนผีสิง (?)
๒. วิ. มหาวรรค ๔/๑
๓. ส. มหาวาร. ๑๙/๑๖
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ดูกิริยาสักวาความเกิดขึ้นไมแล ดังทีต่ รัสวา "เรานั้นรูทั่วถึงอยางนี้วา
'ความเสวยอารมณมีเพราะปจจัยคือมิจฉาทิฏฐิก็มี ความเสวยอารมณมี
เพราะปจจัยคือสัมมาทิฏฐิก็มี ความเสวยอารมณมีเพราะปจจัยคือมิจฉา
สังกัปปะก็มี" ดังนี้ เปนตน คําบาลีทั้งปวง บัณฑิตพึง (นํามากลาว)
ใหพิสดารเถิด ความผิดตอปเทสวิหารสูตร ตอง (มี) แกผูกลาววา
'กิริยาเพียงแตความเกิดขึ้น ชื่อวาปฏิจสมุบาท' ดวยประการฉะนี้
นัยเดียวกัน ผิดตอกัจจานสูตรดวย จริงอยู แมในกัจจานสูตร
ก็กลาววา "ดูกรกัจจานะ อนึ่ง เมื่อบุคคลเห็นโลกสมุทัย (เหตุเกิดขึ้น
แหงโลก) ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยู นัตถิตา (ความเห็นวา
ไมมี เห็นวาขาดสูญ) อันใดในโลก นัตถิตาอันนั้นยอมไมมี" ดังนี้
ปฏิสมุบาทฝายอนุโลม ชือ่ วา โลกสมุทัย เพราะเปนปจจัยแหงโลก
เพราะฉะนั้น ปฏิจสมุบาทฝายอนุโลมนั้น จึงเปนธรรมที่ทรงประกาศ
เพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ มิใชทรงประกาศกิริยาเพียงแตความเกิดขึ้น
(เฉย ๆ ) เหตุวาความถอนอุจเฉททิฏฐิ จะมีขึ้นดวยการ (พิจารณา)
เห็นแตเพียงความเกิดขึ้นหาไดไม แตยอมมีไดดวยการ (พิจารณา)
เห็นความสืบตอกันแหงปจจัย เพราะความสืบตอแหงผลยอมมีในเพราะ
ความสืบตอแหงปจจัยแล แมความผิดตอกัจจานสูตรก็ตอง (มี) แกผู
กลาววา "กิรยิ าเพียงแตความเกิดขึ้นชื่อวาปฏิจสมุบาท" ดังประการ
ฉะนี้
*

มหาฎีกาสรูปความวา ทีว่ า ทรงพักผอนอยูดวยวิหารธรรมสวนหนึ่งแหงปฏิจสมุบาท ในที่นี้
ก็คือทรงพิจารณาดูปจยาการแหงเวทนานัน่ เอง
*
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ไมเกิดความลึกซึ้งและนัย
ขอวา 'เพราะไมเกิดความลึกซึ้งและนัย' ความวา ก็แลคํานี้พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ดูกรอานนท ปฏิจสมุบาทนี้เปนธรรมลึกซึ้ง
ทั้งอาการที่ปรากฏก็ลกึ ดวย " ดังนี้ ก็อนั ความลึกซึ้ง (แหงปฏิจสมุบาท
นั้น) มี ๔ ประการ ขาพเจาทั้งหลายจักพรรณนาความลึกซึ้งนั้น
ขางหรนา ความลึกซึ้งนั้นหามีในกิริยาเพียงแตความเกิดขึ้นไม
อนึ่ง บัณฑิตทั้งหลายพรรณนาปฏิจสมุบาทนั้นไวใหประดับดวย
นัย ๔ ประการ แมนัยทัง้ ๔ นั้นก็หามีในกิริยาเพียงแตความเกิดขึ้นไม
กิริยาเพียงแตความเกิดขึ้นไมเปนปฏิจสมุบาท เพราะไมเกิด
ความลึกซึ้งและนัย ดังกลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
[เปนสัททเภท]
ขอวา 'เพราะเปนสัททเภท (ศัพทแตก)' ความวา ก็แลปฏิจ
ศัพทนี้ ในเพราะกัตตาเสมอกัน (คือหากมีกัตตาเดียวกันกับอุปฺปาท)
ประกอบไวในบุพกาล (คือใชเปนบุพกาลกิริยา) จึงทําความสําเร็จแหง
อรรถได (คือไดความเปนภาษา) เชนกับพากยนี้วา "จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ
รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ จักษุวิญญาณ ยอมอาศัยจักษุและ
รูปเกิดขึ้น" แตในคําของเกจิอาจารยนี้ ปฏิจฺจศัพทนั้นประกอบเขา
กับอุปฺบาท ศัพทอันเปนภาวสาธนะ (คือแปลวาความเกิดขึ้น) จึงถึง
ซึ่งความเปนสัททเภท เพราะไมมีกัตตาเสมอกัน และไมยังอรรถอะไร ๆ
๑

๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๖๕
๒. ส. นิทาน. ๑๖๑๘๗
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ใหสําเร็จดวย เพราะฉะนั้น กิริยาเพียงแตความเกิดขึ้นจึงไมเปนปฏิจสมุบาท เพราะเปนสัททเภทประการ ๑ ฉะนี้
ในขอนัน้ พึงมีคําแยงวา "พวกขาพเจาจักประกอบเขากับโหติศัพทวา 'ปฏิจฺจสมุปฺปาโท โหติ' ดังนี้ก็ได" คําแกพึงมีวา "คํานั้น
ก็ไมชอบ เพราะอะไร ? เพราะไมมีความที่ควรประกอบประการ ๑
เพราะโทษคือตอง (กลายเปนความวา) ความเกิดขึ้นแหงความเกิดขึ้น
ไปประการ ๑ ดวยวาในบททั้งหลายเหลานี้คือ "ปฏิจฺจสมุปฺปาท โว
ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ กตโม จ ภิกขฺ เว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ เป ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท" (ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงปฏิจสมุบาทแกทานทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปฏิจสมุบาท
เปนอยางไร ฯ ล ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี่เรียกวาปฏิจสมุบาท) โหติศัพท
ก็ไมถึงซึ่งความควรประกอบเขากับบท (ไหน) แมแตบทเดียว ทั้งไม
เปนความเกิดขึ้นดวย (เพราะไมประกอบดวยลักษณะแหงความเกิด)
ถาหากเปน ก็จะตอง (กลายเปน) ความเกิดขึ้นแหงความเกิดขึ้นไปอี
ประการ ๑
แมอาจารยเหลาใดสําคัญเอาวา "ภาวะแหงอิทัปปจจยธรรม
ทั้งหลาย ชื่ออิทัปปจจยตา และอันภาวะ (นั้น) ก็ไดแกอาการที่เปน
เหตุแหงปจจยธรรมทั้งหลาย มีอวิชชาเปนอาทิ ในเพราะความปรากฏ
ขึ้นแหงสังขาร (สิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้น ?) เปนตน และชื่อวาปฏิจสมุบาท
(นั้นเลาก็มีขึ้น) ในเพราะความมีแปลก ๆ แหงสังขารนั้นแหละ" ดังนี้
ความสําคัญเอาแหงอาจารยเหลานั้นก็ไมชอบ เพราะอะไร เพราะ
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กลาวเหตุของปจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ที่จริงปจจยธรรม
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนตนนั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนตัวเหตุ
โดยนัยพระสูตรวา 'เพราะเหตุนั้นนั่นแล อานนท สิ่งนั้นแลเปนเหตุ
สิ่งนั้นเปนนิทาน สิ่งนั้นเปนสมุทัย สิง่ นั้นเปนปจจัยแหงชรามรณะ
สิ่งนี้คืออะไร คือชาติ ฯ ล ฯ สิ่งนั้นเปนเหตุ----แหงสังขารทั้งหลาย
สิ่งนี้คืออะไร (เปนปฏิจสมุบาท) ไม เพราะเหตุนั้น พึงทราบเถิดวา
ปจจยธรรมทั้งหลาย (นัน่ แหละ) ชื่อวาปฏิจสมุบาท คํานั้นใดที่
ขาพเจากลาวไวดังนี้ คํานั้นพึงทราบวาเปนคํากลาวชอบแลว
สวนความเขาใจไปอันใดเกิดขึ้นในบทปฏิจสมุบาทนั้นวา 'ความ
เกิดขึ้นนี่เอง เรียกวาปฏิจสมุบาท' (ไมใชเหตุ) ดวยฉายาแหง
พยัญชนะวาปฏิจสมุบาทนี้ ความเขาใจไปอันนั้น อาจารยทั้งหลาย
พึงถือเอาอรรคแหงบทนี้ โดยนัยที่กลาวแลวนั้น แลวระงับเสียเถิด
ดวยวา
ในกลุม (ปจจยุบัน) ธรรมอันเปนไปเพราะกลุม
ปจจัยธรรมนั้น คํา (ปฏิจสมุบาท) นี้ (ทาน
ประสงค) โดยสวน ๒ (คือทั้งสวนผลและสวน
เหตุ) เหตุใด เพราะเหตุนั้น (แม) ปจจัยแหง
กลุม ธรรมนั้นนี่ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสเรียกวา
ปฏิจสมุบาท โดยอุปจาร (คือโดยโวหาร) แหงผล
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จริงอยูกลุมธรรม (ปจจยุบันคือที่เปนผล) อันเปนไป (คือเกิดขึ้น)
เพราะกลุมปจจัยอันนี้ใด ในกลุมธรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายประสงคเอา
คําวาปฏิจสมุบาทนี้เปน ๒ สวน ขยายความวา
[ปฏิจสมุบาทสวนผล]
กลุมธรรมนั้น อันบัณฑิตอาศัย (ดําเนินญาณ) อยู ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนและเพื่อความสุข (ที่เปนโลกุตระ) เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น กลุม ธรรมนั้น จึงชื่อปฏิจจะ เพราะเปนที่บัณฑิตควรอาศัย
และกลุมธรรมนั้นชื่อสมุบาทดวย เหตุวาเมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้น
ดวยกันและ (เกิดขึ้น) โดยชอบ เพราะมิไดเกิดขึ้นทีละอยาง ทั้งมิได
เกิดขึ้นโดยหาเหตุมิไดดวย เหตุฉะนี้กลุมนั้น จึงชื่อปฏิจสมุบาท
เพราะเปนที่บัณฑิตควรอาศัยดวย เกิดขึ้นดวยกัน และโดยชอบดวย
โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ อีกนัยหนึ่ง กลุมธรรม (ทีเ่ ปนผล) ชื่อสมุบาท
เพราะเกิดขึ้นดวยกัน อนึ่งกลุมธรรมนั้นอาศัยคือไมปฏิเสธความพรอม
เพรียงแหงปจจัยเกิดขึ้น เหตุฉะนี้ กลุมธรรมนั้นจึงชื่อปฏิจสมุบาท
เพราะกลุมธรรมนั้นอาศัย (ปจจัย) ดวย เกิดขึ้นดวยกันดวย ดังกลาวมา
ฉะนี้ อีกนัยหนึ่ง
[ปฏิจสมุบาทสวนเหตุ]
สวนวากลุมเหตุนี้เลา ก็เปนปจจัยของกลุมธรรมนั้น เหตุนี้กลุม
เหตุนั้นจึงไดชื่อ ตัปปจจยะ เพราะความที่กลุมเหตุเปนตัปปจจยะ (นั่น
แล) แมกลุมเหตุนี้ บัณฑิตก็พึงทราบเถิดวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
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เรียกวาปฏิจสมุบาทเหมือนกัน โดยโวหารแหงผล ดังเชนในทางโลก
กอนน้ําออยอันเปนปจจัยแหงเสมหะ เขาเรียกกันเสียวา 'กอนเสมหะ'
และเหมือนอยางในทางศาสนา ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธทั้งหลายอัน
เปนปจจัยแหงความสุข ทานก็กลาวเสียวา 'ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธ
ทั้งหลายเปนสุข' ฉะนั้น อีกนัยหนึ่ง
กลุม เหตุนี้เรียกวาปฏิจจะ เพราะอรรถวา 'ถึง
เฉพาะหนากัน' และกลุมเหตุนั้นเรียกวาสมุบาท
ดวย เพราะอรรถวายังธรรมทั้งหลายที่ไปดวยกัน
ใหเกิด
จริงอยู กลุมเหตุของความปรากฏ (เกิดขึ้น) แหงธรรมทั้งหลาย
มีสังขารเปนอาทิ ที่ทรงแสดงไวโดยหัวขอเหตุเปนขอ ๆ มีอวิชชา
เปนตนนั้นใด กลุมเหตุนั้น เรียกวา 'ปฏิจจะ' เพราะทําอรรถวิเคราะห
วาบรรดาปจจยธรรมที่เปนองคแหงความรวมกลุม ตางถึงเฉพาะหนา
กันและกัน คือไปพบหนากันและกัน (หมด) โดยอรรถวา (รวมกัน)
ยังผลทั่วไปใหสําเร็จ และโดยอรรถวาไมมี (ผลอะไร) ขาดตกบกพรอง
ไป (และ) กุลมเหตุนี้นั้น ยังธรรมทัง้ หลายที่ไปดวยกัน คือธรรมที่มี
ความเปนไปไมแยกกันและกันนั่นแลใหเกิดขึ้น เพราะฉะนี้ กลุมเหตุ
นั้นจึงเรียกวา 'สมุบาท' ดวย (ดังนี้) กลุมเหตุ จึงไดชื่อปฏิจสมุบาท
เพราะกลุมเหตุนั้นถึงเฉพาะหนากันดวย ยังธรรมที่ไปดวยกันใหเกิด
ดวย ดังกลาวมาฉะนี้อีกนัยหนึ่ง
นัยอื่นอีกยังมี
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กลุม ปจจัยนี้ อาศัยกันและกัน (เปนเหตุรวม)
ยังธรรมทั้งหลาย (ที่เปนผลของตน) ใหเกิดขึ้นเสมอ
กันและดวยกัน เหตุใด แมเพราะเหตุนั้น
กลุม ปจจัยนี้ พระมุนีเจาจึงตรัสไวในบทปฏิจสมุบาทนี้ดวยเหมือนกัน
จริงอยู ในปจจัยทั้งหลายที่ทรงแสดงไวดวยหัวขอมีอวิชชาเปนตน
ปจจัยเหลาใดยังธรรมมีสังขารเปนตนใหเกิดขึ้น ปจจัยเหลานั้นหาใชไม
อาศัยกันและกัน (เปนเหตุรวม) เมื่อขาดกันและกันไปเสียจะสามารถ
ยังธรรมมีสังขารเปนตนนั้นใหเกิดขึ้นไดเลยไม เพราะฉะนั้น กลุม
ปจจัยนี้พระมุนีเจาผูฉลาดในโวหารตามทํานองความวา "กลุมปจจัยนี้
อาศัย (กันและกันเปนเหตุรวม) ยังธรรมทั้งหลายใหเกิดขึ้นโดยเสมอ
กันและดวยกัน คือมิใช (ใหเกิดขึ้น) เปนสวน ๆ ทั้งมิใช (ใหเกิดขึ้น)
โดยเปนกอนและหลัง" ดังนี้ จึงตรัสไวในบทปฏิจสมุบาทนี้ดวย
เหมือนกัน หมายความวาตรัสวาเปนปฏิจสมุบาทดวยนั่นเอง
[ปฏิจสมุบาทเปนมัชฌิมาปฏิปทา]
ก็แล พระมุนีเจานั้น เมื่อตรัสอยางนี้
ก็เปนอันทรงแสดงความไมเปนสัสสตวาทะ เปนตน
ดวยบทหนา และทรงแสดงความแยงตออุจเฉทวาทะ
เปนอาทิดวยบทหลัง ทรงแสดงความถูกตอง ดวย
บททั้งสอง
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อรรถาธิบายแหงคําประพันธนี้วา คําวา 'ดวยบทหนา' เปนตน
ความวา ความเปนสัสสตวาทะ เปนตน ซึ่งแยกออกไปเปนลัสสตวทะ
(กลาววาอัตตาและโลกเที่ยง ไมสูญ ตายแลวเกิด) อเหตุวาทะ
(กลาววาเหตุปจจัยแหงความเศราหมอง และความบริสุทธิ์ ของสัตว
ทั้งหลายไมมี แลวแตโชคเคราะห) วิสมเหตุวาทะ (กลาววาโลกเปน
ไปดวยอํานาจเหตุไมเสมอกัน คือดวยอํานาจประกฤติ อณู และกาล
เปนตน) วสวัตติวาทะ (กลาววามีพระอิศวร อาตมัน หรือพระปชาบดี
คือพรหม เปนผูครอบงําสัตวไวในอํานาจ คือเปนผูบันดาล) เปนอัน
ทรงแสดงดวยบทปฏิจจะ ซึ่งสองความพรอมเพรียงแหงปจจัย เพราะ
ปวัตติธรรม (ธรรมฝายปวัตติ - หมุนไป) มีความเปนไปเนื่องอยูใน
ความพรอมเพรียงแหงปจจัย จริงอยู ประโยชนอะไรดวยความ
พรอมเพรียงแหงปจจัยเลา สําหรับที่เปนสัสสตะเปนตน หรือสําหรับ
สิ่งที่เปนไปดวยอํานาจจอเหตุเปนตน
คําวา 'และ----ดวยบทหลัง' เปนตน ความวา อุจเฉทวาทะ
(กลาววาตายแลวสูญ) นัตถิกวาทะ (กลาววาอะไร ๆ ไมมี ผลของ
บุญบาปก็ไมมี) อภิริยวาทะ (กลาววาไมเปนอันทํา คือทําอะไรไมเปน
กรรม) ชื่อวาถูกปดออกไป เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรมทั้งหลาย
ก็เพราะความพรอมเพรียงแหงปจจัย เหตุนั้นจึงเปนอันทรงแสดงความ
แยงตออุจเฉทวาทเปนตนดวยบทสมุบาท ซึ่งสองความเกิดขึ้นแหงธรรม
ทั้งหลาย จริงอยูในเมื่อธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแลว ๆ เลา ๆ ดวย
อํานาจแหงปจจัยกอน ๆ อยู อุจเฉทวาทะ นัตถิกวาทะและอกิริยวาทะ
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จักมีแตไหนเลา
คําวา 'ดวยบททั้งสอง' เปนตน ความวา ความถูกตองนี้คือ
มัชฌิมาปฏิปทา (ทางกลาง) ความละเสียซึ่งวาทะวา "ผูนั้นทํา ผูนั้น
ไดรับผล (คือใครทําใครไดเรื่อยไปไมมีจบสิ้น)" ความละเสียซึ่งวาทะ
วา 'คนอื่นทํา คนอื่นไดรับผล (คือคนหนึ่งทํา คนหนึ่งได)" ความ
ไมยึดมั่นในภาษาของทองถิ่น ความไมลวงเลยเสียซึ่งสมัญญา (คือชื่อ
คนและสัตวสิ่งของที่ชาวโลกเรียกรูกนั ) เปนอันทรงแสดงดวยคําวา
ปฏิจสมุบาทหมดทั้งคํา เพราะธรรมนั้น ๆ เกิดขึ้นโดยไมตัด (คือไม
เวน ?) ความสืบเนื่องกับความพรอมเพรียงแหงปจจัยนั้น ๆ
นี่เปนความหมายของคําเพียงแตวา 'ปฏิจสมุบาท' เทานั้น
สวนวาแบบที่พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงปฏิจสมุบาท
ไดทรงวางไวโดยนัยวา 'อวิชฺชปจฺจยา สงฺขารา - สังขารทั้งหลายมีเพราะ
ปจจัยคืออวิชชา' เปนตนนี้ใด บัณฑิตเมื่อจะทําสังวรรณนาความแหง
*

ตอน ทฺวเยน นี้ เมื่อเทียบกับสอบตอนตน (คือตอนปุริเมน และปจฺฉิเมน)
แลว หัวตาปูคนั่ ประโยคหลัง----วจเนนและหลัง----ปฏิปทา ควรถอนออก รวมเขา
เปนประโยคเดียวกันดังแปลไวนี้ นาจะถูกกวา
สรูปความตอนนี้วาที่ทรงแสดงปฏิจสมุบาท ก็คือทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง
เพราะไมสุดโตงไปขางสัสสตะ และอุจเฉทะ
ที่วาใครทําใครไดเรื่อยไป ไปขางสัสสตะ ผิดหลักที่วากรรมและวิบากสิ้นสุด
ไดดว ยอรหัตมรรค ที่วาคนหนึ่งทําคนหนึง่ ไดไปขางอุจเฉทะ ผิดหลักที่วา กรรมเกิด
ในสันดานของผูใด ผลของมันก็เกิดในสันดานาของผูน ั้น จะรับผลแทนกันไมได
สวนการพูดจานัน้ แมหยั่งรูปฏิจสมุบาทแลว ก็วาไปตามภาษานิยมของชาวโลก แต
ไมยึดมัน่

*
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แบบที่ทรงวางไวนั้น ลงสูวงวิภัชวาทีแลวไมกลาวตู อาจารยทั้งหลาย
ไมดิ่งลงสูสกสมัย (คือไมยึดแตความรูฝายตน ?) ไมขึ้นครอมปรสมัย
(คือไมขมขี่ความรูฝายอื่น ?) ไมคานพระสูตร อนุโลมพระวินัย มองดู
มหาปเทสไว ชี้ขอธรรม (คือบาลี) ได (ถูกตอง) ถือเอาอรรถ (คือความ
อธิบายแหงบาลีนั้น) ได (ไมผิด) และยักเยื้องอรรถนั้นนั่นแหละอธิบาย
ไปโดยบรรยายอื่นอีกก็ได (ดังนี้) จึงควรทําอรรถสังวรรณนาได
อนึ่งเลา โดยปกติ อรรถสังวรรณนาแหงปฏิจสมุบาท ก็ทํายากอยูแลว
ดังโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
ธรรม ๔ ประการ คือสัตย สัตว ปฏิสนธิและ
ปจจยาการนี่แหละ เปนธรรมที่เห็นไดยาก ทั้งยาก
ที่จะแสดงดวย
ดังนี้ เหตุใด เพราะเหตุนั้น การสังวรรณนาความแหงปฏิจจสมุบาท
อันใคร ๆ เวนเสียแตทานผูสําเร็จอาคม (คือพระปริยัติ) และอธิคม
(คือมรรคผล) จะทําไดมิใชงาย เหตุดังนี้ ขาพเจาชั่งใจดูแลว
วันนี้ใครจะกลาว พรรณนาปจจยาการ (ทั้ง ๆ ที่)
ยังไมได (นัยอันเปน) ที่ตั้ง (ทีอ่ าศัย ดวยกําลัง
ปญญาตน) ดังกางลงสูสาครยังไมไดที่เหยียบยัน
ฉะนั้น ก็แตวาคําสอนขอนี้เปนคําสอนที่ประดับ
๑

๒

๓

๑. ปาฐะพิมพเปน อนพฺภาจิกฺขนฺเต คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน...จิกฺขนฺเตน
๒. มหาฎีกาวา อาจารยทั้งหลายกวาววา คํานี้หมายเอา 'สัตตสุญญตา' เพราะในกอง
สังขารซึ่งเปนสภาพวางจากสัตว เมื่อใชคาํ วาสัตว ก็หมายถึงสัตตสุญญตา
๓. ปาฐะพิมพไวเปน วตฺถุกาโม คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน วตฺตุกาโม
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ประดาไปดวยนัยเทศนาเปนนานา (วิธี) ทั้งแนวทาง
(พรรณนาคืออรรถกถา) ของทานบุรพาจารยเลาก็
ยังไมขาดสาย เปนไปอยู (จนทุกวันนี้) เหตุใด
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจักอาศัยนัยทั้งสองนั้นลงมือ
พรรณนาความแหงปฏิจจสมุบาทนั้น (ดู) ของทาน
ทั้งหลายจงตั้งใจฟงคําพรรณนานั้นเถิด
ดวยพระบุรพาจารยทั้งหลายกลาวไววา
"ผูใดผูหนึ่งหากสนใจฟงขาพเจา จะพึงไดรับคุณ
(คือความรู) วิเศษอันมีอยูแตตนไปจนปลาย ครั้นได
รับคุณ (คือความรู) วิเศษอันมีอยูแตตนไปจนปลาย
แลว ก็จะพึงลุถึงฐานะที่มัจจุราชมองไมเห็น" ดังนี้
ก็แลในคําบาลีปฏิจสมุบาทมีคําวา 'อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
เปนตน
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนา โดย
อรรถ โดยลักษณะ (เปนตน) โดยอยางตาง ๆ
มีอยางเดียวเปนตน และโดยกําหนดองคทั้งหลาย
แตตนไปทีเดียว กังนี้กอน
[วินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนา]
ในบทเหลานั้น บทวา 'โดยประเภทแหงเทศนา' มีวินิจฉัยวา
ก็การแสดงปฏิจสมุบาทแหงพระผูมีพระภาคเจามี ๔ อยาง คือ ทรงแสดง
ตั้งแตตนไปจนถึงปลายบาง ตั้งแตกลางไปจนถึงปลายบาง นัยเดียวกัน
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นั้น ทรงแสดงแตปลายมาถึงตนบาง แตกลางมาถึงตนบาง ดุจการ
(ชัก) เอาเถาวัลยแหงคนหาเถาวัลย ๔ คนฉะนั้น
[แสดงแตตนถึงปลาย]
เหมือนอยางวา ในคนหาเถาวัลย ๔ คน คนหนึ่ง พบโคน
เถาวัลยเขากอน เขาก็ตัดมันที่โคนแลวชักเอามาจนหมด นําไปใชงาน
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ทรงแสดงปจสมุบาท ตั้งแตตน
ไปจนปลายวา "ดังนี้ และ ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีเพราะปจจัย
คืออวิชชา ฯ ล ฯ ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ" ดังนี้ก็มี
[แสดงแตกลางถึงปลาย]
อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพลตอนกลางเถาวัลยนั้นเขากอน
เขาก็ตัดมันตรงกลาง ชักเอาสวนบนเทานั้นนําไปใชงาน ฉันใด พระผู
มีพระภาคเจา ก็ฉันนั้น ทรงแสดง (ปฏิจจสมุบาท) ตั้งแตกลางไปถึง
ปลายวา "เมื่อกุมารนั้น ตั้งหนายินดีซึ่งเวทนานั้นอยู พร่ําชมเชนเวทนา
นั้นอยู ยึดเวทนานั้นติดอยู นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ยอมเกิดขึ้น
นันทิในเวทนาทั้งหลายอันใด อันนั้นเปนอุปทาน ภพยอมมีแกเขาเพราะ
ปจจัยคืออุปทาน ชาติยอมมีเพราะปจจัยคือภพ " ดังนี้เปนตนก็มี
[แสดงแตปลายถึงตน]
อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพบปลายเถาวัลยเขากอน เขาก็จับ
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๔๘๐
๒. ปาฐะพิมพไวเปน ตสฺมึ คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน ตสฺส
๓. ม. มู. ๑๒/๔๘๙
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มันเขาที่ปลายและชักเอาหมดจนถึงโคน โดยสาวไปแตปลายนั่นแหละ
นําไปใชงานฉันใด พระผุมีพะภาคเจา ก็ฉันนั้น ทรงแสดงปฏิจสมุบาท
ตั้งแตปลายไปจนถึงตนวา "ก็แลคําที่เรากลาววา ชรามรณะมีเพราะ
ปจจัยคือชาติ ดังนี้นี่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือ
ชาติหรือหนอ หรือวามิใช หรือวาความสําคัญของทานทั้งหลายในขอ
นี้มีอยางไร" (ภิกษุทั้งหลายทราบทูลวา) "ขาแตพระองคผูเจริญ
ชรามรณะยอมมีเพราะปจจัยคือชาติ ความสําคัญของขาพระองคทั้งหลาย
ในขอนี้มีอยางนี้วา ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ" (ตรัสตอไปวา)
"คําที่เรากลาวา ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ ฯ ล ฯ สังขารทั้งหลายมี
เพราะปจจัยคืออวิชชา ดังนี้นี่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย. . . สังขารทั้งหลายมี
เพราะปจจัยคืออวิชชาหรือหนอ หรือวามิใช หรือวาความสําคัญของ
ทานทั้งหลายในขอนี้มีอยางไร" ดังนี้เปนตนก็มี
[แสดงแตกลางถึงตน]
อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพบตอนกลางเถาวัลยเขากอน เขา
ก็ตัดมันตรงกลางแลวสาวลงไปสวนลางจนถึงโคน นําไปใชงาน ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจา ก็ฉันนั้น ทรงแสดง (ปฏิจสมุบาท) เริ่มแตกลาง
ไปถึงตนวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอาหาร ๔ นี้ มีอะไรเปนตนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ? อาหาร ๔
นี้มีตัณหาเปนตนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหา
เปนแดนเกิด ตัณหามีอะไรเปนตนเหตุ. . . เวทนา. . . ผัสสะ. . .
*

*

ม. มู. ๑๖/๔๘๐
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สฬายตนะ. . . นามรูป. . .วิญญาณ. . . สังขารมีอะไรเปนตนเหตุ. . .
สังขารมีอวิชาเปนเหตุ ฯ ล ฯ มีอวิชชาเปนแดนเกิด" ดังนี้ก็มี
[เหตุที่ทรงแสดงเชนนี้]
ถามวา ก็เพราะเหตุไฉนจึงทรงแสดงอยางนี้ ? แกวา เพราะ
ปฏิจสมุบาทเปนธรรม (สมันตภัทร) มีความงามรอบตัว และเพราะ
พระองคเองก็ทรงถึงซึ่ง (เทสนาวิลาส) ความงามใน (กระบวน)
เทศนาดวย จริงอยูปฏิจสมุบาทเปนธรรมมีความงามรอบตัว จึงเปน
ไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธรรมที่ถูกตอง เพราะ (กระบวน) เทศนานั้น ๆ
โดยแท พระผูมีพระภาคเจาเลาก็ทรงถึงซึ่งความงามใน (กระบวน)
เทศนา เพราะทรงประดวยพระเวสารัชญาณ ๔ และพระปฏิสัมภิทาญาณ ๔ และเพราะทรงถึงซึ่งพระคัมภีรภาพ ๔ ประการ ดวย
เพราะทรงถึงซึ่งความงามใน (กระบวน) เทศนา พระองคจงทรง
แสดงธรรมไดโดยนัยตาง ๆ แท
แต (เมื่อวา) โดยความแปลกกัน (แหงเทศนาทั้ง ๔) อนุโลมเทศนา (การแสดงปฏิจสมุบาทโดยอนุโลม) ตั้งแตตนไปอันใด
อนุโลมเทศนานั้น บัณฑิตพึงทราบวาเปนไปแกพระองคผูทรงพิจารณา
เห็นเวไนยชน ซึ่งยังเขลาอยูในการจําแนกเหตุแหงปวัตติ (ความหมุน
ไป) เพื่อทรงชี้แจงซึ่งปวัตติ (ความหมุนไป) ตามเหตุทั้งหลายที่เปน
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๔
๒. มหาฎีกาแจกคัมภีรภาพ ๔ วา ไดแกลึกโดยธรรม ลึกโดยอรรถ ลึกโดยเทศนา ลึก
โดยปฏิเวธ
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ของตน และเพื่อทรงชี้แจงซึ่งลําดับแหงความเกิดขึ้นดวย
ปฏิโลมเทศนา (การแสดงปฏิจสมุบาทโดยปฏิโลม) ตั้งแต
ปลายเขามาอันใด ปฏิโลมเทศนานั้น พึงทราบวาเปนไปแกพระองค
ผูทรงเล็งเห็นสัตโลกซึ่งตองทุกขยาก โดยนัย (พระพุทธรําพึง) วา
"สัตวโลกนีต้ องทุกขยากหนอ เกิดอยูดวย แกอยูดวย ตายอยูดวย"
ดังนี้เปนตน เพื่อทรงชี้แจงซึ่งเหตุของทุกขนั้น ๆ มีชรามรณะเปนตน
ซึ่งพระองคไดทรง (คน) พบ ตามแนวความตรัสรูในตอนแรก (คือ
แรกตรัสรู)
เทศนาที่เปนไปตั้งแตกลางถึงตนอันใด เทศนานั้นพึงทราบวา
เปนไปเพื่อทรงชี้แจงซึ่งละดับแหงเหตุและผล ตั้งตนแตขามอตีตอัทธา
เสีย ไปจนถึงอตีตอัทธาอีก ตามแนวกําหนดเหตุแหงอาหาร
สวนเทศนาที่เปนไปเริ่มแตกลางถึงปลายอันใน เทศนานั้นพึง
ทราบวาเปนไปเพื่อทรงชี้แจงซึ่งธรรม (อันจักมีใน) อนาคตอัทธา (กาล
อนาคต) เริ่มแตความเกิดขึ้นแหงธรรมอันเปนเหตุแหง (ผลอันจักมี
ใน) อนาคตอัทธาในกาลปจจุบัน (นี้เอง)
ในเทศนา (๔) นั้น อนุโลมเทศนาเริ่มแตตนไป เพื่อทรงชี้แจง
ซึ่งปวัตติ (ความหมุนไป) ตามเหตุทั้งหลายที่เปนของตน และเพื่อทรง
ชี้แจงลําดับแหงความเกิดขึ้น แกเวไนยชนผูยังเขลาใน (การจําแนก)
เหตุแหงปวัตติ (ความหมุนไป) อันใด อนุโลมเทศนานนั้นบัณฑิตพึง
ทราบวา 'เปนแบบที่ทรงวางไว' ในที่นี้
*

*

ส. นิทาน ๑๑/๖
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[อวิชชาก็มีเหตุ]
ถามวา ก็เพราะเหตุไฉน ในปจยาการนี้ อวิชชา พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสไวเปนขอตน แมอวิชชาก็เปนสิ่งไมมีเหตุ (แต) เปนตัว
มูลเหตุของโลก ดังปกติ (ประกฤติ) ของพวกปกติวาทีดวยหรือ ? แก
วา อวิชชาเปนสิ่งไมมีเหตุหามิได เพราะวาเหตุของอวิชชาก็ไดตรัสไว
(ในพระบาลี) วา "อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย - ความเกิดขึ้นแหง
อวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาสวะ" ดังนี้ แตวาปริยาย (คือเหตุ
โดยออม) ซึง่ เปนเหตุ (ใหกลาวไดวาอวิชชา) เปนตัวมูลเหตุ ก็มีอยู
ถามวาก็ปริยายนั้นคืออะไร ? แกวา คือความที่อวิชชาเปนสีสะ (เปน
ยอดเหตุ) ในวัฏฏกถา (คือพระธรรมเทศนาวาดวยวัฏฏะ) จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา ยอมตรัสโดยทรงยกธรรม ๒
ประการเปนสีสะ คือ อวิชชาบาง ดังที่ตรัสวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เบื้อตนเบื้องปลายแหงอวิชชาไมปรากฏ หากใคร ๆ กลาววา 'กอนนี้
อวิชชาไมมี มาภายหลังมันจึงเกิด' ดังนี้ไซร แตที่แทอวิชชามีสิ่งนี้ ๆ
เปนปจจัยก็ปรากฏอยู" ฉะนี้ ภวตัณหาบาง ดังที่ตรัสวา "ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เบื้องตนเบื้องปลายแหงภวตัณหาไมปรากฏ หารใคร ๆ กลาว
วา 'กอนนี้ภวตัณหาไมมี มาภายหลังมันจึงเกิด' ดังนี้ไซร แตที่แท
ภวตัณหามีสิ่งนี้ ๆ เปนปจจัยก็ปรากฏอยู" ฉะนี้
ถามวา ก็เพราะเหตุอะไร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา
๑

๒

๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๐
๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๒๐.๑๒๔
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จึงตรัสโดยยกธรรม ๒ ประการนี้ เปนสีสะ ? แกวา เพราะธรรม ๒
ประการนี้ เปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนสุคติคามี และทุคติคามี จริง
อยู อวิชชาเปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนทุคติคามี เพราะอะไร เพราะ
บุถุชนผูถูกอวิชชาครอบงําแลว ยอมริทํากรรมที่เปนทุคติคามีเปนอเนกประการ มีปาณาติบาตเปนตน ซึ่งทั้งไมมี (อะไร) ที่นาพอใจ เพราะ
เรารอนดวยกิเลส ทั้งนํามาซึ่งอนัตถะแตตนเอง เพราะทําใหตกไปสูทุกคติ
เหมือนโคที่เขาจะฆา ซึ่งถูกความเหนื่อยหอบเพราะถูกลนดวยไปและถูก
ทุบดวยไมคอนครองงําแลว ยอมรนดื่มน้ํารอน (ที่เขาตั้งให) ซึ่งทั้ง
ไมอรอยทั้งนํามาซึ่งความพินาศแกตน (ทั้งนี้ก็) เพราะกระสับกระสาย
อยูดวยความเหนื่อยหอบนั้น ฉะนั้น
สวนภวตัณหาเปนเหตุพิเศษของกรรมที่เปนสุคติคามี เพราะอะไร
เพราะบุถุชนที่ภวตัณหาครอบงําแลว ยอมพยายามทํากรรมอันเปน
สุคติคามีเปนอเนกประการ มีเวนจากปาณาติบาตเปนตน ซึ่งเปนกรรม
มีคุณนาชื่นใจ เพราะปราศจากความเรารอนดวยกิเลส และเปนกรรม
ที่บรรเทาเสียซึ่งความทุรนทุรายดวยทุกขในทุคติของตน เพราะยังผูทํา
ใหถึงสุคติ ดุจโคมีอาการดังกลาวแลวนั้น (ไมยอมดื่นน้ํารอน) พยายาม
*

การฆาโคอยางทารุณวิธีหนึ่ง ซึ่งมหาฎีกาขยายความไวนดิ หนอยวา จับมันผูกตรึง
ไว กอไฟลอมลนมัน ใชไมคอนทุบมันไปทั่ว ๆ ดวย เพื่อใหเนื้อฟูลอ นไมติดกระดูก
เมื่อมันบอบช้ําเหนื่อยหอบเต็มทีแลว ก็นาํ น้ํารอน (นาจะผสมเกลือดวย) ไปตั้งใหมัน
ดื่ม มันก็จําตองซังกะตายดืม่ เพื่อแกระหาย ดื่มเขาไปแลวก็ทําใหมันทองเดิน ระบายมูล
ออกมาจากเกลี้ยง.... ในทีส่ ุด โคฆาตกก็ไดเนื้อโคที่ฟูลอนไมติดกระดูก และเครือ่ งในก็สะอาด
ไปขาย....
วิธีนี้กแ็ บบเดียวกับวิธีฆาสุกรของจุนทสูกริกะ ในอรรถกถาธรรมบทนั่นเอง

*
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(หา) ดื่มน้ําเย็น ซึ่งมีรสอรอย และบรรเทาความเหนื่อยหอบของตน
ไดดวย (ทั้งนี้ก็) เพราะความระหายในน้ําเย็น ฉะนั้น
แตในธรรม (ทั้งสอง) ที่เปนสีสะในวัฏฏกถานั้น ในลางสูตร
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดง (ปฏิจสมุบาท) เทศนา ยกธรรมขอ
เดียวเปนมูล นี่เชนอยางไร เชนวา "ดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนสาเหตุ วิญญาณมีสังขารเปนสาเหตุ" ดังนี้เปน
ตน นัยเดียวกัน เชนวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหายอมงอกงามแก
บุคคลผูคอยเห็นแตสวนที่นาพอใจในธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหง
อุปาทาน อุปาทานก็มีขึ้นเพราะปจจัยคือตัณหา" ดังนี้เปนอาทิ ใน
ลางสูตรก็ทรงแสดง (ปฏิจสมุบาท) เทศนา ยกธรรมทั้งสองขอเปน
มูลก็มี นี่เชนอยางไร เชนวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายอันนี้ของคนเขลา
ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น ประกอบไปดวยตัณหา เปนไปแลว (คือเกิด
ขึ้น) ดวยเหตุฉะนี้ กายดังกลาวนี้ดวย นามรูปภายนอกดวย ทัง้ สอง
นั่นเปนทวัย (คือเปนคูกัน) อยางนี้ เพราะอาศัยทวัยธรรม คือ
อายตนะ ๖ นั้นแล ผัสสะก็เกิดขึ้น คนเขลาถูกธรรมมีผัสสะเปนตน
ไรเลา กระทบเอาแลว ยอมไดเสวยสุขทุกข" ดังนี้เปนอาทิ
ในเทศนาเหลานั้น เทศนาวา "อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา - สังขาร
ทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา" เปนตนนี้ เฉพาะในที่นี้พึงทราบวา
เปนเทศนาที่มีธรรมขอเดียวเปนมูล โดย (ยก) อวิชชา (เปนสีสะ)
๑

๒

๓

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๓๗
๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๒
๓. ส. นิทาน. ๑๖/๒๘
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วินิจฉัยโดยประเภทแหงเทศนาในบาลีปฏิจสมุบาทนี้ บัณฑิตพึง
ทราบดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[วินิจฉัยโดยอรรถ]
คําวา "โดยอรรถ" คือโดยความ (แปล) แหงบททั้งหลาย มี
บทวา อวิชฺชา เปนตน อรรถนี้อยางไรบา
[อรรถแหงบทอวิชฺชาปจฺจยา]
[อวิชฺชา]
(๑) อกุศลกรรมมีกายทุจริตเปนตน ชื่ออวินทิยะ แปลวาไม
ควรได เพราะอรรถวาไมควรบําเพ็ญ ธรรมชาติใดยอมไดซึ่งอวินทิยะ
นั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินนั้ จึงชื่อ อวิชชา (ไดสิ่งที่ไมควรได)
(๒) กุศลกรรม ทีก่ ายสุจริตเปนตน ชื่อ วินทิยะ (แปลวาควร
ได) เพราะอรรถตรงกันขาม (คือควรบําเพ็ญ) ธรรมชาติใดยอมไมได
ซึ่งวินทิยะนั้น เหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา (ไมไดสิ่งที่ควรได)
(๓) ธรรมชาติใด ทําอรรถคือความเปนกองแหงขันธทั้งหลาย
มิใหปรากฏ ทําอรรถคือความเปนเครื่องตอแหงอายตนะทั้งหลายมิให
ปรากฏ ทําอรรถคือความวางเปลาแหงธาตุทั้งหลาย มิใหปรากฏ ทํา
อรรถคือความเปนใหญแหงอินทรียทั้งหลายมิใหปรากฏ ทําอรรถคือ
ความจริงแทแหงสัจจะทั้งหลายมิใหปรากฏ เหตุนี้ธรรมชาตินั้น จึงชื่อ
อวิชชา (ทําอรรถแหงขันธเปนตนมิใหปรากฏ)
(๔) ธรรมชาติใดทําอรรถ ๔ อยาง (ในอริยสัจ ๔) ที่กลาว
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โดยอรรถคือบีบคั้นเปนตนแหงสัจจะมีทุกขสัจเปนอาทิมิใหปรากฏ เหตุ
นี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา (ทําอรรถแหงอริยสัจมิใหปรากฏ)
(๕) ธรรมชาติใด ยังสัตวทั้งหลายใหแลนไปกําเนิด คติ ภพ
วิญญาณฐิติ และสัตตาวาสทั้งปวง ในสงสารอันปราศจากที่สิ้นสุด เหตุ
นี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา (ยังสัตวใหแลนไปในสงสารอันปราศจาก
ที่สิ้นสุด)
(๖) ธรรมชาติใดยอมแลนไปในบัญญัติธรรมทั้งหลาย มีหญิง
และชายเปนตน อันไมมีอยูโดยปรมัตถ ไมแลนไปในบัญญัติธรรมมี
ขันธเปนอาทิ แมมีอยูโดยปรมัตถ เหตุนี้ ธรรมชาตินั้นจึงชื่อ อวิชชา
(แลนไปในอวิชชมานบัญญัติ หรือไมแลนไปในวิชชมานบัญญัติ)
(๗) อีกนัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นชื่ออวิชชา เพราะปกปดเสียซึ่ง
วัตถุและอารมณแหงวิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน และซึ่งธรรม
ทั้งหลาย ทั้งที่เปนปฏิจสมุบาท (คือปจจัย) และที่เปนปฏิจสมุบัน
(คือผล) (ดังนี้) ก็ได (โดยสภาวะ)
[ปจจัย]
ผลอาศัยธรรมใดไป ธรรมนั้นชือ่ ปจจัย (แปลวาธรรมเปนที่
อาศัยไปแหงผล) ศัพทวา 'ปฏิจฺจ - อาศัย' หมายความวาไมเวน ไม
ปฏิเสธ ศัพทวา 'เอติ - ไป' หมายความวาเกิดขึ้นและเปนไป อีก
*

มหาฎีกาชางสังเกตุ ชี้ไววาอวิชชาในอรรถนี้ ทานจับเอาอักษะตนศัพท อนฺตวิรหิเต
ชวาเปติ คือ อ. จาก อนฺต วิ. จาก วิรหิเต ช. จาก ชวาเปติ ประกอบเขา ลบอักษร
อื่น ๆ เสียแลว ลง ช. อาคมที่อักษรที่ ๑ สําเร็จรูปเปน อวิชฺชา

*
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อยางหนึ่ง อรรถวาอุปการกะ - ผูอุดหนุน เปนอรรถแหงปจจัยศัพท
อวิชชาดวย อวิชชานั้นเปนปจจัยดวย เหตุนั้นจึงชื่อ อวิชชาปจจัย (แปลวาอวิชชาเปนปจจัย) (บทวาอวิชฺชาปจฺจยา แปลวา)
เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั้น
[สังขาร]
ธรรมทัง้ หลายใดมุงแตปรุงแตง (สิ่งตาง ๆ) ใหเปน (อยาง
สังขตะขึ้น เหตุนี้ ธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อสังขาร (แปลวาธรรมผูปรุง
แตง) แตวาสังขารมี ๒ อยาง คือ อวิชชาปจจัยสังขาร - สังขารที่มี
อวิชชาเปนปจจัย ๑ สังขารที่มาโดยสังขารศัพท ๑
ในสังขาร ๒ อยางนั้น สังขารเหลานี้คือ บุญญาภิสังขาร อบุญญาภิสังขาร และอเนยชาภิสังขาร เปน ๓ (กับ) กายสังขาร วจีสังขาร
และจิตตสังขาร (อีก) ๓ (รวม) เปน ๖ จัดเปนอวิชชาปจจัยสังขาร
อวิชชาปจจัยสังขารทั้งหมดนั้น ก็ไดแกกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา
ฝายโลกิยะนั่นเอง สวนสังขาร ๔ นี้ คือสังขตสังขาร (สังขาคือสิ่งที่
ปจจัยของตน ๆ แตงขึ้น) อภิสังขตสังขาร (สังขารคือสิ่งที่กรรมแตง
ขึ้น) อภิสังขรณกสังขาร (สังขารคือตัวกรรมผูเปนเจาหนาที่แตง)
๑

๑. อวิชฺชาปจฺจยา มหาฎีกาแปลวา เพราะปจจัยคืออวิชชา ตลอดถึง ชาติปจฺจยา
ทานก็แปลวา ชาติสงฺขาตา ปจฺจยา - เพราะปจจัยคือชาติ แตในทีน่ ี้ทานวิเคราะหเปน
วิเสสนุตรบท กัมธารยะ ก็ตอ งแปลวาอวิชชาเปนปจจัย ไดกันกับที่เราแปลกันอยู
อยางไหนจะชอบดวยระเบียบไวยากรณและภาษา ก็โปรดพิจารณาดูเถิด
๒. มหาฎีกาวา แมอวิชชาปจจัยสังขาร ก็มาโดยสังขารศัพทเหมือนกัน แตทานแยกมา
กลาวเปนปธานสังขารในปฏิจสมุบาทเทศนานี้เปนสวนหนึ่ง วนหนึ่ง
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ปโยคาภิสังขาร (สังขารคือความเพียรพยายาม) จัดเปนสังขารที่มา
โดยสังขารศัพท ในสังขาร ๔ นั้น ธรรมที่มีปจจัยทั้งปวง ที่กลาวไวใน
บาลีทั้งหลาย มีคําวา "อนิจฺจา วต สงฺขารม - สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
หนอ" เปนตนชื่อวาสังขตสังขาร อภิสังขตสังขารกลาวไวในอรรถกถา
ทั้งหลายวา "รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดแตกรรม เปนไปใน
ไตรภูมิ ชื่ออภิสังขตสังขาร" ดังนี้ แมอภิสังขตสังขารนั้นก็ถึงความ
สงเคราะหลง (ในสังขตสังขารที่กลาวใน) บาลีวา "อนิจฺจา วต
สงฺขารา" นี้เหมือนกัน แตอาคตสถานแหงอภิสังขตสังขารนั้นมิได
ปรากฏ (ในบาลี) โดยเฉพาะ สวนกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอัน
เปนไปในไตรภูมิ เรียกวาอภิสังขรณกสังขาร อาคตสถานแหงอภิสังขรณกสังรารนั้นปรากฏในบาลีทั้งหลายมีบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษบุคคลนี้ตกอยูในอวิชชายอมสรางสังขารที่เปนบุญบาง. . ." ดังนี้
เปนตน สวนความเพียรทางกายและทางจิต เรียกวา ปโยคาภิสังขาร
สังสาร (คือกําลังความเพียร) มีเพียงใด เขาก็ไปไดเพียงนั้นแลวก็หยุ
ราวกะเกวียนเพลาหักฉะนั้น" ดังนี้เปนตน
อนึ่ง สังขารที่มาโดยสังขารศัพท ใชมีแตสังขาร ๔ นัน่ เทานั้น
ก็หามิได สังขารที่มาโดยสังขารศัพทอื่น ๆ อีกก็มีเปนอเนก โดยนัย
(พระบาลี) วา "ดูกรอาวุโสวิสาขะ เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๙๘
๒. องฺ. ติก. ๒๐/๑๔๑
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วจีสังขารดับกอน แตนั้นกายสังขารดับ ตอนั้นจิตตสังขารจึงดับ" ดังนี้
เปนตน ในสังขารทั้งหลายนั้น สังขารที่จะไมพึงถึงความสงเคราะหลง
ในสังขตสังขารหามีไม
[อรรถแหงศัพทมีวิญญาณเปนตน]
อธิบาย ในบาลีทั้งหลายมีคําวา 'สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ - วิญญาณ
มีเพราะปจจัยคือสังขาร' เปนตน ตอนี้ไป พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
เถิด สวนในคําที่ยังมิไดอธิบาย พึงทราบดังตอไปนี้
ธรรมชาตที่ชื่อวาวิญญาณ เพราะรู (อารมณ) ตาง ๆ ชื่อวา
นาม เพราะนอมไป (สูอารมณ) ชื่อวารูป เพราะ (รูจัก) สลาย
ชื่อวา อายตนะ เพราะแผไปในอายะ (คือขยายตัว) และเพราะนําให
อายตะ (คือตอออกไป) สภาพที่ชื่อวา ผัสสะ เพราะถูกตองกันเขา
(แหงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก) ธรรมชาติที่ชื่อ เวทนา
เพราะรู (รสอารมณ) ชื่อวา ตัณหา เพราะกระหาย (อารมณ) ชื่อ
วา อุปาทาน เพราะถือมั่น สภาพอันชื่อวา ภพ เพราะเปนขึ้น หรือ
เพราะทําใหเปนขึ้น ความเกิดชื่อวา ชาติ ความแก ชื่อวา ชรา
๑

๒

๓

๑. ม. มู. ๑๒/๕๕๑
๒. แปลจากศัพท วุตฺต หมายถึงอธิบายเรื่องอรรถแหงสังขารศัพท และอรรถแหง
ปจจยศัพทเปนตน
๓. มหาฎีกาวา ภวติ - เปนขึ้น หมายถึงอุปปติภพ ภาวยติ - ทําใหเปนขึ้น หมายถึง
กรรมภพ
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ธรรมชาติอันชื่อวา มรณะ เพราะเปนเหตุตาย (แหงสัตว) ความ
เศรา ชื่อวา โศก ความคร่ําครวญชื่อวา ปริเทวะ ธรรมชาติทชี่ ื่อวา
ทุกขะ เพราะทําใหลําบาก หรือวาชื่อทุกขะ เพราะขุดอยูสองตอน โดย
(ขุดตอน) เกิดขึ้น และ (ตอน) ตั้งอยู ก็ได ความเปนผูเสียใจ
ชื่อวาโทมนัส ความตรอมใจอยางหนัก ชื่อวาอุปายาส
คําวา 'สมฺภวนฺติ - มี' ไดแก 'เกิดขึ้น' อนึ่ง บัณฑิตอยางพึง
ทําโยชนา (ประกอบ) สมฺภวนฺติศัพทเขากับบททั้งหลายมีโสกะเปนตน
ไปแตเพียงเทานั้น ที่ถูกตองทําโยชนสมฺภวนฺติศัพทเขากับบททั้งปวง
เพราะวา เมื่อกลาวโดยประการนอกนี้ (คือเมื่อไมประกอบสมฺภวนฺติศัพท) วา "อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา" (เฉย ๆ ) ความก็จะไมปรากฏ
วา สังขารทั้งหลายทําอะไร (คือไมมีบทกิริยา) แตครั้นมีประกอบ
ศัพทวา สมฺภวนฺติเขา ยอมเปนอันทําความกําหนดไดทั้งปจจยธรรมทั้ง
ปจจยุบันธรรมวา "อวิชชฺ า จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย ตสฺมา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สมฺภวนฺติ - อวิชาดวย อวิชชานั้นเปนปจจัยดวย
เหตุนั้นจึงชื่ออวิชชาปจจัย สังขารทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเพราะอวิชชา๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยอธิบายวา "จุติ ขนฺธาน มรณนฺติ เอเตนาติ วุตฺต - ความ
เคลื่อนไปแหงขันธทั้งหลาย ชื่อวามรณะ เพราะฉะนัน้ ทานจึงวาเปนเหตุตาย" (หมาย
ความวาตายดวยความเคลื่อนไปแหงขันธเปนเหตุ ไมใชตายลอย ๆ เชนนั้นกระมัง เมื่อ
วาเชนนี้ ทําไมชราทานจึงไมวาเปนเหตุแกบางเลา เพราะชราก็คือความเติบขึ้นแกขนึ้
แหงขันธนยั เดียวกัน)
๒. หมายถึงความที่บาลีกลาวไววา ทุกขเวทนานั้นเปนทุกขตอนที่มันเกิดขึ้น (อุปฺปาททุกฺขา) และตอนที่มันยังตั้งอยู (ิติทุกฺขา) เมื่อมันแปรไปแลว ก็เลิกทุกข ลางทีก็
กลายเปนสุขไป จึงวาขุดอยูส องตอน (ทุ: ๒ ข: ขุด)

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 251

ปจจัยนั้น" ดังนี้ ในบททั้งปวงก็นัยนี้
คําวา 'เอว' เปนคําชี้นัยที่แสดงมาแลว ดวยคําเอวนั้น แสดง
วา ปจจยุบันธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะปจจัยธรรมมีอวิชชาเปนตนนั่น
เองเปนเหตุ หาใชเกิดขึ้นเพราะพระอิศวรบันดาลเปนตนไม คําวา
'เอตสฺส - นั่น' คือตามที่กลาวมา คําวา 'เกวลสฺส' แปลวาไม (มีสุข)
เจือปน หรือวาทั้งมวล คําวา 'ทุกฺขกฺขนฺธสฺส' แปลวา กองทุกข คือ
ไมใชสัตว ไมใชของสุขของงามเปนตน คําวา "สมุทโย" แปลวา
ความเกิดขึ้น คําวา โหติ แปลวายอมมี
วินิจฉัยโดยอรรถในบาลีปฏิจสมุบาทนี้ บัณฑิตพึงทราบดัง
พรรณนามาฉะนี้
[วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน]
คําวา 'โดยลักษณะเปนตน' คือโดยลักษณะเปนตน แหงบทมี
อวิชชาเปนอาทิ ลักษณะเปนตนนี้อยางไรบาง ?
อวิชชา มีความไมรูเปนลักษณะ มีการทําใหหลงเปนรส มีการ
ปกปด (เสียซึ่งสภาวะ) เปนปจจุปฏฐาน มีอาสวะเปนปทัฏฐาน
สังขาร มีการปรุงแตงเปนลักษณะ มีความพยายาม (เพื่อกอ
ปฏิสนธิ) เปนรส มีเจตนาเปนปจจุปฏฐาน มีอวิชชาเปนปทัฏฐาน
วิญญาณ มีความรูพิเศษเปนลักษณะ มีความเปนหัวหนา (แหง
นามรูป) เปนรส มีปฏิสนธิเปนปจจุปฏฐาน มีสงั ขารเปนปทัฏฐาน
*

เพราะมีบาลีวา "อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย - ความเกิดขึ้นแหงอวิขชามีเพราะ
ความเกิดขึน้ แหงอาสวะ" ดังกลาวแลว

*
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หรือวา มีวัตถุและอารมณเปนปทัฏฐาน
นาม มีความนอมไป (สูอารมณ) เปนลักษณะ มีสัมปโยค
(ความประกอบกันและกันไว) เปนรส มีความไมแยกกันเปนปจจุปฏฐาน มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน
รูป มีความ (รูจัก) สลายเปนลักษณะ มีความกระจายตัวเปน
รส
๑/SUP> มีความเปนอัพยากฤตเปนปจจุปฏ ฐาน มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน

สฬายตนะ มีความติดตอเปนลักษณะ มีการเห็นเปนตนเปนรส
มีความเปนวัตถุและเปนทวารเปนปจจุปฏฐาน มีนามรูปเปนปทัฏฐาน
ผัสสะ มีความถูตองเปนลักษณะ มีการกระทบเขาเปนรส มี
ความประจวบกัน (แหงทวารอารมณและวิญญาณ) เปนปทัฏฐาน มี
สฬายตนะเปนปทัฏฐาน
เวทนา มีการประสพ (อารมณ) เปนลักษณะ มีการเสวยรส
อารมณเปนรส มีสุขและทุกขเปนปจจุปฏฐาน มีผัสสะเปนปทัฏฐาน
ตัณหา มีความเปนเหตุ (คือเปนทุกขสมุทัย) เปนลักษณะ มี
ความมุงยินดี (ในอารมณนนั้ ๆ ) เปนรส๒/SUP> มีความไมอิ่ม (ในอารมณ)
เปนปจจุปฏ ฐาน มีเวทนาเปนปทัฏฐาน
อุปทาน มีความถือไวเปนลักษณะ มีความไมปลอยเปนรส มี
ความเห็นดวยอํานาจความเหนียวแนนแหงตัณหาเปนปจจุปฏ ฐาน มี

๑. มหาฎีกาวาเหมือนเมล็ดขาวสาร เพราะไมมีสัมปโยค
๒. เพราะมีบาลีวา "ตตฺรตตฺราภินนฺทินี - ตัณหามีปกติมุงยินดีไปในอารมณนั้น ๆ" เปน
หลัก
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ตัณหาเปนปทัฏฐาน
ภพ มีกรรมและผลของกรรมเปนลักษณะ มีความไดประสบ
ความมีความเปนเปนรส มีกุศลอกุศลและอัพยากฤตเปนปจจุปฏฐาน มี
อุปาทานเปนปทัฏฐาน
ลักษณะเปนตน แหงชาติเปนอาทิ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
ในสัจจนิเทศนั้นเทอญ
วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตนในบาลีปฏิจจสมุบาทนี้ พึงทราบดัง
กลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
[โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน]
ในคําวา "โดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน" นี้ มีวินิจฉัย
วา "อวิชชามีอยางเดียว โดยภาวะ คือ ความไมรูหรือความไมเห็น
หรือความหลงเปนตน มี ๒ อยางโดยความไมปฏิบัติและความปฏิบัติ
ผิด อนึ่ง มี ๒ โดยเปนสสังขารและอสังขาร มี ๓ อยาง โดยสัมปโยค
กับเวทนา ๓ มี ๔ อยาง โดยเปนความไมตรัสรูสัจจะ ๔ มี ๕ อยาง
โดยปกปดเสียซึ่งโทษในคติ ๕ สวนความที่ตัณหามี ๖ อยางในองค
ปฏิจสมุบาทที่เปนอรูปธรรมทั้งสิ้น พึงทราบโดย (เปนไปใน) ทวาร
(๖) และอารมณ (๖)
สังขาร มีอยางเดียว โดยเปนสาสวธรรม เปนวิปากธัมมธรรม
(ธรรมมีวิบากเปนธรรมดา) เปนตน มี ๒ อยาง โดยเปนกุศลและ
*

*

มหาฎีกาวา ไมปฏิบัติ โดยไมรูในอริยสัจ ปฏิบัติผิดโดยสําคัญคิดเห็นวิปลาส
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อกุศล อนึ่ง มี ๒ โดยเปนปริตตะ มหัคคตะ เปนหีนะ มัชฌิมะ
เปนมิจฉัตตะ สีมมัตตะ เปนนิยตะ อนิยตะ มี ๓ อยาง โดยความเปน
อภิสังขาร ๓ มีบุญญาภิสังขารเปนตน มี ๔ อยาง โดยใหเปนไปใน
กําเนิด ด ๔ มี ๕ อยาง โดยยังสัตวใหไปสูคติ ๕
วิญญาณ มีอยางเดียว โดยเปนโลกิยวิบากเปนตน มี ๒ อยาง
โดยเปนสเหตุกะและอเหตุกะเปนตน มี ๓ อยางโดยนับเนื่องในภพ ๓
โดยสัมปโยคกับเวทนา ๓ และโดยเปนอเหตุกะ ทุเหตุกะ และติเหตุกะ
มี ๔ อยาง และ ๕ อยาง โดยกําเนิด (๔) และคติ (๕)
นามรูป มีอยางเดียว โดยเปนวิญญาณสันนิสสัย (ที่อาศัยแหง
วิญญาณ) และโดยเปนกัมมปจจัย (ปจจัยของกรรม) มี ๒ อยาง
โดยเปนสารัมมณะ (มีอารมณ = นาม) และอนารัมมณะ (ไมมีอารมณ =
รูป) มี ๓ อยาง โดยกาลมีอดีตเปนตน มี ๔ และ ๕ อยาง โดย
กําเนิดและคติ
สฬายตนะ มีอยางเดียว โดยเปนที่เกิด และโดยเปนที่ประชุม
(แหงวิญญาณและธรรมที่สัมปยุตกับวิญญาณนั้น ) มี ๒ อยาง โดยเปน
ภูตปสาท (สวนที่ผองใสแหงภูตรูป) และเปนเครื่องรูพิเศษ มี ๓
อยาง โดยเปนสัมปตตโคจร (รับไดแตอารมณที่มาถึงตัว) อสัมปตตโคจร (รับอารมณที่ไมมาถึงตัวได) และโนภยโคจร (รับอารมณไมใช
๑

๒

๑. ขอนี้ กลาวโดยนัยแกอรรถอายตนะศัพท ในอายตนะนิเทศ หนา ๑๒๗
๒. ภูตปฺปสาทวิฺาณาทิโต มหาฎีกาวา. . .วิฺาณโต (ไมมีอาทิ) ถูก ในทีน่ ี้เห็น
ชอบดวย เพราะถามีอาทิ ก็มีปญหาวานอกจากนีแ้ ลวมีอะไรอีกเลา ไมทราบจะหาคําตอบ
อยางไร
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ทั้งสองอยางนั้น) มี ๔ อยาง และ ๕ อยาง โดยเนื่องดวยกําเนิด
และคติ"
แมความมีอยางตางๆ มีอยางเดียวเปนตนแหงองคที่เหลือมีผัสสะ
เปนอาทิ ก็พึงทราบโดยนัย (ที่กลาว) นี้เทอญ
วินิจฉัยโดยอยางตาง ๆ มีอยางเดียวเปนตน ในบาลีปฏิจสมุบาท
นี้ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
[โดยกําหนดองค]
ขอวา 'และโดยกําหนดองคทั้งหลาย' มีวินิจฉัยวา ก็แลใน
ปฏิจสมุบาทธรรมทั้งหลายนี้ ธรรมมีโสกะเปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเพื่อแสดงความไมขาดตอนแหงภวจักร (วงลอแหงภพ) เพราะ
ธรรมมีโสกะเปนตนนั้น ยอมมีแกคนเขลาผูถูกชราและมรณะกระทบ
เอา ดังที่ตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุถชุ นผูมิไดสดับ เปนผูถูก
๑

๒

๑. ขอนี้กลาวโดยนัยแกอปาทายรูปในขันธนิเทศหนา ๒๔ ความวาจักษุและโสต รับรูป
และเสียงอันไมมาถึงตัว คืออยูหางตัวได เพราะที่อาศัยของจักษุโสตะ และที่อาศัยของ
รูปเสียงนั้นไมติดกัน สวนฆานะชิวหาและกาย รับไดแตอารมณคือ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ที่มาถึงตัวเขา เพาะที่อาศัยของกลิ่นรสโผฏฐัพพะติดอยูก ับที่อาศัยของฆานะชิวหากาย
และฆานะชิวหากายเกิดเปนกลิ่นรสโผฏฐัพพะขึ้นในตัวเองไดดว ย สวนธรรมารมณที่กระทบมนายตนะนั้น จะวาอยูใกลหรือไกลก็แยกไมออก มนายตนะ จึงเรียก โนภยโคจร ไมเหมือนที่
กลาวแลวทั้งสองอยา
๒. มหาฎีกาชวยขยายอยางตาง ๆ จนครบ เชนวา ผัสสะ มีอยางเดียวโดยสภาวะสัมผัส
และโดยเปนโลกิยะหรือสาสวะเปนตน มี ๒ อยาง โดยเปน สเหตุกะ อเหตุกะ มี ๓
อยาง โดยเนื่องดวยภพ ๓ และสัมปโยคกับเวทนา ๓ และเปน อเหตุกะ ทุเหตุกะ
ติเหตุกะ มี ๔ และ ๕ อยาง โดยกําเนิดและคติ ฯ ล ฯ
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ทุกขเวทนากายตองเอาแลว ยอมเศราโศกลําเค็ญคร่ําครวญทุบอก
ร่ําให ถึงซึ่งความฟนเฟอนไป" เปนตน และดวยพระพุทธพจนวา
"ความหมุนไปแหงธรรมทั้งหลายมีโสกะเปนตนนั้น ยังมีอยูตราบใด
ความหมุนไปแหงอวิชชาก็ยังมีอยูตราบนั้นไ ดังนี้ ภวจักรก็เปนอัน
เชื่อมเขากับบทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อีกเลา เพราะเหตุนั้น
ธรรม ๑๒ เทานั้น โดยนําสังเขปธรรมมีโสกะเปนตนนั้นแหละเขาเปน
อันเดียวกันกับชรามรณะเสีย พึงทราบวาเปนองคแหงปฏิจสมุบาท
วินิจฉัยโดยกําหนดองคทั้งหลายในบาลีปฏิจสมุบาทนี้ บัณฑิต
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
นี่เปนเพียงสังเขปกถาในปฏิจสมุบาทธรรมนี้ สวนความ (ตอ
ไป) นี้ เปนวิตถารนัย
[แกบทอวัชชา]
โดยปริยาย (ทาง) พระสูตร ความไมรูในฐานะ ๔ มีทกุ ขเปนตน
ชื่อวาอวิชชา โดยปริยาย (ทาง) พระอภิธรรม ความไมรูในฐานะ ๘
กับทั้งฐานะมีปุพพันตะ (เงื่อนตน) เปนตน ชื่อวาอวิชชา สมพระบาลี
วา "ในธรรมเหลานั้น อวิชชาเปนไฉน ? ความไมรูในทุกข ฯ ล ฯ
ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในปุพพันตะ (เงือนตน)
ความไมรูในอปรันตะ (เงื่อนปลาย) ความไมรูในปุพพันตาปรันตะ
(ทั้งเงื่อนตนทั้งเงื่อนปลาย) ความไมรูในธรรมทั้งหลายทั้งที่เปน
*

*

ส. สฬา. ๑๘/๒๕๗.
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อิทัปปจจยตา (คือกลุมเหตุ) และปฏิจสมุบัน (กลุมผล) นี่เรียกวา
อวิชชา" ดังนี้
ในฐานะเหลานั้น ยกเวนสัจจะสอง (คือนิโรธและมรรค) ที่เปน
โลกุตระเสีย อวิชชายอมเกิดขึ้นในฐานะที่เหลือแมโดยทําใหเปน
อารมณก็ไดก็จริง (แต) แมเปนอยางนั้น ในบาลีนี้ทานก็ประสงคเอา
โดยวาเปนเครื่องปดบังเทานั้นเอง จริงอยู อวิชชานั้นที่เกิดขึ้นแลว
ยอมปดบังทุกขสัจตั้งอยู ไมใหรูแจงซึ่งลักษณะอันเปนรส (คือสภาวะ)
ประจําตนตามเปนจริงได อยางเดียวกัน ยอมปดบังสมุทัยสัจ นิโรธสัจ
มรรคสัจ ขันธบัญจกสวนอดีตที่นับวาเงื่อนตน ขันธบัญจกสวนอนาคต
ที่นับวาเงื่อนปลาย ขันธบัญจกทั้งสองสวนนั้นที่นับวาทั้งเงื่อนตนและ
เงื่อนปลาย อิทัปปจจยตา และปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลาย ทีน่ ับวา
อิทัปปจจยตา ปฏิจสมุบนั ธรรมดวยตั้งอยู มิใหรแู จงซึ่งลักษณะอัน
เปนรส (คือสภาวะ) ประจําตนตามเปนจริง ในทุกขเปนตนนั้นวา 'นี่
อวิชชา นี่สังขาร' ดังนี้เปนตน เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
(อวิชชาคือ) ไมรูในทุกข ฯ ล ฯ ไมรใู นอิทัปปจจยตาและปฏิจจสมุบันธรรมทั้งหลาย"
[แกบทสังขาร]
บทวา 'สังขารทั้งหลาย' ไดแกสังขาร ๖ ทีก่ ลาวโดยสังเขปไว
ในตอนกอนดังนี้วา "สังขาร ๓ มีบญ
ุ เปนตน (และ) สังขาร ๓ มี
กายสังขารเปนตน"
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สวนวาโดยพิสดาร ในสังขารเหลานี้ สังขารทั้ง ๓ ไดแก
เจตนา ๒๙ คือ บุญญาภิสังขารไดแกเจตนา ๑๓ คือ เจตนาเปน
กามาวจรกุศล ๘ อันเปนไปดวยอํานาจกุศลมีทานศีลเปนตน และ
เจตนาเปนรูปาวจรกุศล ๕ อันเปนไปดวยอํานาจภาวนาอยางเดียว
อบุญญาภิสังขารไดแกเจตนาเปนอกุศล ๑๒ อันเปนไปดวยอํานาจ
อกุศลมีปาณาติบาตเปนตน อเนญชาภิสังขาร ไดแกเจตนาเปน
อรูปาวจรกุศล ๔ อันเปนไปดวยอํานาจภาวนาเหมือนกัน
สวนในสังขารอีก ๓ กายสัญเจตนา (ความจงใจแสดงออกทา
กาย) เปนกายสังขาร วจีสัญเจตนา (ความจงใจแสดงออกทางวาจา)
เปนวจีสังขาร มโนสัญเจตนา (ความจงใจแสดงออกทางใจ) เปน
จิตตสังขาร ติกะนี้ ทานกลาวเพื่อแสดงความเปนไปแหงอภิสังขาร ๓
มีบุญญาภิสังขารเปนตนทางทวาร ในขณะพยายามทํากรรม จริงอยู
เจตนา ๒๐ ถวน คือกามาวจรกุศลเจตนา ๘ อกุศลเจตนา ๑๒ อันยัง
กายวิญญัติใหตั้งขึ้นเปนไปทางกายทวาร ไดชื่อวากายสังขาร เจตนา
เหลานั้นแหละ ที่ยังวจีวิญญัติใหตั้งขึ้นเปนไปทางวจีทวาร ไดชื่อวา
วจีสังขาร
แตอภิญญาเจตนา (เจตนาในอภิญญา) ไมเปนปจจัยแหงวิญญาณ
องคตอไป เพราะฉะนั้น ทานจึงไมถือเอาในคําวา กาย----วจีสังขารนี้
*

มหาฎีกาตั้งปญหาขึ้นวา เหตุไฉน อภิญญาเจตนา จึงไมเปนปจจัยแหงวิญญาณ
อภิญญาเจตนาก็เปนกุศลและมีวิบากมิใชหรือ ? แลวทานก็ตอบเองวา จริง แตวาความ
ที่อภิญญาเจตนาเปนกุศลและมีวิบากนั้น ทานกลาวโดยความที่อภิญญาเจตนานัน้ เปน
*
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และอภิญญาเจตนาไมเปนปจจัยแหงวิญญาณฉันใด แมอุทธัจจเจตนา
ก็ไมเปนฉันนั้น เพราะเหตุนั้น ถึงอุทธัจจเจตนานั้นก็ตองคัดออก
ในความเปนปจจัยแหงวิญญาณ แตเจตนาทั้งปวงนั่นก็คงเปนธรรมมี
อวิชชาเปนปจจัย (เหมือนกัน)
สวนเจตนา ๒๙ ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในมโนทวาร (โดย) ไมยัง
วิญญัติทั้งสองใหตั้งขึ้น เปนจิตตสังขารแล
ดวยประการดังนี้ ติกะนี้ก็เขาไปสูติกะกอน (คือผนวกอยูกับติกะ
กอน) นั่นเอง เพราะฉะนั้น วาโดยใจความแลว ความที่อวิชชาเปน
ปจจัย (แหงสังขาร) ก็พงึ ทราบโดยที่เปนปจจัยแหงอภิสังขาร ๓ มี
บุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแล
ในขอนัน้ หากมีปญหาวา "ก็ขอนี้จะพึงทราบไดอยางไรวา
สังขารทั้งหลายนี้เปนธรรมมีอวิชชาเปนปจจัย ?" คําแกพึงมีวา "ทราบ
ไดโดยที่เมื่ออวิชชามี มันจึงมี" แทจริง ความไมรูในฐานะทั้งหลาย
มีทุกขเปนตนที่เรียกวาอวิชชา บุคคลใดยังละไมไดกอนแลว บุคคลนั้น
เพราะความไมรูในทุกขและในฐานะนอกนี้มีเงื่อนตนเปนอาทิ จึงถือ
เอาสังสารทุกขโดยสําคัญวาเปนสุข แลวก็กอสังขารทั้ง ๓ อยาง ซึ่ง
เปนเหตุแหงสังสารทุกขนั่นเองขึ้น เพราะไมรูในสมุทัย จึงสําคัญเห็น
ไปดวยความพยายามของตนในสันดานทีย่ งั มีตัณหาอันยังตัดไมขาด หาใชกลาวเชนนั้น
โดยเปนปจจัยยังวิบากใหเกิดขึ้นไม อนึ่งอภิญญาเจตนานั้น เมื่อยังวิบากใหเกิด วิบาก
นั้นก็เปนรูปาวจรเทานั้น ไมเปนอยางอื่น อันอภิญญานั้นเปนอานิสงสแหงสมาธิในชัน้
จตุตถฌาน ทีพ่ ระโยคาวจรทําใหเกิดขึ้นในกสิณ เพราะฉะนั้น อภิญญาก็เทากับเปนผล
ของสมาธิ ไมใหผลเหมือนกุศล มี ทาน ศีล เปนตน.
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สังขารทั้งหลายอันมีตัณหาเปนเครื่องประดับ ซึ่งแมเปนเหตุแหงทุกข
โดยวาเปนเหตุแหงสุขไป ก็กอสังขารทั้ง ๓ อยางขึ้น อนึ่ง เพราะ
ไมรูในนิโรธและในมรรค จึงเปนผูมีความสําคัญในคติวิเศษ (มี
พรหมโลกเปนตน) ซึ่งแมมิใชเปนที่ดับทุกข วาเปนที่ดับทุกขไป
เปนผูมีความสําคัญในพาหิรมรรคมี (บูชา) ยัญ และ (บําเพ็ญ) อมรตบะเปนตน ซึ่งแมมิใชทางแหงความดับทุกข วาเปนทางดับทุกขไป
เมื่อปรารถนาความดับทุกข ก็กอสังขารทั้ง ๓ อยางขึ้นทางมุขพาหิรมรรคมียัญและอมรตบะเปนตน อีกประการหนึ่ง บุคคลนั้น เพราะ
ความที่ละอวิชชาในสัจจะ ๔ ยังไมไดนั้น ก็ไมรูทกุ ขกลาวคือผลแหง
บุญ ซึ่งแมแทรกซอนดวยอาทีนพโทษเปนอเนก มี ชาติ ชรา โรค
และมรณะเปนตนอยางวิเศษ โดยวาเปนทุกขได จึงกอบุญญาภิสังขาร
อันตางโดยเปนกายสังขาร (บาง) วจีสังขาร (บาง) จิตตสังขาร
(บาง) เพื่อไดผลแหงบุญนั้น ดังบุคคลผูปรารถนาเทพอัปษร ริโจน
หนาผา (ตาย) มิเชนนัน้ ก็ไมเห็นความที่ผลแหงบุญนั้น ซึ่งแมสมมติ
กันวาเปนสุข เปนวิปริณามทุกข อันจะกอใหเกิดความรอนใจใหญใน
๑

๒

๑. อมรตบะ มหาฎีกาไขความไว ๓ นับ คือ ทุกกรกิริยาที่ถือวาทําแลวจะไมตาย ๑ การ
ประพฤติพรตเพื่อเปนอมรคือเปนเทวดาหรือเทพเจา ๑ ตบะอันทําลายตน เพราะทําตน
ใหเปนทุกข ๑ นัยหลังนี้ทานวา อมรใชในอรรถวา มร คือตายก็ได.
๒. มรุปฺปาต แปลกันวา 'ความเกิดเปนเทวดา' ก็มี แตพิจารณาลักษณะศัพทแลว
ศัพทนี้ตองแยกเปน มรุ + ปาต (ภูเขา + ทีล่ าดชัน) ในมหาฎีกาไมไดแปลศัพทนี้โดย
ตรง แตมีอธิบายความไวในรูป 'ปปาต' (ไมใชอุปปาต) ดังนี้ ชาติอาทิปปาตทุกฺขชนนโต มรุปฺปปาตสทิสตา ปฺุภิสงฺขารสฺส วุตฺตา - ทานกลาวความที่บุญญาภิสังขารเปนเชนมรุปปาตะ เพราะเหวผาคือชาติเปนตน เปนเหตุยังทุกขใหเกิด.
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ที่สุด (เมื่อหมดบุญ) และ (ไมเห็น) ความที่ผลแหงบุญนั้น (แมมีคุณ
นายินดีก็) มีคุณนายินดีเปนสวนนอย จึงกอบุญญาภิสังขารมีประการดัง
กลาวแลวนั่น อันเปนปจจัยแหงวิปริณามทุกขนั่นเอง ดังแมลงเมา
ริเขาตอมเปลวไฟ และดังสัตวที่ตะกรามหยาดน้ําผึ้งริเขาเลียคมศัสตรา
ทีน้ําผึ้งติดฉะนั้น อนึ่ง ไมเห็นโทษในโลกิยวิสัย มีการเสพกามเปนตน
พรอมทั้งผลของมัน เพราะสําคัญวาเปนสุข และเพราะถูกกิเลสครอบงํา
ดวย จึงกออบุญญาภิสังขารอันเปนไปในทวารทั้ง ๓ ขึ้นก็ได ดังเด็ก
ออนริเลนคูถ และดังคนอยากตายริกินยาพิษฉะนั้น อนึ่งเลา ไมรู
ความทีสังขารแมในฝายอรูปวิบากก็เปนวิปริณามทุกข จึงกออเนญชาภิสังขารซึ่งเปนจิตตสังขารขึ้น ดวยวิปลาสไปวาเปนของเที่ยงเปนตน
ดังคนหลงทิศริอานเดินทางมุงหนาไปสูเมืองปศาจฉะนั้น
เพราะเหตุที่สังขารมีเพราะอวิชชามีเทานั้น หามีโดย (อวิชชา)
ไมมีไม ดังกลาวมาฉะนี้ บัณฑิตจึงรูขอที่วา "สังขารทั้งหลายนี้เปน
ธรรมมีอวิชชาเปนปจจัย" นั่นไดแล จริงอยู ขอนี้แมพระผูมีพระ
ภาคเจาก็ไดตรัสไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมฉลาดตกอยูใน
อวิชชา ยอมปรุงแตงบุญญาภิสังขารบาง ยอมปรุงแตงอบุญญาภิสังขาร
บาง ยอมปรุงแตงอเนญชาภิสังขารบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอเมื่อใด
อวิชชา ภิกษุละไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว เมื่อนั้น ภิกษุนั้น เพราะ
ความสํารอกออกไปแหงอวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแหงวิชชา ยอม
ไมปรุงแตงบุญญาภิสังขารเลย" ดังนี้เปนตน
*

*

ส. นิทาน. ๑๖/๙๙.
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ในบทวาอวิชชานี้ ขาพเจาทั้งหลายขอพัก ขอวา "อวิชชาเปน
ปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย" นี่ไวกอน ดวยขอนี้ควรจะกลาว (ตอไป)
คือ (ปญหา) วา "อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารเหลาไหน อยางไร ?"
ในความที่อวิชชาเปนปจจัยอยางไรบางนั้น ทานกลาวไวดังตอไปนี้
[ปจจัย ๒๔]
ก็แลปจจัย ๒๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว คือ
เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย
สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทรียปจจัย ฌานปจจัย
มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย
วิคตปจจัย อวิคตปจจัย
[แกเหตุปจจัย]
ในอุเทศบทเหลานั้น ธรรมที่ไดชื่อวาเหตุปจจัย เพราะธรรมนั้น
เปนเหตุดวย เปนปจจัยดวย คือ เปนปจจัยโดยเปนเหตุ อธิบายวา
๑

๒

๑. คณฺหาม ถาแปลตรง ๆ วา 'ถือไว จับไว ยึดไว กุมไว' ความไมผุดในภาษาไทย
จึงแปลเอาความวา 'พักไว' (หรือ 'หยุดไว' ก็จะได) ทีพ่ ักไว ก็เพราะพรรณนา
ขอนี้มาพอเห็นความแลว ยังมีความที่ควรกลาวอยูตอไปอีก.
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑.
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เปนปจจัยโดยความเปนเหตุ นัยแมในอุเทศบทอื่นมีอารัมมณปจจัย
เปนตน ก็นยั เดียวกันนี้
[แกศัพทเหตุ]
ในบท 'เหตุปจจัย' นั้น คําวา 'เหตุ' เปนคําเรียกวจนาวยวะ
(อวัยวะแหงคํา คือถอยคําที่ใหรูความแตละคํา ?) และการณะ (สิ่งที่
กอผล) มูละ (สิ่งที่เปนรากเงา) ก็วจนาวยวะ เรียกวาเหตุ ในทาง
โลก เชนในคําวา 'ปฏิฺเหตุ - ขอปฏิญญา' แตในทางพระศาสนา
การณะ เรียกวา เหตุ เชนในคําวา 'เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา - ธรรม
ทั้งหลายใดมีเหตุ (คือการณะ) เปนแดนเกิด' มูล ก็เรียกวา เหตุ
เชนในคําวา 'ตโย กุสสเหตู ตโย อกุสลเหตู - เหตุ (คือมูล) แหง
กุศล ๓ เหตุ (คือมูล) แหงอกุศล ๓' มูลนั้น (แหละ) ประสงคเอา
(วาเหตุ) ในที่นี้
[แกศัพทปจจัย]
สวนความ (ตอไป) นี้ เปนความหมายแหงคําในคําวา 'ปจจัย' นี้
ธรรม (ที่เปนผล) อาศัยไปแตธรรม (ที่เปนเหตุ) นั่น หมาย
๑

๒

๓

๔

๑. ที่ทานไข เหตุปจฺจโย เปน เหตุ หุตฺวา ปจฺจโย แลวไขอีกทีเปน เหตุภาเวน
ปจฺจโย นัน้ ก็เพื่อแสดงวา ศัพทประกอบ ตฺวา ปจจัย คือ หุตฺวา นัน้ เปนกิรยิ าตติยาวิเสสนะ คือแปลวา โดย. . . (ไมใชบุพกาลกิริยา สมานกาลกิริยา ฯ ล ฯ)
๒. ปาฐะเรียงแยกไวเปน ปฏิฺา เหตุ แตในมหาฎีกาเรียงติดกันเปน ปฏิฺาเหตุ
เหตุ แปลวา 'ขอความ' ก็ได (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๔๙๓).
๓. วิ. มหาวรรค. ๔/๗๔.
๔. อภิ. ส. ๓๔/๒๗๑.
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ความวา ไมปฏิเสธธรรม (ที่เปนเหตุ) นั้นเปนไป เหตุนี้ ธรรม (ที่
เปนเหตุ) นั้นจึงชื่อวาปจจัย มีคําอธิบายวา อันธรรม (ที่เปนผล) ใด
อาศัย คือไมปฏิเสธซึ่งธรรม (ที่เปนเหตุ) ใดตั้งอยูหรือวาเกิดขึ้นก็ดี
ธรรม (ที่เปนเหตุ) นั้น ชื่อวาเปนปจจัยแหงธรรม (ที่เปนผล) นั้น
แต (เมื่อวา) โดยลักษณะ ปจจัยมีความอุดหนุนเปนลักษณะ ดวยวา
ธรรม (ที่เปนเหตุ) ใด เปนสภาพอุดหนุนเพื่อความตั้งอยูหรือเพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงธรรม (ที่เปนผล) ใด ธรรม (ที่เปนเหตุ) นั้น
ทานเรียกวาเปนปจจัยแหงธรรม (ที่เปนผล) นั้น
คําวา "ปจจัย เหตุ การณ นิทาน สัมภว ปภว" เปนตน โดย
ความก็อันเดียวกัน ตางกันแตโดยพยัญชนะ
ธรรมชือ่ วาเหตุ เพราะอรรถวาเปนมูล ชื่อวาปจจัย เพราะ
อรรถวาเปนสภาพอุดหนุน ดังกลาวมาฉะนี้ เพราะเหตุนั้น (เมื่อวา)
โดยสังเขป ธรรมผูอุดหนุนโดยความหมายวาเปนมูล ชื่อวาเหตุปจจัย
อธิบายของอาจารยทั้งหลาย วา "เหตุปจจัยนั้นเปนสภาพยังความ
เปนกุศลเปนตนใหสําเร็จแก (สัมปยุต) ธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมเปน
อาทิ ดังพืชทั้งหลายมีพืชขาวสาลีเปนตน ยัง (ความเปน) ธัญญชาติ
มีขาวสาลีเปนอาทิใหสําเร็จ และดังสีของมณีเปนตน ยังแสงของมณี
เปนอาทิใหสําเร็จฉะนั้น" แตเมื่อเปนอยางนั้น ความเปนเหตุปจจัยก็
ไมสําเร็จไปถึงในรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน (ดวยนะซิ) เพราะ
วา เหตุปจจัยนั้นหายังความเปนกุศลเปนตนใหสําเร็จแกรูปเหลานั้นไม
*

*

มหาฎีกาวา ทานหมายถึงพระอาจารยเรวตะ (อยูที่ไหนไมไดบอกไว)
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แตก็มิใชไมเปนปจจัย สมพระบาลีวา "เหตุ เปนปจจัยโดยเปนเหตุปจจัย แหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับเหตุ และแหงรูปทั้งหลายที่มี
เหตุนั้นเปนสมุฏฐาน" ดังนี้ อนึ่ง สําหรับอเหตุกจิตทั้งหลาย ความ
เปนอัพยากฤต เวนเหตุนั่นเสียก็สําเร็จได (เพราะอัพยากฤตเปน
อเหตุกะ) แมสําหรับสเหตุกจิตทั้งหลายเลา ความเปนกุศลเปนตน
ก็เนื่องดวยโยนิโสมนสิการเปนตน มิใชเนื่องดวยสัมปยุตเหตุ (เหตุผู
สัมปยุต) และหารวาความเปนกุศลเปนตน พึงมีไดโดยสภาวะแทใน
สัมปยุตเหตุทั้งหลายไซร ในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย อโลภะซึ่งเนื่อง
ดวยเหตุ ก็พึงเปนกุศลบาง อัพยากฤตบางได แตเพราะเหตุที่เปนได
ทั้งสองอยาง ในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย หาความเปนกุศลเปนตน (ที่
เนื่องดวยเหตุ มิใชเปนโดยสภาวะ) ไดฉันใด แมในเหตุทั้งหลาย
ก็พึงหาความเปนกุศลเปนตน (ที่เนื่องดวยธรรมอืน่ มิใชเปนโดย
สภาวะ) ไดฉันนั้น
แตอันที่จริง เมื่ออรรถวาเปนมูล แหงเหตุทั้งหลาย บัณฑิตไมถือ
เอาโดยวาเปนเหตุยังความเปนกุศลเปนตนใหสําเร็จ (แต) ถือเอา
โดยวาเปนเหตุยังความตั้งมั่นดวยดี (แหงธรรมทั้งหลาย) ใหสาํ เร็จ ก็
๑

๒

๑. โดยพระบาลีวา "โยนิโส ภกฺขเว มนสิกโรโต ฯ เป ฯ อภิวฑฺฒนฺติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดแลว
ยอมเจริญยิ่งแกภิกษุผูทําในในโดยแบบคาย"
๒. ปาฐะพิมพไวเปน มูลฏ ตรงนี้เปนประโยคลักขณะ มี คยฺหมาเน เปนลักขณกิริยา
แสดงอยู แตตวั นามที่เปนลักขณวันตะไมปรากฏ พิจารณาแลวก็เห็นแต มูลฏ เทานั้น
เปนลักขณวันตะ จึงตกลงแกเปน มูลฏเ.
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ไมผิดอะไรเลย แทจริง ธรรมทั้งหลายที่ไดเหตุปจจัยแลว ยอมเปน
ธรรมมั่นคงตั้งลงดวยดี ดังตนไมทั้งหลายที่มีรากงอกงามแลวก็ตั้งอยูได
ดวยดีฉะนั้น (สวน) อเหตุกธรรมทั้งหลายเปนธรรมไมตั้งมั่นดวยดี
ดุจสาหรายทั้งหลาย มีสาหรายชนิดติลพีชกะ (สาหรายเมล็ดงา ?)
เปนตน ฉะนั้น
เหตุปจจัยเปนธรรมอุดหนุนโดยความหมายวาเปนมูลดังนี้ เพราะ
เหตุนั้น ธรรมผูอุดหนุนโดยยังความตั้งมั่นดวยดี (แหงสัมปยุตธรรม)
ใหสําเร็จ บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อเหตุปจจัย
[แกอารัมมณปจจัย]
ในอุเทศบทแตนั้นไป ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนอารมณ
ชื่อวาอารัมมณปจจัย ธรรมอะไร ๆ จะไมเปนอารัมมณปจจัยนั้นไมมี
เพราะคํานิเทศแมทานจะขึ้นตนวา "รูปายตนะเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ " ดังนี้เปนตน แตก็ลงทายวา "ธรรม
ทั้งหลายใด ๆ เปนจิตเจตสิกธรรม ปรารภธรรมใด ๆ เกิดขึ้น ธรรม
ทั้งหลาย (ทีถ่ ูกปรารภ) นั้น ๆ ยอมเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัย
แหงธรรม (ที่เกิดขึ้น) นั้น ๆ " ฉะนี้ เปรียบเหมือนคนออนกําลัง
ไดยึดทอนไมหรือเชือกนั่นแหละ จึงลุกขึ้นและยืนอยูได ฉันใด จิตและ
เจตสิกธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น ปรารภอารมณมีรูปเปนตนเขานั่นแหละ
จึงเกิดขึ้นและตั้งอยูได เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหลายอันเปนอารมณ
๑

๒

๑-๒. อภิ. ป. ๔๐/๑.๒.
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แหงจิตเจตสิกทั้งหลายทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวาอารัมมณปจจัย
[แกอธิปติปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยความเปนใหญ ชื่อวาอธิปติปจจัย อธิปติปจจัยนั้นมี ๒ อยาง ดวยอํานาจแหงสหชาตธรรมและอารมณ ใน ๒
อยางนั้น ธรรม ๔ ประการ กลาวคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
พึงทราบวาชื่อ สหชาตาธิปติปจจัย (เปนอธิปติปจจัยแหงสหชาตธรรม)
โดยบาลีวา "ฉันทาธิบดี เปนปจจัยโดยเปนอธิปติปจจัยแหงธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับฉันทะ และแหงรูปทั้งหลายที่มีฉันทะนั้นเปน
สมุฏฐาน" ดังนี้เปนตน แตวาธรรมทั้ง ๔ นั้น มิไดเปนอธิบดีรวมกัน
จริงอยู ในขณะใดจิตทําฉันทะใหเปนธุระ ทําฉันทะใหเปนใหญเปน
ไป ในขณะนั้นก็ฉันทะอยางเดียวเปนอธิบดี นอกนี้มิไดเปน ใน
ธรรมที่เหลือ (อีก ๓) ก็นัยนี้ สวนวาอรูปธรรมทัง้ หลายทําธรรมใดให
เปนที่หนัก (คือเปนทีหนวง) เปนไป ธรรมนั้นเปนอารัมมณาธิบดี
แหงอรูปธรรมทั้งหลายนั้น เหตุนั้นทานจึงกลาวคํานิเทศไววา "ธรรม
ทั้งหลายใด ๆ เปนจิตเจตสิกธรรม ทํา (อารมณ) ธรรมใด ๆ ใหเปน
ที่หนักเกิดขึ้น ธรรม(อารมณ) ทั้งหลายนั้น ๆ เปนปจจัย โดยเปน
อธิปติปจจัยแหงธรรม (จิตเจตสิก) ทั้งหลายนั้น ๆ" ดังนี้
[แกอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยความเปนธรรมไมมีระหวาง (คั่น) ชื่อ
*

*

อภิ. ป. ๔๐/๒.
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อนันตรปจจัย ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมใกลที่สุด ชือ่
สมนันตรปจจัย ก็เลยอาจารยทั้งหลายอธิบายปจจัยคูนี้ไวมากประการ
แตความ (ตอไป) นี้ เปนแกสารในปจจัยคูนี้
ก็จิตตนิยม (ทางของจิต) เปนตนวา "มโนธาตุมีในลําดับแหง
จักขุวิญญาณ มโนวิญญาณธาตุมีในลําดับแหงมโนธาตุ " ดังนี้นั้นใด
จิตตนิยมนั้น ยอมสําเร็จดวยอํานาจแหงจิตดวงกอน ๆ เทานั้น หา
สําเร็จโดยประการอื่นไม เหตุใด เพราะเหตุนั้น ธรรมผูสามรถ
ในอันยังจิตตุบาทที่คูควรกันใหเกิดขึ้นในลําดับแหงตน ๆ ชือ่ วา
อนันตรปจจัย เพราฉะนั้นแลทานจึงกลาวา "บทวา อนันตรปจจัย
ความวา จักขุวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงมโนธาตุ และแหงธรรม
ทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น" ดังนี้เปนตน อนันตรปจจัย
อันใด สมนันตรปจจัยก็อันนั้นแหละ แทจริง ความตางกันในปจจัย
คูนี้ เปนเพียงพยัญชนะเทานั้น ดุจความตางเพียงพยัญชนะในศัพท
อุปจยะ (เติบขึ้น) กับสันตติ (สืบตอ) และในศัพทคูคือ อธิวจนะ
(คําเรียก) กับ นิรุตติ (คํากลาว) ฉะนั้น แตความตางโดยอรรถหามีไม
สวนมติมของอาจารยทั้งหลายวา "ธรรมชื่อวา อนันตรปจจัย
เพราะความเปนธรรมไมมีระหวางโดยอรรถ (คือไมมีความอื่นคั่น ?)
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ดวยคําวา 'เปนตน' แสดงถึงจิตตนิยมทุกอยางที่เกิดในลําดับกัน เชน
วา โวฏฐัพพนะเกิดในลําดับสันตีรณะ ปฏิสนธิมีในลําดับจุติ. . .
๒. อภิ. ป. ๔๐/๓
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ชื่อวาสมนันตรปจจัย เพราะความเปนธรรมไมมรี ะหวางโดยกาล (คือ
ไมมีกาลคั่น ?)" ดังนี้ใด มตินั้นผิดจากบาลีวา "เมื่อพระโยคาวจร
ออกจากนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลยอมเปนปจจัย โดยเปน
สมนันตรปจจัยแหงผลสมาบัติ" ดังนี้เปนตน
ในความที่ธรรมที่สมนันตรปจจัย เพราะความเปนธรรมไมมี
ระหวางโดยกาลนั้น อาจารยทั้งหลายกลาวแมคําใดวา "ความที่ธรรม
นั้นเปนธรรมสามารถในอันยังธรรมทั้งหลายใหตั้งขึ้นมิไดเสื่อมไป แต
เพราะกําลังแหงภาวนากั้นไว ธรรมทั้งหลายที่เปนสมนันตระจึงยังเกิด
ขึ้นไมได" ดังนี้ แมคํานั้นก็ยังความไมมีแหงความเปนกาลานันตระ
(ไมมีระหวางโดยกาล) นั่นเองใหสําเร็จ (คือพิสูจนใหเห็นวาความ
เปนกาลานันตระไมมีนั่นเอง) เพราะความเปนกาลานันตระในธรรม
นั้นไมมีดวยกําลังแหงภาวนา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาทั้งหลายจึงยังคง
ยืนยันขอนั้นแหละ (คือกาลานนตระไมมี) ก็เหตุใด ความเปน
กาลานันตระไมมี เพราะเหตุนั้น ความที่ธรรมนั้นเปนสมนันตรปจจัย
ก็ใชไมไดดวย ดวยวาความเห็นของทานทั้งหลายวา 'ธรรมชื่อวาเปน
สมนันตรปจจัยแหงธรรมทั้งหลายนั้น เพราะความเปนธรรมไมมี
ระหวางโดยกาล' (เชนนั้นนี่)
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยาทําความยึดมั่น (ความเห็น) ไป
เลย พึงเชื่อเถิด (วา) ความตางกันในปจจัยคูนี้ ก็เพียงแตโดยพยัญชนะ
เทานั้น หาตางกันโดยอรรถไม ตางกันโดยพยัญชนะอยางไร ? ตางกัน
เทานี้ คือ
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ระหวางแหงธรรมเหลานั้นไมมี เหตุนี้ ธรรมเหลานั้นจึงชื่อ
อนันตระ (ไมมีระหวาง)
ธรรมเหลานั้น ชื่อวาอนันตระอยางดี เพราะไมมีหยุดชะงัด
เหตุนี้ ธรรมเหลานั้นจึงชื่อ สมนันตระ (ไมมีระหวางอยางดี)
[แกสหชาตปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยความเปนธรรมที่เมื่อเกิดขึ้น ก็ยังธรรมอื่น
ใหเกิดขึ้นพรอมกันดวย ชื่อวาสหชาตปจจัย ดุจประทีปเปนปจจัยโดย
ยังแสงสวางใหเกิดขึ้นพรอมกัน ฉะนั้น สหชาตปจจัยนั้นเปน ๖ อยาง
ดวยอํานาจแหงอรูปขันธเปนตน ดังบาลีวา "ขันธ ๔ ที่ไมมีรปู เปน
ปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน มหาภูต ๔ เปนปจจัยโดยเปน
สหชาตปจจัยซึ่งหันและกัน นามและรูปในขณะกาวลง (สูครรภ) เปน
๑

๒

๑. เราไมรูศัพทศาสตรลึกซึ้ง ก็ไดแตนึกไปดวยสามัญสํานึกวา ถาไมมีความตางกันแลว
พระบาลีจะแยกหัวขอไวเพื่อประโยชนอะไร ?
ศัพท สมนนฺตร นั้น ทีน่ ึกออกในเวลานี้ ก็ในปรินพิ พานสูตร พรหมสังยุต
สังยุตตนิกาย คือ "...จตุตฺถชฺฌานา วุฏหิตฺวา สมนนฺตร ภควา ปรินิพฺพายิ" ซึ่ง
นาจะแปลวา "ออกจากจตุตถฌานแลว พระผูมีพระภาคเจาก็ปรินิพพานในทันที"
สมนนฺตรนี้ ปราชญในชั้นหลังตีความวา "ระยะกาลใกลที่สุด" หรือวา
"ระยะกระชัน้ ชิด" ซึ่งก็ไดกนั กับคําวา 'ทันที' นั่นเอง สมกับที่ทานเติม ส อุปสัค
เขาไว ก็เพื่อใหมีความตางจาก อนนฺตร เฉย ๆ โดยนัยนี้ อนนฺตร - ไมมีระหวาง เอา
ความวาลําดับปกติ สมนนฺตร - ไมมีระหวางดวยดี เอาความวาลําดับกระชั้นชิด สวนวา
อะไร ไดแกอะไรนั้น ขอยกไวถวายทานผุเชี่ยวชาญ
๒. มหาฎีกาวา มิใชเปนปจจัยแหงความเกิดขึ้นเทานั้น เปนปจจัยแหงความตั้งอยูดว ย
เหมือนประทีปเปนปจจัยแหงความตั้งอยูข องแสงสวางดวย มิใชเปนปจจัยแหงความ
เกิดขึ้นเทานั้น
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ปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและดัน จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย
เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน มหาภูตทั้งหลาย เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงอุปาทายรูปทั้งหลาย
ธรรมมีรูปทัง้ หลายลางเหลา เปนปจจัยโดยเปนสหชาตปจจัยแหงธรรม
ไมมีรูปทั้งหลายในกาลลางครั้ง ลางครั้งเปนปจจัยมิใชโดยเปนสหชาตปจจัย" คําหลัง (คือธรรมมีรูป) นี้ทานกลาวหมายเอาหทัยวัตถุอยาง
เดียว
[แกอัญญมัญญปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยความที่ยังกันและกันใหเกิด และสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ชื่อวาอัญญมัญญปจจัย ดุจไมสามทอน (ตั้งพิงกันอยู)
ค้ํากันและกันไวฉะนั้น อัญญมัญญปจจัยนั้นเปน ๓ อยางดวยอํานาจ
อรูปขันธเปนตน ดังบาลีวา "ขันธ ๔ ที่ไมมรี ูปเปนปจจัยโดยเปน
อัญญมัญญปจจัย มหาภูต ๔ เปนปจจัยโดยเปนอัญญมัญญปจจัย นาม
และรูปในขณะกาวลง (สูครรภ) เปนปจจัยโดยเปนอัญญมัญญปจจัย"
[แกนิสสยปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยอาการเปนที่ตั้งและโดยอาการเปนที่อาศัย ชื่อ
วา นิสสยปจจัย ดุจแผนดินและแผนผาเปนตน เปนที่ตั้งและเปนที่อาศัย
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา กิฺจิกาเล ขยายเปน เกจิ กิสฺมิฺจิ กาเล คํา กิฺจิ เปนทุติยาวิภัต-ิ
เอกวจนะ เมื่อมาสัมพันธกับ รูปโน ธมฺมา กลายเปนปฐมาวิภัตพิ หุวจนะไป และ
สัมพันธกับ กาเล ก็เปนสัตตมีวิภัตเิ อกวจนะดวย
๒. อภิ. ป. ๔๐/๖.
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แหงตนไมและแหงจิตรกรรมเปนอาทิฉะนั้น นิสสยปจจัยนั้นพึงทราบ
ตามนัยความที่กลาวในสหชาตปจจัยนั้นแหละวา "ขันธ ๔ ทีไ่ มมีรูป
เปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยซึ่งกันและกัน" ดังนี้เปนตนเถิด แต
โกฐาส (สวน) ที่ ๖ ในปจจัยนี้ ทานจําแนกไวดังนี้วา "จักขายตนะ
เปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ และแหงธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น โสตายตนะ----ฆานายตนะ---ชิวหายตนะ---- กายายตนะเปนปจจัยโดยเปนนิสสยปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป รูปนั้นเปนปจจัยโดย
เปนนิสสยปจจัยแหงมโนธาตุ แหงมโนวิญญาณธาตุ และแหงธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้น----"
[แกอุปนิสสยปจจัย]
สวนในบทวาอุปนิสสยปจจัยนี้ พึงทราบความหมายแหงคํานี่กอน
ธรรมอันผลแหงตนอาศัย คือไมปฏิเสธ โดยที่มคี วามเปนไปเนื่องดวย
ธรรม (ที่เปนเหตุ) นั้น เพราะเหตุนี้ ธรรม (ที่เปนเหตุ) นั้นจึงชื่อ
นิสสยะ (เปนที่อันผลแหงตนอาศัย) (อุป ศัพทในบทอุปนิสสยนั้น
มีอรรถวา 'ยิ่ง' วา 'นัก') เหมือนอยางวา ความคับใจนัก ชื่อวา
อุปายาสฉันใด ธรรมเปนที่อันผลแหงตนอาศัยยิ่งนักก็ชื่อวาอุปนิสสยะ
ฉันนั้น คําวา อุปนิสสยะ นั่นเปนชือ่ แหงเหตุอันมีกําลัง (เหตุอันเรี่ยว
*

*

*

อภิ. ป. ๔๐/๖.
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แรง) เพราะเหตุนั้น ธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนเหตุมีกําลัง พึง
ทราบวาชื่ออุปนิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัยนั้นเปน ๓ อยาง คือ อารัมมณุปนิสสยะ อนันตรุปนิสสยะ ปกตุปนิสสยะ
[อารัมมณุปนิสสยะ]
ในอุปนิสสยปจจัย ๓ นั้น อันดับแรก อารัมมณุนิสสยะ ทาน
จําแนกไว (โดย) ไมทําความตางกับอารัมมณาธิบดี (ความมีอารมณ
เปนใหญ ?) เลย โดยนัยวา "การกบุคคลใหทานแลว สมาทานศีลแลว
ทําอุโบสถกรรมแลว ปจจเวกขณถึงกุศลกรรมที่กลาวนั้น (โดย) ทํา
(กุศลกรรมนัน้ ) ใหเปนทีห่ นัก (คือเปนใหญเปนสําคัญ) ปจจเวกขณ
ถึงกุศลกรรมทั้งหลายที่ไดประพฤติมาดีแลวในกาลกอน (โดย) ทํา
(กุศลกรรมนัน้ ) ใหเปนทีห่ นัก ออกจากฌานแลวปจจเวกข (องค)
ฌาน (โดย) ทํา (ฌานนัน้ ) ใหเปนทีห่ นัก พระเสกขบุคคลทั้งหลาย
ปจจเวกขณโคตรภู (โดย) ทํา (โคตรภูนั้น) ใหเปนที่หนัก ปจจเวกขณ
โวทาน (ความผองแผวแหงจิต) (โดย) ทํา (โวทานนั้น) ใหเปนที่หนัก
พระเสกขบุคคลทั้งหลายออกจากมรรค (ภวังค) แลว ปจจเวกขณมรรค
(โดย) ทํา (มรรคนั้น) ใหเปนที่หนัก" ดังนี้เปนอาทิ
*

อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ มหาฎีกาวา พระเสกขบุคคลปจจเวขณโคตรภูนั้นหมายถึง
พระโสดาบัน (เพราะเปนผุแรกผานโคตรภู ?) สวนทานผูปจจเวกขณโวทาน หมายเอา
พระสกาทาคามีและพระอนาคามี เพราะจิตของพระเสกขบุคคลสองประเภทนี้ไดชอื่ วา
โวทาน อีกนัยหนึ่ง พระเสกขบุคคล หมายเอาพระอริยบุคคลทั้ง ๓ ประเภทนั้นก็ได
สวนที่วาออกจากมรรคนั้นหมายความวาออกจากมรรคที่ตนได โดยกาวลวงมรรคภวังค
(หาใชการออกจากมรรคแท ๆ ดังออกจากฌานไม ?)
*
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ในอารมณนั้น จิตและเจตสิกทั้งหลายทําอารมณใดใหเปน
ที่หนักเกิดขึ้น อารมณนนั้ โดยนิยมก็นับเปนอารมณมีกําลังในบรรดา
อารมณเหลานั้น ดวยประการดังกลาวมานี้ ความตางกันแหงอารมณ
เหลานั้น พึงทราบดังนี้วา นับวาเปนอารัมมณาธิบดี โดยหมายวาเปน
เพียงอารมณที่พึงทําใหเปนที่หนัก นับวาเปนอารัมมณุปนิสสยะ โดย
หมายวาเปนอารมณที่เปนเหตุมีกําลัง
[อนันตรุปนิสสยะ]
แมอนันตรุปนิสสยะ ทานก็จําแนกไวโดยไมทําความตางกับ
อนันตรปจจัยเหมือนกัน โดยนัยวา "ขันธทั้งหลายที่เปนกุศลกอน ๆ
ยอมเปนปจจัย โดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงขันธทั้งหลายที่เปนกุศล
หลัง ๆ " ดังนี้เปนตน แตในมาติกานิกเขป ความแปลกกันในนิกเขป
แหงจิตและเจตสิก (ที่เปนอนันตรปจจัยและอนันตรุปนิสสยะ) เหลานั้น
มีอยู เพราะอนันตรปจจัยมาโดยนัยวา "จักขุวิญญาณธาตุและธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับจุกขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยโดยเปนอนันตรปจจัยแหงมโนธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้น"
ดังนี้เปนตน (สวน) อุปนิสสยะมาโดยนัยวา "ธรรมทั้งหลายที่เปน
กุศลกอน ๆ ยอมเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงธรรมทั้งหลายที่
เปนกุศลหลัง ๆ" ดังนี้เปนอาทิ
แมความแปลกกันในนิกเขปนั้น โดยใจความก็ถึงซึ่งความเปน
อันเดียวกันนั่นแล ถึงเปนอยางนั้น (ความแปลกกันก็มีอยูคือ) ความเปน
อนันตรปจจัย พึงทราบโดยความเปนธรรมสามารถในอันยังจิตตุบาท
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ที่ควรแกลําดับของตน ๆ ใหเปนไป (สวน) ความเปนอนันตรุปนิสสยะ
พึงทราบโดยความที่จิตดวงกอนเปนเหตุมีกําลัง ในอันยังจิตดวงหลังให
เกิดขึ้น เพราะอันความเกิดขึ้นแหงจิตเวนจิตเปนลําดับเสีย หามีดัง
จิตที่แมเวนธรรมเสียสักอยาง ในบรรดาธรรมทั้งหลายมีเหตุปจจยธรรม
เปนตนก็เกิดขึ้นไดฉะนั้นไม เพราะเหตุนั้น อนันตรุปนิสสยะ จึงเปน
ปจจัยมีกําลัง ดวยประการดังกลาวมานี้ ความตางกันแหงธรรม
๒ อยางนั่น บัณฑิตพึงทราบดังนี้เถิดวา "ธรรมเปนอนันตรปจจัยดวย
อํานาจแหงความ (สามารถ) ยังจิตอันควรแกลําดับของตน ๆ ใหเกิดขึ้น
เปนอนันตรุปนิสสยะ ดวยอํานาจแหงความเปนเหตุมีกําลัง"
[ปกตุปนิสสยะ]
สวนปกตุปนิสสยะ พึงทราบ (ดังตอไปนี้) วา อุปนิสสยะที่ทําขึ้น
อยางดี ชื่อวาปกตุปนิสสยะ
ปจจยธรรมที่บุคคลสรางขึ้นในสันดานของตนก็ดี ปจจัยภายนอก
มีฤดูและโภชนะเปนตน ที่บุคคลเสพดวยอํานาจศรัทธาและศีลเปนตน
ก็ดี ชื่อวาปกตะ (ทําขึ้นอยางดี)
อีกนัยหนึ่ง อุปนิสสยะ โดยปกติ (คือโดยสภาวะของตน) นั่นเอง
ชื่อวา ปกตุปนิสสยะ หมายความวาไมเจือปนดวยอารัมมณุปนิสสยะ
และอนันตรุปนิสสยะ
ประเภทโดยอเนกประการแหงปกตุปนิสสยะนั้น พึงทราบโดย
นัยวา "ปกตุปนิสสยะ คือบุคคลอาศัยยิ่งนักซึ่งศรัทธาแลว ยอมใหทาน
ยอมสมาทานศีล ยอมทําอุโบสถกรรม ยอมยังฌานใหเกิดขึ้น ยอมยัง
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วิปสสนาใหเกิดขึ้น ยอมยังมรรคใหเกิดขึ้น ยอมยังอภิญญาใหเกิดขึ้น
ยอมยังสมาบัติใหเกิดขึ้น อาศัยยิ่งนักซึ่งศีล----ซึ่งสุตะ----ซึ่งจาคะ---- ซึ่ง
ปญญาแลว ยอมใหทาน ฯลฯ ยอมยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา จึงเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงศรัทธา
ศีล สุตุ จาคะ ปญญา ดังนี้เปนตน
ธรรมทัง้ หลายมีศรัทธาเปนตนนี้ อันบุคคลทําขึ้นอยางดีดวย เปน
อุปนิสสยะ โดยความหมายวา เปนเหตุมีกําลังดวย ดังกลาวมาฉะนี้
เหตุนั้นจึงไดชื่อวา ปกตุนิสสยะ
[แกปุเรชาตปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุน โดยความเปนสภาพเกิดขึ้นกอนแลวเปนไปอยู
ชื่อวา ปุเรชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัยนั้นมี ๑๑ อยาง โดยเปนวัตถุ
และอารมณในปญจทวาร (เปน ๑๐) และหทัยวัตถุ (รวมเปน ๑๑) ดัง
บาลีวา "จักขายตนะ เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น โสตายตนะ----ฆานายตน----ชิวหายตนะ----กายายตนะ เปนปจจัยโดยเปน
ปุเรชาตปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับ
กายวิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะ เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหง
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๗๓ หมายความวา กุศลธรรมกอน ๆ เปนอุปนิสสยปจจัยแหง
กุศลธรรมหลัง ๆ (?)
๒. ปจจัยขอนีท้ านหมายเอารูปธรรม ไดแกอายตนะภายใน ๕ อายตนะภายนอก ๕
และหทัยวัตถุ (คือหัวใจ) ซึง่ จะกลาวตอไปนั้น ซึ่งเกิดขึน้ กอนอรูปธรรม เปนปจจัย
แหงอรูปธรรม
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จักขุวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุ
นั้น สัททายตนะ----คันธายตนะ----รสายตนะ----โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลาย
อันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหง
มโนธาตุ มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป รูปนั้น
(คือหทัยวัตถุ) เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงมโนธาตุและแหง
ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น เปนปจจัยโดยเปนปุเรชาตปจจัยแหงมโนวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นในกาลลางครั้ง (คือในปวัตติกาล) ไมเปนปจจัยโดย
เปนปุเรชาตปจจัยในกาลลางคราว (คือในจุติกาลและปฏิสนธิกาล)"
[แกปจฉาชาตปจจัย]
อรูปธรรมผูอุดหนุน โดยความเปนธรรมค้ําจุนรูปธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดกอนไว ชื่อวาปจฉาชาตปจจัย ดังเจตนาคือความหวังในอาหาร
ค้ําจุนสรีระของลูกแรงทั้งหลายไวฉะนั้น เหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา
"จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายอันเกิดภายหลัง เปนปจจัยโดยเปนปจฉาชาตปจจัยแหงกายนี้ อันเกิดกอน"
๑

๒

๓

๔

๑. เขาใจวาปาฐะตก ตสมฺปยุตฺตกานฺจ ธมฺมาน - และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุต
กับมโนธาตุนนั้
๒. อภิ. ป. ๔๐/๘
๓. มหาฎีกาวา เจตนาชนิดนี้เปนไปดวยอํานาจมโนสัญเจตนาหาร
๔. อภิ. ป. ๔๐/๙
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[แกอาเสวนปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุนโดยความหมายคืออาเสวนะ (เสพมาก คือประพฤติ
จนคุน) เพื่อความคลองแคลวและมีกําลังแหงอนันตรธรรม (ธรรมเปน
ลําดับ) ทั้งหลา ชื่อวา อาเสวนปจจัย ดุจอภิโยค (ความประกอบยิ่ง
คือความพากเพียร) ตอนกอน ๆ ในการเรียนคัมภีรเปนตน (เพื่อความ
คลองแคลวในการเรียนคัมภีรตอนหลัง ๆ) ฉะนั้น อาเสวนปจจัยนั้น
เปน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงชวนะที่เปนกุศลอกุศลและกิริยา ดังบาลีวา
"กุศลธรรมทัง้ หลายกอน ๆ เปนปจจัยโดยเปนอาเสวนปจจัยแหงกุศลธรรมทั้งหลายหลัง ๆ อกุศลธรรมทั้งหลายกอน ๆ เปนปจจัยโดยเปน
อาเสวนปจจัยแหงอกุศลธรรมทั้งหลายหลัง ๆ กิรยิ าอัพยากฤตธรรม
ทั้งหลายกอน ๆ เปนปจจัยโดยเปนอาเสวนปจจัยแหงกิริยาอัพยากฤตธรรมทั้งหลายหลัง ๆ"
[แกกรรมปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุน โดยความเปนการกระทํา ทีไ่ ดแกจิตตประโยค
(ความประกอบทางจิต คือเจตนา) ชือ่ วากรรมปจจัย กรรมปจจัยนั้น
เปน ๒ ดวยอํานาจแหงกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาอันเปนไปในขณะ
ตาง ๆ และแหงเจตนาทั้งปวงที่เปนสหชาต ดังบาลีวา "กุศลกรรม
และอกุศลกรรม เปนปจจัยโดยเปนกรรมปจจัยแหงวิบากขันธทั้งหลาย
และแหงกฏัตตารูป (รูปที่เกิดแตกรรม) ทั้งหลายดวย สหชาตเจตนา
*

*

อภิ. ป. ๔๐/๙
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เปนปจจัย โดยเปนกรรมปจจัยแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนาและ
แหงรูปทั้งหลายที่มีเจตนานั้นเปนสมุฏฐานดวย"
[แกวิปากปจจัย]
วิบากธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมสงบ (คือวากรรมทํามา
เสร็จแลว หรือวาละเอียด เพราะรูยาก ?) ไมมีอุตสาหะ (คือไมตอง
พยายามทําอะไรอีก ?) เพื่อความเปนสภาพสงบไมมีอุตสาหะ (คือตอง
เปนอยางนั้นไมมีทางบายเบี่ยง ?) ชื่อวาวิปากปจจัย วิบากธรรมนั้น
ยอมเปนปจจัยแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตตกาล และ
แหงกฏัตตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิกาล และแหงสัมปยุตธรรมทั้งหลาย
ในกาลทั้งปวงดวย ดังบาลีวา "ขันธ ๑ ที่เปนวิบากอัพยากฤต เปนปจจัย
โดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธ ๓ และแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
ฯ ล ฯ ขันธ ๑ ทีเปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหง
ขันธ ๓ และแหงกฏัตตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ เปน
ปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธ ๑ ขันธ ๒ เปนปจจัยโดยเปน
วิปากปจจัยแหงขันธ ๒ และแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยโดยเปนวิปากปจจัยแหงวัตถุ (คือหทัยวัตถุ ?)"
[แกอาหารปจจัย]
อาหาร ๔ ผูอุดหนุนโดยความคือเปนผูค้ําจุนรูปและอรูปทั้งหลาย
ไว ชื่อวาอาหารปจจัย ดังบาลีวา "กพฬิงการหาร เปนปจจัยโดย
เปนอาหารปจจัยแหงกายนี้ อาหารทั้งหลายที่เปนอรูป (คือผัสสะ มโนสัญ๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙ ๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๘๗
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เจตนาและวิญญาณ) เปนปจจัยโดยเปนอาหารปจจัยแหงสัมปยุตธรรม
ทั้งหลาย และแหงรูปทั้งหลายอันมีอรูปาหาร (ทัง้ ๓) นั้นเปนสมุฏฐาน "
แตในปญหาวาร กลาวไววา "ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่
เปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัย โดยเปนวิปากปจจัยแหงขันธทั้งหลายอัน
สัมปยุตกับอาหารนั้น และแหงกฏัตตารูปทั้งหลายดวย " ดังนี้อีกดวย
[แกอินทรียปจจัย]
อินทรีย ๒๐ เวนอิตถินทรียและปุริสินทรีย ผูอุดหนุนโดยความ
คือเปนใหญ ชื่อวาอินทรียปจจัย ก็แลในอินทรีย ๒๐ นั้น อินทรีย ๕
มีจักขุนทรียเปนตน เปนปจจัยแหงอรูปธรรมทั้งหลายอยางเดียว อินทรีย
ทีเหลือ (๑๕) เปนปจจัยทั้งแหงรูปธรรมและอรูปธรรม ดังบาลีวา
"จักขุนทรียเปนปจจัย โดยเปนอินทรียปจจัยแหงจักขุวิญญารธาตุ และ
แหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น โสตินทรีย- --ฆานินทรีย----ชิวหินทรีย ----กายินทรียเปนปจจัยโดยเปนอินทรียปจจัยแหง
กายวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุ
นั้น รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยโดยเปนอินทรียปจจัยแหงกฏัตตารูป
ทั้งหลาย อินทรียทั้งหลายที่เปนอรูป (๑๔) เปนปจจัยโดยเปนอินทรียปจจัยแหงสัมปยุตธรรมทั้งหลาย และแหงรูปทั้งหลายที่มีอรูปนทรียนั้น
เปนสมุฏฐานดวย " แตในปญหาวาระ กลาวไววา "ในปฏิสนธิขณะ
๑

๒

๓

๑. อภิ. ป. ๔๐/๙
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๘๙
๓. อภิ. ป. ๔๐ ๑๘๙
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อินทรียทั้งหลายที่เปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัย โดยเปนอินทรียปจจัย
แหงสัมปยุตขันธทั้งหลายและแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย " ดังนี้อีกดวย
[แกฌานปจจัย]
องคฌาน ๗ (คือวิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา โสมนัส โทมนัส
อุเบกขา) อันตางโดยเปนกุศลฌานเปนตนทั้งปวง ยกเวนเวทนาสอง
คือสุขทุกขในทวิปญจวิญญาณ ผูอุดหนุนโดยความคือเขาไปเพง
(อารมณและลักษณะ) ชือ่ วาฌานปจจัย ดังบาลีวา "องคฌาน
ทั้งหลายเปนปจจัยโดยเปนฌานปจจัยแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับฌาน
และแหงรูปทั้งหลายที่มีฌานนั้นเปนสมุฏฐานดวย " แตในปญหาวาระ
กลาวไววา "ในปฏิสนธิขณะ องคฌานทั้งหลายอันเปนวิบากอัพยากฤต
เปนปจจัยโดยเปนฌานปจจัยแหงสัมปยุตขันธทั้งหลาย และแหงกฏัตตารูปทั้งหลายดวย " ดังนีอ้ ีกบาง
[แกมรรคปจจัย]
องคมรรค ๑๐ (คือสัมมาทิฏฐิ ฯ ล ฯ สัมมาวิมุติ) อันตางโดย
เปนกุศลมรรค (คือเปนสัมมัตตะ) เปนตน ผูอุดหนุนโดยความคือนํา
ออกไปจากสิ่งใดก็แลวแต (คือจากผิดหรือชอบ ก็แลวแตมรรค)
ชื่อวามรรคปจจัย ดังบาลีวา "องคมรรคทั้งหลายเปนปจจัยโดยเปน
๑

๒

๓

๔

๕

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๐
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๐ ๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๓
๔. ปาฐะพิมพไวเปน ทฺวาทส คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน ทส
๕. อธิบายวา ถาเปนกุศลเปนสัมมัตตะ ก็นําออกจากผิด ถาเปนอกุศล คือเปน
มิจฉัตตะ ก็นําออกจากชอบ
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มรรคปจจัยแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรค และแหงรูปทั้งหลาย
ที่มีมรรคนั้นเปนสมุฏฐานดวย " แตในปญหาวาระ กลาวไววา "ใน
ปฏิสนธิขณะ องคมรรคทั้งหลายอันเปนวิบากอัพยากฤตเปนปจจัยโดย
เปนมรรคปจจัยแหงสัมปยุตขันธทั้งหลาย และแหงกฏัตตารูปทั้งหลาย
ดวย " ดังนี้อีกบาง
แตวาฌานปจจัยและมรรคปจจัยทั้ง ๒ นี่ พึงทราบวายอมไมมี
ในทวิปญจวิญญาณ และอเหตุกจิตทั้งหลาย
[แกสัมปยุตปจจัย]
อรูปธรรมทั้งหลาย ผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมประกอบกัน
กลาวคือมีวัตถุเดียวกันมีอารมณเดียวกัน และเกิดดวยกันดับดวยกัน
ชื่อวา สัมปยุตปจจัย ดังบาลีวา "ขันธ ๔ ที่ไมมรี ูปเปนปจจัย โดย
เปนสัมปยุตปจจัยซึ่งกันและกัน "
[แกวิปยุตปจจัย]
รูปธรรมทั้งหลายผูอุดหนุนโดยไมเขาถึง (คือไมเกี่ยวกับ) ความ
เปนธรรมมีวัตถุเดียวกันเปนตน เปนวิปยุตปจจัยแหงอรูปธรรม
ทั้งหลาย แมอรูปธรรมทัง้ หลายเลา ก็เปนวิปยุตปจจัยแหงรูปธรรม
ทั้งหลาย (เหมือนกัน) วิปยุตปจจัยนั้นเปน ๓ โดยแยกเปนสหชาต (เกิด
พรอมกัน) ปจฉาชาต (เกิดทีหลัง) และปุเรชาต (เกิดกอน) สมดังบาลี
วา "กุศลขันธทั้งหลายที่เปนสหชาต เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัย
๑

๒

๓

๑. อภิ. ป. ๔๐/๑๐
๒. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๓
๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๐
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แหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน กุศลขันธทั้งหลายที่เปนปจฉาชาต
เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกายนี้ซึ่งเปนปุเรชาต " แตในสหชาตวิภังคแหงบทอัพยากฤต กลาวไววา "ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่
เปนวิบากอัพยากฤต เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง (หทัย)
วัตถุ (หทัย) วัตถุเปนปจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงขันธทั้งหลาย "
ดังนี้บาง สวนที่เปนปุเรชาต พึงทราบดวยอํานาจแหงวัตถุมีจักขุนทรีย
เปนตนเทานั้น ดังบาลีวา "จักขายตนะที่เปนปุเรชาต เปนปจจัย
โดยเปนวิปยุตปจจัยแหงจักขุวิญญาณ ฯ ล ฯ กายายตนะที่เปนปุเรชาต
เปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหงกายวิญญาณ (หทัย) วัตถุเปนปจจัย
โดยเปนวิปยุตปจจัยแหงขันธทั้งหลาย ที่เปนวิบากอัพยากฤต---- ที่เปน
กิริยาอัพยากฤต ฯ ล ฯ (หทัย) วัตถุเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง
กุศลขันธทั้งหลาย ฯ ล ฯ (หทัย) วัตถุเปนปจจัยโดยเปนวิปยุตปจจัยแหง
อกุศลขันธทั้งหลาย "
[แกอัตถิปจจัย]
ธรรมผูอ ุดหนุน โดยความเปนธรรมค้ําจุนซึ่งธรรมที่เปนเชนเดียว
กันดวยความที่มีอยูอันมีลักษณะเปนปจจุบัน ชื่อวาอัตถิปจจัย มาติกา
แหงอัตถิปจจัยนั้นทานวางไว ๗ ประการ ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ
มหาภูต นามรูป จิตเจตสิก มหาภูตรูป อายตนะ และ (หทัย) วัตถุ
๑

๒

๓

๑-๒-๓. อภิ. ป. ๔๐/๑๙๔
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ดังบาลีวา "ขันธ ๔ ที่ไมมีรูปเปนปจจัยโดยเปนอัตถิปจจัยซึ่งกันและกัน
มหาภูต (คือธาตุ) ๔ เปน----อัตถิปจจัยซึ่งกันและกัน นามรูปเปน---อัตถิปจจัยซึ่งกันและกันในโอกกันติขณะ (ขณะลงสูครรภ) จิตและ
เจตสิกธรรมทั้งหลายเปน ---- อัตถิปจจัยแหงรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน มหาภูตรูปเปน----อัตถิปจจัยแหงอุปาทานรูปทั้งหลาย จักขายตนะ
เปน----อัตถิปจจัยแหงจักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ กายายตนะเปน----อัตถิ
ปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ รูปายตนะ ฯ ล ฯ โผฏฐัพพายตนะเปน---อัตถิปจจัยแหงกายวิญญาณธาตุ และแหงธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับกาย
วิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะ ฯ ล ฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน----อัตถิปจจัย
แหงมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้น มโนธาตุ
และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูป (คือหทัยวัตถุ) ใดเปนไป รูปนั้นเปน---อัตถิปจจัยแหงมโนธาตุและแหงมโนวิญญาณธาตุ และแหงธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้น" แตในปญหาวาระวางมาติกา
เพิ่มไวอีกคือ "สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย" แลว
ทํานิเทศ (คืออธิบาย) ในสหชาตกอน โดยนัยวา "ขันธ ๑ เปน ---อัตถิปจจัยแหงขันธ ๓ และแหงรูปอันมีขันธ ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน"
ดังนี้เปนตน (สวน) ในปุเรชาต ทํานิเทศดวยอํานาจแหงอายตนะ
มีจักษุเปนตนซึ่งเปนปุเรชาตธรรม ในปจฉาชาต ทํานิเทศดวยอํานาจ
แหงกายนี้อันเปนปุเรชาต เปนปจจัยแหงจิตและเจตสิกทั้งหลายอันเปน
ปจฉาชาต ในอาหารและอินทรีย ทํานิเทศฉะนี้วา "กพฬิงการราหาร
เปน----อัตถิปจจัยแหงกายนี้ รูปชีวิตินทรียเปน----อัตถิปจจัยแหง
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กฏัตตารูปทั้งหลาย" ดังนี้
[แกนัตถิปจจัย]
อรูปธรรมทั้งหลายทั้งหลายที่ดับ ๆ ไปเร็ว ผูอุหนุนโดยใหโอกาสเพื่อ
ความเปนไปแหงอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในลําดับแหงตน ชื่อวา
นัตถิปจจัย ดังบาลีวา "จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ดับ ๆ ไปเร็ว
เปน----นัตถิปจจัยแหงจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย ซึ่งเปนปจจุบัน"
[แกวิคตปจจัย]
นัตถิปจจยธรรมเหลานั้นแหละชื่อวาวิคตปจจัย เพราะเปนธรรม
ผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมที่ปราศไปแลว (คือไมมีแลว) ดังบาลีวา
"จิตและเจตสิธรรมทั้างหลายที่ดับ ๆ ไปเร็ว เปน----วิคตปจจัยแหงจิต
และเจตสิกธรรมทั้งหลายที่เปนปจจุบัน"
[แกอวิคตปจจัย]
อนึ่ง อัตถิปจจยธรรมทั้งหลายนั่นแลพึงทราบวา ชื่อวาอวิคตปจจัย
เพราะเปนธรรมผูอุดหนุนโดยความเปนธรรมที่ยงั ไปปราศไป (คือยังมีอยูป
ก็แลทุกะนี้ (คือปจจัยคูนี้) ตรัสดวยเทสนาวิลาส (ความงดงาม
แหงเทศนา) หรือดวยอํานาจแหงเวไนยที่จะพึงทรงฝกสอนไดดวย
เทศนาวิธีนั้น ดุจเหตุวิปยุตทุกะ แมตรัสอเหตุกทุกะแลวก็ยังตรัส (อีก)
ฉะนั้นแล
[แกบทอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา]
[อวิชชาเปนปจจัยหลายประการ]
ในปจจัย ๒๔ ทีก่ ลาวมานี้ อวิชชานี่
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นับเปนปจจัยแหงอภิสังขาร คือบุญทั้งหลาย โดย
ประการ ๒ แตมันเปนปจจัยแหงอภิสงั ขารขอถัดไป
(คืออปุญญาภิสังสาร) โดยหลายประการ เปน
ปจจัยแหงอภิสังขารขอสุดทาย (คืออเนญชาภิสังขาร) โดยประการเดียวแล
ในคําเหลานั้น คําวา 'เปนปจจัยแหงอภิสังขารคือบุญทั้งหลาย
โดยประการ ๒' ความวา อวิชชาเปนปจจัย (แหงบุญญาภิสังขาร)
โดยประการ ๒ คือโดยเปนอารัมมณปจจัย ๑ โดยเปนอุปนิสสยปจจัย ๑
อธิบายวา อวิชชานั้นเปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัยแหงบุญญาภิสังขารทั้งหลายฝายกามาวจร ในกาลที่พิจารณาอวิชชาโดยความสิ้น
ความเสื่อม เปน---- อารัมมณปจัยแหงบุญญาภิสังขารฝายรูปาวจร ใน
กาลที่รูจิตอันเปนไปกับโมหะ (ทั้งของตนและคนอื่น) ดวยอภิญญาจิต
(มีเจโตปริยญาณเปนตน) แตวาเมื่อบุคคลบําเพ็ญบุญกิรยิ าวัตถุฝาย
กามาวจรทั้งหลายมีทานเปนตนก็ดี ยังรูปาวจรฌานทั้งหลายใหเกิดขึ้นก็ดี
เพื่อประโยชนแกการกาวลวงเสียซึ่งอวิชชา มันก็เปนปจจัยโดยเปน
อุปนิสสยปจจัยแหงบุญญาภิสังขารทั้งสองนั้น เมือ่ บุคคลปรารถนา
สมบัติในกามภพและรูปภพแลวทําบุญ (ทั้งสอง) นั้นแหละอยู เพราะ
หลงไปดวยความไมรู ก็อยางนั้น (คืออวิชชานั้นเปน----อุปนิสสยปจจัย
แหงบุญญาภิสังขารทั้งสองนั้นเชนเดียวกัน)
คําวา 'แตมันเปนปจจัยแหงอภิสังขารขอถัดไปโดยหลายประการ'
ความวา อวิชชายอมเปนปจจัยแหงอบุญญาภิสังขารทั้งหลายโดยหลาย
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ประการ ปุจฉาวา เปนอยางไร ? วิสัชนาวา ก็อวิชชานั่นยอมเปน
ปจจัย (แหงอบุญญาภิสังขาร) โดยหลายประการคือ ในกาลที่เจตสิกมี
ราคะเปนตนปรารภอวิชชาเกิดขึ้น มันก็เปนปจจัยโดยเปนอารัมมณปจจัย
ในกาลที่ทําอวิชชาใหเปนที่หนัก (คือน้ําหนักอยูที่อวิชชา) (เกิดความ)
พอใจขึ้น มันก็เปนปจจัยโดยเปนอารัมมณาธิบดีและอารัมณูปนิสสยะ
เมื่อบุคคลผูหลงไปดวยความไมรูไมเห็นโทษ (ในบาป) ทําบาปทั้งหลาย
มีปาณาติบาตเปนตนเขา มันก็เปน----อุปนิสสยปจจัย มันเปน---อนันตร. . สัมนันตร. .อนันตรุปนิสสยะ. . อาเสวนะ. .นัตถิ. .และวิคตปจจัย
แหงชวนะจิตมีชวนะดวงที่สองเปนตนไป เมื่อบุคคลทําอกุศลทุกอยาง
มันเปน----เหตุ . .สหชาต. .อัญญมัญญะ. .นิสสยะ. .สัมปยุตตะ. .อัตถิและ
อวิคตปจจัย
คําวา 'นับวาเปนปจจัยแหงอภิสังขารขอสุดทายโดยประการเดียว'
คืออวิชชานับวาเปนปจจัยโดยประการเดียว คือโดยเปนอุปนิสสยปจจัย
เทานั้นแหงอเนญชาภิสังขารทั้งหลาย ก็แลความที่มันเปนอุปนิสสยปจจัยนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบุญญาภิสังขารนั่นเถิด
[แกปญหาวาอวิชชาอยางเดียวเปนปจจัยแหงสังขารหรือ]
ในบทวา 'สังขารทั้งหลายยอมมีเพราะปจจัยคืออวิชชา' นี้ โจทกาจารยกลาว (ทัก) วา "ก็อวิชชานี่อยางเดียวเทานั้นเปนปจจัยแหง
สังขารทั้งหลายหรือ หรือวาปจจัยอื่น ๆ อีกก็มี ?" พระอาจารย
กลาวเฉลยวา "ก็ในขอนี้จะพึงวากันอยางไร (ดี) เลา ผิวาอวิชชา
อยางเดียว (เปนปจจัย) ไซร ก็ตองเปนพวกเอกการณวาทะ (กลาววา
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มีเหตุอันเดียว ซึ่งไมถูกตอง) หากวาปจจัยอื่น ๆ อีกก็มีไซร
เอกการณนิเทศ (คําบาลีที่แสดงเหตุไวอันเดียว) วา "อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา - สังขารทั้งหลายมีเพราะปจจัยคืออวิชชา" ก็ไมเกิดประโยชน
พระอาจารยกลาวตอไปวา "(แตอันที่จริง) เอกการณนิเทศนั้นจะไมเกิด
ประโยชนหามิได เพราะอะไร เพราะ
เอกผล (เกิด) แตเอกเหตุไมมี แมอเนกผล (เกิด)
แตเอกเหตุก็ไมมี เอกผลเลา (เกิด) แตอเนกเหตุ
ก็ไมมี แตอรรถ (คือประโยชน) ในการแสดง
เอกเหตุเอกผลมีอยู
จริงอยู ผลอยางเดียว (เกิด) แตเหตุอันเดียวไมมีสักอยางใน
ปจจยาการนี้ ผลหลายอยาง (เกิด) แตเหตุอันเดียวก็ไมมี ผลอยางเดียว
(เกิด) แตเหตุหลายอันเลาก็ไมมี แตวาผลหลายอยาง (เกิด) แตเหตุ
หลายอันนั่นมี จริงอยางนั้นผลหลายอยางไดแกรูป กลิ่น รสเปนตน
และหนอ (ไม) นั่นเกิดขึ้นแตเหตุหลายอันกลาวคือฤดู ดิน พืช (พันธุ)
และน้ําปรากฏอยู แตการแสดงเหตุอันเดียวและผลอยางเดียว ที่พระผู
มีพระภาคเจาทรงทําไววา 'อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ" นั้นใด ในการแสดงเหตุอันเดียวและผลอยางเดียวนั้น
อรรถมีอยู คือประโยชนมีอยู แทจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
เอกเหตุบาง เอกกผลบางเหมือนกัน โดยควรแกพระเทศนาวิลาศและแก
*

มหาฎีกาวา บท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา แสดงเอกเหตุ บท สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ แสดงเอกผล
*
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(อัชฌาสัยของ) เวไนยสัตวทั้งหลายบาง ในลางบทเพราะเปนเหตุและ
ผลประธาน ลางบทเพราะเปนเหตุปรากฏ (เห็นเดนชัด) ลางบทเพราะ
เปนเหตุอสาธารณะ (เฉพาะ) ขยายความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เอกเหตุและเอกผลดวย เพราะความเปนเหตุประธานและผลประธาน
เชนในบทวา 'ผสฺสปจฺจยา เวทนา' เหตุวาผัสสะเปนประธานเหตุแหง
เวทนา เพราะกําหนดเวทนาตามควรแกผัสสะ เวทนาเลาก็เปนประธาน
ผลแหงผัสสะ เพราะกําหนดผัสสะตามควรแกเวทนา ตรัสเอาเหตุ
เพราะความปรากฏ เชนในคําวา 'เสมฺหสมุฏานา อาพาธา - อาพาธ
ทั้งหลายที่มีเสมหะเปนสมุฏฐาน' เพราะวาในอาพาธนี้เสมหะเปนเหตุ
ที่ปรากฏ เหตุอื่นมีกรรมเปนตนไมปรากฏ ตรัสเอกเหตุเพราะความ
เปนเหตุอสาธารณะ เชนในขอวา 'เยเกจิ ภิกขฺ เว อกุสลา ธมฺมา
สพฺแพ เต อโยนิโสมนสิการมูลกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง (บรรดามี) อกุศลธรรมทั้งหลายนั้นลวนมี
อโยนิโสมนสิการเปนมูล' เพราะอโยนิโสมนสิการเปนเหตุอสาธารณะ
เหตุอื่น ๆ มีวัตถุและอารมณเปนตนเปนเหตุสาธารณะแกอกุศลทั้งหลาย
แล
เพราะเหตุนั้น ในปจจยาการนี้ อวิชชานี่ แมเมื่อเหตุแหง
สังขารทั้งหลายอื่นมีวัตถุ อารมณและสหชาตธรรมเปนตนมีอยู ก็พึง
ทราบเถิดวาพระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงโดยความเปนเหตุแหงสังขาร
๑

๒

๑. เชนวา เวทนา อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้น ชื่อวาสุขเวทนา
๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๑๗
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ทั้งหลาย เพราะความที่อวิชชานั้นเปนสังขารเหตุที่เปนประธาน แหง
สังขารเหตุอื่น ๆ มีตัณหาเปนตน โดยพระบาลีวา "ตัณหายอมพอกพูนแกบุคคลผูคอยดูแตสวนที่นายินดี (ในสังโยชนียธรรม). . . " เปนตน
และโดยพระบาลีวา "ความเกิดขึ้นแหงอาสวะ ยอมมีเพราะความเกิด
ขึ้นแหงอวิชชา" เพราะเปนเหตุปรากฏและเพราะเปนเหตุอสาธารณะ
ดวย โดยพระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูโ งเขลาตกอยูในอวิชชา
ยอมสรางบุญญาภิสังขารขึ้นบาง. . ." เปนตน ก็แลประโยชนในการ
ทรงแสดงเอกเหตุเอกผลในบททั้งปวง พึงทราบโดยคําเฉลยการทรง
แสดงเอกเหตุเอาผล (ทีก่ ลาวมา) นัน่ เทอญ
[แกปญหาวาอวิชชาเปนเหตุแหงสังขารฝายดีไดหรือ]
ในบท อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ โจทกาจารยกลาวทัก (อีก
ประเด็นหนึ่ง) วา "ถึงเปนอยางกลาวมานั้น (แต) การที่อวิชชา
ซึ่งเปนสิ่งมีโทษ มีผลอันไมนาปรารถนาโดยสวนเดียว มาเปนปจจัยแหง
บุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร (ซึ่งมีผลนาปรารถนา) จะใชได
ไฉน ? เพราะวาออยจะเกิดแตพืชสะเดาหาไดไม" พึงเฉลยวา "ไฉน
จักใชไมไดเลา เพราะในโลก
ปจจัยแหง (สภาว) ธรรมทั้งหลาย ทีผ่ ิดกัน
(กับผล) ก็ดี ไมผิดกันก็ดี ที่เหมือนกันและไม
๑

๒

๓

๑. ปาฐะพิมพไววา สงฺขารเหตูติ ปธานตฺตา ไมเห็นทางจะแปลใหไดความ เขาใจวา
ที่ถูกจะเปน สงฺขารเหตุปธานตฺตา ดังแปลไวนนั้
๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๒ ทานวาขอนีแ้ สดงวา ตัณหาเปนเหตุแหงสังขาร
๓. ม. มู. ๑๒/๑๐๑ ทานวาขอนี้แสดงวา อวิชชา เปนเหตุแหงตัณหา
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เหมือนกัน (กับผล) ก็เชนกัน ยอมเปนเหตุสําเร็จ
(คือใหเกิดผล) ได แตธรรมเหลานั้น มิไดเปน
วิบาก (แหงปจจัยเหลานั้น) เลย
จริงอยู ปจจัยที่ผิดกันโดยฐาน (ตําแหนงที่และเวลา) สภาวะ และ
กิจเปนตนแหง (สภาว) ธรรมทั้งหลายก็ดี ไมผิดกันก็ดี ยอมเปน
เหตุสําเร็จไดในโลก ดวยจิตดวงกอน ยอมเปนปจจัยที่ผิดกันโดยฐาน
แหงจิตดวงหลังได และการศึกษามีศึกษาศิลปะเปนตนกอน ยอม
เปนปจจัยที่ผิดกันโดยฐานแหงการทํางานมีประกอบศิลปะเปนตน อัน
เปนไปในภายหลังก็ได กรรมเปนปจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแหงรูปได
และนมสดเปนตน เปนปจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแหงนมสัมเปนตนก็ได
แสงสวางเปนปจจัยที่ผิดกันโดยกิจแหงจักษุวิญญาณได และน้ําออยงบ
เปนตน เปนปจจัยที่ผิดกันโดยกิจแหงน้ําดอง (คือน้ําเมา) เปนตน
ก็ได สวนจักขุและรูปเปนตน เปนปจจัยที่ไมผิดกันโดยฐานแหงจักขุวิญญาณเปนตน ชวนจิตดวงกอนเปนตน เปนปจจัยที่ไมผิดกันโดย
สภาวะ และไมผิดกันโดยกิจแหงชวนจิตดวงหลังเปนตน
อนึ่ง ปจจัยที่ผิดกันและไมผิดกัน (กับผล) เปนเหตุสําเร็จได
ฉันใด แมปจ จัยที่เหมือนกันและไมเหมือนกัน (กับผล) ก็เปนเหตุ
สําเร็จไดฉันนั้น จริงอยู รูปกลาวคือฤดูและอาหาร ซึ่งเหมือนกัน
นั่นเองเปนปจจัยแหงรูป พืชขาวสาลีเปนตน ซึ่งก็เหมือนกันนั่นแล
เปนปจจัยแหงเมล็ดขาวสาลีเปนตน รูปซึ่งแมไมเหมือนกัน แตเปน
ปจจัยแหงอรูปได อรูปเลาก็เปนปจจัยแหงรูปได และขนโค ขนแกะ
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เขาสัตว นมสัม งา แปงเปนตน ซึ่งไมเหมือนกันก็เปนปจจัยแหงหญา
แพรกและตะไครเปนตนได แตปจจัยธรรมเหลานั้นเปนปจจัยที่ผิดกัน
ไมผิดกันและเหมือนกันไมเหมือนกัน (ก็ดี) แหงธรรมเหลาใด ธรรม
เหลานั้นก็มิไดเปนวิบากแหง (ปจจย) ธรรมเหลานั้นเลย
ดวยประการดังนี้ อวิชชานี่ แมวา โดยวิบาก เปนสิ่งที่มีผลไมนา
ปรารถนาโดยสวนเดียว และวาโดยสภาวะก็เปนสิ่งมีโทษ (แตก็) พึง
ทราบเถิดวา มันเปนปจจัยแหงสังขารมีบุญญาภิสังขารเปนตนนั้นทั้งหมด
ได ดวยสามารถเปนปจจัยที่ผิดกัน และไมผิดกัน โดยฐาน กิจ สภาวะ
และดวยสามารถเปนปจจัยที่เหมือนกันและไมเหมือนกันตามควร ก็และ
ความที่มันเปนปจจัยนั้น ไดกลาวแลวโดยนัยวา "ความไมรูที่นับวา
อวิชชาในทุกขเปนตน บุคคลใดยังละไมไดแลว บุคคลนั้น เพราะ
ความไมรูในทุกขกอน และในวัตถุแหงอวิชชาทั้งหลายมีขันธบัญจกสวน
อดีตเปนตน จึงยึดเอาสังสารทุกขไวโดยสําคัญวาเปนสุขแลวยอมริ (ทํา)
สังขารทั้งสามอยาง อันเปนเหตุแหงสังสารทุกขนั้นขึ้น" ดังนี้ เปนตน
นั่นแล
(ตอไป) นี้เปนปริยาอื่นอีกปริยายหนึ่งวา
บุคคลใดหลงใน (เรื่อง) จุติ อุปบาต ใน (เรื่อง)
สงสาร และในลักษณะแหงสังขารทั้งหลาย และ
*

ขอนี้แจกผลไมเทากับปจจัย มหาฎีกาชวยแจกและเพิ่มเติมวา ขนโคและขนแกะ
เปนปจจัยแหงหญาแพรก เขาสัตว (สําหรับเปา) เปนปจจัยแหงเสียง นมสม งา
แปง และน้ําออยงบ เปนปจจัยแหงตะไคร สาหราย เปนปจจัยแหงกะเพราะ ลอและ
มาเมีย เปนปจจัยแหงมาอัสดร เปนตน
*
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ในปฏิจจสมุบันธรรมทั้งหลาย บุคคลนั้นยอมสราง
สังขารทั้งสามนั้นขึน้ (ทั้งนี้ก็) เพราะเหตุที่อวิชชานี่
เปนปจจัยแหงสังขารทั้งสามนั้น
หากมีคําถามวา "ก็ไฉน บุคคลใดหลงในธรรมเหลานั้น บุคคล
นั้นจึงทําสังขารทั้งสามนั้นขึ้น ?" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "อันดับแรก
บุคคลผูหลงใน (เรื่อง) จุติ ไมถือเอาจุติ (โดยความจริง) วา "ความ
แตกแหงขันธทั้งหลายในภพทั้งปวง ชื่อวา มรณะ" (แต) กําหนดใจ
ไปวา "สัตวตาย ความตายก็คือความกาวไป (คือเคลื่อนไป) สูราง
อื่นแหงสัตว" ดังนี้เปนตน
ผูหลงในอุปบาต ไมถือเอาอุปบาต (โดยความจริง) วา "ความ
ปรากฏขึ้นแหงขันธทั้งหลายในภพทั้งปวง ชื่อวา ชาติ" (แต) กําหนด
ใจไปวา "สัตวเกิดขึ้น ความเกิดก็คือความปรากฏขึ้นแหงรางใหมของ
สัตว" ดังนี้เปนตน
ผูหลงในสงสาร ไมถือเอาสงสารอยางที่ทานพรรณนาไวดังนี้วา
"ความสืบเนื่องกันแหงขันธ ธาตุ และอายตนะ
ทั้งหลาย เปนไปอยูไมขาดสาย เรียกวา สงสาร"
(แต) กําหนดใจไปวา "สัตวผูนี้ไปสูโลกอื่นจากโลกนี้ มาสูโลกนี้จาก
โลกอื่น" ดังนี้เปนตน
ผูหลงในลักษณะแหงสังขารทั้งหลาย ไมถอื เอาสภาวลักษณะ
(มีรูจักเสื่อมเปนตน) และสามัญลักษณะ (มีไมเที่ยงเปนตน) แหง
*

*

มหาฎีกาวา คําวา สัตว ในที่นี้ หมายถึง อัตตา
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สังขารทั้งหลาย (แต) กําหนดใจเอาสังขารทั้งหลายโดยความเปนตน
โดยความเปนของตน โดยความเปนของยั่งยืน โดยความเปนของงาม
และโดยความเปนสุข
ผูหลงในปฏิจสมุบันธรรมทั้งหลาย ไมถือความหมุนไปแหง
ปจจยุบันธรรมทั้งหลายมีสังขารเปนตน เพราะปจจยธรรมมีอวิชชาเปน
อาทิ (แต) กําหนดใจไปวา "อัตตา ยอมรูบาง ไมรูบาง อัตตา
นั่นแลทํา (เอง) และใช (ผูอื่น) ใหทาํ ดวย ในปฏิสนธิก็อัตตานั่นแล
เกิดขึ้น ผูบันดาลมีอณูและพระอิศวรเปนตน จัดแจงรางใหอัตตานั้น
โดย (แตงให) เปนกลละเปนตน (จน) ทําอินทรียทั้งหลายใหครบ
ครัน อัตตานั้นมีอินทรียครบครันแลวจึงสัมผัสไดรู (อารมณ) ได อยาก
เปน ยึดถือเปน พยายามเปน อัตตานั้นยอมมีในภพอื่นอีก" ดังนี้บาง
วา "สัตวทั้งปวงแปรเปลี่ยนไปตามภาวะ คือความเปนไปตามโชค
เคราะห" ดังนี้บาง
บุคคลนั้น อันอวิชชาทําใหเปนคนบอดแลวกําหนดใจไปอยางนั้น
อยู ก็ยอมกอสังขารเปนบุญบาง ไมเปนบุญบาง เปนอเนญชาบางขึ้น
เปรียบเหมือนคนตาบอดเที่ยวไปบนแผนดิน ก็ยอมเดินไปถูกทางบา
ผิดทางบาง ที่ดอนบาง ที่ลุมบาง ทีร่ าบบาง ที่ขรุขระบาง ฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น พระอาจารยจึงกลาวคําเปนคาถานี่ไว (ความ) วา
เปรียบเหมือนคนตาบอดแตกําเนิด ไมมีคนจูง
ลางทีก็เดินไปตามทาง ลางทีก็เดินไปนอกทางบาง
*

*

ดูเชิงอรรถ ๓ หนา ๒๐๐ และหนา ๒๐๖.๒๑๒ สัจจนิเทศ

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 295

ฉันใดก็ดี คนเขลาผูท องเที่ยวอยูในสงสารไมมีผู
ชักนํา ลางคราวก็ทําบุญ ลางคราวก็ทํากรรมที่มิใช
บุญบางฉันนั้น ตอเมื่อใดเขาจักรูธรรมแลวตรัสรู
สัจจุได เมื่อนั้น เพราะอวิชชาสงบไป เขาจึงจัก
เปนอุปสันตบุคคลไปได
นี่เปนวิตถารกถา ในบทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
[แกบท สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ]
(ตอไปนี้เปน) วิตารกถาในบท สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
คําวา วิญญาณ ไดแกวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนตน ใน
วิญญาณ ๖ นั้น จักขุวิญญาณ มี ๒ อยาง คือ จักขุวิญญาณเปนกุศลวิบาก (๑) เปนอกุศลวิบาก (๑) โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณก็อยางนั้น มโนวิญญาณมี ๒๒ คือ มโนธาตุ ๒
เปนกุศลวิบากและอกุศลวิบาก มโนวิญญาณธาตุเปนอเหตุกะ ๓ กามาวจรวิบากจิตเปนสเหตุกะ ๘ รูปาวจรจิต ๕ อรูปาวจรจิต ๔ ดังนี้
จึงเปนอันรวมวิบากวิญญาณฝายโลกิยะทางวิญญาณ ๖ นี้ ทั้งหมดดวย
กันได ๓๒ สวนวิญญาณฝายโลกุตระทั้งหลายใชไมไดในกถาวาดวย
วัฏฏะ เพราะฉะนั้นจึงไมถือเอา
ในบทวาวิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขารนั้น หากมีคําถามวา
"ก็ขอนี้จะพึงทราบไดอยางไรวา วิญญาณมีประการดังกลาวมานี้ มีขึ้น
*

ปาฐะเปน วิตฺถารกถามุข เขาใจวา มุข เกิน เพราะขัดกับสัพพนาม อย ขางหนา
และบทหลัง ๆ ตอไปก็เปน อย. . .วิตฺถารกถา ทั้งนั้น ในที่นี้จึงแปลตัด มุข ออก

*
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เพราะปจจัยคือสังขาร ?" แกวา "ทราบไดเพราะความที่เมื่อกรรมที่
กอไวไมมี วิบากก็ไมมี" แทจริง วิญญาณนั่นเปนวิบาก อันวิบาก
ในเมื่อกรรมที่กอไวไมมี ยอมไมเกิดขึ้น ผิวามันจะพึงเกิดขึ้นได (โดย
ไมอาศัยกรรม) ไซร วิบากวิญญาณทุกอยาง ก็จะพึงเกิดขึ้นแกสัตว
ทุกจําพวกได (นะซิ) แตมันไมเกิดดอก (ในเมื่อไปมีกรรมทีก่ อไว)"
เพราะเหตุนั้น จึงทราบขอวา วิญญาณนี้ ยอมมีเพราะปจจัยคือสังขาร
นั่นได
หากถามวา "วิญญาณไหนยอมมีเพราะปจจัยคือสังขารไหน"
ดังนี้ไซร พึงตอบวา "อันดับแรก วิญญาณ ๑๖ ดวง คือวิญญาณ
มีจักขุวิญญาณเปนตนที่เปนกุศลวิบาก ๕ ในมโนวิญญาณ มโนธาตุ ๑
มโนวิญญาณธาตุ ๒ กามาจวรวิบากวิญญาณ ๘ ยอมมีเพราะปจจัยคือ
บุญญาภิสังขารฝายกามาจร ดังบาลีวา "เพราะกรรมที่เปนกุศล
กามาวจรอันบุคคลทําไวแลวกอไวแลว จักขุวิญญาณ. . .โสตวิญญาณ. . .
ฆานวิญญาณ. . . ชิวหาวิญญาณ. . .กายวิญญาณ ทีเ่ ปนวิบาก จึงเกิดขึ้น
มโนธาตุที่เปนวิบากจึงเกิดขึ้น มโนวิญญาณธาตุที่เปนโสมนัสสหรคต. . .
อุเบกขาสหรคตจึงเกิดขึ้น ที่เปนโสมนัสสหรคตญาณสัมปยุต. . .โสมนัส
สหรคตญาณสัมปยุตกับสสังขาร. . . โสมนัสสหรคต ญาณวิปยุต. . .
โสมนัสสหรคตญาณวิปยุตกับสสังขาร. . . อุเบกขาสหรคตญาณสัมปยุต. . . อุเบกขาสหรคตญาณสัมปยุตกับสสังขาร. . . อุเบกขาสหรคต
*

มหาฎีกาชวยขยายความวา สัตวลางจําพวกอยูใ นภพทีไ่ มเปนโอกาสแหงวิบากวิญญาณบางชนิด เชนมหาวิบากวิญญาณ และฆานวิญญาณเปนตน ไมเกิดแกสัตวทเี่ กิด
เปนพรหม เพราะพรหมมิไดกอกรรมที่จะใหมวี ิบากอยางนั้นเปนตน (?)
*
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ญาณวิปยุต. . . อุเบกขาสหรคตญาณวิปยุตกับสสังขาร จึงเกิดขึ้น "
ดังนี้
สวนรูปาวจรวิบากวิญญาณ ๕ ดวง มีเพราะปจจัยคือบุญญาภิสังขารฝายรูปาวจร ดังบาลีวา "เพราะกรรมที่เปนกุศลฝายรูปาวจร
นั้นนั่นแล อันบุคคลทําไวแลวกอนไวแลว จึงสงัดจากกามทั้งหลาย
ฯ ล ฯ เขาถึงปฐมฌาน ฯ ล ฯ ปญจมฌานอันเปนวิบากอยู" ดังนี้
(รวม) วิญญาณ ๒๑ ดวง ยอมมีเพราะปจจัยคือบุญญาภิสังขาร
ฉะนี้
สวนวิญญาณ ๗ ดวง ดังนี้คือ วิญญาณมีจักขุวิญญาณเปนตน
ที่เปนอกุศลวิบาก ๕ มโนธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ยอมมีเพราะ
ปจจัยคืออบุญญาภิสังขาร ดังบาลีวา "เพราะกรรมเปนอกุศล อันบุคคล
ทําไวแลวกอไวแลว จักขุวิญญาณ. . . โสตวิญญาณ. . . ฆานวิญญาณ. . .
ชิวหาวิญญาณ. . . กายวิญญาณ อันเปนวิบากจึงเกิดขึ้น มโนธาตุอันเปน
วิบาก. . . มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบากจึงเกิดขึ้น" ดังนี้
สวนวิญญาณ ๔ ดวง ดังนี้คือ วิญญาณที่เปนอรุปวิบาก ๔
ยอมมีเพราะปจจัยคืออเนญชาภิสังขาร ดังบาลีวา "เหตุกรรมที่เปนกุศล
ฝายอรูปาวจรนั้นนั่นแล อันบุคคลทําไวแลวกอไวแลว เพราะกาวลวง
รูปสัญญาทั้งหลายเสียไดโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณอันสหรคต
ดวยอากาสานัญจายตนสัญญา. . . วิญญาณัญจายตนสัญญา. . . อากิญจัญ*

*

อภิ. ส. ๓๔๑๑๒๘. ๑๔๒
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ญายตนสัญญา. . . เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ซึ่งเปนวิบากอยู " ดังนี้
[ความเปนไปแหงวิญญาณ]
วิญญาณใด ๆ ยอมมีเพราะปจจัยคือสังขารใด ๆ แลว บัดนี้ พึง
ทราบปวัตติ (ความเปนไป เรื่องราว) แหงวิญาณนั้น ๆ ดัง (ตอไป) นี้
ก็วิญญาณทั้งปวงนี้แหละ ยอมเปนไปโดยสวน ๒ ดวยอํานาจแหง
ปวัตติ (ความเปนไปสวนตอแตปฏิสนธิไป) และ (สวนตอน) ปฏิสนธิ
ใน ๒ สวนนั้น วิญญาณ ๑๓ ดวงนี้ คือ ปญจวิญญาณ ๒ (เปน ๑๐)
มโนธาตุ ๒ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนโสมนัสสหรคต (๑) ยอม
เปนไปในสวนปวัตติในปญจโวการภพเทานั้น วิญญาณที่เหลือ ๑๙ ดวง
เปนไปทั้งในสวนปวัตติทั้งในสวนปฏิสนธิตามควรใน ๓ ภพ (คือปญจโวการ จตุโวการ และเอกโวการ)
ปุจฉาวาเปนไปอยางไร ?
[สวนปวัตติ]
วิสัชนาวา ในอรรถกถามัชฌิมนิกายกลาวไววา "อันดับแรก
วิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณเปนตนฝายกุศลวิบาก ปรารภอารมณมีรูป
เปนตน ที่มาสูคลองแหงทวารมีจักขุทวารเปนตน ของบุคคลผูเกิดมา
๑

๒

๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๔๕ ปาฐะมี สุขสฺส จ ทุกฺขสฺส จ ปหานา จติตฺถ ฌาน แทรก
อยูตอนทาย เขาใจวาเกิดเขามา เพราะทรงนี้วาดวยอรูปาวจร สวนจตุตถฌานเปน
รูปาวจร ไมมที างจะประสมประสานกันได จึงตัดออ
๒. มหาฎีกาวา ย ที่ สงฺขารปจฺจยา และที่วิฺาณ เปนอาเมฑิตโลโป - ลบคําซ้ํา
เสียคําหนึ่ง ตองไขออกเปน ยสฺส ยสฺส และ ย ย แปลวาใด ๆ ทีนเี้ มือ่ ย. เปน 'ใด ๆ'
ต. ก็ตองเปน 'นั้น ๆ' ดวย จึงจะเขารูปกัน
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ดวยกุศลวิบากหรือดวยกุศลวิบากก็ตาม ที่มีอินทรียเขาถึงความแกกลา
แลวตามลําดับ เปนอฏิฐารมณก็ตาม อิฏฐมัชฌัตตารมณก็ตาม อาศัย
ประสาทมีจักษุประสาทเปนอาทิ ก็ยงั กิจ คือการเห็น การไดยิน การดม
การลิ้ม การสัมผัสใหสําเร็จเปนไป วิญญาณ ๕ ฝายอกุศลวิบากก็เปนไป
อยางนั้น เปนแตอารมณของอกุศลวิบากวิญญาณเหลานั้น เปนอนิฏฐารมณหรืออนิฏฐมัชฌัตตารมณสิ้นเชิง (เทา) นี้เอง เปนความแปลกกัน
จริงอยู วิญญาณทั้ง ๑๐ นั่นก็มีทวาร อารมณวัตถุและฐานคงตัว และ
มีกิจตายตัวอยูเทานั้นเอง ตอนั้น มโนธาตุที่เปนกุศลวิบาก ในลําดับ
แหงวิญญาณทั้งหลาย มีจักขุวิญญาณเปนตนที่เปนกุศลวิบาก ปรารภ
อารมณของวิญญาณเหลานั้นแหละ อาศัยหทัยวัตถุก็ยังสัมปฏิจฉันนกิจให
สําเร็จเปนไป มโนธาตุฝายอกุศลวิบากในลําดับแหงอกุศลวิบากวิญญาณ
ทั้งหลายก็เปนไปอยางนั้น ก็แตวามโนธาตุคูนี้มีทวารและอารมณไมแน
แตมีวัตถุและฐานคงตัว และกิจก็ตายตัว สวนอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ
ที่เปนกุศลวิบากมโนธาตุนั้นแหละ อาศัยหทัยวัตถุ ยังสันตีรณกิจให
สําเร็จ ตัดวิถีภวังคในที่สุดแหงชวนะที่สัมปยุตดวยโลภะโดยมาก แหง
เหลาสัตวจําพวกกามาวจร ในเมื่ออารมณนั้นเปนอารมณมีกําลังใน
ทวารทั้ง ๖ เปนไปวาระเดียวบางสองวาระบาง ดวยอํานาจแหงตทารัมมณะในอารมณที่ชวนะยึดไว" ดังนี้ แตในอรรถกถาอภิธรรม
วาระจิตในตทารัมมณะมาเปน ๒ (วาระเดียวไมมี) ก็แลจิตดวงนี้มี ๒
ชื่อ คือ ชื่อตทารัมมณะ ๑ ชื่อปฏฐิภวังค (มีภวังคแอบหลัง ?) ๑
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เปนจิตมีทวารและอารมณไมแน แตมีวัตถุคงตัว ฐานและกิจก็ไมตาย
ตัวแล
วิญญาณ ๑๓ ดวง พึงทราบวา ยอมเปนไปในสวนปวัตติ
ในปญจโวการภพเทานั้น ดังกลาวมาฉะนี้กอน
ในวิญญาณ ๑๙ ทีเ่ หลือเลา วิญญาณอะไร ๆ ไมเปนไปโดย
ปฏิสนธิ (กิจ) อันควรแกตนก็หามิได แตในสวนปวัตติ อันดับแรก
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุอันเปนกุศลวิบากและอกุศลวิบากทั้ง ๒ ยังกิจ ถ
ใหสําเร็จ คือ ยังสันตีรณกิจในลําดับแหงกุสลากุศลวิบากมโนธาตุใน
ปญจทวารใหสําเร็ว ยังตทารัมมณกิจในทวาร ๖ โดยนัยที่กลาวในตอน
กอนนั่นแลใหสําเร็จ ยังตทารัมมณกิจในทวาร ๖ โดยนัยที่กลาวในตอน
กอนนั่นแลใหสําเร็จ เมื่อจิตตุบาทที่เขาไปตัดภวังคไมมี ยังภวังคกิจ
เบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนใหแลวไปใหสําเร็จ และยังจุติกิจในบั้นปลาย
ใหสําเร็จ เปนวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัว แตมีทวาร อารมณ ฐาน และกิจ
ไมคงตัวเปนไป สเหตุกจิตฝายกามาจร ๘ ยังกิจ ๓ ใหสําเร็จ คือ
ยังตทารัมมณกิจในทาร ๖ โดยนัยทีก่ ลาวแลวนั่นแหละใหสําเร็จ เมื่อ
จิตตุบาทที่เขาไปตัดภวังคไมมี ก็ยังภวังคกินเบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนให
แลวไปใหสําเร็จ และยังจุติกิจในบั้นปลายใหสําเร็จ เปนจิตมีวัตถุคงตัว
แตทวาร อารมณ ฐาน และกิจไมคงตัวเปนไป รูปาวจรวิญญาณ ๕
และอรูปาวจรวิญญาณ ๔ ยังกิจ ๒ ใหสําเร็จ คือเมื่อจิตตุบาทที่เขาไป
ตัดภวังคไมมี ก็ยังภวังคกิจเบื้องหนาแตปฏิสนธิที่ตนใหแลวไปใหสําเร็จ
และยังจุติกิจในบั้นปลายใหสําเร็จเปนไป ในจิตสองประเภทนั้น รูปาวจรจิตทั้งหลาย มีวัตถุ ทวาร และอารมณคงตัว แตฐานและกิจไมคงตัว

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 301

สวนอรูปาวจรจิตทั้งหลาย มีวัตถุคงตัว อารมณคงตัว แตฐานและกิจ
ไมคงตัว เปนไปแล
วิญญาณทั้ง ๓๒ ดวง ยอมเปนไปเพราะสังขารปจจัย ในสวน
ปวัตติ ดังกลาวมาฉะนี้กอน
สังขารนั้น ๆ เปนปจจัยโดยเปนกัมมปจจัยและเปนอุปนิสสยปจจัย
แหงวิบากวิญญาณ ๓๒ นั้น ในปวัตตินั้น
[สวนปฏิสนธิ]
สวนคําใดที่ขาพเจากลาวไววา "ในวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือเลา
วิญญาณอะไร ๆ ไมเปนไปโดยปฏิสนธิ (กิจ) อันควรแกตนก็หามิได"
คํานั้นยังรูไดยากเพราะเปนคําสังเขปนัก เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะกลาว
เพื่อแสดงวิตถารนัยแหงปฏิสนธิวิญญาณนั้น (ตอไป) โดยตั้งปญหาวา
(๑) ปฏิสนธิมีกี่อยาง ?
(๒) ปฏิสนธิจิตมีเทาไร ?
(๓) ปฏิสนธิยอมมีในภพไหนดวยจิตอะไร ?
(๔) อะไรเปนอารมณของปฏิสนธิ ?
คําตอบมีวา
(๑) ปฏิสนธิมี ๒๐ ทั้งปฏิสนธิของอสัญญีสัตว (คือ โดยปฏิสนธิ
จิตก็มีเพียง ๑๙ แตนับปฏิสนธิของพวกอสัญญีเขาดวยจึงเปน ๒๐
(๒) ปฏิสนธิจิตมี ๑๙ ประการดังกลาวแลวนั่นแหละ
(๓) ในปฏิสนธิจิต ๑๙ นั้น ปฏิสนธิในอบายทั้งหลายยอมมีดวย
อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เปนอกุศลวิบาก ปฏิสนธิแหงพวกคนบอด
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แตกําเนิด คนหนวกแตกําเนิด คนบาแตกําเนิด คนใบแตกําเนิด และ
คนกะเทยทั้งหลายในมนุษยโลก ยอมมีดวยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่
เปนกุศลวิลาก ปฏิสนธิแหงเหลาผูมีบุญในพวกเทพชั้นกามาวจรก็ดี ใน
พวกมนุษยก็ดี ยอมมีดวยสเหตุกามาวจรวิบากจิต ๘ ปฏิสนธิในโลก
รูปพรหม ยอมมีดวยรูปาวจรวิบากจิต ๕ ปฏิสนธิในโลกอรูปพรหม
ยอมมีดวยอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ก็แลปฏิสนธิยอมมีในภพไรดวยจิตไร
ดังกลาวมาฉะนี้ ปฏิสนธินั้นแล ชื่อวา ปฏิสนธิอนั ควรแกวิญญาณนั้น
(๔) สวนอารมณของปฏิสนธิ โดยยอมี ๓ คือ อตีตารมณ
ปจจุปนนารมณ และนวัตตัพพารมณ (คืออารมณที่ไมควรจะกลาวได
วาเปนอดีตหรือปจจุบัน) (แต) ปฏิสนธิของพวกอสัญญีเปนอนารมณ
(คือไมมีอารมณ) แล
ในอารมณ ๓ นั้น อารมณของปฏิสนธิแหงสัตวชั้นวิญญาณัญจายตนะ และชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนอตีตารมณอยางเดียว
แหงสัตวชั้นกามาจร ๑๐ เปนอตีตรมณบาง ปจจุปนนารมณบาง
แหงสัตวที่เหลือ เปนนวัตตัพพารมณแท
อนึ่ง ปฏิสนธิที่เปนไปในอารมณ ๓ อยูดังนี้ ก็ยอมเปนไปใน
ลําดับแหงจุติจิต ซึ่งมีอารมณเปนอตีตารมณบาง นวัตตัพพารมณบาง
เทานั้น เพราะธรรมดาวาจุติจิตเปนปจจุปนนารมณหามีไม เหตุใด
๑

๒

๑. สัตวที่เหลือไดแกรูปาวจรสัตว ๕ อรูปาวจรสัตว ๒ คือ พรหมชั้นอากาสานัญจายตนะ
และอากิญจัญญายตนะ
๒. มหาฎีกาวา จุติจิต ไมเปนปจจุปนนารมณ เพราะเปนไปในอารมณแหงปฏิสนธิ
(ซึ่งเปนอดีต) นั่นเอง
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เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงควรทราบอาการเปนไปแหงปฏิสนธิอันมี
อารมณอยางใดอยางหนึ่งในอารมณ ๓ ในอันดับแหงจุติซึ่งมีอารมณ
อยางใดอยางหนึ่งในอารมณ ๒ ดวยอํานาจแหงสุคติและทุคติ (ตอไป)
ขอนี้เปนฉันใด
อันดับแรก บาปกรรมตามที่ตนสะสมไวบาง กรรมนิมิตบาง ยอม
มาสูคลองในมโนทวารของบุคคลผูตั้งอยูในสุคติชั้นกามาวจร (แต)
เปนคนมีบาปกรรม ซึ่ง (เจ็บหนัก) นอนอยูบนเตียงมรณะ (ทั้งนี้)
โดยบาลีกลาวไววา "ในสมัยนั้น กรรมทั้งหลาย (ที่ตนทําไวกอน) นั้น
ยอมเกาะอยู (ในจิต) ของบุคคล (ผูใกลตาย) นั้น " ดังนี้เปนตน จุติจิตทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณเกิดขึ้นในลําดับแหงชวนวิถีอัน
ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตนั้นเกิดขึ้น มีตทารัมมณะเปนสุดทาย ครั้น
จุติจิตนั้นดับแลว ปฏิสนธิจิตอันกําลังแหงกิเลสที่ยังตัดไมไดชักนําถลํา
เขาไปทางทุคติ ก็ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตที่มาสูคลอง (มโนทวาร)
นั้นแลเกิดขึ้น นี่เปนปฏิสนธิมีอารมณเปนอดีต (เกิด) ในลําดับแหง
จุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต (ดวยกัน)
ในมรณสมัย (เวลาใกลจะตาย) ทุคตินิมิตมีวรรณรูปแหงเปลว
เพลิงเปนตนในทุคติทั้งหลายมีนรกเปนอาทิ ยอมมาสูคลองในมโนทวาร
ของบุคคลผูมีบาปกรรมอีกคนหนึ่ง ดวยอํานาจแหงกรรมมีประการ
ดังกลาวแลว ครั้งภวังคจิตเกิดขึ้นแลวดับไป ๒ วาระ วิถีจิต ๓ ดวง
คือ อาวัชนะ ๑ ชวนะ (เพียง) ๕ เพราะเปนจิตมีกําลังออนดวยความ
ที่มรณะใกลเขามา ตทารัมมณะ ๒ ปรารภอารมณนั้นเกิดขึ้นแกบุคคล
*

*

ม. อุ. ๑๔/๓๑๓
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นั้น ตอนั้นจุติจิตดวง ๑ ทําอารมณของภวังคใหเปนอารมณเกิดขึ้น
ขณะจิต ๑๑ (คือภวังค ๒ อาวัชนะ ๑ ชวนะ ๕ ตทารัมมณะ ๒ จุติ ๑)
เพียงนี้นับเปนอดีต ลําดับนั้น ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นในอารมณ
นั้นนั่นแหละ ซึ่งมีอายุชั่ว ๕ ขณะจิตที่เหลือ นี่เปนปฏิสนธิมีอารมณ
เปนปจจุบัน (เกิด) ในลําดับแหงจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต
ในมรณสมัย อารมณทรามอันเปนเหตุแหงกิเลสมีราคะเปนตน
มาสูคลองในทวาร ๕ ทวารใดทวารหนึ่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง ชวนะ
(เพียง) ๕ เพราะเปนจิตมีกําลังออนดวยความที่มรณะใกลเขามา และ
ตทารัมมณะ ๒ เกิดขึ้นในที่สุดแหงโวฏฐัพพนะอันเกิดขึ้นตามลําดับแก
บุคคลนั้น ตอนั้น จุติจิตดวง ๑ ทําอารมณของภวังคใหเปนอารมณ
เกิดขึ้น ก็แลขณะจิต ๑๕ คือ ภวังค ๒ อาวัชนะ (๑) ทัสสนะ
(เห็น ๑) สัมปฏิจฉันนะ (๑) สันตีรณะ (๑) โวฏฐัพพนะ (๑) ชวนะ ๕
ตทารัมมณะ ๒ จุติจิต ๑ เพียงนี้นับวาเปนอดีต ลําดับนั้น ปฏิสนธิจิต
เกิดขึ้นในอารมณนั้นนั่นแหละ ซึ่งมีอายุชั่วขณะจิต ๑ ที่เหลือ แมปฏิสนธิ
นี้ก็เปนปฏิสนธิมีอารมณเปนปจจุบัน (เกิด) ในลําดับแหงจุติซึ่งมีอารมณ
เปนอดีต
นี่เปนอาการเปนไปแหงทุคติปฏิสนธิ อันมีอารมณเปนอดีตบาง
ปจจุบันบาง (เกิด) ในลําดับแหงสุคติจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต เทานี้กอน
สําหรับผูตั้งอยูในทุคติ (แต) มีกรรมอันไมมีโทษไดสั่งสมไว
คําทั้งปวงบัณฑิตก็พึงทราบโดยนัยกอนนั่นและ โดยบรรจุคําฝายขาวลง
(แทน) ในคําฝายคํา เชนวา 'กรรมไมมีโทษนั้นบาง กรรมนิมติ
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บาง ยอมมาสูคลองในมโนทวาร" เปนตน ตามนัยที่กลาวแลวเถิด
นี่เปนอาการเปนไปแหงสุคติปฏิสนธิมีอารมณเปนอดีตบาง ปจจุบัน
บาง (เกิด) ในลําดับแหงทุคติจุติซึ่งมีอารมณเปนอดีต
ขางฝายผูตั้งอยูในสุคติมีกรรมอันไมมีโทษไดสั่งสมไว (เจ็บหนัก)
นอนอยูบนเตียงมรณะ กรรมไมมีโทษตามที่ไดสั่งสมไวบาง กรรม
นิมิตบาง ยอมมาสูคลองในมโนทวาร (ทั้งนี้) โดยพระบาลี (กลาว
ไว) วา "ในสมัยนั้นอนวัชชกรรมทั้งหลาย (ทีต่ นสั่งสมไวกอน)
นั้น ยอมเกาะอยู (ในจิต) ของบุคคล (ผูใกลตาย) นั้น " ดังนี้
เปนตน ก็แตวาขอที่ไมกําหนดแนวา อนวัชชกรรมหรือกรรมนิมิตจะ
มาสูคลองมโนทวารนั้น สําหรับผูสั่งสมอนวัชชกรรมฝายกามาวจรไว
เทานั้น สวนผูสั่งสมมหรคตกรรมไว มีแตกรรมนิมิตอยางเดียวมาสู
คลอง (มโนทวาร) จุติจิตทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณ เกิด
ขึ้นในลําดับแหงชวนวิถีมีตทารัมมณะเปนสุดทาย หรือชวนวิถีลว น
(ไมมีตทารัมมณะ) ซึ่งปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตนั้นเกิดขึ้น ครั้น
จุติจิตนั้นดับไปแลว ปฏิสนธิจิตอันกําลังแหงกิเลสที่ยังตัดไมไดชักนํา
เขาไปทางสุคติ ก็ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตทีม่ าสูคลอง (มโนทวาร) นั้นแลเกิดขึ้น นีเ่ ปนปฏิสนธิเปนอตีตารมณบาง เปนนวัตตัพพารมณบาง (เกิด) ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ
บุคคลผูมีอนวัชชกรรมไดสั่งสมไวอีกผูหนึ่ง ในมรณสมัย มี
๑

๒

๑. ม. อุ. ๑๔/๓๒๓
๒. ปฏิสนธินวัตตัพพารมณ ไดแก รูปวจรปฏิสนธิ ๕ และอรูปาวจรปฏิสนธิ ๒ คือ
อากาสานัญจายตนปฏิสนธิ และอากิญจัญญายตนปฏิสนธิ
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สุคตินิมิตไดแกวรรณรูปแหงทองมารดาในมนุษยโลกบาง ไดแกวรรณรูปแหงอุทยาน วิมาน และกัลปพฤกษเปนตนในเทวโลกบาง มาสู
คลองในมโนทวาร ดวยอํานาจแหงอนวัชชกรรมกามาวจร ปฏิสนธิ
จิตเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นในลําดับแหงจุติจิต ตามลําดับจิตที่แสดงมาแลว
ใน (ตอนวาดวย) ทุคตินิมิตนั่นแล นีเ่ ปนปฏิสนธิเปนปจจุบันนารมณ (เกิด) ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ
อีกผูหนึ่ง ในมรณสมัย พวกญาติบอกวา "นี่แนะพอ พุทธบูชาเราทําเพื่อประโยชนแกทาน ทานจงยังจิตใหเลื่อมใสเถิด" แลว
นํารูปารมณโดยเปนเครื่องบูชามีชอดอกไมและธงแผนผาเปนตน
บาง สัททารมณโดยเปนการฟงธรรมและการบูชาดวยเสียงดนตรีเปน
ตนบาง คันธารมณโดยเปนกลิ่นธูปและเครื่องอบเปนตนบาง รสารมณโดยเปนเครื่องลิ้มมีน้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน (โดย) บอกวา
"แนะพอ เชิญทานชิมนี่ดู เปนไทยธรรมที่เราจะพึงใหเพื่อประโยชน
แกทาน" ดังนี้บาง โผฏฐัพพารมณ โดยเปนผามีผาจีนและผา
โสมาระเปนตน (โดย) บอกวา "แนะพอ เชิญแตะนี่ดู เปนไทยธรรม
ที่เราจะพึงใหเพื่อประโยชนแกทาน" ดังนี้บาง (นอม) เขาไปให
ประจักษในทวาร ๕ ชวนะ (เพียง) ๕ เพราะเปนจิตมีกําลังออน
ดวยความที่มรณะใกลเขามา และตทารัมมณะ ๒ เกิดขึ้นแกบคุ คลนั้น
ในที่สุดแหงโวฏฐัพนะที่เกิดขึ้นตามลําดับในอารมณมีรูปเปนตนที่มาสู
คลองทวารนั้น ตอนั้นจุติจิตดวง ๑ ทําอารมณแหงภวังคใหเปนอารมณ
เกิดขึ้น ในทีส่ ุดแหงจุติจิตนั้น ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นในอารมณนั้นแหละ
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ซึ่งตั้งอยูชั่งขณะจิตเดียว แมปฏิสนธินี้ก็เปนปฏิสนธิเปนปจจุบันนารมณ (เกิด) ในลําดับแหงจุติซึ่งเปนอตีตารมณ
สวนอีกผูหนึ่ง สถิตอยูในสุคติติสําหรับบุคคลผูไดมหรคตวิบาก
ดวยอํานาจฌานมีปฐวีกสิณฌานเปนอาทิ ในมรณสมัย กามาวจรกุศล
กรรม กรรมนิมิตหรือคติมิตอยางใดอยางหนึ่งบาง กสิณนิมิตมีนิมิต
แหงปฐวีกสิณเปนตนบาง มหรคตจิตบาง มาสูคลองในมโนทวาร
หรือมิฉะนั้นอารมณประณีตอันเปนเหตุเกิดกุศลมาสูคลองในจักษุทวาร
หรือมิฉะนั้นอารมณประณีตอันเปนเหตุเกิดกุศลมาสูคลองในจักษุทวาร
หรือโสตทวาร อันใดอันหนึ่ง ชวนะ (เพียง) ๕ เพราะเปนจิตมี
กําลังออนดวยความที่มรณะใกลเขามา เกิดขึ้นแกบุคคลผูนั้น ในที่สุด
แหงโวฏฐัพนะที่เกิดขึ้นตามลําดับ เพราะตทารัมมณะยอมไมมีแก
บุคคลผูเขาถึงคติมหรคตทั้งหลาย เหตุนั้น จุติจิตดวง ๑ จึงทําอารมณ
แหงภวังคใหเปนอารมณเกิดขึ้นในลําดับแหงชวนะนั่นเอง ในที่สุดแหง
จุติจิตนั้น ปฏิสนธิจิตมีอารมณตามที่เขามาปรากฏอยางใดอยางหนึ่งเปน
อารมณ หยัง่ เขาในสุคติเปนกามาวจรหรือมหรคต สถานใดสถานหนึ่ง
แลวก็เกิดขึ้น นี่เปนปฏิสนธิอันเปนอตีตารมณ ปจจุบันนารมณ และ
นวัตตัพพารมณ (เกิด) ในลําดับแหงสุคติจิติ ซึ่งเปนนวัตตัพพารมณ
แมปฏิสนธิในลําดับแหงอารูปจุติ ก็พึงทราบโดยทํานองนั้น
นี่เปนอาการเปนไปแหงปฏิสนธิที่เปนอตีตารมณ นวัตตัพพารมณ ปจจุบันนารมณ (เกิด) ในลําดับแหงสุคติจุติซึ่งเปนอตีตารมณ
นวัตตัพพารมณ
ฝายผูมีบาปกรรมอยูในทุคติ (ในมรณสมัย) ยอมมีกรรม (ที่
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ทําไว) นั้นบาง กรรมนิมติ บาง คตินิมิตบาง มาสูคลองในมโนทวาร
หรือมิฉะนั้น อารมณที่เปนเหตุเกิดอกุศลมาสูคลองในปญจทวาร โดย
นัยที่กลาวแลวนั่นแล ตอนั้น ในที่สดุ แหงจุติจิตตามลําดับ ปฏิสนธิจิตมีอารมณเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ ตกไปทางทุคติก็เกิด
ขึ้นแกเขา นี่เปนอาการเปนไปแหงปฏิสนธิอันเปนอตีตารมณ ปจจุปนนารมณ (เกิด) ในลําดับแหงทุคติจุติ ซึ่งเปนอตีตารมณและ
ความเปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิ แหงวิญญาณทั้ง ๑๙ ดวง
เปนอันแสดงแลวเพียงเทานี้
วิญญาณทั้งสิ้นนี้นั้น
[คาถาสังเขปปฏิสนธิวิญญาณ]
เมื่อเปนไปใน (ปฏิ) สนธิดังกลาวมานั้น ยอม
เปนไปดวยกรรม ๒ แผนก และมีประเภท ตาง ๆ
เชนประเภท ๒ เปนตน โดยประเภททั้งหลาย มี
ประเภทผสมเปนอาทิ
[ขยายความ]
แทจริง วิบากวิญญาณทั้ง ๒๙ ดวงนี้ เมื่อเปนไปในปฏิสนธิ
ยอมเปนไปดวยกรรม ๒ แผนกดวยกัน ดวยวา ชนกกรรมยอมเปน
ปจจัย โดยเปนกรรมปจจัยอันเปนไปในขณะตาง ๆ กัน ๑ โดยเปน
อุปนิสสยปจจัย ๑ แหงวิบากวิญญาณนั้นตามที่เปนของตน สมคํา
บาลีวา "กุศลกรรมและอกุศลกรรมเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยปจจัย
*

*

ปาฐะ เภทสฺส เขาใจวาตัดเปน เภโท อสฺส
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แหงวิบาก" ดังนี้
อนึ่ง พึงทราบประเภทมีประเภท ๒ เปนตน โดยประเภท
ทั้งหลายมีประเภทผสมกันเปนอาทิ แหงวิบากวิญญาณอันเปนไปอยู
อยางนี้นั้น (ตอไป) ขอนี้เปนฉันใด ? ก็วิบากวิญญาณนี้ แม
เปนไปอยูอยางเดียวดวยอํานาจปฏิสนธิ (แต) เปน ๒ โดยแยกเปน
ประเภทผสมกับรูป และประเภทไมผสมกับรูป เปน ๓ โดยแยกเปน
กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปน ๔ โดยกําเนิดอัณฑชะ ชลาพุชะ
สังเสทชะ โอปปาติกะ เปน ๕ โดยคติ เปน ๗ โดยวิญญาณฐิติ
เปน ๘ โดยสัตตาวาส
ในวิญญาณผสมและไมผสมนั้น
[คาถาสังเขปวิญญาณผสม]
วิญญาณผสมเปน ๒ โดยตางแหงภาวะ และใน
ภาวประเภทนั้นเลา วิญญาณที่มีภาวะก็เปน ๒ (รูป
กลาป) ทสกะ ๒ หรือ ๓ บางเปนอยางต่ํา ยอม
เกิดพรอมกับวิญญาณประเภทตน (คือวิญญาณ
ผสม)
[ขยายความ]
ขอวา "วิญญาณผสมเปน ๒ โดยตางแหงภาวะ" นั้น ความวา
ก็ในวิญญาณผสมและไมผสมนั้น ปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูปนั้นใด
เกิดขึ้น (ในภพ) เวนแตอรูปภพ ปฏิสนธิวิญญาณผสมนั้นยอมมี
๑

๒

๑. อภิ. ป. ๔๐/๔๖๐
๒. สัตตาวาสทั้งหมดมี ๙ แตในทีน่ ี้เวนสัตตาวาสจําพวกอสัญญีเสีย ๑ จึงวาเปน ๘
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เปน ๒ คือมีภาวะ (๑) ไมมีภาวะ (๑) เพราะเกิดขึ้นเวนจาก
ภาวะกลาวคืออิตถินทรียและปุริสินทรียในรูปภพ และเกิดขึ้นพรอม
กับภาวะในกามภาพ เวนแตปฏิสนธิของคนกะเทยโดยกําเนิด
ขอวา "และในภาวะประเภทนั้นเลา วิญญาณที่มีภาวะก็เปน
๒" อธิบายวา และแมในภาวประเภทนั้นเลา ปฏิสนธิวิญญาณใดมี
ภาวะ ปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เปน ๒ เหมือนกัน เพราะเกิดขึ้นพรอม
กับอิตถีภาวะหรือปริสภาวะอยางใดอยางหนึ่ง
ขอวา "(รูปกลาปฉ ทสกะ ๒ หรือ ๓ เปนอยางต่ํา ยอมเกิด
พรอมกับวิญญาณประเภทตน" มีอรรถาธิบายวา ก็ (รูปกลาป)
ทสกะ ๒ โดยเปนวัตถุทสกะ และกายทสกะ หรือทสกะ ๓ โดยเปน
วัตถุทสกะ กายทสกะ และภาวทสกะบางเปนอยางต่ํา ยอมเกิดขึ้น
พรอมกับปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูป อันเปนประเภทตนใน ๒ ประเภท คือ ผสม (และ) ไมผสมนั้น รูป (กลาป) ลดลงไปยิ่ง
กวานี้ไมมี
ก็แลปฏิสนธิวิญญาณที่มีปริมาณรูปกลาปอยางต่ําดับกลาวนี้นั้น
เมื่อเกิดขึ้นยอมเกิดเปนสิ่งที่ไดชื่อวา 'กลละ' อันมีประมาณเทา
(หยด) หัวเนยใสที่ใชขนแกะ เสนหนึ่ง (จุม) ยกขึ้น ในกําเนิน ๒
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา หมายเอารูปกลาปของพวกครรภไสยกสัตวเทานั้น
๒. ชาติอุณณ
ฺ า มหาฎีกาทานไมแปล เปนแตยกเอาคําแปลของทานผูอื่นมาวาไววา
"ลางอาจารยวา ขนแกะที่เกิดใหมในวันนั้น เรียกวา ชาติอุณฺณา ลางอาจารยวาขนแกะ
เกิดในถิ่นหิมพานต เรียกวา ชาติอุณฺณา ลางอาจารยวาขนลูกแกะที่ยงั อยูในทองแม
ผาทองเอาออกมา เรียกวา ชาติอณ
ุ ฺณา" ดังนี้ ก็คงไดความวาเปนขนแกะอยางละเอียด
เทานั้นเอง
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ที่มีชื่อวาอัณฑชะและชลาพุชะ ในกําเนิดและคติเหลานั้น บัณฑิต
พึงทราบความมีขึ้นแหงกําเนิดทั้งหลายที่แตกตางกันดวยอํานาจคติ (ดัง
ตอไปนี้) ก็ในกําเนิดทั้งหลายนั้น
[คาถาสังเขปกําเนิด]
กําเนิด ๓ ขางตน ยอมไมมใี นนรก และในพวก
เทพ เวนภุมเทพ กําเนิดทั้ง ๔ ยอมมีในคติ ๓
[ขยายความ]
ในบทเหลานั้น ดวย จ ศัพทในบทวา 'เทเวสุ จ' กําเนิด
๓ ขางตนพึงทราบวา ไมมีในนรกและในพวกเทพเวนภุมเทพฉันใด ก็
ยอมไมมีในพวกนิชฌามตัณหิกเปรตดวยฉันนั้น เพราะพวกนิชฌามตัณหิกเปรตนั้นก็เปนโอปปาติกะเหมือนกัน สวนในคติ ๓ ที่เหลือ
อันไดแกดิรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย และในพวกภุมเทพที่เวนไว
กอนดวย ยอมมีกําเนิด (ครบ) ทั้ง ๔
ในคติและกําเนิดเหลานั้น
[คาถาสังเขปรูปกลาป]
รูป ๓๐ และ ๙ ยอมเกิดในพวกรูปพรหม อนึ่ง
๑

๒

๓

๑. หมายความวาสัตวนรกและพวกเพทมีกําเนิดอยางเดียว คือเปนโอปปาติกะ ที่ทา น
เวนภุมเทพก็ตอ งหมายความวาพวกภุมเทพไมใชโอปปาติกะ มหาฎีกาก็ไมอธิบายเปนแต
แยมไวหนอยวา เพราะพจกภุมเทพนั้นเปนเชนกับมนุษย ถาเปนเชนกับมนุษย ก็เปน
กําเนิดชลาพุชะนะซิ ชอบกล ยังไมเคยพบเรื่องภุมเพทตั้งครรภและคลอดบุตรเลาไว
ที่ไหนเลย
๒. แลวก็เปรตพวกอืน่ ๆ ไมเปนโอปปาติกะดวยดอกหรือ ?
๓. คือดิรัจฉานเปนอัณฑชะและสังเสทชะ เปรตวิสัยเปนโอปปาติกะ มนุษยเปนชลาพุชะ ภุมเทพก็เปนชลาพุชะดวย (?)
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โดยกําหนดอยางสูง รูป ๗๐ ยอมเกิดในสัตวจําพวก
ที่เกิดในกําเนิดสังเสทชะและอุปปาตะ อีกอยาง
หนึ่ง โดยกําหนดอยางต่ํา รูป ๓๐ ยอมเกิด
[ขยายความ]
อันดับแรก รูป ๓๐ และ ๙ ดวยอํานาจแหงกลาป ๔ คือจักขุทสกะ โสตทสกะ วัตถุทสกะ และชีวิตนวกะ ยอมเกิดขึ้นพรอมกับ
ปฏิสนธิวิญญาณ ในเหลาสัตวผูเกิดในกําเนิดโอปปาติกะในจําพวกรูป
พรหม สวนวาโดยกําหนดอยางสูง รูป ๗๐ ดวยอํานาจแหง (กลาป๗ คือ) จักขุทสกะ โสตทสกะ ฆานทสกะ ชิวหาทสกะ กายทสกะ
วัตถุทสกะ และภาวทสกะ ยอมเกิดขึ้นพรอมดวยปฏิสนธิวิญญาณใน
เหลาสัตวที่เกิดในกําหนดสังเสทชะและโอปปาติกะจําพวกอื่น เวนจําพวก
รูปพรหม อนึ่ง รูปทั้ง ๗๐ นั้นยอมเกิดขึ้นในจําพวกเทพเปนนิตย
ในทสกะเหลานั้น กลุมรูปมีปริมาณรูป ๑๐ นี้ คือ สี กลิ่น
รส โอชา อีกธาตุ ๔ จักษุประสาท และชีวิต ชือ่ จักขุทสกะ (๑๐ ทั้ง
จักษุ) ทสกะที่เหลือก็พึงทราบโดยนัยดับนี้
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาวา อฺ ศัพทเปนวิเสสนะของโอปปาติกะเทานั้น เพราะฉะนั้นถาจะให
ชัดควรเรียงวา 'รูปพฺรหฺเม ปน เปตฺวา อฺเสุ โอปปาติเกสุ สเสทเชสุ จ'
๒. มหาฎีกาวา เพราะพวกเทพไมมีอินทรียวกิ ลและไมกะเทย จึงมีรูปครบสืบตอไป
จนสิ้นชีพ
๓. นี่ทานตัดมาจากคาถา ถาเรียงตามที่ควรเปน ก็ควรเรียงวาธาตุ ๔ และ สี กลิ่น รส
โอชา ชีวติ กับจักษุ ปริมาณเพียงชีวิต เรียกวาทชีวิตนวกะ (๙ กับชีวติ ) เพิ่มจักขุ
เขาจึงเปนจักขุทสภะ (๑๐ ทัง้ จักษุ) ถาเพิ่มโสต ก็เปนโสตทสกะ (๑๐ ทั้งโสต)
ฯลฯ
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สวนวาโดยอยางต่ํา รูป ๓๐ ดวยอํานาจแหง (กลาป ๓ คือ)
ชิวหาทสกะ กายทสกะ วัตถุทสกะ ยอมเกิดขึ้นแกคนตาบอดแตกําเนิด
คนหูหนวกแตกําเนิด คนจมูกดวน (ไมมีฆานประสาท) แตกําเนิด
คนกะเทยแตกําเนิด อนึ่ง พึงทราบการกําหนด (รูปกลาป) ใน
ระหวางปริมาณรูปอยางสูงและรูปอยางต่ํา (คือในระหวางรูป ๗๐ และ
๓๐) ตามควรเถิด
ครั้นทราบอยางนี้แลว
[คาถาสังเขปจุติปฏิสนธิแปลก ๆ]
พึงกําหนดรูความแปลกแหงความแตกตาง และไม
แตกตาง แหงจุติปฏิสนธิ โดยขันธ อารมณ คติ
เหตุ เวทนา ปติ วิตก และวิจาร
(ตอไป) อีก
[ขยายความ]
ความแหงคาถานั้นวา "ก็ปฏิสนธิ ๒ อยางโดยเปนปฏิสนธิผสม
และปฏิสนธิไมผสมนั้นใด และจิติอันมีในลําดับที่เปนอดีตแหงปฏิสนธิ
นั้นใด พึงทราบความแปลกแหงความแตกตางและไมแตกตางแหง
ปฏิสนธิและจิตินั้น โดยขันธเปนตนเหลานี้" แปลกอยางไร ? ก็
ลางทีปฏิสนธิอันมีขันธ ๔ ไมแตกตางกัน (กับจุติ) แมโดยอารมณ
*

เชนคนตาบอดก็มีรูป ๖๐ เพราะไมมีจกั ขุทสกะ คนหูหนวกก็เชนนัน้ เพราะไมมี
โสตทสกะ แตถาทั้งบอดทั้งหนวกก็เหลือ ๕๐ เพราะไมมีจักขุทสกะและโสตทสกะ ดังนี้
เปนตน

*
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มีขึ้นในลําดับแหงอารูปจุติที่มีขันธ ๔ (เหมือนกัน ) ก็มี ลางทีปฏิสนธิ
มีอารมณเปนมหรคตและเปนภายใน มีขึ้นในลําดับแหงจุติที่มีอารมณ
ไมเปนมหรคตและเปนภายนอกก็มี นี่เปนนัยในพวกอรูปภูมิเทานั้น
กอน
อนึ่ง ลางทีกามาวจรปฏิสนธิอันมีขันธ (ครบ) ๕ มีในลําดับ
แหงอารูปจุติที่มีขันธ ๔ (คือจุติจากอรูปภูมิมาปฏิสนธิในกามาจรภูมิ)
ก็มี ลางทีอารูปปฏิสนธิทมี่ ีขันธ ๔ มีในลําดับแหงกามาจรจุติอันมี
ขันธ ๕ บาง แหงรูปาวจรจุติบาง (คือจุติจากกามาจรภูมิบาง รูปาวจรภูมิบาง ไมปฏิสนธิในอรูปภูมิ) ก็มี อยางนี้ เปนปฏิสนธิมี
อารมณเปนปจจุบัน มีในลําดับแหงจุติมีอารมณเปนอดีต
ทุคติปฏิสนธิลางอยาง มีในลําดับแหงสุคติจุติลางอยาง (เชน
คนลางคนตายไปเกิดเปนสัตวลางชนิด ?) ก็มี สเหตุกปฏิสนธิมีใน
ลําดับแหงอเหตุกจุติ ติเหตุกปฏิสนธิมีในลําดับแหงทุเหตุกจุติก็มี ปฏิสนธิเปนโสมนัสสหรคต มีในลําดับแหงจุติเปนอุเบกขาสหรคตก็มี ปฏิสนธิประกอบดวยปติมีในลําดับแหงจุติไมประกอบดวยปติก็มี ปฏิสนธิ
มีวิตกมีในลําดับแหงจุติไมมีวิตก ปฏิสนธิมีวิจารมีในลําดับแหงจุติไมมี
วิจาร ปฏิสนธิมีทั้งวิตกวิจารมีในลําดับแหงจุติไมมีทั้งวิตกวิจารก็มีแล
๑

๒

๑. มหาฎีกาวา ที่วาไมแตกตางกันแมโดยอารมณนั้น หมายความวาจุติจากภูมินนั้ ๆ
ในอารูป ๔ แลวก็เกิดในภูมนิ ั้น ๆ นั่นอง
๒. มหัคคตอัชฌัตตรัมมณปฏิสนธิ มหาฎีกาวา หมายเอาอารูปปฏิสนธิที่ ๒ คือ
วิญญาณัญชายตนะ และที่ ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สวนอมหัคคตพหิทธารัมมณจุติ ทานไมขยายวาอะไร
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อนึ่ง พึงประกอบ (คํา) เขาตามที่ควรประกอบไดโดยคําตรง
กันขามแหงบทนั้น ๆ เถิด
[คาถาสังเขปโดยปรมัตถ]
อันวาวิญญาณที่ไดปจจัยดังกลาวมาฉะนี้ นัน่ ก็เปน
แตธรรมเขาถึงภพอื่น ความเคลือ่ นมาแตภพนั้น
ของมันก็ไมมี (แตวา ) เวนเหตุแตภพนั้นเสีย มัน
ก็ไมมี
[ขยายความ]
ก็วิญญาณที่ไดปจจัยดังกลาวมาฉะนี้ นั่นก็เปนแตเพียงรูปธรรม
อรูปธรรม เมื่อเกิดขึ้นก็ (มีโวหาร) เรียกวา เขาถึงภพอื่น มิใช
สัตว มิใชชวี ะ อีกทั้งความเคลื่อนจากอดีตภพมาในภพนี้ของมันก็ไมมี
แตวาเวนเหตุแตอดีตภพนั้นเสีย ความปรากฏขึ้นในภพนี้ของมันก็ไมมี
ขาพเจาทั้งหลายจักประกาศความเปนไปแหงวิญญาณดังกลาวนี้นั้น
โดยทางสืบปฏิสนธิจากจุติแหงมนุษยซึ่งเห็นไดชัด
ก็ในอดีตภพ เมื่อบุคคลผูจวนจะตายเพราะความสิ้นไปเอง หรือ
*

คือประกอบคํากลับกันไปมา เชนเริ่มวา ทุคติปฏิสนธิลางอยาง มีในลําดับแหง
สุคติจุติลางอยางก็มี แลวก็กลับวา สุคติปฏิสนธิลางอยาง มีในลําดับแหงทุคติจุติลาง
อยางก็มี . . . แตที่ประกอบกลับไมไดก็มี เพราะเปนไปไมได เหตุฉะนั้นทานจึงวา
ประกอบตามที่ควรประกอบได
อนึ่ง ทานวาที่กลาวมานี้เปนแตสว นที่จุติกับปฏิสนธิแตกตางกันทั้งนั้น สวนที่
ไมแตกตางคือจุติกับปฏิสนธิอะไร ๆ เสมอกัน ก็ประกอบเอาเองไดไมยาก เชนวา
กามาวจรปฏิสนธิมีขันธ ๕ มีในลําดับแหงกามาวจรจุตมิ ีขันธ ๕ ฯ ล ฯ ปฏิสนธิไมมีทั้ง
วิตกวิจารมีในลําดับแหงจุตไิ มมีทั้งวิตกวิจาร
*
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เพราะการกระทํา (ราย) ก็ตาม ไมอาจทนความรุมเอาแหงศัสตรา
คือมรณันติเวทนา (ความเจ็บชนิดถึงตาย) ทั้งหลาย ซึ่งเชือดเฉือน
เสนเอ็นทั่วอวยวะใหญนอยเหลือที่จะทน ครั้นรางกายซูบซีดไปโดย
ลําดับ ดุจใบตาลสดที่เขาวางไวในแดด คอยเหี่ยวแหงไปฉะนั้น ครั้น
อินทรียทั้งหลายมีจักขุเปนตนดับ กายินทรีย มนินทรียและชีวิตินทรีย
คง (เหลือ) อยูแตในหทัยวัตถุ วิญญาณซึ่งอาศัยหทัยวัตถุ (เทา)
ที่เหลืออยูในขณะนั้น ก็ปรารภเอาครุกรรม (กรรมหนัก) สมาเสวิตกรรม (กรรมที่ทําเนือง ๆ ) อาสันนกรรม (กรรมที่ทําเมื่อใกลตาย)
บุพกตกรรม (กรรมที่ทําไวแตปางกอน) อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
ไดแกสังขารอันไดปจจัยที่เหลือ (มีอวิชชาเปนตน) แลว หรือ
(ปรารภเอา) วิสัย (คือวรรณรูปารมณ) ซึ่งไดแกกรรมนิมิต คตินิมิตอันเขาไปปรากฏแกวิญญาณนั้นเปนไป ตัณหาในวิสัยนั้นอันมีโทษ
ที่อวิชชาปกปดไวเพราะยังละตัณหาอวิชชาไมได ก็ชักเอาวิญญาณที
เปนไปอยูอยางนี้นั้นไป สังขาร (คือเจตนา) ที่เกิดรวมกันก็ (ชวย)
ซัด (วิญญาณนั้น) ไป วิญญาณที่ถูกตัณหาซัดไป ถูกสังขารทั้งหลาย
ซัดไปดวยอํานาจแหงสันตติอยูนั้น ก็ละทิ้งที่อาศัย (คือหทัยวัตถุ)
*

สรเสน. รส ใชในอรรถหลายอยาง วา ยินดี เยื่อใย รักใคร และเสือ่ มสิ้น
ก็ได ในที่นี้อรรถวาเสื่อมสิ้นเปนเหมาะ มีศัพทใชเทียบวา รสติพฺพโย-วัยเสื่อมสิ้นไป
(ธาตุปฺปทีปกา หนา ๓๒๑) มหาฎีกาก็แกไปทางนั้น คือแกวา สภาเวน - เพราะเปนเอง
แลวไขวา ปริกฺขีณาอายุสงฺ ขารตาย - เพราะความที่อายุสังขารสิ้นไป สวนอุปกฺกม แก
วา การกระทํามีตัดศีรษะเปนตนที่ตนทําเองหรือคนอื่นทําเอา

*
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เดิมดวย ไดที่อาศัยใหมอันกรรมสรางขึ้นบาง ไมไดบาง เปนไปดวย
ปจจัยทั้งหลายมีอารมณเปนตนเทานั้นดวย ดุจคนหนวงเชือกซึ่งผูกตน
ไมที่ฝงในไวขามคลองไปฉะนั้นแล
ก็แล ในวิญญาณที่เปนไปนี้ วิญญาณดวงกอนเรียกวาจุติวิญญาณ
เพราะเคลื่อนไป ดวงหลังเรียกวาปฏิสนธิวิญญาณ เพราะสืบตอมาแต
เบื้องตนแหงภพอื่น อันวาวิญญาณนี้นั้น บัณฑิตพึงทราบเถิดวา
มันมา ณ ภพนี้จากภพกอนหามิได อีกทั้งเวนเหตุ มีกรรม สังขาร
ตัณหาผูชักและวิสัยเปนตนจากภพกอนนั้นเสีย มันก็ปรากฏมีขึ้นหาไดไม
[คาถาสังเขปนิทัสนะจุติปฏิสนธิ]
ธรรมทัง้ หลายมีเสียงสะทอนเปนตน พึงเปนนิทัศนะ
ในขอนีไ้ ด อนึ่ง เพราะความเนื่องกันในสันดาน
(คือการสืบตอ) ความเปนอันเดียวกันจึงไมมี ทั้ง
๑

๒

๓

๑. อสฺสาทยมาน มหาฎีกาแนะใหแปลวา ถึง วา ได และที่วาไดที่อาศัยใหม หมาย
ความวาเกิดในปญจโวการภพ ซึ่งมีหทัยวัตถุใหเปนที่อาศัย ไมไดที่อาศัย หมายความ
วาเกิดในจตุโวการภพ ซึ่งไมมีรูป จึงไมมีหทัยวัตถุเปนที่ตั้ง
๒. มหาฎีกาเทียบไววา อารมณมีกรรมเปนตนที่ผูกพันอัตภาพในภพกอน เปรียบ
เหมือนเชือกทีผ่ ูตนไมไวที่ฝง นี้ วิญญาณเปรียบเหมือนคน ตัณหาเปรียบเหมือน
ความปรารถนาจะขามคลองแหงคนผูนนั้ สังขารผูซัดเปรียบเหมือนความพยายามขาม
คนผูนั้นเมื่อขามไปยืนอยูที่ฝงนอก ไดอะไร ๆ ที่ติดอยูที่ตนไมฝงนอกบางไมไดบาง ก็
คนยืนอยูที่แผนดินไดตามกําลังของตนแท ฉันใด แมวญ
ิ ญาณนี้ก็ฉันนั้น ไดที่อาศัย
กลาวคือหทัยวัตถุที่ติดอยูในอัตภาพในภพอื่น (ที่เปนปญจโวการ) บาง ไมไดที่อาศัย
นั้น (ในจตุโวการภพ) บาง ก็คงเปนไปไดดวยกรรมอันสัมปยุตกับอารมณทั้งหลาย
เทานั้นเปนแท
๓. ที่วาวิญญาณนี้มิไดมา ณ ภพนี้ . . . มหาฎีกาทานวา "ก็เพราะมันเกิดขึ้นในภพนี้
นี่เอง"
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ความตางกันก็ไมมีดวย
[ขยายความ]
แทจริง ธรรมทั้งหลายมีประการคือเสียงสะทอน ประทีป ตรา
และรูปสะทอน (คือเงา) พึงเปนนิทัศนะในขอนี้ คือในความมิไดมา
ณ ภพนี้ แตภพกอน และในความเกิดขึ้นดวยเหตุที่เนื่องมาแตภพอดีต
แหงวิญญาณนั้น เหมือนอยางวาเสียงสะทอน ประทีป ตรา และเงา
ยอมมีเสียงเปนตนเปนเหตุ จึงมี เวนเสียงเปนตนเสีย ก็หาไปมีไดไม
ฉันใด จิตนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อนึ่ง ในขอนี้ เพราะความเนื่อง
กันในสันดาน (คือการสืบตอ) ความเปนอันเดียวกันจึงไมมี ทั้ง
ความตางกันก็ไมมีดวย จริงอยู ผิดวาเมื่อความเนื่องกันในสันดาน
(คือการสืบตอ) มีอยู ความเปนอันเดียวกันอยางเด็ดขาดจะพึงมีไซร
นมสัมก็ไมใชเปนสิ่งเกิดมาแตนมสดนะซิแมนความตางกันอยางเด็ดขาด
จะพึงมีเลา นมสัมก็ไมใชเปนสิ่งอาศัย นมสดละซิ
(นัยการประกอบความ) ในสิ่งที่เปนเหตุและที่เกิดแตเหตุ (คือ
ผล) ทั้งปวง ก็นัยนี้ เพราะเมื่อเปนอยางนั้น (คือเมื่อถือวาเหตุ
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาขยายความไวใหครบวา เสียสะทอนมีเสียง (ตน) เปนเหตุ ประทีป
มีประทีปดวงอื่นเปนตนเปนเหตุ ตรา มีการประทับเปนเหตุ เงา มีอวัยวะมีหนา
เปนตนที่หนั ไปตรงวัตถุสะทอนแสงมีแวนสองหนาเปนตนเปนเหตุ
๒. ขีรสฺสาธีโน ทธิ ทธิ เปนนปุ. ศัพทหนาจึงควรเปน. . . ธีน ประโยคหนาก็เปน
ทธิ สมุภูต เทียบใหเห็นอยู
๓. มหาฎีกาใหตัวอยางการประกอบความตรงนี้วา เมือ่ วิญญาณที่เปนเหตุและวิญญาณ
ที่เปนผล เปนอันเดียวกันเด็ดขาดละก็ คติเทวดาก็มิไดเกิดแตคติมนุษยละซิ และ
เมื่อมันเปนคนละอันเด็ดขาด ผล (ของกรรม) ก็ไมมแี กผูทําละซิ เปรียบเหมือน
เมล็ดพืชกับหนอมัน จะวามันเปนอันเดียวกันหรือคนละอันแท ก็ไมใชทั้งนั้น เพราะ
มันเนื่องกันดวยการสืบตอ
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กับผลเปนอันเดียวกันหรือตางกันเปนคนละอันเด็ดขาดไปอยางใดอยาง
หนึ่งเชนนั้น) การลบลางโวหารของโลกทั้งปวงก็จะมีขึ้น แตการ
ลบลางโวหารของโลกนั้น บัณฑิตไมปรารถนา เพราะเหตุนั้น ความ
เปนอันเดียวกันหรือวาความตางกันเด็ดขาด ในสิ่งที่เปนเหตุและผลอัน
เนื่องกันในสันดานทั้งหลายนี่ บัณฑิตจึงไมควรของแวะ (คืออยา
ใสใน) แล
[คําทวง]
ในขอนี้ (มี) โจทกาจารย (ผูท วง) กลาววา "เมื่อเปน
ความปรากฏ (เกิดขึ้นแหงวิญญาณ) โดยมิไดเคลื่อนมา (แตภพ
กอน) อยางนั้น เพราะขันธทั้งหลายที่มีอยูในอัตภาพมนุษยนี้ดับไป
และเพราะกรรมที่เปนปจจัยแหงผลไมไปในที่เกิดขึ้นแหงผลนั้น ผลนั้น
ก็มิ (ไป) มีแกผูอื่น และแตกรรมอื่นหรือ อนึ่ง เมื่อผูเสวย (ผล)
ไมมี ผลนั้นจะพึงมีแกใครเลา เพราะเหตุนั้น วิธาน (คือกฎเกณฑ)
อันนี้ไมมีดอก"
ในคําทวงนั้น ขาพเจาจะเฉลยตอไปนี้
[คาถาสังเขปเรื่องสันดาน]
ผล (แหงกรรม) ทีม่ ีในสันดาน (คือการสืบตอ
*

คือสิ่งที่สืบตอกันนั้น ชาวโลกเขามิไดคํานึงถึงวาเปนอันเดียวกันหรือคนละอัน เขา
เรียกไปตามทีม่ ันเปน เชน นมสด นมสม เนย. . . เมล็ดมะมวง หนอมะมวง ตน
มะมวง. . . ในจุติปฏิสนธิกเ็ ชนนั้น เขาพูดกันวา คนชือ่ นี้ตายไปเกิดเปนเทพบุตร
หรือเทพบุตรจุติมาปฏิสนธิเปนคนชื่อนี้ กับไปเกิดเปนเทพบุตร มนุษยไปเกิดเปน
สัตว. . . ถาเอาลัทธิอันเดียวกันหรือคนละอันเขามาถือ ก็พูดตามโวหารชาวโลกไมได
จึงวาเปนการลบลางโวหารของชาวโลก (?)
*
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อันหนึ่ง) หา (ไป) มีแกผูอื่นไม และหามีแต
กรรมอืน่ ไม อภิสังขาร (สภาพที่ปรุงแตง) แหง
พืชทั้งหลาย เปนสาธกแหงความขอนี้ได
[ขยายความ]
แทจริง ผล (แหงกรรม) เมื่อเกิดขึ้นในสันดานอันหนึ่ง
(ถึงแม) เพราะความเปนอันเดียวกัน และความตางกันเด็ดขาด ใน
สันดานอันหนึ่งนั้นถูกปฏิเสธ ก็หา (กลาย) เปนวา (ไป) เกิดแก
ผูอื่น หรือเปนวาเกิดแตกรรมอื่น (ไป) ไม ก็อภิสงั ขาร (สภาพ
ที่ปรุงแตง) แหงพืชทั้งหลาย เปนสาธกความแหงคํานี้ได จริงอยู
เมื่ออภิสังขารทั้งหลายแหงพืชทั้งหลายมีพืชมะมวงเปนตน อันธรรมชาติ
ทําใหแลว ผลตาง ๆ เมื่อเกิดขึ้นในกาลอื่น (ภายหลัง) เพราะได
ปจจัยในสันกานแหงพืชนั้น ก็หาใชเกิดขึ้นแกพืชอื่น ๆ ไม ทั้งหาใช
เกิดเพราะปจจัยคืออภิสังขารอื่นไม แตวาพืชเหลานั้น หรืออภิสังขาร
ทั้งหลาย ก็หา (ไป) ถึงที่เกิดผลไม ขออุปไมยนี้ บัณฑิตก็พึง
ทราบฉันนั้น
อนึ่ง ความขอนี้พึงทราบแมโดยวิทยา ศิลป และโอสถเปนตน
ที่บุคคลประกอบเขาไวในตัวเด็กแลว (ไป) ใหผลในตัว (คนนั้น)
*

มหาฎีกาประเทียบความไววา สัตวผูมีกรรมเหมือนพืชที่ธรรมชาติปรุงแตงแลว
กรรมเหมือนอภิสังขารของพืช ความสืบเนือ่ งกันแหงปฏิสนธิวิญญาณเปนตนของสัตว
เหมือนความสืบเนื่องกันแหงหนอเปนตนของพืช ความมีขึ้นแหงผลแกสัตวผูทํากรรม
นั่นก็เพราะกรรมของเขานั่นเอง เหมือนความมีชอดอกหรือผลก็เพราะอภิสังขารแหงพืช
นั้นนั่นเอง

*
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ที่เติบโตขึ้นเปนตน ในกาลอื่น (ภายหลัง) ก็ได
แมคําใดที่โจทกาจารยกลาววา "อนึ่ง เมื่อผูเสวย (ผล) ไม
มี ผลนั้นจะพึงมีแกใครเลา" ดังนี้ ขาพเจาจะเฉลยในคํานั้น (ตอไป)
[คาภาสังเขปเรื่องผูเสวย]
ความสมมติวา (มี) ผูเสวย ยอมเปนอันสําเร็จ
ไดดวยความเกิดขึ้นแหงผล เปรียบเหมือนความ
สมมติวา มีผล เปนอันสําเร็จไดดวยความเกิดขึ้น
แหงผลของตนไมฉะนั้น
[ขยายความ]
เหมือนอยางวาตนไม จะเรียกวามีผลหรือวาเผล็ดผลก็ตาม ก็
ดวยความเกิดขึ้นแหงผลไมอันเปนสวนหนึ่งแหงธรรมทั้งหลายที่เรียกวา
ตนไมนั่นเอง ฉันใด เทวดาหรือมนุษยก็ดี จะเรียกวาไดเสวย (ผล)
หรือจะเรียกวาผูไดรับความสุข ผูไดรับความทุกขก็ตาม ก็ดว ยความ
เกิดขึ้นแหงผลคือสุขทุกข ซึ่งนับเปนอุปโภค (ของเสวย) เปนสวน
หนึ่งแหงขันธทั้งหลายที่เรียกวาเทวดาและมนุษย ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น ความหมายอะไร ๆ ดวยผูเสวยอื่น (นอกไปจากขันธ)
ในขอวาดวยผูเสวย (ผล) นี้ หามีไมแล
*

มหาฎีกาขยายความไววา การเรียนวิทยา การศึกษาศิลปะ และการประกอบโอสถ
ที่ทําไวในตัวเด็ก หาไดไปถึงตัวคนนัน้ ที่เติบโตไม แตวา ความเชี่ยวชาญวิทยา ความ
รูศิลปะ และความไมมีโรค ซึ่งมีการประกอบไวนนั้ เปนเหตุ ไปมีในตัวเขาที่เติบโตขึน้
ได มันหาไปมีแกคนอื่นไม เพราะมันเกิดขึ้นในตัวเขาทีเ่ ติบโต ซึ่งเนื่องกันมาดวยการ
สืบตอแตตัวเด็กนั้นเอง และเวนเหตุมีการเรียนเปนตนเมื่อเปนเด็กเสีย มันจะไปมีแต
เหตุอื่นก็หามิได เพราะเมื่อการเรียนเปนตนไมมี มันก็ไมมี
*
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แมโจทกาจารยผูใดพึงกลาววา "แมนเมื่อเปนอยางนั้น สังขาร
เหลานั้น เมือ่ มีอยูจึงเปนปจจัยแหงผลหรือ หรือวาไมมีอยูก็เปนปจจัย
แหงผลไดเลา ก็ถามีอยูจึงเปนปจจัยไดไซร วิบากของมันก็จะพึงมีแต
ในปวัตติขณะ (คือในขณะที่สังขารเปนไปอยู) เทานั้น ถาแมนไมมี
มันก็เปนปจจัยไดเลา มันก็จะพึงนําผลมาใหไดเปนนิตยไป ทั้งในขณะ
กอนปวัตติ (คือในขณะทํากรรม) ทั้งภายหลังปวัตติ (คือเมื่อใหผล
เสร็จแลว ?) ละซิ" ดังนี้ โจทกาจารยผูนั้น พึงไดรับเฉลยดังนี้
[คาถาสังเขปขอบเขตความเปนปจจัยแหงสังขาร]
สังขารทั้งหลายนั้น เปนปจจัย (แหงผล)
เพราะทํา (ผล) ขึน้ แตมันนําผลมาใหเปนนิตย
หามิได กิริยามีการประกันเปนตน พึงทราบวา
เปนนิทศิ นะในขอนัน้ ได
[ขยายความ]
แทจริง สังขารทั้งหลายยอมเปนปจจัยแหงผลของตน เพราะทํา
(ผล) ขึ้นเทานั้น มิใชเพราะมันมีอยูหรือมันไมมี ดังบาลีวา "จักขุวิญญาณอันเปนวิบาก ยอมเปนสิ่งเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมฝายกามาวจร
ทําขึ้นกอขึ้น" ดังนี้เปนอาทิ และมันเปนปจจัยแหงผลของตนตามที่
ควรแลวก็ไมเปนปจจัยนําผลมาใหอีก เพราะมันมีวิบากสุกแลว (คือ
ใหผลเสร็จแลว) กิริยามีการประกันเปนตน (ดังจะกลาวตอไป) นี้
พึงทราบวาเปนนิทัศนะในการอธิบายความขอนั้นได เหมือนอยางใน
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ทางโลก คนผูใดเปนนายประกันเพื่อสงผลประโยชนอะไร ๆ (ให
เจาทรัพย) หรือซื้อของก็ตาม กูหนีก้ ็ตาม ก็เพียงแตการทํากิริยานั้น
(คือประกันหรือซื้อหรือกู) แหงคนผูนั้นเทานั้น เปนปจจัยในการสง
ผลประโยชนนั้นเปนตน หาใชความมีอยูหรือไมมีแหงกิริยา (เปน
ปจจัย) ไม และเบื้องหนาแตสงผลประโยชนให (แลว) เปนตนไป
เขาก็ไมเปนลูกหนี้อีกเลย เพราะอะไร เพราะการสง (ผลประโยชน)
ใหเปนตน เขาไดทําแลว ฉันใด แมสังขารทั้งหลายก็เปนปจจัยแหงผล
ของตน เพราะทํา (ผล) ขึ้นเทานั้น และเบื้องหนาแตใหผลตามที่ควร
(แลว) ไป มันก็ไมเปนปจจัยนําผลมาใหอีกตอไป ฉันนั้นแล
ความเปนไปแหงปฏิสนธิวิญญาณอันเปนไปทั้งสองสวน โดย
เปนวิญญาณผสมและไมสมเพราะปจจัยคือสังขาร เปนอันแสดงแลว
ดวยนิเทศกถาเพียงเทานี้
บัดนี้ เพื่อกําจัดเสียซึ่งความเลือนหลง ในวิบากวิญญาณ ๓๒
ทั้งหมดนั่น
[คาถาสังเขปสังขารเปนปจจัยแหงวิญญาณอะไรอยางไร]
บัณฑิตพึงเขาใจสังขารทั้งหลายนั่น (วา) เปน
ปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรและอยางไร ใน
แหลงเกิดทั้งหลายมีภพเปนตน ดวยอํานาจ (คือ
หลังบังคับ) แหงปฏิสนธิและปวัตติ
๑

๒

๑. ที่ทานประกอบคํา "เปนตน" ไว เพราะยังมีกิรยิ าที่กลาวไวอกี ๒ คือการใหคาของ
ที่ซื้อ และการใชหนี้
๒. ย. ไมมี ต. รับ อาจริยกะใหแปลวา 'ไร'
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[ขยายความ]
ความในคาถานั้นวา แหลงเกิดเหลานี้ คือ ภพ ๓ กําเนิด ๔
คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ชื่อวาแหลงเกิดมีภพเปนตน
สังขารทั้งหลายนั้น ยอมเปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรใน (ตอน)
ปฏิสนธิและในปวัตตกาล ในแหลงเกิดทั้งหลายมีภพเปนตนเหลานั้น
แลมันเปนปจจัยดวยประการใด บัณฑิตพึงทราบดวยประการนั้นเถิด
[พรรณนาความ]
ในสังขารทั้งหลายนั้น พรรณนาในบุญญาภิสังขารกอน
บุญญาภิสังขารประเภท (กุศล) เจตนา ๘ ฝายกามาวจร (วา)
โดยไมแยก (ประเภท) กัน ยอมเปนปจจัยโดยสวนสอง คือโดยเปน
กรรมปจจัยในขณะตาง ๆ ดวย โดยเปนอุปนิสสยปจจัยดวย แหงวิบากวิญญาณ ๙ ในสุคติกามภพ ใน ปฏิสนธิ (กาล) บุญญาภิสังขาร
ประเภทกุศลเจตนา ๕ ฝายรูปาวจร เปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณ ๕
แมในรูปภพ เฉพาะใน ปฏิสนธิ อนึ่ง บุญญาภิสังขารฝายกามาวจรมี
ประเภทดังกลาว เปนปจจัยโดยสวนสองตามนัยที่กลาวนั่นแล แหง
วิบากวิญญาณกามภูมิ ๗ เวนอเหตุมโนวิญญาณธาตุที่สหรคตกับ
อุเบกขา ในสุคติกามภพ ใน ปวัตตกาล ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิ
บุญญาภิสังขารประเภทที่กลาวนั้นแหละ เปนปจจัยโดยสวนสองอยาง
๑

๒

๑. คือกลาวรวมทั้งหมด ไมแยกเปนประเภทไตรเหตุ ทวิเหตุ เอกเหตุ และอเหตุ (?)
๒. ทานใช ปวัตติ บาง ปวัตตะบาง
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นั้นเหมือนกันแหงวิบากวิญญาณ ๕ ในรูปภพ ใน ปวัตตกาล ไมเปน
ปจจัยในปฏิสนธิ
สวนในทุคติกามภพ บุญญาภิสังขารกามาจรที่กลาวนั้น เปน
ปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน แหงวิบากวิญญาณกามภูมิทั้ง ๘
ใน ปวัตตกาล ได (แต) ไมเปนปจจัยในปฏิสนธิ ในทุคติกามภพนั้น
ในนรก บุญญาภิสังขารกามาวจรนั้นก็เปนปจจัยในการประสบอิฏฐารมณ
ได ในคราวตาง ๆ เชนความจาริกไป (เยี่ยม) นรกแหงพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน อนึ่ง อิฏฐารมณยอมมีไดในพวกสัตวดิรัจฉาน
และในพวกเปรตที่มีฤทธิมากดวยเหมือนกัน บุญญาภิสังขารกามาวจร
นั้นแหละ เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน แหงวิญญาณที่
เปนกุศลวิบากทั้ง ๑๖ ในสุคติกามภพ ทั้งใน ปวัตตกาล ทั้งใน ปฏิสนธิ
แต (วา) โดยไมแยกกัน (คือ รวมกามาวจรและรูปาวจรเขาดวยกัน)
บุญญาภิสังขารเปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน แหงวิบาก
วิญญาณ ๑๐ ในรูปภพ ทั้งใน ปวัตตกาล และใน ปฏิสนธิ ดวย
อบุญญาภิสังขาร ประเภทอกุศลเจตนา ๑๒ เปนปจจัยโดยสวน
สองอยางนั้นนั่นแล แหงวิญญาณดวง ๑ (คือปฏิสนธิวิญญาณ ? ) ใน
ทุคติกามภพ ในปฏิสนธิ ไมเปนในปวัตตกาล เปนปจจัยแหงอกุศลวิบากวิญญาณ ๖ ในปวัตตกาล ไมเปนในปฏิสนธิ เปนปจจัยแหงอกุศล
๑

๒

๑. วิบากวิญญาณ ๕ ตรงนี้ มหาฎีกาบอกไววาไดแก จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ สัมปฏิจฉันนมโนธาตุ สันตีรณะมโนวิญญาณธาตุ ๒
๒. มหาฎีกาวา ทานใชฤทธินิรมิตฝนขึ้นในนรกนัน้ ดับไฟนรกเสียชั่วเวลาหนึ่ง
แสดงธรรมแกสัตวนรกเหลานั้น
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วิบากวิญญาณทั้ง ๗ ทั้งในปวัตตกาลและในปฏิสนธิ สวนในสุคติกามภพ อบุญญาภิสังขารก็เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นนั่นแหละ
แกอกุศลวิบากวิญญาณทั้ง ๗ นั้นในปวัตตกาลไดเหมือนกัน (แต) ไม
เปนในปฏิสนธิ ในรูปภพมันก็เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นแหละ
แหงวิลากวิญญาณ ๔ ในปวัตตกาล (แต) ไมเปนในปฏิสนธิ ก็แต
วาความที่อบุญญาภิสังขารเปนปจจัยในรูปภพนั้น เปนโดยไดเห็นรูปที
ไมนาปรารถนาและไดยินเสียงที่ไมนาปรารถนาในกามาวจรภพ เพราะ
วาในพรหมโลก อันสิ่งที่ไมนาปรารถนาทั้งหลายมีรูปที่ไมปรารถนา
เปนตนหามีไม แมในกามาจรเทวโลกก็อยางนั้น
สวนอเนญชาภิสังขาร เปนปจจัยโดยสวนสองอยางนั้นเหมือนกัน
แหงวิบากวิญญาณ ๔ ในอรูปภพ ทัง้ ในปวัตตกาลปละในปฏิสนธิ
สังขารเหลานั้นเปนปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไร ดวยอํานาจ
แหงปฏิสนธิและปวัตติในภพทั้งหลาย และมันเปนปจจัยดวยประการใด
พึงทราบดวยประการนั้น ดังกลาวมาฉะนี้กอน
แมในกําเนิดเปนตน ก็พึงทราบโดยนัยนั้นเหมือนกัน (ตอไป)
นี้เปนคําชี้แจงขอสําคัญในกําเนิดเปนตนนั้น ตั้งแตตนไป
*

กามาวจรภพที่วานี้ ตองหมายถึงมนุษยโลก เพราะเทวโลกทานก็วาไมมีอนิฏฐารมณ
การที่พรหมไดประสบอนิฏฐารมณในโลกอื่นนี้ เห็นจะพอเทียบไดกบั พระในวัดไดประสบ
อนิฏฐารมณในหมูบาน เชนไดเห็นหรือไดยินชาวบานขางวัดตบตีดาทอกันเปนตน
สวนที่วาเทวโลกไมมีอนิฏฐารมณนั้น มหาฎีกาไมยอมใหทั้งหมด ทานวานัน่
เปนแต 'สวนมาก' แตที่จริงชาวเทวโลกอาจมีเวลาประสบอนิฏฐารมณได เมื่อถึงกาล
จะจุติ ยอมมีบพุ นิมิตปรากฏขึ้นเชนดอกไมเหี่ยวเปนตน นั่นก็เปนอนิฏฐารมณนั่นเอง
*
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ก็เพราะวาในสังขารทั้งหลายนี้ อันดับแรก บุญญาภิสังขารให
ปฏิสนธิในภพ ๒ (คือกามภพและรูปภพ) แลวยังวิบากของตนทั้งปวง
ใหเกิด (อยางใด) ก็ใหปฏิสนธิในกําเนิด ๔ อันอัณฑชะเปนตน ใน
คติ ๒ กลาวคือเทวดาและมนุษย ในวิญญาณฐิติ ๔ ไดแกนานัตตกายนานัตตสัญญี (สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน) นานัตตกายเอกัตตสัญญี (สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกันแตมีสัญญาอยางเดียวกัน)
เอกัตตากายนานัตตสัญญี (สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกันแตมีสัญญา
ตางกัน) เอกัตตกายเอกัตตสัญญี (สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกันมี
สัญญาอยางเดียวกัน) และในสัตตาวาสเพียง ๔ เพราะวาในอสัญญีสัตตาวาส บุญญาภิสังขารนั้นปรุงแตงแตรูปอยางเดียวเทานั้น แลวยัง
วิบากของตนทั้งปวงใหเกิดอยางเดียวกันนั้น เพราะเหตุนั้น บุญญาภิสังขารนั้นจึงเปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลว (คือเปนนานาขณิกกรรมปจจัยและอุปนิสยปจจัย) นั่นแล แหงวิบากวิญญาณ ๒๑ ในภพ ๒
กําเนิด ๔ คติ ๒ วิญญาณฐิติ ๔ และสัตตวาส ๔ เหลานั้น ทั้งใน
ปฏิสนธิและในปวัตตกาล ตามที่มันเปน
สวนอบุญญาภิสังขาร ยอมใหผลโดย (ให) ปฏิสนธิในกามภพ ๆ
เดียวเทานั้น ในกําเนิด ๔ นอกนั้นก็ในคติ ๓ ในวิญญาณฐิติเดียว
(คือนานัตตกายเอกัตตสัญญี) และในสัตตวาสก็ (เดียว) เชนนั้น
*

คือในกามาวจรและรูปาวจรกุศลวิบากวิญญาณ ๒๑ นั้น บุญญาภิสังขารเปนปจจัย
แหงวิญญาณ ๑๔ ทั้งในปฏิสนธิและปวัตตกาล เปนปจจัยแหงวิญญาณ ๗ เฉพาะใน
ปวัตตกาล
*
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เหมือนกัน เหตุใด เพราะเหตุนั้น อบุญญาภิสังขารนั่น จึงเปนปจจัย
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นเหมือนกัน แหงวิบากวิญญาณ ๗ ในภพเดียว
ในกําเนิด ๔ ในคติ ๓ ในวิญญาณฐิติเดียว และในสัตตาวาสเดียว ทั้ง
ในปฏิสนธิและในปวัตตกาล
สวนอเนญชาภิสังขาร ใหผลโดย (ให) ปฏิสนธิในอรูปภพ ๆ
เดียวเทานั้น ในกําเนิดโอปปาติกะกําเนิดเดียว ในเทวคติ ๆ เดียว
ในวิญญาณฐิติ ๓ มีชั้นอากาสนัญจายตนะเปนตน เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น อเนญชาภิสังขารนั่น จึงเปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลวเหมือน
กัน แหงวิญญาณ ๔ ในภพเดียว กําเนิดเดียว คติเดียว วิญญาณฐิติ ๓
สัตตาวาส ๔ ทั้งในปฏิสนธิและในปวัตตกาล แล
บัณฑิตพึงเขาใจสังขารทั้งหลายนั่น (วา) เปน
ปจจัยแหงวิบากวิญญาณเหลาไรและอยางไร ใน
แหละเกิดทั้งหลาย มีภพเปนตน ดวยอํานาจ (คือ
หลักบังคับ) แหงปฏิสนธิและปวัตติ
โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ เทอญ
นี่เปนกถาอยางพิศดารในบทวา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ

[แกบท วิฺาณปจฺจยา นามรูป]
ในบท วิฺาณปจฺจยา นามรูป
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย โดยวิภาคแหงนามรูป
ทั้งหลาย โดยความเปนไป (แหงนามรูป) ใน
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แหลงทั้งหลายมีภพเปนตน โดยสงเคราะห
(ยอเขา) โดยปจจยนัย
[วินิจจฉัยโดยวิภาค]
ก็ในขอวา "โดยวิภาคแหงนามรูปทั้งหลาย" นั้น มีวินิจฉัยวา
ขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน ชื่อวา นาม เพราะนอมไปมุงหนาตออารมณ
มหาภูต ๔ และอุปาทายรูป (รูปอาศัย) แหงมหาภูต ๔ ชื่อวารูป
วิภาค (คือประเภท) แหงนามรูปทั้งหลายนั้น ไดกลาวไวในขันธนิเทศแลวแล
วินิจฉัยในบท วิฺาณปจฺจยา นามรูป นั้น โดยวิภาคแหง
นามรูปทั้งหลาย พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[วินิจฉัยโดยความเปนไป]
สวนในขอวา "โดยความเปนไป (แหงนามรูป) ในแหลง
ทั้งหลายมีภพเปนตน" นั้น มีวินิจฉัยวา นาม ยอมเปนไปในภพ
กําเนิด คติ วิญญาณฐิติทั้งปวงและในสัตตาวาสที่เหลือ เวนสัตตาวาส
หนึ่ง (คืออสัญญสัตตาวาส) รูป ยอมเปนไปในภพ ๒ กําเนิด ๔ ใน
คติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๔ ขางตน ในสัตตาวาส ๕ ขางตน (รวมอสัญญสัตตาวาสดวย) ก็แลเมื่อนามรูปนั่นเปนไปอยูอยางนั้น เหตุที่ใน
ปฏิสนธิขณะแหงเหลาสัตวครรภไสยกะกําเนิดที่ยังไมแสดงภาวะ (เพศ)
*

ที่จริง อรูปขันธทั้ง ๔ (รวมวิญญาณดวย) เปนนาม แตในทีน่ ี้ทานกลาวแตอรูปขันธ ๓
เปนนาม ก็เพราะแยกวิญญาณไปเปนตัวปจจัยเสีย

*
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และแหงเหลาสัตวอัณฑชะกําเนิดที่ยังไมแสดงภาวะ สันตติสีสะ (คือ
รูปกลาปซึ่งเปนตนเปนมูลแหงการสืบตอ) ๒ โดยเปนรูปดวยอํานาจ
แหงวัตถุทสกะ (หมวดรูป ๑๐ ทั้งหทัย) และกายทสกะ (หมวดรูป ๑๐
ทั้งกายประสาท) กับอรูปขันธ ๓ ยอมเกิดปรากฏขึ้น เหตุนั้น โดย
กระจายรูปเหลานั้นออกไป (ก็) ธรรม ๒๓ คือ (รูป) ธรรม ๒๐ โดย
เปนรูปรูป (คือรูปที่สําเร็จแลว) กับอรูปขันธ ๓ นั่น (แหละ)
บัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา นามรูป อันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ แตโดย
ถือเอาแตรูปที่ยังไมไดถือเอา (คือถือเอาแตที่ไมซ้ํากัน) ชักรูปธรรม
๙ จากสันตติสีสะหนึ่งออกเสียก็ (เหลือ) ๑๔ เพิ่มภาวทสกะ (หมวด
รูป ๑๐ ทั้งภาวะ) สําหรับสัตวที่มีภาวะ (แลว) เขาก็เปน ๓๓ อนึ่ง
โดยถือเอาแตที่ยังไมถือเอา ชักรูปธรรม ๑๓ จากสันตติสีสะ ๒ หมวด
ออกเสียอีกก็ (เหลือ) ๑๕ (ชื่อวา วิฺาณปจฺจยา นามรูป สําหรับ
สัตว ๒ กําเนิดนั้น)
สวนในเหลาสัตวโอปปาติกะกําเนิด เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแหง
*

ในคัมภีรนี้ทา นบัญญัติคําเรียกรูปกลาปวา 'สันตติสิสะ' รูปกลาปนั้นตัง้ ตนดวยอัฏฐกะ (หมวด ๘)
คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชา เรียกวาอวินพิ โภครูป - แยกกันหรือลดไมได มีแต
เพิ่ม สําหรับอุปาทินรูป เริ่มดวยเพิ่มชีวิตเขา ทีนี้ก็เปนนวกะ (หมวด ๙) เรียกวา ชีวิตนวกะ
(หมวดรูป ๙ ทั้งชีวิต อายุนวกะก็เรียก แปลวา - ๙ ทั้งอายุ) ตอไปตัง้ ชีวิตนวกะเปนหลัก เพิ่ม
รูปตาง ๆ เขาเปน ๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ฯลฯ เชนเพิ่มวัตถุคือหทัยเขาเปนวัตถุทสกะ - ๑๐ ทั้ง
วัตถุ เพิ่มภาวะคือเพศเขาเปนภาวทสกะ - ๑๐ ทั้งภาวะ เพิ่มจักษุประสาทเขาเปนจักขุทสกะ - ๑๐
ทั้งจักษุ ฯลฯ ดังนั้นรูป ๙ คือ อวินิพโภครูป ๘ กับชีวิตรูป จึงมีทั่วกันทุกกลาป สําหรับอุปาทินรูปในกําเนิดครรภไสยกะและอัณฑชะ
*
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รูปพรหมมีจําพวก พรหมกายิกะ เปนตน สันตติสีสะ ๔ โดยเปนรูป
ดวยอํานาจแหงจักขุทสกะ โสตทสกะ วัตถุทสกะ และชีวิตนิ ทริยนวกะ
กับอรูปขันธ ๓ ยอมปรากฏ เหตุนั้น โดยกระจายรูปของรูปพรหม
เหลานั้นออกไป (ก็) ธรรม ๔๒ คือ (รูป) ธรรม ๓๙ โดยเปนรูปรูป
กับอรูปขันธ ๓ นั่นบัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา นามรูป อันมีเพราะปจจัย
คือวิญญาณ แตโดยถือเอาแตที่ยังไมไดถือเอา ชัก (รูป) ธรรม ๒๗
(ที่ซ้ํากัน) จากสันตติสีสะ ๓ หมวดออกเสีย ก็ (เหลือ) ๑๕
สวนในกามภพ เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแหงเหลาสัตวโอปปาติกะ
กําเนิดที่เหลือก็ดี แหงเหลาสัตวสังเสทชะกําเนิดก็ดี ที่มีภาวะและมี
อายตนะครบ สันตติสีสะ ๗ โดยเปนรูปและอรูปขันธ ๓ ยอมปรากฏ
เหตุนั้น โดยกระจายรูปเหลานั้นออกไป (ก็) ธรรม ๗๓ คือ (รูป)
ธรรม ๗๐ โดยเปนรูปรูปกับอรูปขันธ ๓ นั่นบัณฑิตพึงทราบวาชื่อวา
นามรูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ แตโดยถือเอาแตที่ยังไมไดถือเอา
ชัก (รูป) ธรรม ๕๔ (ที่ซ้ํากัน) จากรูปสันตติสีสะ ๖ หมวดออกเสีย ก็
(เหลือ) ๑๙ นี่ เปนการนับอยางสูง สวนอยางต่ํา การนับนามรูปอันมี
เพราะปจจัยคือวิญญาณในปฏิสนธิแหงเหลาสัตวผูมีรูปสันตติสีสะนั้น ๆ
วิกล (บกพรอง) ก็พึงทราบโดยลด ๆ ยนลงบาง ขยายออกบาง ตาม
เกณฑแหงสันตติสีสะนั้น ๆ เถิด
๑

๒

๓

๑. สันตติสีสะ ๗ คือ วัตถุ - ภาวะ - จักขุ - โสตะ - ฆานะ - ชิวหา - กายะทสกะ
๒. ปาฐะพิมพตก อิติ ที่ถูกเปน. . . ขนฺธาติ เอเต. . .
๓. ปาฐะพิมพไวเปน เสน เขาใจวาที่ถูกเปน เอส เพราะความสองไปอยางนั้น
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สวนวาในปฏิสนธิแหงอรูปพรหมทั้งหลาย ก็ปรากฏแตอรูปขันธ ๓ (ไมมีรูป) ในปฏิสนธิแหงเหลาอสัญญีพรหม ปรากฏแตชีว-ิ
ตินทริยนวกะเปนรูปเทานั้นแล นี่เปนนัยในปฏิสนธิกอน
สวนในปวัตตกาล สุทธัฏฐกรูป (กลุมรูป ๘ ลวนคืออวินิพโภครูป) อันมีฤดูเปนสมุฏฐานโดยฤดู (คือเตโชธาตุ) ที่เปนไปพรอมกับ
ปฏิสนธิจิต ยอมปรากฏขึ้นในฐิติขณะแหงปฏิสนธิจิต ในทุกแหลงที่
เปนไปแหงรูป แต (ตัว) ปฏิสนธิจิตหายังรูปใหตั้งขึ้นไดไม แทจริง
ปฏิสนธิจิตนั้นไมอาจยังรูปใหตั้งขึ้นได เพราะเปนจิตมีกําลังนอย เหตุ
ที่ (หทัย) วัตถุ (เพิ่มเกิด) ยังมีกําลังออน เปรียบเหมือนคนตกเหว
ไมสามารถเปนที่อาศัยแหงคนอื่นไดฉะนั้น จําเดิมแตภวังคจิตดวงแรก
ตอแตปฏิสนธิจิตไป สุทธัฏฐกกรูปทีม่ ีจิตเปนสมุฏฐานจึงปรากฏขึ้น
ถึงกาลที่เสียงปรากฏ (คือถึงคราวจะเกิดเสียงได) สัททนวกะ (กลุม
รูป ๙ ทั้งเสียง) จึงปรากฏขึ้นแตฤดูอันเปนไปตอแตปฏิสนธิขณะนั่นแล
และแตจิตดวย สวนสัตวเหลาใดเปนครรภไสยกสัตวอาศัยกพฬิงการาหารเปนอยู สุทธัฎฐกรูปอันมีอาหารเปนสมุฏฐาน ยอมปรากฏใน
สรีระของสัตวเหลานั้น ซึ่งอาหารที่มารดากลืนกินลงไปซึมซาบเขาไป
ตามบาลีวา
"ก็สัตวผูกําบังตัวอยูในทองของมารดา มารดา
ของเขาบริโภคโภชนะอันใด เปนขาวก็ดี น้าํ ก็ดี
*

เสียงในที่นี้เปนเสียงเกิดจากการกระทบ เชนเสียงดิน้ เสียงดีด. . . ไมใชเสียงพูด
มีสมุฏฐาน ๒ คือฤดูกับจิต

*
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(ลงไป) เขายังชีพใหเปนไปในทองมารดานั้น
ดวยโภชนะนั้น"
ดังนี้ สําหรับโอปปาติกสัตวทั้งหลาย สุทธัฏฐกรูปอันมีอาหารเปน
สมุฏฐาน ยอมปรากฏในกาลที่กลืนเขฬะที่อยูในปากของตนลงไปเปน
ครั้งแรก เพราะฉะนั้น โดยรวมกันเขา ธรรม ๙๙ คือรูป ๙๖ อยาง
ไดแกรูป ๒๖ ดวยอํานาจแหงสุทธัฏฐกรูปมีอาหารเปนสมุฏฐน (๘)
และแหงนวกรูป ๒ อยางสูง อันมีฤดูและจิตเปนสมุฏฐาน (๑๘) และ
รูป ๗๐ อยางที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน อันเกิดขึ้น ๓ วาระในขณะจิต
หนึ่ง ๆ ซึ่งกลาวมากอนแลว กับอรูปขันธ ๓ (รวมเปน ๙๙) หรือวา
เหตุที่เสียงเปนสิ่งไมแนนอน เพราะปรากฏในลางคราวเทานั้น เหตุนั้น
ชักเสียงทั้ง ๒ อยาง (คือที่เปนอุตุสมุฏฐานและจิตสมุฏฐาน) นั้น
ออกเสีย ธรรมจํานวนนี้ก็เปน ๙๗ บัณฑิตพึงทราบวาชื่อวานามรูป
อันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณแหงสัตวทั้งปวงตามที่มันเปน ดวยวาเมื่อ
สัตวทั้งปวงนั้น แมหลังไป แมมัวเมา แมกินอยู แมดื่มอยู ธรรม
อันมีวิญญาณเปนปจจัยเหลานั้น ก็คงเปนไปทั้งกลางวันและกลางคืน
ก็แลความที่ธรรมเหลานั้นมีวิญญาณเปนปจจัยนั้น ขาพเจาทั้งหลายจัก
๑

๒

๓

๔

๑. อิติ ที่ สุทฺธฏกนฺติ เห็นวาเปนเหตุ ไดความดีกวา
๒. นวกรูปนี้ ก็คือสัททนวกะนัน่ เอง แยกเปนอุตุสมุฏฐาน ๑ เปนจิตตสมุฏฐาน ๑ จึง
เปน ๒ และที่วาอยางสูงนัน้ หมายความวาอยางต่ํา (คืออยางทั่ว ๆ ไป) รูปก็ ๘ เทานั้น
แตถึงคราวมรเสียงได เพิ่มขึน้ เปน ๙ จึงวาอยางสูง
๓. ปาฐะพิมพไวเปน ยถาสมฺภาว นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน สมฺภว
๔. ปาฐะพิมพไวเปน สตฺตาน นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน สุตฺตาน
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พรรณนาขางหนา
สวนวาในรูปเหลานั้น กรรมชรูป (รูปเกิดแตกรรม มีกรรมเปน
สมุฏฐาน) นั้นใด กรรมชรูปนั้นแมตั้งขึ้นกอนเพื่อน ในภพ กําเนิด
คติ (วิญญาณ) ฐิติ และสัตตาวาสทั้งหลาย (แตหาก) รูป ๓ สมุฏฐาน
(คือ ฤดู จิต อาหาร) ไมชวยอุปถัมภแลว ก็หาอาจตั้งอยูทนไม
แมรูป ๓ สมุฏฐานเลา (หาก) กรรมชรูปนั้นไมอปุ ถัมภ ก็ไมอาจตั้ง
อยูไดนาน (เหมือนกัน) ที่แทนั้นรูปทั้ง ๔ สมุฏฐานนั้นตางอุปถัมภ
กันและกันไวนั่นแล จึงไมตกไปเสีย ตั้งอยูไดปหนึ่งก็มี ๒ ปก็มี ฯลฯ
ถึง ๑๐๐ ปก็มี เปนไปตราบเทาสิ้นอายุหรือสิ้นบุญแหงสัตวเหลานั้น
ดังกลุมไมออที่รากยึดไวทั้ง ๔ ทิศ แมถูกลมตีกต็ ั้งอยูได และดับพวก
คนเรือแตกที่ไดที่พึ่งทีไหนสักแหงในมหาสมุทรแลว แมถูกกําลังคลื่น
ตีก็ตรงตัวอยุไดฉะนั้นแล
การวินจิ ฉัยในบท วิฺาณปจฺจยา นามรูป นี้ โดยความเปน
ไปในแหลงทั้งหลายมีภพเปนตน บัญฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะนี้
ประการ ๑
วินิจฉัยโดยสงเคราะห
สวนในขอวา "โดยสงเคราะห" นั้นมีวินิจฉัยวา นามอันมี
เพราะปจจัยคือวิญญาณอยางเดียว ทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล ใน
๑

๒

๑. ประโยคนี้ ของทานเปนกัตตุวาจก แตในความภาษาของเรา เรียงเปนกรรมวาจก
ฟงสนิทกวา ดังทีเรียงไวนนั้
๒. มหาฎีกาชวยขยายความวา ตนออตามปกติมันขึ้นเปนกลุมเกีย่ วกันและกันไว ราก
มันยึดไวทั้ง ๔ ทิศ (ลมจะมาทิศไหน ก็ตานไดทุกทิศ)
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อรูปภพ และ (เฉพาะ) ในปวัตติกาลในปญจโวการภพ อันใดก็ดี
รูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณอยางเดียว ในทุกกาลในพวกอสัญญสัตว
และ (เฉพาะ) ในปวัตติกาลในปญจโวการภพ อันใดก็ดี ทั้งนามและ
รูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ ในทุกกาลในปญจโวการภพ อันใดก็ดี
นานและรูปทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงสงเคราะหเขาโดยเอกเทศสรูเปกเศษนัย (วิธีรวมศัพทที่มีรูปเสมอกันแตละสวนเขาใหเหลือแต ๑) ดังนี้
วา "นามดวย รูปดวย ทัง้ นามและรูปดวย ชื่อวา นามรูป" แลว
พึงทราบเถิดวา นามรูปนั้นชื่อวานามรูปที่มีเพราะปจจัยคือวิญญาณ
หากมีคําทวงวา "คําวินิจฉัยนี้ไมชอบ เพราะในพวกอสัญญสัตว
ไมมีวิญญาณ" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา "ไมชอบหามิได เพราะ
[คาถาสังเขป]
วิญญาณที่เปนเหตุแหงนามรูปนี้ใด วิญญาณนั้น
ปราชญทราบกันวามี ๒ สวน คือ วิบากวิญญาณ
(วิญญาณที่เปนวิบาก) ๑ อวิบากวิญญาณ (วิญญาณ
ที่ไมใชวิบาก) ๑ เพราะเหตุที่วิญญาณมี ๒ สวน
(ดังนี้) คําวินิจฉัยนี้จึงชอบแท
[ขยายความ]
จริงอยู วิญญาณใดเปนเหตุแหงนามรูป วิญญาณนั้นปราชญ
ทราบกันวามี ๒ สวน โดยแยกเปนวิบากวิญญาณและอวิบากวิญญาณ
ในพวกอสัญญีสัตว ก็วิญญาณนี้เองเปนรูป ซึ่งมีเพราะปจจัยคืออภิ-
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สังขารวิญญาณที่เปนไปในปญจโวการภพ เพราะเปนรูปที่มีกรรมเปน
สมุฏฐาน ในปวัตติกาลในปญจโวการภพก็อยางนั้น คือในขณะจิตมี
กุศลจิตเปนตน รูปก็มีกรรมเปนสมุฏฐาน (เชนกัน) เพราะฉะนั้น
คําวินิจฉัยนี้จึงชอบแลว
วินิจฉัยในบท วิ
ฺ าณปจฺจยา นามรูป นี้ โดยสงเคราะหเขา
บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
[โดยปจจยนัย]
สวนในขอวา "โดยปจจัยนัย" นั้น มีวินิจฉัยวา
[คาถาสังเขป]
วิบากวิญญาณเปนปจจัยแหงนาม ๙ อยาง แหง
วัตถุรูป (คือ หทัย) ก็ ๙ อยาง แหงรูปที่เหลือ ๘
อยาง อภิสังขารวิญญาณเปนปจจัยแหงรูปอยางเดียว
สวนวิญญาณนอกนั้น เปนปจจัยแหงนามรูปนั้น ๆ
ตามควร
[ขยายความ]
จริงอยู นามที่นับวาเปนวิบาก ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาล
ก็ดีนั้นใด วิบากวิญญาณที่เปนไปในปฏิสนธิกาลบาง อื่นบาง ยอม
อภิสังขารวิญญาณ (วิญญาณผูแตง ?) เขาใจวา เปนอันเดียวกันกับอวิปากวิญญาณ
ที่กลาวในคาถา

*
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เปนปจจัย ๙ อยางโดยเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
สัมปยุตปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทรียปจจัย และอวิคตปจจัย แหงนามนั้น อันผสมกับรูปหรือมิไดผสมก็ตาม เปนปจจัย
๙ อยาง โดยเปนสหชาต---อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร---อินทรีย----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย แหงวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล แตเปนปจจัยโดยปจจัยใน ๙ นี้ ชักอัญญมัญญปจจัยออกเสีย
เหลือ ๘ แหงรูปที่เหลือเวนวัตถุรูป สวนอภิสังขารวิญญาณเปนปจจัย
อยางเดียว โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทานั้น แหงรูปอสัญญีสัตวบาง
แหงกรรมชรูปในปญจโวการภพบาง (ทั้งนี้) โดยปริยายทางพระสูตร
วิญญาณที่เหลือทั้งหมดนับแตภวังคดวงแรก พึงทราบวายอมเปนปจจัย
แหงนามรูปนั้น ๆ ตามควร อันจะแสดงปจจัยนัยแหงนามรูปนั้นโดย
พิสดาร ก็จาํ ตองขยายปฏฐานกถาทั้งหมด (คัมภีร) เพราะเหตุนี้
ขาพเจาจึงไมริวิตถารนัยนั้น
ในความที่วิญญาณเปนปจจัยแหงนามรูปนั้น หากมีคําถามวา
ก็ขอที่วานามรูปในปฏิสนธิยอมมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ นั่นจะพึง
ทราบไดอยางไร ?" ดังนี้ พึงแกวา "ทราบไดโดยพระสูตรและโดย
ยุติ (คือขออนุมานที่ชอบดวยเหตุ)
จริงอยู ในพระสูตร ความที่นามธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตน
มีวิญญาณเปนปจจัยเปนสวนมาก เปนอันสําเร็จไดโดยนัยในพระสูตร
เชนวา "จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา - ธรรมทั้งหลายยอมหมุนเวียน
ไปตามจิต" ดังนี้เปนอาทิ สวนวาโดยยุติ
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[คาถาสังเขป]
ก็ขอวา วิญญาณเปนปจจัยแหงรูปแมที่ (มอง)
ไมเห็น ยอมสําเร็จไดโดยจิตตชรูปที่ (มอง) เห็น
ไดในโลกนี้
[ขยายความ]
ความวา โดยนัยที่วา "เมื่อจิตผองใสหรือไมผองใส รูปอันเปน
ไปตามจิตนั้น เมื่อเกิดขึ้นเปนรูปที่ (มอง) เห็นได และการอนุมานถึง
รูปที่ (มอง) ไมเห็น ก็มไี ดโดยรูปที่ (มอง) เห็น" (ดัง) นี้ ขอวา
"วิญญาณเปนปจจัยแหงปฏิสนธิรูปทีแ่ ม (มอง) ไมเห็น" นั่นจึงทราบ
ไดโดยจิตตชรูปที่ (มอง) เห็นไดในโลกนี้ จริงอยู ความที่แมรูปที่มี
กรรมเปนสมุฏฐาน ก็มวี ิญญาณเปนปจจัยไดดังรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
มาในคัมภีรปฏฐานแล
วินิจฉัยในบทวิฺาณปจฺจยา นามรูป นี้ โดยปจจยนัย บัณฑิต
พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ประการ ๑ แล
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา วิฺาณปจฺจยา นามรูป
[แกบท นามรูปปจฺจยา สฬายตน]
[คาถาสังเขป]
ในบทวา นามรูปจฺจยา สฬายตน
นามไดแกขันธ ๓ รูปไดแกรูปมีภูตรูป
*

มหาฎีกาใหขอสังเกตวา โดยพระสูตรแสดงวา วิญญาณเปนปจจัยของนาม สวน
โดยยุตแิ สดงวา วิญญาณเปนปจจัยของรูป

*
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และวัตถุ (ทวาร) รูปเปนตน นามรูป
นั้นอันทําใหเปนเอกเศษ เปนปจจัยแหง
สฬายตนะนั้นอันทําใหเปนเอกเศษเชนนั้น
เหมือนกัน
[ขยายความ]
ความวา นามรูปอันเปนปจจัยแหงสฬายตนะนั้นใด ในนามรูป
นั้น พึงทราบวาขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน ชื่อวานาม สวนรูปเปน
ของเนื่องดวยสิ่งที่มีสันตติ โดยเฉพาะไดแตรูปมีภูตรูป และวัตถุ
(ทวาร) รูปเปนตน อยางนี้คือ ภูตรูป ๔ วัตถุ (ทวาร) รูป ๖
ชีวิตินทรียรูป (๑) ก็แลนามรูปนั้น อันทําใหเปนเอกเศษวา
"นามดวย รูปดวย ทั้งนามและรูปดวย ชื่อวานามรูป" ดังนี้ พึง
ทราบวา ยอมเปนปจจัยแหงสฬายตนะอันทําใหเปนเอกเศษเหมือนกัน
ดังนี้วา "ฉัฏฐายตนะ (อายตนะที่ ๖) ดวย สฬายตนะ (อายตนะ ๖)
ดวย ชื่อวาสฬายตนะ " ถามวา เพราะเหตุไร (จึงทําเอกเศษอยาง
นั้น) ? ตอบวา เพราะในอรูปภพ นามอยางเดียวเปนปจจัย และ
นามนั้นก็เปนปจจัยแหงอายตนะที่ ๖ เทานั้น หาเปนปจจัยแหงอายตนะ
อื่นไม สมคําในวิภังควา "นามปจฺจยา ฉฏายตน - อายตนะที่ ๖
ยอมมีเพราะปจจัยคือนาม" ดังนี้
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยไขความวา ฉัฏฐายตนะ กับสฬายตนะ ไมมีรูปเสมอกันโดยศัพทก็
จริง แตวาโดยอรรถ ฉัฏฐายตนะ เปนเอกเทศ (คือเปนสวนหนึ่ง) แหงสฬายตนะ
เพราะฉะนั้น พึงทราบวาทานทําเปนเอกเทศสรูเปกเศษ (คือทําศัพทที่เสมอกันโดย
เอกเทศใหเหลือ ๑)
๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑๐
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ในบท (นี้) นั้น หากมีคําถามวา "ก็ขอที่วา "นามรูปเปน
ปจจัยแหงสฬายตนะ" นั่น จึงพึงทราบไดอยางไร ?" คําแกพึงมีวา
"ทราบไดโดยที่มันมีในเมื่อนามรูปมี" จริงอยู เพราะมีนามและ
รูปนั้น ๆ อายตนะนั้น ๆ จึงมี มันหามีโดยประการอื่นไม ก็แล
ความที่อายตนะมีเพราะนามรูปนั้นมีนั้น จักมีแจงในปจจยนัยทีเดียว
(ตอไปนี้) เพราะฉะนั้น
ในปฏิสนธิกาล หรือในปวัตตกาลก็ดี
นามใดและรูปใด เปนปจจัยแหงอายตนะ
ใด (ๆ) และเปนปจจัยโดยประการ
ใด (ๆ) ปราชญพึงนําพา โดยประการ
นัน้ (ๆ) เทอญ
(ตอไป) นี้เปนคําขยายความในคาถา (ปจจยนัย) นั้น
[นามเปนปจจัยในอรูปภพ]
ความวา ในอรูปภพ นามอยางเดียวเปนปจจัย
๗ อยาง (และ) ๖ อยาง ในปฏิสนธิกาล
และปวัติกาล นั่น (วา) โดยอยางต่ํา
เปนอยางไร ? (วา) ในปฏิสนธิกาลกอน โดยอยางต่ํา นามยอมเปน
ปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ ๗ อยาง โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญะ----นิสสย
*

เนยฺย มหาฎีกาแนะใหแปลวา 'พึงทราบ' (เยฺย) แตเห็นวาในภาษาไทย มี
คําที่พอเปนคําแปลศัพท เนยฺย ตรง ๆ ได คือ 'นําพา' ซึ่งมีความหมายวา 'ใสใจ'
ก็ได จึงแปลไวเชนนัน้

*
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----สัมปยุต----วิปาก----อัตถิ----และอวิคตปจจัย อนึ่ง ในปฏิสนธิกาลนี้
นามเปนปจจัยโดยประการอื่นบางก็มีดังนี้ คือ นามลงอยางเปนโดย
เหตุปจจัย ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย สวนอยางสูงและอยางต่ํา
พึงทราบโดยอํานาจเหตุปจจัยเปนตนนั้น แมในปวัตตกาล นามที่
เปนวิบากก็เปนปจจัยโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน แตในปจจัยมี
ประการดังกลาวโดยอยางต่ํา (นั้น) นามนอกนี้ (คือนามที่ไมใช
วิบาก) ยอมเปนปจจัยโดยปจจัย ๖ ยกเวนวิบากปจจัย อนึ่ง ใน
ปวัตตกาลนี้ อวิปากนามเปนปจจัยโดยประการอื่นบางก็มีดังนี้ คือ นาม
ลางอยางเปนโดยเหตุปจจัย ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย สวน
อยางสูงและอยางต่ํา พึงทราบโดยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น
[คาถาสังเขปนามเปนปจจัยในภพอื่นในปฏิสนธิ]
แมในภพอื่น นามก็เปนปจจัยแหง
อายตนะที่ ๖ ในปฏิสนธิอยางนั้น (คือ ๗
อยาง) เหมือนกัน (แต) มันเปนปจจัย
แหงอายตนะนอกนี้ โดยอาการ ๖
[ขยายความ]
ความวา แมในภพอื่นจากอรูปภพ คือในปญจโวการภพ วิบากนามนั้น เปนสหาย (คือรวมกับ) หทัยวัตถุ เปนปจจัยแหงอายตนะ
*

นามลางอยางที่วานี้ จะไดแกสังขารขันธกระมัง เปนกุศลเหตุ อกุศลเหตุและเปน
มโนสัญเจตนาหารก็ได ทานแยกกลาวไวทําไม ไมทราบความประสงคของทาน

*
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ที่ ๖ คือ มนายตนะ อยางต่ําก็ ๗ อยางเชนที่กลาวใน (ตอน) อรูปภพ
เหมือนกัน แตมันเปนสหาย (คือรวมกับ) มหาภูต ๔ เปนปจจัย
แหงอายตนะ ๕ นอกนี้มจี ักขายตนะเปนตน โดยอาการ ๖ โดยเปนสหชาต----นิสสย----วิปาก----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย อนึ่ง ใน
ปฏิสนธิกาลนี้ วิปากนามเปนปจจัยโดยประการอื่นบางก็มีดังนี้คือ นาม
ลางอยางเปนโดยเหตุปจจัย ลางอยางเปนโดยอาหารปจจัย สวน
อยางสูงอยางต่ํา พึงทราบโดยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตนนั้น
[คาถาสังเขปนามเปนปจจัยแหงฉัฏฐายตนะในปวัตกาล]
แมในปวัตกาล วิปากนามก็เปนปจจัยแหง
อายตนะที่ ๖ อันเปนวิบากอยางนั้น (คือ
๗ อยาง) (สวน) อวิปากนาม เปน
ปจจัยแหงอายตนะที่ ๖ ทีไ่ มใชวิบาก ๖ อยาง
[ขยายความ]
ความวา แมในปวัตกลในปญจโวการภพ วิบากนามก็เปนปจจัย
แหงอายตนะที่ ๖ ที่เปนวิบาก อยางต่ําก็ ๗ อยางดังในปฏิสนธิกาลเชน
กัน สวนอวิปากนามเปนปจจัยแหงอายตนะที่ ๖ ที่ไมใชวิบาก อยาง
ต่ํา ๖ อยางเทานั้น โดยชักวิปากปจจัยออกเสียจากปจจัย ๗ นั้น สวน
อยางสูงอยางต่ําในปจจัยตอนนี้ ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 343

[คาถาสังเขปนามเปนปจจัยแหงอายตนะที่เหลือ]
ในปวัตกาลนั้นแหละ วิบากนาม
เปนปจจัยแหงอายตนะ ๕ ที่เหลือ ๔ อยาง
แมวิบากนาม ทานก็ประกาศไวเหมือน
อยางนั้น
[ขยายความ]
ความวา ในปวัตกาลนั้นนั่นแหละ วิบากนามที่เปนวัตถุแหง
ประสาทมีจักขุประสาทเปนตนก็มี นอกนั้นก็ดี ยอมเปนปจจัย ๔ อยาง
แหงอายตนะที่เหลือ ๕ มีจักขายตนะเปนอาทิ โดยเปนปจฉาชาต---วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย ก็แลวิบากนามเปนปจจัยอยางใด
แมอวิบากนาม ทานก็ประกาศไว (วาเปนปจจัย) อยางนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา นามแมแตกตางกันโดยเปนกุศลเปนตน ก็
เปนปจจัยแหงอายตนะ ๕ นั้น ๔ อยาง
นามอยางเดียวเปนปจจัยแหงอายตนะใด ๆ และเปนปจจัยดวย
ประการใด (ๆ) ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตกาลก็ดี บัณฑิตพึงทราบ
โดยประการนั้น (ๆ) ดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[รูปเปนปจจัย]
[คาถาสังเขป]
สวนรูปไมเปนปจจัยแหงอายตนะ แม
อยางเดียวในอรูปภพนั้น แตในปญจ-
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ขันธภพ ในปฏิสนธิทางรูป วัตถุรูปเปน
ปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ ๖ อยาง ภูตรูป
ทั้งหลายเปนปจจัยแหงอายตนะ ๕ โดยไม
แปลกกัน ๔ อยาง
[ขยายความ]
ความวา ในปฏิสนธิทางรูป วัตถุรูปยอมเปนปจจัยแหงอายตนะ
ที่ ๖ คือมนายตนะ ๖ อยาง โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย---วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย สวนภูตรูป ๔ เปนปจจัย ๔ อยาง
แหงอายตนะทั้ง ๕ มีจักขายตนะเปนตน สุดแตอายตนะไหนจะเกิดขึ้น
โดยเปนสหชาต----นิสสย----อัตถิ----และอวิคตปจจัย ทั้งในปฏิสนธิกาล
และในปวัตกาลโดยไมแปลกกัน
[คาภาสังเขปชีวิตรูปเปนตนเปนปจจัย]
ชีวิตรูป และอาหารรูป เปนปจจัยแหง
อายตนะ ๕ นัน้ (ฝายละ) ๓ อยาง ใน
ปวัติกาล อายตนะ ๕ นั้นเลาก็เปนปจจัย
๑

๒

๑. น เอกายตนสฺสาป เขากับประโยคขาหนา สวน ปฺจกฺขนฺธกเว ปน เขากับ
ประโยคขางหลัง เพราะฉะนั้นเครื่องหมายหัวตาปู ขั้นประโยคหลัง ปน ตองถอนออก
เสียจึงจะถูกตอง
๒. มหาฎีกาวา สําหรับสัตวจําพวกอัณฑชะและชลาพุชะ ในกาลปฏิสนธิ ก็มีแต
กายายตนะเทานั้นเกิดขึ้น สําหรับสัตวนอกนั้น ก็มีอายตนะนอกนี้เกิดตามควรแกกําเนิด
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แหงฉัฏฐายตนะ ๖ อยาง วัตถุรูปก็เปนปจจัย
แหงฉัฏฐายตนะนั้นเหมือนกัน ๕ อยาง
[ขยายความ]
สวนรูปชีวิตเปนปจจัย ๓ อยาง โดยเปนอัตถิ----อวิคต----และอินทรียปจจัย แหงอายตนะ ๕ นั้น มีจกั ขายตนะเปนตน ในปฏิสนธิกาล
และในปวัตกาลดวย และอาหารก็เปนปจจัย ๓ อยาง โดยเปนอัตถิ---อวิคต----และอาหารปจจัย ก็แตอาหารนั้น ยอมเปนปจจัยแตในกาย
ที่ซาบ (รส) อาหารไดของสัตวเหลาที่อาศัยอาหารเปนอยูในปวัติกาล
เทานั้น หาเปนปจจัยในปฏิสนธิกาลไม สวนอายตนะ ๕ มีจักขายตนะ
เปนตนนั้น เปนปจจัยแหงฉัฏฐายตนะ คือนายตนะ อันไดแกจักขุ---โสต----ฆาน----ชิวหา----กายวิญญาณ ๖ อยาง โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต
----อินทรีย----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย ในปวัตกาล ไมเปนใน
ปฏิสนธิกาล อนึ่ง วัตถุรูปเปนปจจัยแหงมนายตนะนั่นแหละเวน
วิญญาณ ๕ คือมนายตนะที่เหลือ (ไดแกมโนวิญญาณ ?) ๕ อยาง
โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต----วิปยุต---อัตถิ----และอวิคตปจจัย เฉพาะ
ในปวัตกาล ไมเปนในปฏิสนธิกาล
รูปอยางเดียวเปนปจจัยแหงอายตนะใด ๆ ในปฏิสนธิกาลหรือใน
ปวัตกาลก็ดี และรูปนั้นเปนปจจัยโดยประการใด บัณฑิตพึงทราบโดย
ประการนั้น ดังกลาวมาฉะนี้
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[คาถาสรูปนามรูปปจจัย]
ก็นามและรูปทั้งสองใด เปนปจจัยแหง
อายตนะไร และเปนโดยประการไร แม
นามและรูปนั้น ปราชญก็พึงทราบในประการทั้งปวงเถิด
ขอนี้เชนอยางไร ? เชนวา "(ชัน้ แรกวา) ในปฏิสนธิกอน นาม
และรูปกลาวคือขันธตรัยและวัตถุรูป ยอมเปนปจจัยโดยเปนสหชาต---อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----สัมปยุต----วิปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัยเปนตน แหงฉัฏฐายตนะในปญจโวการภพ" ดังนี้เปนตน นี่เปน
เพียงมุข (หนึ่ง) ในขอนี้ แตปราชญอาจประกอบความไดทุกอยาง
ตามทํานองนัยที่กลาวมาแลว เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมแสดงความ
พิสดารในขอนี้ แล
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา นามรูปปจฺจยา สฬายตน
[แกบท สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส]
ในบทวา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
[คาถาสังเขป]
โดยสังเขป ผัสสะก็มี ๖ เทานั้น มี
จักขุสัมผัสเปนตน (แต) โดยพิสดาร
มันมีถึง ๓๒ ดุจวิญญาณ
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[ขยายความ]
ความวา โดยสังเขป ผัสสะ ในบทวาสฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ก็มี ๖ เทานั้นมีจักขุสัมผัสเปนตนเหลานี้ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส
ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส แตวาโดยพิสดาร
ผัสสะ มีจักขุสัมผัสเปนตนทั้งหมด มีถึง ๓๒ ดุจวิญญาณที่กลาวแลว
ซึ่งมีเพราะสังขารปจจัย ดังนี้ คือ ผัสสะ ๑๐ คือเปนกุศลวิบาก ๕
อกุศลวิบาก ๕ และผัสสะ ๒๒ อันสัมปยุตกับวิบากวิญญาณฝายโลกิยะ
๒๒ ที่เหลือ
ก็แลสฬายตนะอันเปนปจจัยแหงผัสสะทั้ง ๓๒ อยางนั้นใด ใน
สฬายตนะนั้น
[คาถาสังเขปวาทะของอาจารย]
อาจารยผูมีปญญาทั้งหลายปรารถนาเอา
สฬายตนะภายในมีจกั ษุเปนตนกับฉัฏฐายตนะ
บาง ปรารถนาเอาสฬายตนะกับอายตนะ
ภายนอก ๖ บาง
[ขยายความ]
ในอาจารยทั้งหลายนั้น อันดับแรก อาจารยเหลาใดชี้เอาธรรมที่
เนื่องดวยสิ่งที่มีสันตติประจําตัว ที่เปนทั้งปจจัยธรรม และเปนปจจยุบัน
*

ตรงนี้ปาฐะพิมพไวเปน สกสนฺตติปริยาปนฺนเมว แตที่อื่น ๆ เปน สสนฺตติ. . .
ทั้งนั้น

*
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ธรรมดวยทีเดียว ดวยหมายวา นี่เปนการกลาวถึงความเปนไปแหงสิ่ง
ที่เปนอุปาทินกะ อาจารยเหลานั้นยอมปรารถนาเอาวา สฬายตนะ
ภายในมีจักขุเปนตน กับฉัฏฐายตนะ โดยทําเอกเทศสรูปเปกเศษวา
"ฉัฏฐายตนะในอรูปภพโดยทํานองบาลีวา 'ฉฏายตนะปจฺจยา ผสฺโส ผัสสะมีเพราะปจจัยคือฉัฏฐายตนะ" กระนี้ดวย สฬายตนะในภพอื่น
โดยสรรพสังคหะ (รวมเขาดวยกันหมด) ดวย เปนปจจัยแหงผัสสะ"
ดังนี้ อันที่จริง คําดังวานั้น ก็เทากับ (วิเคราะหเอกเศษ) วา
"ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ สฬายตน - ฉัฏฐายตนะ (อายตนะที่ ๖)
ดวย สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ดวย ชื่อวาสฬายตนะ" นั่นเอง
สวนอาจารยเหลาใด ชี้เอาธรรมที่เนื่องดวยสิ่งที่เปนเอกสันตติ
(สันตติอันเดียว) ซึ่งเปนปจจยุบันธรรมเทานั้น แตแสดงปจจยธรรม
เปนพวกภินนสันดาน (คือมีสันตติแตกตางกันไมเนื่องกัน) อาจารย
เหลานั้น อายตนะใด ๆ เปนปจจัยแหงผัสสะได จะแสดงเอาอายตนะ
นั้น (ๆ) ทั้งหมด จึงกําหนดเอาอายตนะภายนอกดวย ปรารถนาเอา
วา ๐อายตนะภายในกับฉัฏฐายตนะนั้นแหละ พรอมทั้งอาตนะภาย
นอกมีรูปายตนะเปนตนดวย ชื่อวาสฬายตนะ" ดังนี้ ที่จริงแมคํา
ที่วานั้น เมื่อทํามันใหเปนเอกเศษเสียวา "ฉฏายตนฺจ สฬายตนฺจ
สฬายตน - ฉัหฐายตนะดวย สฬายตนะดวย ชื่อวาสฬายตนะ" ฉะนี้
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๑๐
๒. ศัพทนี้ มหาฎีกาหนา ๓๙๕ แกไววา สมฺพนฺธรหิต และไขเปน นานตฺต
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แลว ก็เรียกไดวา 'สฬายตนะ' เหมือนกัน
ในขอนี้ (มี) ผูทวงกลาววา "ผัสสะอันเดียวหาเกิดแตอายตนะ
ทุกอยางไดไม ทั้งผัสสะทุกอยางก็หาเกิดแตอายตนะอันเดียวไดไม แต
ผัสสะในปาฐะวา 'สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส' นี้ ตรัสไวแตอันเดียว
ไฉนจึงตรัสผัสสะนั้นแตอันเดียวเลา ?
นี่เปนคําแกในขอนั้น คือที่วาผัสสะอันเดียวเกิดแตอายตนะทุก
อยางไมได หรือวาผัสสะทุกอยางเกิดแตอายตนะอันเดียวก็ไมได นั่น
จริง แตวาผัสสะอันเดียวยอมเกิดแตอายตนะหลายอยางได เชนจักขุ
สัมผัสยอมเกิดแตจักขายตนะ (กับ) แตรูปายตนะ แตมนายตนะ กลาว
คือจักขุวิญญาณ และแตธรรมายตนะอันเปนสัมปยุตธรรมที่เหลือ (รวม
กัน) เปนอาทิ บัณฑิตพึงประกอบความตามควรในผัสสะ (ขอื่น)
ทุกขอดังนิทัศนะที่กลาวนี้เถิด ก็เพราะเหตุนั้นแหละ
ผัสสะนีใ้ นบท สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส นี่
พระตาทีเจาจึงทรงแสดง โดยเอกวจนนิเทศ
๑

๒

๑. มหาฎีกาเสริมความวา อาจารยพวกแรกถือวา อายตนะภายในมีจกั ษุเปนตน
ซึ่งเปนสิ่งเกิดแตกรรมมีสันตติประจําตัว เปนปจจัยแหงผัสสะ สวนอายตนะภายนอก
มีรูปเปนตน เปนอนุปาทินกะ ไดแตเปนอารมณของผัสสะ หาเปนปจจัยของผัสสะ
ดังอายตนะภายในไม จึงไมนับเอาเปนสฬายตนะในบทนี้ สวนอาจารยพวกหลังถือวา
เมื่ออะไร ๆ มันพอเปนปจจัยอะไร ๆ ได ก็จะเวนมันเสียกระไรได จึงนับรวมเอา
อายตนะภายนอกเขาในบทสฬายตนะดวย
๒. เชนวา โสตสัมผัส เกิดแตโสตายตนะ กับสัททายตนะ มนายตนะ คือ โสตวิญญาณ
และแตธรรมายตนะ ที่เปนสัมปยุตธรรมที่เหลือ ฯ ล ฯ
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เพือ่ สองความวา ผัสสะแมอันเดียว
มีอายตนะหลายอยางเปนแดนเกิดได
คําวา "โดยเอกวจนะนิเทศ" เปนตน ความวา พระตาทีเจาทรง
แสดงพระพุทธาธิบายวา 'ผัสสะอันเดียวยอมมีเพราะอายตนะหลายอยาง
ได' โดยแสดงออกดวยคําเปนเอกพจนนี้วา 'สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส'
สวนวา ในอายตนะทั้งหลาย
บัณฑิตพึงชี้แจงอายตนะ ๕ ในความเปน
ปจจัยแหงผัสสะนั้น ๖ อยาง พึงชี้แจงอายตนะ ๑ ถัดอายตนะ ๕ นัน้ ไป ในความเปน
ปจจัยแหงผัสสะนั้น ๙ อยาง พึงชี้แจง
อายตนะภายนอก ๖ ในความเปนปจจัย
แหงผัสสะนั้นตามที่มันเปน
(ตอไป) นี้เปนคําชี้แจงในความที่อายตนะเปนปจจัยแหงผัสสะนั้น
อันดับแรก อายตนะ (ภายใน) ๕ มีจักขายตนะเปนตน เปน
ปจจัย ๖ อยาง โดยเปนนิสสย----ปุเรชาต----อินทริย----วิปยุต----อัตถิ---และอวิคตปจจัยแหงผัสสะ ๕ อยาง โดยแยกเปนจักขุสัมผัสเปนตน
อายตนะ ๑ ถัดอายตนะ ๕ นั้นไปคือมนายตนะอันเปนวิบาก เปนปจจัย ๙
อยางโดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร----อินทริย
*

ปาฐะพิมพไวเปน เอโก ปเนกาตน. . . นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกตองเรียงติดเปน
เอโกปเนกายตน. . . ซึ่งมหาฎีกาตัดบทไววา เอโกป อเนกายตน. . . (ปาฐะในมหาฎีกา
ก็เรียงไวคลาดเคลื่อนเหมือนกัน)

*
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สัมปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย แหงมโนสัมผัสที่เปนวิบากหลายประเภท สวนในอายตนะภายนอกทั้งหลาย รูปายตนะเปนปจจัย ๔ อยาง
โดยเปนอารัมมณะ----ปุเรชาต----อัตถิ----และอวิคตปจจัยแหงจักขุสัมผัส
อายตนะที่เหลือมีสัททายตนะเปนตน ก็เปนปจจัยแหงผัสสะที่เหลือมี
โสตสัมผัสเปนอาทิโดยนัยเดียวกันนั้น แตสําหรับมโนสัมผัส มีอายตนะ
เหลานั้นดวย ธรรมารมณดวยเปนปจจัย โดยเปนปจจัยนัยเดียวกันนั้น
และโดยเพียงแตเปนอารัมมณปจจัยเทานั้นดวย บัณฑิตพึงชี้แจง
อายตนะภายนอก ๖ ในความเปนปจจัยแหงผัสสะนั้นตามที่มันเปน (มี
เปนอารัมมณปจจัยเปนตน) โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้และ
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
[แกบท ผสฺสปจฺจยา เวทนา]
ในบทวา ผสฺสปจฺจยา เวทนา
[คาถาสังเขปเวทนา]
เวทนากลาวโดยทวารก็มี ๖ มีจักขุสมั ผัสสชาเวทนาเปนตนเทานั้น (แต) โดย
ประเภท ทราบกันวามันมีถึง ๙
[ขยายความ]
จริงอยู ในวิภังคแหงบทนี้ กลาวเวทนาไว ๖ ตามทวารเทานั้น
ดังนี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสต----ฆาน----ชิวหา----กาย----มโน-
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สัมผัสสชาเวทนา แตโดยประเภท ทราบกันวามันมีถึง ๘๙ เพราะ
ความที่มันสัมปยุตกับจิต ๘๙ ดวง
แตในเวทนาเหลานั้น เวทนา ๓๒ ที่
ประกอบกับวิบากจิตเทานั้น ทานกลาววา
เปนเวทนาที่ประสงคเอาในบทนี้
[คาถาสังเขปปจจยนัย]
ในเวทนา (ที่ประสงคเอา) เหลานั้น
ผัสสะเปนปจจัยแหงเวทนา ๕ ในปญจทวาร ๘ อยาง เปนปจจัยแหงเวทนาที่เหลือ
อยางเดียว แมในมโนทวารมันก็เปน
อยางนัน้
[ขยายความ]
ความวา ในเวทนาเหลานั้น ผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตนเปนปจจัย
๘ อยาง โดยเปนสหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----วิปาก----อาหาร---สัมปยุต----อัตถิ----และอวิคตปจจัย แหงเวทนา ๕ อันมีจักขุประสาท
เปนตนเปนวัตถุ (ที่ตั้ง) ในปญจทวาร แตผัสสะมีจักขุสัมผัสเปนตน
นั้น เปนปจจัยอยางเดียว โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทานั้น แหงเวทนา
ที่เหลือ คือ เวทนาที่เปนกามาวจรวิบาก อันเปนไปดวยอํานาจสัมปฏิจฉันนจิตสันตีรณจิตและตทารัมมณจิตในทวารหนึ่ง ๆ
ขอวา 'แมในมโนทวารมันก็เปนอยางนั้น' ความวา แมใน
มโนทวาร ผัสสะกลาวคือมโนสัมผัสที่เกิดรวมกันนั้นก็เปนปจจัย ๘ อยาง
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เชนนั้นเหมือนกัน แหงเวทนาที่เปนกามาวจรวิบาก อันเปนไปดวย
อํานาจตทารัมมณจิต และแมแหงเวทนาเตภูมิวิบากอันเปนไปดวย
อํานาจปฏิสนธิจิตและภวังคจุติจิต สวนกามาวจรเวทนาทั้งหลายที่
เปนไปดวยอํานาจตทารัมมณจิตในมโนทวารนั้นใด มโนสัมผัสอัน
สัมปยุตกับมโนทวาราวัชนจิต เปนปจจัยแหงเวทนาเหลานั้นแตอยาง
เดียว โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทานั้น
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา ผสฺสปจฺจยา เวทนา
[แกบท เวทนาปจฺจยา คณฺหา]
[คาถาสังเขปตัณหา]
ตัณหา ๖ โดยแยกเปนรูปตัณหาเปนตน
ทรงแสดงในบทนี้ ในตัณหาเหลานั้น
ตัณหาขอหนึ่ง ๆ ทราบกันวาเปน ๓ (ๆ)
อยาง ตามอาการที่เปนไป
[ขยายความ]
จริงอยู ในบทนี้ ในวิภังคทานแสดงตัณหา ๖ โดยใหชอื่ ตาม
อารมณวา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ดุจบุตรที่ถูกแสดงโดยใหชื่อตามบิดาวา เศรษฐีบุตร พราหมณบุตร เปนตนฉะนั้น อนึ่ง ในตัณหาเหลานั้น
ตัณหาขอหนึ่ง ๆ ทราบกันวาเปน ๓ (ๆ) อยาง ตามอาการที่เปนไป
ดังนี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
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ก็รูปตัณหานั่นและ เมื่อใด (มัน) ยินดีรูปารมณที่มาสูคลองจักษุ
ดวยอํานาจความพอใจทางกามเปนไป เมื่อนั้น (มัน) ก็ไดชื่อวา
เปนกามตัณหา เมื่อใดมันเปนไปกับสัสสติทิฏฐิ อันเปนไปโดยเห็น
วา อารมณอันนั้นแหละเปนของเที่ยงยั่งยืน เมื่อนัน้ มันก็ไดชื่อวา
เปนภวตัณหา ดวยวา ราคาที่สหรคตกับสัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา
ภวตัณหา สวนวาเมื่อใดมันเปนไปกับอุจเฉททิฏฐิ อันเปนไปโดย
เห็นวา อารมณอันนั้นแหละจะขาดสูญไป เมื่อนั้นมันก็ไดชอื่ วาเปน
วิภวตัณหา ดวยวาราคะที่สหคตกับอุจเฉททิฏฐิ ทานเรียกวาวิภวตัณหา แมในตัณหาที่เหลือมีสัททตัณหาเปนตน ก็นัยนี้ เพราะ
เหตุนั้น มันจึงเปนตัณหา ๑๘ มันเปนไปในรูปารมณเปนตนที่เปน
ภายใน ๑๘ ที่เปนภายนอก ๑๘ เพราะฉะนั้น จึงเปนตัณหา ๓๖
โดยประการดังนี้ มันเปนอดีต ๓๖ เปนอนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน ๓๖
ดังนั้นมันจึงเปนตัณหา ๑๐๘ ตัณหาเหลานั้นบัณฑิตพึงทราบวา เมื่อ
ยอมันเขาอีก มันก็คงเปนตัณหา ๖ ดวยอํานาจแหงอารมณมีรูปเปนตน
หรือเปนตัณหา ๓ โดยเปนประเภทกามตัณหาเปนอาทิเทานั้นเอง
ก็เพราะวาสัตวทั้งหลายนี้ พอใจเวทนาอันเกิดขึ้นดวยอํานาจ
อารมณมีรูปเปนตน จึงทําสักการ (รางวัล) ใหญแกจิตรการ (ชาง
เขียน) คนธรรพ (นักดนตรีและขับรอง) คันธิก (ชางปรุงเครื่องหอม)
สูท (พอครัว) ตันตวาย (ชางทอผา) และ รสายนวิธายกแพทย
(แพทยผูแตงยาตามตําหรับรสายนเวท ) เปนอาทิ ซึ่งเปนผูใหอารมณ
*

*

รสายนเวท ในที่นี้ คือวิชาเคมีแผนโบราณ
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มีรูปเปนตน ก็ดวยความรักในเวทนา ดุจบิดาพอใจบุตร (ของตน)
แลวทําสักการใหญแกแมนม ก็ดวยความรักในบุตรฉะนั้น เหตุฉะนั้น
ตัณหาทั้งปวงนั่น บัณฑิตพึงทราบเถิดวา เปนตัณหามีเพราะปจจัยคือ
เวทนา
ก็เพราะ สุขเวทนาที่เปนวิบากอยางเดียว
เทานั้น ทานประสงคเอาในบทนี้ เหตุนั้น
สุขเวทนานั้น จึงเปนปจจัยแหงตัณหา
ประการเดียวเหมือนกัน
คําวา '(เปนปจจัย) ประการเดียว' คือเปนปจจัยโดยเปน
อุปนิสสยปจจัยเทานั้น หรือเพราะวา
ผูม ีทุกข ยอมปรารถนาความสุข ผูม ี
สุขเลาก็ปรารถนาความสุขยิ่งขึ้นไป สวน
อุเบกขาเวทนา เพราะเปนเวทนาละเอียด
ทานก็กลาววาเปนสุขเหมือนกัน เหตุนั้น
๑

๒

๑. มหาฎีกาชวยขยายความวา ชางทอนัน้ ใหโผฏฐัพพารมณ คือ ผาเนื้อดีสัมผัสนิ่ม
แพทยใหธรรมารมณ (คือความชุมชื่อใจ ?) ดวยอํานาจรสยาที่ซึมซาบไป และชวย
เยียวยาใหรอดอยูได
๒. มหาฎีกาวา อีกประการหนึ่ง อาจกลาวไดวา อุเบกขาเปนไดทั้งทุกขทั้งสุข คือ
อุเบกขาที่เปนอกุศลวิบาก จัดเขาฝายทุกข เพราะเปนอนิฏฐะ ที่เปนกุศลวิบาก จัดเขา
ฝายสุข เพราะเปนอิฏฐะ เหตุฉะนัน้ มันจึงเปนอุปนิสสยปจจัยแหงตัณหาได
เหมือนทุกขและเหมือนสุข
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เวทนาจึงเปนปจจัยแหงตัณหาไดทั้ง ๓ แต
เพราะวาตัณหา ซึ่งพระมหาฤษีเจาตรัสไว
ในบทวา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา นั้น แม
มีเวทนาเปนปจจัย (แต) เวนอนุสัย
เสีย มันก็ไมมี เพราะฉะนั้น มันจึงไมมี
แกพราหมณ (คือสมณะ) ผูอยูจ บพรหมจรรยแลว
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
*

เนื่องมาแตปญ
 หาซึ่งอาจมีวา เมื่อตัณหาเปนสิ่งที่มีขึ้นเพราะปจจัยคือเวทนา พระ
อรหันตก็มีเวทนาเหมือนกัน ถากระนั้น พระอรหันตมมิ ีตัณหาดวยหรือ ? ในที่นี้ทา น
จึงแกไววา ถึงมีเวทนาเปนปจจัย แตไมมีอนุสัยเปนเชื้อ ตัณหาก็ไมเกิด เพราะฉะนั้น
ตัณหาจึงไมมแี กพระอรหันต
มหาฎีกาชวยอธิบายวา ที่ทานกลาวเชนนี้ ก็เพื่อจะหามความประสงคที่วามีเวทนา
เปนปจจัยแลว ตัณหาตองเกิดแนนอน เพราะบาลีวาไวอยางนั้น (คือ เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา-ตัณหามีเพราะปจจัย คือเวทนา) มิไดมีบาลีวา อนุสยสหายา เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
- เวทนามีอนุสยั เปนสหาย จึงเปนปจจัยแหงตัณหา เพราะฉะนัน้ จะคานความประสงค
นั้นอยางไรได ? แกวา มิใชเชนนั้น เรื่องนี้พระองคตรัสเปนเรื่องวัฏฏะ อันวัฏฏะนั้น
ปราศจากอนุสยั แลวมันก็เปนไปไมได เพราะฉะนัน้ ความก็บงอยูในตัววา มันก็ตอง
เปนเวทนาที่ประกอบดวยอนุสัยนั่นแหละ จึงเปนปจจัยแหงตัณหาได อีกประการหนึ่ง
มันเนื่องเปนสายมาแตอวิชชา มันก็ยอ มมีอนุสัยประกอบอยูเอง หนึ่ง บาลีบทนี้
ก็กําหนดความแตวา ตัณหามีเพราะปจจัยคือเวทนา เวนเวทนาเสียมันก็ไมมีเทานัน้
หาใชกําหนดเด็ดขาดวา มีเวทนาเปนปจจัยแลว ตัณหาตองมี ดังนี้ไม
*
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[แกบท ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน]
ในบทวา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานมี ๔ บัณฑิตพึงอธิบายอุปาทาน ๔ นั้น
โดยอรรถวิภาค (จําแนกความ) โดยสังเขป
และโดยพิสดารแหงธรรม และโดยลําดับ
นี่เปนอธิบายในอุปาทานนั้น คือ ในคาถานี้ ชั้นแรก (วาดวย)
อุปาทานมี ๔ นี้ คือ กามุปาทาน ทิฏูปาทาน สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน
(ตอไป) นี้เปนอรรถวิภาคแหงอุปาทานเหลานั้น
[อรรถแหงกามุปาทาน]
(อรรถวา) บุคคลยอมถือมั่นซึ่งกามที่ไดแกวัตถุ เหตุนี้จึงชื่อ
กามุปาทาน (แปลวา ความถือมั่นกามแหงบุคคล) ดังนี้บาง
(อรรถวา) กาม (คือกิเลส) ดวย กาม (คือกิเลส) นั้นเปน
ธรรมชาตผูถอื มั่นดวย เหตุนี้จึงชื่อกามุปาทาน (แปลวากามผูถือมั่น)
ดังนี้บาง
[อรรถแหงอุปาทานศัพท]
คําวา อุปาทาน แปลวา ถือมั่น (คือยึดไว) เพราะอุปศัพท
ในที่นี้มี ทัฬห ศัพท (มัน่ แขงขัน รุนแรงยิ่งนัก) เปนอรรถ ดังอุป
*

มหาฎีกาวา "กามศัพทในอรรถกอนเปนกรรมสาธนะ ในอรรถหลังเปนกัตตุสาธนะ เพราะ
หมายถึงกิเลสกาม สวนอุปาทานศัพทเปนกัตตุสาธนะทัง้ สอุงอรรถ"(?)

*
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ศัพทในคําอุปยาส (ลําบากใจยิ่งนัก คือคับแคน) และคํา อุปกฏ
(ชักมาใกลนกั คือจวนเจียน) เปนตน
[อรรถแหงทิฏูปาทาน]
นัยเดียวกันนั้น (คืออุปาทานศัพทมีอรรถวา ถือมั่น ยึดไว
เชนเดียวกัน) คือ (อรรถวา) ทิฏฐิดวย ทิฏฐินั้นเปนธรรมชาตถือ
มั่นดวย เหตุนั้นจึงชื่อ ทิฏูปาทาน (แปลวา ทิฏฐิอันยึดไว) อีกอรรถ
หนึ่งวา ทิฏฐิยอมถือมั่นทิฏฐิ เหตุนั้น จึงชื่อทิฏูปาทาน (แปลวา
ทิฏฐิยึดทิฏฐิ) ดวยวา อุตรทิฏฐิ (ความเห็นชั้นหลังมา) ยอมยึด
ปริมทิฏฐิ (ความเห็นที่มีมากอน) ในความเห็นผิดทั้งหลาย มีเห็นวา
อัตตาเที่ยง และโลกเที่ยง เปนตน
[อรรถแหงสีลัพพตุปาทาน]
นัยเดียวกัน คือ (อรรถวา) บุคคลยอมถือมั่นศีลพรต เหตุนี้
จึงชื่อ สีลัพพตุปาทาน (แปลวา ความถือมั่นศีลพรตแหงบุคคล) ดังนี้
บาง (อรรถวา) ศีลพรตดวย ศีลพรตนั้นเปนธรรมชาตถือมั่นดวย
เหตุนั้น จึงชื่อ สีลัพพตุปาทาน (แปลวา ศีลพรตอันถือมั่น) ดังนี้บาง
ดวยวา ศีลพรตตาง ๆ มีโคศีล และ โคพรต เปนตน เปนอุปาทานอยู
ในตัวมันเอง เพราะยึดมั่นวา ความบริสุทธิ์จักมีดวยศีลพรตอยางนั้น
๑

๒

๑. ปาฐะในมหาฎีกาเปนอุปกุฏ (แปลวาเดือดพลาน หรือเนาเฟะ กระมัง)
๒. ศีลหรตในที่ทานหมายถึงปกติธรรมเนียมและการปฏิบัติที่วิปริตวิปลาสตาง ๆ เชน
ถือธรรมเนียมโค เรียกวา โคศีล ปฏิบัติอยางโคเปนอาจิณ เรียกวา โคพรต โคศีล
นั้น เชนยืน ๔ ขา เปลือยกาย โคพรต เชนเดิมกิน ยืนถายอุจจาระปสสาวะ ฯ ล ฯ
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[อรรถแหงอัตตวาทุปาทาน]
นัยเดียวกัน บุคคลทั้งหลายยอมกลาวเพราะสิ่งนั้น (เปนเหตุ)
เหตุนี้ สิ่งนั้นจึงชื่อ วาทะ (แปลวาสิ่งเปนเหตุกลาว)
สัตวทั้งหลายยอมถือนั้น แมเพราะสิ่งนั้น (เปนเหตุ) เหตุนี้
สิ่งนั้นจึงชื่อ อุปาทาน (แปลวา สิ่งเปนเหตุถือมั่น)
ถามวา บุคคลทั้งหลาย ยอมกลาวก็ดี ยอมถือมั่นก็ดี ซึ่งอะไร ?
ตอบวา---- ซึ่งอัตตา
สิ่งเปนเหตุกลาวเปนเหตุถือมั่นซึ่งอัตตา ชื่อวา อัตตวาทุปาทาน
อีกอรรถหนึ่ง บุคคลทั้งหลาย ยอมถือมั่นเอาเพียงคําวา อัตตา
เทานั้นเอง วาเปนอัตตา เพราะสิ่งนั้น (เปนเหตุ) เหตุนี้ สิ่งนัน้ จึงชื่อ
อัตตาวาทุปาทาน (แปลวาสิ่งเปนเหตุถือมั่นเพียงคําวา อัตตา)
นี่เปนอรรถวิภาคแหงอุปาทานเหลานั้น เปนอันดับแรก
[โดยสังเขปและโดยพิสดาร]
สวนในขอสังเขปและพิสดารแหงธรรม (นัน้ ) โดยสังเขป อัน
๑

๒

๑. เพราะอัตตาจริง ๆ ไมมี มหาฎีกาชวยอธิบายวา อัตตวาทุปาทานนี้ โดยความ
ก็คือทิฏฐิที่เปนเหตุแหงการกลาวการบัญญัติอัตตาขึ้น และถือมั่นวาเปนอัตตาจริง ๆ
อรรถวิภาคแหงอุปาทานนี้ แปลก็ฝด เขาในก็ยาก ทานยักเยื้องความทําเปน
สาธนะตาง ๆ คิดไมเห็นเหตุวาทําไมทานจึงตองทําใหตา ง ๆ กัน ใหยงุ ยากเชนนั้น
อุปาทาน เราเคยแปลมาเปนภาวสาธนะ คือแปลวา "ความ. . .อยางเดียว ไมเคยนึก
วาจะเปนสาธนะอื่นเลย ทั้งนี้ ก็เห็นจะตองปรับเขาบท "รูมากยากนาน รูนอยพลอย
รําคาญ" นั่นแหละ นักศึกษาพิจารณาดูใหดีเถิด
๒. มหาฎีกาวินิจฉัยวา ธมฺมสงฺเขปวิตฺถาเร นี้เปนนิทธารณะ มี สงฺเขปโต และ
วิตฺถารโต เปนนิทธารณิยะ
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ดังแรก ตัณหาทัฬหัตตะ (ความแนนเหนียวแหงตัณหา) เรียกวา
กามุปทาน เพราะมาในบาลีวา "ในอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน
เปนไฉน ? กามฉันทะ (ความพอใจดวยอํานาจกิเลสกาม) ในกาม
(คุณ) ทั้งหลายอันใด กามราคะ (ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม)
ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามนันทิ (ความยินดีดวยอํานาจกิเลสกาม)
ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามตัณหา (ความอยางดวยอํานาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามเสนหะ (ความรักดวยอํานาจ
กิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามปริฬาหะ (ความรุมรอน
ดวยอํานาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามมุจฉา (ความ
สยบอยูดวยอํานาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลายอันใด กามัชโฌสานะ (ความจอดใจอยูดวยอํานาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ)
ทั้งหลายอันใด อันนี้เรียกวา กามุปาทาน "
อุตรตัณหา (ตัณหาที่เกิดทีหลังตอ ๆ มา) อันเกิดเปนโทษ
หนาแนนขึ้น เพราะมีปุริมตัณหา (ตัณหาที่เกิดกอน ๆ ) เปนอุปนิสสย*

อภ. สง ๓๔/๓๐๖ ศัพทเหลานี้เคยแปลกันวา ความพอใจในกาม ความกําหนัด
ในกาม ฯ ล ฯ แตในบาลีนมี้ ี กาเมสุ ซึ่งหมายถึง วัตถุกาม เรียงกํากับไวขางหนา
กามในศัพททงั้ หลายนั้น จึงหมายถึงกิเลสกาม ซึ่งเปนเหตุใหพอใจใหกําหนัด ฯ ล ฯ
จะแปลอยางเคยไมได โดยนัยนี้ กามุปาทาน ก็นาจะตองแปลวา "ความถือมั่นดวย
อํานาจกิเลสกาม" ไปตามกัน สวนในมหาฎีกาแนะใหแปลเปนอวธารณ คือแปลวา
ความพอในคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร (กามสงฺขาโต ฉนฺโท กาโมเยว
ราโค. . .) ฟงขัดหูนักศึกษาไทย จึงไมแปลตามทาน และถาแปลอยางนี้ กามุปาทาน
ก็ทีจะตองแปลวา "ความถือมั่นคือความใคร" ไปดวยกันกระมัง
*
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ปจจัย นั่นเอง ชื่อตัณหาทัฬหัตตะ
แตอาจารยลางเหลากลาววา "ความปรารถนาอารมณที่ยังไมมา
ถึง เปนตัณหา อุปมาดังการยื่นมือของโจร (ความหาสิ่งของ) ใน
ที่มืด ฉะนั้น ความยึดเอาอารมณที่มาถึงเขาไวเปนอุปาทาน อุปมา
ดังการควาเอาสิ่งของ (ที่ควานเจอเขา) ของโจรนั้นนั่นแหละ อัน
ธรรม (ทั้งสอง) นั้นเปนปฏิปกษตออัปปจฉตาและสันตุฏฐิตา (คนละ
อยาง) อนึ่ง เปนมูลแหงปริเยสนทุกข (ทุกขเพราะการแสวงหา) และ
อารักทุกข (ทุกขเพราะการรักษา)" (คนละอยางเหมือนกัน )
สวนอุปาทาน ๓ ที่เหลือ โดยสังเขปก็เปนเพียงทิฏฐิ (อยางหนึ่ง ๆ)
เทานั้น
สวนวาโดยพิสดาร ความแนนเหนียวแหงตัณหา หา ใน
อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน อันมีประเภทตั้ง ๑๐๘ ทีก่ ลาวมากอน (นั่น)
เปนกามุปาทาน มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ เปนทิฏูปาทาน ดังบาลีวา
"ในอุปาทานเหลานั้น ทิฏูปาทานเปนอยางไร ? ความเห็น ฯ ล ฯ
ความถือวิปลาสเชนนี้วา "การให (เปนทาน) ไมมี (ผลวิบาก)
๑

๒

๑. ปาฐะในสุทธิมรรคเรียงแยกไวเปน ปุริมตณฺหา อุปนิสฺสยปจฺจเยน เขาใจวา
คลาดเคลื่อน ที่ถูกเปนศัพทสมาสเรียงติดกัน จึงจะไดความดังแปลไวนั้น
๒. มติของเกจิอาจารยนกี้ ็นา ฟง ! เพราะตามที่แกมาวา กามุปาทาน ก็คือตัณหาอยาง
แนนเหนียว โดยอางบาลีที่กลาวไววา กามตัณหานั่นเอง เรียกวา กามุปาทาน ดังนี้
ก็สรูปไดวา ตัณหากับอุปาทานเปนอันเดียวกัน จึงนามีปญ
 หาวา เมื่อเปนอันเดียวกันแลว
จะวาตัณหาเปนปจจัยแหงอุปาทานอยางไรกัน ? เกจิอาจารยนี้เห็นวาเปนคนละอัน
(ก็เปนคานบาลีนั่นแหละ) มหาฎีกาก็อธิบายสนับสนุนดวย ทานพุทธโฆสะ ก็ดูที
จะอ้ําอึง เพราะไมวนิ ิจฉัยวาชอบไมชอบอยางไรเลย
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การ (ใหเปนการ) บูชา ไมมี (ผลวิบาก) ฯลฯ สมณพราหมณทั้งหลาย
ผุดําเนินชอบปฏิบัติชอบ ผูซึ่งทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอืน่ ดวย
อภิญญาเองแลว (ประกาศ) ใหรูทั่วกัน ไมมีในโลก" ดังนี้อันใด
อันนี้เรียกวา ทิฏูปาทาน"
สวนความยึดมั่นวา 'ความบริสุทธิ์มีไดดวยศีลและพรตทั้งหลาย
เปนสีลัพพตุปาทาน ดังบาลีวา "ในอุปาทานเหลานั้น สีลัพพตุปาทาน
เปนอยางไร ? ความเห็น ฯ ล ฯ ความถือวิปลาสเชนนี้วา "ความ
บริสุทธิ์มีไดดวยศีล ความบริสุทธิ์มีไดดวยพรต ความบริสุทธิ์ไดดวย
ศีลและพรต" ดังนี้อันใด อันนี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน"
สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ เปนอัตตวาทุปาทาน ดังบาลีวา "ใน
อุปาทานเหลานั้น อัตตวาทุปาทานเปนอยางไร? ปุถุชนผูมิไดสดับ
ในโลกนี้ ฯ ล ฯ มิไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเห็นรูปโดย
ความเปนตน ฯ ล ฯ ความเห็น ฯ ล ฯ ความถือวิปลาสเชนนี้อันใด
อันนี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน "
นี่เปนความสังเขปและความพิสดารแหงธรรมในอุปาทานนั้น
[โดยลําดับ]
สวนในขอวา 'โดยลําดับ' นั้น มีพรรณนาวา ลําดับมี ๓ อยาง
คือลําดับความเกิดขึ้น ๑ ลําดับการละ ๑ ลําดับการแสดง ๑
ในลําดับ ๓ อยางนั้น เพราะไมมีวา "ความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้
๑

๒

๓

๑. ๒. ๓. อภิ. ส. ๓๔/๓๐๖-๗-๘
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มีกอนเพื่อน ในสงสารอันไมมีใครรูเบื้องตนเบื้องปลาย" ดังนี้ ลําดับ
ความเกิดขึ้นแหงกิเลสทั้งหลาย ทานจึงไมกลาวไวโดยตรง แตโดย
ออมพึงกลาวไดวา อัตตวาทุปาทานเกิดกอนเพื่อน ตอนั้นทิฏูปาทาน
สีลัพพตุปาทาน และกามุปาทานจึงเกิด (โดยลําดับ) โดยอธิบายดังนี้
คือ โดยมาก ในภพอันหนึ่ง (อัตตวาทุปาทานคือ) ความถือมั่นวาเที่ยง
หรือวาขาดสูญ อันมีความถืออัตตาไปหนา (เกิดขึ้นกอน) ตอนั้น
สีลัพพตุปาทาน อันมีความวิสุทธิ์แหงอัตตาเปนขอมุงหมาย (จึงเกิดขึ้น)
แกบุคคลผูถือวา อัตตานี้เที่ยง (แลว) กามุปาทาน (จึงเกิดขึ้น)
แกบุคคลผูถือวา อัตตานี้ขาดสูญ ไมแยแสตอปรโลก นี่เปนลําดับ
ความเกิดขึ้นแหงอุปาทาน ๔ นั้น ในภพอันหนึ่ง
สวนลําดับการละพึงทราบวา ในอุปาทาน ๔ นั้น อุปทาน ๓
มีทิฏูปาทานเปนตน ละไดกอน เพราะอุปาทาน ๓ นั้น เปนโทษ
ที่โสดาปตติมรรคพึงกําจัด กามุปาทานละไดภายหลัง เพราะกามุปาทาน
เปนโทษที่อรหัตมรรคพึงกําจัด นี่เปนลําดับการละแหงอุปาทาน
ทั้งหลายนั้น
สวนลําดับการแสดง พึงทราบวาในอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน
แสดงกอน เพราะเปนโทษมีวิสัยใหญ และเพราะเปนโทษปรากฏ
(เห็นชัด) ดวย จริงอยู กามุปาทานนั้น นับเปนโทษมีวิสัยใหญ
เพราะสัมปโยคกับจิตทั้ง ๘ ดวง อุปาทานนอกนี้นับเปนโทษมีวิสัยนอย
เพราะสัมปโยคกับจิต (เพียง) ๔ ดวง อนึ่ง กามุปาทาน นับวาเปน
*

*

คําวาวิสัย มหาฎีกาวา ไดแกจิตตุบาท อันเปนที่เกิด
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โทษปรากฏแกหมูสัตว เพราะความที่หมูสัตวเปนผูยินดีในอาลัย โดย
มาก อุปาทานนอกนี้ไมปรากฏ ผูมกี ามุปาทาน ยอมเปนผูมากไป
ดวยการทํามงคล มีโกตุหลมงคล (การมงคลที่ทําใหเปนการครึกครื้น ?)
เปนตน เพื่อ (ให) ได (วัตถุ) กามทัง้ หลายโดยงาย ความเปน
ผูมากดวยการทํามงคล มีโกตุหลมงคลเปนตน ของบุคคลผูมีกามุปาทาน
นั้น เปนสัสตทิฏฐิ เพราะฉะนั้น ทิฏูปาทาน จึงแสดงในลําดับ
กามุปาทานนั้น ทิฏูปาทานนั้น เมื่อแตกออกก็เปนสองอยาง โดย
เปนสีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน ในสองอยางนั้น สีลัพพตุปาทาน แสดงกอน เหตุวาเปนโทษหยาบ เพราะแมเห็นกิริยาโคหรือ
กิริยาสุนัขก็ตาม (ที่คนมีสีลัพพดตุปาทานแสดง) ก็พึงทราบได อัตตวาทุปาทาน แสดงไวสุดทาย เพราะเปนโทษละเอียด นี่เปนลําดับ
การแสดงแหงอุปาทาน ๔ นั้น
๑

๒

๓

๑. อาลยรามตา ในบาลีโดยมากเปนอาลยา. . . อาลัย มหาฎีกาวาไดแกปญจุปาทานขันธ (นาจะวาไดแกกามคุณ)
๒. โกตุหล หรือ โกตูหล แปลวา ไหวหวั่นดวยเสียง อยางไทยเราพูดวา 'เสียงสนั่น
หวั่นไหว' (โกตุ - เสียง หล - ไหว) ชาวชมพูทวีปมักชอบเสียงดัง แมแตคุยกัน
ก็ราวกะทะเลาะกัน ยังคําวา 'โกตุหลสาลา' ก็คือศาลาที่ปลูกไวสําหรับคนไปคุยกัน
โตวาทะกัน โดยใชเสียงอันดัง จะแปลงวา 'ศาลาอึกทึก' ก็นาจะได
๓. ปาฐะวิสุทธิมรรคตรงนี้เรียงพิมพไววา . . .พหุโล โหติ น สสฺสตทิฏฐีติ ตทนนฺตร
ทิฏูปาทาน ไมสามารถจะแปลใหไดความตามที่ควรจะเปน โดยเฉพาะก็ น สสฺสตทิฏฐิ เมื่อปฏิเสธวา ไมเปนสัสสตทิฏฐิเสียแลว ก็เขากับความขางหลังไมไดทีเดียว
เดชะบุญ มหาฎีกาทานนําศัพทตรงนี้มาแกไว ๒ ศัพท คือ สา กับ อสฺส สา โยค
โกตุ. . . พหุลตา อสฺส โยค กามุปาทานวโต จึงเห็นความขึ้น และวินจิ ฉัยไดวา น.
นั้นพลัดเขามาแน และตกคําสําคัญไป ๒ คํา เมื่อเรียงศัพทตามนัยมหาฎีกา จึงควร
เปนวา . . .พหุโล โหติ สาสฺส สสฺสตทิฏีติ . . . ดังที่แปลไวนั้น ไดความดีทีเดียว
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[คาถาสังเขปปจจยนัย]
ก็ในอุปาทานทั้งหลายนี้ ตัณหาเปนปจจัยอยาง
เดียวแหงอุปาทานขอหนาเพื่อน มันเปนปจจัย
๗ อยางบาง ๘ อยางบางก็มี แหงอุปาทาน ๓ ที่เหลือ
[ขยายความ]
ก็แลในอุปาทานทั้งหลายนี้ คือในอุปาทาน ๔ ที่แสดงมาดังนี้
กามตัณหาเปนปจจัยอยางเดียว โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทานั้น แหง
อุปาทานขอหนาเพื่อน คือ กามุปาทาน เพราะเกิดขึ้นในอารมณทั้งหลาย
ที่ตัณหายินดีโดยเฉพาะ แตมันเปนปจจัย ๗ อยาง โดยเปนสหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย
และเหตุปจจัยบาง เปน ๘ อยาง กับทั้งอุปนิสสยปจจัยบางก็มี
แหงอุปาทาน ๓ ที่เหลือ แตวาเมื่อใดมันเปนปจจัยโดยเปนอุปนิสสยะ
เมื่อนั้นมันก็เปนอสหชาต (คือไมเปนสหชาต) ดวยแล
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
[แกบท อุปาทานปจฺจยา ภโว]
ในบทอุปาทานปจฺจยา ภโว
พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ (คือความแหงคํา) ๑
โดยธรรม (คือ ความหมายของขอธรรม) ๑ โดย
สาตะถะ [คือ ขอที่ยังมีประโยชนที่จะกลาวซ้ํา] ๑
*

*

ชอบกล เมื่อเปนอุปนิสสยะแลวไมเปนสหชาตดวย จะเปน ๘ ไดอยางไร
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โดยเภทะ (คือ แบงออก) และโดยสังคหะ (คือ
รวมเขา) ๑ โดยสิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไร ๑
[วินิจฉัยโดยอรรถ]
วินิจฉัยโดยอรรถในบทนั้นวา ธรรมใดยอมเปน เหตุนี้ ธรรมนั้น
จึงชื่อวา ภพ (แปลวาธรรมที่เปนขึ้น) ภพนั้นมี ๒ ประเภท คือ
กรรมภพ ๑ อุปบัติภพ ๑ ดังบาลีวา "ภพมีโดยสวน ๒ คือ กรรมภพ
ก็มี อุปบัติภพก็มี ดังนี้
ในภพ ๒ นั้น ภพ คือกรรม ชือ่ วา กรรมภพ นัยเดียวกัน
ภพคือความเขาถึง ชื่อวา อุปบัติภพ ก็แลในกรรมแลอัปบัตินี้
อุปบัติจัดเปนภพ เพราะเปน (คือเกิด) ขึ้น สวนกรรม พึงทราบ
วา จัดเปนภพโดยผลโวหาร (คือกลาวเล็งถึงผล) เพราะกรรมนั้น
เปนเหตุแหงภพ ดังความเกิดขึ้นแหงพระพุทธทั้งหลาย ตรัสวาเปนสุข
เพราะเปนเหตุแหงความสุขฉะนั้น
วินิจฉัยโดยอรรถในบทนี้ พึงทราบโดยประการที่กลาวมาฉะนี้
เปนอันดับแรก
[วินิจฉัยโดยธรรม]
[กรรมภพ]
สวนวินจิ ฉัยโดยธรรม พึงทราบวา ดันดับแรก กรรมภพ โดย
สังเขป ก็ไดแกเจตนา และธรรมทั้งหลายที่นับเปนกรรมมีอภิชฌา
๑

๒

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓ ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๔๑
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เปนตน อันสัมปยุตกับเจตนานั่นเอง ดังบาลีวา "ในภพ ๒ นั้น
กรรมภพเปนไฉน บุญญาภิสังหาร อบุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร
เปนปริตตภูม (คือภูมิกาม) ก็ดี เปนมหาภูม (คือ ภูมิมหรคต) ก็ดี
นี่เรียกวา กรรมภพ อนึง่ กรรมที่เปนภวคามี (ยังสัตวใหไปสูภพ)
ทั้งปวง ก็เรียกกรรมภพ "
ก็แลในกรรมภพนี้ เจตนา ๑๓ ดวง ชื่อวา บุญญาภิสังขาร
เจตนา ๑๒ ดวง ชื่ออบุญญาภิสังขาร เจตนา ๔ ดวงชื่อ อเนญชาภิสังขาร
โดยประการดังนี้ ความที่เจตนาเหลานั้นแหละมีวิบากนอยและมาก
เปนอันกลาวดวยคําวา "เปนปริตตภูม ก็ดี เปนมหาภูม ก็ดี" นั่น
สวนธรรมทัง้ หลายมีอภิชฌาเปนตนที่สัมปยุตกับเจตนา เปนอันกลาว
ดวยคําวา "อนึ่ง กรรมที่เปนภวคามีทั้งปวง" นี่
[อุปบัติภพ]
สวนอุปบัติภพ โดยสังเขปก็ไดแกขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรม
โดยเฉพาะ (วา) โดยประเภทมี ๙ อยาง ดังบาลีวา "ในภพ ๒
นั้น อุปบัติภพเปนไฉน กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ
ปญจโวการภพ นี่เรียกวา อุปบัติภพ"
ในภพเหลานั้น ภพที่นับวากาม ชื่อกามภพ (ความหมาย)
ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี้ (คือวา รูปภพ ก็แปลวา ภพที่นับวารูป
๑

๒

๑. ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๘๓
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อรูปภพ แปลวา ภพที่นับวาอรูป)
ภพของสัตวทั้งหลายผูมีสัญญา ชื่อสัญญาภพ นัยหนึ่ง สัญญา
มีอยูในภพนั้น เหตุนี้ ภพนั้นจึงชื่อ สัญญาภพ (แปลวา ภพที่มีสัญญา)
อสัญญาภพ พึงทราบโดยนัยตรงกันขาม
ธรรมชาติที่เปนเนวสัญญานาสัญญา (มีสญ
ั ญาก็มิใช ไมมีสัญญา
ก็มิใช) เพราะไมมีสัญญาหยาบและเพราะมีแตสัญญาละเอียด มีอยูใน
ภพนั้น เหตุนี้ ภพนั้นจึงชื่อ เนวสัญญานาสัญญาภพ
ภพที่เต็มไปดวยรูปขันธอยางเดียว ชื่อเอกโวการภพ นัยหนึ่ง
โวการ (คือขันธ) ของภพนั้นมีอยางเดียว เหตุนี้ ภพนั้น จึงชื่อ
เอกโวการภพ (แปลวาภพมีโวการเดียว) (ความหมาย) ในจตุโวการภพแลปญจโวการภพ ก็นัยนี้ (คือจตุโวการภพ ก็แปลวา ภพ
มีโวการ ๔ ปญจโวการภพ แปลวา ภพมีโวการ ๕)
ในภพเหลานั้น กามภพ ไดแกอุปาทินขันธ (ขันธมีใจครอง) ๕
รูปภพ ก็อยางนั้น อรูปภพ ไดแกอุปาทินขันธ ๔ สัญญาภพ
ไดแกอุปาทินขันธ ๕ อสัญญาภพ ไดแกอุปาทินขันธ ๑ เนวสัญญานาสัญญาภพ ไดแกอุปาทินขันธ ๔ ภพ ๓ มีเอกโวการภพ
เปนตน ก็ไดแกขันธ ๑ ขันธ ๔ และขันธ ๔ โดยเปนอุปาทินขันธ
วินิจฉัยโดยธรรมในบทนี้ พึงทราบโดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
ประการ ๑
*

เรื่องภพอะไร ไดแกขนั ธอะไรนี้ ฟงวุน ๆ ชอบกล กามภพก็ขนั ธ ๕ รูปภพ
ก็ขันธ ๕ สัญญาภพก็ขันธ ๕ ฯ ล ฯ เมื่อมีขันธเทากันแลว ไฉนจึงเรียกชื่อตางกัน
ทานไมแยมอธิบายไวบางเลย มหาฎีกาก็เฉยเสียดวย

*
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[วินิจฉัยโดยสาตถะ]
ขอวา 'โดยสาตถะ' มีวินิจฉัยวา ก็แลอภิสังขารทั้งหลายมี
บุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแหละ แมกลาวมาแลวในตอนแกสังขาร เชน
ดังที่กลาวในตอนแกภพ (นี้) เหมือนกันก็จริง แมเมื่อเปนเชนนั้น
อภิสังขารตอนกอน ทานกลาวโดยเปนอดีตกรรม เพราะเปนปจจัย
แหงปฏิสนธิในภพนี้ (แต) อภิสังขารตอนนี้กลาวโดยเปนปจจุบันกรรม
เพราะเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป เพราะฉะนั้น การกลาว
(ถึงอภิสังขาร) ซ้ําจึงยังมีประโยชนแท หรือ (อีกตัวอยางหนึ่ง)
ในตอนกอน เจตนาเทานั้นทานกลาววาเปนสังขาร โดยนัยวา 'ใน
อภิสังขาร ๓ นั้น บุญญาภิสังขารเปนไฉน เจตนาเปนกุศลกามาวจร. . .
(นี้เรียกวาบุญญาภิสังขาร) ดังนี้เปนตน แตในตอนนี้ แมธรรมทั้งหลาย
ที่สัมปยุตกับเจตนา ทานก็กลาวดวย โดยคําวา "แมกรรมที่เปนภวคามี
ทั้งปวง (ก็ชอื่ วากรรมภพ)" ดังนี้ อนึ่ง ทีกอน กรรมที่เปนปจจัย
แหงวิญญาณเทานั้น ทานกลาววาเปนสังขาร มาทีนี้ แมกรรมทีย่ ังสัตว
ใหเกิดในอสัญญาณภพ ทานก็กลาวดวย จะกลาวมากไปทําไมมี ใน
บทวา 'อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา' นั่น ก็บุญญาภิสังขารเปนตนนั่นแหละ
ทานกลาวแตธรรมที่เปนกุศลและอกุศล สวนในบทวา 'อุปาทานปจฺจยา ภโว' นี้ ทานกลาวธรรมทั้งที่เปนกุศล ทั้งที่เปนอกุศล ทั้งที่
เปนอัพยากฤต ก็เพราะ (ในตอนนี้) สงเคราะหเอาอุปบัติภพเขาดวย
เพราะฉะนั้น การกลาวซ้ํานี้ จึงยังมีประโยชนแท
วินิจฉัยโดยสาตถะในบทนี้ พึงทราบโ ดยนัยดังกลาวมาฉะนี้
อีกประการหนึ่ง
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[วินิจฉัยโดยแบงออกและรวมเขา]
ขอวา 'โดยเภทะ และสังคหะ' คือโดยแบงออกและโดยรวมเขา
ซึ่งภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน
[โดยแบงออก]
ความวา กรรมที่ยังสัตวใหเกิดในกามภพ ซึง่ มีเพราะปจจัย คือ
กามุปาทานใด อันสัตวทําเขา ธรรมคือกรรมนั้น ชื่อกรรมภพ
ขันธทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะ ชื่ออุปบัติภพ ใน
รูปภพและอรูปภพ ก็นัยนี้
โดยนัยดังนี้ กามภพ ทั้งสัญญาภพ และปญจโวการภพที่อยูภายใน
(คือรวมอยูในกามภพ) เปน ๒ รูปภพทั้งสัญญาภพ อสัญญาภพ
เอกโวการภพ และปญจโวการภพที่อยูภายใน เปน ๒ อรูปภพ
ทั้งสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ และจตุโวการภพ ที่อยูภายใน
เปน ๒ ดังนี้ ภพจึงเปน ๖ พรอมทั้งภพที่อยูภายใน อันมีเพราะ
ปจจัยคือกามุปาทาน ก็แล ภพที่มีเพราะปจจัยคือกามุปาทาน เปน ๖
๑

๒

๓

๑. โส กมฺมภโว โส นี้รับกับ ย ซึ่งหมายถึงกรรม เหตุไรทานจึงไมประกอบเปน
ต จะโยควา โส กมฺม ก็ขัดเชิงนัก จึงโยควา โส กมฺมธมฺโม
๒. ที่วา 'ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี'้ คือเรียงความอยางเดียวกันกับกามภพ เปลี่ยน
กามภวนิพพฺ ตฺตก ที่ยังสัตวใหเกิดในกามภพ เปนรูปภวนิพฺพตฺตก อรูปภวนิพฺพตฺตกฺจ
ที่ยังสัตวใหเกิดในรูปภพ และที่ยังสัตวใหเกิดในอรูปภพ เทานั้น นอกนั้นเหมือนกัน
๓. กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปนอยางละ ๒ คือ เปนกรรม ๑ อุปบัติ ๑ ประกอบ
เปนศัพทดังนี้ กามกรรมภพ กามุปบัติภพ รูปกรรมภพ รูปุปบัติภพ อรูปกรรมภพ
อรูปุปบัติภพ
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พรอมทั้งภพที่อยูภายในฉันใด แมภพที่มีเพราะปจจัยคืออุปาทานที่เหลือ
ก็เปน ๖ ๆ ฉันนั้นแล
ดวยประการดังนี้ โดยแบงออก ภพที่มีเพราะปจจัยคืออุปาทาน
จึงเปน ๒๔ พรอมทั้งภพที่อยูภายใน
[โดยรวบเขา] >
สวนวาโดยรวมเขา มีวินิจฉัยวา รวมกามภพและอุปบัติภพเขา
ดวยกันเสีย กามภพก็เปน ๑ กับทั้งภพที่อยูภายใน รูปภพและอรูปภพ
ก็รวมเขาอยางนั้น ดังนี้จึงเปนภพ ๓ อันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน
แมภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทานที่เหลือก็อยางนั้น (คือคงเปน ๓ ๆ)
ดวยประการดังนี้ โดยรวมเขา ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน จึง
เปน ๑๒ พรอมทั้งภพที่อยูภายใน
อีกนัยหนึ่ง กรรมทีม่ ีผลเปนกามภพ จัดเปนกรรภพอันมีเพราะ
ปจจัยคืออุปาทาน โดยไมแปลกกัน (คือไมแยกประเภทอุปาทาน)
ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นโดยเฉพาะ จัดเปนอุปบัติภพ ใน
รูปภพและอรูปภพ ก็นัยนี้ ดวยประการนี้ โดยรวมเขาอีกปริยาย
หนึ่ง. . . ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทานจึงเปน ๖ คือ กามภพ ๒
รูปกภพ ๒ อรูปภพ ๒ พรอมทั้งภพที่อยูภายใน
หรือวาไมแตะตองการแยกเปนกรรมภพและอุปบัติภพ เสีย ภพ
*

ปาฐะพิมพไวเปน กามภวอุปปตฺติภวเภท เขาใจวาคลาดเคลื่อน ที่ถูกเปน
กมฺมภว. . .
*
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ก็คงเปน ๓ โดยเปนกามภพเปนตน พรอมทั้งภพที่อยูภายใน
อนึ่งเลา ไมแตะตองการแยกเปนภพ ๓ มีกามภพเปนตนเสีย
ภพก็เปน ๒ โดยเปนกรรมภพและอุปบัติภพ
ไมแตะตองการแยกเปนกรรมภพและอุปบัติภพเสียอีกเลา ภพ
ก็คงเปน ๑ เทานั้น โดยเปนภพ (เอกพจน) ตามบทวา อุปาทานปจฺจยา
ภโว แล
วินิจฉัยโดยแยกออกและรวมเขา ซึ่งภพอันมีอุปาทานเปนปจจัย
ในบทนี้ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้ ประการ ๑
[วินิจฉัยโดยสิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไร]
ขอวา "ย ยสฺส ปจฺจโย จ" ความวา อนึ่ง ในบทอุปาทานปจฺจยา ภโว นี้ อุปาทานไร เปนปจจัยของภพไร บัณฑิตพึงทราบ
วินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไรนั้นดวย
ถามวา ก็ในบทนี้ สิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไรเลา ?
ตอบวา ทุกสิ่งเปนปจจัยของทุกสิ่งแหละ
จริงอยู บุถุชนเปรียบเหมือนคนบา เขาหาวิจารวา สิ่งนี้ควร
สิ่งนี้ไมควรไม ปรารถนาภพทุกภพดวยอํานาจอุปาทานทุกขอ แลว
ก็ทํากรรมทุกอยางทีเดียว เพราะฉะนั้น อาจารยลางเหลากลาวคําใด
วา "รูปภพอรูปภพยอมไมมีเพราะสีลัพพตุปาทาน" ดังนี้ คํานั้น จึง
*

*

ตโต มิใชรบั กับ ย ยสฺส แตแทนความทั้งประโยคนัน้
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ไมควรถือเอา แตควรถือวา "ภพทั้งปวงยอมมีไดเพราะอุปาทาน
ทั้งปวง" ขอนี้มีอยางไร ?
[กามุปาทานเปนปจจัยแหงกามภพ]
บุคคลลางคนในโลกนี้ คิดไปดวยอํานาจการไดยินสืบกันมาบาง
ตามแบบอยางที่ไดเห็นบาง วา "อันกามทั้งหลายนั้น ก็สมบูรณแต
ในตะกูลมหาสาลมีตระกูลขัตติมหาสาลเปนตน ในมนุษยโลก และ
ในกามาวจรเทวโลก ๖ ชั้นเทานั้น" ดังนี้แลว ถูกอสัปปุริสธรรมมีการ
ฟงเรื่องอสัทธรรมเปนตน กลอมใจเขา สําคัญไปวา กามทั้งหลายจะ
สําเร็จไดดวยการกระทํา (อยาง) นี้ (คืออยางที่ไดยิน) เลยกระทํา
ทุจริต มีกายทุจริตเปนตน ไปตามอํานาจแหงกามุปาทานเขาก็ได
เพื่อ (ให) ไดกามทั้งหลายนั้น เพราะทุจริตเต็มเขา เขาก็ไปเกิดใน
อบาย หรือมิฉะนั้น เมื่อปรารถนากามทั้งหลายที่ประสบพบเขา หรือ
จะคุมครองกามทั้งหลายที่ไดมาแลวก็ตาม ทําทุจริตมีกายทุจริตเปนตน
เขา ดวยอํานาจแหงกามุปาทาน (ก็ได) เพราะทุจริตเต็มเขา เขา
ก็ไปเกิดในอบาย
กรรมทีเ่ ปนเหตุแหงความอุบัติในอบายนั้น เปนกรรมภพ ขันธ
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาขยายความวา เกจิอาจารยสําคัญเอาวาการบําเพ็ญฌานยอมไมสําเร็จแกคน
ที่มีสีลัพพตุปาทาน เพราะมีบาลีกลาวไววา คนที่ถือธรรมเนียมของโคของสุนัขเต็มที่แลว
ก็จะไปเกิดรวมกับโคและสุนัข เหตุนนั้ จึงไดกลาววา รูปภพ และ อรูปภพ ยอมไมมี
เพราะสีลัพพตุปาทาน แตทจี่ ริงมีได ดังจะอธิบายตอไปนั้น
๒. เชนฆาสัตวบูชายัญ หรือฆาสัตวเชนสรวงตาง ๆ
๓. เชนรบเอา ปลนเอา ยื้อแยงเอา ขมขืนเอา หลอกลวงเอา
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ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้น ก็เปนอุปบัติภพของบุคคลนั้น สวน
สัญญาภพและปญจโวการภพก็รวมอยูในนั้นนั่นเอง
ฝายบุคคลอีกคนหนึ่ง เปนผูมีความรูเพิ่มพูนขึ้นดวยสัปปุริสธรรม
ทั้งหลายมีการไดฟงสัทธรรมเปนตนแลว สําคัญเอาวา กามทั้งหลายจะ
สําเร็จไดดวยการกระทํา (อยาง) นี้ ก็กระทําสุจริตมีกายสุจริตเปนตน
ดวยอํานาจกามุปาทาน เพราะสุจริตเปยมเขา เขาก็ไปเกิดในหมูเทพ
บาง ในหมูม นุษยบาง
กรรมอันเปนเหตุแหงความอุบัติในหมูเทพและมนุษยนั้น เปน
กรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นเปนอุปบัติภพ ของ
บุคคลนั้น สวนสัญญาภพและปญจโวการภพก็รวมอยูในนั้นเหมือนกัน
กามุปาทานเปนปจจัยแหงกามภพอันมีแตกตางกัน (หลายประเภท
เชน สุคติ ทุคติ) พรอมทั้งภพที่อยูภายใน ดังนี้
[กามุปาทานเปนปจจัยแหงรูปภพอรูปภพ]
บุคคลอีกคนหนึ่ง ไดฟงหรือคาดคะเนเอาก็ตาม วา กามทั้งหลาย
ในรูปภพและอรูปภพสมบูรณกวากามในกามภพนั้น ก็ทํารูปสมาบัติ
และอรูปสมาบัติใหเกิดขึ้นดวยอํานาจกามุปาทานนั่นเอง แลวก็ไปเกิด
ในโลกรูปพรหม และอรูปพรหม ดวยกําลังแหงสมาบัติ
กรรมอันเปนเหตุแหงความอุบัติในพรหมโลกนั้นเปนกรรมภพ
ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้น เปนอุปบัติภพของบุคคลนั้น สวน
สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ และ เอกโวการภพ
จตุโวการภพ ปญจโวการภพ ก็รวมอยูในนั้นแหละ
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กามุปาทานเปนปจจัยแหงรูปภพอรูปภพอันมีแตกตางกัน (หลาย
ประเภท) พรอมทั้งภพที่อยูในก็ไดดังนี้
[ทิฏูปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสาม]
บุคคลอีกผูหนึ่งเห็นไปวา "อันอัตตานี่ เมื่อภพแหงกามาวจรสมบัติ หรือรูปภพอรูปภพอยางใดอยางหนึ่งก็ตามขาดแลว ก็เปนอัน
ขาดสูญ" ดังนี้แลวยึดถืออุจเฉททิฏฐิ แลวก็ทํากรรมที่ไปกันไดกับ
ทิฏฐินั้น
กรรมนัน้ เปนกรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เปน
อุปบัติภพของบุคคลนั้น สวนภพทั้งหลายมีสัญญาภพเปนตน ก็รวม
อยูในนั้นแหละ
ทิฏูปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้ง ๓ คือทั้งกามภพและรูปภพอรูป
ภพอันมีแตกตางกัน (หลายประเภท) พรอมทั้งภพที่อยูภายในก็ไดดังนี้
[อัตตวาทุปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสาม]
บุคคลอีกผูหนึ่ง เห็นวา "อันอัตตานี่ ยอมจะมีความสุขปราศจาก
ความเรารอนอยูในภพแหงกามาวจรสมบัติ หรือในรูปภพและอรูปภพ
แหงใดแหงหนึ่งก็ได" ดังนี้แลวก็ทํากรรมที่ไปกนไดกับความเห็นนั้น
ดวย (อํานาจ) อัตตวาทุปาทาน
กรรมนัน้ เปนกรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เปน
อุปบัติภพของบุคคลนั้น สวนสัญญาภพเปนตนก็รวมอยูในนั้นแหละ
อัตตวาทุปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสามอันมีแตกตางกัน (หลาย
ประเภท) พรอมทั้งภพที่อยูภายใน ดังนี้
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[สีลัพพตุปาทานเปนปจจัยแหงภพทั้งสาม]
บุคคลอีกผูหนึ่งเห็นวา "อันความสุขยอมถึงซึ่งความเต็มเปยมแก
บุคคลผูทําศีลพรตนี้ใหบริบูรณ ในภพแหงกามาวจรสมบัติก็ตาม ใน
รูปภพและอรูปภพแหงใดแหงหนึ่งก็ตาม" ดังนี้แลวก็ทํากรรมที่ไปกัน
ไดกับความเห็นนั้น ดวยอํานาจสีลัพพตุปาทาน
กรรมนัน้ เปนกรรมภพ ขันธทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็
เปนอุปบัติภพของบุคคลนั้น สวนสัญญาภพเปนตนก็รวมอยูในนั้น
เหมือนกัน
แมสีลพั พตุปาทาน ก็เปนปจจัยแหงภพทั้งสามอันมีแตกตางกัน
(หลายประเภท) พรอมทั้งภพที่อยูภายในได ดังนี้แล
วินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไรเปนปจจัยของสิ่งไร ในบทนี้ พึงทราบ
ดังกลาวมาฉะนี้
[อะไรเปนปจจัยของอะไรอยางไร]
หากถามวา "ก็ในบทนี้ อุปาทานอะไรเปนปจจัยของภพอะไร
อยางไร" ดังนี้ไซร คําแกพึงมีวา
[คาถาสังเขปปจจยนัย]
บัณฑิตพึงทราบเถิดวา อุปาทานเปนอุปนิสสยปจจัย
แหงรูปภพและอรูปภพ อนึ่ง มันเปนปจจัยแหง
กามภพโดยปจจัยทั้งหลายมีสหชาตปจจัยเปนอาทิ
[ขยายความปจจยนัย]
ขยายความวา อุปาทานทั้ง ๔ อยางนั่น เปนปจจัยประเภทเดียว
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โดยเปนอุปนิสสยปจจัยเทานั้น ของรูปภพอรูปภพ คือของกรรมเฉพาะ
ที่เปนกุศลในกรรมภพ อันนับเนื่องในกามภพ และของอุปบัติภพดวย
(สวน) ในกามภพ มันเปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยเปนตนซึ่งแยกออกเปน
สหชาต----อัญญมัญญ----นิสสย----สัมปยุตต----อัตถิ----อวิคต----และเหตุ
ปจจัย ของอกุศลกรรมภพอันสัมปยุตกับตน แตเปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัยอยางเดียว ของกรรมภพที่เปนวิปยุต
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบทวา อุปาทานปจฺจยา ภโว
[แกบท ภวปจฺจยา ชาติ]
ในบททั้งหลายมีบทวา ภวปจฺจยา ชาติ เปนอาทิ การวินิจฉัยคํา
มีคําวาชาติเปนตน พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในสัจจนิเทศเถิด สวน
คําวา ภโว ในบทนี้หมายเอากรรมภพอยางเดียว เพราะกรรมภพนั้น
เปนปจจัยแหงชาติ อุปบัติภพหาเปนปจจัยไม ก็แลกรรมภพนั้นเปน
ปจจัยสองอยาง โดยเปนกัมมปจจัยและอุปนิสสยปจจัยเทานั้นแล
หากคําถามจะพึงมีวา "ก็ขอที่วา 'ภพเปนปจจัยของชาติ' นั่นจะ
พึงทราบไดอยางไร ?" ดังนี้ไซร คําตอบพึงมีวา "พึงทราบไดโดย
ที่แมในเมื่อปจจัยภายนอกมีเสมอกัน ก็ปรากฏความแปลกกันมีความเปน
๑

๒

๓

๑. กมฺมภเว เปนภินนาธารใน กุสลกมฺมสฺส หมายความวา กรรมภพนั้นไดทั้งกุศลกรรม
และอกุศลกรรม แตในทีน่ ี้ไดแกกุศลกรรมอยางเดียว
ความทอนนี้วา อุปาทานเปนอุปนิสสยปจจัยของรูปภพอรูปภพ ทัง้ สวนกรรม
และสวนอุปบัติ
๒. ทําไมจึงวาแตอกุศลกรรม ไมเขาใจอธิบายของทาน
๓. เพราะชาติก็คือความเกิดขึ้นแหงอุปบัตภิ พนัน่ เอง
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ผูทรามและเปนผูประณีตเปนตนได จริงอยู แมความเสมอกันแหง
ปจจัยภายนอกทั้งหลายมีสุกกโสณิต (เลือดขาว) ของชนกชนนี และ
อาหารเปนตนมีอยู ความแปลกกันมีความเปนผูทรามและเปนผูประณีต
เปนตนของสัตวทั้งหลายแมเปนลูกแฝดก็เห็นไดอยู อันความแปลก
กันแหงสัตวทั้งหลายนั้นมิใชไมมีเหตุ เพราะไมมีไปทุกเมื่อและทุกคน
มิใชมีเหตุอื่นไปจากกรรมภพ เพราะไมมีเหตุอยางอื่นในสันดานเฉพาะ
ตัวของสัตวทั้งหลายผูเกิดมาเพราะกรรมภพนั้น เหตุฉะนั้นมันจึงมี
กรรมภพเปนเหตุแท เพราะกรรมเปนเหตุแหงความแปลกกันมีความ
เปนผุทรามและเปนผูประณีตเปนตน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา "กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย นี่คืออยางหร คือยอม
จําแนกโดยความเปนผุทรามและเปนผูประณีต" ดังนี้ เหตุนั้นขอที่วา
'ภพเปนปจจัยของชาติ' นั่นจึงควรทราบได (โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้)
[แกบท ชาติปจฺจยา ชรามรณ ฯ เป ฯ]
ก็แล เหตุใด เมื่อชาติไมมีอยู ขึ้นชื่อวาชราและมรณะ หรือ
ธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนก็ยอมไมมี แตเมื่อชาติมีอยู ชรามรณะ
และธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนที่เนื่องกับความแกความตาย (ของตน)
ยอมมีแกคนเขลาผูถูกทุกขธรรมกลาวคือชรามรณะตองเอาบาง ที่ไม
เนื่อง (กับความแกความตายของตน) ก็ยอมมีแกคนเขลานั้นผูถูก
ทุกขธรรมนัน้ ๆ (มีญาติตายเปนตน) กระทบเอาบาง เพราะเหตุนั้น
แมชาตินี่ก็พึงทราบวา เปนปจจัยแหงชรามรณะและแหงธรรมทั้งหลาย
มีโสกเปนตนดวย อันชาตินั้นเปนปจจัยอยางเดียวโดยเปนปจจัยยอด
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คืออุปนิสสยปจจัยเทานั้น แล
นี่เปนกถาอยางพิสดารในบททั้งหลายมีบทวา ภวปจฺจยา ชาติ
เปนตน
[ภวจักร - ลอแหงภพ]
ก็เหตุใด ในปฏิจจสมุบาทเทศนานี้ ปกิณกธรรมมีโสกเปนตน
พระผุมีพระภาคเจาตรัสไวในเบื้องปลาย เหตุนั้น อวิชชาที่ตรัสไวใน
เบื้องตนแหงภวจักรนั่นวา 'อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา' ดังนี้ อวิชชา
นั้นก็เปนไป (คือมีได) เพราะโสกเปนตน (นั่นเอง)
อันวาภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบเถิดวา มีเบื้องตน
ไมปรากฏ ปราศจากบุคคลผูสรางและบุคคลผูเสวย
(ผล) วางเปลาโดยสุญญตา ๑๒ ประการ ยอม
หมุนไปเสมอเปนเนืองนิตย (จนกวาจะบรรลุพระ
อรหัต)
หากมีคําปุจฉาวา "ก็ในปฏิจสมุบาทเทศนานี้ อวิชชามีไดเพราะ
โสกเปนตนอยางไร ภวจักรนี้มีเบื้องตนไมปรากฏอยางไร ปราศจาก
บุคคลผูสรางและบุคคลผูเสวย (ผล) อยางไร วางเปลาโดยสุญญตา ๑๒
ประการอยางไร" ดังนี้ไซร
๑

๒

๓

๑. หมายความวาอุปนิสสยปจจัยนี้ เปนไดอางไดแทบทั้งนั้น จึงวาเปนยอด มหาฎีกา
วาอุปนิสสยปจจัยเปนปจจยมหาปเทส คือเปนปจจัยสําหรับอางใหญ
๒. สิทฺธ นี้ไดแกสิธุธาตุ เปนไปในอรรถวา ไป ถึง เปนไป มหาฎีกาไขวา ลพฺภมาน
แปลวามีได
๓. หมายความวา โสกเปนตนนั้น ก็หมุนกลับไปเปนปจจัยแหงอวิชชาอีก จึงเรียก
ภวจักร ไมใชสุดไปเลย
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[อวิชชามีเพราะโสกเปนตนได]
คําวิสัชนาก็พึงมีวา "ก็ในปฏิจสมุบาทธรรมทั้งหลายนี้ โสก ทุกข
โทมนัส อุปายาส ยอมมีแกบุคคลผูยังไมพรากจากอวิชชา อันปริเทวะเลา
ก็ยอมมีแกบุคคลผูหลง เพราะเหตุนั้น ประการแรก เมื่อธรรมมีโสก
เปนตนเหลานั้นเปนไปแลวอวิชชาก็เปนอันมีอยูเอง อีกประการหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "ความเกิดขึ้นแหงอวิชชายอมมีเพราะ
ความเกิดขึ้นแหงอาสวะ " ดังนี้ ก็แลธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตนนั่น
ก็ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาสวะ ขอนี้มีอยางไร ? อันดับแรก
ในกรณีที่พลัดพรากจากวัตถุกาม โสกก็เปนอันเกิดขึ้นเพราะกามาสวะ
ดังพระบาลีวา
ตสฺส เจ กามยามสฺส ฯ เป ฯ สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ
หากวา เมื่อชนผูนั้นเกิดความพอใจรักใครกาม
เหลาใดอยู กามเหลานั้นมาพรากไปเสียไซร เขา
ยอมโศกาดูรดุจถูกลูกศรเสียบ"
และดังพระบาลีวา "กามโต ชายตี โสโก - ความโศกยอมเกิดแตกาม "
ดังนี้
ธรรมทัง้ หลายมีโสกเปนตนทั้งปวงนั่น ยอมเปนธรรมเกิดขึ้น
เพราะทิฏฐาสวะดวย ดังบาลีวา "ตสฺส อห รูป ฯ เป ฯ----โทมนสฺสุปายาสา - โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดขึ้นแกบุคคล
นั้น ผูยืนกราน (ดวยทิฏฐิ) วา 'เราเปนรูป รูปเปนของเรา' เพราะ
ความที่รูปแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไป" ดังนี้เปนตน
๑

๒

๓

๔

๑. ม. มู. ๑๒/๑๐๐.
๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๔.
๔. ส. ขนฺธวาร. ๑๗/๔.

๓. ขุ. ธ. ๒๕/๔๓.
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อนึ่ง ธรรมเหลานั้นเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแหงทิฏฐาสวะได
ฉันใด ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแหงภวาสวะก็ไดฉันนั้น ดัง
พระบาลีวา "แมเทวดาเหลานั้นใดผูมีอายุยืน ผิวพรรณงาม มากไป
ดวยความสุข สถิตอยูในวิมานอันสูงตลอดกาลยาวนาน แมเทวดา
เหลานั้น ไดฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลวยังตอง (คือรูจัก) กลัว
สะดุงใจ สลดใจ " (ธรรมเหลานั้นเกิดแกเทวดาทั้งหลาย เพราะความ
เกิดขึ้นแหงภวาสวะ) ดังความโศกเปนตนเกิดแกเทวดาทั้งหลายผูถูก
มรณภัยคุกคาม เพราะเห็นบุพนิมิต ๕ ฉะนั้น
อนึ่งธรรมเหลานั้น เกิดเพราะความเกิดขึ้นแหงภวาสวะได
ฉันใด ก็ยอมเกิดเพราะความเกิดขึ้นแหงอวิชชาสวะก็ไดฉันนั้น ดัง
พระบาลีวา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเขลานั้นนั่นแล ยอมไดเสวยทุกข
โทมนัส ๓ ประการในทิฏฐธรรมนี่แหละ " ดังนี้เปนตน
เพราะเหตุที่ธรรมเหลานั้น ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาสวะ
ดังกลาวมาฉะนี้ ธรรมเหลานั้นเมื่อมีขึ้น จึงยังอาสวะอันเปนเหตุแหง
อวิชชาใหมีดวย และครัน้ อาสวะทั้งหลายมีแลว แมอวิชชาก็เปนอันมี
ดวยแท เพราะเมื่อปจจัยมี ธรรมที่เกิดแตปจจัยก็ (ตอง) มีแล
ในปฏิจสมุบาทเทศนานี้ อวิชชา บัณฑิตพึงทราบวายอมมีได
เพราะธรรมทั้งหลายมีโสกเปนตน โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ เปนประการ
แรก
๑

๒

๓

๑. สง ขนฺธวาร. ๒๗/๑๐๔. ๒. ประโยคนี้เปนอุปมาความขางหนา แตความอุปไมย
ที่เรียงไวใกล ๆ กันไมมี จึงเติมเขามาเชนนั้น
๓. ม. อุ. ๑๔/๓๑๑
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[ภวจักรมีเบื้องตนไมปรากฏ]
ประการตอไป เพราะความที่เมื่อปจจัยมี ธรรมที่เกิดแตปจจัยก็
(ตอง) มีดังนี้ ครั้นอวิชชามีขึ้นแลว ความจบสิ้นก็ไมมี เพราะความ
สืบตอกันแหงเหตุและผล คือ สังขารทั้งหลายก็มีขึ้นเพราะปจจัยคือ
อวิชชาอีก วิญญาณก็มีขึ้นเพราะปจจัยคือสังขารอีก อยางนี้เปนตน
เหตุใด เหตุนั้น ภวจักรมีองค ๑๒ อันหมุนไปดวยอํานาจความ
สัมพันธกันแหงเหตุและผลนั้น จึงเปนอันสําเร็จ (คือเปนได) วา 'มี
เบื้องตนไมปรากฏ'
หากคําทวงพึงมีวา "เมื่อเปนเชนนั้น (คือเมื่อไมมีอะไรเปนตัว
ตนเชนนั้น) การกลาวความที่ภวจักรมีเบื้องตนวา 'อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา' นี่ก็ผิด (นะซิ)" ดังนี้ไซร พึงแกวา นี่ไมใชการกลาวความ
ที่ภวจักรมีเบื้องตนดอก แตนั่นเปนการกลาวธรรมที่เปนตัวประธาน
(ตางหาก) ดวยวาอวิชชา เปนประธานแหงวัฏฏะ ๓ จริงอยู เพราะ
ยึดอวิชชาไว กิเลสวัฏที่เหลือ และวัฏอีกสองมีกรรมวัฏเปนตน ก็พัน
เอาคนเขลาเขาดวย ดุจเพราะจับหัวงูไว ลําตัวงูที่เหลือก็พันเอาแขน
(คนจับ) เขาฉะนั้น แตเมื่อตัดอวิชชาขาดเสร็จแลว ความพนจาก
ธรรมเหลานั้นก็มีขึ้น ดุจเมื่อตัดหัวงูเสร็จแลว ความพนจากความเปน
แขนที่ถูกงูพันก็มีขึ้นฉะนั้น ดังพระบาลีวา "สวนความดับแหงสังขาร
ยอมมี เพราะความดับโดยสํารอกออกอยางไมเหลือแหงอวิชชานั่นแล"
ดังนี้เปนตน
นี่เปนการกลาวธรรมอันเปนตัวประธาน ที่เมื่อบุคคลยึดอยู ยอม
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เปนผูถูกผูกพัน เมื่อปลอยเสีย ความพนยอมมี มิใชกลาวความที่
ภวจักรมีเบื้องตน ดังนี้แล
ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบวา มีเบื้องตนไมปรากฏ ดังกลาวมา
ฉะนี้
[ภวจักรปราศจากผูสรางผูเสวย]
ภวจักรนี้นั้น เพราะเหตุที่ความหมุนไปแหงธรรมทั้งหลายมี
สังขารเปนอาทิ ยอมมีเพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน จึงวางเวน
จากผูสรางสังสาระคือพรหมเปนตน ซึ่งกําหนดกันเอา (เอง) อยางนี้วา
"พฺรหฺมา - พระพรหม มหาพิรหฺมา - ทาวมหาพรหม เสฏโ - ทานผู
เปนใหญ สชิชิตา - ทานผูบันดาล" อืน่ ไปจากเหตุมีอวิชชาเปนตนนั้น
ก็ดี จากผูเสยสุขและทุกขคืออัตตา ซึ่งกําหนดกันเอา (เอง) อยางนี้วา
"ก็แลอัตตาของเรานี้นั้นแลเปน วโท - ผูกลาว เวเทยฺโย - ผูเสวย" ฉะนี้
ก็ดี
ภวจักร บัณฑิตพึงทราบวาปราศจากผูสรางและผูเสวย ดังกลาว
มานี้
[ภวจักรวางเปลาโดยสุญญตา ๑๒ ประการ]
อีกประการหนึ่ง ในปฏิจสมุบาทธรรมนี้ อวิชชาชื่อวาวางจาก
ความยั่งยืน เพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา ๑ (วาง)
จากความงาม เพราะเปนสังกิเลสิกธรรม เหตุเปนธรรมเศราหมอง ๑
(วาง) จากความเปนสุข เพราะถูกความเกิดขึ้นและเสื่อมไปบีบคั้น ๑
(วาง) จากความเปนอัตตาคือที่ (หมายความวา) เปนสิ่งบังคับได เพราะ
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มีความเปนไปเนื่องดวยปจจัย ๑ แมองคทั้งหลายมีสังขารเปนตน
ก็อยางนั้น เหตุใด นัยหนึ่ง อวิชชา มิใชตน มิใชของตน มิใชมีใน
ตน มิใชมีตน แมองคทั้งหลายมีสังขารเปนตนก็อยางนั้น เหตุใด
เหตุนั้น ภวจักรนั่น บัณฑิตพึงทราบเถิดวา วางเปลาโดยสุญญตา ๑๒
ประการ (โดยนัยดังกลาวมา)
[มูลและกาลแหงภวจักร]
ก็แลครัง้ ทราบอยางนี้แลว พึงทราบอีกวา
[คาถาสังเขปมูลและกาล]
อวิชชาและตัณหาเปนมูลแหงภวจักรนั้น กาลของ
มันมี ๓ มีอดีตกาลเปนตน องคในกาล ๓ นั้นโดย
สรูปก็ ๒ และ ๘ และ ๒ เทานั้นเอง
[ขยายความ]
ความวา ธรรม ๒ คือ อวิชชาและตัณหา พึงทราบวา เปนมูล
แหงภวจักรนั้นนั่นแล ภวจักรนั้นเลาก็จัดเปน ๒ สวน คือที่มีอวิชชา
เปนมูลมีเวทนาเปนที่สุด (เปนภวจักร ๑) เพราะนํา (ปจจุบันผล) มาแต
สวนเบื้องตน (คือสวนอดีต) ที่มีตัณหาเปนมูล มีชรามรณะเปนที่สุด
(เปนภวจักร ๑) เพราะตอกับ (ผล) สวนเบื้องปลาย (คืออนาคต)
ในภวจักร ๒ สวนนั้น ภวจักรสวนแรกกลาวดวยอํานาจบุคคลทิฏฐิจริต
สวนหลังกลาวดวยอํานาจบุคคลตัณหาจริต ดวยวา อวิชชาเปนสังสารนายิกา (ผูนําไปในสังสาร) สําหรับบุคคลทิฏฐิจริตทั้งหลาย ตัณหา
เปนสังสารนายิกาสําหรับบุคคลตัณหาจริตทั้งหลาย นัยหนึ่ง ภวจักรที่ ๑
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กลาวเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ เพราะประกาศความไมขาดสูญแหงเหตุ
ทั้งหลาย โดยความเกิดขึ้นแหงผล (ปจจุบันปรากฏอยู) ภวจักรที่ ๒
กลาวเพื่อถอนสัสตทิฏฐิ เพราะประกาศชรามรณะแหงสัตวที่เกิดมา
แลวทั้งหลาย นัยหนึ่ง ภวจักรแรกกลาวดวยอํานาจครรภไสยสัตว
เพราะแสดงความหมุนไปแหงธรรมตามลําดับ ภวจักรหลังกลาวดวย
อํานาจโอปปาติกสัตว เพราะแสดงความเกิดขึ้นพรอมกัน (แหงอุปบัติภพและขันธ)
สวนกาลของภวจักรนั้นมี ๓ คือ อดีต ปจจุบันและอนาคต ในกาล
๓ นั้น วาโดยที่มาในบาลีโดยสรูป องค ๒ คืออวิชชาและสังขาร พึงทราบ
วาเปนอดีตกาล องค ๘ มีวิญญาณเปนตนมีภพเปนที่สุด พึงทราบวา
เปนปจจุบันกาล องค ๒ คือชาติและชรามรณะ พึงทราบวาเปนอนาคตกาล
[สนธิ ๓ สังคหะ ๔ อาการ ๒๐ วัฏฏะ ๓ แหงภวจักร]
พึงทราบแมดังนี้อีกวา
*

มหาฎีกาขยายความวา ความหมุนไปแหงธรรมตามลําดับเชนวา วิญญาณมีเพราะ
สังขารเปนปจจัย นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย. . . สาธกใหเห็นเชนในบทนามรูปมี
เพราะวิญญาณนี่กลาวกลลรูปอันมีอายตนะยังไมครบแลว ตอนั้น จึงกลาวความเปนไป
ครบแหงอายตนะวา สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย คอยมีโดยลําดับดังความเปน
ไปแหงครรภไสยกสัตวดังนี้ สวนภวจักรหลังเชนบทวา ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย
ก็ดี ชาติมีเพราะภพเปนปจจัยก็ดี นี่แสดงความเกิดขึน้ พรอมกันแหงอุปบัติภพและ
ขันธ ดังอาการเกิดแหงโอปปาติกสัตว หาไดกลาวความเกิดขึ้นแหงอายตนะโดยลําดับ ดังในภวจักรแรกไม
*
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[คาถาสังเขป]
ภวจักรนั่นมีสนธิ (เงื่อนตอ) ๓ มีคําวาเหตุผลและ
ผลเหตุเปนบทหนา และมีสังคหะ (คือสังเขป)
๔ ประเภท มีซี่กําคืออาการ ๒๐ มีวัฏฏะ (วงกลม)
๓ ยอมหมุนไปไมหยุด (จนกวาจะถึงอรหัตมรรค)
[ขยายความ]
[สนธิ ๓]
ในสนธิ ๓ นั้น เงื่อนอันหนึ่งในระหวางสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณ ชื่อวา เหตุผลสนธิ (ตอเหตุกับผล) เงื่อนอันหนึ่งในระหวาง
เวทนากับตัณหา ชื่อวา ผลเหตุสนธิ (ตอผลกับเหตุ) เงื่อนอันหนึ่ง
ในระหวางภพกับชาติ ชือ่ วา เหตุผลสนธิ (ตอเหตุกับผล) ภวจักรนี้
บัณฑิตพึงทราบวา มีสนธิ ๓ มีคําวาเหตุผลและผลเหตุเปนบทหนา
อยางนี้แล
[สังคหะ ๔]
สวนสังคหะแหงภวจักรนั้น กําหนดดวยองคตนกับปลายแหง
สนธิทั้งหลายเปน ๔ คืออยางไรบาง คืออวิชชาและสังขารเปน
สังคหะอัน ๑ วิญญาณนามรูปสฬายตนะผัสสะเวทนา เปนสังคหะ
ที่ ๒ ตัณหา อุปาทาน ภพ เปนสังคหะที่ ๓ ชาติชรามรณะเปนสังคหะ
ที่ ๔ ภวจักรนี้บัณฑิตพึงทราบวามีสังคหะ ๔ ประเภท ดังนี้แล
[อาการ ๒๐]
อนึ่ง ภวจักรนี้บัณฑิตพึงทราบวา มีอาการ ๒๐ โดยซึ่งกํากลาวคือ
อาการ ๒๐ นั่นคือ
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[คาถาสังเขปอาการ ๒๐]
เหตุในกาลลวงแลว ๕ ผลในกาลบัดนี้ ๕ เหตุใน
กาลบัดนี้ ๕ ผลในกาลตอไป ๕
[ขยายความ]
[อดีตเหตุ ๕]
ในสี่ขอนั้น ขอวา 'เหตุในกาลลวงแลว ๕' ขยายความวา
ชั้นแรก (อดีตเหตุนั้น) ก็กลาวเอาธรรม ๒ ประการคืออวิชชากับ
สังขารนี้เทานั้น แตเพราะคนไมรูยอมทะเยอทะยาน คนทะเยอทะยาน
ยอมถือมั่น เพราะความถือมั่นของเขาเปนปจจัย ภพก็มีขึ้น เพราะ
ฉะนั้น แมตัณหาอุปาทานและภพ ก็จึงถูกรวมเขาดวย เหตุนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงกลาวไววา "ความหลงในบุริมกรรมภพเปน
อวิชชา เจตนาอันประมวลไวในบุรมิ กรรมภพ เปนสังขาร ความใคร
ในบุริมกรรมภพเปนตัณหา ความของแวะในบุริมกรรมภพเปนอุปาทาน
เจตนาในบุริมกรรมภพเปนภพ ธรรม ๕ ประการดังกลาวนี้ ใน
บุริมกรรมภพ ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพนั้น "
อรรถ (แหงบาลีนั้น) พึงทราบดังนี้วา ในบทเหลานั้น บทวา
'ในบุริมกรรมภพ' คือในกรรมภพทีม่ ีมากอน หมายความวา ใน
๑

๒

๓

๑. อภิธมฺมตฺถสงฺคห ๕๑
๒. อายุหนา หรืออายูหน ทานแปลกันหลายนัย แตทนี่ ี้มหาฎีกาแกไววา สมฺปณ
 ฑ
ฺ นกา
จึงแปลตามทานวา ประมวลไว ถาแปลอีกนัยหนึ่งวา ตระเตรียมไว ตกแตงไว
(อภิสงฺขรณ) ก็จะเขากับสังขารไดสนิท
๓. ขุ. ป. ๓๑/๗๕
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กรรมภพที่ไดทํามาในชาติที่ลวงแลว
คําวา 'ความหลงเปนอวิชชา' ความวา ความหลงในธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความหลงทั้งหลายมีทุกขเปนตนในกาลนั้นอันใด บุคคลผูหลง
แลวทํากรรมดวยความหลงอันใด ความหลงนั้น เปนอวิชชา
คําวา 'เจตนาอันประมวลไวเปนสังขาร' ไดแกเจตนาดวงแรก ๆ
ของบุคคลผูทํากรรมนั้น ดังเชนเจตนาดวงแรก ๆ ที่เกิดขึ้นแกทายกผู
ยังจิตใหเกิดขึ้นวาเราจักใหทานแลวตระเตรียมเครื่องอุปกรณในการทาน
ทั้งหลายอยูเดือนหนึ่งก็ดี ปหนึ่งก็ดี สวนเจตนาของทายกนั้นผูวาง
ทักษิณาลงในมือของปฏิคาหกทั้งหลาย เรียกวาภพ นัยหนึ่งเจตนา
ในชวนะ ๖ ที่เปนจิตมีอาวัชนะเดียว ชื่อวาเจตนาอันประมวลไว นับ
เปนสังขาร เจตนาในชวนะที่ ๗ เปนภพ หรือมิฉะนั้น เจตนา
ทุกดวงเปนภพ ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุต (กับเจตนาเหลานั้น) ชื่อวา
เจตนาอันประมวลไว เปนสังขาร
คําวา 'ความใครเปนตัณหา' ความวา เมื่อบุคคลทํากรรมอยู
ความใครคือความปรารถนาในอุปบัติภพ อันเปนผลของกรรมนั้นอันใด
ความใครอันนั้นชื่อวาตัณหา
๑

๒

๑. ปาฐะพิมพไวเปน สา เขาใจวาคลาดเคลื่อน เพราะรับกับ ย. ขางหนาซึ่งโยค โมโห
เปนป. จึงแกเปน โส วิกติกัตตาตางลิงคกับปกติกัตตาก็ได เจตนา ภโว ขางหลังก็เปนพยานอยู
ขาหลังก็เปนพยานอยู
๒. ปาฐะพิมพไวเปน สตฺตมา เจตนา ทานผูชําระมหาฎีกาบอกเชิงอรรถไววา ฉบับ
พมาเปน สตฺตเม เจตนา เห็นวาปาฐะฉบับพมาเขาทีกวา เพราะเพง ฉสุ ชวเนสุ
เจตนา ขางหนา ในที่นจี้ ึงแปลตามที่เห็นวาถูก
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คําวา 'ความของแวะเปนอุปาทาน' ความวาการที่ทํากรรมอัน
เปนปจจัยแหงกรรมภพนี้แลว ของแวะคือถือเอายึดเอา อันเปนไป
โดยนัยวา "เราจัก (ไปเกิด) เสพกามทั้งหลายในที่ชื่อโนน (หรือวา)
เราจักขาดสูญ (คือไมเกิด)" ดังนี้เปนตนอันใด ความของแวะอันนี้
ชื่อวาอุปาทาน
คําวา 'เจตนาเปนภพ' คือเจตนาที่กลาวแลวในที่สุดแหงเจตนา
อันประมวลไว เปนภพ
[ปจจุบันผล ๕]
ขอวา 'ผลในกาลบัดนี้ ๕' ไดแกองคมีวิญญาณเปนตนมีเวทนา
เปนที่สุดอันมาในบาลีนั่นเอง ดังบาลีวา "ปฏิสนธิในปจจุบันภพนี้
เปนวิญญาณ ความกาวลง (ในครรภ) ในปจจุบันภพนี้เปนนามรูป
ประสาทในปจจุบันภพนี้เปนอายตนะ ภาวะที่กระทบ (อารมณ) ใน
ปจจุบันภพนี้เปนผัสสะ ความเสวย (วิบาก) ในปจจุบันภพนี้เปนเวทนา
ธรรม ๕ ประการดังกลาวนี้ มีในอุปบัติภพนี้ เพราะกรรมที่ทําไวใน
ภพกอนเปนปจจัย"
อรรถ (แหงบาลีนั้น) พึงทราบดังนี้วา ในคําเหลานั้น คําวา
'ปฏิสนธิเปนวิญญาณ' หมายความวา สิ่งใดทานเรียกวาปฏิสนธิ เพราะ
เกิดขึ้นดวยอํานาจการเชื่อมตอภพอื่น (กับปจจุบันภพนี้) สิ่งนัน้ เปน
วิญญาณ
๑

๒

๑. เครื่องหมายหัวตาปูตรงนีค้ วรถอนออก เพราะอิติศัพทที่ภโวติ เปนสรูปใน เอว
นาจะถูกตองกวา
๒. ขุ. ป. ๓๑/๗๕
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คําวา 'ความกาวลงเปนนามรูป' ความวาความกาวลงแหง
รูปธรรมและอรูปธรรมในครรภ ราวกะวามา (แตที่อื่น) แลวเขาไป
(ในครรภ) อันใด อันนี้เปนนามรูป
คําวา 'ประสาทเปนอายตนะ' นี่ทานกลาวดวยอํานาจอายตนะ ๕
มีจักขายตนะเปนตน
คําวา 'ภาวะที่กระทบเปนผัสสะ' ความวา ภาวะในกระทบคือถูก
ตองอารมณเกิดขึ้น ภาวะนี้เปนผัสสะ
คําวา 'ความเสวยเปนเวทนา' ความวา ความเสวยวิบากอันเกิด
ขึ้นรวมกับปฏิสนธิวิญญาณก็ดี กับผัสสะที่มีสฬายตนะเปนปจจัยก็ดี
ความเสวยวิบากนั้นเปนเวทนา
[ปจจุบันเหตุ ๕]
ขอวา 'เหตุในกาลบัดนี้ ๕' ไดแกปจจยธรรมมีตัณหาเปนตน
ที่มาในบาลีก็ตัณหาอุปาทานและภพ แตเมื่อภพถูกถือเอาแลว สังขาร
อันเปนบุพภาคของภพนั้น หรือวาที่สัมปยุตกับภพนั้น ก็เปนอันถือ
เอาดวย และดวยการถือเอาตัณหาอุปาทาน อวิชชาอันสัมปยุตกับ
ตัณหาอุปาทานนั้น หรือวาที่เปนเหตุทํากรรมแหงคนหลง ก็เปนอัน
ถือเอาดวย ดังนี้แหละปจจุบันเหตุจึงเปน ๕ เหตุนั้น พระสารีบุตร
จึงกลาววา "เพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแลวในภพนี้ ความ
หลงเปนอวิชชา เจตนาอันพยายามเปนสังขาร ความใครเปนตัณหา
ความของแวะเปนอุปาทาน เจตนาเปนภพ ธรรม ๕ ประการดังกลาว
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นี้ในกรรมภพนี้ ยอมเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในภพตอไป"
ในคําเหลานั้น คําวา 'เพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแลว
ในภพนี้' ทานแสดงความลุมหลงในเวลาทํากรรมแหงบุคคลผูมีอายตนะ
งอมแลว คําที่เหลือมีเนื้อความตื้นอยูแลว
[อนาคตผล ๕]
ขอวา 'ผลในกาลตอไป ๕' ไดแกองค ๕ มีวิญญาณเปนตน
ธรรม ๕ นัน้ ทานกลาวโดยถือเอาวาเปนชาติ สวนชรามรณะ ก็คือ
ชรามรณะแหงธรรมเหลานั้นนั่นเอง เหตุนั้น พระสารีบุตรจึงกลาววา
"ปฏิสนธิในภพตอไปเปนวิญญาณ ความกาวลง (ในครรภ) ในภพ
ตอไปเปนนามรูป ประสาทในภพตอไปเปนอายตนะ ภาวะที่กระทบ
(อารมณ) ในภพตอไปเปนผัสสะ ความเสวย (ผล) ในภพตอไปเปน
เวทนา ธรรม ๕ ประการดังกลาวนี้มีในอุปบัติภพตอไป เพราะกรรม
ที่ทําในภพนี้เปนปจจัย"
ภวจักรนี้มีซี่กําคืออาการ ๒๐ ดังกลาวมาฉะนี้
๑

๒

๓

[วัฏฏะ (วงกลม) ๓]
สวนในของวา 'ภวจักรมีวัฏฏะ ๓ หมุนไปไมหยุด' นี้มีอรรถาธิบายวา ภวจักรนี้มีวัฏฏะ ๓ โดยวัฏฏะ ๓ นี้ คือ สังขารและภพ เปน
๑. ขุ. ป. ๓๑/๗๖
๒. มหาฎีกาวา ความเปนไปแหงจิตของเด็กหนุมมักตกภวังคเสียมาก ไมสามารถจะ
ประมวลชนกรรม. . . เห็นจะหมายความวาเด็กหนุมนั้นทําอะไรก็ทําเผิน ๆ ทําแลวก็
แลวกัน สวนคนที่มีอายตนะงอมแลว คือแกแลว ทําอะไรดวยความขมักเขมนหวังผล
ทําแลว ก็ยังพระวงจะทําอีก จะปรับปรุง หมกมุนอยูนั่น. . . เชนนั้นกระมัง
๓. ขุ. ป. ๓๑/๗๖
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กรรมวัฏ อวิชชาตัณหาอุปาทานเปนกิเลสวัฏ วิญญาณนามรูป
สฬายตนะผัสสะเวทนาเปนวิปากวัฏ พึงทราบเถิดวากิเลสวัฏยังไมขาด
ลงตราบใด ก็ชื่อวาหมุน เพราะเปนไปรอบแลวรอบเลา ชื่อวาไม
หยุด เพราะมีปจจัยยังไมขาดลงตราบนั้นอยูนั่นเอง
[ความรูเบ็ดเตล็ดในภวจักร]
ภวจักรนั้นอันหมุนอยูอยางนี้นี่
[คาถาสังเขปหัวขอเบ็ดเตล็ด]
บัณฑิตพึงทราบโดยวา (องคไหน) เกิดแตสัจจะ
(ไหนและองคไหนเปนสัจจะอะไร) ๑ โดยกิจ ๑
โดยเปนเครื่องกั้น ๑ โดยอุปมาทั้งหลาย ๑ โดย
ตางความลึก ๑ โดยตางนัย ๑ (อีก) ตามควร
[ขยายความ]
[โดยวาองคไหนเกิดแตสัจจะไหน]
ในขอเหลานั้น เพราะเหตุที่กรรมทั้งที่เปนกุศลและอกุศล ทาน
กลาวไวในสัจวิภังควาเปนสมุทัยสัจ โดยไมแปลกัน ในธรรมทั้ง
หลาย ในบทวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน สังขารอันมีเพราะ
อวิชชา จึงเปนทุติยสัจเกิดแตทุติยสัจ (ดวยกัน) วิญญาณอันมีเพราะ
สังขารเปนปฐมสัจเกิดแตทุติยสัจ องคมีนามรูปเปนตน มีวิบากเวทนา
เปนที่สุด อันมีเพราะวิญญาณเปนตน เปนปฐมสัจ เกิดแตปฐมสัจ
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(ดวยกัน) ตัณหาอันมีเพราะเวทนา เปนทุติยสัจ เกิดแตปฐมสัจ
อุปาทานอันมีเพราะตัณหา เปนทุติยสัจ เกิดแตทุติยสัจ (ดวยกัน)
ภพอันมีเพราะอุปาทาน เปนปฐมสัจและทุติยสัจทั้งสอง เกิดแตทุติยสัจ
ชาติอันมีเพราะภพเปนปฐมสัจเกิดแตทุติยสัจ ชรามรณะอันมีเพราะ
ชาติ เปนปฐมสัจ เกิดแตปฐมสัจ (ดวยกัน)
ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบโดย (วาองคไหน) เกิดแตสัจจะ
(ไหน) ตามควร โดยนัยดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันดับแรก
[โดยกิจ]
อีกขอหนึ่ง เหตุใด ในองคเหลานี้ อวิชชา ยอมยังสัตวทั้งหลาย
ใหลุมหลงในวัตถุ (คืออารมณ ?) ทั้งหลาย และเปนปจจัยเพื่อความ
ปรากฏขึ้นแหงสังขารทั้งหลายดวย นัยเดียวกันนั้น สังขารก็ปรุงแตง
สังขตธรรมและเปนปจจัยแหงวิญญาณดวย ฝายวิญญาณก็รับรูวัตถุ
(คืออารมณ) และเปนปจจัยแหงนามรูปดวย ขางนามรูปก็ค้ําจุนกัน
และกัน และเปนปจจัยแหงสฬายตนะดวย สฬายตนะเลาก็เปนไปใน
วิสัยของตน ๆ (มีรูปเปนตน) และเปนปจจัยแหงผัสสะดวย ผัสสะ
เลาก็สัมผัสอารมณและเปนปจจัยแหงเวทนาดวย เวทนาเลาก็เสวยรส
อารมณและเปนปจจัยแหงตัณหาดวย ตัณหาเลาก็กําหนัดยินดีในธรรม
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี และเปนปจจัยแหงอุปาทานดวย
อุปาทานเลาก็ถือมั่นในธรรมเปนที่ตั้งแหงความถือมั่น และเปนปจจัย
*

เพราะภพแยกเปน ๒ คือกรรมภพ อุปบัติภพ กรรมภพเปนสมุทยั สัจ อุปบัติภพ เปนทุกขสัจ จึงวาเปนทั้งสอง

*
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แหงภพดวย ภพเลาก็พลานไปในคติตาง ๆ และเปนปจจัยแหงชาติดวย
ชาติเลาก็ยังขันธทั้งหลายใหเกิด และเพราะเปนไปโดยเปนอาการเกิด
ขึ้นแหงขันธทั้งหลายนั้น จึงเปนปจจัยแหงชรามรณะดวย ชรามรณะ
เลาก็ครอบเอาความงอมและความแตกแหงขันธทั้งหลายไว และเปน
ปจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นในภพอื่น เพราะเปนที่ตั้ง (คือเปนเหตุ)
แหงปกิณกทุกขมีโสกเปนตน เหตุนั้น ภวจักรนีบ้ ัณฑิตพึงทราบแมโดย
กิจคือความเปนไปโดยหนาที่ ๒ ๆ ในบททั้งปวงตามควร
[โดยเปนเครื่องกั้น]
อีกขอหนา เหตุใด ในบทเหลานี้ บทวา 'สังขารมีเพราะปจจัย
คืออวิชชา' นี้เปนเครื่องกั้น (คือปฏิเสธ) ความเห็นวามีผูสราง บทวา
'วิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขาร' เปนเครื่องกั้นความเห็นวา อัตตา
เคลื่อนที่ได บทวา 'นามรูปมีเพราะวิญญาณ' เปนเครื่องกั้นฆนสัญญา
(ความสําคัญวาเปนกอน) เพราะแสดงความแตกไดแหงวัตถุที่คนเขลา
กําหนดเอา (เอง) วาเปนอัตตา บทวา สฬายตนะมีเพราะปจจัยคือ
นารูป' เปนตน เปนเครื่องกั้นความเห็น (ผิดตาง ๆ) มีเห็นวาอัตตา
๑

๒

๑. ตรงนี้มหาฎีกาชวยอธิบายวา วา ชรามรณะเปนปจจัยเพื่อความเกิดในภพอืน่ ไดนั้น
ก็เพราะมีสหายคืออวิชชากันสังขาร อวิชชาตอนนี้เปนผลเนื่องมาแตความหลงเศราโศก
เปนตน แลวก็กอสังขารขึ้นเปนสหายของชรามรณะ อีกนัยหนึ่ง จุติจติ ยอมเปนอนันตรปจจัยแหงปฏิสนธิวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงนับวามรณะเปนปจจัยเพื่อความเกิดในภพอื่น
ได อันจุตจิ ิตนั้นเวนอวิชชาและสังขารเสียแลวหาเปนปจจัยแหงภพอืน่ ไดไม
๒. เทฺวธา ตรงนี้มหาฎีกาใหแปลซ้ําเบน ๒ คํา เพราะเพงความเชนนั้นหลายขอ
ดวยกัน ทานเรียกวา พฺยาปนิจฉาโลป (ลงคําที่ตองการดวยอํานาจความซึมทราบเสีย
คําหนึ่ง ?)
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เห็น ฯลฯ อัตตารูสึก อัตตาสัมผัส อัตตาเสวย (เวทนา) อัตตาอยาก
อัตตาถือมั่น อัตตาเปน อัตตาเกิด อัตตาแก อัตตาตาย' ดังนี้เปนตน
เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึงทราบแมโดยเปนเครื่องกั้นความเห็นผิด
ตามควร
[โดยอุปมา]
อีกขอหนึ่ง เหตุใด ในองคเหลานี้ อวิชชาอุปมาเหมือนคนบอด
เพราะไมเห็นธรรมทั้งหลายทั้งโดยลักษณะประจําตัว (ของธรรมนั้น ๆ)
ทั้งโดยสามัญลักษณะ สังขารอันมีเพราะปจจัยคืออวิชชา เหมือนการ
กาวพลาดของคนบอด วิญญาณอันมีเพราะปจจัยคือสังขาร เหมือนการ
หกลมของคนกาวพลาด นามรูปอันมีเพราะปจจัยคือวิญญาณ เหมือน
ความเกิดเปนแผลฝขึ้นแหงคนหกลม สฬายตนะอันมีเพราะปจจัยคือ
นามรูป เหมือนตอม (หัวฝอันเกิดขึ้นเพื่อให) ฝแตก ผัสสะอันมี
เพราะปจจัยคือสฬายตนะ เหมือน (อะไร) กระทบตอฝเขา เวทนา
อันมีเพราะปจจัยคือผัสสะ เหมือนความทุกข (เจ็บปวด) เกิดแตการ
กระทบ ตัณหาอันมีเพราะปจจัยคือเวทนา เหมือนความปรารถนาจะแก
ทุกข อุปาทานอันมีเพราะปจจัยคือตัณหา เหมือนการควาเอายาแสลง
ดวยมุงแตจะแก (ทุกข) ภพอันมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน เหมือนการ
ทายาแสลงที่ตนยึดถือ ชาติอันมีเพราะปจจัยคือภพ เหมือนเกิดเปนฝ
กลาย เพราะทายาแสลงเขา ชรามรณะอันมีเพราะชาติ เหมือนความ
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แตกแหงฝเพราะฝกลาย
หรือนัยหนึ่ง เหตุใด ในองคเหลานี้ อวิชชายอมงําสัตวทั้งหลาย
ไว โดยทําใหไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด เหมือนฝางําดวงตา (ทั้งสองขาง)
ไว คนโงที่ถกู อวิชชานั้นงําไวแลว ยอมหอตัวไวดวยสังขารทั้งหลาย
อันนําไปสูภพใหม เหมือนตัวไหมหอตัวไวดวยสวนหนึ่งแหงฝกไหม
วิญญาณที่สังขารครอบครองแลวยอมไดที่อาศัยในคติทั้งหลาย เหมือน
พระราชกุมารที่ปริณายกปกปองแลวยอมไดความสนับสนุนในราชสมบัติ
วิญญาณยอมยังนามรูปมากประการใหเกิดในปฏิสนธิ เพราะตรึกไปใน
อารมณอันเปนนิมิตแหงอุปบัติ (มีกรรมนิมิตเปนตน) เหมือนนัก
เลนกลทํากลใหเกิดไดหลายประการ สฬายตนะที่ตั้งมั่นอยูในนามรูป
แลวยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย เหมือนพุมไมในปาที่ตั้งมั่นอยูใน
พื้นดินดี ยอมถึงความเติบโตงอกงามแผกวาง ผัสสะยอมเกิดเพราะ
ความกระทบกันแหงอายตนะ เหมือนไฟเกิดเพราะการสีแหงไมสีไฟอัน
บน เวทนายอมเกิดแกบุคคลผูถูกผัสสะกระทบ เหมือนความรอนเกิด
แกคนที่ไฟถูกเอา ตัณหายอมเจริญมากแกคนที่เสวยเวทนาอยู เหมือน
ความระหายเพิ่มมากขึ้นแกคนที่ดื่มน้ําเกลือเขาไป ผูทะเยอทะยาน
(ดวยตัณหา) แลวยอมทําความปรารถนาในภพทั้งหลาย เหมือนคน
*

ชรามรณะอุปมาเหมือนฝแตกนี้ ฟงดูชอบกล เพราะธรรมดาคนเปนฝ เมื่อฝแตก
แลวก็ยอมสบายหายเจ็บปวด ! แตดูเหมือนทานไมไดหมายความอยางเราคิด เพราะฝ
เปนอุปมาของนามรูป นามรูปในภพหนึ่งยอมสิ้นสุดที่มรณะ เหมือนฝก็สิ้นสุดลงที่
แตก ฉะนั้น หาไดหมายถึงเจ็บปวดอะไรไม
อุปมาทอนแรกนีเ้ ปนอุปมาเรื่องเดียวตลอดสาย คือเรื่องคนตาบอดหกลมแลว
เปนฝ มหาฎีกาเรียกวา เอกาธิฏฐานุปมา สวนอุปมาทอนหลังตอไปนั้น เปนอุปมา
หลายเรื่อง คือขอละเรื่อง ๆ เรียกวา นานาธิฏฐานุปมา
*
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ระหายปรารถนาในน้ําดื่ม การทําความปรารถนานั้นนับเปนอุปาทาน
ของเขา เขายอมยึดเอาภพไวมั่นดวยอุปาทาน เหมือนปลายึดเอาเบ็ด
ไวมั่นดวยความโลภในเหยื่อ เมื่อภพมีอยูชาติก็ยอมมี เหมือนเมื่อพืชมี
อยูหนอก็ยอมมี ชรามรณะยอมมีแกผูเกิดมาแลวแนแท เหมือนความ
ลมยอมมีแกตนไมที่เกิดขึ้นแลวเปนแน เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิต
พึงทราบแมโดยอุปมาทั้งหลายดังกลาวมาฉะนี้ ตามควร
[โดยตางความลึก]
อีกขอหนึ่ง เหตุใด คําบาลีวา "ดูกรอานนท ก็แลปฏิจสมุบาท
นี้เปนธรรมลึกดวย เคา (ที่ปรากฏออกมา) ก็ลกึ ดวย " ดังนี้ พระผู
มีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความที่ปฏิจจสมุบาทนั้นเปนธรรมลึกทั้งโดย
อรรถ (คือผล) ทั้งโดยธรรม (คือเหตุ) ทั้งโดยการแสดง ทั้งโดย
ปฏิเวธ เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึงทราบแมโดยตางความลึก
ตามควร
[ลึกโดยผล]
ในความลึกเหลานั้น เหตุใด อรรถคือความที่ชรามรณะเกิดขึ้น
เปนไปพรอมเพราะปจจัยคือชาติ ชื่อวาเปนธรรมลึก เพราะอรรถคือ
ความที่ชรามรณะเปนไปพรอม เพราะปจจัยคือชาติอยางนี้วา 'ชรามรณะ
ยอมไมมีแตชาติหามิได และเวนชาติเสียมันจะมีแตเหตุอื่นก็หามิได
และมันยอมเปนไปพรอมแตชาติดวยประการอยางนี้' ดังนี้เปนธรรมที่รู
ไดยาก นัยเดียวกันนั้น อรรถคือความที่ชาติเกิดขึ้นเปนไปพรอมเพราะ
*

มหาฎีกาอธิบายวา ลางอยางไมลึกเลย แตปรากฏเหมือนลึก เชน แองน้ําบนเขา
ซึ่งมีหญาและไมปกคลุมอยูเต็ม (หรืออยางบึงของเราที่มีหญาคลุมอยูก็ได) แต
ปฏิจสมุบาทธรรมนี้ไมเปนอยางนั้น ลึกทังโดยสภาวะ ทัง้ โดยเคาโดยโฉมที่ปรากฏออกมา

*
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ปจจัยคือภพ ฯ ล ฯ อรรถคือความที่สังขารเกิดขึ้นเปนไปพรอมเพราะ
ปจจัยคืออวิชชา (ลวน) เปนธรรมลึก. . . เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อวา
ลึกโดยอรรถแล นี่เปนความลึกโดยอรรถ (คือผล) ในภวจักรนี้เปน
อันดับแรก แทจริง ผลที่เกิดแตเหตุ ทานเรียกวาอรรถ ดังบาลีวา
"ความรูในผลอันเกิดแตเหตุ ชื่อวา อรรถปฏิสัมภิทา "
[ลึกโดยเหตุ]
ประการหนึ่ง เหตุใด อรรถคือความที่อวิชชาเปนปจจัยแหง
สังขารทั้งหลาย ชื่อวาเปนธรรมลึก เพราะอวิชชาเปนปจจัยแหงสังขาร
นั้น ๆ โดยอาการใดและโดยสถานะใด อาการนั้นและสถานะนั้นเปน
กรณีที่รูไดยาก นัยเดียวกันนั้น อรรถคือความที่สังขารเปนปจจัยแหง
วิญญาณ ฯ ล ฯ อรรถคือความที่ชาติเปนปจจัยแหงชรามรณะ (ลวน) เปน
ธรรมลึก. . .เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อวาลึกโดยธรรมแล นี่เปนความ
ลึกโดยธรรม (คือเหตุ) ในภวจักรนี้ แทจริงคําวา 'ธรรม' เปน
ชื่อแหงเหตุ ดังบาลีวา "ความรูในเหตุ ชื่อวา ธรรมปฏิสัมภิทา"
[ลึกโดยการแสดง]
ประการหนึ่ง เหตุใด แมการแสดงปฏิจสมุบาทนั้นก็ลึก เพราะ
เปนการแสดงที่พึงใหดําเนินไปโดยเหตุนั้น ๆ โดยประการนั้น ๆ ญาณ
อื่นแตพระสัพพัญุตญาณยอมไมไดที่ตั้งในปฏิจสมุบาทนั้น จริงอยาง
นั้น ภวจักรนั่น ในลางสูตรทรงแสดงโดยอนุโลม ลางสูตรทรงแสดง
*

*

*

อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙
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โดยปฏิโลม ลางสูตรทรงแสดงทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ลางสูตรทรง
แสดงตั้งตนแตตอนกลางไปโดยอนุโลมบางโดยปฏิโลมบาง ลางสูตรทรง
แสดงทั้ง ๓ สนธิ ๔ สังเขป ลางสูตรทรงแสดง ๒ สนธิ ๓ สังเขป
ลางสูตรทรงแสดงแตสนธิเดียว ๒ สังเขป เหตุนั้น ภวจักรนี้ จึงชื่อวา
ลึกโดยการแสดงและ นี่เปนความลึกโดยการแสดง
[ลึกโดยปฏิเวธ]
ประการหนึ่ง เหตุใด ในปฏิจสมุบาทธรรมนี้ สภาวะแหง
ธรรมมีอวิชชาเปนตนนั้นใด อนึ่ง เพราะสภาวะใดที่พระโยคาวจร
แทงตลอดแลว ธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ก็เปนอันไดแทนตลอด
โดยลักษณะประจําตัว (ของธรรมนั้น ๆ ) อยางถูกตองดวย สภาวะ
นั้นจัดวาลึกเพราะหยั่งไดยาก เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อวาลึกโดยปฏิเวธ
นัยเดียวกันนั้นแล เหตุใด ในปฏิจสมุบาทธรรมนี้ อรรถคือ
ความไมรู ความไมเห็น ความไมแทงตลอดดวยดีซึ่งสัจจะ แหงอวิชชา
ก็ลึก อรรถคือความปรุงแตง ความพอกพูนขึ้น ความเปนไปกับราคะ
ความแยงตอราคะ แหงสังขารทั้งหลาย ก็ลกึ อรรถคือความวางเปลา
*

สราคะวิราคะ มหาฎีกาอธิบายวา สวนหนึ่งแหงอบุญญาภิสังขารเปนสราคะ
อภิสังขารอื่น เปนวิราคะ นัยหนึ่ง อบุญญาภิสังขาร อันเพิ่มพูนราคะเปนสราคะทั้งหมด
เพราะไมเปนปฏิปกษตอราคะ อภิสังขารนอกนี้เปนวิราคะ เพราะเปนปฏิปกษคือแยงตอ
ราคะ
อธิบายอยางนี้เขาใจยาก ถาอธิบายวา บุญญาภิสังขารและอบุญญาภิสังขารเปน
สราคะเพราะเปนกามาวจร อเนญชาภิสังขาร เปนวิราคะ เพราะเปนรูปาวจรอรุปาวจร
ไมเกี่ยวกับกาม จะเขาใจงายกวากระมัง ?
*
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ความไมขวนขวาย (คือไมมีความคิด) ความไมเคลื่อนที่ไป (แต)
ปรากฏโดยปฏิสนธิได แหงวิญญาณ ก็ลึก อรรถคือความเกิดขึ้นพรอม
กัน ความแยกกัน ความแยกกันไมได ความนอมไปได ความสลาย
ได แหงนามรูป ก็ลึก อรรถคือความเปนอธิบดี ความเปนโลก
ความเปนทวาร ความเปนเขต ความเปนวิสยี (คือเปนอินทรีย)
แหงสฬายตนะ ก็ลกึ อรรถคือความตองกันเขา ความเบียดกันเขา
ความถึงกันเขา ความประชุมกันเขา แหงผัสสะ ก็ลึก อรรถคือ
ความเสวยรสอารมณ ความเปนสุขเปนทุกขและกลาง ๆ ความเสวย
อยางนิชีวะ (คือไมมีอัตตาผูเสวย) แหงเวทนา ก็ลกึ อรรถคือความ
เพลิดเพลิน ความจอดใจ ความปรารถนา (ที่ไหลรุด) ดุจลําธาร
(แผคลุม) ดุจเครือเถา (แผกวาง) ดุจแมน้ํา และไมรูจักเต็มดุจทะเล
แหงตัณหา ก็ลึก อรรถคือความยึด ความถือความประมวลไว ความ
ความกาวลวงยาก แหงอุปาทาน ก็ลกึ อรรถคือความประมวลไว ความ
ปรุงแตงไว และความซัดไปในกําเนิดในคติใน (วิญญาณ) ฐิติ และใน
(สัตว) นิวาส แหงภพ ก็ลึก อรรถคือความเกิด ความไดกําเนิด
ความหยั่งลง (ในครรภ) ความผลิตขึ้น ความปรากฏขึ้นแหงชาติ ก็ลึก
อรรคถือความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตกไป ความแปรไป แหง
ชรามรณะ ก็ลึก เหตุนั้น ภวจักรนีจ้ ึงชื่อวาลึกโดยปฏิเวธแล
๑

๒

๓

๑. มหาฎีกาวา ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเกิดพรอมกัน นามกับรูปแยกกันได นาม
กับนาม รูปกับรูป แยกกันไมได ฯ ล ฯ
๒. ปาฐะพิมพไววาอภินนฺทิ. . . แตในมหาฎีกาเปนอภินนฺทิต. . .
๓. ปาฐะพิมพแยกไวเปน. . . นิวาเสสุ ขิปนฏโ แตมหาฎีกาวาเปนอลุตตสมาส
เปน ๓ บทเขาสมาสกัน คือ อายุหน อภิสงฺขรณ โยนิ. . .นิวาเสสุขิปน
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นี่เปนความลึกโดยปฏิเวธในปฏิจสมุบาทธรรมนี้
[โดยตางนัย]
ประการหนึ่ง เหตุใดในปฏิจสมุบาทธรรมนี้ มีนัยแหงอรรถอยู
๔ คือ เอกัตตนัย (นัยแหงอรรถเปนอันเดียว) นานัตตนัย (นัย
แหงอรรถตาง ๆ กัน) อัพยาปารนัย (นัยแหงอรรถวาไมมีความแขวน
ขวาย) เอวธัมมตานัย (นัยแหงอรรถวาเปนธรรมดาอยางนั้นเอง)
เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตจึงควรทราบแมโดยความตางนัยอีกตามควร
[เอกัตตนัย]
ใน ๔ นัยนั้น ความไมขาดสายแหงความสืบตอดังนี้คือ สังขารมี
เพราะปจจัยคืออวิชชา วิญญาณมีเพราะปจจัยคือสังขารเปนตน ดุจความ
ที่พืชถึงความเปนตนไมเพราะความมีขึ้นแหงอวัยวะขงอตนไมมีหนอเปน
ตน (สืบตอกันมา) ฉะนั้น ชื่อวาเอกัตตนัย ซึ่งเปนนัยที่เมื่อพระโยคาวจร
เห็นโดยถูกตอง ยอมาละอุจเฉททิฏฐิได เพราะหยั่งรูความไมขาดสาย
แหงความสืบตออันเปนไปอยูโดยความสัมพันธกันแหงเหตุและผล เมื่อ
เห็นผิดไป ยอมจะยึดมั่นสัสสตทิฏฐิ เพราะถือเอาความไมขาดสายแหง
ความสืบตออันเปนไปอยูโดยความสัมพันธกันแหงเหตุและผลวาเปนอัน
เดียวไปเสีย
*

ฟงยากอยูห นอย อานมหาฎีกาแลวพอไดความวา เหตุกับผลนั้นตางกันไมใชอนั
เดียวกัน แตวา เนื่องกันอยูเปนธรรมดา พวกสัสสตทิฏฐิ ไมแยกเหตุและผล ถือเปน
เอกัตตะ (หรือที่มักเรียกกันวาเอกภาพ) โดยใจความก็คือ ถือวามีอัตตาเที่ยงแท
หรือวาวิญญาณไมสูญยอมเวียนเกิดตอไป ไมเกี่ยวดวยเหตุผล
สวนเอกัตตนัยที่ชอบนัน้ หมายความวา เปนอันเดียวกันโดยนับเนือ่ งดวยสันตติอัน
เดียวกันมาไมขาดสาย เหมือนตนไมที่สืบมาแตพืช จนเปนตนใหญดวยสันตติอันเดียวไม
ขาดฉะนั้น

*

ประโยค๘ - วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 402

[นานัตตนัย]
สวนการกําหนดลักษณะของใครของมัน แหงธรรมทั้งหลายมี
อวิชชาเปนตน ชื่อวานานัตตนัย ซึ่งเปนนัยที่เมื่อเห็นโดยถูกตองยอม
ละสัสสตทิฏฐิได เพราะเห็นความเกิดขึ้นแหงสิ่งใหม ๆ เมื่อเห็นผิดไป
ยอมจะยึดมั่นอุจเฉททิฏฐิ เพราะถือเอาเหตุผลอันตกอยูในสันดานเดียว
กัน (คือมีสนั ตติเดียวกันดังกลาวแลว) สันดานมาแตกลง (คือตาย ?)
นั่นเองวาตางกัน (คือเปนคนละอัน ไมสืบตอกัน) ไปเสีย
[อัพยาปารนัย]
ความที่อวิชชาไมมีความขวนขวาย (คือไมมีความคิด) วา
"สังขารทั้งหลาย ขาทําใหเกิดขึ้น" หรือวา สังขารไมมีความขวนขวาย
(คือไมมีความคิด) วา "วิญญาณ ขาทําใหเกิดขึ้น" ดังนี้เปนอาทิ
ชื่อวา อัพยาปารนัย ซึ่งเปนนัยที่เมื่อเห็นโดยถูกตอง ยอมละอัตตทิฏฐิ
(ความเห็นวามีอัตตา) ได เพราะหยั่งรูความไมมีผูสราง เมื่อเห็นผิด
ไมยอมจะยึดเอาอกิริยทิฏฐิ เพราะไมถือเอาความเปนเหตุแหงธรรม
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ซึ่งแมเมื่อความขวนขวายไมมี ก็มีไดโดย
๑

๒

๑. ไมพบคําอธิบายของทาน จะอธิบายวา "เมื่อมีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้นแปลก ๆ
กันอยูเสมอ ก็แสดงวามันมีเหตุใหเกิดตาง ๆ กัน จะวาเปนเอกัตตะ อยางไรได" เชน
นี้กระมัง ?
๒. อธิบายตามนัยมหาฎีกาวา พวกอุจเฉททิฏฐินั้นถือนานัตตะ คนหนึ่งตายแลวก็
สูญไป คนหนึ่งเกิดขึน้ มาใหมเปนคนละคน ไมมีอะไรสืบตอกัน (แตไมอธิบายวาคนที่
เกิดมาใหมนนั้ มาจากไหน ?) สวนนานัตตนัยที่ชอบนัน้ หมายความวา ธรรมทั้งหลาย
มีอวิชชาเปนตน คือเหตุและผลนั้นมีลักษณะ คือสภาวะแตกตางกัน (แตมันสัมพันธกัน)
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สภาวนิยม

๑

[เอวธัมมตานัย]
สวนนัยวา 'ความเกิดขึ้นแหงผลมีสังขารเปนตน ยอมมีแตเหตุ
มีอวิชชาเปนตนเทานั้น ดุจความเกิดขึ้นแหงนมสมเปนตน ยอมมีแต
นมสดเปนตน ฉะนั้น มิใชอื่น' (ดัง) นี้ ชื่อวา เอวธัมมตานัย ซึ่งเปน
นัยที่เมื่อเห็นโดยถูตองยอมละอเหตุกทิฏฐิแลวอกิริยทิฏฐิได เพราะ
หยั่งรูผลโดยสมควรแกปจจัย เมื่อเห็นผิดไปยอมจะยึดมั่นอเหตุกทิฏฐิ
และนิยติวาทะ เพราะไมถือเอาความเปนไปแหงผลตามควรแกปจจัย
แลว ยังถือวาสิ่งอะไร ๆ มิไดเกิดแตเหตุอะไร ๆ (ถือวาสุดแตโชค
เคราะหตางหาก) แล
ภวจักรนี้
บัณฑิตพึงทราบ โดยวา (องคไหน) เกิดแตสัจจะ
(ไหน) ๑ โดยกิจ ๑ โดยเปนเครื่องกั้น ๑ โดย
อุปมาทั้งหลาย ๑ โดยตางความลึก ๑ โดยตาง
นัย ๑ ตามควร
ดวยประการฉะนี้
เพราะเหตุที่บุคคลผูยังมิไดทําลายภวจักรอันหยั่งไมถึง เพราะเปน
๒

๑. พวกอกิริยทิฏฐิ (เห็นวาไมเปนอันทํา) คือเห็นวาเพราะผูทําไมมี กิริยา คือการกระทําก็เปน
อันไมมี แลวผลอะไรก็ไมมไี ปตามกัน
๒. ปาฐะพิมพไวเปนนิยตวาทะ แตในมหาฎีกาเปน นิยติ. . .เห็นวาปาฐะในมหาฎีกาดีกวา เพราะ
เขากับความทีพ่ รรณนาไดสนิท จึงใชตามทาน เพราะนิยติ แปลวา โชติ เคราะห สวนนิยตะ
แปลวา เทีย่ ง แนนอน
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ธรรมลึก อันตอตานยาก เพราะถือเอาไดโดยนัยตาง ๆ นี้เสียดวยดาบ
คือญาณอันดีลับดีที่หินอยางประเสริฐคือสมาธิ แลวแลลวงสังสารภัยอัน
บีบคั้นอยูเปนนิตย ดุจอสนีวิจักร (คือสายฟา ?) ไปได ไมสักคน
แมในฝน จริงอยู ขอนี้แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไววา "ดูกร
อานนท ก็ปฏิจสมุบาทนี้เปนธรรมลึกดวย เคา (ทีป่ รากฏออกมา) ก็
ลึกดวย ดูกรอานนท ก็เพราะไมเขาใจ ไมรูตามซึ่งธรรมนั่น หมู
สัตวนี้จึงเกิดเปนผู (ยุงเหยิง) ดุจดายยุง เกิดเปนผู (ซับซอน) ดุจ
รังนกคุณิ เกิดเปนผู (สับสน) ดุจหญามุงกระตายและหญาปลอง
ไมลวงอบาย ทุคติ วินิบาต สงสารไปได " ดังนี้ เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล และเพื่อความสุขแกตนก็ดี แกผูอนื่ ก็ดี
พึงละกิจเศษ ๆ เสียแลว
จะไดความหยั่งลงมั่นในประเภทแหงปจจยาการ
อันลึกนี้ ดวยประการใด ก็พึงเปนผูมีสติ
ประกอบเนือง ๆ ดวยประการนั้นเทอญ
บริเฉทที่ ๑๗ ชื่อปญญาภูมินิเทศ
ในอธิการแหงปญญาภาวนา
ในปกรณวิสุทธิมรรค
อันขาพเจาทําเพื่อประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน
ดังนี้
๑

๒

๑. คุณิคณฺกชาติ ในมหาฎีกาเปนกุลิกณ
ุ ฑิก. . ทานผูชาํ ระบอกเชิงอรรถไววา ในบาลีและ
อรรถกถาทั้งหลายลิขิตปาฐะนี้ไวตาง ๆ กัน ทานชอบในปาฐะวา 'กุลาคณฺฑิก.'
๒. ที. มหา. ๑๐/๖๕
๓. ปาฐะพิมพไวเปน ยถาคาธ คลาดเคลื่อน ที่ถูกแยกเบน ยถา ตาธ มี เอว รับอยูขางหลัง

