
เอกกะ — หมวด 1
Groups of One

(including related groups)

[1] กลัยาณมติตตา (ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนํ าสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา 
และบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรง
ปญญามีความสามาFรถ ซึ่งจะชวยแวดลอม สนับสนุน ชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยาง ตลอด
จนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดํ าเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครอง
ชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี — Kalyàn ฺamittatà:
having good friends; good company; friendship with the lovely; favourable social 
environment) ขอนี้เปน องคประกอบภายนอก (external factor; environmental factor)

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความมี
กัลยาณมิตรก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”

“ความมีกัลยาณมิตร เทากับเปนพรหมจรรย (การครองชีวิตประเสริฐ) ทั้งหมดทีเดียว เพราะวา ผูมี
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทํ าใหมากซึ่งอารยอัษฎางคิกมรรค”

“อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ก็พนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ก็พนจาก
ชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็พนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา ก็พน
จากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส”

“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอื่นแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมากสํ าหรับภิกษุผูเปนเสขะ 
เหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกํ าจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”

“ความมีกัลยาณมิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํ ารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม” ฯลฯ
S.V.2–30; A.I.14–18; It.10. สํ.ม. 19/5–129/2–36; องฺ.เอก. 20/72–128/16–25; ขุ.อิติ. 25/195/237.

[2] โยนโิสมนสกิาร (การใชความคิดถูกวิธี คือ การทํ าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้ง
หลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก
พิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ตาม
สภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย — Yonisomanasikàra: reasoned attention; 
systematic attention; analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of 
specific conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem-
solving) ขอนี้เปน องคประกอบภายใน (internal factor; personal factor) และเปน ฝาย
ปญญา (a factor belonging to the category of insight or wisdom)

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม



[3] พจนานุกรมพุทธศาสตร58

ดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”
“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายในอื่นแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมาก สํ าหรับภิกษุผูเปนเสขะ 

เหมือนโยนิโสมนสิการ ภิกษุผูมีโยนิโสมนสิการ ยอมกํ าจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว ก็

เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหความสงสัยที่ยังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว 

ก็ถูกขจัดเสียได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โยนิโสมนสิการ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํ ารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหง

สัทธรรม” ฯลฯ
ธรรมขออื่น ที่ไดรับยกยองคลายกับโยนิโสมนสิการนี้ ในบางแง ไดแก อัปปมาทะ (ความ

ไมประมาท — earnestness; diligence), วิริยารัมภะ (การปรารภความเพียร, ทํ าความเพียร
มุงมั่น — instigation of energy; energetic effort), อัปปจฉตา (ความมักนอย, ไมเห็นแก
ได — fewness of wishes; paucity of selfish desire), สันตุฏฐี (ความสันโดษ — 
contentment), สัมปชัญญะ (ความรูตัว, สํ านึกตระหนักชัดดวยปญญา — awareness; full 
comprehension); กุสลธัมมานุโยค (การหมั่นประกอบกุศลธรรม — pursuit of wholesome 
states; devotion to good things); สีลสัมปทา (ความถึงพรอมแหงศีล — possession of 
virtue); ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมแหงฉันทะ — possession of will), อัตตสัมปทา (ความ
ถึงพรอมแหงตนคือมีจิตใจซึ่งพัฒนาเต็มที่แลว — self–realization, self-actualization),
ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ — possession of right view), และ อัปปมาทสัมปทา
(ความถึงพรอมแหงอัปปมาทะ — possession of earnestness)
S.V.2–30; A.I.11–31; It.9. สํ.ม. 19/5–129/2–36; องฺ.เอก.20/60–186/13–41; ขุ.อิติ. 25/194/236.

[3] อปัปมาทะ (ความไมประมาท คือ ความเปนอยูอยางไมขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติ
เปนเครื่องเรงเราและควบคุม ไดแก การดํ าเนินชีวิตโดยมีสติเปนเครื่องกํ ากับความประพฤติ
ปฏิบัติและการกระทํ าทุกอยาง ระมัดระวังตัว ไมยอมถลํ าลงไปในทางเสื่อม แตไมยอมพลาด
โอกาสสํ าหรับความดีงามและความเจริญกาวหนา ตระหนักในสิ่งที่พึงทํ าและพึงละเวน ใสใจ
สํ านึกอยูเสมอในหนาที่อันจะตองรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย กระทํ าการดวยความจริง
จัง รอบคอบ และรุดหนาเรื่อยไป — Appamàda: earnestness; diligence; heedfulness) 
ขอนี้เปน องคประกอบภายใน (internal factor; personal factor) และเปนฝายสมาธิ (a 
factor belonging to the category of concentration)

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม
ดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”

“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพื่อการเกิดขึ้นแหงอารยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพรอมดวยความไม
ประมาท”
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“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหอารยอัษฎางคิกมรรคที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แลว ก็เจริญบริบูรณ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไมประมาทนี้เลย”

“รอยเทาของสัตวบกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ยอมลงในรอยเทาชางไดทั้งหมด, รอยเทาชาง เรียกวา
เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น โดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไม
ประมาทเปนมลู ประชมุลงในความไมประมาทไดทัง้หมด ความไมประมาท เรยีกไดวาเปนยอดของธรรมเหลา
นัน้ ฉนันัน้”

“ผูมีกัลยาณมิตร พึงเปนอยูโดยอาศัยธรรมเอกขอนี้ คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”
“ธรรมเอกอันจะทํ าใหยึดเอาประโยชนไวไดทั้ง 2 อยาง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน 

ประโยชนเฉพาะหนา หรือประโยชนสามัญของชีวิต เชน ทรัพย ยศ กามสุข เปนตน) และสัมปรายิกัตถะ 
(ประโยชนเบื้องหนาหรือประโยชนขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไมประมาท”

“สังขาร (สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น) ทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังประโยชนที่
มุงหมายใหสํ าเร็จ ดวยความไมประมาทเถิด”

“ความไมประมาท ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดํ ารงมั่น ไมเสื่อมสูญ ไมอันตรธานแหง
สัทธรรม” ฯลฯ
D.II.156; S.I.86–89; S.V.30–45; ที.ม. 10/143/180; สํ.ส. 15/378–384/125–129;
A.I.11–17; A.III.365; A.V.21. สํ.ม. 19/135–262/37–66; องฺ.เอก. 20/60–116/13–23;

องฺ.ฉกฺก. 22/324/407; องฺ.ทสก. 24/15/23.



ทุกะ — หมวด 2
Groups of Two

(including related groups)

[4] กรรม 2 (การกระทํ า, การกระทํ าที่ประกอบดวยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม 
ทางใจก็ตาม — Kamma: action; deed)
1. อกุศลกรรม (กรรมที่เปนอกุศล, กรรมชั่ว, การกระทํ าที่ไมดี ไมฉลาด ไมเกิดจากปญญา 
ทํ าใหเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระทํ าที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ 
— Akusala-kamma: unwholesome action; evil deed; bad deed)
2. กุศลกรรม (กรรมที่เปนกุศล, กรรมดี, การกระทํ าที่ดี ฉลาด เกิดจากปญญา สงเสริม
คุณภาพของชีวิตจิตใจ หมายถึง การกระทํ าที่เกิดจากกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ — 
Kusala-kamma: wholesome action; good deed)
A.I.104, 263; It.25,55. องฺ.ติก.20/445/131,551/338; ขุ.อิติ.25/208/248;242/272.

[ ] กรรมฐาน 2 ดู [36] ภาวนา 2.
[5] กาม 2 (ความใคร, ความอยาก, ความปรารถนา, สิ่งที่นาใครนาปรารถนา — Kàma:

sensuality)
1. กิเลสกาม (กิเลสที่ทํ าใหใคร, ความอยากที่เปนตัวกิเลส — Kilesa-kàma: subjective 
sensuality)
2. วัตถุกาม (วัตถุอันนาใคร, สิ่งที่นาปรารถนา, สิ่งที่อยากได, กามคุณ — Vatthu-kàma:
objective sensuality)
Nd12. ขุ.มหา.29/2/1

[6] กามคณุ 5 (สวนที่นาใครนาปรารถนา, สวนที่ดีหรือสวนอรอยของกาม — Kàmaguõa:
sensual pleasures; sensual objects)
1. รูปะ (รูป — Råpa: form; visible object)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย — Phoññhabba: touch; tangible object)

หาอยางนี้ เฉพาะสวนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (agreeable, delightful, pleasur-
able) เรียกวา กามคุณ
M.I.85,173. ม.มู.12/197/168; 327/333.
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[7] ฌาน 2 (การเพง, การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน — Jhàna: meditation;  
scrutiny; examination)
1. อารัมมณูปนิชฌาน (การเพงอารมณ ไดแกสมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 — 
ârammaõåpanijjhàna: object-scrutinizing Jhàna)
2. ลักขณูปนิชฌาน (การเพงลักษณะ ไดแก วิปสสนา มรรค และ ผล — Lakkhaõåpa-
nijjhàna: characteristic-examining Jhàna)

วิปสสนา ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ
มรรค ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแหงวิปสสนานั้นใหสํ าเร็จ
ผล ชื่อวาลักขณูปนิชฌาน เพราะเพงนิพพานอันมีลักษณะเปนสุญญตะ อนิมิตตะ และ

อัปปณิหิตะ อยางหนึ่ง และเพราะเห็นลักษณะอันเปนสัจจภาวะของนิพพาน อยางหนึ่ง
ฌานที่แบงเปน 2 อยางนี้ มีมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา.
ดู [8], [9], [10] ฌาน ตางๆ และ [47] สมาธิ 32.

AA.II.41; PsA.281; DhsA.167. องฺ.อ.1/536; ปฏิสํ.อ.221; สงฺคณี.อ.73.

[8] ฌาน 2 ประเภท (ภาวะจิตที่เพงอารมณจนแนวแน — Jhàna: absorption)
1. รูปฌาน 4 (ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานที่เปนรูปาวจร — Råpa-jhàna: Jhànas of 
the Fine-Material Sphere)
2. อรูปฌาน 4 (ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานที่เปนอรูปาวจร — Aråpa-jhàna: Jhànas
of the Immaterial Sphere)

คํ าวา รูปฌาน ก็ดี อรูปฌาน ก็ดี เริ่มใชคราวจัดรวมพุทธพจน เดิมเรียกเพียงวา ฌาน และ 
อารุปป.
D.III.222; Dhs.56. ที.ปา.11/232/233; อภิ.สํ.34/192/78.

[9] ฌาน 4 = รปูฌาน 4 (the Four Jhànas)
1. ปฐมฌาน (ฌานที่ 1 — Pañhama-jhàna: the First Absorption) มีองค 5 คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌาน (ฌานที่ 2 — Dutiya-jhàna: the Second Absorption) มีองค 3 คือ ปติ สุข 
เอกัคคตา
3. ตตยิฌาน (ฌานที ่3 — Tatiya-jhàna: the Third Absorption) มอีงค 2 คอื สขุ เอกคัคตา
4. จตุตถฌาน (ฌานที่ 4 — Catuttha-jhàna: the Fourth Absorption) มีองค 2 คือ 
อุเบกขา เอกัคคตา

คัมภีรฝายอภิธรรม นิยมแบงรูปฌานนี้เปน 5 ขั้น เรียกวา ฌานปญจกนัย หรือ ปญจ- 
กัชฌาน โดยแทรก ทุติยฌาน (ฌานที่ 2) ที่มีองค 4 คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เพิ่มเขามา 
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แลวเลื่อนทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในฌาน 4 ขางตนนี้ออกไปเปน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน และปญจมฌาน ตามลํ าดับ (โดยสาระก็คือ การจํ าแนกขั้นตอนใหละเอียดมากขึ้น
นั่นเอง)
M.I.40. ม.มู.12/102/72.

[10] ฌาน 8 = รปูฌาน 4 + อรปูฌาน 4 (อรูปฌาน 4 ดู [207] อรูป 4)
[11] ทาน 21 (การให, การเสยีสละ, การบรจิาค — Dàna: gift; giving; charity; liberality)

1. อามิสทาน (การใหสิ่งของ — âmisadàna: material gift)
2. ธรรมทาน (การใหธรรม, การใหความรูและแนะนํ าสั่งสอน — Dhammadàna: gift of 
Truth; spiritual gift)

ใน 2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ อามิสทานชวยคํ้ าจุนชีวิต ทํ าใหเขามีที่พึ่งอาศัย แต 
ธรรมทานชวยใหเขารูจักพึ่งตนเองไดตอไป เมื่อใหอามิสทาน พึงใหธรรมทานดวย.
A.I.90. องฺ.ทุก.20/386/114.

[12] ทาน 22 (การให — Dàna: gift; giving; almsgiving; offering; charity; 
liberality; generosity; benevolence; donation; benefaction)
1. ปาฏิบุคลิกทาน (การใหจํ าเพาะบุคคล, ทานที่ใหเจาะจงตัวบุคคลหรือใหเฉพาะแกบุคคลผู
ใดผูหนึ่ง — Pàñipuggalika-dàna: offering to a particular person; a gift designated 
to a particular person)
2. สังฆทาน (การใหแกสงฆ, ทานที่ถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือใหแกบุคคล เชนพระภิกษุ
หรือภิกษุณีอยางเปนกลางๆ ในฐานะเปนตัวแทนของสงฆ โดยอุทิศตอสงฆ ไมเจาะจงรูปใดรูป
หนึ่ง — Saïghadàna: offering to the Sangha; a gift dedicated to the Order or to 
the community of monks as a whole)

ในบาลีเดิมเรียกปาฏิบุคลิกทานวา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา (ของถวายหรือของใหที่จํ าเพาะ
บุคคล) และเรียกสังฆทาน วา สงฺฆคตา ทกฺขิณา (ของถวายหรือของใหที่ถึงในสงฆ)

ในทาน 2 อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆทานวาเปนเลิศ มีผลมากที่สุด ดัง
พุทธพจนวา “เราไมกลาววา ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกวาของที่ใหแกสงฆ ไมวาโดยปริยายใดๆ” และได
ตรัสชักชวนใหใหสังฆทาน
M.III.254–6; A.III.392. ม.อุ.14/710–3/459–461; อางใน มงฺคล.2/16; องฺ.ฉกฺก.22/330/439

[13] ทฏิฐ ิ2 (ความเห็น, ความเห็นผิด — Diññhi: view; false view)
1. สัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเที่ยง, ความเห็นวามีอัตตาและโลกซึ่งเที่ยงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป 
— Sassata-diññhi: eternalism)
2. อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ, ความเห็นวามีอัตตาและโลกซึ่งจักพินาศขาดสูญหมดสิ้น
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ไป — Uccheda-diññhi: annihilationism)
S.III.97. สํ.ข.17/179–180/120.

[14] ทฏิฐ ิ3 (ความเห็น, ความเห็นผิด — Diññhi: view; false view)
1. อกิริยทิฏฐิ (ความเห็นวาไมเปนอันทํ า, เห็นวาการกระทํ าไมมีผล — Akiriya-diññhi: view 
of the inefficacy of action)
2. อเหตุกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมีเหตุ, เห็นวาสิ่งทั้งหลายไมมีเหตุปจจัย — Ahetuka-diññhi:
view of non-causality)
3. นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมี, เห็นวาไมมีการกระทํ าหรือสภาวะที่จะกํ าหนดเอาเปนหลักได 
— Natthika-diññhi: nihilistic view; nihilism)
M.I.404. ม.ม.13/105/111.

[15] ที่สดุ หรือ อนัตา 2 (ขอปฏิบัติหรือการดํ าเนินชีวิตที่เอียงสุด ผิดพลาดไปจากทาง
อันถูกตอง คือมัชฌิมาปฏิปทา — Antà: the two extremes)
1. กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุนอยูดวยกามสุข — Kàmasukhallikànuyoga: the 
extreme of sensual indulgence; extreme hedonism)
2. อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลํ าบากเดือดรอนแกตนเอง, การบีบคั้นทรมานตนให
เดือดรอน — Attakilamathànuyoga: the extreme of self-mortification; extreme 
asceticism)
Vin.I.10; S.V.420. วินย.4/13/18; สํ.ม.19/1664/528.

[16] ทกุข 2 (สภาพที่ทนไดยาก, ความทุกข, ความไมสบาย — Dukkha: pain; suffering; 
discomfort)
1. กายิกทุกข (ทุกขทางกาย — Kàyika-dukkha: bodily pain; physical suffering)
2. เจตสกิทกุข (ทกุขทางใจ, โทมนสั — Cetasika-dukkha: mental pain; mental suffering)

ดู [79] ทุกขตา 3 ดวย.
D.II.306; S.V.209. ที.ม.10/295/342; สํ.ม.19/942,944/280.

[17] เทศนา 21 (การแสดงธรรม, การชี้แจงแสดงความ — Desanà: preaching; 
exposition)
1. บุคคลาธิษฐานเทศนา (เทศนามีบุคคลเปนที่ตั้ง, เทศนาอางคน, แสดงโดยยกคนขึ้นอาง, 
ยกคนเปนหลักฐานในการอธิบาย — Puggalàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of 
persons)
2. ธรรมาธิษฐานเทศนา (เทศนามีธรรมเปนที่ตั้ง, เทศนาอางธรรม, แสดงโดยยกหลักหรือ
ตัวสภาวะขึ้นอาง — Dhammàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of ideas)
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เทศนา 2 นี้ ทานสรุปมาจากเทศนา 4 ในคัมภีรที่อางไว
PsA.449. ปฏิสํ.อ.77.

[18] เทศนา 22 (การแสดงธรรม ของพระพุทธเจา, การชี้แจงแสดงความ — Desanà:
preaching; exposition; teaching)
1. สมมติเทศนา (เทศนาโดยสมมติ, แสดงตามความหมายที่รูรวมกัน หรือตกลงยอมรับกัน
ของชาวโลก เชนวา บุคคล สัตว หญิง ชาย กษัตริย เทวดา เปนตน — Sammati-desanà:
conventional teaching)
2. ปรมตัถเทศนา (เทศนาโดยปรมตัถ, แสดงตามความหมายของสภาวธรรมแทๆ  เชนวา อนจิจงั 
ทกุขงั อนตัตา ขนัธ ธาต ุอายตนะ เปนตน — Paramattha-desanà: absolute teaching)

ผูฟงจะเขาใจความ สํ าเร็จประโยชนดวยเทศนาอยางใด ก็ทรงแสดงอยางนั้น
ใน ที.อ. 1/436; สํ.อ. 2/98 และ ปฺจ.อ. 182 เปนตน กลาวถึง กถา 2 คือ สมมติกถา และ

ปรมัตถกถา พึงทราบความหมายตามแนวความอยางเดียวกันนี้
ดู [50] สัจจะ 2.

AA.I.94; etc. องฺ.อ.1/99, ฯลฯ.

[19] ธรรม 21 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. รูปธรรม (สภาวะอันเปนรูป, สิ่งที่มีรูป, ไดแกรูปขันธทั้งหมด — Råpadhamma:
materiality; corporeality)
2. อรูปธรรม (สภาวะมใิชรปู, สิง่ทีไ่มมรีปู, ไดแกนามขนัธ 4 และนพิพาน — Aråpadhamma:
immateriality; incorporeality)

ในบาลีที่มา ทานเรียก รูปโน ธมฺมา และ อรูปโน ธมฺมา
Dhs.193,245. อภิ.สํ.34/705/279; 910/355.

[20] ธรรม 22 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. โลกียธรรม (ธรรมอันเปนวิสัยของโลก, สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ 5 ที่เปนสาสวะทั้ง
หมด — Lokiya-dhamma: mundane states)
2. โลกุตตรธรรม (ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก ไดแกมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 
— Lokuttara-dhamma: supermundane states) (+ โพธิปกขิยธรรม 37: ขุ.ปฏิ.620; Ps.II.166)

ดู [310] โลกุตตรธรรม 9.
Dhs.193,245. อภิ.สํ.34/706/279; 911/355.

[21] ธรรม 23 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. สังขตธรรม (สิ่งที่ปจจัยปรุงแตง คือ ขันธ 5 ทั้งหมด — Saïkhata-dhamma: condi-
tioned things; compounded things)
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2. อสังขตธรรม (สิ่งที่ปจจัยไมปรุงแตง คือ นิพพาน — Asaïkhata-dhamma: the 
Unconditioned, i.e. Nibbàna)
Dhs.193,244. อภิ.สํ.34/702/278; 907/354.

[22] ธรรม 24 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. อุปาทินนธรรม (ธรรมที่ถูกยึด, ธรรมที่กรรมอันสัมปยุตดวยตัณหาและทิฏฐิเขายึดครอง 
ไดแก นามขันธ 4 ที่เปนวิบาก และรูปที่เกิดแตกรรมทั้งหมด — Upàdinna-dhamma: states 
grasped by craving and false view; grasped states)
2. อนปุาทนินธรรม (ธรรมทีไ่มถกูยดึ, ธรรมทีก่รรมอนัสมัปยตุดวยตณัหาและทฏิฐไิมเขายดึครอง
ไดแก นามขนัธ 4 สวนนอกนี ้รปูทีม่ใิชเกดิแตกรรม และโลกตุตรธรรมทัง้หมด — Anupàdinna-
dhamma: states not grasped by craving and false view; ungrasped states)
Dhs.211,255. อภิ.สํ.34/779/305; 955/369.

[23] ธรรมคุมครองโลก 2 (ธรรมที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไม
เดือดรอนและสับสนวุนวาย — Lokapàla-dhamma: virtues that protect the world)
1. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจตอการทํ าความชั่ว — Hiri: moral shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอความชั่ว — Ottappa: moral dread)
A.I.51; It.36. องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257.

[24] ธรรมท ําใหงาม 2 (Sobhaõakaraõa-dhamma: gracing virtues)
1. ขนัติ (ความอดทน, อดไดทนไดเพือ่บรรลคุวามดงีามและความมุงหมายอนัชอบ — Khanti:
patience: forbearance; tolerance)
2. โสรจัจะ (ความเสงีย่ม, อธัยาศยังาม รกัความประณตีหมดจดเรยีบรอยงดงาม — Soracca:
modesty; meekness)
Vin.I.349; A.I.94. วินย.5/244/335; องฺ.ทุก. 20/410/118.

[ ] ธรรมที่พระพทุธเจาเหน็คณุประจกัษ 2 ดู [65] อุปญญาตธรรม 2.
[ ] ธรรมเปนโลกบาล 2 ดู [23] ธรรมคุมครองโลก 2.
[25] ธรรมมอีปุการะมาก 2 (ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทํ าความดีทุกอยาง — 

Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
1. สต ิ(ความระลึกได, นึกได, สํ านึกอยูไมเผลอ — Sati: mindfulness)
2. สัมปชัญญะ (ความรูชัด, รูชัดสิ่งที่นึกได, ตระหนัก, เขาใจชัดตามความเปนจริง — 
Sampaja¤¤a: clear comprehension)
D.III.273; A.I.95. ที.ปา.11/378/290; องฺ.ทุก.20/424/119.
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[26] ธรุะ 2 (หนาที่การงานที่พึงกระทํ า, กิจในพระศาสนา — Dhura: burden; task; busi-
ness; responsibility in the Dispensation)
1. คันถธุระ (ธุระฝายคัมภีร, กิจดานการเลาเรียน — Gantha-dhura: burden of study; 
task of learning)
2. วิปสสนาธุระ (ธุระฝายเจริญวิปสสนา, กิจดานการบํ าเพ็ญภาวนา หรือเจริญกรรมฐาน อัน
รวมทั้งสมถะที่เปนเบื้องตน ซึ่งเรียกรวมเขาไวดวยโดยฐานมีวิปสสนาเปนสวนสํ าคัญและคลุม
ยอด — Vipassanà-dhura: burden of insight development; task of meditation 
practice)

ธุระ 2 นี้ มาในอรรถกถา
DhA.I.7. ธ.อ.1/7.

[27] นพิพาน 2 (สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกขแลว, ภาวะที่เปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไร
ทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ — Nibbàna: Nirvàõa; Nibbàna)
1. สอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ — Saupàdisesa-nibbàna: Nibbàna 
with the substratum of life remaining)
2. อนุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานไมมีอุปาทิเหลือ — Anupàdisesa-nibbàna: Nibbàna 
without any substratum of life remaining)

หมายเหตุ: ตามคํ าอธิบายนัยหนึ่งวา
1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesa-parinibbàna: extinction 
of the defilements)
2. = ดับกิเลส ไมมีเบญจขันธเหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandha-parinibbàna: extinc-
tion of the Aggregates) หรือ
1. = นิพพานของพระอรหันตผูยังเสวยอารมณที่นาชอบใจและไมนาชอบใจทางอินทรีย 5 รับรู
สุขทุกขอยู
2. = นิพพานของพระอรหันตผูระงับการเสวยอารมณทั้งปวงแลว
It.38. ขุ.อิติ.25/222/258.

อีกนัยหนึ่งกลาวถึงบุคคลวา
1. สอุปาทิเสสบุคคล = พระเสขะ
2. อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ
A.IV.379. องฺ.นวก.23/216/394.

[28] บญัญตั ิ 2 และ 6 (การกํ าหนดเรียก หรือ สิ่งที่ถูกกํ าหนดเรียก, การกํ าหนดตั้งหรือ
ตราไวใหเปนที่รูกัน — Pa¤¤atti: designation; term; concept)
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1. ปญญาปยบัญญัติ หรือ อรรถบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนสิ่งอันพึงใหรูกัน, บัญญัติที่เปน
ความหมาย, บัญญัติคือความหมายอันพึงกํ าหนดเรียก, ตัวความหมายที่จะพึงถูกตั้งชื่อเรียก — 
Pa¤¤àpiya~, Attha~: the Pa¤¤atti to be made known or conveyed; concept)
2. ปญญาปนบัญญัติ หรือ นามบัญญัติ หรือ สัททบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนเครื่องใหรู
กัน, บัญญัติที่เปนชื่อ, บัญญัติที่เปนศัพท, ชื่อที่ตั้งขึ้นใชเรียก — Pa¤¤àpana~, Nàma~, 
Sadda~: the Pa¤¤atti that makes known or conveys; term; designation)

ปญญาปยบัญญัติ เรียกเต็มวา ปฺาปยตฺตา ปฺตฺติ, ปญญาปนบัญญัติ เรียกเต็มวา 
ปฺาปนโต ปฺตฺติ

ปญญาปนบัญญัติ หรือ นามบัญญัติ แยกยอยออกเปน 6 อยาง คือ
1. วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มีอยู เชน รูป เวทนา สมาธิ เปนตน — Vijjamàna~:
designation of a reality; real concept)
2. อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไมมีอยู เชน มา แมว รถ นายแดง เปนตน — Avijja- 
màna~: designation of an unreality; unreal concept)
3. วชิชมาเนนอวชิชมานบญัญตัิ (บญัญตัสิิง่ทีไ่มม ีดวยสิง่ทีม่ ีเชน คนด ีนกัฌาน ซึง่ความจรงิ
มีแตดี คือภาวะที่เปนกุศล และฌาน แตคนไมมี เปนตน — Vijjamànena-avijjamàna~:
designation of an unreality by means of a reality; unreal concept by means of 
real concept)
4. อวิชชามาเนนวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ดวยสิ่งที่ไมมี เชน เสียงหญิง ซึ่งความ
จริง หญิงไมมี มีแตเสียง เปนตน — Avijjamànena-vijjamàna~: designation of a reality 
by means of an unreality; real concept by means of an unreal concept)
5. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่มี ดวยสิ่งที่มี เชน จักขุสัมผัส โสตวิญญาณ 
เปนตน — Vijjamànena-vijjamàna~: designation of a reality by means of a reality; 
real concept by means of a real concept)
6. อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งที่ไมมี ดวยสิ่งที่ไมมี เชน ราชโอรส ลูก
เศรษฐี เปนตน — Avijjamànena-avijjamàna~: designation of an unreality by means 
of an unreality; unreal concept by means of an unreal concept)
Pug.A.171; Comp.198. ปฺจ.อ.32; สงฺคห.49; สงฺคห.ฏีกา253.

[29] บคุคลหาไดยาก 2 (Dullabha-puggala: rare persons)
1. บุพการี (ผูทํ าอุปการะกอน, ผูทํ าความดีหรือทํ าประโยชนใหแตตนโดยไมตองคอยคิดถึงผล
ตอบแทน — Pubbakàrã: one who is first to do a favour; previous benefactor; ready 
benefactor)
2. กตัญูกตเวที (ผูรูอุปการะที่เขาทํ าแลวและตอบแทน, ผูรูจักคุณคาแหงการกระทํ าดีของผู
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อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น — Kata¤¤åkatavedã: one who is grateful and 
repays the done favour; grateful person)
A.I.87. องฺ.ทุก.20/364/108.

[30] บชูา 2 (Påjà: worship; acts of worship; honouring)
1. อามิสบูชา (บูชาดวยสิ่งของ — âmisa-påjà: worship or honouring with material 
things; material worship)
2. ปฏิบัติบูชา (บูชาดวยการปฎิบัติ — Pañipatti-påjà: worship or honouring with 
practice; practical worship)

ในบาลีที่มา ปฏิบัติบูชา เปน ธรรมบูชา
A.I.93; D.II.138. องฺ.ทุก.20/401/117; นัย ที.ม.10/129/160.

[31] ปฏสินัถาร 2 (การตอนรับ, การรับรอง, การทักทายปราศรัย — Pañisanthàra:
hospitality; welcome; greeting)

1. อามิสปฏิสันถาร (ปฏิสันถารดวยสิ่งของ — âmisa-pañisanthàra: worldly hospitality; 
material or carnal greeting)
2. ธรรมปฏิสันถาร (ปฏิสันถารดวยธรรมหรือโดยธรรม — Dhamma-pañisanthàra: doc-
trinal hospitality; spiritual greeting)
A.I.93; Vbh.360. องฺ.ทุก.20/397/116; อภิ.วิ.35/921/487.

[32] ปธาน 2 (ความเพียร หมายเอาความเพียรที่ทํ าไดยาก — Padhàna: hard strug-
gles; painstaking endeavours)
1. คิหิปธาน (ความเพยีรของคฤหสัถ ทีจ่ะอ ํานวยปจจยัสีแ่กบรรพชติ เปนตน) — Gihi-padhàna:
struggle of householders to provide the four requisites.
2. ปพพชิตปธาน (ความเพียรของบรรพชิต ที่จะไถถอนกองกิเลส — Pabbajita-padhàna:
struggle of the homeless to renounce all substrates of rebirth.
A.I.49; Netti 159. องฺ.ทุก.20/248/63.

[33] ปรเิยสนา 2 (การแสวงหา — Pariyesanà: search; quest)
1. อนริยปริเยสนา (แสวงหาอยางไมประเสริฐ, แสวงหาอยางอนารยะ คือ ตนเองเปนผูมีชาติ 
ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา ก็ยังใฝแสวงหาแตสิ่งอันมีชาติ ชรา พยาธิ 
มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา — Anariya-pariyesanà: unariyan or ignoble 
search)
2. อริยปริเยสนา (แสวงหาอยางประเสริฐ, แสวงหาอยางอารยะ คือ ตนเปนผูมีชาติ ชรา 
พยาธิ มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา แตรูจักโทษขอบกพรองของสิ่งที่มีสภาพเชนนั้น
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แลว ใฝแสวงธรรมอันเกษม คือ นิพพาน อันไมมีสภาพเชนนั้น — Ariya-pariyesanà: ariyan 
or noble search)

สองอยางนี้ เทียบไดกับ อามิสปริเยสนา และ ธรรมปริเยสนา ที่ตรัสไวในอังคุตตรนิกาย; 
แตสํ าหรับคนสามัญ อาจารยภายหลังอธิบายวา ขอแรกหมายถึงมิจฉาอาชีวะ ขอหลังหมายถึง
สัมมาอาชีวะ ดังนี้ก็มี.
M.I.161; A.I.93. ม.มู.12/313/314; องฺ.ทุกฺ.20/399/116.

[34] ปจจยัใหเกดิสมัมาทฏิฐ ิ 2 (ทางเกิดแหงแนวความคิดที่ถูกตอง, ตนทางของ
ปญญาและความดีงามทั้งปวง — Sammàdiññhi-paccaya: sources or conditions for the 
arising of right view)
1. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟงคํ าแนะนํ าสั่ง
สอน เลาเรียน หาความรู สนทนาซักถาม ฟงคํ าบอกเลาชักจูงของผูอื่น โดยเฉพาะการสดับ
สัทธรรมจากทานผูเปนกัลยาณมิตร — Paratoghosa: another's utterance; inducement 
by others; hearing or learning from others)
2. โยนิโสมนสิการ (การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ ทํ าในใจโดยแยบคาย 
มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ 
ออก ใหเหน็ตามสภาวะและตามความสมัพนัธแหงเหตปุจจยั — Yonisomanasikàra: reasoned
attention; systematic attention; genetical reflection; analytical reflection)

ขอธรรม 2 อยางนี้ ไดแก ธรรมหมวดที่ [1] และ [2] นั่นเอง แปลอยางปจจุบันวา “องค
ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของการศึกษา” โดยเฉพาะขอที่ 1 ในที่นี้ใชคํ ากวางๆ แต
ธรรมที่ตองการเนน ก็คือ กัลยาณมิตตตา

ปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี 2 อยาง คือ ปรโตโฆสะ และ อโยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงขามกับ
ที่กลาวมานี้.

ดู [280] บุพนิมิตแหงมรรค 7, [293] มรรคมีองค 8
M.I.294; A.I.87. ม.มู.12/497/539; องฺ.ทุก. 20/371/110.

[35] ปาพจน 2 (วจนะอันเปนประธาน, พุทธพจนหลัก, คํ าสอนหลักใหญ — Pàvacana:
fundamental text; fundamental teaching)
1. ธรรม (คํ าสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู และแนะนํ าหลักความดีที่ควรประพฤติ — 
Dhamma: the Doctrine)
2. วินัย (ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํ ากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอกัน — 
Vinaya: the Discipline)

ดู [75] ไตรปฎก ดวย.
DII.154. ที.ม. 10/141/178.
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[ ] พทุธคณุ 2 ดู [304] พุทธคุณ 2.
[ ] พทุธคณุ 3 ดู [305] พุทธคุณ 3.
[ ] ไพบลูย 2 ดู [44] เวปุลละ 2.
[36] ภาวนา 2 (การเจริญ, การทํ าใหเกิดใหมีขึ้น, การฝกอบรมจิตใจ — Bhàvanà:

mental development)
1. สมถภาวนา (การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ — Samatha-bhàvanà:
tranquillity development)
2. วิปสสนาภาวนา (การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง, การเจริญปญญา — 
Vipassanà-bhàvanà: insight development)

สองอยางนี้ ในบาลีที่มาทานเรียกวา ภาเวตัพพธรรม และ วิชชาภาคิยธรรม. ในคัมภีรสมัย
หลัง บางทีเรียกวา กรรมฐาน (อารมณเปนที่ตั้งแหงงานเจริญภาวนา, ที่ตั้งแหงงานทํ าความเพยีร
ฝกอบรมจิต, วิธีฝกอบรมจิต — Kammaññhàna: stations of mental exercises; mental
exercise; สงฺคห. 51; Comp. 202)
D.III.273; A.I.60. ที.ปา.11/379/290; องฺ.ทุก.20/275/77.

[37] ภาวนา 4 (การเจริญ, การทํ าใหเปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา — Bhàvanà:
growth; cultivation; training; development)
1. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่งทั้ง
หลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิดโทษ 
ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย
ภาพ — Kàya-bhàvanà: physical development)
2. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย 
ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน — Sãla-
bhàvanà: moral development)
3. จิตตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน — Citta-bhàvanà: cultivation of the heart; emotional 
development)
4. ปญญาภาวนา (การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งทั้ง
หลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทํ าจิตใจใหเปนอิสระ ทํ าตน
ใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา — 
Pa¤¤à-bhàvanà: cultivation of wisdom; intellectual development; wisdom devel-
opment)
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ในบาลทีีม่า ทานแสดงภาวนา 4 นี ้ในรปูทีเ่ปนคณุบทของบคุคล จงึเปน ภาวติ 4 คอื ภาวติกาย
ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (ผูไดเจริญกาย ศีล จิต และปญญาแลว) บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ชุดนี้ครบถวนยอมเปนพระอรหันต
A.III.106. องฺ.ปฺจก. 22/79/121.

[38] รปู 21, 28 (สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปจจัยตางๆ อันขัดแยง, รางกายและ
สวนประกอบฝายวัตถุพรอมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติของมัน, สวนที่เปนรางกับทั้งคุณและ
อาการ — Råpa: corporeality; materiality; matter)
1. มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (สภาวะอันปรากฏไดเปนใหญๆ โตๆ หรือเปนตางๆ ไดมากมาย, 
รูปที่มีอยูโดยสภาวะ, รูปตนเดิม ไดแกธาตุ 4 — Mahàbhåta: primary elements)
2. อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24 (รูปอาศัย, รูปที่เปนไปโดยอาศัยมหาภูต, คุณและอาการ
แหงมหาภูต — Upàdà-råpa: derivative materiality)
M.II.262; Ps.I.183. ม.อุ.14/83/75; ขุ.ปฏิ.31/403/275.

รูป 28 ก็คือรูป 2 หมวดขางตนนี้เอง แตนับขอยอย กลาวคือ
1. มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (รูปใหญ, รูปเดิม — Mahàbhåta: primary elements; great 
essentials) ดู [39]
2. อุปาทายรูป 24 (รูปอาศัย, รูปสืบเนื่อง — Upàdà-råpa: derived material qualities) ดู
[40]
Comp.157. สงฺคห.33.

[39] มหาภตู หรือ ภตูรปู 4 (Mahàbhåta: the Four Primary Elements; primary 
matter)
1. ปฐวีธาตุ (สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่, สภาพอันเปนหลักที่ตั้งที่อาศัยแหงสหชาตรูป เรียก
สามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือ ธาตุดิน — Pañhavã-dhàtu: element of extension; solid 
element; earth)
2. อาโปธาตุ (สภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม หรือซานไป ขยายขนาด ผนึก พูนเขาดวยกัน  เรียก
สามัญวา ธาตุเหลว หรือ ธาตุนํ้ า — âpo-dhàtu: element of cohesion; liquid element; 
water)
3. เตโชธาตุ (สภาวะที่ทํ าใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ — Tejo-dhàtu: element of heat or 
radiation; heating element; fire)
4. วาโยธาต ุ (สภาวะทีท่ ําใหสัน่ไหว เคลือ่นที ่และคํ ้าจนุ เรยีกสามญัวา ธาตลุม — Vàyo-dhàtu:
element of vibration or motion; air element; wind)

สีอ่ยางนี ้เรยีกอกีอยางหนึง่วา ธาต ุ4 (ในคมัภรีชัน้หลงั ม ี2–3 แหง เรยีกวา มหาภตูรปู 4)
D.I.214; Vism.443; Comp.154. ที.สี.9/343/277; วิสุทฺธิ.3/11; สงฺคห.33.
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[40] อปุาทารปู หรือ อปุาทายรปู 24 (Upàdà-råpa: derivative materiality)
ก. ปสาทรูป 5 (รูปที่เปนประสาทสํ าหรับรับอารมณ — Pasàda-råpa: sensitive material 
qualities)
1. จักข ุ(ตา — Cakkhu: the eye)
2. โสตะ (หู — Sota: the ear)
3. ฆานะ (จมูก — Ghàna: the nose)
4. ชิวหา (ลิ้น — Jivhà: the tongue)
5. กาย (กาย — Kàya: the body)
ข. โคจรรูป หรือ วิสัยรูป 5 (รูปที่เปนอารมณหรือแดนรับรูของอินทรีย — Gocara-råpa or 
Visaya-råpa: material qualities of sense-fields)
6. รูปะ (รูป — Råpa: form)
7. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
8. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell)
9. รสะ (รส — Rasa: taste)
0. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย — Phoññhabba: tangible objects) ขอนี้ไมนับเพราะเปนอัน
เดียวกับมหาภูต 3 คือ ปฐวี เตโช และ วาโย ที่กลาวแลวในมหาภูต
ค. ภาวรูป 2 (รูปที่เปนภาวะแหงเพศ — Bhàva-råpa: material qualities of sex)
10. อิตถัตตะ, อิตถินทรีย (ความเปนหญิง — Itthatta: femininity)
11. ปุริสัตตะ, ปุริสินทรีย (ความเปนชาย — Purisatta: masculinity)
ง. หทัยรูป 1 (รูป คือหทัย — Hadaya-råpa: physical basis of mind)
12. หทัยวัตถุ* (ที่ตั้งแหงใจ, หัวใจ — Hadaya-vatthu: heart-base)
จ. ชีวิตรูป 1 (รูปที่เปนชีวิต — Jãvita-råpa: material quality of life)
13. ชีวิตินทรีย (อินทรียคือชีวิต — Jãvitindriya: life-faculty; vitality; vital force)
ฉ. อาหารรูป 1 (รูปคืออาหาร — âhàra-råpa: material quality of nutrition)
14. กวฬิงการาหาร (อาหารคือคํ าขาว, อาหารที่กิน — Kavaëiïkàràhàra: edible food; 
nutriment)
ช. ปรจิเฉทรปู 1 (รปูทีก่ ําหนดเทศะ — Pariccheda-råpa: material quality of delimitation)
15. อากาสธาต ุ(สภาวะคือชองวาง — âkàsa-dhàtu: space-element)
ญ. วิญญัติรูป 2 (รูปคือการเคลื่อนไหวใหรูความหมาย — Vi¤¤atti-råpa: material quality 

                                                       
* ขอน้ี ในพระไตรปฎก รวมทั้งอภิธรรมปฎก ไมมี เวนแตปฏฐานใชคํ าวา วัตถุ ไมมี หทัย
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of communication)
16. กายวิญญัติ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยกาย — Kàya-vi¤¤atti: bodily inti-
mation; gesture)
17. วจีวิญญัต ิ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยวาจา — Vacã-vi¤¤atti: verbal inti-
mation; speech)
ฎ. วิการรูป 5 (รูปคืออาการที่ดัดแปลงทํ าใหแปลกใหพิเศษได — Vikàra-råpa: material 
quality of plasticity or alterability)
18. [รูปสสะ] ลหุตา (ความเบา — Lahutà: lightness; agility)
19. [รูปสสะ] มุทุตา (ความออนสลวย — Mudutà: pliancy; elasticity; malleability)
20. [รูปสสะ] กัมมัญญตา (ความควรแกการงาน, ใชการได — Kamma¤¤atà:
adaptability; wieldiness)
0. วิญญัติรูป 2 ไมนับเพราะซํ้ าในขอ ญ.
ฏ. ลักขณรูป 4 (รูปคือลักษณะหรืออาการเปนเครื่องกํ าหนด — Lakkhaõa-råpa: material 
quality of salient features)
21. [รูปสสะ] อุปจยะ (ความกอตัวหรือเติบขึ้น — Upacaya: growth; integration)
22. [รูปสสะ] สันตติ (ความสืบตอ — Santati: continuity)
23. [รูปสสะ] ชรตา (ความทรุดโทรม — Jaratà: decay)
24. [รูปสสะ] อนิจจตา (ความปรวนแปรแตกสลาย — Aniccatà: impermanence)
Dhs.127; Vism.443; Comp.155. อภิ.สํ.34/504/185; วิสุทฺธิ.3/11; สงฺคห.34.

[41] รปู 22 (สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa: matter; materiality)
1. อุปาทนินกรูป (รปูทีก่รรมยดึครองหรอืเกาะกมุ ไดแกรปูทีเ่กดิจากกรรม — Upàdinnaka-
råpa: kammically grasped materiality; clung-to materiality; organic matter)
2. อนุปาทินนกรูป (รูปที่กรรมไมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกรูปที่มิใชเกิดจากกรรม — 
Anupàdinnaka-råpa: kammically ungrasped materiality; not-clung-to materiality; 
inorganic matter)
Vbh.14; Vism.450; Comp.159. อภิ.วิ.35/36/19; วิสุทฺธิ.3/20; สงฺคห.35.

[42] ฤทธิ์ 2 (อิทธิ คือความสํ าเร็จ ความรุงเรือง — Iddhi: achievement; success; 
prosperity)
1. อามิสฤทธ (อามิสเปนฤทธิ์, ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ — âmisa-iddhi:
achievement of carnality; material or carnal prosperity)
2. ธรรมฤทธิ์ (ธรรมเปนฤทธิ์, ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองทางธรรม — Dhamma-iddhi:
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achievement of righteousness; doctrinal or spiritual prosperity)
A.I.93. องฺ.ทุก.20/403/117.

[ ] โลกบาลธรรม 2 ดู [23] ธรรมคุมครองโลก 2.
[43] วมิตุต ิ2 (ความหลุดพน — Vimutti: deliverance; liberation; freedom)

1. เจโตวิมุตต ิ(ความหลุดพนแหงจิต, ความหลุดพนดวยอํ านาจการฝกจิต, ความหลุดพนแหง
จิตจากราคะ ดวยกํ าลังแหงสมาธิ — Cetovimutti: deliverance of mind; liberation by 
concentration)
2. ปญญาวิมุตติ (ความหลุดพนดวยปญญา, ความหลุดพนดวยอํ านาจการเจริญปญญา, 
ความหลุดพนแหงจิตจากอวิชชา ดวยปญญาที่รู เห็นตามเปนจริง — Pa¤¤àvimutti:
deliverance through insight; liberation through wisdom)
A.I.60. องฺ.ทุก.20/276/78.

[ ] เวทนา 2 ดู [110] เวทนา 2.
[44] เวปลุละ 2 (ความไพบูลย — Vepulla: abundance)

1. อามิสเวปุลละ (อามิสไพบูลย, ความไพบูลยแหงอามิส — âmisa-vepulla: abundance 
of material things; material abundance)
2. ธัมมเวปุลละ (ธรรมไพบูลย ความไพบูลยแหงธรรม — Dhamma-vepulla: abundance 
of virtues; doctrinal or spiritual abundance)
A.I.93. องฺ.ทุก.20/407/117.

[45] สมาธ ิ2 (ความตัง้มัน่แหงจติ, ภาวะทีจ่ติสงบนิง่จบัอยูทีอ่ารมณอนัเดยีว — Samàdhi:
concentration)
1. อุปจารสมาธิ (สมาธิเฉียดๆ, สมาธิจวนจะแนวแน — Upacàra-samàdhi: access con-
centration)
2. อัปปนาสมาธ ิ (สมาธิแนวแน, สมาธิแนบสนิท, สมาธิในฌาน — Appanà-samàdhi:
attainment concentration)
Vism.85, 371. วิสุทฺธิ.1/105; 2/194.

[46] สมาธ ิ 31 (ความตัง้มัน่แหงจติ, ภาวะทีจ่ติสงบนิง่จบัอยูทีอ่ารมณอนัเดยีว — Samàdhi:
concentration)
1. ขณิกสมาธ ิ(สมาธิชั่วขณะ — Khaõika-samàdhi: momentary concentration)
2. อุปจารสมาธิ (สมาธิจวนจะแนวแน — Upacàra-samàdhi: access concentration)
3. อัปปนาสมาธ ิ(สมาธิแนวแน — Appanà-samàdhi: attainment concentration)
DhsA.117; Vism.144. สงฺคณี.อ.207; วิสุทฺธิ.1/184.
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[47] สมาธ ิ32 (ความตั้งมั่นแหงจิต หมายถึงสมาธิในวิปสสนา หรือตัววิปสสนานั่นเอง แยก
ประเภทตามลกัษณะการก ําหนดพจิารณาไตรลกัษณ ขอทีใ่หส ําเรจ็ความหลดุพน — Samàdhi:
concentration)
1. สุญญตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาเห็นความวาง ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กํ าหนดอนัตตลักษณะ — Su¤¤ata-samàdhi: concentration on the void)
2. อนิมิตตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีนิมิต ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กํ าหนดอนิจจลักษณะ — Animitta-samàdhi: concentration on the signless)
3. อัปปณิหิตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีความตั้งปรารถนา ไดแก วิปสสนาที่ใหถึง
ความหลุดพนดวยกํ าหนดทุกขลักษณะ — Appaõihita-samàdhi: concentration on the 
desireless or non-hankering)

ดู [107] วิโมกข 3.
D.III.219; A.I.299; Ps.I.49. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/599/385; ขุ.ปฏิ.31/92/70.

[48] สงัขาร 2 (สภาพที่ปจจัยทั้งหลายปรุงแตงขึ้น, สิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัย — Saïkhàra:
conditioned things; compounded things)
1. อุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกอุปาทินนธรรม — Upà-
dinnaka-saïkhàra: kammically grasped phenomena)
2. อนุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมไมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกอนุปาทินนธรรมทั้งหมด 
เวนแตอสังขตธาตุ คือนิพพาน — Anupàdinnaka-saïkhàra: kammically ungrasped 
phenomena)

ดู [22] ธรรม 24; [41] รูป 22; [119] สังขาร 3 1; [185] สังขาร 4 ดวย.
AA.IV.50. องฺ.อ.3/223; วิภงฺค.อ.596.

[49] สงัคหะ 2 (การสงเคราะห — Saïgaha: aid; giving of help or favours; act of 
aiding or supporting)
1. อามิสสังคหะ (อามิสสงเคราะห, สงเคราะหดวยอามิส — âmisa-saïgaha: supporting 
with requisites; material aid)
2. ธัมมสังคหะ (ธรรมสงเคราะห, สงเคราะหดวยธรรม — Dhamma-saïgaha: aiding by 
teaching or showing truth; spiritual aid)
A.I.91. องฺ.ทุก.20/393/115.

[50] สจัจะ 2 (ความจริง — Sacca: truth)
1. สมมติสัจจะ (ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงที่ขึ้นตอการยอมรับของคน, ความจริงที่ถือ
ตามความกํ าหนดหมายตกลงกันไวของชาวโลก เชนวา คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน — 
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Sammati-sacca: conventional truth)
2. ปรมัตถสัจจะ (ความจริงโดยปรมัตถ, ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ โดยไมขึ้นตอการยอม
รับของคน, ความจริงตามความหมายขั้นสุดทายที่ตรงตามสภาวะและเทาที่จะกลาวถึงได เชนวา 
รูป นาม เวทนา จิต เจตสิก เปนตน — Paramattha-sacca: absolute truth)
AA.I.95; KvuA.34.  องฺ.อ.1/100; ปฺจ.อ.153,182,241; ฯลฯ.

[51] สาสน หรือ ศาสนา 2 (คํ าสอน — Sàsana: teaching; dispensation)
1. ปริยัติศาสนา (คํ าสอนฝายปริยัติ, คํ าสอนอันจะตองเลาเรียนหรือจะตองชํ่ าชอง ไดแก 
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ — Pariyatti-sàsana: teaching to be studied or mastered; 
textual or scriptural teaching; dispensation as text) = [302] นวังคสัตถุสาสน
2. ปฏิบัติศาสนา (คํ าสอนฝายปฏิบัติ, คํ าสอนที่จะตองปฏิบัติ ไดแก สัมมาปฏิปทา อนุโลม-
ปฏิปทา อปจจนีกปฏิปทา (ปฏิปทาที่ไมขัดขวาง) อันวัตถปฏิปทา (ปฏิปทาที่เปนไปตามความมุง
หมาย) ธัมมานุธัมมปฏิปทา (ปฏิบัติธรรมถูกหลัก) กลาวคือ การบํ าเพ็ญศีลใหบริบูรณ, [128] 
ความคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย โภชเนมัตตัญุตา ชาคริยานุโยค สติสัมปชัญญะ,
[182] สติปฏฐาน 4, [156] สัมมัปปธาน 4, [213] อิทธิบาท 4, [258] อินทรีย 5, [228] พละ 5,
[281] โพชฌงค 7, [293] มรรคมีองค 8 — Pañipatti-sàsana: teaching to be practised; 
practical teaching; dispensation as practice) ที่เปนสํ าคัญในหมวดนี้ ก็คือ [352] โพธิ-
ปกขิยธรรม 37.
Nd1143. ขุ.ม.29/232/175.

[52] สขุ 21 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. กายิกสุข (สุขทางกาย — Kàyika-sukha: bodily happiness)
2. เจตสิกสุข (สุขทางใจ — Cetasika-sukha: mental happiness)
A.I.80. องฺ.ทุก.20/315/101.

[53] สขุ 22 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. สามิสสุข (สุขอิงอามิส, สุขอาศัยเหยื่อลอ, สุขจากวัตถุคือกามคุณ — Sàmisa-sukha:
carnal or sensual happiness)
2. นิรามิสสุข (สุขไมอิงอามิส, สุขไมตองอาศัยเหยื่อลอ, สุขปลอดโปรงเพราะใจสงบหรือไดรู
แจงตามเปนจริง — Niràmisa-sukha: happiness independent of material things or 
sensual desires; spiritual happiness)
A.I.80. องฺ.ทุก.20/313/101.

[54] สทุธ ิ2 (ความบริสุทธิ์, ความสะอาดหมดจด — Suddhi: purity)
1. ปริยายสุทธิ (ความบริสุทธิ์บางสวน, หมดจดในบางแงบางดาน ไดแก ความบริสุทธิ์ของ
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ปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค ที่ครองตนบริสุทธิ์ดวยขอปฏิบัติหรือธรรมที่
ตนเขาถึงบางอยาง แตยังมีกิจในการละและเจริญซึ่งจะตองทํ าตอไปอีก — Pariyàya-suddhi:
partial purity)
2. นิปปริยายสุทธิ (ความบริสุทธิ์สิ้นเชิง, หมดจดแทจริงเต็มความหมาย ไดแก ความบริสุทธิ์
ของพระอรหันตผูเสร็จกิจในการละและการเจริญธรรม ครองตนไรมลทินทุกประการ — 
Nippariyàya-suddhi: absolute purity)
AA.I.293–4. องฺ.อ.2/4.

[ ] อรหนัต 2 ดู [61] อรหันต 2.
[55] อรยิบคุคล 2 (บุคคลผูประเสริฐ, ผูบรรลุธรรมพิเศษตั้งแตโสดาปตติมรรคขึ้นไป, ผู
เปนอารยะในความหมายของพระพุทธศาสนา — Ariya-puggala: noble individuals; holy 
persons)
1. เสขะ (พระเสขะ, พระผูยังตองศึกษา ไดแกพระอริยบุคคล 7 เบื้องตนในจํ านวน 8 — 
Sekha: the learner)
2. อเสขะ (พระอเสขะ, พระผูไมตองศึกษา ไดแกผูบรรลุอรหัตตผลแลว — Asekha: the 
adept)

ทั้ง 2 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 2.
A.I.62. องฺ.ทุก.20/280/80.

[56] อรยิบคุคล 4
1. โสดาบนั (“ผูถงึกระแส”, ทานผูบรรลโุสดาปตตผิลแลว — Sotàpanna: Stream-Enterer)
2. สกทาคาม ี (“ผูกลบัมาอกีครัง้เดยีว”, ทานผูบรรลสุกทาคามผิลแลว — Sakadàgàmã:
Once-Returner)
3. อนาคามี (“ผูไมเวยีนกลับมาอกี”, ทานผูบรรลอุนาคามผิลแลว — Anàgàmã: Non-
Returner)
4. อรหนัต (“ผูควร”, “ผูหกัก ําแหงสงสารแลว”, ทานผูบรรลอุรหตัตผลแลว — Arahanta: the 
Worthy One)

ดู [164] มรรค 4; [329] สังโยชน 10 1.
D.I.156. นัย ที.สี.9/250–253/199–200.

[57] อรยิบคุคล 8 แยกเปน มรรคสมังคี (ผูพรอมดวยมรรค) 4, ผลสมังคี (ผูพรอมดวย
ผล) 4
1. โสดาบัน (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล — one who has 
entered the Stream; one established in the Fruition of Stream-Entry; Stream-Enterer)
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2. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงโสดาปตติผล (พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค — one who 
has worked for the realization of the Fruition of Stream-Entry; one established in 
the Path of Stream-Entry)
3. สกทาคาม ี(ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล — one who is a 
Once-Returner; one established in the Fruition of Once-Returning)
4. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงสกทาคามิผล (พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค — one who 
has worked for the realization of the Fruition of Once-Returning; one established 
in the Path of Once-Returning)
5. อนาคามี (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในอนาคามิผล — one who is a 
Non-Returner; one established in the Fruition of Non-Returning)
6. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอนาคามิผล (พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค — one who 
has worked for the realization of the Fruition of Non-Returning; one established 
in the Path of Non-Returning)
7. อรหันต (ทานผูบรรลุอรหัตตผลแลว, พระผูตั้งอยูในอรหัตตผล — one who is an 
Arahant; one established in the Fruition of Arahantship)
8. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอรหัตตผล (พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค — one who has 
worked for the realization of the Fruition of Arahantship; one established in the 
Path of Arahantship)

ทั้ง 8 ประเภทนี้ ในบาลีที่มาทั้งหลายเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 8
ดู [164–5] มรรค 4 ผล 4 ดวย.

D.III.255; A.IV.291; Pug 73. ที.ปา.11/342/267; องฺ.อฏก.23/149/301; อภิ.ปุ.36/150/233.

[58] โสดาบนั 3 (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, ผูแรกถึงกระแสอันนํ าไปสูพระนิพพาน 
แนตอการตรัสรูขางหนา — Sotàpanna: Stream-Enterer)
1. เอกพีชี (ผูมีพืชคืออัตภาพอันเดียว คือ เกิดอีกครั้งเดียว ก็จักบรรลุอรหัต — Ekabãjã: the 
Single-Seed)
2. โกลังโกละ (ผูไปจากสกุลสูสกุล คือ เกิดในตระกูลสูงอีก 2–3 ครั้ง หรือเกิดในสุคติอีก 2–3 
ภพ ก็จักบรรลุอรหัต — Kolaïkola: the Clan-to-Clan)
3. สัตตักขัตตุงปรมะ (ผูมีเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่ง คือ เวียนเกิดในสุคติภพอีกอยางมากเพียง 7 
ครั้ง ก็จักบรรลุอรหัต — Sattakkhattu§parama: the Seven-Times-at-Most)

เกณฑแบงหรือเหตุใหเปนเชนนี้ กํ าหนดดวยวิปสสนาและความมีอินทรียอันแกกลา ปาน
กลาง และออนกวากัน ตามลํ าดับ
A.I.233: IV.380; V.120; Pug.3,16,74. องฺ.ติก.20/528/302;องฺ.นวก.23/216/394;องฺ.ทสก.24/64/129/;อภิ.ปุ.36/47–9/147.
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[59] สกทาคาม ี3, 5 (ทานผูบรรลสุกทาคามผิลแลว, ผูกลบัมาอกีครัง้เดยีว — Sakadà-
gàmã: Once-Returner)

พระสกทาคามีนี้ ในบาลีมิไดแยกประเภทไว แตในคัมภีรรุนหลังแยกประเภทไวหลายอยาง 
เชน ในคัมภีรปรมัตถโชติกา แยกไวเปน 3 ประเภท คือ ผูไดบรรลุผลนั้น ในกามภพ 1 ในรูป
ภพ 1 ในอรูปภพ 1

ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา จํ าแนกไว 5 ประเภท คือ ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในโลก
นี้เอง 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในเทวโลก 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว ปรินิพพานใน
เทวโลกนั้นเอง 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว เกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ไป
เกิดในเทวโลกหมดอายุแลว กลับมาเกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 และอธิบายตอทายวา พระ
สกทาคามีที่กลาวถึงในบาลีหมายเอาประเภทที่ 5 อยางเดียว

นอกจากนี้ ที่ทานแบงออกเปน 4 บาง 12 บาง ก็มี แตจะไมกลาวไวในที่นี้
KhA.182. ขุทฺทก.อ.199; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/655.

[60] อนาคาม ี5 (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, ผูไมเวียนกลับมาอีก — Anàgàmã: Non-
Returner)
1. อันตราปรินิพพายี (ผูปรินิพพานในระหวาง คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแลว อายุยัง
ไมถึงกึ่ง ก็ปรินิพพานโดยกิเลสปรินิพพาน — Antarà-parinibbàyã: one who attains 
Parinibbàna within the first half life-span)
2. อุปหัจจปรินิพพายี (ผูจวนจะถึงจึงปรินิพพาน คือ อายุพนกึ่งแลว จวนจะถึงสิ้นอายุจึง
ปรินิพพาน — Upahacca-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna after the first 
half life-span)
3. อสังขารปรินิพพายี (ผูปรินิพพานโดยไมตองใชแรงชักจูง คือ ปรินิพพานโดยงาย ไมตอง
ใชความเพียรนัก — Asaïkhàra-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna without 
exertion)
4. สสังขารปรินิพพายี (ผูปรินิพพานโดยใชแรงชักจูง คือ ปรินิพพานโดยตองใชความเพียร
มาก — Sasaïkhàra-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna with exertion)
5. อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใด
ภพหนึ่งก็ตาม จะเกิดเลื่อนตอขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐภพแลวจึงปรินิพพาน — Uddha§soto- 
akaniññhagàmã: one who goes upstream bound for the highest realm; up-streamer 
bound for the Not-Junior Gods)

เกณฑแบง ไดแกความตางแหงอินทรีย มีศรัทธาเปนตน ที่ยิ่งหยอนกวากัน
A.I.233; IV.14,70,380; V.120; Pug.16. องฺ.ติก.20/528/302; องฺ.นวก.23/216/394; องฺ.ทสก.24/64/129; อภิ.ปุ.36/52–6/148.

[61] อรหนัต 2 (ผูบรรลุอรหัตตผลแลว, ทานผูสมควรรับทักษิณาและการเคารพบูชาอยาง
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แทจริง — Arahanta: an Arahant; arahant; Worthy One)
1. สุกขวิปสสก (ผูเห็นแจงอยางแหงแลง คือ ทานผูมิไดฌาน สํ าเร็จอรหัตดวยเจริญแต
วิปสสนาลวนๆ — Sukkhavipassaka: the dry-visioned; bare-insight worker)
2. สมถยานิก (ผูมีสมถะเปนยาน คือ ทานผูเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติแลว จึงเจริญ
วิปสสนาตอจนไดสํ าเร็จอรหัต — Samathayànika: one whose vehicle is tranquillity; 
the quiet-vehicled)

การจํ าแนกพระอรหันตเปนสองประเภทอยางนี้ มาในคัมภีรชั้นหลังเชน ปรมัตถโชติกา
เปนตน ไมปรากฏในบาลีแหงใด สรุปคํ าอธิบายเพื่อเขาใจเพิ่มเติมดังนี้

ประเภทที่ 1 คือทานที่อาศัยเพียงอุปจารสมาธิ เจริญวิปสสนาไปจนถึงที่สุด แตเมื่อจะสํ าเร็จ
อรหตันัน้ กเ็ปนผูไดปฐมฌาน ประเภทนี ้เรยีกอกีอยางวา วปิสสนายานกิ หรอื สทุธวปิสสนายานกิ
(ผูมีวิปสสนาลวนๆ เปนยาน — Suddhavipassanàyànika: one whose vehicle is pure 
insight; the insight-vehicled)

ประเภทที่ 2 คือ ที่บาลีเรียกวา อุภโตภาควิมุต
KhA.178,183; Vism.587,666. ขุทฺทก.อ.200; วิสุทฺธิ.3/206,312; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/398;576.

[62] อรหนัต 4, 5, 60 (Arahanta: an Arahant; arahant; Worthy One)
1. สุกฺขวิปสฺสโก (ผูเจริญวิปสสนาลวน — Sukkhavipassaka: bare-insight worker)
2. เตวิชฺโช (ผูไดวิชชาสาม — Tevijja: one with the Threefold Knowledge)
3. ฉฬภิฺโ (ผูไดอภิญญาหก — Chaëabhi¤¤a: one with the Sixfold Super-
knowledge)
4. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต (ผูบรรลุปฏิสัมภิทา — Pañisambhidappatta: one having attained 
the Analytic Insights)

พระอรหันตทั้งสี่ในหมวดนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
ประมวลแสดงไวในหนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2 หนา 41 พึงทราบคํ าอธิบายตามที่มาเฉพาะ
ของคํ านั้นๆ

แตในคัมภีรทั้งหลายนิยมจํ าแนกเปน 2 อยาง เหมือนในหมวดกอนบาง เปน 5 อยางบาง ที่
เปน 5 คือ
1. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา — Pa¤¤àvimutta: one liberated by wisdom)
2. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนทั้งสองสวน คือ ไดทั้งเจโตวิมุตติ ขั้นอรูปสมาบัติกอน แลวได
ปญญาวิมุตติ — Ubhatobhàgavimutta: one liberated in both ways)
3. เตวิชชะ (ผูไดวิชชาสาม — Tevijja: one possessing the Threefold Knowledge)
4. ฉฬภิญญะ (ผูไดอภิญญาหก — Chaëabhi¤¤a: one possessing the Sixfold Super-
knowledge)
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5. ปฏิสัมภิทัปปตตะ (ผูบรรลุปฏิสัมภิทาสี่ — Pañisambhidappatta: one having gained 
the Four Analytic Insights)

ทั้งหมดนี้ ยอลงแลวเปน 2 คือ พระปญญาวิมุต กับพระอุภโตภาควิมุต เทานั้น พระสุกข-
วิปสสกที่กลาวถึงขางตน เปน พระปญญาวิมุต ประเภทหนึ่ง (ในจํ านวนพระปญญาวิมุต 5 
ประเภท คือ พระสุกขวิปสสก และทานผูไดฌาน 4 ขั้นใดขั้นหนึ่งมากอนไดบรรลุอรหัตตผล) 
พระเตวิชชะ กับพระฉฬภิญญะ เปน อุภโตภาควิมุต ทั้งนั้น แตทานแยกพระอุภโตภาควิมุตไว
เปนขอหนึ่งตางหาก เพราะพระอุภโตภาควิมุตที่ไมไดโลกียวิชชาและโลกียอภิญญา ก็มี สวน
พระปฏิสัมภิทัปปตตะ ไดความแตกฉานทั้งสี่ดวยปจจัยทั้งหลาย คือ การเลาเรียน สดับ สอบ
คน ประกอบความเพียรไวเกา และการบรรลุอรหัต.

พระอรหันต 5 นั้น แตละประเภท จํ าแนกโดยวิโมกข 3 รวมเปน 15 จํ าแนกออกไปอีกโดย
ปฏิปทา 4 จึงรวมเปน 60 ความละเอียดในขอนี้ จะไมแสดงไว เพราะจะทํ าใหฟนเฝอ ผูตองการ
ทราบยิ่งขึ้นไป พึงดูในหนังสือนี้ฉบับใหญ

ดู [61] อรหันต 2; [106] วิชชา 3; [155] ปฏิสัมภิทา 4; [274] อภิญญา 6.
Vism.710. วิสุทฺธิ.3/373; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/657.

[63] อริยบุคคล 7 (บุคคลผูประเสริฐ — Ariyapuggala: noble individuals) เรียงจาก
สูงลงมา
1. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนทั้งสองสวน คือ ทานที่ไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย และสิ้น
อาสวะแลวเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติขั้นอรูปสมาบัติมากอนที่
จะไดปญญาวิมุตติ — Ubhatobhàgavimutta: one liberated in both ways)
2. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา คือ ทานที่มิไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย แตสิ้นอาสวะ
แลวเพราะเหน็ดวยปญญา หมายเอาพระอรหนัตผูไดปญญาวมิตุตกิส็ ําเรจ็เลยทเีดยีว — Pa¤¤a-
vimutta: one liberated by understanding)
3. กายสักขี (ผูเปนพยานดวยนามกาย หรือ ผูประจักษกับตัว คือ ทานที่ไดสัมผัสวิโมกข 8 
ดวยกาย และอาสวะบางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสมาธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — 
Kàya-sakkhã: the body-witness)
4. ทิฏฐิปปตตะ (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ทานที่เขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะบาง
สวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลแลวขึ้นไป จน
ถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีปญญินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — Diññhippatta: one attained 
to right view)
5. สัทธาวิมุต (ผูหลุดพนดวยศรัทธา คือ ทานที่เขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะ
บางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา แตมีศรัทธาเปนตัวนํ า หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวขึ้นไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ที่มีสัทธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — 
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Saddhàvimutta: one liberated by faith)
6. ธัมมานุสาร ี (ผูแลนไปตามธรรม หรือผูแลนตามไปดวยธรรม คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ
โสดาปตติผลที่มีปญญินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนํ า ทานผูนี้ถาบรรลุผล
แลวกลายเปนทิฏฐิปปตตะ — Dhammànusàrã: the truth-devotee)
7. สัทธานุสาร ี(ผูแลนไปตามศรัทธา หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ
โสดาปตติผลที่มีสัทธินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํ า ทานผูนี้ถาบรรลุผล
แลวกลายเปนสัทธาวิมุต — Saddhànusàrã: the faith-devotee)

กลาวโดยสรุป
บุคคลประเภทที่ 1 และ 2 (อุภโตภาควิมุต และปญญาวิมุต) ไดแกพระอรหันต 2 ประเภท
บุคคลประเภทที่ 3, 4 และ 5 (กายสักขี ทิฏฐิปปตตะ และสัทธาวิมุต) ไดแกพระโสดาบัน 

พระสกทาคามี พระอนาคามี และทานผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค จํ าแนกเปน 3 พวกตามอินทรียที่
แกกลา เปนตัวนํ าในการปฏิบัติ คือ สมาธินทรีย หรือปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย

บุคคลประเภทที่ 6 และ 7 (ธัมมานุสารี และสัทธานุสารี) ไดแกทานผูตั้งอยูในโสดาปตติ-
มรรค จํ าแนกตามอินทรียที่เปนตัวนํ าในการปฏิบัติ คือ ปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย

อยางไรก็ตาม ขอความที่อธิบายมาเกี่ยวกับบุคคลประเภทที่ 3, 4, 5 บางคัมภีรกลาววาเปน
การแสดงโดยนิปปริยาย คือแสดงความหมายโดยตรงจํ าเพาะลงไป แตในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค 
ทานแสดงความหมายโดยปริยาย เรียกผูที่ปฏิบัติโดยมีสัทธินทรียเปนตัวนํ า วาเปน สัทธาวิมุต
ตั้งแตบรรลุโสดาปตติผล ไปจนบรรลุอรหัตตผล; เรียกผูปฏิบัติโดยมีสมาธินทรียเปนตัวนํ า วา
เปน กายสักขี ตั้งแตบรรลุโสดาปตติมรรค ไปจนบรรลุอรหัตตผล; เรียกผูที่ปฏิบัติโดยมี
ปญญินทรียเปนตัวนํ า วาเปน ทิฏฐิปปตตะ ตั้งแตบรรลุโสดาปตติผลไปจนบรรลุอรหัตตผล; 
โดยนัยนี้จึงมีคํ าเรียกพระอรหันตวา สัทธาวิมุต หรือ กายสักขี หรือ ทิฏฐิปปตตะ ไดดวย แตถา
ถือศัพทเครงครัด ก็มีแต อุภโตภาควิมุต กับ ปญญาวิมุต เทานั้น

ในฎีกาแหงวิสุทธิมัคคคือปรมัตถมัญชุสา มีคํ าอธิบายวา ผูไมไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรคเปน สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี อยางใดอยางหนึ่ง ตอจากนั้นเปน สัทธาวิมุต
หรือ ทิฏฐิปปตตะ จนไดสํ าเร็จอรหัตตผล จึงเปน ปญญาวิมุต; ผูไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรคเปน สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี อยางใดอยางหนึ่ง ตอจากนั้นเปน กายสักขี
เมื่อสํ าเร็จอรหัตตผล เปน อุภโตภาควิมุต

นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา บุคคลประเภทกายสักขีนี่เองที่ไดชื่อวา สมถยานิก; สวนคํ าวา 
ปญญาวิมุต บางแหงมีคํ าจํ ากัดความแปลกออกไปจากนี้วา ไดแกผูที่บรรลุอรหัต โดยไมได 
โลกียอภิญญา 5 และอรูปฌาน 4 (สํ.นิ.16/283–9/147–150; S.II.121.)

อริยบุคคล 7 นี้ ในพระสุตตันตปฎก นิยมเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 7.
D.III.105,254; A.I.118; Ps.II.52; Pug.10,73; Vism.659. ที.ปา.11/80/115; 336/266; องฺ.ติก.20/460/148;

ขุ.ปฏิ.31/493–5/380–3; อภิ.ปุ.36/13/139; วิสุทธิ.3/302; วิสุทธิ.ฏีกา3/562–568.
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[64] อตัถะ 2 (อรรถ, ความหมาย — Attha: meaning)
พระสูตรที่พระพุทธเจาตรัส วาโดยการแปลความหมาย มี 2 ประเภท คือ

1. เนยยัตถะ ([พระสูตร]ซึ่งมีความหมายที่จะตองไขความ, พุทธพจนที่ตรัสตามสมมติ อันจะ
ตองเขาใจความจริงแทที่ซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง เชนที่ตรัสเรื่องบุคคล ตัวตน เรา–เขา วา บุคคล 4
ประเภท, ตนเปนที่พึ่งของตน เปนตน — Neyyattha: with indirect meaning; with 
meaning to be defined, elucidated or interpreted)
2. นีตัตถะ ([พระสูตร]ซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแลว, พุทธพจนที่ตรัสโดยปรมัตถ ซึ่ง
มีความหมายตรงไปตรงมาตามสภาวะ เชนที่ตรัสวา รูป เสียง กลิ่น รส เปนตน — Nãtattha: 
with direct or manifest meaning; with defined or elucidated meaning)

ผูใดแสดงพระสูตรที่เปนเนยยัตถะ วาเปนนีตัตถะ หรือแสดงพระสูตรที่เปนนีตัตถะ วาเปน
เนยยัตถะ ผูนั้นชื่อวากลาวตูพระตถาคต.
A.I. 60 องฺ.ทุก.20/270/76

[65] อปุญญาตธรรม 2 (ธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระ
องคเอง คือ พระองคไดทรงอาศัยธรรม 2 อยางนี้ดํ าเนินอริยมรรคาจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ 
สัมมาสัมโพธิญาณ — Upa¤¤àta-dhamma: two virtues realized or ascertained by the 
Buddha himself)
1.อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ  (ความไมสันโดษในกุศลธรรม, ความไมรูอิ่มไมรูพอใน
การสรางความดีและสิ่งที่ดี  — Asantuññhità kusalesu dhammesu: discontent in moral 
states; discontent with good achievements)
2.อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ (ความไมระยอในการพากเพียร, การเพียรพยายามกาวหนา
เรื่อยไปไมยอมถอยหลัง — Appañivàõità padhànasmi§: perseverance in exertion; 
unfaltering effort)
D.III.214; A.I.50,95; Dhs.8,234. ที.ปา.11/227/227; องฺ.ทุก.20/251/64; 422/119; อภิ.สํ.34/15/8; 875/339.



ติกะ — หมวด 3
Groups of Three

(including related groups)

[66] กรรม 3 (การกระทํ า, การกระทํ าที่ประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม — Kamma:
action; deed)
1. กายกรรม (กรรมทํ าดวยกาย, การกระทํ าทางกาย — Kàya-kamma: bodily action)
2. วจีกรรม (กรรมทํ าดวยวาจา, การกระทํ าทางวาจา — Vacã-kamma: verbal action)
3. มโนกรรม (กรรมทํ าดวยใจ, การกระทํ าทางใจ — Mano-kamma: mental action)
M.I.373. ม.ม.13/64/56.

[67] กศุลมลู 3 (รากเหงาของกุศล, ตนตอของความดี — Kusala-måla: wholesome 
roots; roots of good actions)
1. อโลภะ (ความไมโลภ, ธรรมที่เปนปฏิปกษกับโลภะ, ความคิดเผื่อแผ, จาคะ — Alobha:
non-greed; generosity)
2. อโทสะ (ความไมคิดประทุษราย, ธรรมที่เปนปฏิปกษกับโทสะ, เมตตา — Adosa: non-
hatred; love)
3. อโมหะ (ความไมหลง, ธรรมที่เปนปฏิปกษกับความหลง, ปญญา — Amoha: non-
delusion; wisdom)
D.III.275. ที.ปา.11/394/292.

[68] อกุศลมูล 3 (รากเหงาของอกุศล, ตนตอของความชั่ว — Akusala-måla:
unwholesome roots; roots of bad actions)
1. โลภะ (ความอยากได — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)
D.III.275; It.45. ที.ปา.11/393/291; ขุ.อิติ.25/228/264.

[69] กศุลวติก 3 (ความตรกึทีเ่ปนกศุล, ความนกึคดิทีด่งีาม — Kusala-vitakka:
wholesome thoughts)
1. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม, ความนึกคิดในทางเสียสละ ไมติดในการปรน
ปรือสนองความอยากของตน — Nekkhamma-vitakka: thought of renunciation; thought
free from selfish desire)
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2. อพยาบาทวิตก (ความตรึกปลอดจากพยาบาท, ความนึกคิดที่ประกอบดวยเมตตา ไมขัด
เคืองหรือเพงมองในแงราย — Abyàpàda-vitakka: thought free from hatred)
3. อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน, ความนกึคดิทีป่ระกอบดวยกรณุาไมคดิราย
หรอืมุงท ําลาย — Avihi§sà-vitakka: thought of non-violence; thought free from cruelty)
A.III.446. องฺ.ฉกฺก.22/380/496.

[70] อกศุลวติก 3 (ความตรึกที่เปนอกุศล, ความนึกคิดที่ไมดี — Akusala-vitakka:
unwholesome thoughts)
1. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม, ความนึกคิดในทางแสหาหรือพัวพันติดของในสิ่งสนอง
ความอยาก — Kàma-vitakka: thought of sensual pleasures)
2. พยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท, ความนกึคดิทีป่ระกอบดวยความขดัเคอืงเพงมองใน
แงราย — Byàpàda-vitakka: thought full of hatred or ill-will; malevolent thought)
3. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน, ความนึกคิดในทางทํ าลาย ทํ ารายหรือกอความ
เดือดรอนแกผูอื่น — Vihi§sà-vitakka: thought of violence or cruelty; cruel thought)
A.III.446. องฺ.ฉกฺก.22/380/496.

[71] โกศล 3 (ความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ — Kosalla: skill; proficiency)
1. อายโกศล (ความฉลาดในความเจริญ, รอบรูทางเจริญ และเหตุของความเจริญ — âya-
kosalla: proficiency as to gain or progress)
2. อปายโกศล (ความฉลาดในความเสือ่ม, รอบรูทางเสือ่มและเหตขุองความเสือ่ม — Apàya-
kosalla: proficiency as to loss or regress)
3. อุปายโกศล (ความฉลาดในอบุาย, รอบรูวธิแีกไขเหตกุารณและวธิทีีจ่ะท ําใหส ําเรจ็ — Upàya-
kosalla: proficiency as to means and methods)
D.III.220; Vbh.325. ที.ปา.11/228/231; อภิ.วิ.35/807/439.

[72] ญาณ 31 (ความหยั่งรู, ปรีชาหยั่งรู — ¥àõa: insight; knowledge)
1. อตีตังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนอดีต, รูอดีตและสาวหาเหตุปจจัยอันตอเนื่องมาได —
Atãta§sa-¤àõa: insight into the past; knowledge of the past)
2. อนาคตังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนอนาคต, รูอนาคต หยั่งผลที่จะเกิดสืบตอไปได —
Anàgata§sa-¤àõa: insight into the future; knowledge of the future)
3. ปจจุปปนนังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนปจจุบัน, รูปจจุบัน กํ าหนดไดถึงองคประกอบและ
เหตุปจจัยของเรื่องที่เปนไปอยู — Paccuppanna§sa-¤àõa: insight into the present; 
knowledge of the present)
D.III.275. ที.ปา.11/396/292.
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[73] ญาณ 32 (ความหยั่งรู, ปรีชาหยั่งรู — ¥àõa: insight; knowledge)
1. สัจจญาณ (หยั่งรูสัจจะ คือ ความหยั่งรูอริยสัจจ 4 แตละอยางตามที่เปนๆ วา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา — Sacca-¤àõa: knowledge of the 
Truths as they are)
2. กิจจญาณ (หยั่งรูกิจ คือ ความหยั่งรูกิจอันจะตองทํ าในอริยสัจจ 4 แตละอยางวา ทุกขควร
กํ าหนดรู ทุกขสมุทัยควรละเสีย เปนตน — Kicca-¤àõa: knowledge of the functions 
with regard to the respective Four Noble Truths)
3. กตญาณ (หยั่งรูการอันทํ าแลว คือ ความหยั่งรูวากิจอันจะตองทํ าในอริยสัจจ 4 แตละอยาง
นั้นไดทํ าเสร็จแลว — Kata-¤àõa: knowledge of what has been done with regard to 
the respective Four Noble Truths)

ญาณ 3 ในหมวดนี้ เนื่องดวยอริยสัจจ 4 โดยเฉพาะ เรียกชื่อเต็มตามที่มาวา ญาณ- 
ทัสสนะ อันมีปริวัฏฏ 3 (ญาณทัสสนะมีรอบ 3 หรือ ความหยั่งรูหยั่งเห็นครบ 3 รอบ — 
thrice-revolved knowledge and insight) หรือ ปริวัฏฏ 3 แหงญาณทัสสนะ (the three 
aspects of intuitive knowledge regarding the Four Noble Truths)

ปรวิฏัฏ หรอืวนรอบ 3 นี ้ เปนไปในอรยิสจัจทัง้ 4 รวมเปน 12 ญาณทสัสนะนัน้ จงึไดชือ่วามี
อาการ 12 (twelvefold intuitive insight หรอื knowing and seeing under twelve modes)

พระผูมีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเปนจริงในอริยสัจจ 4 ครบวนรอบ 3 มีอาการ 12 
(ติปริวฏฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ าณทสฺสนํ ) อยางนี้แลว จึงปฏิญาณพระองคไดวาทรงบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว.

ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4.
Vin.I.11; S.V.422. วินย.4/16/21; สํ.ม.19/1670/530; สํ.อ.3/409.

[74] ตณัหา 3 (ความทะยานอยาก — Taõhà: craving)
1. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม, ความอยากไดกามคุณ คือสิ่งสนองความตองการ
ทางประสาททั้งหา — Kàma-taõhà: craving for sensual pleasures; sensual craving)
2. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ, ความอยากในภาวะของตัวตนที่จะได จะเปนอยางใด
อยางหนึง่ อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป, ความใครอยากทีป่ระกอบดวยภวทฏิฐหิรอืสสัสตทฏิฐิ
— Bhava-taõhà: craving for existence)
3. วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพนไปแหงตัวตนจาก
ความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทํ าลาย อยากใหดับสูญ, ความใครอยากที่
ประกอบดวยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ — Vibhava-taõhà: craving for non-existence; 
craving for self-annihilation)
A.III.445; Vbh.365. องฺ.ฉกฺก.22/377/494; อภิ.วิ.35/933/494.
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[75] ไตรปฎก (ปฎก 3, กระจาด ตะกรา กระบุง หรือ ตํ ารา 3, ประมวลแหงคัมภีรที่ 
รวบรวมพระธรรมวินัย 3 หมวด หรือ 3 ชุด — Tipiñaka: the Three Baskets; the Pali 
Canon) จัดพิมพดวยอักษรไทย มี 45 เลม
1. วินัยปฎก (หมวดพระวินัย, ประมวลสิกขาบท สํ าหรับภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ — Vinaya-
piñaka: the Basket of Discipline) แบงเปน 3 หมวด หรือ 5 คัมภีร จัดพิมพอักษรไทยเปน 
8 เลม คือ
ก. วิภังค หรือ สุตตวิภังค (Vibhaïga) วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกข (ปาติโมกข ก็ใช) แบงเปน 
2 คัมภีร คือ

1. อาทิกัมมิกะ หรือ ปาราชิก (อา) วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนัก ตั้งแตปาราชิกถึง
อนิยต (Major Offences) จัดพิมพเปน 1 เลม

2. ปาจติตยิะ (ปา) วาดวยสกิขาบททีเ่กีย่วกบัอาบตัเิบา ตัง้แตนสิสคัคยิปาจติตยี ถงึเสขยิะ
และรวมเอาภิกขุนีวิภังคเขาไวดวย (Minor Offences) จัดเปน 2 เลม

วิภังค นี้ แบงอีกอยางหนึ่งเปน 2 เหมือนกัน คือ
1. มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝายภิกษุสงฆ (Rules for 

Monks) จัดเปน 2 เลม
2. ภกิขนุวีภิงัค วาดวยสกิขาบทในปาฏโิมกขฝายภกิษณุสีงฆ (Rules for Nuns) จดัเปน 1 เลม

ข. ขันธกะ (Khandhaka) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกข รวมเปนบทๆ เรียกวา ขันธกะ หนึ่งๆ
ทั้งหมดมี 22 ขันธกะ ปนเปน 2 วรรค คือ
3. มหาวรรค (ม; วรรคใหญ — Greater Section) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขตอนตน 
มี 10 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม

4. จุลวรรค (จุ; วรรคเล็ก — Smaller Section) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมขตอนปลาย มี 
12 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม

ค. 5. ปริวาร (ป; หนังสือประกอบ; คูมือ — Parivàra: Epitome of the Vinaya) คัมภีร
บรรจุคํ าถามคํ าตอบ ซอมความรูพระวินัย จัดเปน 1 เลม

2. สุตตันตปฎก (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คํ าบรรยายธรรม และเรื่องเลา
ตางๆ อันยักเยื้องตามบุคคลและโอกาส — Sutta-piñaka: the Basket of Discourses) แบง
เปน 5 นิกาย (แปลวาประมวลหรือชุมนุม) จัดพิมพเปน 25 เลม คือ

1. ทีฆนิกาย (ที) ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว — Dãgha-nikàya: Collection of Long 
Discourses จัดเปน 3 วรรค 3 เลม มี 34 สูตร

2. มัชฌิมนิกาย (ม) ชุมนุมพระสูตรที่มีความยาวปานกลาง — Majjhima-nikàya: Col-
lection of Middle-length Discourses จัดเปน 3 ปณณาสก 3 เลม มี 152 สูตร

3. สังยุตตนิกาย (สํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตาม
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เรื่องที่เนื่องกัน — Sa§yutta-nikàya: Collection of Connected Discourses จัดเปน 
56 สังยุตต แลวประมวลเขาอีกเปน 5 วรรค 5 เลม มี 7,762 สูตร

4. อังคุตตรนิกาย (อํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา นิบาต หนึ่งๆ ตาม
ลํ าดับจํ านวนหัวขอธรรม — Aïguttara-nikàya: Adding-One Collection; 
Collection of Numerical Sayings จัดเปน 11 นิบาต (หมวด 1 ถึง หมวด 11) รวม
เขาเปนคัมภีร 5 เลม มี 9,557 สูตร

5. ขุททกนิกาย (ขุ) ชุมนุมพระสูตร ขอธรรม คํ าอธิบายและเรื่องราวเบ็ดเตล็ด — 
Khuddaka-nikàya: Smaller Collection; Collection of Minor Works รวมคัมภีรที่
จดัเขาไมไดในนกิายสีข่างตน มทีัง้หมด 15 คมัภรี จดัเปน 9 เลม คอื ขทุทกปาฐะ ธรรมบท
อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต (1 เลม) วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา (1 เลม) 
ชาดก (2 เลม) นิทเทส (มหานิทเทส 1 เลม, จูฬนิทเทส 1 เลม) ปฏิสัมภิทามัคค (1 เลม) 
อปทาน (1 2/3 เลม) พุทธวงส จริยาปฎก (1/3 เลม)

3. อภิธรรมปฎก (หมวดอภิธรรม, ประมวลหลักธรรมและคํ าอธิบายในรูปหลักวิชาลวนๆ ไม
เกี่ยวดวยเหตุการณและบุคคล — Abhidhamma-piñaka: the Basket of Sublime, Higher 
or Extra Doctrine) แบงเปน 7 คัมภีร จัดพิมพเปน 12 เลม คือ

1. ธัมมสังคณี หรือ สังคณี (สํ) รวมขอธรรมเขาไวเปนหมวดหมูแลวอธิบายเปนประเภทๆ  
— Saïgaõã: Enumeration of the Dhammas (1 เลม)

2. วิภังค (วิ) อธิบายขอธรรมที่รวมเปนหมวดหมู (เรียก วิภังค หนึ่งๆ ) แยกแยะออกชี้แจง
วินิจฉัยโดยละเอียด — Vibhaïga: Analysis of the Dhammas (1 เลม)

3. ธาตุกถา (ธา) สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ อายตนะ ธาตุ — Dhàtukathà:
Discussion of Elements (ครึ่งเลม)

4. ปุคคลบัญญัติ (ปุ) บัญญัติความหมายบุคคลประเภทตางๆ ตามคุณธรรมที่มีอยูในบุคคล
นั้นๆ  — Puggalapa¤¤atti: Description of Individuals (ครึ่งเลม)

5. กถาวัตถุ (ก) แถลงวินิจฉัยทัศนะตางๆ ที่ขัดแยงกันระหวางนิกายทั้งหลายสมัยตติย-
สังคายนา — Kathàvatthu: Subjects of Discussion (1 เลม)

6. ยมก (ย) ยกหัวขอธรรมขึ้นวินิจฉัยดวยวิธีถามตอบโดยตั้งคํ าถามยอนกันเปนคูๆ — 
Yamaka: Book of Pairs (2 เลม)

7. ปฏฐาน (ป) หรือ มหาปกรณ อธิบายปจจัย 24 โดยพิสดาร — Paññhàna: Book of 
Relations (6 เลม)
อนึ่ง 3 ปฎกนี้ สงเคราะหเขาใน [35] ปาพจน 2 คือ พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรม-

ปฎก จัดเปน ธรรม พระวินัยปฎกจัดเปน วินัย
Vin.V.86. วินย.8/826/224.
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[ ] ไตรรตัน ดู [100] รัตนตรัย.

[76] ไตรลกัษณ (ลักษณะ 3, อาการที่เปนเครื่องกํ าหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความ
จริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน — Tilakkhaõa: the Three 
Characteristics)
1. อนิจจตา (ความเปนของไมเที่ยง — Aniccatà: impermanence; transiency)
2. ทุกขตา (ความเปนทุกข — Dukkhatà: state of suffering or being oppressed)
3. อนัตตตา (ความเปนของไมใชตน — Anattatà: soullessness; state of being not self)
• ลักษณะเหลานี้ มี 3 อยาง จึงเรียกวา ไตรลักษณ
• ลักษณะทั้ง 3 เหลานี้ มีแกธรรมที่เปนสังขตะคือสังขารทั้งปวง เปนสามัญเสมอกัน จึงเรียกวา 
สามญัลกัษณะ หรอื สามญัลกัษณ (Sàma¤¤a-lakkhaõa: the Common Characteristics)
[ไมสามัญแกธรรมที่เปนอสังขตะ อันไดแกวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่ 3 คือ อนัตตาอยาง
เดียว ไมมีลักษณะ 2 อยางตน]
• ลกัษณะทัง้ 3 เหลานี ้ปรากฏอยูตามธรรมดาทีแ่นนอน เปนไปตามกฎธรรมชาต ิคอื ธรรมนยิาม
• คํ าวา ไตรลักษณ ก็ดี สามัญลักษณ ก็ดี เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎก พระ
พุทธเจาตรัสแสดงลักษณะ 3 อยางนี้ไวในหลัก ธรรมนิยาม

ดู [86] ธรรมนิยาม 3.
S.IV.1; Dh.277–9. สํ.สฬ.18/1/1; ขุ.ธ.25/30/51.

[ ] ไตรสกิขา ดู [124] สิกขา 3.

[77] ทวาร 3 (ทางทํ ากรรม — Dvàra: door; channel of action)
1. กายทวาร (ทวารคือกาย — Kàya-dvàra: the body-door; channel of bodily action)
2. วจีทวาร (ทวารคือวาจา—Vacã-dvàra: the speech-door; speech as a door of 
action)
3. มโนทวาร (ทวารคือใจ — Mano-dvàra: the mind-door; mind as a door of action)
Dh.234. นัย ขุ.ธ.25/27/46; มงฺคล.1/252/243.

[78] ทวาร 6 (ทางรับรูอารมณ ไดแกอายตนะภายใน 6 — Dvàra: sense-doors)
1. จักขุทวาร (ทวารคือตา — Cakkhu-dvàra: eye-door)
2. โสตทวาร (ทวารคือหู — Sota-dvàra: ear-door)
3. ฆานทวาร (ทวารคือจมูก — Ghàna-dvàra: nose-door)
4. ชิวหาทวาร (ทวารคือลิ้น — Jivhà-dvàra: tongue-door)
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5. กายทวาร (ทวารคือกาย — Kàya-dvàra: body-door)
6. มโนทวาร (ทวารคือใจ — Mano-dvàra: mind-door)

ดู [276] อายตนะภายใน 6.
S.IV.194. สํ.สฬ.18/342/242.

[ ] ทฏิฐ ิ3 ดู [14] ทิฏฐิ 3.
[79] ทกุขตา 3 (ความเปนทุกข, ภาวะแหงทุกข, สภาพทุกข, ความเปนสภาพที่ทนไดยาก 
หรือคงอยูในภาวะเดิมไมได — Dukkhatà: state of suffering or being subject to 
suffering; conflict; unsatisfactoriness)
1. ทุกขทุกขตา (สภาพทุกขคือทุกข หรือความเปนทุกขเพราะทุกข ไดแก ทุกขเวทนาทางกาย
ก็ตาม ใจก็ตาม ซึ่งเปนทุกขอยางที่เขาใจสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ — Dukkha-dukkhatà:
painfulness as suffering)
2. วิปริณามทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน ไดแกความสุข ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
ความทุกขเมื่อตองเปลี่ยนแปลงแปรไปเปนอยางอื่น — Vipariõàma-dukkhatà: suffering in 
change)
3. สังขารทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะเปนสังขาร ไดแกตัวสภาวะของสังขาร คือสิ่งทั้งปวงซึ่ง
เกิดจากปจจัยปรุงแตง ที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและสลายไป ทํ าใหคงสภาพอยูไมได พรอง
อยูเสมอ และใหเกิดทุกขแกผูยึดถือดวยอุปาทาน — Saïkhàra-dukkhatà: suffering due to 
formations; inherent liability to suffering)
D.III.216; S.IV.259; V.56. ที.ปา.11/228/229; สํ.สฬ.18/510/318; สํ.ม.19/319/85.

[80] ทจุรติ 3 (ความประพฤติชั่ว, ประพฤติไมดี — Duccarita: evil conduct; 
misconduct)
1. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยกาย — Kàya-duccarita: evil conduct in act; 
misconduct by body) มี 3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยวาจา — Vacã-duccarita: evil conduct in word; 
misconduct by speech) มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วดวยใจ — Mano-duccarita: evil conduct in thought; 
misconduct by mind) มี 3 คือ อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

ดู รายละเอียดที่ [321] อกุศลกรรมบถ 10.
D.III.214; Dhs.1305. ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.

[81] สจุรติ 3 (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — Sucarita: good conduct)
1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย — Kàya-sucarita: good conduct in act) มี 3 
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คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา — Vacã-sucarita: good conduct in word) มี 4 
คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ — Mano-sucarita: good conduct in thought) 
มี 3 คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ.

ดู รายละเอียดที่ [320] กุศลกรรมบถ 10 2.
D.III.215; Dhs.1306. ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.

[82] เทพ 3 (เทพเจา, เทวดา — Deva: gods; divine beings)
1. สมมติเทพ (เทวดาโดยสมมติ ไดแก พระราชา พระเทวี และพระราชกุมาร — Sammati-
deva: gods by convention)
2. อุปปตติเทพ (เทวดาโดยกํ าเนิด ไดแก เทวดาในกามาวจรสวรรค และพรหมทั้งหลาย
เปนตน — Upapatti-deva: gods by rebirth)
3. วิสุทธิเทพ (เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระ
อรหันตทั้งหลาย — Visuddhi-deva: gods by purification)
Nd2173; KhA.123. ขุ.จู.30/214/112; ขุทฺทก.อ.135.

[83] เทวทตู 3 (ทูตของยมเทพ, สื่อแจงขาวของมฤตยู, สิ่งที่เปนสัญญาณเตือนใจใหระลึก
ถึงคติธรรมดาของชีวิตอันมีความตายเปนที่สุด เพื่อจะไดเกิดความสังเวชและเรงขวนขวายทํ า
ความดี ดวยความไมประมาท — Devadåta: divine messengers; messengers of death)
1. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: old men)
2. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ, ผูปวย — Byàdhita, âbàdhika: sick men)
3. มตะ (คนตาย — Mata: dead men)
A.I.138. องฺ.ติก.20/475/175.

[ ] เทวทตู 4 ดู [150] นิมิต 4.
[84] เทวทตู 5 (ทูตของยมเทพ — Devadåta: divine messengers)

1. ทหระ หรือ มันทกุมาร (เด็กออน — Dahara: a young baby)
2. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: an old man)
3. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ — Byàdhita, âbàdhika: a sick man)
4. กรรมการณัปปตตะ (คนถูกลงโทษ, คนถูกจองจํ าลงอาญา — Kammakàraõappatta: a 
criminal subjected to punishment)
5. มตะ (คนตาย — Mata: a dead man)
M.III.179. ม.อุ.14/507/335.
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[85] ธรรม 3 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: states; things; phenomena; 
ideas)
1. กุศลธรรม (ธรรมที่เปนกุศล, สภาวะที่ฉลาด ดีงาม เอื้อแกสุขภาพจิต เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ 
ไดแกกุศลมูล 3 ก็ดี นามขันธ 4 ที่สัมปยุตดวยกุศลมูลนั้นก็ดี กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่
มีกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา กุศลในภูมิ 4 — Kusala-dhamma: skilful, 
wholesome, or profitable states; good things)
2. อกุศลธรรม (ธรรมที่เปนอกุศล, สภาวะที่ตรงขามกับกุศล ไดแก อกุศลมูล 3 และกิเลสอัน
มีฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ก็ดี นามขันธ 4 ที่สัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น ก็ดี กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมที่มีอกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา อกุศลจิตตุบาท 12 — Akusala-
dhamma: unskilful, unwholesome or unprofitable states; bad things)
3. อัพยากตธรรม (ธรรมที่เปนอัพยากฤต, สภาวะที่เปนกลางๆ ชี้ขาดลงมิไดวาเปนกุศลหรือ
อกุศล ไดแก นามขันธ 4 ที่เปนวิบากแหงกุศลและอกุศล เปนกามาวจรก็ตาม รูปาวจรก็ตาม
อรูปาวจรก็ตาม โลกุตตระก็ตาม อยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่เปนกิริยา มิใชกุศล มิใชอกุศล มิใช
วิบากแหงกรรม อยางหนึ่ง รูปทั้งปวง อยางหนึ่ง อสังขตธาตุ คือ นิพพาน อยางหนึ่ง กลาวสั้น
คือ วิบากในภูมิ 4, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ 3, รูป และนิพพาน — Abyàkata-dhamma: the 
indeterminate; neither-good-nor-bad thing)
Dhs.91,180,234. อภิ.สํ.34/1/1; 663/259; 878/340.

[86] ธรรมนยิาม 3 (กํ าหนดแหงธรรมดา, ความเปนไปอันแนนอนโดยธรรมดา, กฎ
ธรรมชาติ — Dhamma-niyàma: orderliness of nature; natural law)
1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง — Sabbe saïkhàrà
aniccà: all conditioned states are impermanent)
2. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเปนทุกข — Sabbe saïkhàrà
dukkhà: all conditioned states are subject to oppression, conflict or suffering)
3. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขารทั้ง
ปวงไมใชตน — Sabbe dhammà anattà: all states are not-self or soulless)

หลกัความจรงินี ้แสดงใหเหน็ลกัษณะ 3 อยาง ทีเ่รยีกวา ไตรลกัษณ ของสภาวธรรมทัง้หลาย
(ดู [76] ไตรลักษณ) พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม หลักทั้งสามนี้ ก็คงมีอยูเปนธรรมดา พระ
พุทธเจาเปนแตทรงคนพบ และนํ ามาเปดเผยแสดงแกเวไนย.

ดู [223] นิยาม 5.
A.I.285. องฺ.ติก.20/576/368.

[87] นมิติ หรือ นมิติต 3 (เครื่องหมายสํ าหรับใหจิตกํ าหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพ
ที่เห็นในใจอันเปนตัวแทนของสิ่งที่ใชเปนอารมณกรรมฐาน — Nimitta: sign; mental image)
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1. บริกรรมนิมิต (นิมิตแหงบริกรรม, นิมิตตระเตรียมหรือนิมิตแรกเริ่ม ไดแก สิ่งใดก็ตามที่
กํ าหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ดวงกสิณที่เพงดู หรือ พุทธคุณที่นึกเปนอารมณ
วาอยูในใจเปนตน — Parikamma-nimitta: preliminary sign) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
2. อุคคหนิมิต (นิมิตที่ใจเรียน, นิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตนั้นที่เพงหรือนึกกํ าหนดจน
เห็นแมนในใจ เชน ดวงกสิณที่เพงจนติดตา หลับตามองเห็น เปนตน — Uggaha-nimitta:
learning sign; abstract sign; visualized image) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
3. ปฏิภาคนิมิต (นิมิตเสมือน, นิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตที่เปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิต
นั้น แตเปนสิ่งที่เกิดจากสัญญา เปนเพียงอาการปรากฏแกผูไดสมาธิ จึงบริสุทธิ์จนปราศจากสี
เปนตน และไมมีมลทินใด  ๆ ทั้งสามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา — Pañibhàga-
nimitta: counterpart sign; conceptualized image) นิมิตนี้ไดเฉพาะในกรรมฐาน 22 คือ 
กสิณ 10 อสุภะ 10 กายคตาสติ 1 และอานาปานสติ 1

เมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้น จิตยอมตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ จึงชื่อวาปฏิภาคนิมิตเกิดพรอมกับ
อุปจารสมาธิ เมื่อเสพปฏิภาคนิมิตนั้นสมํ่ าเสมอดวยอุปจารสมาธิก็จะสํ าเร็จเปนอัปปนาสมาธิตอ
ไป ปฏิภาคนิมิตจึงชื่อวาเปนอารมณแกอุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา.

ดู [99] ภาวนา 3.
Comp.203; Vism.125. สงฺคห.51; วิสุทฺธิ.1/159.

[88] บญุกริยิาวตัถุ 3 (ที่ตั้งแหงการทํ าบุญ, เรื่องที่จัดเปนการทํ าความดี, หลักการทํ า
ความดี, ทางทํ าความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu: bases of meritorious action; grounds 
for accomplishing merit)
1. ทานมยั บญุกิริยาวตัถุ (ท ําบญุดวยการใหปนสิง่ของ — Dànamaya pu¤¤akiriyà-vatthu:
meritorious action consisting in giving or generosity)
2. สลีมยั บญุกิริยาวตัถุ (ท ําบญุดวยการรกัษาศลี หรอืประพฤตดิมีรีะเบยีบวนิยั —Sãlamaya ~:
meritorious action consisting in observing the precepts or moral behaviour)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถ ุ(ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา — 
Bhàvanàmaya ~: meritorious action consisting in mental development)
D.III.218; A.IV.239; It.51. ที.ปา.11/228/230; องฺ.อฏก.23/126/245; ขุ.อิติ.25/238/270.

[89] บญุกริยิาวตัถุ 10 (ที่ตั้งแหงการทํ าบุญ, ทางทํ าความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu:
bases of meritorious action)
1. ทานมัย (ทํ าบุญดวยการใหปนสิ่งของ — Dànamaya: meritorious action consisting 
in generosity; merit acquired by giving)
2. สลีมยั (ท ําบญุดวยการรกัษาศลีหรอืประพฤตดิ ี— Sãlamaya: by observing the precepts
or moral behaviour)
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3. ภาวนามัย (ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา — Bhàvanà-
maya ~: by mental development)
4. อปจายนมัย (ทํ าบุญดวยการประพฤติออนนอม — Apacàyanamaya: by humility or 
reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทํ าบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช — Veyyàvaccamaya: by rendering 
services)
6. ปตติทานมัย (ทํ าบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื่น — Pattidànamaya: by 
sharing or giving out merit)
7. ปตตานุโมทนามัย (ทํ าบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น — Pattànumodanàmaya:
by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมัสสวนมัย (ทํ าบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู — Dhammassavanamaya: by 
listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามัย (ทํ าบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู — Dhammadesanàmaya: by 
teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทฏิุชุกัมม (ทํ าบุญดวยการทํ าความเห็นใหตรง — Diññhujukamma: by straighten-
ing one’s views or forming correct views)

ขอ 4 และขอ 5 จัดเขาในสีลมัย; 6 และ 7 ในทานมัย; 8 และ 9 ในภาวนามัย; ขอ 10 ได
ทั้งทาน ศีล และภาวนา
D.A.III.999; Comp.146. ที.อ.3/246; สังคหะ 29.

[90] บตุร 3 (Putta: son; child; descendant)
1. อติชาตบุตร (บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา, ลูกที่ดีกวาเลิศกวาพอแม — Atijàta-putta:
superior-born son)
2. อนุชาตบุตร (บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา, ลูกที่เสมอดวยพอแม — Anujàta-putta: like-
born son)
3. อวชาตบตุร (บตุรทีต่ํ ่าลงกวาบดิามารดา, ลกูทีท่ราม — Avajàta-putta: inferior-born son)

บุตรประเภทที่ 1 นั้น เรียกอีกอยางวา อภิชาตบุตร
It.62. ขุ.อิติ.25/252/278.

[91] ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม 3 (กิเลสเครื่องเนิ่นชา, กิเลสที่เปนตัวการทํ าใหคิด
ปรุงแตงยืดเยื้อพิสดาร ทํ าใหเขวหางออกไปจากความเปนจริงที่งายๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหา
ตางๆ และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริงหรือทํ าใหไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา — 
Papa¤ca: proliferation; diversification; diffuseness; mental diffusion)
1. ตัณหา (ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอตน, ความอยากได
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อยากเอา — Taõhà: craving; selfish desire)
2. ทฏิฐิ (ความคดิเหน็ ความเชือ่ถอื ลทัธ ิทฤษฎ ีอดุมการณตางๆ ทีย่ดึถอืไวโดยงมงายหรอืโดย
อาการเชดิชวูาอยางนีเ้ทานัน้จรงิ อยางอืน่เทจ็ทัง้นัน้ เปนตน ท ําใหปดตวัแคบ ไมยอมรบัฟงใคร 
ตดัโอกาสทีจ่ะเจรญิปญญา หรอืคดิเตลดิไปขางเดยีว ตลอดจนเปนเหตแุหงการเบยีดเบยีนบบีคัน้
ผูอืน่ทีไ่มถอือยางตน, ความยดึตดิในทฤษฎ ี ฯลฯ ถอืความคดิเหน็เปนความจรงิ — Diññhi:
view; dogma; speculation)
3. มานะ (ความถือตัว, ความสํ าคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูงถือตํ่ า ยิ่งใหญเทาเทียม หรือดอย
กวาผูอื่น, ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ — Màna: conceit)

ในคัมภีรวิภังค เรียกปปญจะ 3 นี้เปน ฉันทะ (คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ
Nd1 280; Vbh.393; Nett. 37–38. ขุ.ม.29/505/337; อภิ.วิ.35/1034/530; เนตฺติ. 56–57.

[92] ปรญิญา 3 (การกํ าหนดรู, การทํ าความรูจัก, การทํ าความเขาใจโดยครบถวน — 
Pari¤¤à: full understanding; diagnosis)
1. ญาตปรญิญา (ก ําหนดรูดวยใหเปนสิง่อนัรูแลว, ก ําหนดรูขัน้รูจกั, ก ําหนดรูตามสภาวลกัษณะ
คือ ทํ าความรูจักจํ าเพาะตัวของสิ่งนั้นโดยตรง พอใหชื่อวาไดเปนอันรูจักสิ่งนั้นแลว เชนรูวา นี้
คือเวทนา เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ ดังนี้เปนตน — ¥àta-pari¤¤à: full 
knowledge as the known; diagnosis as knowledge)
2. ตรีณปรญิญา (ก ําหนดรูดวยการพจิารณา, ก ําหนดรูขัน้พจิารณา, ก ําหนดรูโดยสามญัลกัษณะ
คือ ทํ าความรูจักสิ่งนั้นพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เชนวา 
เวทนาไมเที่ยง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมใชตัวไมใชตน ดังนี้เปนตน — Tãraõa-
pari¤¤à: full knowledge as investigating; diagnosis as judgment)
3. ปหานปรญิญา (ก ําหนดรูดวยการละ, ก ําหนดรูถงึขัน้ละได, ก ําหนดรูโดยตดัทางมใิหฉนัทราคะ
เกิดมีในสิ่งนั้น คือรูวาสิ่งนั้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแลว ละนิจจสัญญาเปนตน ในสิ่งนั้นเสีย
ได — Pahàna-pari¤¤à: full knowledge as abandoning; diagnosis as abandoning)

ปริญญา 3 นี้ เปนโลกิยะ มีขันธ 5 เปนอารมณ เปนกิจในอริยสัจจขอที่ 1 คือทุกข ในทาง
ปฏิบัติ จัดเขาใน วิสุทธิ ขอ 3 ถึง 6 คือ
ก. ตั้งแตนามรูปปริจเฉทญาณ ถึง ปจจยปริคคหญาณ เปนภูมิแหงญาตปริญญา (= 3. ทิฏฐิ-
วิสุทธิ และ 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ)
ข. ตัง้แตกลาปสมัมสนญาณ ถงึ อทุยพัพยานปุสสนาญาณ เปนภมูแิหงตรีณปรญิญา (= 5. มคัคา-
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ)
ค. ตัง้แตภงัคานปุสสนาญาณ ขึน้ไป เปนภมูแิหงปหานปรญิญา (= 6. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ)ิ

ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4; [285] วิสุทธิ 7; [311] วิปสสนาญาณ 9.
Nd1 53; Vism.606. ขุ.ม.29/62/60; วิสุทฺธิ.3/230.
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[ ] ปหาน 3 (การละกเิลส — Pahàna: abandonment) คอื วกิขมัภนปหาน ตทงัคปหาน
และสมุจเฉทปหาน มีรวมอยูใน ปหาน 5.

ดู [224] นิโรธ 5.
Vism.693. วิสุทฺธิ.3/349.

[93] ปญญา 3 (ความรอบรู, รูทั่ว, เขาใจ, รูซึ้ง — Pa¤¤à: wisdom; knowledge; 
understanding)
1. จินตามยปญญา (ปญญาเกิดแตการคิดพิจารณาหาเหตุผล — Cintàmaya-pa¤¤à:
wisdom resulting from reflection; knowledge that is thought out)
2. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับการเลาเรียน — Sutamaya-pa¤¤à: wisdom 
resulting from study; knowledge that is learned from others)
3. ภาวนามยปญญา (ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ — Bhàvanàmaya-pa¤¤à:
wisdom resulting from mental development; knowledge that is gained by 
development or practice)
D.III.219; Vbh.324. ที.ปา.11/228/231; อภิ.วิ.35/804/438.

[94] ปาฏหิารยิ 3 (การกระทํ าที่กํ าจัดหรือทํ าใหปฏิปกษยอมได, การกระทํ าที่ใหเห็นเปน
อัศจรรย, การกระทํ าที่ใหบังเกิดผลเปนอัศจรรย — Pàñihàriya: marvel; wonder; miracle)
1. อิทธิปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือฤทธิ์, แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย — Iddhi-pàñihàriya:
marvel of psychic power)
2. อาเทศนาปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือการทายใจ, รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกํ าหนด
อาการทีห่มายเลก็นอยแลวบอกสภาพจติ ความคดิ อปุนสิยัไดถกูตองเปนอศัจรรย — âdesanà-
pàñihàriya: marvel of mind-reading)
3. อนุสาสนีปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคืออนุศาสนี, คํ าสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นํ าไปปฏิบัติ
ไดผลสมจริง เปนอัศจรรย — Anusàsanã-pàñihàriya: marvel of teaching)

ใน 3 อยางนี้ พระพุทธเจาทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรง
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยวาเปนเยี่ยม
D.I.211; A.I.170; Ps.II.227. ที.สี.9/339/273; องฺ.ติก.20/500/217; ขุ.ปฏิ.31/718/616.

[95] ปาปณกิธรรม 3 (ปาปณิกังคะ: หลักพอคา, องคคุณของพอคา — Pàpaõika-
dhamma: qualities of a successful shopkeeper or businessman)
1. จักขุมา ตาดี (รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํ านวณราคา กะทุนเก็งกํ าไรแมนยํ า — 
Cakkhumà: shrewd)
2. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหวความตองการของตลาด สามารถ
ในการจัดซื้อจัดจํ าหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา — Vidhåro: capable of administering 
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business)
3. นสิสยสมัปนโน พรอมดวยแหลงทนุเปนทีอ่าศยั (เปนทีเ่ชือ่ถอืไววางใจในหมูแหลงทนุใหญๆ
หาเงนิมาลงทนุหรอืด ําเนนิกจิการโดยงาย — Nissayasampanno: having a good credit rating)
A.I.116. องฺ.ติก.20/459/146.

[ ] ปฎก 3 ดู [75] ไตรปฎก.
[ ] พทุธคณุ 3 ดู [305] พุทธคุณ 3.
[96] พทุธจรยิา 3 (พระจริยา หรือการทรงบํ าเพ็ญประโยชน ของพระพุทธเจา — 

Buddha-cariyà: the Buddha’s conduct, functions or services)
1. โลกัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกโลก — Lokattha-cariyà: conduct for the 
well-being of the world)
2. ญาตัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกพระญาติตามฐานะ — ¥àtattha-cariyà:
conduct for the benefit of his relatives)
3. พุทธัตถจริยา (พระพุทธจริยาที่ทรงบํ าเพ็ญประโยชนตามหนาที่ของพระพุทธเจา — 
Buddhattha-cariyà: beneficial conduct as functions of the Buddha)

ใน 3 อยางนี้ โลกัตถจริยามาในพระไตรปฎก (ขุ.จู.30/667/322; ขุ.ปฏิ.31/449/329; 715/615) สอง
อยางหลังมาในอรรถกถา.
AA.I.98; DhA.III.441. องฺ.อ.1/104; ธ.อ.7/93.

[97] พทุธโอวาท 3 (ประมวลคํ าสอนของพระพุทธเจาที่เปนหลักใหญ 3 ขอ — 
Buddha-ovàda: the Three Admonitions or Exhortations of the Buddha)
1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ (ไมทํ าความชั่วทั้งปวง — Sabbapàpassa akaraõa§: not to do 
any evil)
2. กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทํ าแตความดี — Kusalassåpasampadà: to do good; to cultivate 
good)
3. สจิตฺตปริโยทปนํ (ทํ าใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์ — Sacittapariyodapana§: to purify 
the mind)

หลัก 3 ขอนี้ รวมอยูใน โอวาทปาฏิโมกข ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญ เดือน 3 ที่บัดนี้เรียกวา วัน
มาฆบูชา
D.II.49; Dh.183. ที.ม.10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39.

[98] ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสัตว, โลกเปนที่อยูของสัตว — Bhava: existence; sphere)
1. กามภพ (ภพที่เปนกามาวจร, ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณคืออารมณทางอินทรียทั้ง 5 ได
แก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคทั้ง 6  — Kàma-bhava: the Sense-Sphere)
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2. รูปภพ (ภพที่เปนรูปาวจร, ภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมทั้ง 16  — Råpa-
bhava: the Form-Sphere; Fine-Material Sphere)
3. อรูปภพ (ภพทีเ่ปนอรปูาวจร, ภพของสตัวผูเขาถงึอรปูฌาน ไดแกอรปูพรหม 4  — Aråpa-
bhava: the Formless Sphere; Immaterial Sphere)
D.III.215; M.I.294. ที.ปา.11/228/228; ม.มู.12/498/539.

[99] ภาวนา 3 (การเจริญ หมายถึงการเจริญกรรมฐานหรือฝกสมาธิขั้นตางๆ — Bhàvanà:
stages of meditation)
1. บริกรรมภาวนา (ภาวนาขั้นบริกรรม, ฝกสมาธิขั้นตระเตรียม ไดแกการถือเอานิมิตในสิ่งที่
กํ าหนดเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสิณ หรือนึกถึงพุทธคุณเปนอารมณวาอยูในใจ
เปนตน กลาวสั้นๆ คือ การกํ าหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง — Parikamma-bhàvanà:
preliminary stage of meditation) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
2. อุปจารภาวนา (ภาวนาขั้นจวนเจียน, ฝกสมาธิขั้นเปนอุปจาร ไดแก เจริญกรรมฐานตอไป 
ถึงขณะที่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นในกรรมฐานที่เพงวัตถุก็ดี นิวรณสงบไปในกรรมฐานประเภทนึก
เปนอารมณก็ดี นับแตขณะนั้นไปจัดเปนอุปจารภาวนา — Upacàra-bhàvanà: proximate 
stage of mediation) ขั้นนี้เปน กามาวจรสมาธิ ไดในกรรมฐานทั้ง 40; อุปจารภาวนา สิ้นสุด
แคโคตรภูขณะ ในฌานชวนะ
3. อัปปนาภาวนา (ภาวนาขั้นแนวแน, ฝกสมาธิขั้นเปนอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิด
ขึ้นแลวนั้นสมํ่ าเสมอดวยอุปจารสมาธิ จนบรรลุปฐมฌาน คือ ถัดจากโคตรภูขณะในฌานชวนะ
เปนตนไป ตอแตนั้นเปนอัปปนาภาวนา — Appanà-bhàvanà: concentrative or attain-
ment stage of meditation) ขั้นนี้เปน รูปาวจรสมาธิ ไดเฉพาะในกรรมฐาน 30 คือ หัก
อนุสสติ 8 ขางตน ปฏิกูลสัญญา 1 และ จตุธาตุววัตถาน 1 ออกเสีย คงเหลือ อสุภะ 10 และ
กายคตาสติ 1 (ไดถึงปฐมฌาน) อัปปมัญญา 3 ขอตน (ไดถึงจตุตถฌาน) อัปปมัญญาขอทายคือ
อุเบกขา 1 กสิณ 10 และอานาปานสติ 1 (ไดถึงปญจมฌาน) อรูป 4 (ไดอรูปฌาน)

ดู [87] นิมิต 3.
Comp.203. สงฺคห.51.

[100] รตันตรยั (รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือสิ่งลํ้ าคา 3 ประการ, หลักที่เคารพบูชาสูง
สุดของพุทธศาสนิกชน 3 อยาง — Ratanattaya: the Triple Gem; Three Jewels)
1. พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเองและสอนผูอื่นใหรูตาม — Buddha: the Buddha; the 
Enlightened One)
2. พระธรรม (คํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ — 
Dhamma: the Dhamma; Dharma; the Doctrine)
3. พระสงฆ (หมูสาวกผูปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา — Saïgha: the Sangha; 
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the Order)
ในบาลีที่มา เรียกวา สรณะ 3

Kh.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[101] ลทัธนิอกพระพทุธศาสนา 3 (บาลีเรียกวา ติตถายตนะ แปลวา แดนเกิด
ลัทธิ, ชุมนุมหรือประมวลแหงลัทธิ — Titthàyatana: beliefs of other sects; grounds of 
sectarian tenets; spheres of wrong views; non-Buddhist beliefs)
1. ปุพเพกตเหตุวาท (ลัทธิกรรมเกา คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามที่ไดประสบ จะเปนสุขก็ตาม 
ทกุขกต็าม มใิชสขุมใิชทกุขกต็าม ลวนเปนเพราะกรรมทีไ่ดท ําไวในปางกอน — Pubbekatavàda:
a determinist theory that whatever is experienced is due to past actions; past-
action determinism) เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
2. อิสสรนิมมานเหตุวาท (ลัทธิพระเปนเจา คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามที่ไดประสบ จะเปน
สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม ลวนเปนเพราะการบันดาลของเทพผูยิ่งใหญ — 
Issarakaraõavàda: a determinist theory that whatever is experienced is due to 
the creation of a Supreme Being; theistic determinism) เรียกสั้นๆ วา อิศวรกรณวาท
หรือ อิศวรนิรมิตวาท
3. อเหตุอปจจัยวาท (ลัทธิเสี่ยงโชค คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามที่ไดประสบ จะเปนสุขก็ตาม 
ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม ลวนหาเหตุหาปจจัยมิได คือ ถึงคราวก็เปนไปเอง — 
Ahetuvàda: an indeterminist theory that whatever is experienced is uncaused 
and unconditioned; accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท

ทั้งสามลัทธินี้ ไมชอบดวยเหตุผล ถูกยันเขา ยอมอางการถือสืบๆ กันมา เปนลัทธิประเภท 
อกิริยา (traditional doctrines of inaction) หากยึดมั่นถือตามเขาแลวยอมใหเกิดโทษ คือ 
ไมเกิดฉันทะ และความพยายาม ที่จะทํ าการที่ควรทํ าและเวนการที่ไมควรทํ า
A.I.173; Vbh.367. องฺ.ติก.20/501/222; อภิ.วิ.35/940/496.

[102] โลก 31 (ประดาสภาวธรรมหรือหมูสัตว กํ าหนดโดยขอบเขตบาง ไมกํ าหนดบาง — 
Loka: the world; the earth; sphere; universe)
1. สงัขารโลก (โลกคอืสงัขาร ไดแกสภาวธรรมทัง้ปวงทีม่กีารปรงุแตงตามเหตปุจจยั — Saïkhàra-
loka: the world of formations)
2. สัตวโลก (โลกคือหมูสัตว — Satta-loka: the world of beings)
3. โอกาสโลก (โลกอันกํ าหนดดวยโอกาส, โลกอันมีในอวกาศ, จักรวาล — Okàsa-loka: the 
world of location; the world in space; the universe)
Vism.204; DA.I.173; MA.I.397. วิสุทฺธิ.1/262; ที.อ.1/215; ม.อ.2/269.

[103] โลก 32 (โลกคือหมูสัตว, สัตวโลก — Loka: the world of beings)
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1. มนุษยโลก (โลกคือหมูมนุษย — Manussa-loka: the world of man)
2. เทวโลก (โลกคือหมูเทพ, สวรรคชั้นกามาวจรทั้ง 6 — Deva-loka: the heavenly world)
3. พรหมโลก (โลกคือหมูพรหม, สวรรคชั้นพรหม — Brahma-loka: the Brahma world)

โลก 3 ในหมวดนี้ ทานจํ าแนกออกมาจาก ขอ 2 คือสัตวโลก ในหมวดกอน [102]
DA.I.173; MA.I.397. ที.อ.1/215; ม.อ.2/269.

[104] โลก 33 (โลกอันเปนที่อยูของสัตว — Loka: the world; sphere) คือ กามโลก — 
Kàmaloka: the world of sense-desire; รูปโลก — Råpaloka: the world of form; 
อรูปโลก — Aråpaloka: the formless world; เปนชื่อที่บางแหงใชเรียก ภพ 3 แตไมนิยม

ดู [98] ภพ 3.
สงฺคห.ฏีกา18.

[105] วฏัฏะ 3 หรือ ไตรวฏัฏ (วน, วงเวียน, องคประกอบที่หมุนเวียนตอเนื่องกัน
ของภวจักร หรือสังสารจักร — Vañña: the triple round; cycle)
1. กิเลสวัฏฏ (วงจรกิเลส ประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน — Kilesa-vañña: round 
of defilements)
2. กรรมวัฏฏ (วงจรกรรม ประกอบดวยสังขารและกรรมภพ — Kamma-vañña: round of 
kamma)
3. วปิากวฏัฏ (วงจรวบิาก ประกอบดวย วญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ซึง่แสดง
ออกในรปูปรากฏทีเ่รยีกวา อปุปตตภิพ ชาต ิ ชรา มรณะ เปนตน — Vipàka-vañña: round of 
results)

สามอยางนี้ ประกอบเขาเปนวงจรใหญแหงปจจยาการ เรียกวา ภวจักร หรือ สังสารจักร 
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท
Vism.581. วิสุทฺธิ.3/198.

[106] วชิชา 3 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: the Threefold Knowledge)
1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ญาณเปนเหตุระลึกขันธที่อาศัยอยูในกอนได, ระลึกชาติได — 
Pubbenivàsànussati-¤àõa: reminiscence of past lives)
2. จุตูปปาตญาณ (ญาณกํ าหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็นการ
เวียนวายตายเกิดของสัตวทั้งหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ — Cutåpapàta-¤àõa:
knowledge of the decease and rebirth of beings; clairvoyance)
3. อาสวกัขยญาณ (ญาณหยัง่รูในธรรมเปนทีส่ิน้ไปแหงอาสวะทัง้หลาย, ความรูทีท่ ําใหสิน้อาสวะ,
ความตรัสรู — âsavakkhaya-¤àõa: knowledge of the destruction of mental 
intoxication)
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วิชชา 3 นี้ เรียกสั้นๆ วา ญาณ 3; ดู [297] วิชชา 8 ดวย.
D.III.220, 275; A.V.211. ที.ปา.11/228/232; 398/292; องฺ.ทสก.24/102/225.

[ ] วปิลลาส 3 ระดบั ดู [178] วิปลลาส 4.
[107] วโิมกข 3 (ความหลดุพน, ประเภทของความหลดุพน จดัตามลกัษณะการเหน็ไตรลกัษณ
ขอที่ใหถึงความหลุดพน — Vimokkha: liberation; aspects of liberation)
1. สุญญตวิโมกข (หลุดพนดวยเห็นความวางหมดความยึดมั่น ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจาก
ปญญาพิจารณาเห็นนามรูป โดยความเปนอนัตตา คือ หลุดพนดวยเห็นอนัตตตา แลวถอน
ความยึดมั่นเสียได — Su¤¤ata-vimokkha: liberation through voidness; void 
liberation) = อาศัยอนัตตานุปสสนา ถอนอัตตาภินิเวส.
2. อนิมิตตวิโมกข (หลุดพนดวยไมถือนิมิต ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจากปญญาพิจารณา
เห็นนามรูป โดยความเปนอนิจจัง คือ หลุดพนดวยเห็นอนิจจตา แลวถอนนิมิตเสียได — 
Animitta-vimokkha: liberation through signlessness; signless liberation) = อาศัย
อนิจจานุปสสนา ถอนวิปลลาสนิมิต.
3. อัปปณิหิตวิโมกข (หลุดพนดวยไมทํ าความปรารถนา ไดแก ความหลุดพนที่เกิดจาก
ปญญาพิจารณาเห็นนามรูป โดยความเปนทุกข คือ หลุดพนดวยเห็นทุกขตา แลวถอนความ
ปรารถนาเสียได — Appaõihita-vimokkha: liberation through dispositionlessness; 
desireless liberation) = อาศัยทุกขานุปสสนา ถอนตัณหาปณิธิ.

ดู [47] สมาธิ 32.
Ps.II.35; Vism.657; Comp.211. ขุ.ปฏิ.31/469/353; วิสุทฺธิ.3/299; สังคห.55.

[108] วริตั ิ3 (การเวนจากทุจริต, การเวนจากกรรมชั่ว — Virati: abstinence)
1. สัมปตตวิรัต ิ (เวนสิ่งประจวบเฉพาะหนา, เวนเมื่อประสบซึ่งหนา หรือเวนไดทั้งที่ประจวบ
โอกาส คือ ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไวเลย แตเมื่อประสบเหตุที่จะทํ าชั่ว 
นึกคิดพิจารณาขึ้นไดในขณะนั้นวา ตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํ า
กรรมเชนนั้น แลวงดเวนเสียไดไมทํ าผิดศีล — Sampatta-virati: abstinence as occasion 
arises; abstinence in spite of opportunity)
2. สมาทานวิรัติ (เวนดวยการสมาทาน คือ ตนไดตั้งเจตนาไวกอน โดยไดรับศีล คือ สมาทาน
สิกขาบทไวแลว ก็งดเวนตามที่ไดสมาทานนั้น — Samàdàna-virati: abstinence by 
undertaking; abstinence in accordance with one’s observances)
3. สมจุเฉทวรัิติ หรอื เสตฆุาตวรัิติ (เวนดวยตดัขาด หรอืดวยชกัสะพานตดัตอนเสยีทเีดยีว, 
เวนไดเดด็ขาด คอื การงดเวนความชัว่ ของพระอรยิะทัง้หลาย อนัประกอบดวยอรยิมรรคซึง่ขจดั
กเิลสทีเ่ปนเหตแุหงความชัว่นัน้ๆ เสรจ็สิน้แลว ไมเกดิมแีมแตความคดิทีจ่ะประกอบกรรมชัว่นัน้
เลย — Samuccheda-virati, Setughàta~: abstinence by rooting out)
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วิรัติ 2 อยางแรก ยังไมอาจวางใจไดแนนอน วิรัติขอที่ 3 จึงจะแนนอนสิ้นเชิง
DA.I.305; KhA.142; DhsA.103. ที.อ.1/377; ขุทฺทก.อ.156; สงฺคณี.อ.188.

[109] วเิวก 3 (ความสงัด, ความปลีกออก — Viveka: seclusion)
1. กายวิเวก (ความสงัดกาย ไดแกอยูในที่สงัดก็ดี ดํ ารงอิริยาบถและเที่ยวไปผูเดียวก็ดี —
Kàya-viveka: bodily seclusion i.e. solitude)
2. จิตตวิเวก (ความสงัดใจ ไดแกทํ าจิตใหสงบผองใส สงัดจากนิวรณ สังโยชน และอนุสัย 
เปนตน หมายเอาจิตแหงทานผูบรรลุฌาน และอริยมรรค อริยผล — Citta-viveka: mental 
seclusion, i.e. the state of Jhàna and the Noble Paths and Fruitions)
3. อุปธิวิเวก (ความสงัดอุปธิ ไดแกธรรมเปนที่สงบระงับสังขารทั้งปวง ปราศจากกิเลสก็ดี 
ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ที่เรียกวาอุปธิ หมายเอาพระนิพพาน — Upadhi-viveka: seclusion 
from the essentials of existence, i.e. Nibbàna)
Nd1 26,140,157,341. ขุ.ม.29/33/29; 229/170.

[110] เวทนา 2 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling; sensation)
1. กายิกเวทนา (เวทนาทางกาย — Kàyika-vedanà: physical feeling)
2. เจตสิกเวทนา (เวทนาทางใจ — Cetasika-vedanà: mental feeling)
S.IV.231. สํ.สฬ.18/431/287.

[111] เวทนา 3 (การเสวยอารมณ, ความรูสึกรสของอารมณ — Vedanà: feeling; 
sensation)
1. สุขเวทนา (ความรูสึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม — Sukha-vedanà: pleasant 
feeling; pleasure)
2. ทุกขเวทนา (ความรูสึกทุกข ไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม — Dukkha-vedanà:
painful feeling; pain)
3. อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกเฉยๆ จะสุขก็ไมใช ทุกขก็ไมใช เรียกอีกอยางวา อุเบกขา-
เวทนา — Adukkhamasukha-vedanà, Upekkhà-vedanà: neither-pleasant-nor-painful 
feeling; indifferent feeling)
D.III.216; 275; S.IV.331. ที.ปา.11/228/229; 391/291; สํ.สฬ.18/432/287.

[112] เวทนา 5 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
1. สุข (ความสุข ความสบายทางกาย — Sukha: bodily pleasure or happiness)
2. ทุกข (ความทุกข ความไมสบาย เจ็บปวดทางกาย — Dukkha: bodily pain; discomfort)
3. โสมนัส (ความแชมชื่นสบายใจ, สุขใจ — Somanassa: mental happiness; joy)
4. โทมนัส (ความเสียใจ, ทุกขใจ — Domanassa: mental pain; displeasure; grief)
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5. อุเบกขา (ความรูสึกเฉยๆ  — Upekkhà: indifference) เรียกอีกอยางหนึ่งวา อทุกขมสุข-
เวทนา

เวทนา 5 นี้ เรียกเต็มมี อินทรีย ตอทายทุกคํ า เปน สุขินทรีย เปนตน.
ดู [349] อินทรีย 22.

S.IV.232. สํ.สฬ.18/433/287.

[113] เวทนา 6 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
1. จักขสุมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางตา — Cakkhusamphassajà-vedanà:
feeling arisen from visual contact)
2. โสต~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู — Sota~: from auditory contact)
3. ฆาน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก — Ghàna~: from olfactory contact)
4. ชิวหา~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น — Jivhà~: from gustatory contact)
5. กาย~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย — Kàya~: from bodily contact)
6. มโน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ — Mano~: from mental contact)
S.IV.232. สํ.สฬ.18/434/287.

[114] สมบตั ิ 31 (ความพรั่งพรอมสมบูรณแหงสิ่งอันใหสํ าเร็จความปรารถนา, ผลสํ าเร็จที่
ใหสมความปรารถนา — Sampatti: prosperity; success; excellence)
1. มนษุยสมบตั ิ (สมบตัใินมนษุย, สมบตัชิัน้มนษุย — Manussa-sampatti: human 
prosperity)
2. เทวสมบัติ (สมบัติในสวรรค, สวรรคสมบัติ, ทิพยสมบัติ — Deva-sampatti: heavenly 
prosperity)
3. นิพพานสมบัติ (สมบัติคือพระนิพพาน — Nibbàna-sampatti: successful attainment 
of Nibbàna)
Kh.7; DhA.III.183. ขุ.ขุ.25/9/12; ธ.อ.6/48.

[115] สมบตั ิ32 หรือ ทานสมบตั ิ3 (ความถึงพรอม, ความพรั่งพรอมสมบูรณ ซึ่ง
ทํ าใหทานที่ไดบริจาคแลวเปนทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก — Sampatti: successful 
attainment; accomplishment; excellence)
1. เขตตสมบัติ (บุญเขตถึงพรอม คือ ปฏิคาหก หรือผูรับทาน เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
ประกอบดวยคุณธรรม — Khetta-sampatti: excellence of the field of merit)
2. ไทยธรรมสมบัต ิ(ไทยธรรมถึงพรอม คือ สิ่งที่ใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม และ
เหมาะสมเปนประโยชนแกผูรับ — Deyyadhamma-sampatti: excellence of the gift)
3. จิตตสมบัต ิ (เจตนาถึงพรอม คือ ใหดวยความตั้งใจ คิดจะใหเปนประโยชนแกผูรับแทจริง 
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มีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง 3 กาล คือ กอนใหใจยินดี ขณะใหจิตผองใส ใหแลวเบิกบานใจ — Citta-
sampatti: excellence of motive or intention)
UdA.199. อุ.อ.251.

[ ] สมาธ ิ3 ดู [46] สมาธิ 31, [47] สมาธิ 32.
[116] สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ (ที่พึ่ง, ที่ระลึก — Saraõa; Tisaraõa: the 

Threefold Refuge; Three Refuges; Threefold Guide) หมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระ
พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ดู [100] รัตนตรัย

การนอมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เขาใจความหมายอยางถูกตอง และยึดถือเปน
หลักแหงความประพฤติปฏิบัติหรือเปนเครื่องนํ าทางในการดํ าเนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศลและ
นํ าจิตเขาสูกุศล เรียกวา สรณคมน, ไตรสรณคมน หรือ ไตรสรณาคมน.
Kh.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[117] สงัขตลกัษณะ 3 (ลกัษณะแหงสงัขตธรรม คอืสิง่ทีป่จจยัปรงุแตงขึน้ — Saïkhata-
lakkhaõa: characteristics of the conditioned; condition-marks of the conditioned)
1. อุปฺปาโท ปฺายติ (ความเกิดขึ้น ปรากฏ — Uppàda: Its arising appears.)
2. วโย ปฺายติ (ความดับสลาย ปรากฏ — Vaya: Its passing away or subsidence 
appears.)
3. ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายติ (เมื่อตั้งอยู ความแปรปรากฏ — A¤¤athatta: It
persisting, alteration or changeability appears.)
A.I.152. องฺ.ติก.20/486/192.

[118] อสงัขตลกัษณะ 3 (ลักษณะแหงอสังขตธรรม — Asaïkhata-lakkhaõa:
characteristics of the Unconditioned)

1. น อุปฺปาโท ปฺายติ (ไมปรากฏความเกิด — No arising appears.)
2. น วโย ปฺายติ (ไมปรากฏความสลาย — No passing away appears.)
3. น ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายติ (เมื่อตั้งอยู ไมปรากฏความแปร — It persisting, no 
alteration appears.)
A.I.152. องฺ.ติก.20/487/192.

[119] สังขาร 31 (สภาพที่ปรุงแตง — Saïkhàra: formation; determination; function)
1. กายสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงกาย ไดแก อัสสาสะ ปสสาสะ คือ ลมหายใจเขาออก —Kàya-
saïkhàra: bodily formation; bodily function)
2. วจีสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงวาจา ไดแก วิตกและวิจาร — Vacã-saïkhàra: verbal 
formation; verbal function)
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3. จิตตสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงใจ ไดแก สัญญาและเวทนา — Citta-saïkhàra: mental 
formation; mental function)

สังขาร 3 ในหมวดนี้ มักมาในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาเวทยิตนิโรธ วาผูเขานิโรธสมาบัตินี้ วจี-
สังขาร กายสังขาร และจิตตสังขาร ดับไปตามลํ าดับ.
M.I.301; S.IV.293. ม.มู.12/509/550; สํ.สฬ.18/561/361.

[120] สงัขาร 32 (สภาพที่ปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงการกระทํ า, 
สัญเจตนา หรือเจตนาที่แตงกรรม — Saïkhàra: formation; determination; volition)
1. กายสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทํ าทางกาย ไดแก กายสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
กาย — Kàya-saïkhàra: bodily formation; bodily volition)
2. วจีสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทํ าทางวาจา ไดแก วจีสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
วาจา — Vaci-saïkhàra: verbal formation; verbal volition)
3. จิตตสังขาร หรือ มโนสังขาร (สภาพที่ปรุงแตงการกระทํ าทางใจ ไดแก มโนสัญเจตนา คือ 
ความจงใจทางใจ — Citta-saïkhàra: mental formation; mental volition)

สังขาร 3 ในหมวดนี้ ไดในความหมายของคํ าวา สังขาร ในปฏิจจสมุปบาท.
ดู [129] อภิสังขาร 3; ดู [185] สังขาร 4 ดวย.

M.I.54; 390; S.II.4; Vbh.135. ม.มู.12/127/99; ม.ม.13/88/83; สํ.นิ.16/16/4; อภิ.วิ.35/257/181.

[121] สทัธรรม 3 (ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือแกนศาสนา — 
Saddhamma: good law; true doctrine; doctrine of the good; essential doctrine)
1. ปริยัตติสัทธรรม (สัทธรรมคือคํ าสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก พุทธพจน — 
Pariyatti-saddhamma: the true doctrine of study; textual aspect of the true 
doctrine; study of the Text or Scriptures)
2. ปฏิปตติสัทธรรม (สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ไดแก อัฏฐังคิกมรรค หรือ ไตร-
สิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Pañipatti-saddhamma: the true doctrine of practice; 
practical aspect of the true doctrine)
3. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติ ไดแก มรรค ผล
และนิพพาน — Pañivedha-saddhamma: the true doctrine of penetration; realizable 
or attainable aspect of the true doctrine)

ขอ 3 คือ ปฏิเวธสัทธรรม บางแหงเรียก อธิคมสัทธรรม มีความหมายอยางเดียวกัน.
VinA.225; AA.V.33. วินย.อ.1/264; ม.อ.3/147,523; องฺ.อ.3/391.

[122] สนัโดษ 3 และ 12 (ความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีดวยของของตนซึ่งไดมา
ดวยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีดวยปจจัยสี่ตามมีตามได, ความรูจักอิ่มรูจัก
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พอ — Santosa, Santuññhi: contentment; satisfaction with whatever is one’s own)
1. ยถาลาภสันโดษ (ยินดีตามที่ได, ยินดีตามที่พึงได คือ ตนไดสิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมา
ได เมื่อเปนสิ่งที่ตนพึงได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหน ก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจ
อยากไดสิ่งอื่น ไมเดือดรอนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไมได ไมปรารถนาสิ่งที่ตนไมพึงไดหรือ
เกินไปกวาที่ตนพึงไดโดยถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได ไมริษยาเขา — 
Yathàlàbha-santosa: contentment with what one gets and deserves to get)
2. ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกํ าลัง คือ ยินดีแตพอแกกํ าลังรางกายสุขภาพและวิสัยแหงการใช
สอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกํ าลัง ตนมีหรือไดสิ่งใดมาอันไมถูกกับกํ าลังรางกายหรือสุข
ภาพ เชน ภกิษไุดอาหารบณิฑบาตทีแ่สลงตอโรคของตน หรอืเกนิก ําลงัการบรโิภคใชสอย กไ็ม
หวงแหนเสียดายเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน ยอมสละใหแกผูอื่นที่จะใชได 
และรบัหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรคกับตนแตเพียงที่พอแกกํ าลังการบริโภคใชสอยของตน — Yathà
bala-santosa: contentment with what is within one’s strength or capacity)
3. ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน อันสมควรแกภาวะ 
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบํ าเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุไมปรารถนาสิ่งของอันไม
สมควรแกสมณภาวะ หรือภิกษุบางรูปไดปจจัยสี่ที่มีคามาก เห็นวาเปนสิ่งสมควรแกทานผูทรง
คุณสมบัตินานับถือ ก็นํ าไปมอบใหแกทานผูนั้น ตนเองใชแตสิ่งอันพอประมาณ หรือภิกษุบางรูป
กํ าลังประพฤติวัตรขัดเกลาตน ไดของประณีตมา ก็สละใหแกเพื่อนภิกษุรูปอื่นๆ ตนเองเลือกหา
ของปอนๆ มาใช หรือตนเองมีโอกาสจะไดลาภอยางหนึ่ง แตรูวาสิ่งนั้นเหมาะสมหรือเปน
ประโยชนแกทานผูอื่นที่เชี่ยวชาญถนัดสามารถดานนั้น ก็สละใหลาภถึงแกทานผูนั้น ตนรับเอา
แตสิง่ทีเ่หมาะสมกบัตน — Yathàsàruppa-santosa: contentment with what is befitting)

สันโดษ 3 นี้ เปนไปในปจจัย 4 แตละอยาง จึงรวมเรียกวา สันโดษ 12
อนึ่ง สันโดษ 3 นี้ เปนคํ าอธิบายของพระอรรถกถาจารย ซึ่งมุงแสดงขอปฏิบัติของพระภิกษุ

โดยเฉพาะ ปรากฏในอรรถกถาและฎีกามากมายไมนอยกวา 10 แหง คฤหัสถพึงพิจารณา
ประพฤติปฏิบัติตามสมควร.
AA.I.45; KhA.145; UdA.229; etc. ที.อ.1/253; ม.อ.2/188; องฺ.อ.1/81; ขุทฺทก.อ.159; อุ.อ.288; ฯลฯ.

[123] สปัปรุสิบญัญตั ิ 3 (บัญญัติของสัตบุรุษ, ขอปฏิบัติที่สัตบุรุษวางเปนแบบไว 
หรือกลาวสรรเสริญไว, ความดีที่คนดีถือลงกัน — Sappurisa-pa¤¤atti: things established 
by righteous people; recommendation of the good)
1. ทาน (การใหปน, สละของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น — Dàna: giving; generosity; 
charity; benefaction)
2. ปพพัชชา (การถือบวช, เวนการเบียดเบียน ดํ ารงในธรรม คือ อหิงสา สัญญมะ และทมะ 
อันเปนอุบายใหไมเบียดเบียนกัน และอยูรวมกันดวยความสุข — Pabbajjà: renunciation 
consisting in non-violence, restraint and self-control)
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3. มาตาปตุอุปฏฐาน (การบํ ารุงมารดาบิดา, ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข — Màtà-
pitu-upaññhàna: support of mother and father)
A.I.151. องฺ.ติก.20/484/191.

[ ] สามญัลกัษณะ 3 ดู [76] ไตรลักษณ.
[124] สกิขา 3 หรือ ไตรสกิขา (ขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติที่เปนหลักสํ าหรับศึกษา 
คือ ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระ
นิพพาน — Sikkhà: the Threefold Learning; the Threefold Training)
1. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 
— Adhisãla-sikkhà: training in higher morality)
2. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชน
สมาธิอยางสูง — Adhicitta-sikkhà: training in higher mentality)
3. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความ
รูแจงอยางสูง — Adhipa¤¤à-sikkhà: training in higher wisdom)

เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and wisdom)
D.III.220; A.I.229. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/521/294.

[ ] สจุรติ 3 ดู [81] สุจริต 3.
[ ] โสดาบนั 3 ดู [58] โสดาบัน 3.
[ ] อกศุลมลู 3 ดู [68] อกุศลมูล 3.
[ ] อกศุลวติก 3 ดู [70] อกุศลวิตก 3.
[125] อธปิไตย 3 (ความเปนใหญ, ภาวะที่ถือเอาเปนใหญ — Adhipateyya: dominant 

influence; supremacy)
1. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเปนใหญ, ถือตนเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภตนเปน
ประมาณ — Attàdhipateyya: supremacy of self; self-dependence)
2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเปนใหญ, ถือโลกเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภนิยมของโลก
เปนประมาณ — Lokàdhipateyya: supremacy of the world or public opinion)
3. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ, ถือธรรมเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภความถูก
ตอง เปนจริง สมควรตามธรรม เปนประมาณ — Dhammàdhipateyya: supremacy of the 
Dhamma or righteousness; rule of the Dhamma; rule of the true law)

ผูเปนอัตตาธิปก พึงใชสติใหมาก; ผูเปนโลกาธิปก พึงมีปญญาครองตน และรูพินิจ; ผูเปน
ธรรมาธิปก พึงประพฤติใหถูกหลักธรรม; ผูเปนหัวหนาหมูเปนนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย.
D.III.220; A.I.147. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/479/186.
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[126] อนตุตรยิะ 3 (ภาวะอันยอดเยี่ยม, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — Anuttariya: excellent 
states; highest ideal; greatest good; unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ไดแก ปญญาอันเห็นธรรม หรืออยางสูงสุดคือเห็น
นิพพาน — Dassanànuttariya: ideal sight, supreme or unsurpassable vision)
2. ปฏิปทานุตตริยะ (การปฏิบัติอันเยี่ยม ไดแก การปฏิบัติธรรมที่เห็นแลว กลาวใหงายหมาย
เอามรรคมีองค 8  — Pañipadànuttariya: ideal course; supreme way)
3. วิมุตตานุตตริยะ (การพนอันเยี่ยม ไดแก ความหลุดพนอันเปนผลแหงการปฏิบัตินั้น คือ 
ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง หรือนิพพาน — Vimuttànuttariya: ideal freedom; 
supreme deliverance)
D.III.219; M.I.235. ที.ปา.11/228/231; ม.มู.12/402/435.

[127] อนตุตรยิะ 6 (ภาวะอันยอดเยี่ยม, สิ่งที่ยอดเยี่ยม — Anuttariya: excellent, 
supreme or unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ไดแก การเห็นพระตถาคต และตถาคตสาวก รวมถึง
สิ่งทั้งหลายที่จะใหเกิดความเจริญงอกงามแหงจิตใจ — Dassanànuttariya: supreme sight)
2. สวนานุตตริยะ (การฟงอันเยี่ยม ไดแก การสดับธรรมของพระตถาคต และตถาคตสาวก 
— Savanànuttariya: supreme hearing)
3. ลาภานุตตริยะ (การไดอันเยี่ยม ไดแก การไดศรัทธาในพระตถาคตและตถาคตสาวก หรือ
การไดอริยทรัพย — Làbhànuttariya: supreme gain)
4. สิกขานุตตริยะ (การศึกษาอันเยี่ยม ไดแก การฝกอบรมในอธิศีล อธิจิตต และอธิปญญา 
— Sikkhànuttariya: supreme training)
5. ปาริจริยานุตตริยะ (การบ ําเรออนัเยีย่ม ไดแก การบ ํารงุรบัใชพระตถาคต และตถาคตสาวก
— Pàricariyànuttariya: supreme service or ministry)
6. อนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันเยี่ยม ไดแก การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก 
— Anussatànuttariya: supreme memory)

โดยสรุปคือ การเห็น การฟง การได การศึกษา การชวยรับใช และการรํ าลึก ที่จะเปนไป
เพื่อความบริสุทธิ์ ลวงพนโสกะปริเทวะ ดับสูญทุกขโทมนัส เพื่อการบรรลุญายธรรม ทํ าใหแจง
ซึ่งนิพพาน
D.III.250,281; A.III.284,325,452. ที.ปา.11/321/262; 430/307; องฺ.ฉกฺก.22/279/316; 301/363.

[128] อปณณกปฏปิทา 3 (ขอปฏิบัติที่ไมผิด, ปฏิปทาที่เปนสวนแกนสารเนื้อแท ซึ่ง
จะนํ าผูปฏิบัติใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดํ าเนินอยูในแนวทางแหงความปลอดพน
จากทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด — Apaõõaka-pañipadà: sure course; sure practice; 
unimpeachable path)
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1. อินทรียสังวร (การสํ ารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงํ าใจ เมื่อรับรูอารมณ
ดวยอินทรียทั้ง 6 — Indriya-sa§vara: control of the senses)
2. โภชเนมัตตัญุตา (ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร
เพือ่หลอเลีย้งรางกายใชท ํากจิใหชวีติผาสกุ มใิชเพือ่สนกุสนานมวัเมา — Bhojane-matta¤¤utà:
moderation in eating)
3. ชาคริยานุโยค (การหมั่นประกอบความตื่น ไมเห็นแกนอน คือขยันหมั่นเพียร ตื่นตัวอยู
เปนนิตย ชํ าระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจใหกาวหนาตอไป —
Jàgariyànuyoga: practice of wakefulness)
A.I.113. องฺ.ติก.20/455/142.

[129] อภสิงัขาร 3 (สภาพที่ปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงผลแหงการ
กระท ํา, เจตนาทีเ่ปนตวัการในการท ํากรรม — Abhisaïkhàra: volitional formation; formation; 
activity)
1. ปุญญาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนบุญ, สภาพที่ปรุงแตงกรรมฝายดี ไดแกกุศลเจตนาที่เปน
กามาวจรและรปูาวจร — Pu¤¤àbhisaïkhàra: formation of merit; meritorious formation)
2. อปญุญาภิสงัขาร (อภสิงัขารทีเ่ปนปฏปิกษตอบญุคอืเปนบาป, สภาพทีป่รงุแตงกรรมฝายชัว่
ไดแกอกุศลเจตนาทั้งหลาย — Apu¤¤àbhisaïkhàra: formation of demerit; demeri-
torious formation)
3. อาเนญชาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนอาเนญชา, สภาพที่ปรุงแตงภพอันมั่นคงไมหวั่นไหว 
ไดแกกุศลเจตนาที่เปนอรูปาวจร 4 หมายเอาภาวะจิตที่มั่นคงแนวแนดวยสมาธิแหงจตุตถฌาน 
— âne¤jàbhisaïkhàra: formation of the imperturbable; imperturbability-
producing volition)

อภิสังขาร 3 นี้ เปนความหมายของสังขารในหลักปฏิจจสมุปบาท ทานแสดงไวอีกนัยหนึ่ง
เพิ่มจากนัยวาสังขาร 3 ดู [119] สังขาร 3 2

Ps.II.206; Vbh.135. ขุ.ปฏิ.31/280/181; อภิ.วิ.35/257/181.

[130] อคัค ิ 31 (ไฟ, กิเลสที่เปรียบเหมือนไฟ เพราะเผาลนจิตใจใหเรารอนและแสพรานไป 
— Aggi: fires to be avoided or abandoned)
1. ราคัคค ิ(ไฟคือราคะ ไดแกความติดใจ กระสัน อยากได — Ràgaggi: fire of lust)
2. โทสคัคิ (ไฟคอืโทสะ ไดแกความขดัเคอืง ไมพอใจ คดิประทษุราย — Dosaggi: fire of hatred)
3. โมหัคค ิ (ไฟคือโมหะ ไดแกความหลง ไมรูไมเขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง — 
Mohaggi: fire of delusion)

ไฟ 3 อยางนี้ ทานสอนใหละเสีย
D.III.217; It.92. ที.ปา.11/228/229; ขุ.อิติ.25/273/301.
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[131] อคัค ิ 32 หรือ อคัคปิารจิรยิา (ไฟที่ควรบํ ารุง, บุคคลที่ควรบูชาดวยใสใจ
บํ ารุงเลี้ยงและใหความเคารพนับถือตามควรแกฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบูชาไฟ — Aggi: fires to 
be revered or worshipped)
1. อาหุไนยัคค ิ (ไฟอันควรแกของคํ านับบูชา ไดแกบิดามารดา — âhuneyyaggi: fire 
worthy of reverential gifts, i.e. mother and father)
2. คหปตัคค ิ (ไฟของเจาบาน ไดแก บุตรภรรยา และคนในปกครอง — Gahapataggi: fire 
of the householder, i.e. children, wife and dependents)
3. ทักขิไณยัคค ิ(ไฟอันควรแกทักษิณา ไดแกสมณพราหมณ ทานผูทํ าหนาที่สั่งสอนผดุงธรรม 
ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ — Dakkhiõeyyaggi: fire worthy of offerings, i.e. monks and 
other religious men)

ไฟ 3 อยางนี้ เลียนศัพทมาจากไฟบูชาในศาสนาพราหมณ แตใชในความหมายใหม เพื่อให
เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง.
D.III.217; A.IV.44. ที.ปา.11/228/229; องฺ.สตฺตก.23/44/46.

[132] อตัถะ หรือ อรรถ 31 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย, จุดหมาย, ความหมาย — 
Attha: benefit; advantage; welfare; aim; goal; meaning)
1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในโลกนี้, ประโยชนขั้นตน — Diññha-
dhammikattha: benefits obtainable here and now; the good to be won in this life; 
temporal welfare)
2. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบื้องหนา, ประโยชนในภพหนา, ประโยชนขั้นสูงขึ้นไป — 
Samparàyikattha: the good to be won in the life to come; spiritual welfare)
3. ปรมัตถะ (ประโยชนสูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน — Paramattha: the 
highest good; final goal, i.e. Nibbàna)

อัตถะ 3 หมวดนี้ ในพระสูตรทั่วไปมักแสดงเฉพาะขอ 1 และขอ 2 โดยใหขอ 2 มีความ
หมายครอบคลุมถึงขอ 3 ดวย (เชน ขุ.อิติ.25/201/242; อธิบายใน อิติ.อ.92) บางแหงก็กลาว
ถึงปรมัตถะไวตางหากโดยเฉพาะ (เชน ขุ.สุ.25/296/338; 313/366; ขุ.อป.33/165/343)

ดู [144] ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4, [191] สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ดวย.
Nd1169, 178, 357; Nd226. ขุ.ม.29/292/205; 320/217; 727/432; ขุ.จู.30/673/333.

[133] อตัถะ หรือ อรรถ 32 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย — Attha: benefit; 
advantage; gain; welfare)
1. อัตตัตถะ (ประโยชนตน — Attattha: gain for oneself; one’s own welfare)
2. ปรัตถะ (ประโยชนผูอื่น — Parattha: gain for others; others’ welfare)
3. อุภยตัถะ (ประโยชนทัง้สองฝาย — Ubhayattha: gain both for oneself and for others;
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welfare both of oneself and of all others)
S.II.29; S.V.121–5; A.I.9; A.III.64; Nd1168; Nd226. สํ.นิ.16/67/35; สํ.ม.19/603/167; องฺ.ทุก.20/46/10; องฺ.ปฺจก.22/51/72

[134] อาการที่พระพทุธเจาทรงสั่งสอน 3 (ลกัษณะการสอนของพระพทุธเจา
ที่ทํ าใหคํ าสอนของพระองคควรแกการประพฤติปฏิบัติตาม และทํ าใหเหลาสาวกเกิดความมั่นใจ
เคารพเลื่อมใสในพระองคอยางแทจริง — Buddha-dhammadesanà: the three aspects of 
the Buddha’s teaching; the Buddha’s manners of teaching)
1. อภิญญายธมัมเทสนา (ทรงแสดงธรรมดวยความรูยิง่, ทรงรูยิง่เหน็จรงิเองแลวจงึทรงสอนผู
อืน่ เพือ่ใหรูยิง่เหน็จรงิตาม ในธรรมทีค่วรรูยิง่เหน็จรงิ — Abhi¤¤àya-dhammadesanà: Having 
himself fully comprehended, he teaches others for the full comprehending of what 
should be fully comprehended; teaching with full comprehension)
2. สนิทานธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล, ทรงสั่งสอนชี้แจงใหเห็นเหตุผลไมเลื่อน
ลอย — Sanidàna-dhammadesanà: He teaches the doctrine that has a causal 
basis; teaching in terms of or with reference to causality)
3. สปัปาฏหิารยิธมัมเทสนา (ทรงแสดงธรรมใหเหน็จรงิไดผลเปนอศัจรรย, ทรงสัง่สอนใหมอง
เหน็ชดัเจนสมจรงิจนตองยอมรบั และน ําไปปฏบิตัไิดผลจรงิเปนอศัจรรย — Sappàñihàriya-
dhammadesanà: He teaches the doctrine that is wondrous as to its convincing 
power and practicality; teaching in such a way as to be convincing and practical)

ขอ 1 บางทานแปลวา “ทรงแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง”
M.II.9; A.I.276. ม.ม.13/330/322; องฺ.ติก.20/565/356.

[135] อาสวะ 3 (สภาวะอันหมักดองสันดาน, สิ่งที่มอมพื้นจิต, กิเลสที่ไหลซึมซานไปยอม
ใจเมื่อประสบอารมณตางๆ  — âsava: mental intoxication; canker; bias; influx; taint)
1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — Kàmàsava: canker of sense-desire)
2. ภวาสวะ (อาสวะคือภพ — Bhavàsava: canker of becoming)
3. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — Avijjàsava: canker of ignorance)

ดู [136] อาสวะ 4 ดวย.
D.II.81; S.IV.256. ที.ม.10/76/96; สํ.สฬ.18/504/315.

[136] อาสวะ 4 (âsava: mental intoxication; canker)
1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — Kàmàsava: canker of sense-desire)
2. ภวาสวะ (อาสวะคือภพ — Bhavàsava: canker of becoming)
3. ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ — Diññhàsava: canker of views or speculation)
4. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — Avijjàsava: canker of ignorance)
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ในที่มาสวนมาก โดยเฉพาะในพระสูตร แสดงอาสวะไว 3 อยาง โดยสงเคราะหทิฏฐาสวะ
เขาในภวาสวะ (ม.อ.1/93)
Vbh.373. อภิ.วิ.35/961/504.

[ ] โอวาทของพระพทุธเจา 3 ดู [97] พุทธโอวาท 3.



จตุกกะ — หมวด 4
Groups of Four

(including related groups)

[137] กรรมกเิลส 4 (กรรมเครื่องเศราหมอง, ขอเสื่อมเสียของความประพฤติ — 
Kamma-kilesa: defiling actions; contaminating acts; vices of conduct)
1. ปาณาติบาต (การตัดรอนชีวิต — Pàõàtipàta: destruction of life)
2. อทนินาทาน (ถอืเอาของทีเ่จาของมไิดให, ลกัขโมย — Adinnàdàna: taking what is not 
given)
3. กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàra: sexual misconduct)
4. มุสาวาท (พูดเท็จ — Musàvàda: false speech)
D.III.181. ที.ปา.11/174/195.

[ ] กลัยาณมติร 4 ในที่นี้ใชเปนคํ าเรียกมิตรแท ตามบาลีเรียกวาสุหทมิตร ดู [169]
สุหทมิตร 4.

[ ] กจิในอรยิสจัจ 4 ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4.
[138] กลุจริฏัฐติธิรรม 4 (ธรรมสํ าหรับดํ ารงความมั่งคั่งของตระกูลใหยั่งยืน, เหตุที่
ทํ าใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน — Kula-ciraññhiti-dhamma: reasons for lastingness of a 
wealthy family)
1. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รูจักหามาไว — Naññhagavesanà: seeking for what 
is lost)
2. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเกาของชํ ารุด รูจักบูรณะซอมแซม — Jiõõapañisaïkharaõà:
repairing what is worn out)
3. ปริมติปานโภชนา (รูจกัประมาณในการกนิการใช — Parimitapànabhojanà: moderation
in spending)
4. อธิปจจสีลวันตสถาปนา (ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน — Adhipaccasãlavanta- 
ñhàpanà: putting in authority a virtuous woman or man)

เหตุที่ตระกูลมั่งคั่งจะตั้งอยูนานไมได พึงทราบโดยนัยตรงขามจากนี้.
A.II.249. องฺ.จตุกฺก.21/258/333.

[139] ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมสํ าหรับฆราวาส, ธรรมสํ าหรับการครองเรือน, หลักการ
ครองชีวิตของคฤหัสถ — Gharàvàsa-dhamma: virtues for a good household life; 
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virtues for lay people)
1. สัจจะ (ความจริง, ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทํ าจริง — Sacca: truth and honesty)
2. ทมะ (การฝกฝน, การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว, รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอ
บกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา — Dama: taming and training 
oneself; adjustment; self-development)
3. ขันติ (ความอดทน, ตั้งหนาทํ าหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไม
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย — Khanti: tolerance; forbearance; perseverance)
4. จาคะ (ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได ใจกวาง 
พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือ ชวย
เหลอื เอือ้เฟอเผือ่แผ ไมคบัแคบเหน็แกตนหรอืเอาแตใจตวั — Càga: liberality; generosity)

ในธรรมหมวดนี้ ทมะ ทานมุงเอาดานปญญา ขันติ ทานเนนแงวิริยะ.
S.I.215; Sn.189. สํ.ส.15/845/316; ขุ.สุ.25/311/361.

[140] จกัร 4 (ธรรมนํ าชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํ ารถไปสูที่หมาย — Cakka:
virtues wheeling one to prosperity)
1. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยูในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดลอมเหมาะสม — Pañiråpadesavàsa: living in 
a suitable region; good or favourable environment)
2. สัปปุริสูปสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ — Sappurisåpassaya: association with good 
people)
3. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไวชอบ, ตั้งจิตคิดมุงหมายนํ าตนไปถูกทาง — Attasammà- 
paõidhi: setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in the 
right way)
4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเปนผูไดทํ าความดีไวกอนแลว, มีพื้นเดิมดี, ไดสรางสมคุณความ
ดีเตรียมพรอมไวแตตน — Pubbekatapu¤¤atà: having formerly done meritorious 
deeds; to have prepared oneself with good background)

ธรรม 4 ขอนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา พหุการธรรม คือธรรมมีอุปการะมาก (virtues of 
great assistance) เปนเครื่องชวยใหสามารถสรางสมความดีอื่นๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบ
ความเจริญกาวหนาในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย.
A.II.32; D.III.276. องฺ.จตุกฺก.21/31/41; ที.ปา.11/400/293.

[141] เจดยี 4 (สิ่งที่กอขึ้น, ที่เคารพบูชา, สิ่งที่เตือนใจใหระลึกถึง, ในที่นี้หมายถึง สถานที่
หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องดวยพระพุทธเจาหรือพระพุทธศาสนา เรียกเต็มวา สัมมาสัมพุทธเจดีย 
หรือ พุทธเจดีย  — Cetiya: shrine; Buddhist monument; objects of homage)
1. ธาตุเจดีย (เจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ — Dhàtu-cetiya: a relic shrine; sepulchral 
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or reliquary monument; stupa enshrining the Buddha’s relics)
2. บริโภคเจดีย (เจดียคือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อยางแคบหมายถึงตน
โพธิ์ อยางกวางหมายถึงสังเวชนียสถาน 4 ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจาเคยทรงบริโภค เชน 
บาตร จีวร และบริขารอื่นๆ เปนตน — Paribhoga-cetiya: a shrine by use or by 
association; things and places used by the Buddha, esp. the Bodhi tree)
3. ธรรมเจดยี (เจดยีบรรจพุระธรรม เชน บรรจใุบลานจารกึพทุธพจนแสดงหลกัปฏจิจสมปุบาท 
เปนตน — Dhamma-cetiya: a doctrinal shrine; monument of the Teaching where 
inscribed palm-leaves or tablets or scriptures are housed)
4. อุทเทสิกเจดีย (เจดียสรางอุทิศพระพุทธเจา ไดแก พระพุทธรูป — Uddesika-cetiya: a 
shrine by dedication, i.e. a Buddha-image)

เจดยีเหลานี ้ในทีม่าแตละแหง ทานแสดงไว 3 ประเภท นบัรวมทีไ่มซํ ้าเขาดวยกนั จงึเปน 4.
KhA.222; J.IV.228. ขุทฺทก.อ.247; ชา.อ.6/185; วินย.ฏีกา1/263.

[ ] ฌาน 4 ดู [9] ฌาน 4.
[142] ถปูารหบคุคล 4 (บุคคลผูควรแกสถูป, ผูมีคุณความดีพิเศษควรสรางสถูปไว
เคารพบูชา — Thåpàraha-puggala: persons worthy of a stupa or monument)
1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (พระพุทธเจา — Buddha: the Buddha; 
Fully Enlightened One)
2. พระปจเจกพุทธเจา (Paccekabuddha: Individually Enlightened One; private 
Buddha)
3. พระตถาคตสาวก (สาวกของพระพุทธเจา ปกติหมายเอาพระอรหันต — Tathàgata-
sàvaka: a disciple of the Buddha; an Arahant)
4. พระเจาจักรพรรดิ (จอมราชผูทรงธรรม, พระเจาธรรมิกราช — Cakkavatti: a righteous 
universal monarch; great righteous king or ruler)
D.II.142. ที.ม.10/134/165.

[143] ทกัขณิาวสิทุธ ิ 4 (ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา คือของทํ าบุญ — Dakkhiõà-
visuddhi: purifications of offerings; purities in gifts)
1. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก (คือ ทายกมีศีลมีกัลยาณธรรม แต
ปฏิคาหกทุศีล มีบาปธรรม — the offering purified on the part of the giver, not of 
the recipient)
2. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก (คือ ทายกทุศีล มีบาปธรรม แต
ปฏิคาหกมีศีล มีกัลยาณธรรม — the offering purified on the part of the recipient, 
not of the giver)
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3. ทักขิณาที่ไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คือ ทั้งสองฝายทุศีล มีบาปธรรม — 
the offering purified on neither side)
4. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คือ ทั้งสองฝายมีศีล มีกัลยาณธรรม — 
the offering purified on both sides)
D.III.231; M.III.256; A.II.80; Kvu.557. ที.ปา.11/266/243; ม.อุ.14/714/461; องฺ.จตุกฺก.21/78/104; อภิ.ก.37/1732/590.

[ ] ทรพัยจดัสรรเปน 4 สวน ดู [163] โภควิภาค 4.
[144] ทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรม 4 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนในปจจบุนั, 
หลกัธรรมอนัอ ํานวยประโยชนสขุขัน้ตน — Diññhadhammikattha-sa§vattanika-dhamma:
virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare)
1. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํ านาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถ
จัดดํ าเนินการใหไดผลดี — Uññhànasampadà: to be endowed with energy and 
industry; achievement of diligence)
2. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงาน
อันตนไดทํ าไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกํ าลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเสื่อมเสีย — ârakkhasampadà: to be endowed with watchfulness; 
achievement of protection)
3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกํ าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนา
สํ าเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา — Kalyàõamittatà: good 
company; association with good people)
4. สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกํ าหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิ
ใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว — Samajãvità: balanced 
livelihood; living economically)

ธรรมหมวดนีเ้รยีกกนัสัน้ๆ วา ทฏิฐธมัมกิตัถะ หรอืเรยีกตดิปากอยางไทยๆ วา ทฏิฐธมัมกิตัถ-
ประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้ าซอนกันสองคํ า)
A.IV.281. องฺ.อฏก.23/144/289.

[ ] เทวทตู 4 ดู [150] นิมิต 4.
[ ] ธรรมมอีปุการะมาก 4 ดู [140] จักร 4.
[ ] ธรรมเปนเหตใุหสมหมาย 4 ดู [191] สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4.
[145] ธรรมสมาทาน 4 (ขอที่ยึดถือเอาเปนหลักความประพฤติปฏิบัติ, หลักการที่
ประพฤต,ิ การทีก่ระท ํา, การประกอบกรรม — Dhamma-samàdàna: religious undertakings;
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undertaken courses of practices)
1. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป (เชน การประพฤติวัตร
ทรมานตนของพวกอเจลก หรือการประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความยากลํ าบาก ทั้งมีความ
เดือดรอนใจ เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present and 
results in suffering in the future)
2. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูที่กิเลสมีกํ าลังแรงกลา 
ฝนใจพยายามประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ หรือผูที่ประพฤติกุศลกรรมบถดวยความ
ยากลํ าบาก เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present but 
results in happiness in the future)
3. ธรรมสมาทานทีใ่หสขุในปจจบุนั แตมทีกุขเปนวบิากตอไป (เชน การหลงมวัเมาหมกมุนอยูใน
กาม หรอืการประพฤตอิกศุลกรรมบถดวยความสนกุสนานพอใจ เปนตน — the undertaking 
that gives happiness in the present but results in suffering in the future)
4. ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูที่กิเลสมีกํ าลังนอย 
ประพฤติพรหมจรรยดวยความพอใจ ไดเสวยเนกขัมมสุข หรือผูที่ประพฤติกุศลกรรมบถดวย
ความพอใจ ไดเสวยสุขโสมนัส เปนตน — the undertaking that gives happiness in the 
present and results in happiness in the future)
D.III.229; M.I.305–316. ที.ปา.11/251/241; ม.มู.12/515–534/556–575.

[146] ธาต ุ4 (สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยูเอง คือมีอยูโดยธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัย ไมมี
ผูสราง ไมมีอัตตา มิใชสัตว มิใชชีวะ — Dhàtu: elements) ไดแก ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ คือ มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 นั่นเอง. ดู [39] มหาภูต 4 และ [147] ธาตุ-
กัมมัฏฐาน 4

[147] ธาตกุมัมฏัฐาน 4 (กรรมฐานคือธาตุ, กรรมฐานที่พิจารณาธาตุเปนอารมณ คือ 
กํ าหนดพิจารณากายนี้แยกเปนสวนๆ ใหเห็นวาเปนเพียงธาตุสี่แตละอยาง ไมใชของเรา ไมใชเรา 
ไมใชตัวตนของเรา — Dhàtu-kammaññhàna: meditation on the elements; meditation 
subject consisting of elements)
1. ปฐวีธาตุ (Pañhavã-dhàtu: the earth-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะแขนแข็ง ภายในตัวก็
มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณ
ของกรรมฐาน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ 
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะ
แขนแข็งเปนตน อยางเดียวกันนี้
2. อาโปธาตุ (âpo-dhàtu: the water-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ ภายในตัวก็มี 
ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณของ
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กรรมฐาน ไดแก ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้ าตา เปลวมัน นํ้ าลาย นํ้ ามูก ไขขอ มูตร 
หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะเอิบอาบเปนตน อยางเดียวกันนี้
3. เตโชธาตุ (Tejo-dhàtu: the fire-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะรอน ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณของ
กรรมฐาน ไดแก ไฟที่ยังกายใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย 
ไฟที่ยังอาหารใหยอย หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะรอนเปนตน อยางเดียวกันนี้
4. วาโยธาตุ (Vàyo-dhàtu: the air-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะพัดผันเครงตึง ภายในตัว
ก็มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะที่เปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณ
ของกรรมฐาน ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องตํ่ า ลมในทอง ลมในไส ลมซานไปตาม
ตัว ลมหายใจ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ที่มีลักษณะพัดผันไปเปนตน อยางเดียวกันนี้

ตัวอยางธาตุที่แสดงขางตนนี้ ในปฐวีธาตุมี 19 อยาง ในอาโปธาตุมี 12 อยาง เติมมัตถลุงค 
คือมันสมอง เขาเปนขอสุดทายในปฐวีธาตุ รวมเปน 32 เรียกวา อาการ 32 หรือ ทวัตติงสาการ
(มัตถลุงคไมมีในปฐวีธาตุ 19 อยาง เพราะรวมเขาในอัฏฐิมิญชะ คือเยื่อในกระดูก)

ธาตกุมัมฏัฐานนี ้ เรยีกอยางอืน่วา ธาตมุนสกิาร (การพจิารณาธาต ุ— Dhàtu-manasikàra:
contemplation on the elements) บาง จตธุาตวุวฏัฐาน (การก ําหนดธาตสุี ่— Catudhàtu-
vavaññhàna: determining of the four elements) บาง เมื่อพิจารณากํ าหนดธาตุ 4 ดวย
สติสัมปชัญญะ มองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปในกาย ตระหนักวากายนี้ก็สักวา
กาย มิใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา ดังนี้ จัดเปนกายานุปสสนาสติปฏฐานสวนหนึ่ง (หมวดที่ 5 
คือ ธาตุมนสิการบรรพ).
D.II.294; M.I.185; M.III.240; Vism.347. ที.ม.10/278/329; ม.มู.12/342/350; ม.อุ.14/684–7/437; วิสุทฺธิ.2/161.

[148] ธาต ุ 6 (Dhàtu: the six elements) ไดแกธาตุ 4 หรือมหาภูต 4 คือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ นั้น กับเพิ่มอีก 2 อยาง คือ
5. อากาสธาตุ (สภาวะที่วาง โปรงไป เปนชอง — âkàsa-dhàtu: the space-element)
6. วิญญาณธาต ุ (สภาวะที่รูแจงอารมณ ธาตุรู ไดแกวิญญาณธาตุ 6 คือ จักขุวิญญาณธาตุ
โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณธาตุ — Vi¤¤àõa-dhàtu: element of 
consciousness; consciousness-element)

ดู [39] มหาภูต 4 และ [146] ธาตุ 4.
M.III.31; Vbh.82. ม.อุ.14/169/125; อภิ.วิ.35/114/101.

[149] ธาตกุมัมฏัฐาน 6 ไดแก ธาตุกัมมัฏฐาน 4 นั้น และเพิ่มอีก 2 อยาง คือ
5. อากาสธาต ุ (the space-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะเปนชองวาง ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชน เปนอารมณของกรรมฐาน 
ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองทวารหนัก ทวารเบา ชองแหงอวัยวะทั้งหลาย หรือที่อื่นใดที่
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มีลักษณะเปนชองวางอยางเดียวกันนี้
6. วิญญาณธาต ุ (the consciousness-element) คือ ธาตุที่มีลักษณะเปนเครื่องรูแจง
อารมณ กลาวคือ วิญญาณธาตุ 6.

ดู [147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4; [148] ธาตุ 6.
M.III.240. ม.อุ.14/684–9/437–440.

[150] นมิติ 4 (เครื่องหมาย, เครื่องกํ าหนด, สิ่งที่พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็น อันเปน
เหตุปรารภที่จะเสด็จออกบรรพชา — Nimitta: the Four Signs; the Four Sights on 
seeing which the Bodhisatta went forth in the Great Renunciation)
1. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: an old man)
2. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ — Byàdhita, âbàdhika: a sick man)
3. กาลกตะ (= มตะ, คนตาย — Mata: a dead man)
4. ปพพชิตะ (บรรพชิต, นักบวช — Pabbajita: a religious; holy man; monk)

สามอยางแรกมีชื่อเรียกรวมวา เทวทูต 3 เปนเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนใหระลึกถึง
ความทุกขตามคติธรรมดาของชีวิตและบังเกิดความสังเวช อยางที่สี่คือบรรพชิต เปนเครื่อง
หมายใหมองเห็นทางออกที่จะพนไปจากทุกข บางแหงทานเรียกรวมๆ ไปวา เทวทูต 4 โดย
อธิบายชั้นหลังวา เปนทูตของวิสุทธิเทพ แตตามบาลีเรียกวา นิมิต 4.
D.II.22; Bv.XVII.14. ที.ม.10/32–38/24–35; ขุ.พุทธ.33/26/544.

[151] บรษิทั 41 (ชุมนุม, ที่ประชุม, หมูแหงพุทธศาสนิก, ชุมชนชาวพุทธ — Parisà: the 
Four Assemblies; companies)
1. ภิกษุบริษัท (Bhikkhu-parisà: assembly of monks; Bhikkhus)
2. ภิกษุณีบริษัท (Bhikkhunã-parisà: assembly of nuns; Bhikkhunis)
3. อุบาสกบริษัท (Upàsaka-parisà: assembly of lay-followers)
4. อุบาสิกาบริษัท (Upàsikà-parisà: assembly of female lay-followers)
A.II.132. องฺ.จตุกฺก.21/129/178.

[152] บรษิทั 42 (ชมุนมุ, ทีป่ระชมุ, ชมุชนตามระบบสงัคม — Parisà: assembly; company)
1. ขัตติยบริษัท (ชุมนุมเจานาย — Khattiya-parisà: company of noblemen)
2. พราหมณบริษัท (ชุมนุมพราหมณ — Bràhmaõa-parisà: company of brahmins)
3. คหบดีบริษัท (ชุมนุมคฤหบดี — Gahapati-parisà: company of householders)
4. สมณบริษัท (ชุมนุมสมณะ — Samaõa-parisà: company of recluses)
A.II.132. องฺ.จตุกฺก.21/130/179.
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[153] บคุคล 4 (ประเภทของบุคคล — Puggala: four kinds of persons)
1. อุคฆฏิตัญู (ผูที่พอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง — 
Ugghañita¤¤å: a person of quick intuition; the genius; the intuitive)
2. วิปจิตัญู (ผูรูตอเมื่อขยายความ, ผูรูเขาใจได ตอเมื่อทานอธิบายความพิสดารออกไป — 
Vipacita¤¤å: a person who understands after a detailed treatment; the intellectual)
3. เนยยะ (ผูทีพ่อจะแนะน ําได, ผูทีพ่อจะคอยชีแ้จงแนะน ําใหเขาใจได ดวยวธิกีารฝกสอนอบรม
ตอไป — Neyya: a person who is guidable; the trainable)
4. ปทปรมะ (ผูมีบทเปนอยางยิ่ง, ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะ หรือ
ถอยคํ า ไมอาจเขาใจอรรถคือความหมาย — Padaparama: a person who has just word 
of the text at most; an idiot)
A.II.135; Pug 41; Nett.7,125. องฺ.จตุกฺก.21/133/183; อภิ.ปุ.36/108/185.

[154] ปฏปิทา 4 (แนวปฏิบัติ, ทางดํ าเนิน, การปฏิบัติแบบที่เปนทางดํ าเนินใหถึงจุดหมาย 
คือความหลุดพนหรือความสิ้นอาสวะ — Pañipadà: modes of practice; modes of 
progress to deliverance)
1. ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติลํ าบาก ทั้งรูไดชา เชนผูปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นอยูเนืองๆ หรือเจริญกรรมฐานที่มี
อารมณไมนาชื่นใจ เชน อสุภะ เปนตน อีกทั้งอินทรียก็ออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา พระ
จักขุบาลอาจเปนตัวอยางในขอนี้ได — Dukkhà pañipadà dandhàbhi¤¤à: painful progress 
with slow insight)
2. ทกฺุขา ปฏปิทา ขปิฺปาภิฺา (ปฏบิตัลิ ําบาก แตรูไดเรว็ เชน ผูปฏบิตัทิีม่รีาคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทกุขโทมนสัเนือ่งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้อยูเนอืงๆ หรอืเจรญิกรรมฐานทีม่ี
อารมณไมนาชืน่ใจ เชน อสภุะ เปนตน แตมอีนิทรยีแกกลา จงึบรรลโุลกตุตรมรรคเรว็ไว บาลยีก
พระมหาโมคคลัลานะเปนตวัอยาง — Dukkhà pañipadà khippàbhi¤¤à: painful progress with 
quick insight)
3. สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติสบาย แตรูไดชา เชน ผูปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะไม
แรงกลา ไมตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเนืองนิตย หรือเจริญสมาธิได
ฌาน 4 อันเปนสุขประณีต แตมีอินทรียออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา — Sukhà pañipadà
dandhàbhi¤¤à: pleasant progress with slow insight)
4. สขุา ปฏปิทา ขปิฺปาภิฺา (ปฏบิตัสิบาย ทัง้รูไดไว เชน ผูปฏบิตัทิีม่รีาคะ โทสะ โมหะไมแรง
กลา ไมตองเสวยทกุขโทมนสัเนือ่งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้เนอืงนติย หรอืเจรญิสมาธไิดฌาน 4 อนั
เปนสขุประณตี อกีทัง้มอีนิทรยีแกกลา จงึบรรลโุลกตุตรมรรคเรว็ไว บาลยีกพระสารบีตุรเปนตวั
อยาง —  Sukhà pañipadà khippàbhi¤¤à: pleasant progress with quick insight)
A.II.149–152,154–5. องฺ.จตุกฺก.21/161–3/200–4; 167–8/207–9.
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[155] ปฏสิมัภทิา 4 (ปญญาแตกฉาน — Pañisambhidà: analytic insight; 
penetrating insight; discrimination)
1. อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในอรรถ, ปรีชาแจงในความหมาย, เห็นขอธรรมหรือ
ความยอ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ่ง ก็สามารถคิด
แยกแยะกระจายเชื่อมโยงตอออกไปไดจนลวงรูถึงผล — Attha-pañisambhidà: discrimi-
nation of meanings; analytic insight of consequence)
2. ธมัมปฏสิมัภิทา (ปญญาแตกฉานในธรรม, ปรชีาแจงในหลกั, เหน็อรรถาธบิายพสิดาร ก็
สามารถจบัใจความมาตัง้เปนกระทูหรอืหวัขอได เหน็ผลอยางหนึง่ กส็ามารถสบืสาวกลบัไปหาเหตุ
ได — Dhamma-pañisambhidà: discrimination of ideas; analytic insight of origin)
3. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจงในภาษา, รูศัพท ถอยคํ าบัญญัติ 
และภาษาตางๆ เขาใจใชคํ าพูดชี้แจงใหผูอื่นเขาใจและเห็นตามได — Nirutti-pañisambhidà:
discrimination of language; analytic insight of philology)
4. ปฏภิาณปฏสิมัภิทา (ปญญาแตกฉานในปฏภิาณ, ปรชีาแจงในความคดิทนัการ, มไีหวพรบิ
ซึมซาบในความรูที่มีอยู เอามาเชื่อมโยงเขาสรางความคิดและเหตุผลขึ้นใหม ใชประโยชนไดสบ
เหมาะ เขากบักรณเีขากบัเหตกุารณ — Pañibhàõa-pañisambhidà: discrimination of 
sagacity; analytic insight of ready wit; initiative, creative and applicative insight)
A.II.160; Ps.I.119; Vbh.294. องฺ.จตุกฺก.21/172/216; ขุ.ปฏิ.31/268/175; อภิ.วิ.35/784/400.

[156] ปธาน 4 (ความเพียร — Padhàna: effort; exertion)
1. สังวรปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด มิ
ใหเกิดขึ้น — Sa§vara-padhàna: the effort to prevent; effort to avoid)
2. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกํ าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว —
Pahàna-padhàna: the effort to abandon; effort to overcome)
3. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกอใหเกิด คือ เพียรทํ ากุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดมี
ขึ้น — Bhàvanà-padhàna: the effort to develop)
4. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่น และให
เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย — Anurakkhanà-padhàna: the effort to maintain)

ปธาน 4 นี้ เรียกอีกอยางวา สัมมัปปธาน 4 (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ — 
Sammappadhàna: right exertions; great or perfect efforts)
A.II.74,16,15. องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19.

[157] ปรมัตถธรรม 4 (สภาวะที่มีอยูโดยปรมัตถ, สิ่งที่เปนจริงโดยความหมายสูง
สุด — Paramattha-dhamma: ultimate realities; abstract realities; realities in the 
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ultimate sense)
1. จิต (สภาพที่คิด, ภาวะที่รูแจงอารมณ — Citta: consciousness; state of conscious-
ness)
2. เจตสิก (สภาวะที่ประกอบกับจิต, คุณสมบัติและอาการของจิต — Cetasika: mental 
factors)
3. รูป (สภาวะที่เปนราง พรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa: matter; corporeality)
4. นิพพาน (สภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกขทั้งปวง, สภาวะที่ปราศจากตัณหา — Nibbàna)

ดู รายละเอียดแตละอยางใน [356] จิต 89; [355] เจตสิก 52; [38] รูป 28; [27] นิพพาน 2.
Comp.81. สงฺคห.1.

[158] ประมาณ หรือ ปมาณกิ 4 (บุคคลที่ถือประมาณตางๆ กัน, คนในโลกผูถือเอา
คุณสมบัติตางๆ กัน เปนเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส — Pamàõa,
Pamàõika: those who measure, judge or take standard)
1. รูปประมาณ (ผูถือประมาณในรูป, บุคคลที่มองเห็นรูปรางสวยงาม ทรวดทรงดี อวัยวะ
สมสวน ทาทางสงา สมบูรณพรอม จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Råpa-pamàõa:
one who measures by form or outward appearance; one whose faith depends on 
good appearance)
2. โฆษประมาณ (ผูถือประมาณในเสียง, บุคคลที่ไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือ
เสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Ghosa-pamàõa: one who 
measures by voice or reputation; one whose faith depends on sweet voice or 
good reputation)
3. ลูขประมาณ (ผูถือประมาณในความครํ่ าหรือเศราหมอง, บุคคลที่มองเห็นสิ่งของเครื่องใช
ความเปนอยูที่เศราหมอง เชน จีวรครํ่ าๆ เปนตน หรือมองเห็นการกระทํ าครํ่ าเครียดเปน
ทุกรกิริยา ประพฤติเครงครัดเขมงวดขูดเกลาตน จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ —
Låkha-pamàõa: one who measures or judges by shabbiness, mediocrity or hard 
life; one whose faith depends on shabbiness or ascetic or self-denying practices)
4. ธรรมประมาณ (ผูถือประมาณในธรรม, บุคคลที่พิจารณาดวยปญญาเห็นสารธรรมหรือการ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปญญา จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Dhamma-
pamàõa: one who measures or judges by the teaching or righteous behaviour; 
one whose faith depends on right teachings and practices)

บุคคล 3 จํ าพวกตน ยังมีทางพลาดไดมาก โดยอาจเกิดความติดใคร ถูกครอบงํ าชักพาไป
ดวยความหลง ถูกพัดวนเวียนหรือติดอยูแคภายนอก ไมรูจักคนที่ตนมองไดอยางแทจริงและ
ไมเขาถึงสาระ สวนผูถือธรรมเปนประมาณ จึงจะรูชัดคนที่ตนมองอยางแทจริง ไมถูกพัดพาไป 
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เขาถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งครอบคลุม
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติสมกับทั้งสี่ขอ (เฉพาะขอ 3 ทรงถือแตพอดี) จึงทรง

ครองใจคนทุกจํ าพวกไดทั้งหมด คนที่เห็นพระพุทธเจาแลว ที่จะไมเลื่อมใสนั้น หาไดยากยิ่งนัก
ในชั้นอรรถกถา นิยมเรียกบุคคล 4 ประเภทนี้วา รูปปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา

ลูขัปปมาณิกา และ ธัมมัปปมาณิกา ตามลํ าดับ
A.II.71; Pug.7,53; DhA.114; SnA.242. องฺ.จตุกฺก.21/65/93; อภิ.ปุ.36/10/135; 133/204; ธ.อ.5/100; สุตฺต.อ.1/329.

[159] ปจจยั 4 (สิ่งคํ้ าจุนชีวิต, สิ่งจํ าเปนเบื้องตนของชีวิต, สิ่งที่ตองอาศัยเลี้ยงอัตภาพ — 
Paccaya: the four necessities of life; requisites)
1. จีวร (ผานุงหม — Cãvara: robes; clothing)
2. บิณฑบาต (อาหาร — Piõóapàta: almsfood; food)
3. เสนาสนะ (ที่อยูอาศัย, ที่นั่งที่นอน — Senàsana: lodging)
4. คลิานปจจัยเภสชับรขิาร หรอื เภสชั (ยาและอปุกรณรกัษาโรค — Bhesajja: medicine;
medical equipment)

สี่อยางนี้ สํ าหรับภิกษุ จํ ากัดเขาอีกเรียกวา นิสสัย 4 แปลวา เครื่องอาศัยของบรรพชิต 
(Nissaya: resources; means of support on which the monastic life depends)
1. ปณฑิยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคํ าขาวที่ไดมาดวยกํ าลังปลีแขง — Piõóiyàlopa-
bhojana: almsfood of scraps; food obtained by going on the alms-gathering)
2. บังสุกุลจีวร (ผาที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือตามปาชา — Pa§sukålacãvara: discarded 
cloth taken from the rubbish heap or the charnel ground; rag-robes)
3. รุกขมูลเสนาสนะ (อยูอาศัยโคนไม — Rukkhamålasenàsana: dwelling at the foot 
of a tree)
4. ปูติมุตตเภสัช (ยานํ้ ามูตรเนา — Påtimuttabhesajja: medicines pickled in stale 
urine: ammonia as a medicine)

สวนทีอ่นญุาตนอกเหนอืจากนีเ้ปน อดเิรกลาภ (extra acquisitions; extra allowance)
Vin.I.58. วินย.4/87/106.

[ ] ปญญาวฒุธิรรม 4 ดู [179] วุฒิธรรม 4
[160] ปารสิทุธศิลี 4 (ศีลคือความบริสุทธิ์, ศีลเครื่องใหบริสุทธิ์, ความประพฤติ
บริสุทธิ์ที่จัดเปนศีล — Pàrisuddhi-sãla: morality consisting in purity; morality for 
purification; morality of pure conduct)
1. ปาฏิโมกขสังวรศีล (ศีลคือความสํ ารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทํ าตามขอ
อนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย — Pàñimokkhasa§vara-sãla: restraint in 
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accordance with the monastic disciplinary code)
2. อินทรียสังวรศีล (ศีลคือความสํ ารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงํ าเมื่อรับรู
อารมณดวยอนิทรยีทัง้ 6 — Indriyasa§vara-sãla: restraint of the senses; sense-control)
3. อาชีวปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไมประกอบ 
อเนสนา มีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเปนตน — âjãvapàrisuddhi-sãla: purity of conduct as 
regards livelihood)
4. ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลที่เกี่ยวกับปจจัย 4 ไดแกปจจัยปจจเวกขณ คือพิจารณาใชสอย
ปจจัยสี่ ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา — 
Paccayasannissita-sãla: pure conduct as regards the necessities of life)
Vism.16; Comp.212. วิสุทฺธิ.1/19; สงฺคห.55.

[ ] ผล 4 ดู [165] ผล 4.
[ ] พร 4 ดู [227] พร 5.
[161] พรหมวหิาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจํ าใจอันประเสริฐ, หลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํ ากับความประพฤติ จึงจะชื่อ
วาดํ าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ — Brahmavihàra: holy 
abidings; sublime states of mind)
1. เมตตา (ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทํ าประโยชนแก
มนุษยสัตวทั่วหนา — Mettà: loving-kindness; friendliness; goodwill)
2. กรุณา (ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบํ าบัดความทุกขยากเดือด
รอนของปวงสัตว — Karuõà: compassion)
3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่นเบิก
บานอยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํ ารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป — Mudità: sympathetic joy; altruistic joy)
4. อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํ ารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือ
มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลาย
กระทํ าแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํ า เพราะเขารับผิด
ชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน — Upekkhà: equanimity; neutrality; poise)

ผูดํ ารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษา
ธรรมไวไดดวยอุเบกขา ดังนั้น แมจะมีกรุณาที่จะชวยเหลือปวงสัตวแตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่จะ
มิใหเสียธรรม
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พรหมวิหารนี้ บางทีแปลวา ธรรมเครื่องอยูของพรหม, ธรรมเครื่องอยูอยางพรหม, ธรรม
ประจํ าใจที่ทํ าใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม, หรือธรรมเครื่องอยูของทานผูมีคุณยิ่งใหญ 
— (abidings of the Great Ones)

พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อัปปมัญญา 4 (Appama¤¤à: unbounded states of 
mind; illimitables) เพราะแผสมํ่ าเสมอโดยทั่วไปในมนุษยสัตวทั้งหลาย ไมมีประมาณ ไม
จํ ากัดขอบเขต

พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทํ าใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแกผูอื่น ดวยสังคหวัตถุเปนตน.
อนึ่ง ในการที่จะเขาใจและปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ใหถูกตอง พึงทราบรายละเอียดบางอยาง 

โดยเฉพาะสมบัติ และวิบัติ ของธรรม 4 ประการนั้น ดังนี้
ก. ความหมายโดยวิเคราะหศัพท
1. เมตตา = (มนีํ ้าใจ)เยือ่ใยใฝประโยชนสขุแกคนสตัวทัง้หลาย หรอืนํ ้าใจปรารถนาประโยชนสขุที่
เปนไปตอมิตร
2. กรุณา = ทํ าความสะเทือนใจแกสาธุชน เมื่อคนอื่นประสบทุกข หรือถายถอนทํ าทุกขของผูอื่น
ใหหมดไป หรือแผใจไปรับรูตอคนสัตวทั้งหลายที่ประสบทุกข
3. มุทิตา = โมทนายินดีตอผูประกอบดวยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ
4. อุเบกขา = คอยมองดูอยู โดยละความขวนขวายวาสัตวทั้งหลายจงอยาผูกเวรกัน เปนตน 
และโดยเขาถึงความเปนกลาง
ข. ลักษณะ หนาที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปจจุปฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล)
1. เมตตา = (ในสถานการณที่คนอื่นอยูเปนปกติ)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = นอมนํ าประโยชนเขาไปใหแกเขา
ผลปรากฏ = กํ าจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป
ปทัสถาน = เห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตวทั้งหลาย

2. กรุณา = (ในสถานการณที่คนอื่นตกทุกขเดือดรอน)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกขแกคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = ไมนิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยูไมไดตอทุกขของคนสัตวทั้งหลาย
ผลปรากฏ = ไมเบียดเบียน/อวิหิงสา
ปทัสถาน = เห็นภาวะไรที่พึ่ง/สภาพนาอนาถของคนสัตวทั้งหลายที่ถูกทุกขครอบงํ า

3. มุทิตา = (ในสถานการณที่คนอื่นมีสุขสํ าเร็จหรือทํ าอะไรกาวไปดวยดี)
ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีดวย
หนาที่ = ไมริษยา/เปนปฏิปกษตอความริษยา
ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไมยินดีหรือความทนไมไดตอความสุขสํ าเร็จของผูอื่น



[161] พจนานุกรมพุทธศาสตร126

ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสํ าเร็จของคนสัตวทั้งหลาย
4. อุเบกขา = (ในสถานการณรักษาธรรมตามความรับผิดชอบตอกรรมที่เขาทํ า)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเปนกลางตอคนสัตวทั้งหลาย
หนาที่ = มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตวทั้งหลาย
ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคลอยตามดีใจ
ปทัสถาน = มองเห็นภาวะที่ทุกคนเปนเจาของกรรมของตน วาสัตวทั้งหลายจักไดสุข พน
ทุกข ไมเสื่อมจากสมบัติที่ไดที่ถึง ตามใจชอบไดอยางไร

ค. สมบัติ (ความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความลมเหลว หรือการปฏิบัติผิด
พลาด ไมสํ าเร็จผล)
1. เมตตา: สมบัติ = สงบหายไรความแคนเคืองไมพอใจ

วิบัติ = เกิดเสนหา
2. กรุณา: สมบัติ = สงบหายไรวิหิงสา

วิบัติ = เกิดความโศกเศรา
3. มุทิตา: สมบัติ = สงบหายไรความริษยา

วิบัติ = เกิดความสนุกสนาน
4. อุเบกขา: สมบัติ = สงบหายไมมีความยินดียินราย

วิบัติ = เกิดความเฉยดวยไมรู (เฉยโง เฉยเมย เฉยเมิน)
ง. ขาศึก คือ อกุศลซึ่งเปนศัตรูคูปรับที่จะทํ าลายหรือทํ าธรรมนั้นๆ ใหเสียไป
1. เมตตา: ขาศึกใกล = ราคะ

ขาศึกไกล = พยาบาท คือความขัดเคืองไมพอใจ
2. กรุณา: ขาศึกใกล = โทมนัส คือความโศกเศราเสียใจ

ขาศึกไกล = วิหิงสา
3. มุทิตา: ขาศึกใกล = โสมนัส (เชนดีใจวาตนจะพลอยไดรับผลประโยชน)

ขาศึกไกล = อรติ คือความไมยินดี ไมใยดี ริษยา
4. อุเบกขา: ขาศึกใกล = อัญญาณุเบกขา (เฉยไมรูเรื่อง เฉยโง เฉยเมย)

ขาศึกไกล = ราคะ (ความใคร) และปฏิฆะ (ความเคือง) หรือชอบใจและขัดใจ
จ. ตัวอยางมาตรฐาน ที่แสดงความหมายของพรหมวิหารไดชัด ซึ่งคัมภีรทั้งหลายมักยกขึ้นอาง
1. เมื่อลูกยังเล็กเปนเด็กเยาววัย
แม – เมตตา รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต

2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกขภัย
แม – กรุณา หวงใยปกปกรักษา หาทางบํ าบัดแกไข
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3. เมื่อลูกเจริญวัยเปนหนุมสาวสวยสงา
แม – มุทิตา พลอยปลาบปลื้มใจ หวังใหลูกงามสดใสอยูนานเทานาน

4. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหนาที่ของตนขวนขวายอยูดวยดี
แม – อุเบกขา มีใจนิ่งสงบเปนกลาง วางเฉยคอยดู
พึงทราบดวยวา ฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความอยากจะทํ าใหดี หรือความตองการที่

จะทํ าใหคนสัตวทั้งหลายดีงามสมบูรณปราศจากโทษขอบกพรอง เชน อยากใหเขาประสบ
ประโยชนสุข พนจากทุกขเปนตน) เปนจุดตั้งตน (อาทิ) ของพรหมวิหารทั้ง 4 นี้ การขมระงับ
กิเลส (เชนนิวรณ) ได เปนทามกลาง สมาธิถึงขั้นอัปปนา (คือ ภาวะจิตที่มั่นคงเรียบรื่นสงบสนิท
ดีที่สุด) เปนที่จบ ของพรหมวิหารทั้ง 4 นั้น
AIII.226; Dhs.262; Vism.320. องฺ.ปฺจก 22/192/252; อภิ.สํ.34/190/75; วิสุทฺธิ.2/124.

[ ] พละ ดู [229] พละ 4.
[ ] พทุธลลีาในการสอน 4 ดู [172] ลีลาการสอน 4.
[ ] ภาวนา 4 ดู [37] ภาวนา 4.
[ ] ภาวติ 4 ดู [37] ภาวนา 4.
[162] ภมู ิ4 (ชั้นแหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต — Bhåmi: planes of consciousness; 

planes of existence; degrees of spiritual development)
1. กามาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในกาม, ระดับจิตใจที่ยังปรารภกามเปนอารมณ คือยัง
เกี่ยวของกับกามคุณ, ระดับจิตใจของสัตวในกามภพทั้ง 11 ชั้น — Kàmàvacara-bhåmi:
Sensuous Plane)
2. รูปาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับจิตใจ
ของทานผูไดฌานหรือผูอยูในรูปภพทั้ง 16 ชั้น — Råpàvacara-bhåmi: form-plane)
3. อรูปาวจรภูมิ (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในอรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภอรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับ
จิตใจของทานผูไดอรูปฌาน หรือผูอยูในอรูปภพทั้ง 4 ชั้น — Aråpàvacara-bhåmi: Form-
less Plane)
4. โลกุตตรภูมิ (ชัน้ทีพ่นจากโลก, ระดบัแหงโลกตุตรธรรม, ระดบัจติใจของพระอรยิเจาอนัพน
แลวจากโลกียภูมิ 3 ขางตน — Lokuttara-bhåmi: supramundane plane) ขอนี้ในบาลีที่มา
เรียกวา อปริยาปนนภูม ิ (ขั้นที่ไมนับเนื่องในวัฏฏะ, ระดับที่ไมถูกจํ ากัด — unbelonging or 
unlimited plane).

ดู [98] ภพ 3 และ [351] ภูมิ 4, 31 ดวย.
Ps.I.83. ขุ.ปฏิ.31/171/122.

[163] โภควภิาค 4 (การแบงโภคะเปน 4 สวน, หลักการแบงทรัพยโดยจัดสรรเปน 4 
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สวน — Bhogavibhàga: fourfold division of money)
1. เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย (1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํ ารุง และทํ าประโยชน — 
On one part he should live and do his duties towards others.)
2.–3. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย (2 สวน ใชลงทุนประกอบการงาน — With two parts he 
should expand his business)
4. จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย (อีก 1 สวน เก็บไวใชในคราวจํ าเปน — And he should save the 
fourth for a rainy day.)
D.III.188. ที.ปา.11/197/202.

[164] มรรค 4 (ทางเขาถึงความเปนอริยบุคคล, ญาณที่ทํ าใหละสังโยชนไดขาด — Magga:
the path)
1. โสดาปตตมิรรค (มรรคอนัใหถงึกระแสทีน่ ําไปสูพระนพิพานทแีรก, มรรคอนัใหถงึความเปน
พระโสดาบนั เปนเหตลุะสงัโยชนได 3 คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส — Sotàpatti-
magga: the Path of Stream-Entry)
2. สกทาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระสกทาคามี เปนเหตุละสังโยชนได 3 ขอตน 
กบัท ําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง — Sakadàgàmi-magga: the Path of Once-Returning)
3. อนาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอนาคามี เปนเหตุละสังโยชนเบื้องตํ่ าไดทั้ง 5 
— Anàgàmi-magga: the Path of Non-Returning)
4. อรหัตตมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอรหันต เปนเหตุละสังโยชนไดหมดทั้ง 10 — 
Arahatta-magga: the Path of Arahantship)

ดู [329] สังโยชน 101.
Vbh.335. อภิ.วิ.35/837/453.

[165] ผล 4 (ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสไดดวยมรรค, ธรรมารมณอันพระอริยะพึง
เสวย ที่เปนผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปดวยอํ านาจมรรคนั้นๆ  — Phala: fruition)
1. โสดาปตติผล (ผลแหงการเขาถึงกระแสที่นํ าไปสูพระนิพพาน, ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย 
— Sotàpatti-phala: the Fruition of Stream-Entry)
2. สกทาคามิผล (ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย — Sakadàgàmi-phala: the Fruition of 
Once-Returning)
3. อนาคามิผล (ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย — Anàgàmi-phala: the Fruition of Non-
Returning)
4. อรหัตตผล (ผลคือความเปนพระอรหันต, ผลอันพระอรหันตพึงเสวย — Arahatta-phala:
the Fruition of Arahantship)

ผล 4 นี้ บางที่เรียกวา สามัญญผล (ผลของความเปนสมณะ, ผลแหงการบํ าเพ็ญสมณ-
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ธรรม — Sàma¤¤a-phala: fruits of a monk’s life; fruits of the monkhood)
D.III.227; Vbh.335. ที.ปา.11/242/240; อภิ.วิ.35/837/453.

[166] มหาปเทส 41 (ที่อางอิงขอใหญ, หลักใหญสํ าหรับอางเพื่อสอบสวนเทียบ
เคียง หมวดที ่ 1 วาดวยหลกัทัว่ไป — Mahàpadesa: great authorities; principal 
references or citations)
1. หากมีภิกษุกลาววา ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk might say: “Face to face with the Blessed One 
did I hear this; face to face with him did I receive this. This is the Doctrine, this 
is the Discipline, this is the Master’s teaching.”)
2. หากมีภิกษุกลาววา ในอาวาสชื่อโนน มีสงฆอยู พรอมดวยพระเถระ พรอมดวยปาโมกข 
ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk 
might say: “In such and such a monastery resides an Order together with an elder 
monk, together with a leader. Face to face with that Order did I hear this; ...)
3. หากมภีกิษกุลาววา ในอาวาสชือ่โนน มภีกิษผุูเปนพระเถระอยูจ ํานวนมาก เปนพหสูตู ถงึอาคม 
(คอืช ํานาญในพทุธพจนทัง้ 5 นกิาย) ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา ขาพเจาไดสดบัรบัมาเฉพาะ
หนาพระเถระเหลานัน้วา นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนสตัถสุาสน (A monk might say: “In 
such and such a monastery reside a great number of elder monks, widely learned, 
versed in the Collections, expert on the Doctrine, expert on the Discipline, expert 
on the Summaries. In the presence of those monks did I hear this; ...)
4. หากมีภิกษุกลาววา ในอาวาสชื่อโนน มีภิกษุผูเปนพระเถระอยูรูปหนึ่ง เปนพหูสูต ถึงอาคม 
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk might say: “In such and such a monastery 
resides an elder monk of wide learning ...)

เธอทั้งหลาย ยังไมพึงชื่นชม ยังไมพึงคัดคานคํ ากลาวของผูนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะ 
(ทั้งขอความและถอยคํ า) เหลานั้นใหดีแลว พึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัย (The words of 
that monk are neither to be welcomed nor scorned, the words and syllables 
thereof are to be studied thoroughly, laid beside the Discourses and compared 
with the Discipline.)
ก. ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ไมได เทียบเขาในวินัยก็ไมได พึงลงสันนิษฐาน
วา นี้มิใชดํ ารัสของพระผูมีพระภาคแนนอน ภิกษุนี้ (สงฆนั้น พระเถระเหลานั้น พระเถระรูปนั้น) 
ถือไวผิด พึงทิ้งเสีย (If, when laid beside the Discourses and compared with the 
Discipline, these words and syllables lie not along with the Discourses and 
agree not with the Discipline then you may come to the conclusion: Surely this 
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is not the word of the Blessed One, and it has been wrongly grasped by that 
monk. Then reject it.
ข. ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ได เทียบเขาในวินัยก็ได พึงลงสันนิษฐานวา นี้
เปนดํ ารัสของพระผูมีพระภาคแนแท ภิกษุนี้ (สงฆนั้น พระเถระเหลานั้น พระเถระรูปนั้น) รับมา
ดวยดี (If, ... they lie along with the Discourses and agree with the Discipline... 
Surely this is the word of the Blessed One ...)

โดยสรปุ คอื การยกขออางหรอืหลกัฐาน 4 (the four principal appeals to authority) คอื
1. พุทธาปเทส (ยกเอาพระพุทธเจาขึ้นอาง — Buddhàpadesa: the appeal to the 
Enlightened One as authority)
2. สังฆาปเทส (ยกเอาคณะสงฆขึ้นอาง — Saïghàpadesa: the appeal to a community 
of monks or an Order as authority)
3. สัมพหุลัตเถราปเทส (ยกเอาพระเถระจํ านวนมากขึ้นอาง — Sambahulattheràpadesa:
the appeal to a number of elders as authority) เรียกงายๆ วา สัมพหุลเถราปเทส
4. เอกัตเถราปเทส (ยกเอาพระเถระรูปหนึ่งขึ้นอาง — Ekattheràpadesa: the appeal to 
a single elder as authority) เรียกงายๆ วา เอกเถราปเทส

ในคัมภีรรุนฎีกา (เชน องฺ.ฏี. 2/443) เรียกขอที่ 3 วา คณาปเทส (Gaõàpadesa) และขอที่ 
4 วา ปุคคลาปเทส (Puggalàpadesa)
D.II.123; A.II.167. ที.ม.10/113/144; องฺ.จตุกฺก.21/180/227.

[167] มหาปเทส 42 หมวดที่ 2 เฉพาะในทางพระวินัย — Mahàpadesa: great 
authorities; principal references)
1. สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) ขัดกบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) 
สิง่นัน้ไมควร
(Whatever has not been objected to as not allowable, if it fits in with what is 
not allowable and goes against what is allowable, is not allowable.)
2. สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) ขัดกบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) 
สิง่นัน้ควร
(Whatever has not been objected to as not allowable, if it fits in with what is 
allowable and goes against what is not allowable, is allowable.)
3. สิง่ใดไมไดทรงอนญุาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งที่ไมควร (อกัปปยะ) ขัดกบัสิง่ทีค่วร
(กปัปยะ) สิง่นัน้ไมควร
(Whatever has not been permitted as allowable, if it fits in with what is not 
allowable and goes against what is allowable, is not allowable.)
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4. สิง่ใดไมไดทรงอนญุาตไววาควร แตเขากนักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) ขัดกบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) 
สิง่นัน้ควร
(Whatever has not been permitted as allowable, if it fits in with what is allowable
and goes against what is not allowable, is allowable.)
Vin.I.250. วินย.5/92/131.

[168] มติรปฏริปูก หรือ มติรเทยีม 4 (คนเทียมมิตร, คนที่พึงทราบวาเปนศัตรู
ผูมาในรางของมิตร — Mittapañiråpaka: false friends; foes in the guise of friends)
1. คนปอกลอก คนขนเอาของเพื่อนไปถายเดียว (อัญญทัตถุหร — A¤¤adatthuhara:
the out-and-out robber) มีลักษณะ 4 คือ
1) คิดเอาแตไดฝายเดียว
2) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
3) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํ ากิจของเพื่อน
4) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน
a) He appropriates his friend’s possessions.
b) Giving little, he expects a lot in return.
c) He gives a helping hand only when he himself is in danger.
d) He makes friends with others only for his own interests.
2. คนดแีตพดู (วจบีรม — Vacãparama: the man who pays lip-service) มลีกัษณะ 4 คอื
1) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
2) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
3) สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได
4) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
a) He speaks you fair about the past.
b) He speaks you fair about the future.
c) He tries to gain your favour by empty sayings.
d) When help is needed he points to his own ill luck.
3. คนหัวประจบ (อนุปปยภาณี — Anuppiyabhàõã: the flatterer) มีลักษณะ 4 คือ
1) จะทํ าชั่วก็เออออ
2) จะทํ าดีก็เออออ
3) ตอหนาสรรเสริญ
4) ลับหลังนินทา
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a) He consents to your doing wrong.
b) He consents to your doing right.
c) He sings your praises to your face.
d) He runs you down behind your back.
4. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย — Apàyasahàya: the leader to destruction) มี
ลักษณะ 4 คือ
1) คอยเปนเพื่อนดื่มนํ้ าเมา
2) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
3) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
4) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน
a) He is your companion when you indulge in drinking.
b) He is your companion when you roam the streets at unseemly hours.
c) He is your companion when you frequent shows and fairs.
d) He is your companion when you indulge in gambling.
D.III.185. ที.ปา.11/186/199.

[169] สหุทมติร หรือ มติรแท 4 (มิตรมีใจดี, มิตรที่จริงใจ — Suhadamitta: true 
friends; true-hearted friends)
1. มิตรอุปการะ (อุปการกะ — Upakàraka: the helper) มีลักษณะ 4 คือ
1) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
2) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
3) เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํ านักได
4) มีกิจจํ าเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก
a) He guards you when you are off your guard.
b) He guards your property when you are off your guard.
c) He is a refuge to you when you are in danger.
d) He provides a double supply of what you may ask in time of need.
2. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข — Samànasukhadukkha: the man who is the 
same in weal and woe) มีลักษณะ 4 คือ
1) บอกความลับแกเพื่อน
2) ปดความลับของเพื่อน
3) มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
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4) แมชีวิตก็สละใหได
a) He tells you his secrets.
b) He keeps secret your secrets.
c) He does not forsake you in your troubles.
d) He can even die for your sake.
3. มติรแนะประโยชน (อตัถกัขาย ี— Atthakkhàyã: the man who gives good counsel)
มีลักษณะ 4 คือ
1) จะทํ าชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
2) คอยแนะนํ าใหตั้งอยูในความดี
3) ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
4) บอกทางสุขทางสวรรคให
a) He keeps you back from evil.
b) He encourages you to do good.
c) He informs you of what you have not heard.
d) He shows you the way to heaven.
4. มิตรมีนํ้ าใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร หรือมิตรผูรักใครเอ็นดู — Anukampaka:
the man who sympathizes) มีลักษณะ 4 คือ
1) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
2) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
3) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
4) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน
a) He does not rejoice over your misfortunes.
b) He rejoices in your good fortune.
c) He protests against anyone who speaks ill of you.
d) He admires those who speak well of you.
D.III.187. ที.ปา.11/192/201.

[170] โยคะ 4 (สภาวะอันประกอบสัตวไวในภพ หรือผูกกรรมไวกับวิบาก — Yoga: the 
Four Bonds) ไดแก กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ เหมือนในอาสวะ 4.

ดู [136] อาสวะ 4.
D.III.230; A.II.10; Vbh.374. ที.ปา.11/259/242; องฺ.จตุกฺก.21/10/13; อภิ.วิ.35/963/506.

[171] โยน ิ 4 (กํ าเนิด, แบบหรือชนิดของการเกิด — Yoni: ways or kinds of birth; 
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modes of generation)
1. ชลาพุชะ (สัตวเกิดในครรภ คือ คลอดออกมาเปนตัว เชน คน โค สุนัข แมว เปนตน — 
Jalàbuja: the viviparous; womb-born creatures)
2. อัณฑชะ (สัตวเกิดในไข คือ ออกไขเปนฟองกอนแลวจึงฟกเปนตัว เชน นก เปด ไก 
เปนตน — Aõóaja: the oviparous; egg-born creatures)
3. สงัเสทชะ (สตัวเกดิในไคล คอื เกดิในของชืน้แฉะหมกัหมมเนาเปอย ขยายแพรออกไปเอง 
เชน กมิชิาตบิางชนดิ — Sa§sedaja: putrescence-born creatures; moisture-born 
creatures)
4. โอปปาติกะ (สัตวเกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดเต็มตัวในทันใด ไดแก เทวดา สัตวนรก มนุษย
บางพวก และเปรตบางพวก ทานวา เกิดและตาย ไมตองมีเชื้อหรือซากปรากฏ — Opapàtika:
spontaneously born creatures; the apparitional)
D.III.230; M.I.73. ที.ปา.11/263/242; ม.มู.12/169/147.

[ ] ราชสงัคหวตัถุ 4 ดู [187] สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน 4.

[172] ลลีาการสอน หรือ พทุธลลีาในการสอน หรือ เทศนาวธิ ี 4
(การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง แมที่เปนเพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใชคราว
ที่มีความมุงหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดํ าเนินไปอยางสํ าเร็จผลดีโดยมีองคประกอบที่เปนคุณ
ลักษณะ 4 ประการ — Desanàvidhi: the Buddha’s style or manner of teaching)
1. สันทัสสนา (ชี้แจงใหเห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจํ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุ
ผลใหชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา — Sandassanà:
elucidation and verification)
2. สมาทปนา (ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํ า ก็แนะนํ าหรือ
บรรยายใหซาบซึง้ในคณุคา มองเหน็ความส ําคญัทีจ่ะตองฝกฝนบ ําเพญ็จนใจยอมรบั อยากลงมอื
ทํ า หรือนํ าไปปฏิบัติ — Samàdapanà: incitement to take upon oneself; inspiration 
towards the goal)
3. สมุตเตชนา (เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรนเกิดความอุตสาหะ 
มีกํ าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทํ าใหสํ าเร็จจงได สูงาน ไมหวั่นระยอ ไมกลัวเหนื่อย ไมกลัวยาก — 
Samuttejanà: urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm)
4. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจใหสดชื่นราเริง คือ บํ ารุงจิตใหแชมชื่นเบิกบาน โดยชี้ใหเห็นผล
ดีหรือคุณประโยชนที่จะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสํ าเร็จยิ่งขึ้นไป ทํ าใหผูฟงมีความ
หวังและราเริงเบิกบานใจ — Sampaha§sanà: gladdening; exhilaration; filling with 
delight and joy)

อรรถกถาชี้แจงเพิ่มเติมวา ขอ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ขอ 2 ปลดเปลื้อง
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ความประมาท ขอ 3 ปลดเปลื้องความอืดคราน ขอ 4 สัมฤทธิ์การปฏิบัติ จํ า 4 ขอนี้สัน้ๆ วา
ชีใ้หชดั ชวนใหปฏบิตั ิเราใหกลา ปลกุใหราเรงิ หรอื แจมแจง จงูใจ แกลวกลา ราเรงิ
D.I.126; etc.; DA.II.473; UdA.242,361,384. ที.สี.9/198/161; ฯลฯ, ที.อ.2/89; อุ.อ.304,457,490.

[173] วรรณะ 4 (ชนชั้นในสังคมอินเดีย ที่กํ าหนดดวยชาติกํ าเนิด ตามหลักศาสนา
พราหมณ — Vaõõa: castes)
1. กษตัรยิ (ชนชัน้เจา, ชนชัน้ปกครองหรอืนกัรบ — Khattiya: the warrior-caste; warrior-
rulers; noblemen)
2. พราหมณ (ชนชั้นเจาตํ าราเจาพิธี, พวกพราหมณ — Bràhmaõa: the priestly caste; 
brahmins)
3. แพศย (ชนชัน้พอคาและกสกิร — Vessa: the trading and agricultural caste; merchants 
and farmers)
4. ศูทร (ชนชั้นตํ่ า, พวกทาสกรรมกร — Sudda: the low caste; labourers and 
servants)
M.II.128. ม.ม.13/576/520.

[174] วธิปีฏบิตัติอทกุข–สขุ 4 (หลักการเพียรพยายามใหไดผลในการละทุกข
ลุสุข, การปฏิบัติที่ถูกตองตอความทุกขและความสุข ซึ่งเปนไปตามหลักพระพุทธศาสนา ที่แสดง
วา ความเพียรพยายามที่ถูกตอง จะมีผลจนสามารถเสวยสุขที่ไรทุกขได — Sukhapañisa§
vedanàya saphalappadhàna: fruitful exertion to enjoy happiness)
1. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขทวมทับ (Being not overwhelmed by suffering, one 
does not overwhelm oneself with suffering.)
2. ไมสละความสุขที่ชอบธรรม (One does not give up righteous happiness.)
3. ไมสยบหมกมุน (แม)ในสุขที่ชอบธรรมนั้น (One is not infatuated even with that 
righteous happiness.)
4. เพียรพยายามทํ าเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป (One strives in the right way to 
eradicate the cause of suffering.)

ขอที่ 4 อาจพูดอีกสํ านวนหนึ่งวา “เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป”
M.II.223 ม.อุ.14/12/13

[175] วบิตั ิ41 (ความผิดพลาด, ความเคลื่อนคลาด, ความเสียหาย, ความบกพรอง, ความ
ใชการไมได — Vipatti: failure; falling away)
1. ศีลวิบัติ (วิบัติแหงศีล, เสียศีล, สํ าหรับพระภิกษุ คือ ตองอาบัติปาราชิก หรือ สังฆาทิเสส 
— Sãla-vipatti: falling away from moral habit; failure in morality)
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2. อาจารวิบัติ (วิบัติแหงอาจาระ, เสียความประพฤติ จรรยามรรยาทไมดี, สํ าหรับพระภิกษุ 
คือ ตองลหุกาบัติ แตถุลลัจจัย ถึง ทุพภาสิต — âcàra-vipatti: falling away from good 
behaviour; failure in conduct)
3. ทิฏฐิวิบัติ (วิบัติแหงทิฏฐิ, ความเห็นคลาดเคลื่อน ผิดธรรมผิดวินัย — Diññhi-vipatti:
falling away from right view; failure in views)
4. อาชีววิบัติ (วิบัติแหงอาชีวะ, ประกอบมิจฉาชีพ หาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด — âjãva-vipatti:
falling away from right mode of livelihood; failure in livelihood)
Vin.II.87. วินย.6/634/336.

[176] วบิตั ิ 42 (ขอเสีย, จุดออน, ความบกพรองแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งไมอํ านวยแก
การใหผลของกรรมดี  แตเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล, สวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรม
ชั่ว — Vipatti: failure; defect; unfavourable factors affecting the ripening of 
Karma.)
1. คติวิบัติ (วิบัติแหงคติ, คติเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกํ าเนิดตํ่ าทราม หรือที่เกิดอันไร
ความเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ที่อยู ที่ไป ทางดํ าเนินไมดี หรือ ทํ าไมถูกเรื่องไมถูกที่ คือ กรณี
นั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นนั้น ตลอดถึงแนวทางดํ าเนินชีวิตขณะนั้น ไมเอื้อ
อํ านวยแกการกระทํ าความดีหรือการเจริญงอกงามของความดีและการที่ผลดีจะปรากฏ แตกลับ
เปดทางใหแกความชั่วและผลราย — Gati-vipatti: failure as regards place of birth; 
unfavourable environment, circumstances or career)
2. อุปธิวิบัติ (วิบัติแหงรางกาย, รูปกายเสีย; ในชวงยาวหมายถึง รางกายวิกลวิการ ไมงดงาม 
บุคลิกภาพไมดี ในชวงสั้นหมายถึง สุขภาพไมดี เจ็บปวย มีโรคมาก — Upadhi-vipatti:
failure as regards the body; deformed or unfortunate body; unfavourable 
personality, health or physical conditions.)
3. กาลวิบัติ (วิบัติแหงกาล, กาลเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดอยูในสมัยที่โลกไมมีความเจริญ 
หรือบานเมืองมีแตภัยพิบัติ ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มีการกดขี่เบียดเบียนกัน
มาก ยกยองคนชั่ว บีบคั้นคนดี ในชวงสั้นหมายถึง ทํ าผิดกาลผิดเวลา — Kàla-vipatti: failure 
as regards time; unfavourable or unfortunate time)
4. ปโยควิบัติ (วิบัติแหงการประกอบ, กิจการเสีย; ในชวงยาวหมายถึง ฝกใฝในทางที่ผิด 
ประกอบกิจการงานที่ผิด หรือมีปกติชอบกระทํ าแตความชั่ว ในชวงสั้นหมายถึง เมื่อกระทํ า 
กรรมดี ก็ไมทํ าใหถึงขนาด ไมครบถวนตามหลักเกณฑ ทํ าจับจด ใชวิธีการไมเหมาะกับเรื่อง 
หรือเมื่อประกอบความดีตอเนื่องมา แตกลับทํ าความชั่วหักลางเสียในระหวาง — Payoga-
vipatti: failure as regards undertaking; unfavourable, unfortunate or inadequate 
undertaking)

วิบัติ 4 นี้ เปนสิ่งที่จะตองนํ ามาประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม เพราะการ
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ปรากฏของวิบาก นอกจากอาศัยเหตุคือกรรมแลว ยังตองอาศัยฐานคือ คติ อุปธิ กาละ และ
ปโยคะ เปนปจจัยประกอบดวย กลาวคือ จะตองพิจารณา กรรมนิยาม โดยสัมพันธกับปจจัยทั้ง
หลายที่เปนไปตามนิยามอื่นๆ ดวย เพราะนิยามหรือกฎธรรมชาตินั้นมีหลายอยาง มิใชมีแต
กรรมนิยามอยางเดียว

ดู [177] สมบัติ 4; [223] นิยาม 5.
Vbh.338. อภิ.วิ.35/840/458.

[177] สมบตั ิ4 (ขอดี, ความเพียบพรอม, ความสมบูรณแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งอํ านวย
แกการใหผลของกรรมดี และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล, สวนประกอบอํ านวย ชวยเสริม
กรรมดี — Sampatti: accomplishment; factors favourable to the ripening of good 
Karma)
1. คติสมบัติ (สมบัติแหงคติ, ถึงพรอมดวยคติ, คติให; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกํ าเนิดอัน
อํ านวย หรือที่เกิดอันเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ที่อยู ที่ไป ทางดํ าเนินดี หรือทํ าถูกเรื่อง ถูกที่ คือ 
กรณีนั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นที่นั้น ตลอดถึงแนวทางดํ าเนินชีวิตขณะนั้น เอื้อ
อํ านวยแกการกระทํ าความดี หรือการเจริญงอกงามของความดี ทํ าใหความดีปรากฏผลโดยงาย 
— Gati-sampatti: accomplishment of birth; fortunate birthplace; favourable 
environment, circumstances or career)
2. อุปธิสมบัติ (สมบัติแหงรางกาย, ถึงพรอมดวยรูปกาย, รูปกายให; ในชวงยาวหมายถึง มี
กายสงา สวยงาม บุคลิกภาพดี ในชวงสั้นหมายถึง รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี — Upadhi-
sampatti: accomplishment of the body; favourable or fortunate body; favourable 
personality, health or physical conditions)
3. กาลสมบัติ (สมบัติแหงกาล, ถึงพรอมดวยกาล, กาลให; ในชวงยาว หมายถึง เกิดอยูใน
สมัยที่โลกมีความเจริญ หรือบานเมืองสงบสุข มีการปกครองที่ดี คนในสังคมอยูในศีลธรรม 
สามัคคีกัน ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ในชวงสั้นหมายถึง ทํ าถูกกาลถูกเวลา — Kàla-
sampatti: accomplishment of time; favourable or fortunate time)
4. ปโยคสมบัติ (สมบัติแหงการประกอบ, ถึงพรอมดวยการประกอบความเพียร, กิจการให; 
ในชวงยาว หมายถึงฝกใฝในทางที่ถูก นํ าความเพียรไปใชขวนขวายประกอบการที่ถูกตองดีงาม 
มปีกตปิระกอบกจิการงานทีถ่กูตอง ท ําแตความดงีามอยูแลว ในชวงสัน้หมายถงึ เมือ่ท ํากรรมดี ก็
ทํ าใหถึงขนาด ทํ าจริงจัง ใหครบถวนตามหลักเกณฑ ใชวิธีการที่เหมาะกับเรื่อง หรือทํ าความดี
ตอเนื่องมาเปนพื้นแลว กรรมดีที่ทํ าเสริมเขาอีก จึงเห็นผลไดงาย — Payoga-sampatti:
accomplishment of undertaking; favourable, fortunate or adequate undertaking)

ดู [176] วิบัติ 4 2; [223] นิยาม 5.
Vbh.339. อภิ.วิ.35/840/459.
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[178] วปิลลาส หรือ วปิลาส 4 (ความรูเห็นคลาดเคลื่อน, ความรูเขาใจผิดเพี้ยนจาก
ความเปนจริง — Vipallàsa: distortion)

วิปลาส มี 3 ระดับ คือ
1. สัญญาวิปลาส (สัญญาคลาดเคลื่อน, หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง เชน คนตกใจเห็น
เชือกเปนงู — Sa¤¤à-vipallàsa: distortion of perception)
2. จิตตวิปลาส (จิตคลาดเคลื่อน, ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง เชน คนบาคิดเอาหญา
เปนอาหาร — Citta-vipallàsa: distortion of thought)
3. ทิฏฐิวิปลาส (ทิฏฐิคลาดเคลื่อน, ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง โดยเฉพาะเชื่อถือไป
ตามสัญญาวิปลาส หรอืจติตวปิลาสนัน้ เชน มสีญัญาวปิลาสเหน็เชอืกเปนง ูแลวเกดิทฏิฐิวิปลาส 
เชื่อหรือลงความเห็นวาที่บริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตตวิปลาสวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตองมีผูสราง จงึ
เกดิทฏิฐวิปิลาสวา แผนดนิไหวเพราะเทพเจาบนัดาล — Diññhi-vipallàsa: distortion of views)

วิปลาส 3 ระดับนี้ ที่เปนพื้นฐาน เปนไปใน 4 ดาน คือ
1. วิปลาสในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเที่ยง (to regard what is impermanent as permanent)
2. วิปลาสในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข (to regard what is painful as pleasant)
3. วิปลาสในสิ่งที่ไมเปนตัวตน วาเปนตัวตน (to regard what is non-self as a self)
4. วิปลาสในสิ่งที่ไมงาม วางาม (to regard what is foul as beautiful)
A.II.52 องฺ.จตุกฺก.21/49/66

[179] วฒุ ิ หรือ วฑุฒธิรรม 4 (ธรรมเปนเครื่องเจริญ, คุณธรรมที่กอใหเกิดความ
เจริญงอกงาม — Vuóóhi-dhamma: virtues conducive to growth)
1. สัปปุริสสังเสวะ (เสวนาสัตบุรุษ, คบหาทานผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร —
Sappurisasa§seva: association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (สดับสัทธรรม, ใสใจเลาเรียนฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่แท —
Saddhammassavana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี —
Yonisomanasikàra: analytical reflection; wise attention)
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอย
คลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงคของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน, ดํ าเนินชีวิตถูก
ตองตามธรรม — Dhammànudhammapañipatti: practice in accord with the Dhamma, 
i.e. in such a systematic way that all levels and aspects of the Dhamma are in 
accord as regards their respective purposes; living in conformity with the 
Dhamma)

ธรรมหมวดนี้ ในบาลีที่มา เรียกวา ธรรมที่เปนไปเพื่อปญญาวุฒ ิ[ปญญาวุฒิธรรม] คือ เพื่อ



หมวด 4 [180]139

ความเจรญิงอกงามแหงปญญา (Pa¤¤àvuóóhi: virtues conducive to growth in wisdom)
อยางไรก็ดี ในการเลาเรียนธรรมในประเทศไทยที่สืบกันมา ไดรูจักธรรมหมวดนี้ในชื่อสั้นๆ 

วา วุฒิ 4 และอธิบายความหมายโดยมุงใหคนทั่วไปเขาใจและนํ าไปใชประโยชนอยางกวางๆ จึง
จะแสดงความหมายแบบงายๆ ไวดวยดังนี้
1. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ, เสวนาทานผูรูผูทรงคุณความดี มีความประพฤติชอบดวย
กาย วาจา ใจ
2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม, ตั้งใจฟงคํ าสั่งสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน
3. โยนิโสมนสิการ ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่งที่ไดเลา
เรียนสดับฟงนั้น จับสาระที่จะนํ าไปใชประโยชนได
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, นํ าสิ่งที่ไดเลาเรียนและตริตรองเห็น
แลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของหลักการนั้นๆ
A.II.245. องฺ.จตุกฺก.21/248/332.

[180] เวสารชัชะ หรือ เวสารชัชญาณ 4 (ความไมครั่นคราม, ความแกลวกลา
อาจหาญ, พระญาณอันเปนเหตุใหทรงแกลวกลา ไมครั่นคราม — Vesàrajja: intrepidity; 
self-confidences)

พระตถาคตเจาไมทรงมองเห็นวา ใครก็ตาม จักทักทวงพระองคไดโดยชอบธรรมในฐานะ
เหลานี้ คือ (The Perfect One sees no grounds on which anyone can with justice 
make the following charges:)
1. สัมมาสัมพุทธปฏิญญา (ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมรู — 
Sammàsambuddha-pañi¤¤à: You who claim to be fully self-enlightened are not 
fully enlightened in these things.)
2. ขณีาสวปฏญิญา (ทานปฏญิญาวาเปนขณีาสพ อาสวะเหลานีข้องทานยงัไมสิน้ — Khãõàsava-
pañi¤¤à: You who claim to have destroyed all taints have not utterly destroyed 
these taints.)
3. อันตรายิกธรรมวาทะ (ทานกลาวธรรมเหลาใดวาเปนอันตราย ธรรมเหลานั้นไมอาจกอ
อนัตรายแกผูสองเสพไดจรงิ — Antaràyikadhammavàda: Those things which have been 
declared by you to be harmful have no power to harm him that follows them.)
4. นิยยานิกธรรมเทศนา (ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด ประโยชนอยางนั้นไมเปน
ทางนํ าผูทํ าตามใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบจริง — Niyyànikadhammadesanà: The 
Doctrine taught by you for the purpose of utter extinction of suffering does not 
lead him who acts accordingly to such a goal.)

ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรงถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย แกลวกลาไมครั่นครามอยู 
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(Since this is so, he abides in the attainment of security, of fearlessness and 
intrepidity.)

เวสารัชชะ 4 นี้ คูกับ ทศพล หรือ ตถาคตพล 10 (เรียกกันทั่วๆ ไปวา ทศพลญาณ ) เปน
ธรรมที่ทํ าใหพระตถาคต ทรงปฏิญญาฐานะแหงผูนํ า เปลงสีหนาทในบริษัททั้งหลาย ยังพรหม-
จักรใหเปนไป (Endowed with these four kinds of intrepidity, the Perfect One 
claims the leader’s place, roars his lion’s roar in assemblies, and sets rolling the 
Divine Wheel.)

ดู [323] ทศพลญาณ.
M.I.71; A.II.8. ม.มู.12/167/144; องฺ.จตุกฺก.21/8/10.

[181] ศรทัธา 4 (ความเชื่อ, ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล — Saddhà: faith; belief; 
confidence)
1. กัมมสัทธา (เชื่อกรรม, เชื่อกฎแหงกรรม, เชื่อวากรรมมีอยูจริง คือ เชื่อวาเมื่อทํ าอะไรโดยมี
เจตนา คือ จงใจทํ าทั้งรู ยอมเปนกรรม คือ เปนความดีความชั่วมีขึ้นในตน เปนเหตุปจจัยกอให
เกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทํ าไมวางเปลา และเชื่อวาผลที่ตองการจะสํ าเร็จไดดวย
การกระทํ า มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน — Kamma-saddhà: belief in 
kamma; confidence in accordance with the law of action)
2. วิปากสัทธา (เชื่อวิบาก, เชื่อผลของกรรม, เชื่อวาผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อวากรรมที่ทํ า
แลวตองมีผล และผลตองมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว — Vipàka-
saddhà: belief in the consequences of actions)
3. กัมมัสสกตาสัทธา (เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของของตน, เชื่อวาแตละคนเปนเจาของ จะ
ตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน — Kammassakatà-saddhà: belief in 
the individual ownership of action)
4. ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา, มั่นใจในองคพระตถาคต วาทรงเปน
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนํ า
ทางที่แสดงใหเห็นวา มนุษยคือเราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด 
บริสุทธิ์หลุดพนได ดังที่พระองคไดทรงบํ าเพ็ญไวเปนแบบอยาง — Tathàgatabodhi-saddhà:
confidence in the Enlightenment of the Buddha)

ศรัทธา 4 อยางนี้ มีมาในบาลีเฉพาะขอที่ 4 อยางเดียว (เชน องฺ.สตฺตก.23/4/3; A.III.3 เปนตน) 
วาโดยใจความ ศรัทธา 3 ขอตน ยอมรวมลงในขอที่ 4 ไดทั้งหมด

อนึ่ง ในขอ 3 มีขอธรรมที่มาในบาลีคลายกัน คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปรีชาหยั่งรูความที่
สัตวมีกรรมเปนของตน — knowledge that action is one’s own possession) เชน อภิ.วิ.
35/822/443; Vbh.328.
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[182] สตปิฏฐาน 4 (ทีต่ัง้ของสต,ิ การตัง้สตกิ ําหนดพจิารณาสิง่ทัง้หลายใหรูเหน็ตามความเปน
จรงิ คอื ตามทีส่ิง่นัน้ๆ มนัเปนของมนั — Satipaññhàna: foundations of mindfulness)
1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณากาย ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน
แตเพียงกาย ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Kàyànupassanà-~: contemplation of the 
body; mindfulness as regards the body) ทานจํ าแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คือ 
อานาปานสติ กํ าหนดลมหายใจ 1 อิริยาบถ กํ าหนดรูทันอิริยาบถ 1 สัมปชัญญะ สราง
สัมปชัญญะในการกระทํ าความเคลื่อนไหวทุกอยาง 1 ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบอัน
ไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสัก
วาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ อันแปลกกันไปใน 9 ระยะ
เวลา ใหเห็นคติธรรมดาของรางกาย ของผูอื่นเชนใด ของตนก็จักเปนเชนนั้น 1
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็นตามเปนจริงวา 
เปนแตเพยีงเวทนา ไมใชสตัวบคุคลตวัตนเราเขา — Vedanànupassanà-~: contemplation
of feelings; mindfulness as regards feelings) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดเวทนาอัน
เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปนสามิส และเปนนิรามิสตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปนแต
เพียงจิต ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Cittànupassanà-~: contemplation of mind; 
mindfulness as regards mental conditions) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดจิตของตนที่
มีราคะ ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซานหรือ
เปนสมาธิ ฯลฯ อยางไรๆ ตามที่เปนไปอยูในขณะนั้นๆ
4. ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน (การตัง้สตกิ ําหนดพจิารณาธรรม ใหรูเหน็ตามเปนจรงิวา เปนแต
เพยีงธรรม ไมใชสตัวบคุคลตวัตนเราเขา — Dhammànupassanà-~: contemplation of mind-
objects; mindfulness as regards ideas) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดธรรมทั้งหลาย 
ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 อริยสัจจ 4 วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตน
หรือไม เกิดขึ้น เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน ตามที่เปนจริงของมันอยางนั้นๆ.
D.II.290–315; M.I.55–63. ที.ม.10/273–300/325–351; ม.มู.12/131–152/103–127.

[183] สมชวีธิรรม 4 (หลักธรรมของคูชีวิต, ธรรมที่จะทํ าใหคูสมรสมีชีวิตสมหรือ
สมํ่ าเสมอกลมกลืนกัน อยูครองกันยืดยาว — Samajãvidhamma: qualities which make a 
couple well matched)
1. สมสัทธา (มีศรัทธาสมกัน — Sama-saddhà: to be matched in faith)
2. สมสีลา (มีศีลสมกัน — Sama-sãlà: to be matched in moral conduct)
3. สมจาคา (มีจาคะสมกัน — Sama-càgà: to be matched in generosity)
4. สมปญญา (มีปญญาสมกัน — Sama-pa¤¤à: to be matched in wisdom)
A.II.60. องฺ.จตุกฺก.21/55/80.
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[184] สมาธภิาวนา 4 (การเจริญสมาธิ, วิธีฝกสมาธิแบบตางๆ จํ าแนกตามวัตถุ
ประสงค — Samàdhi-bhàvanà: ways or kinds of concentration-development)
1. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน เชน ใช
เปนเครื่องพักผอนจิต หาความสุขยามวาง เปนตน — concentration-development that is 
conducive to happy living in the present)
2. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อการไดญาณทัสสนะ (concentration-development that 
is conducive to the acquisition of knowledge and insight)
3. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ (concentration-development that 
is conducive to mindfulness and full comprehension)
4. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่ออาสวักขยะ คือความสิ้นอาสวะ (concentration-
development that is conducive to the destruction of cankers)
D.III.222; A.II.44. ที.ปา.11/233/233; องฺ.จตุกฺก.21/41/57.

[185] สงัขาร 4 (คํ าวา สังขาร ที่ใชในความหมายตางๆ  — Saïkhàra: applications of 
the word formation )
1. สังขตสังขาร (สังขารคือสังขตธรรม ไดแกสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง รูปธรรมก็ตาม 
นามธรรมก็ตาม ไดในคํ าวา อนิจฺจา วต สงฺขารา เปนตน — Saïkhata-saïkhàra: formation 
consisting of the formed)
2. อภิสังขตสังขาร (สังขารคือสิ่งที่กรรมแตงขึ้น ไดแกรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ในภูมิ
สาม ที่เกิดแตกรรม — Abhisaïkhata-saïkhàra: formation consisting of the karma-
formed)
3. อภิสังขรณกสังขาร (สังขารคือกรรมที่เปนตัวการปรุงแตง ไดแก กุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนาทั้งปวงในภูมิสาม ไดในคํ าวา สังขาร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ [119] สังขาร 3 
หรือ [129] อภิสังขาร 3 — Abhisaïkharaõaka-saïkhàra: formation consisting in the 
act of kamma-forming)
4. ปโยคาภิสังขาร (สังขารคือการประกอบความเพียร ไดแกกํ าลังความเพียรทางกายก็ตาม 
ทางใจก็ตาม — Payogàbhisaïkhàra: formation consisting in exertion or impetus)
Vism.527. วิสุทฺธิ.3/120.

[186] สงัคหวตัถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชน
ไวในสามัคคี, หลักการสงเคราะห — Saïgahavatthu: bases of social solidarity; bases 
of sympathy; acts of doing favours; principles of service; virtues making for 
group integration and leadership)
1. ทาน (การให คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึงให
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ความรูและแนะนํ าสั่งสอน — Dàna: giving; generosity; charity)
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มนํ้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกลาว
คํ าสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคํ าแสดง
ประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี — Piyavàcà: kindly speech; 
convincing speech)
3. อัตถจรยิา (การประพฤตปิระโยชน คอื ขวนขวายชวยเหลอืกจิการ บ ําเพญ็สาธารณประโยชน
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม — Atthacariyà: useful conduct; 
rendering services; life of service; doing good)
4. สมานัตตตา* (ความมีตนเสมอ** คือ ทํ าตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี — Samànattatà: even 
and equal treatment; equality consisting in impartiality, participation and 
behaving oneself properly in all circumstances)

ดู [11] ทาน 21; [229] พละ 4.
D.III.152,232; A.II.32,248; A.IV.218,363. ที.ปา.11/140/167; 267/244; องฺ.จตุกฺก.21/32/42;

256/335; องฺ.อฏก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377.

[187] สงัคหวตัถขุองผูครองแผนดนิ หรือ ราชสงัคหวตัถุ 4
(สังคหวัตถุของพระราชา, ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน, หลักการสงเคราะหประชาชน
ของนักปกครอง — Ràja-saïgahavatthu: a ruler’s bases of sympathy; royal acts of 
doing favours: virtues making for national integration)
1. สัสสเมธะ (ความฉลาดในการบํ ารุงพืชพันธุ ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร — 
Sassamedha: shrewdness in agricultural promotion)
2. ปุริสเมธะ (ความฉลาดในการบํ ารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ — 
Purisamedha: shrewdness in the promotion and encouragement of government 
officials)
3. สัมมาปาสะ (ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืม
ทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน — Sammàpàsa: “a bond to bind men’s hearts”; 
act of doing a favour consisting in vocational promotion as in commercial 
investment)

                                                       
* ในปกรณฝายสันสกฤตของมหายาน เปน สมานารฺถตา (= บาลี สมานตฺถตา ) แปลวา “ความเปนผูมีจุดหมาย
รวมกัน หรือความคํ านึงประโยชนอันรวมกัน” (having common aims; feeling of common good)

**คํ าแปลนี้ถือตามที่แปลกันมาเดิม แตตามคํ าอธิบายในคัมภีร นาจะแปลวา “ความมีตนรวม” (participation) 
โดยเฉพาะมุงเอารวมสุขรวมทุกข
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4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มนํ้ าใจ นํ้ าคํ าควรดื่ม คือ รูจักพูด รูจัก
ปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทํ าให
เกิดความเขาใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ — Vàjapeya: affability in address; kindly 
and convincing speech)

ราชสังคหวัตถุ 4 ประการนี้ เปนคํ าสอนในพระพุทธศาสนา สวนที่แกไขปรับปรุงคํ าสอนใน
ศาสนาพราหมณ โดยกลาวถึงคํ าศัพทเดียวกัน แตชี้ถึงความหมายอันชอบธรรมที่ตางออกไป 
ธรรมหมวดนี้ วาโดยศัพท ตรงกับ มหายัญ 5 (the five great sacrifices) ของพราหมณ คือ
1. อัสสเมธะ (การฆามาบูชายัญ — Assamedha: horse sacrifice)
2. ปุริสเมธะ (การฆาคนบูชายัญ — Purisamedha: human sacrifice)
3. สมัมาปาสะ (ยญัอนัสรางแทนบชูาในทีข่วางไมลอดบวงไปหลนลง — Sammàpàsa: peg-
thrown site sacrifice)
4. วาชเปยะ (การดืม่เพือ่พลงัหรอืเพือ่ชยั — Vàjapeya: drinking of strength or of victory)
5. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญไมมีลิ่มสลัก คือ ทั่วไปไมมีขีดขั้นจํ ากัด, การฆาครบทุก
อยางบูชายัญ — Niraggaëa or Sabbamedha: the bolts-withdrawn sacrifice; universal 
sacrifice)

มหายัญ 5 ที่พระราชาพึงบูชาตามหลักศาสนาพราหมณนี้ พระพุทธศาสนาสอนวา เดิมที
เดียวเปนหลักการสงเคราะหที่ดีงาม แตพราหมณสมัยหนึ่งดัดแปลงเปนการบูชายัญเพื่อผล
ประโยชนในทางลาภสักการะแกตน ความหมายที่พึงตองการซึ่งพระพุทธศาสนาสั่งสอน 4 ขอ
แรก มีดังกลาวแลวขางตน สวนขอที่ 5 ตามหลักสังคหวัตถุ 4 นี้วาเปนผล แปลวา ไมมีลิ่ม
กลอน หมายความวา บานเมืองจะสงบสุขปราศจากโจรผูราย ไมตองระแวงภัย บานเรือนไมตอง
ลงกลอน
S.I.76; A.II.42; IV.151; It.21; Sn.303; SA.I.145; SnA.321. สํ.ส.15/351/110; องฺ.จตุกฺก.21/39/54; องฺ.อฏก.23/91/152;

ขุ.อิติ.25/205/246; ขุ.สุ.25/323/383; สํ.อ.1/169; อิติ.อ.123.

[188] สงัเวชนยีสถาน 4 (สถานทีเ่ปนทีต่ัง้แหงความสังเวช, สถานทีเ่นือ่งดวยพทุธประวตัิ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวาย
ประกอบกุศลกรรม และสํ าหรับผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทํ าสักการะ
บูชา อันจะนํ าใหเขาถึงสุคติโลกสวรรค — Sa§vejanãyaññhàna: places apt to cause the 
feeling of urgency; places made sacred by the Buddha’s association; places to 
be visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยานลุมพินี — Jàtaññhàna: birthplace of the 
Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ตํ าบลพุทธ-
คยา — Abhisambuddhaññhàna: place where the Buddha attained the 
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Enlightenment)
3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
คือ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรียกปจจุบันวาสารนาถ — Dhamma-
cakkappavattanaññhàna: place where the Buddha preached the First Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา — 
Parinibbutaññhàna: place where the Buddha passed away into Parinibbàna)
D.II.140. ที.ม.10/131/163.

[189] สมัปชญัญะ 4 (ความรูตัว, ความรูตัวทั่วพรอม, ความรูชัด, ความรูทั่วชัด, ความ
ตระหนกั — Sampaja¤¤a: clear comprehension; clarity of consciousness; awareness)
1. สาตถกสัมปชัญญะ (รูชัดวามีประโยชน หรือตระหนักในจุดหมาย คือ รูตัวตระหนักชัดวา
สิ่งที่กระทํ านั้นมีประโยชนตามความมุงหมายอยางไรหรือไม หรือวาอะไรควรเปนจุดหมายของ
การกระทํ านั้น เชน ผูเจริญกรรมฐาน เมื่อจะไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง มิใชสักวารูสึกหรือนึกขึ้นมาวาจะ
ไป ก็ไป แตตระหนักวาเมื่อไปแลวจะไดปติสุขหรือความสงบใจ ชวยใหเกิดความเจริญโดยธรรม 
จึงไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักที่จะเลือกทํ าสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงคหรืออํ านวยประโยชนที่
มุงหมาย — Sàtthaka-sampaja¤¤a: clear comprehension of purpose)
2. สัปปายสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสมเกื้อกูล คือรูตัว
ตระหนักชัดวาสิ่งของนั้น การกระทํ านั้น ที่ที่จะไปนั้น เหมาะกันกับตน เกื้อกูลแกสุขภาพ แกกิจ 
เอื้อตอการสละละลดแหงอกุศลธรรมและการเกิดขึ้นเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม จึงใช จึงทํ า 
จึงไป หรือเลือกใหเหมาะ เชน ภิกษุใชจีวรที่เหมาะกับดินฟาอากาศและเหมาะกับภาวะของตนที่
เปนสมณะ ผูเจริญกรรมฐานจะไปฟงธรรมอันมีประโยชนในที่ชุมนุมใหญ แตรูวามีอารมณซึ่งจะ
เปนอันตรายตอกรรมฐาน ก็ไมไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักที่จะเลือกทํ าแตสิ่งที่เหมาะสบาย
เอือ้ตอกาย จติ ชวีติ กจิ พืน้ภมู ิ และภาวะของตน — Sappàya-~: clear comprehension of 
suitability)
3. โคจรสมัปชญัญะ (รูชดัวาเปนโคจร หรอืตระหนกัในแดนงานของตน คอื รูตวัตระหนกัชดัอยู
ตลอดเวลาถงึสิง่ทีเ่ปนกจิ หนาที ่เปนตวังาน เปนจดุของเรือ่งทีต่นกระท ํา ไมวาจะไปไหนหรอืท ําอะไร
อืน่ กร็ูตระหนกัอยู ไมปลอยใหเลอืนหายไป มใิชวาพอท ําอะไรอืน่ หรอืไปพบกบัสิง่อืน่เรือ่งอืน่ ก็
เตลดิเพรดิไปกบัสิง่นัน้เรือ่งนัน้ เปนนกบนิไมกลบัรงั โดยเฉพาะการไมทิง้อารมณกรรมฐาน ซึง่รวม
ถงึการบ ําเพญ็จติภาวนาและปญญาภาวนาในกจิกรรมทกุอยางในชวีติประจ ําวนั โดยสาระคอื ความรู
ตระหนกัทีจ่ะคมุกายและจติไวใหอยูในกจิ ในประเดน็ หรอืแดนงานของตน ไมใหเขว เตลดิ เลือ่น
ลอย หรอืหลงลมืไปเสยี — Gocara-~: clear comprehension of the domain)
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ (รูชัดวาไมหลง หรือตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะ ไมหลงใหลฟน
เฟอน คือเมื่อไปไหน ทํ าอะไร ก็รูตัวตระหนักชัดในการเคลื่อนไหว หรือในการกระทํ านั้น และใน
สิ่งที่กระทํ านั้น ไมหลง ไมสับสนเงอะงะฟนเฟอน เขาใจลวงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการกระทํ าที่
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เปนไปอยูนั้น วาเปนเพียงการประชุมกันขององคประกอบและปจจัยตางๆ ประสานหนุนเนื่องกัน
ขึ้นมาใหปรากฏเปนอยางนั้น หรือสํ าเร็จกิจนั้นๆ รูทันสมมติ ไมหลงสภาวะเชนยึดเห็นเปนตัวตน 
โดยสาระคือ ความรูตระหนัก ในเรื่องราว เนื้อหา สาระ และสภาวะของสิ่งที่ตนเกี่ยวของหรือ
กระทํ าอยูนั้น ตามที่เปนจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ มิใชพรวดพราด
ทํ าไป หรือสักวาทํ า มิใชทํ าอยางงมงายไมรูเรื่อง และไมถูกหลอกใหลุมหลงหรือเขาใจผิดไปเสีย
ดวยความพรามัว หรือดวยลักษณะอาการภายนอกที่ยั่วยุ หรือเยายวนเปนตน — Asammoha-
~: clear comprehension of non-delusion, or of reality)
DA.I.183; VbhA.347. ที.อ.1/228; วิภงฺค.อ.451.

[190] สมัปทา หรือ สมัปทาคณุ 4 (ความถึงพรอม, ความพรั่งพรอมสมบูรณแหง
องคประกอบตางๆ ซึ่งทํ าใหทานที่บริจาคแลว เปนทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา 
— Sampadà: successful attainment; accomplishment; excellence)
1. วัตถุสัมปทา (ถึงพรอมดวยวัตถุ คือบุคคลผูเปนที่ตั้งรองรับทาน เชน ทักขิไณยบุคคลเปน
พระอรหันต หรือพระอนาคามี ผูเขานิโรธสมาบัติได — Vatthu-sampadà: excellence of 
the foundation for merit)
2. ปจจัยสัมปทา (ถึงพรอมดวยปจจัย คือ สิ่งที่จะใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม — 
Paccaya-sampadà: excellence of the gift)
3. เจตนาสัมปทา (ถึงพรอมดวยเจตนา คือ มีเจตนาในการใหสมบูรณครบ 3 กาล ทั้งกอนให 
ขณะให และหลังให จิตโสมนัส ประกอบดวยปญญา — Cetanà-sampadà: excellence of 
the intention)
4. คุณาติเรกสัมปทา (ถึงพรอมดวยคุณสวนพิเศษ คือ ปฏิคาหกมีคุณสมบัติพิเศษ เชน 
ทักขิไณยบุคคลนั้น ออกจากนิโรธสมาบัติใหมๆ  — Guõàtireka-sampadà: excellence of 
extra virtue)
DhA.III.93. ธ.อ.5/88.

[191] สมัปรายกิตัถสงัวตัตนกิธรรม 4 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนเบือ้งหนา, 
ธรรมเปนเหตใุหสมหมาย, หลกัธรรมอนัอ ํานวยประโยชนสขุขัน้สงูขึน้ไป — Samparàyikattha-
sa§vattanika-dhamma:  virtues conducive to benefits in the future; virtues 
leading to spiritual welfare)
1. สัทธาสัมปทา (ถึงพรอมดวยศรัทธา — Saddhà-sampadà: to be endowed with 
faith; accomplishment of confidence)
2. สีลสัมปทา (ถึงพรอมดวยศีล — Sãla-sampadà: to be endowed with morality; 
accomplishment of virtue)
3. จาคสัมปทา (ถึงพรอมดวยการเสียสละ — Càga-sampadà: to be endowed with 
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generosity; accomplishment of charity)
4. ปญญาสัมปทา (ถึงพรอมดวยปญญา — Pa¤¤à-sampadà: to be endowed with 
wisdom; accomplishment of wisdom)

ธรรมหมวดนี ้ เรยีกกนัสัน้ๆ วา สมัปรายกัิตถะ หรอืเรยีกตดิปากอยางไทยๆ วา สมัปรายิ-
กัตถประโยชน (อัตถะ ก็แปลวา “ประโยชน” จึงเปนคํ าซํ้ าซอนกัน)
A.IV.284. องฺ.อฏก.23/144/292.

[ ] สมัมปัปธาน 4 ดู [156] ปธาน 4.
[192] สขุของคฤหสัถ หรือ คหิสิขุ หรือ กามโภคสีขุ 4 (สุขของชาวบาน, 
สุขที่ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหไดสมํ่ าเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี — 
Gihisukha: house-life happiness; deserved bliss of a layperson)
1. อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวย
นํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม — Atthisukha: bliss of 
ownership; happiness resulting from economic security)
2. โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนไดใชทรัพยที่ไดมา
โดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบํ าเพ็ญประโยชน — Bhogasukha: bliss of 
enjoyment; enjoyment of wealth)
3. อนณสุข (สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนเปนไท ไมมีหนี้สิน
ติดคางใคร — Anaõasukha: bliss of debtlessness; happiness on account of 
freedom from debt)
4. อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ วาตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมได ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ — 
Anavajjasukha: bliss of blamelessness; happiness on account of leading a fault-
less life)

บรรดาสุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากที่สุด
A.II.69. องฺ.จตุกฺก.21/62/90.

[ ] สหุทมติร 4 ดู [169] สุหทมิตร 4.
[193] โสตาปตตยิงัคะ 41 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, องคประกอบของการบรรลุ
โสดา, คุณสมบัติที่ทํ าใหเปนพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. สัปปุริสสังเสวะ (เสวนาสัตบุรุษ, คบหาทานผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร —
Sappurisasa§seva: association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (สดับสัทธรรม, ใสใจเลาเรียนฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่แท —
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Saddhammassavana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี —
Yonisomanasikàra: analytical reflection; wise attention)
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอย
คลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงคของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน, ปฏิบัติธรรม
นั้นๆ ใหสอดคลองพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงคที่สอดคลองกับธรรมขออื่นๆ 
กลมกลืนกันในหลักใหญที่เปนระบบทั้งหมด, ดํ าเนินชีวิตถูกตองตามธรรม — Dhammànu-
dhammapañipatti: practice in accord with the Dhamma, i.e. in such a systematic 
way that all levels and aspects of the Dhamma are in accord as regards their 
respective purposes; living in conformity with the Dhamma)

โสตาปตติยังคะ 4 หมวดนี้ ตรงกับหลักที่เรียกวา [ ] ปญญาวุฒิธรรม 4 หรือ [179] 
วุฒิธรรม 4

ธรรม 4 ประการนี้ มิใชเพียงเปนโสตาปตติยังคะ ที่จะใหบรรลุโสดาปตติผล คือเปนพระ
โสดาบันเทานั้น พระพุทธเจาตรัสวา ธรรม 4 ประการนี้ เมื่อเจริญ ปฏิบัติ ทํ าใหมาก ยอม
เปนไปเพื่อการบรรลุอริยผลไดทุกขั้นจนถึงอรหัตตผล (สํ.ม.19/1634–7/516–7 = S.V.411)
D.III.227; S.V.347, 404. ที.ปา.11/240/239; สํ.ม.19/1428/434; 1620/509.

[194]  โสตาปตตยิงัคะ 42 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, คุณสมบัติที่ทํ าใหเปนพระ
โสดาบัน, คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่มใสมัน่ในพระพทุธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ประกอบดวยอริยกันตศีล คือ ศีลอันเปนที่ชื่นชมพอใจของพระอริยะ บริสุทธิ์ ไมถูกตัณหา
และทิฏฐิแปดเปอนหรือครอบงํ า และเปนไปเพื่อสมาธิ (unblemished morality)
S.V.345. สํ.ม.19/1420/431).

[195]  โสตาปตตยิงัคะ 43 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, คุณสมบัติที่ทํ าใหเปนพระ
โสดาบัน, คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่มใสมัน่ในพระพทุธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ครองเรือนดวยใจปราศจากมัจฉริยะ ยินดีในการแจกจายแบงปนชวยเหลือผูอื่น (devo-
tion to charity; delight in giving and sharing)
S.V.397. สํ.ม.19/1597–8/499.
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[ ] หลกัการแบงทรพัย 4 สวน ดู [163] โภควิภาค 4.
[196] อคต ิ 4 (ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไมเที่ยงธรรม, ความ
ลํ าเอียง — Agati: wrong course of behaviour; prejudice)
1. ฉันทาคต ิ (ลํ าเอียงเพราะชอบ — Chandàgati: prejudice caused by love or desire; 
partiality)
2. โทสาคติ (ลํ าเอียงเพราะชัง — Dosàgati: prejudice caused by hatred or enmity)
3. โมหาคต ิ(ลํ าเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา — Mohàgati: prejudice caused by 
delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลํ าเอียงเพราะกลัว — Bhayàgati: prejudice caused by fear)
D.III.182,228; A.II.18. ที.ปา.11/176/196; 246/240; องฺ.จตุกฺก.21/17/23.

[197] อธษิฐาน หรือ อธษิฐานธรรม 4 (ธรรมเปนที่มั่น, ธรรมอันเปนฐานที่มั่น
คงของบุคคล, ธรรมที่ควรใชเปนที่ประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสํ าเร็จสูงสุดอันเปนที่
หมายได โดยไมเกิดความสํ าคัญตนผิด และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน, บางทีแปล
วา “ธรรมทีค่วรตัง้ไวในใจ” — Adhiññhàna: foundation; foundations on which a tranquil 
sage establishes himself; virtues which should be established in the mind)
1. ปญญา (ความรูชัด คือ หยั่งรูในเหตุผล พิจารณาใหเขาใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึง
ความจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)
2. สัจจะ (ความจริง คือ ดํ ารงมั่นในความจริงที่รูชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจาจนถึง
ปรมัตถสัจจะ — Sacca: truthfulness)
3. จาคะ (ความสละ คือ สละสิ่งอันเคยชิน ขอที่เคยยึดถือไว และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจาก
ความจริงเสียได เริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส — Càga: liberality; renunciation)
4. อุปสมะ (ความสงบ คือ ระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแลว 
ทํ าจิตใจใหสงบได — Upasama: tranquillity; peace)

ทั้ง 4 ขอนี้ พึงปฏิบัติตามกระทูดังนี้
1. ปฺ นปฺปมชฺเชยฺย (ไมพึงประมาทปญญา คือ ไมละเลยการใชปญญา — Pa¤¤a§ 
nappamajjeyya: not to neglect wisdom)
2. สจฺจํ อนุรกฺเขยฺย (พึงอนุรักษสัจจะ — Sacca§ anurakkheyya: to safeguard 
truthfulness)
3. จาคํ อนุพฺรูเหยฺย (พึงเพิ่มพูนจาคะ — Càga§ anubråheyya: to foster liberality)
4. สนฺตึ สิกฺเขยฺย (พึงศึกษาสันติ — Santi§ sikkheyya: to train oneself in tranquillity)
D.III.229; M.III.243. ที.ปา.11/254/241; ม.อุ.14/682/437.
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[198] อบาย หรอื อบายภมู ิ4 (ภาวะหรอืทีอ่นัปราศจากความเจรญิ — Apàya: states
of loss and woe; low states of existence; unhappy existence)
1. นิรยะ (นรก, สภาวะหรือที่อันไมมีความสุขความเจริญ, ภาวะเรารอนกระวนกระวาย — 
Niraya: hell; woeful state)
2. ติรัจฉานโยนิ (กํ าเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมัวโงเขลา — Tiracchànayoni: the animal 
kingdom; realm of beasts)
3. ปตตวิสิยั (แดนเปรต, ภมูแิหงผูหวิกระหายไรสขุ — Pittivisaya: realm of hungry 
ghosts)
4. อสุรกาย (พวกอสูร, พวกหวาดหวั่นไรความรื่นเริง — Asurakàya: host of demons; the 
unrelenting and dejected; frightened ghosts)

ดู [351] ภูมิ 4, 31.
It.93. ขุ.อิติ.25/273/301.

[199] อบายมขุ 4 (ชองทางของความเสื่อม, ทางที่จะนํ าไปสูความพินาศ, เหตุยอยยับแหง
โภคทรัพย — Apàyamukha: causes of ruin; sources for the destruction of the 
amassed wealth)
1. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง, นักเที่ยวผูหญิง — Itthãdhutta: seduction of women; 
debauchery)
2. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา, นักดื่ม — Suràdhutta: drunkenness)
3. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน — Akkhadhutta: indulgence in gambling)
4. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว — Pàpamitta: bad company)

อบายมุข 4 อยางนี้ ตรัสกับผูครองเรือนที่มีหลักฐานแลว และตรัสตอทายทิฏฐธัมมิกัตถ- 
สังวัตตนิกธรรม 4 มุงความวาเปนทางพินาศแหงโภคะที่หามาไดแลว
A.IV.283. องฺ.อฏก.23/144/292.

[200] อบายมขุ 6 (ชองทางของความเสือ่ม, ทางแหงความพนิาศ, เหตยุอยยบัแหงโภคทรพัย
— Apàyamukha: causes of ruin; ways of squandering wealth)
1. ติดสุราและของมึนเมา (addiction to intoxicants; drug addiction) มีโทษ 6 คือ
1) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
2) กอการทะเลาะวิวาท
3) เปนบอเกิดแหงโรค
4) เสียเกียรติเสียชื่อเสียง
5) ทํ าใหไมรูอาย
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6) ทอนกํ าลังปญญา
a) actual loss of wealth
b) increase of quarrels
c) liability to disease
d) source of disgrace
e) indecent exposure
f) weakened intelligence.
2. ชอบเที่ยวกลางคืน (roaming the streets at unseemly hours) มีโทษ 6 คือ
1) ชื่อวาไมรักษาตัว
2) ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย
3) ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ
4) เปนที่ระแวงสงสัย
5) เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ
6) เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก
a) He himself is without guard and protection.
b) So also are his wife and children.
c) So also is his property.
d) He is liable to be suspected of crimes.
e) He is the subject of false rumours.
f) He will meet a lot of troubles.
3. ชอบเที่ยวดูการละเลน (frequenting shows) มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย เพราะใจ
กังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ ทั้ง 6 กรณี คือ
1) รํ าที่ไหนไปที่นั่น
2)–6) ขับรอง, ดนตรี, เสภา, เพลง, เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น*

(He keeps looking about to see)
a) Where is there dancing?
b)–f) Where is there singing? ~ choral music? ~ story-telling? ~ cymbal playing? 
~ tam-tams?
4. ติดการพนัน (indulgence in gambling) มีโทษ 6 คือ

                                                       
* คํ าแปลภาษาไทยถือตามที่แปลกันมา สวนภาษาอังกฤษแปลตางหาก ไมไดมุงใหตรงกัน
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1) เมื่อชนะยอมกอเวร
2) เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป
3) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
4) เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํ า
5) เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
6) ไมเปนที่พึงประสงคของผูที่จะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว
a) As winner, he begets hatred.
b) As loser, he regrets his lost money.
c) There is actual loss of wealth.
d) His word has no weight in an assembly.
e) He is scorned by his friends and companions.
f) He is not sought after by those who want to marry their daughters, for they 
would say that a gambler cannot afford to keep a wife.
5. คบคนชั่ว (association with bad companions) มีโทษ โดยนํ าใหกลายไปเปนคนชั่ว
อยางคนที่ตนคบทั้ง 6 ประเภท คือ ไดเพื่อนที่จะนํ าใหกลายเปน
1) นักการพนัน (gamblers)
2) นักเลงหญิง (rakes; seducers)
3) นักเลงเหลา (drunkards)
4) นักลวงของปลอม (cheaters with false things)
5) นักหลอกลวง (swindlers)
6) นักเลงหัวไม (men of violence)
6. เกียจครานการงาน (habit of idleness) มีโทษ โดยทํ าใหยกเหตุตางๆ เปนขออางผัด
เพี้ยนไมทํ าการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือใหอางไปทั้ง 6 กรณีวา
1)–6) หนาวนัก — รอนนัก — เย็นไปแลว — ยังเชานัก — หิวนัก — อิ่มนัก*

a)–f) He always makes an excuse that it is too cold,  — too hot,  — too late,  — 
too early, he is too hungry,  — too full and does no work.

อบายมุขหมวดนี้ ตรัสแกสิงคาลกมาณพ กอนตรัสเรื่องทิศ 6
D.III.182–184. ที.ปา.11/178–184/196–198.

[201] วฒันมขุ 6 (ธรรมที่เปนปากทางแหงความเจริญ, ธรรมที่เปนดุจประตูชัยอันจะเปด

                                                       
* บางฉบับเปน “กระหายนัก” (too thirsty)
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ออกไปใหกาวหนาสูความเจรญิงอกงามของชวีติ — Vaóóhana-mukha: channels of growth;
gateway to progress)
1. อาโรคยะ (ความไมมีโรค, ความมีสุขภาพดี — ârogya: good health)
2. ศีล (ความประพฤตดิ ีมวีนิยั ไมกอเวรภยั ไดฝกในมรรยาทอนังาม — Sãla: moral conduct
and discipline)
3. พุทธานุมัต (ศึกษาแนวทาง มองดูแบบอยาง เขาถึงความคิดของพุทธชนเหลาคนผูเปน
บัณฑิต — Buddhànumata: conformity or access to the ways of great, enlightened 
beings)
4. สุตะ (ใฝเลาเรียนหาความรู ฝกตนใหเชี่ยวชาญและทันตอเหตุการณ — Suta: much 
learning)
5. ธรรมานุวัติ (ดํ าเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบธรรม — Dhammànuvatti: practice 
in accord with the Dhamma; following the law of righteousness)
6. อลีนตา (เพียรพยายามไมระยอ, มีกํ าลังใจแข็งกลา ไมทอถอยเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อย
ไป — Alãnatà: unshrinking perseverance)

ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน, ประตูสูจุด
หมาย) หรือ อัตถประมุข (ปากทางสูประโยชน, ตนทางสูจุดหมาย) และอรรถกถาอธิบายคํ า 
อัตถะ วา หมายถึง “วุฒิ” คือความเจริญ ซึ่งไดแก วัฒนะ ดังนั้นจึงอาจเรียกวา วุฒิมุข หรือที่
คนไทยรูสึกคุนมากกวาวา วัฒนมุข

อนึง่ ในฝายอกศุล มหีมวดธรรมรูจกักนัดทีีเ่รยีกวา อบายมขุ 6 ซึง่แปลวา ปากทางแหงความ
เสื่อม จึงอาจเรียกธรรมหมวดนี้ดวยคํ าที่เปนคูตรงขามวา อายมุข 6 (ปากทางแหงความเจริญ)
J.I.366 ขุ.ชา.27/84/27

[202] อปสเสนะ หรือ อปสเสนธรรม 4 (ธรรมดุจพนักพิง, ธรรมเปนที่อิงหรือ
พึ่งอาศัย — Apassena: virtues to lean on; states which a monk should rely on)
1. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวต ิ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเสพ ไดแก สิ่งของมีปจจัย 4 คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เปนตนก็ดี บุคคล และธรรมเปนตนก็ดี ที่จํ าเปนจะตอง
เกี่ยวของและมีประโยชน พึงพิจารณาแลวจึงใชสอยและเสวนาใหเปนประโยชน — Pañ
isevanà: The monk deliberately follows or makes use of one thing.)
2. สงฺขาเยกํ อธิวาเสต ิ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้น ไดแก อนิฏฐารมณตางๆ มี
หนาว รอน และทุกขเวทนาเปนตน พึงรูจักพิจารณาอดกลั้น — Adhivàsanà: The monk 
deliberately endures one thing.)
3. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชต ิ(ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวนเสีย ไดแก สิ่งที่เปนโทษ กออันตราย
แกรางกายก็ตาม จิตใจก็ตาม เชน ชางราย คนพาล การพนัน สุราเมรัย เปนตน พึงรูจัก
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พิจารณาหลีกเวนเสีย — Parivajjanà: The monk deliberately avoids one thing.)
4. สงฺขาเยกํ ปฏิวิโนเทต ิ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาเสีย ไดแก สิ่งที่เปนโทษกอ
อันตราย เชน อกุศลวิตก มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เปนตน และความชั่วรายทั้ง
หลาย เกิดขึ้นแลว พึงรูจักพิจารณาแกไข บํ าบัดหรือขจัดใหสิ้นไป — Pañivinodanà: The 
monk deliberately suppresses or expels one thing.)

อปสเสนะ 4 นี้ เรียกอีกอยางวา อุปนิสัย 4 (ธรรมเปนที่พึ่งพิง หรือธรรมชวยอุดหนุน — 
Upanissaya: supports; supporting states)

เมื่อรูจักพิจารณาปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ใหถูกตองดวยปญญาตามหลักอปสเสนะ หรืออุปนิสัย 
4 อยางนี้ ยอมเปนเหตุใหอกุศลที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดแลวก็เสื่อมสิ้นไป และกุศลที่ยังไม
เกิดยอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้นไป

ภิกษุผูพรอมดวยธรรม 4 ประการนี้ ดํ ารงอยูในธรรม 5 คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ 
ปญญา ทานเรยีกวา นสิสยสมับนั (ผูถงึพรอมดวยทีพ่ึง่อาศยั — fully supported; resourceful).
D.III.224,270; A.IV.354; A.V.30. ที.ปา.11/236/326; 472/338; องฺ.นวก.23/206/366; องฺ.ทสก.24/20/32.

[ ] อรหนัต 4 ดู [62] อรหันต 4.
[ ] อรยิบคุคล 4 ดู [56] อริยบุคคล 4.
[203] อรยิวงศ 4 (ปฏิปทาที่พระอริยะทั้งหลายปฏิบัติสืบกันมาแตโบราณไมขาดสาย, 
อริยประเพณี — Ariyava§sa: Ariyan lineage; noble tradition; the fourfold 
traditional practice of the Noble Ones)
1. จีวรสันโดษ (ความสันโดษดวยจีวร — Cãvara-santosa: contentment as regards 
robes or clothing)
2. ปณฑปาตสันโดษ (ความสันโดษดวยบิณฑบาต — Piõóapàta-santosa: contentment 
as regards alms-food)
3. เสนาสนสันโดษ (ความสันโดษดวยเสนาสนะ — Senàsana-santosa: contentment as 
regards lodging)
4. ปหานภาวนารามตา (ความยนิดใีนการละอกศุลและเจรญิกศุล — Pahànabhàvanà- 
ràmatà: delight in the abandonment of evil and the development of good)

การปฏิบัติที่จัดเปนอริยวงศในธรรมทั้ง 4 ขอนั้น พระภิกษุพึงประพฤติดังนี้
ก. สันโดษดวยปจจัยใน 3 ขอตนตามมีตามได
ข. มีปกติกลาวสรรเสริญคุณของความสันโดษใน 3 ขอนั้น
ค. ไมประกอบอเนสนา คือการแสวงหาที่ผิด (ทุจริต) เพราะปจจัยทั้ง 3 อยางนั้นเปนเหตุ (เพียร
แสวงหาแตโดยทางชอบธรรม ไมเกียจคราน)
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ง. เมื่อไมได ก็ไมเรารอนทุรนทุราย
จ. เมือ่ได กใ็ชโดยไมตดิ ไมหมกมุน ไมสยบ รูเทาทนัเหน็โทษ มปีญญาใชสิง่นัน้ตามประโยชน ตาม
ความหมายของมนั (มแีละใชดวยสตสิมัปชญัญะ ด ํารงตนเปนอสิระ ไมตกเปนทาสของสิง่นัน้)

ฉ. ไมถือเอาการที่ไดประพฤติธรรม 4 ขอนี้ เปนเหตุยกตนขมผูอื่น
โดยสรุปวา เปนผูขยันไมเกียจคราน มีสติสัมปชัญญะในขอนั้นๆ เฉพาะขอ 4 ทรงสอนไม

ใหสันโดษ สวน 3 ขอแรกทรงสอนใหทํ าความเพียรแสวงหาในขอบเขตที่ชอบดวยธรรมวินัยและ
มีความสันโดษตามนัยที่แสดงขางตน

อนึ่ง ในจูฬนิทเทส ทานแสดงอริยวงศของพระปจเจกพุทธเจาตางไปเล็กนอย คือ เปลี่ยน
ขอ 4 เปน สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขาร (medical equipment)
D.III.224; A.II.27; Nd2107. ที.ปา.11/237/236; องฺ.จตุกฺก.21/28/35; ขุ.จู.30/691/346.

[204] อรยิสจัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงที่ทํ าใหผูเขา
ถึงกลายเปนอริยะ — Ariyasacca: The Four Noble Truths)
1. ทุกข (ความทุกข, สภาพที่ทนไดยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและ
ความเที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง, ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปน
ที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข 
— Dukkha: suffering; unsatisfactoriness)
2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข, สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา
ภวตณัหา และ วภิวตณัหา — Dukkha-samudaya: the cause of suffering; origin of suffering)
3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะที่เขาถึงเมื่อกํ าจัดอวิชชา 
สํ ารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน
— Dukkha-nirodha: the cessation of suffering; extinction of suffering)
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นํ าไปสูความดับแหงทุกข, ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา “ทางสาย
กลาง” มรรคมีองค 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Dukkha-nirodha- 
gàminã pañipadà: the path leading to the cessation of suffering)

อรยิสจัจ 4 นี ้เรยีกกนัสัน้ๆ วา ทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค (Dukkha, Samudaya, Nirodha, 
Magga); การแสดงอริยสัจจ 4 นี้ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา สามุกกังสิกาธรรมเทศนา (เชน องฺ.
อฏก.23/102/190) แปลตามอรรถกถาวา พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงหยิบยกขึ้นถือเอาไว
ดวยพระองคเอง คือ ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ  (=ตรัสรูเอง) ไมสาธารณะแกผูอื่น (แตตาม
ที่อธิบายกันมา มักแปลวา “พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงยกขึ้นแสดงเอง โดยไมตอง
ปรารภคํ าถามหรือการทูลขอรองของผูฟง อยางการแสดงธรรมเรื่องอื่นๆ”; ความจริง จะแปลวา 
“พระธรรมเทศนาขั้นสุดยอด” ก็ได ซึ่งสมกับเปนเรื่องที่ทรงแสดงทายสุดตอจาก อนุปุพพิ
กถา 5คํ าแปลอยางหลังนี้ พึงเทียบ องฺ.ทสก.24/95/208)
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ดู [216] ขันธ 5; [74] ตัณหา 3; [293] มรรคมีองค 8; [124] สิกขา 3.
Vin.I.9; S.V.421; Vbh.99. วินย.4/14/18; สํ.ม.19/1665/528; อภิ.วิ.35/145/127.

[205] กจิในอรยิสจัจ 4 (หนาที่อันจะพึงทํ าตออริยสัจจ 4 แตละอยาง, ขอที่จะตอง
ปฏิบัติใหถูกตองและเสร็จสิ้นในอริยสัจจ 4 แตละอยาง จึงจะชื่อวารูอริยสัจจหรือเปนผูตรัสรู
แลว — Ariyasaccesu kiccàni: functions concerning the Four Noble Truths)
1. ปริญญา (การก ําหนดรู เปนกจิในทกุข ตามหลกัวา ทกุขฺ ํ อรยิสจจฺ ํ ปริเฺยยฺํ ทกุขควร
ก ําหนดรู คอื ควรศกึษาใหรูจกัใหเขาใจชดัตามสภาพทีเ่ปนจรงิ ไดแก การท ําความเขาใจและ
ก ําหนดขอบเขตของปญหา — Pari¤¤à: comprehension; suffering is to be com-
prehended)
2. ปหานะ (การละ เปนกิจในสมุทัย ตามหลักวา ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพ ํสมุทัยควร
ละ คือ กํ าจัด ทํ าใหหมดสิ้นไป ไดแกการแกไขกํ าจัดตนตอของปญหา — Pahàna: era-
dication; abandonment; the cause of suffering is to be eradicated)
3. สัจฉิกิริยา (การทํ าใหแจง เปนกิจในนิโรธ ตามหลักวา ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ
นิโรธควรทํ าใหแจง คือ เขาถึง หรือบรรลุ ไดแกการเขาถึงภาวะที่ปราศจากปญหา บรรลุจุด
หมายที่ตองการ — Sacchikiriyà: realization; the cessation of suffering is to be 
realized)
4. ภาวนา (การเจรญิ เปนกจิในมรรค ตามหลกัวา ทกุขฺนโิรธคามนิ ีปฏปิทา อรยิสจจฺํ ภาเวตพพฺํ
มรรคควรเจรญิ คอื ควรฝกอบรม ลงมอืปฏบิตั ิกระท ําตามวธิกีารทีจ่ะน ําไปสูจดุหมาย ไดแกการลงมอื
แกไขปญหา — Bhàvanà: development; practice; the path is to be followed or developed)

ในการแสดงอริยสัจจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจจ ก็ดี จะตองใหอริยสัจจแต
ละขอ สัมพันธตรงกันกับกิจแตละอยาง จึงจะเปนการแสดงและเปนการปฏิบัติโดยชอบ ทั้งนี้ 
วางเปนหัวขอไดดังนี้
1. ทุกข เปนขั้นแถลงปญหาที่จะตองทํ าความเขาใจและรูขอบเขต (ปริญญา) — statement of 
evil; location of the problem.
2. สมุทัย เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกํ าจัดใหหมดสิ้นไป 
(ปหานะ) — diagnosis of the origin.
3. นิโรธ เปนขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปญหา อันเปนจุดหมายที่ตองการ ใหเห็นวาการแกปญหา
เปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึง ซึ่งจะตองทํ าใหสํ าเร็จ (สัจฉิกิริยา) — prognosis of its 
antidote; envisioning the solution.
4. มรรค เปนขั้นกํ าหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติในการลงมือแกปญหา 
(ภาวนา) — prescription of the remedy; programme of treatment.

ความสํ าเร็จในการปฏิบัติทั้งหมด พึงตรวจสอบดวยหลัก [73] ญาณ 3 2

Vin.I.10; S.V.422. วินย.4/15/20; สํ.ม.19/1666/529.



หมวด 4 [207]157

[206]  ธรรม 4 (ธรรมทั้งปวงประดามี จัดประเภทตามลักษณะความสัมพันธที่มนุษยพึง
ปฏิบัติหรือเกี่ยวของเปน 4 จํ าพวก อันสอดคลองกับหลักอริยสัจจ 4 และกิจในอริยสัจจ 4 — 
Dhamma: all dhammas [states, things] classified into 4 categories according as 
they are to be rightly treated)
1. ปริญไญยธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 1 คือ ปริญญา (ธรรมอันพึงกํ าหนดรู, 
สิ่งที่ควรรอบรู หรือรูเทาทันตามสภาวะของมัน ไดแก อุปาทานขันธ 5 กลาวคือ ทุกขและสิ่งทั้ง
หลายที่อยูในจํ าพวกที่เปนปญหาหรือเปนที่ตั้งแหงปญหา — Pari¤¤eyya-dhamma: things 
to be fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to clinging)
2. ปหาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 2 คือ ปหานะ (ธรรมอันพึงละ, สิ่งที่จะ
ตองแกไขกํ าจัดทํ าใหหมดไป วาโดยตนตอรากเหงา ไดแก อวิชชา และภวตัณหา กลาวคือธรรม
จํ าพวกสมุทัยที่กอใหเกิดปญหาเปนสาเหตุของทุกข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา อกุศลทั้งปวง — 
Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and craving for being)
3. สัจฉิกาตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 3 คือ สัจฉิกิริยา (ธรรมอันพึง
ประจักษแจง, สิ่งที่ควรไดควรถึงหรือควรบรรลุ ไดแก วิชชา และวิมุตติ เมื่อกลาวโดยรวบยอด 
คือ นิโรธ หรือนิพพาน หมายถึงธรรมจํ าพวกที่เปนจุดหมาย หรือเปนที่ดับหายสิ้นไปแหงทุกข
หรือปญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized, i.e. true knowledge 
and freedom or liberation)
4. ภาเวตัพพธรรม = ธรรมที่เขากับกิจในอริยสัจจขอที่ 4 คือ ภาวนา (ธรรมอันพึงเจริญหรือ
พึงปฏิบัติบํ าเพ็ญ, สิ่งที่จะตองปฏิบัติหรือลงมือทํ า ไดแก ธรรมที่เปนมรรค โดยเฉพาะสมถะ
และวิปสสนา กลาวคือ ประดาธรรมที่เปนขอปฏิบัติหรือเปนวิธีการที่จะทํ าหรือดํ าเนินการเพื่อให
บรรลจุดุหมายแหงการสลายทกุขหรอืดบัปญหา — Bhàvetabba-dhamma: things to be 
developed, i.e. tranquillity and insight, or, in other words, the Noble Eightfold Path)
M.III.289; S.V.52; A.II.246. ม.อุ.14/829/524; สํ.ม.19/291–5/78;องฺ.จตุกฺก.21/254/333.

[207] อรปู หรือ อารปุป 4 (ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ คืออรูปฌาน, ภพของสัตวผู
เขาถึงอรูปฌาน, ภพของอรูปพรหม — Aråpa, âruppa: absorptions of the Formless 
Sphere; the Formless Spheres; immaterial states)
1. อากาสานัญจายตนะ (ฌานอันกํ าหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพ
ของผูเขาถึงฌานนี้ — âkàsàna¤càyatana: Sphere of Infinity of Space)
2. วิญญาณัญจายตนะ (ฌานอันกํ าหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพของผูเขา
ถึงฌานนี้ — Vi¤¤àõa¤càyatana: Sphere of Infinity of Consciousness)
3. อากิญจัญญายตนะ (ฌานอันกํ าหนดภาวะที่ไมมีอะไรๆ เปนอารมณ หรือภพของผูเขาถึง
ฌานนี้ — âki¤ca¤¤àyatana: Sphere of Nothingness)
4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช หรือ
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ภพของผูเขาถึงฌานนี้ — Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana: Sphere of Neither Perception 
Nor Non-Perception)
D.III.224; S.IV.227. ที.ปา.11/235/235; สํ.สฬ.18/519/326.

[208] อวชิชา 4 (ความไมรูแจง, ไมรูจริง — Avijjà: ignorance; lack of essential 
knowledge)
1. ทุกฺเข อฺาณํ (ไมรูในทุกข — ignorance of suffering)
2. ทุกฺขสมุทเย อฺาณํ (ไมรูในทุกขสมุทัย —  ~ of the cause of suffering)
3. ทุกฺขนิโรเธ อฺาณํ (ไมรูในทุกขนิโรธ —  ~ of the cessation of suffering)
4. ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณํ (ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา —  ~ of the 
path leading to the cessation of suffering)

กลาวสั้นๆ คือ ไมรูในอริยสัจจ 4
S.II.4; S.IV.256; Vbh.135. สํ.นิ.16/17/5; สํ.สฬ.18/505/315; อภิ.วิ.35/256/181.

[209] อวชิชา 8 (ความไมรูแจง, ไมรูจริง — Avijjà: ignorance; lack of essential 
knowledge) 4 ขอแรกตรงกับอวิชชา 4; ขอ 5–8 ดังนี้
5. ปุพฺพนฺเต อฺาณํ (ไมรูในสวนอดีต — ignorance of the past)
6. อปรนฺเต อฺาณํ (ไมรูในสวนอนาคต —  ~ of the future)
7. ปพุพฺนตฺาปรนเฺต อฺาณํ (ไมรูทัง้สวนอดตีทัง้สวนอนาคต —  ~ of both the past and 
the future)
8. อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณํ (ไมรูในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันจึง
เกิดมีขึ้นตามหลักอิทัปปจจยตา —  ~ of states dependently originated according to 
specific conditionality)
Dhs.190,195; Vhh.362. อภิ.สํ.34/691/273; 712/281; อภิ.วิ.35/926/490.

[210] อนัตรายของภกิษสุามเณรผูบวชใหม 4 (ตามบาลีวาภัยสํ าหรับ
กุลบุตรผูบวชในธรรมวินัยนี้ อันเปนเหตุใหประพฤติพรหมจรรยอยูไดไมยั่งยืน ตองลาสิกขาไป 
— Bhaya: perils or terrors awaiting a clansman who has gone forth from home 
to the homeless life; dangers to newly ordained monks or novices)
1. อูมิภัย (ภัยคลื่น คือ อดทนตอคํ าสั่งสอนไมได เกิดความขึ้งเคียดคับใจ เบื่อหนายคํ า
ตักเตือนพรํ่ าสอน — æmibhaya: peril of waves, i.e. wrath and resentment caused 
by inability to accept teaching and advice)
2. กุมภีลภัย (ภัยจรเข คือ เห็นแกปากแกทอง ถูกจํ ากัดดวยระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภค 
ทนไมได — Kumbhãlabhaya: peril of crocodiles, i.e. gluttony)
3. อาวฏภัย (ภัยนํ้ าวน คือ หวงพะวงใฝทะยานในกามสุข ตัดใจจากกามคุณไมได —
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âvañabhaya: peril of whirlpools, i.e. desire for sense-pleasures)
4.สุสุกาภัย (ภัยปลาราย หรือภัยฉลาม คือ เกิดความปรารถนาทางเพศ รักผูหญิง — Susukà
bhaya: peril of sharks, i.e. love for women)
M.I.460; A.II.123. ม.ม.13/190/198; องฺ.จตุกฺก.21/122/165.

[ ] อปัปมญัญา 4 ดู [161] พรหมวิหาร 4.
[211] อาจารย 4 (ผูประพฤติการอันเกื้อกูลแกศิษย, ผูที่ศิษยพึงประพฤติดวยความ
เอื้อเฟอ, ผูสั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ — âcariya: teacher; instructor)
1. บรรพชาจารย (อาจารยในบรรพชา คือ ทานผูใหสิกขาบทในการบรรพชา — Pabbajjà-
cariya: initiation-teacher; teacher at the Going Forth)
2. อุปสัมปทาจารย (อาจารยในอุปสมบท คือ ทานผูสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม — 
Upasampadàcariya: ordination-teacher; teacher at the Admission)
3. นิสสยาจารย (อาจารยผูใหนิสัย คือ ทานที่ตนไปขอถือนิสัยเปนอันเตวาสิก คือยอมตนเปน
ศิษยอยูในปกครอง — Nissayàcariya: tutelar teacher; teacher from whom one takes 
the Dependence)
4. อุเทศาจารย หรือ ธรรมาจารย (อาจารยผูใหอุเทศ, อาจารยผูสอนธรรม คือ ทานที่
สั่งสอนใหวิชาความรู โดยหลักวิชาก็ดี เปนที่ปรึกษาไตถามคนควาก็ดี — Uddesàcariya, 
Dhammàcariya: teacher of textual study; teacher who gives the instruction; 
teacher of the Doctrine)

บางแหงเติม โอวาทาจารย (อาจารยผูใหโอวาท คืออบรมตักเตือนแนะนํ าเปนครั้งคราว 
— Ovàdàcariya: teacher who gives admonitions) เขาอีก รวมเปน อาจารย 5.
Vism.94; VinA.V.1085, VII.1379. วิสุทฺธิ.1/118; วินย.อ.3/182,582; วินย.ฏีกา4/168; มงฺคล.2/289.

[ ] อาสวะ 4 ดู [136] อาสวะ 4.
[212] อาหาร 4 (สภาพที่นํ ามาซึ่งผลโดยความเปนปจจัยคํ้ าจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้ง
หลาย, เครื่องคํ้ าจุนชีวิต, สิ่งที่หลอเลี้ยงรางกายและจิตใจ ทํ าใหเกิดกํ าลังเจริญเติบโตและวิวัฒน
ได — âhàra: nutriment)
1. กวฬงิการาหาร (อาหารคือคํ าขาว ไดแก อาหารสามัญที่กลืนกินดูดซึมเขาไปหลอเลี้ยงราง
กาย — Kavaëiïkàràhàra: material food; physical nutriment) เมื่อกํ าหนดรูกวฬิงการาหารได
แลว ก็เปนอันกํ าหนดรูราคะที่เกิดจากเบญจกามคุณไดดวย
2. ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ ไดแก การบรรจบแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา พรอมทั้งเจตสิกทั้งหลายที่จะเกิดตามมา — Phassàhàra:
nutriment consisting of contact; contact as nutriment) เมื่อกํ าหนดรูผัสสาหารไดแลว 
ก็เปนอันกํ าหนดรูเวทนา 3 ไดดวย
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3. มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา ไดแก ความจงใจ เปนปจจัยแหงการทํ า พูด 
คิด ซึ่งเรียกวา กรรม เปนตัวชักนํ ามาซึ่งภพ คือ ใหเกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลาย — Manosa¤
cetanàhàra: nutriment consisting of mental volition; mental choice as nutriment) 
เมื่อกํ าหนดรูมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกํ าหนดรูตัณหา 3 ไดดวย.
4. วญิญาณาหาร (อาหารคอืวญิญาณ ไดแก วญิญาณเปนปจจยัใหเกดินามรปู — Vi¤¤àõàhàra:
nutriment consisting of consciousness; consciousness as nutriment) เมื่อกํ าหนดรู
วิญญาณาหารไดแลว ก็เปนอันกํ าหนดรูนามรูปไดดวย.
D.III.228; M.I.48; S.II.101; Vbh.401. ที.ปา.11/244/240; ม.มู.12/113/87; สํ.นิ.16/245/122; อภิ.วิ.35/1081/543.

[213] อทิธบิาท 4 (คุณเครื่องใหถึงความสํ าเร็จ, คุณธรรมที่นํ าไปสูความสํ าเร็จแหงผลที่
มุงหมาย — Iddhipàda: path of accomplishment; basis for success)
1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํ า ใฝใจรักจะทํ าสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะ
ทํ าใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป — Chanda: will; zeal; aspiration)
2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ 
ไมทอถอย — Viriya: energy; effort; exertion; perseverance)
3. จิตตะ (ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํ าและทํ าสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไม
ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํ า — Citta: thoughtfulness; 
active thought; dedication)
4. วิมังสา (ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํ านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
เปนตน — Vãma§sà: investigation; examination; reasoning; testing)
D.III.221; Vbh.216. ที.ปา.11/231/233; อภิ.วิ.35/505/292.

[214] อปุาทาน 4 (ความยึดมั่น, ความถือมั่นดวยอํ านาจกิเลส, ความยึดติดอันเนื่องมา
แตตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนที่ตั้ง — Upàdàna: attachment; clinging; assuming)
1. กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาใคร นาพอใจ — 
Kàmupàdàna: clinging to sensuality)
2. ทฏิุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิ หรือหลักคํ าสอนตางๆ  — 
Diññhupàdàna: clinging to views)
3. สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีล
และวัตร หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ
พิธีตางๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยสักวาทํ าสืบๆ กันมา หรือ ปฏิบัติตามๆ กันไปอยาง
งมงาย หรือโดยนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลักความ
สัมพันธแหงเหตุและผล —Sãlabbatupàdàna: clinging to mere rules and rituals)
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4. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสํ าคัญหมายอยูในภายใน
วา มีตัวตน ที่จะได จะเปน จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้นทํ าลาย หรือเปนเจาของ เปนนายบังคับ
บัญชาสิ่งตางๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนวาเปนแตเพียงสิ่งที่ประชมุ
ประกอบกนัเขา เปนไปตามเหตปุจจยัทัง้หลายทีม่าสมัพนัธกนัลวนๆ  — Attavàdupàdàna:
clinging to the ego-belief)
D.III.230; M.I.66; Vbh.375. ที.ปา.11/262/242; ม.มู.12/156/132; อภิ.วิ.35/963/506.

[215] โอฆะ 4 (สภาวะอันเปนดุจกระแสนํ้ าหลากทวมใจสัตว, กิเลสดุจนํ้ าทวมพาผูตกไปให
พินาศ — Ogha: the Four Floods) ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา [กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ
อวิชโชฆะ ] เหมือนในอาสวะ 4.

ดู [136] อาสวะ 4.
D.III.230,276; S.V.59; Vbh.374. ที.ปา.11/258/242; สํ.ม.19/333/88; อภิ.วิ.35/963/506.



ปญจกะ — หมวด 5
Groups of Five

(including related groups)

[ ] กลัยาณธรรม 5 ดู [239] เบญจธรรม.
[ ] กามคณุ 5 ดู [6] กามคุณ 5.
[ ] ก ําลงั 5 ของพระมหากษตัรยิ ดู [230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย
[216] ขนัธ 5 หรือ เบญจขนัธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกัน
เขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา–เขา เปนตน, สวนประกอบหา
อยางที่รวมเขาเปนชีวิต — Pa¤ca-khandha: the Five Groups of Existence; Five 
Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่เปน
รางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและอาการ — Råpa-
khandha: corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉยๆ — 
Vedanà-khandha: feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกํ าหนดหมายใหจํ าอารมณนั้นๆ ได, ความ
กํ าหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว ดํ า แดง เปนตน — Sa¤¤à-khandha:
perception)
4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนที่เปนความปรุงแตง, สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปน
กลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํ า ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล 
อกุศล อัพยากฤต — Saïkhàra-khandha: mental formations; volitional activities)
5. วญิญาณขนัธ (กองวญิญาณ, สวนทีเ่ปนความรูแจงอารมณ, ความรูอารมณทางอายตนะทัง้ 6 
มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6 — Vi¤¤àõa-khandha: consciousness)

ขันธ 5 นี้ ยอลงมาเปน 2 คือ นาม และ รูป; รูปขันธจัดเปนรูป, 4 ขันธนอกนั้นเปนนาม. 
อีกอยางหนึ่ง จัดเขาในปรมัตถธรรม 4: วิญญาณขันธเปน จิต, เวทนาขันธ สัญญาขันธ และ
สังขารขันธ เปน เจตสิก, รูปขันธ เปน รูป, สวน นิพพาน เปนขันธวินิมุต คือ พนจากขันธ 5

เรื่องขันธ 5 พึงดูประกอบในหมวดธรรมอื่นๆ เชน
1. รูปขันธ ดู [38] รูป 21, 28; [39] มหาภูต 4; [40] อุปาทายรูป 24.
2. เวทนาขันธ ดู [110] เวทนา 2; [111] เวทนา 3; [112] เวทนา 5; [113] เวทนา 6.
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3. สัญญาขันธ ดู [271] สัญญา 6.
4. สังขารขันธ ดู [119] สังขาร 3 1; [120] สังขาร 3 2; [129] อภิสังขาร 3; [263] เจตนา 6.
5. วิญญาณขันธ ดู [268] วิญญาณ 6.

นอกนี้ ดู [356] จิต 89; [355] เจตสิก 52
S.III.47; Vbh.1. สํ.ข.17/95/58; อภิ.วิ.35/1/1.

[ ] คต ิ5 ดู [351] ภูมิ 4 หรือ 31.
[217] จกัข ุ5 (พระจักษุอันเปนสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา — Cakkhu: the Five Eyes 

of the Blessed One)
1. มังสจักขุ (ตาเนื้อ คือ ทรงมีพระเนตรอันงาม มีอํ านาจ เห็นแจมใส ไว และเห็นไกล — 
Ma§sa-cakkhu: the physical eye which is exceptionally powerful and sensitive)
2. ทิพพจักข ุ (ตาทิพย คือ ทรงมีพระญาณอันเห็นหมูสัตวผูเปนไปตางๆ กัน ดวยอํ านาจกรรม 
— Dibba-cakkhu: the Divine Eye)
3. ปญญาจักข ุ (ตาปญญา คือ ทรงประกอบดวยพระปญญาคุณยิ่งใหญ เปนเหตุใหสามารถ
ตรัสรูอริยสัจจธรรม เปนตน — Pa¤¤à-cakkhu: the eye of wisdom; Wisdom-Eye)
4. พทุธจักข ุ (ตาพระพทุธเจา คอื ทรงประกอบดวยอนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ และอาสยานสุย
ญาณ เปนเหตุใหทรงทราบอัธยาศัยและอุปนิสัยแหงเวไนยสัตว แลวทรงสั่งสอนแนะนํ าใหบรรลุ
คุณวิเศษตางๆ ยังพุทธกิจใหบริบูรณ — Buddha-cakkhu: the eye of a Buddha; 
Buddha-Eye)
5. สมันตจักข ุ (ตาเห็นรอบ คือ ทรงประกอบดวยพระสัพพัญุตญาณ อันหยั่งรูธรรมทุก
ประการ — Samanta-cakkhu: the eye of all-round knowledge; All-seeing Eye; 
omniscience)
Nd2235. ขุ.ม.29/51/52.

[ ] ฌาน 5 ดู [9] ฌาน 4.
[218] ธรรมขนัธ 5 (กองธรรม, หมวดธรรม, ประมวลธรรมทั้งปวงเขาเปนหัวขอใหญ — 

Dhamma-khandha: bodies of doctrine; categories of the Teaching)
1. สีลขันธ (กองศีล, หมวดศีล ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน อปจายนมัย เวยยาวัจจมัย
ปาติโมกขสังวร กายสุจริต สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนตน — Sãla-khandha:
body of morals; virtue category)
2. สมาธิขันธ (กองสมาธิ, หมวดสมาธิ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนตน — Samàdhi-khandha: body of concen-
tration; concentration category)
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3. ปญญาขันธ (กองปญญา, หมวดปญญา ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ธัมมวิจยะ วิมังสา 
ปฏิสัมภิทา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนตน — Pa¤¤à-khandha: body of wisdom or 
insight; understanding category)
4. วิมุตติขันธ (กองวิมุตติ, หมวดวิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ปหาน วิราคะ วิโมกข 
วิสุทธิ สันติ นิโรธ นิพพาน เปนตน — Vimutti-khandha: body of deliverance; deliver-
ance category)
5. วิมุตติญาณทัสสนขันธ (กองวิมุตติญาณทัสสนะ, หมวดธรรมเกี่ยวกับการรูการเห็นใน
วิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ เปนตน — Vimutti¤àõa-
dassana-khandha: body of the knowledge and vision of deliverance; knowing-
and-seeing-of-deliverance category)

ธรรมขันธ 4 ขอตน เรียกอีกอยางวา สาระ 4 (แกน, หลักธรรมที่เปนแกน, หัวใจธรรม — 
essences)
D.III.279; A.III.134; A.II.140. ที.ปา.11/420/301; องฺ.ปฺจก.22/108/152; องฺ.จตุกฺก.21/150/189.

[219] ธรรมเทสกธรรม 5 (ธรรมของนักเทศก, องคแหงธรรมกถึก, ธรรมที่ผูแสดง
ธรรมหรือสั่งสอนคนอื่นควรตั้งไวในใจ — Dhammadesaka-dhamma: qualities of a 
preacher; qualities which a teacher should establish in himself)
1. อนุปุพฺพิกถํ (กลาวความไปตามลํ าดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามลํ าดับความ
งายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลํ าดับ — Anupubbikatha§: His 
instruction or exposition is regulated and gradually advanced.)
2. ปริยายทสฺสาวี (ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ คือ ชี้แจงใหเขาใจชัดในแตละแงแตละ
ประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปตางๆ ตามแนวเหตุผล — Pariyàyadassàvã: It 
has reasoning or refers to causality.)
3. อนุทยตํ ปฏิจฺจ (แสดงธรรมดวยอาศัยเมตตา คือ สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปน
ประโยชนแกเขา — Anudayata§ pañicca: It is inspired by kindness; teaching out of 
kindliness.)
4. น อามิสนฺตโร (ไมแสดงธรรมดวยเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชเพราะมุงที่ตนจะไดลาภ 
หรือผลประโยชนตอบแทน — Na àmisantaro: It is not for worldly gain.)
5. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ (แสดงธรรมไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตาม
เนื้อหา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น — Anupahacca: It does 
not hurt oneself or others; not exalting oneself while contempting others.)
A.III.184. องฺ.ปฺจก.22/159/205.

[220] ธรรมสมาธ ิ 5 (ธรรมที่ทํ าใหเกิดความมั่นสนิทในธรรม เกิดความมั่นใจในการ
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ปฏิบัติธรรมถูกตอง กํ าจัดความของใจสงสัยเสียได เมื่อเกิดธรรมสมาธิ คือความมั่นสนิทใน
ธรรม ก็จะเกิดจิตตสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต — Dhamma-samàdhi: concentration of 
the Dhamma; virtues making for firmness in the Dhamma)
1. ปราโมทย (ความชื่นบานใจ ราเริงสดใส — Pàmojja: cheerfulness; gladness; joy)
2. ปติ (ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ — Pãti: rapture; elation)
3. ปสสัทธิ (ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายรื่นสบาย — Passaddhi: tranquillity; 
relaxedness)
4. สุข (ความรื่นใจไรความของขัด — Sukha: happiness)
5. สมาธ ิ (ความสงบอยูตัวมั่นสนิทของจิตใจ ไมมีสิ่งรบกวนเราระคาย — Samàdhi: 
concentration)

ธรรม หรือคุณสมบัติ 5 ประการนี้ ตรัสไวทั่วไปมากมาย เมื่อทรงแสดงการปฏิบัติธรรมที่
กาวมาถึงขั้นเกิดความสํ าเร็จชัดเจน ตอจากนี้ ผูปฏิบัติจะเดินหนาไปสูการบรรลุผลของสมถะ
(คือไดฌาน) หรือของวิปสสนา แลวแตกรณี ดังนั้น จึงใชเปนเครื่องวัดผลการปฏิบัติขั้นตอนใน
ระหวางไดดี และเปนธรรมหรือคุณสมบัติสํ าคัญของจิตใจที่ทุกคนควรทํ าใหเกิดมีอยูเสมอ
S.IV.350. สํ.สฬ.18/665–673/429–439.

[221] ธรรมสวนานสิงส 5 (อานสิงสในการฟงธรรม — Dhammassavanànisa§sa:
benefits of listening to the Dhamma)
1. อสฺสุตํ สุณาติ (ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง, ไดเรียนรูสิ่งที่ยังไมเคยเรียนรู — He hears 
things not heard.)
2. สุตํ ปริโยทเปติ (สิ่งที่เคยไดฟง ก็ทํ าใหแจมแจง เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น — He clears things 
heard.)
3. กงฺขํ วิหนติ (แกขอสงสัยได, บรรเทาความสงสัยเสียได — He dispels his doubts.)
4. ทิฏึ อุชุํ กโรติ (ทํ าความเห็นใหถูกตองได — He makes straight his views.)
5. จิตฺตมสฺส ปสีทต ิ(จิตของเขายอมผองใส — His heart becomes calm and happy.)
A.III.248. องฺ.ปฺจก.22/202/276.

[222] นวกภกิขธุรรม 5 (ธรรมที่ควรฝกสอนภิกษุบวชใหมใหประพฤติปฏิบัติอยาง
มั่นคง, องคแหงภิกษุใหม — Navakabhikkhu-dhamma: qualities of a newly ordained 
monk; qualities which should be established in newly ordained monks)
1. ปาติโมกขสังวร (สํ ารวมในพระปาฏิโมกข รักษาศีลเครงครัด ทั้งในสวนเวนขอหาม และทํ า
ตามขออนุญาต — Pàñimokkhasa§vara: restraint in accordance with the monastic 
code of discipline; self-control strictly in accordance with the fundamental 
training-rules)
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2. อินทรียสังวร (ส ํารวมอนิทรยี มสีตริะวงัรกัษาใจ มใิหกเิลสคอืความยนิดยีนิรายเขาครอบง ํา
เมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง 6 มีเห็นรูปดวยตาเปนตน — Indriyasa§vara: restraint of 
the senses; sense-control)
3. ภัสสปริยันตะ (พูดคุยมีขอบเขต คือ จํ ากัดการพูดคุยใหนอย รูขอบเขต ไมเอิกเกริกเฮฮา 
— Bhassapariyanta: restraint as regards talking)
4. กายวูปกาสะ (ปลีกกายอยูสงบ คือ เขาอยูในเสนาสนะอันสงัด — Kàyavåpakàsa:
seclusion as to the body; love of solitude)
5. สัมมาทัสสนะ (ปลูกฝงความเห็นชอบ คือ สรางเสริมสัมมาทิฏฐิ — Sammàdassana:
cultivation of right views.)
A.III.138. องฺ.ปฺจก.22/114/156.

[223] นยิาม 5 (กํ าหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ, กฎ
ธรรมชาติ — Niyàma: orderliness of nature; the five aspects of natural law)
1. อุตนุยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัอณุหภมู ิหรอืปรากฏการณธรรมชาตติางๆ โดยเฉพาะดนิ นํ ้า
อากาศ และฤดกูาล อนัเปนสิง่แวดลอมส ําหรบัมนษุย — Utu-niyàma: physical inorganic 
order; physical laws)
2. พชีนยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการสบืพนัธุ มพีนัธกุรรมเปนตน — Bãja-niyàma: physical 
organic order; biological laws)
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํ างานของจิต — Citta-niyàma: psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการ
กระทํ า — Kamma-niyàma: order of act and result; the law of Kamma; moral laws)
5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุเปนผลแกกันแหงสิ่ง
ทั้งหลาย — Dhamma-niyàma: order of the norm; the general law of cause and 
effect; causality and conditionality)

ดู [86] ธรรมนิยาม 3; [176] วิบัติ 4 2; [177] สมบัติ 4.
DA.II.432; DhsA.272. ที.อ.2/34; สงฺคณี.อ.408.

[224] นิโรธ 5 (ความดับกิเลส, ภาวะไรกิเลสและไมมีทุกขเกิดขึ้น — Nirodha:
extinction; cessation of defilements; non-arising of suffering)
1. วกิขมัภนนโิรธ (ดบัดวยขมไว คอื การดบักเิลสของทานผูบ ําเพญ็ฌาน ถงึปฐมฌาน ยอมขม
นวิรณไวได ตลอดเวลาทีอ่ยูในฌานนัน้ — Vikkhambhana-nirodha:  extinction by suppression)
2. ตทงัคนโิรธ (ดบัดวยองคนัน้ๆ คอื ดบักเิลสดวยธรรมทีเ่ปนคูปรบัหรอืธรรมทีต่รงขาม เชน  
ดับสักกายทิฏฐิดวยความรูที่กํ าหนดแยกนามรูปออกได เปนการดับชั่วคราวในกรณีนั้นๆ  — 
Tadaïga-nirodha: extinction by substitution of opposites)
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3. สมุจเฉทนิโรธ (ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค ในขณะ
แหงมรรคนั้น ชื่อสมุจเฉทนิโรธ — Samuccheda-nirodha: extinction by cutting off or 
extirpation)
4. ปฏิปสสัทธินิโรธ (ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแลว 
บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปหมดแลว ไมตองขวนขวายเพื่อดับอีก ในขณะแหง
ผลนั้นชื่อ ปฏิปสสัทธินิโรธ — Pañipassaddhi-nirodha: extinction by tranquillization)
5. นิสสรณนิโรธ (ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นแลว 
ดํ ารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อ นิสสรณนิโรธ ไดแกอมตธาตุ คอื 
นพิพาน — Nissaraõa-nirodha: extinction by escape; extinction by getting freed)

ปหาน 5 (การละกิเลส — abandonment), วิมุตติ 5 (ความหลุดพน — deliverance), 
วิเวก 5 (ความสงัด, ความปลีกออก — seclusion), วิราคะ 5 (ความคลายกํ าหนัด, ความ
สํ ารอกออกได — detachment; dispassionateness), โวสสัคคะ 5 (ความสละ, ความ
ปลอย — relinquishing) ก็อยางเดียวกันนี้ทั้งหมด
Ps.I.27,220–221; Vism.410. ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704/609; วิสุทฺธิ.2/249.

[225] นวิรณ 5 (สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความ
ดี, อกุศลธรรมที่ทํ าจิตใหเศราหมองและทํ าปญญาใหออนกํ าลัง — Nãvaraõa: hindrances.)
1. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม, ความตองการกามคุณ—Kàmachanda: sensual desire)
2. พยาบาท (ความคิดราย, ความขัดเคืองแคนใจ — Byàpàda: illwill)
3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม — Thãna-middha: sloth and torpor)
4. อุทธจัจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอนใจ, ความกระวนกระวายกลุมกงัวล — Uddhacca-
kukkucca: distraction and remorse; flurry and worry; restlessness and anxiety)
5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
A.III.62; Vbh.378. องฺ.ปฺจก.22/51/72; อภิ.วิ.35/983/510.

[ ] เบญจธรรม ดู [239] เบญจธรรม.
[ ] เบญจศลี ดู [238] ศีล 5.
[ ] ประโยชนที่ควรถอืเอาจากโภคทรพัย 5 ดู [232] โภคอาทิยะ 5
[ ] ปหาน 5 (การละกิเลส — Pahàna: abandonment) ดู [224] นิโรธ 5
[ ] ปญจกชัฌาน ดู [7] ฌาน 2.
[226] ปต ิ5 (ความอิ่มใจ, ความดื่มดํ่ า — Pãti: joy; interest; zest; rapture)

1. ขุททกาปติ (ปติเล็กนอย พอขนชูชันนํ้ าตาไหล — Khuddakà-pãti: minor rapture; 
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lesser thrill)
2. ขณิกาปติ (ปติชั่วขณะ ทํ าใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ ดุจฟาแลบ — Khaõikà-pãti:
momentary or instantaneous joy)
3. โอกกันติกาปติ (ปติเปนระลอกหรือปติเปนพักๆ ใหรูสึกซูลงมาๆ ในกาย ดุจคลื่นซัดตอง
ฝง — Okkantikà-pãti: showering joy; flood of joy)
4. อุพเพคาปติ หรือ อุพเพงคาปติ (ปติโลดลอย เปนอยางแรงใหรูสึกใจฟูแสดงอาการหรือ
ทํ าการบางอยางโดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน เปนตน หรือใหรูสึกตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศ 
— Ubbegà-pãti: uplifting joy)
5. ผรณาปติ (ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซานแผเอิบอาบไปทั่วสรรพางค ปติที่ประกอบกับสมาธิ 
ทานมุงเอาขอนี้ — Pharaõà-pãti: suffusing joy; pervading rapture)
Vism.143. วิสุทฺธิ.1/182.

[227] พร 5 (สิง่นาปรารถนาทีบ่คุคลหนึง่อ ํานวยใหหรอืแสดงความประสงคดวยความปรารถนา
ดใีหเกดิมขีึน้แกบคุคลอืน่; สิง่ประเสรฐิ, สิง่ดเียีย่ม — Vara: blessing; boon; excellent thing)

พรที่รูจักกันมากไดแก ชุดที่มีจํ านวน 4 ขอ ซึ่งเรียกกันวา จตุรพิธพร หรือพร 4 ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
Dh.109; A.II.63. ขุ.ธ.25/18/29; องฺ.จตุกฺก.21/58/83.

พรที่เปนชุดมีจํ านวน 5 ขอบาง 6 ขอบาง ก็มี เชน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ (องฺ. 
ปฺจก.22/37/44 = A.III.42); อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขะ พละ (องฺ.จตุกฺก.21/34/45;  องฺ.ปฺจก.
22/32/38; ขุ.อิติ. 25/270/299 = A.II.35; A.III.36; It.89); อายุ วรรณะ สุขะ ยศ เกียรติ สัคคะ คือสวรรค
พรอมทั้ง อุจจากุลีนตา คือความมีตระกูลสูง (องฺ.ปฺจก. 22/43/51 = A.III.48); อายุ วรรณะ ยศ สุข 
อาธิปจจะ คือความเปนใหญ (ขุ.เปต. 26/106/195 = Pv. 308) และชุดที่จะกลาวถึงตอไปคือ อายุ 
วรรณะ สุขะ โภคะ พละ

อยางไรก็ดี พึงทราบวา คํ าวา พร ในที่นี้ เปนการใชโดยอนุโลมตามความหมายในภาษาไทย 
ซึ่งเพี้ยนไปแลวจากความหมายเดิมในภาษาบาลี ในภาษาบาลีแตเดิม พร หมายถึง ผลประโยชน
หรือสิทธิพิเศษที่อนุญาตหรืออํ านวยใหตามที่ขอ พรที่กลาวถึง ณ ที่นี้ทั้งหมด ในบาลีไมไดเรียก
วา พร แตเรียกวา ฐานะ หรือ ธรรม ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (ซึ่งจะบรรลุไดดวยกรรม
คือการกระทํ าที่ดีอันเปนบุญ)

สํ าหรับพระภิกษุ พรหรือธรรมอันนาปรารถนาเหลานี้ หมายถึงคุณธรรมตางๆ ที่ควรปลูกฝง
ฝกอบรมใหเกิดมี ดังพุทธพจนวา: ภิกษุทองเที่ยวอยู ภายในถิ่นทองเที่ยวที่เปนแดนของตนอัน
สืบทอดมาแตบิดา (คือ สติปฏฐาน 4) จักเจริญดวย
1. อาย ุคือ พลังที่หลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูไดยาวนาน ไดแก อิทธิบาท 4 (for monks,
âyu: longevity = the Four Bases of Accomplishment)
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2. วรรณะ คือ ความงามเอิบอิ่มผองใสนาเจริญตาเจริญใจ ไดแก ศีล (Vaõõa: beauty = 
moral conduct)
3. สขุะ คอื ความสขุ ไดแก ฌาน 4 (Sukha: happiness = the Four Meditative Absorptions)
4. โภคะ คือ ความพรั่งพรอมดวยทรัพยสมบัติและอุปกรณตางๆ อันอํ านวยความสุขความ
สะดวกสบาย ไดแก อปัปมญัญา หรอืพรหมวหิาร 4 (Bhoga: wealth = the Four Boundless
Sublime States of Mind)
5. พละ คอื ก ําลงัแรงความเขมแขง็ทีท่ ําใหขมขจดัไดแมแตก ําลงัแหงมาร ท ําใหสามารถด ําเนนิชีวิต
ที่ดีงามปลอดโปรงเปนสุข บํ าเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มที่ ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดๆ จะ
สามารถบีบคั้นครอบงํ า ไดแก วิมุตติ ความหลุดพน หมดสิ้นอาสวะ หรืออรหัตตผล (Bala:
strength or power = the Final Freedom)
D.III.77; S.V.147. ที.ปา.11/50/85; สํ.ม.19/700/198.

[228] พละ 5 (ธรรมอันเปนกํ าลัง — Bala: power)
องคธรรม 5 อยางในหมวดนี้ มีชื่อตรงกับ อินทรีย 5 จึงขอใหดูที่ [258] อินทรีย 5
พละหมวดนี้เปนหลักปฏิบัติทางจิตใจ ใหถึงความหลุดพนโดยตรง

D.III.239; A.III.10; Vbh.342. ที.ปา.11/300/252; องฺ.ปฺจก.22/13/11; อภิ.วิ.35/844/462.

[229] พละ 4 (ธรรมอันเปนกํ าลัง, ธรรมอันเปนพลังทํ าใหดํ าเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไม
หวั่นตอภัยทุกอยาง — Bala: strength; force; power)
1. ปญญาพละ (กํ าลังปญญา — Pa¤¤à-bala: power of wisdom)
2. วิริยพละ (กํ าลังความเพียร — Viriya-bala: power of energy or diligence)
3. อนวัชชพละ (กํ าลังสุจริต หรือ กํ าลังความบริสุทธิ์, ตามศัพทแปลวา กํ าลังการกระทํ าที่ไมมี
โทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เชนมีความประพฤติและหนาที่การงานสุจริต 
ไมมีขอบกพรองเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุงดี ไมรุกรานใหรายใคร ทํ าการดวยเจตนาบริสุทธิ์ 
— Anavajja-bala: power of faultlessness, blamelessness or cleanliness)
4. สังคหพละ (กํ าลังการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวนํ้ าใจคนและประสานหมูชนไวในสามคัค ี
— Saïgaha-bala: power of sympathy or solidarity) สงเคราะหดวยสงัคหวตัถ ุ4 คอื
4.1 ทาน (การใหปน โดยปกติหมายถึง ชวยเหลือในดานทุนหรือปจจัยเครื่องยังชีพ ตลอดจน
เผื่อแผกันดวยไมตรี อยางเลิศหมายถึงธรรมทาน คือ แนะนํ าสั่งสอนใหความรูความเขาใจ จน
เขารูจักพึ่งตนเองได — Dàna: gift; charity; benefaction)
4.2 เปยยวัชชะ (พูดจับใจ, = ปยวาจา คือ พูดดวยนํ้ าใจหวังดี มุงใหเปนประโยชน และรูจัก
พูดใหเปนผลดี ทํ าใหเกิดความเชื่อถือ สนิทสนม และเคารพนับถือกัน อยางเลิศหมายถึง หมั่น
แสดงธรรม คอยชวยชี้แจงแนะนํ าหลักความจริง ความถูกตองดีงาม แกผูที่ตองการ — 
Peyyavajja: kindly speech)
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4.3 อัตถจริยา (บํ าเพ็ญประโยชน คือ ชวยเหลือรับใช ทํ างานสรางสรรค ประพฤติการที่เปน
ประโยชน อยางเลิศหมายถึง ชวยเหลือสงเสริมคนใหมีความเชื่อถือถูกตอง (สัทธาสัมปทา) ให
ประพฤติดีงาม (สีลสัมปทา) ใหมีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และใหมีปญญา (ปญญาสัมปทา) 
— Atthacariyà: friendly aid; doing good; life of service)
4.4 สมานัตตตา (มีตนเสมอ คือ เสมอภาค ไมเอาเปรียบ ไมถือสูงตํ่ า รวมสุขรวมทุกขดวย 
อยางเลิศหมายถึง มีความเสมอกันโดยธรรม เชน พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน 
เปนตน — Samànattatà: equality; impartiality; participation)

พละหมวดนี้ เปนหลักประกันของชีวิต ผูประพฤติธรรม 4 นี้ยอมดํ าเนินชีวิตดวยความมั่น
ใจ เพราะเปนผูมีพลังในตน ยอมขามพนภัยทั้ง 5 คือ
1. อาชีวิตภัย (ภัยเนื่องดวยการครองชีพ — fear of troubles about livelihood)
2. อสิโลกภัย (ภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียง — fear of ill-fame)
3. ปริสสารัชชภัย (ภัยคือความครั่นครามเกอเขินในที่ชุมนุม — fear of embarrassment in 
assemblies)
4. มรณภัย (ภัยคือความตาย — fear of death)
5. ทุคคติภัย (ภัยคือทุคติ — fear of a miserable life after death)

ดู [186] สังคหวัตถุ 4.
A.IV.363. องฺ.นวก.23/209/376.

[230] พละ 5 ของพระมหากษตัรยิ (พลังของบุคคลผูยิ่งใหญที่สามารถเปน
กษัตริยปกครองแผนดินได — Bala: strengths of a king)
1. พาหาพละ หรือ กายพละ (กํ าลังแขน หรือกํ าลังกาย คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี สามารถ
และช ํานาญในการใชแขนใชมอืใชอาวธุ ตลอดจนมยีทุโธปกรณพรัง่พรอม — Bàhà-bala, Kàya-
bala: strength of arms)
2. โภคพละ (กํ าลังโภคสมบัติ คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ พรอมที่จะใชบํ ารุงเลี้ยงคน และดํ าเนิน
กิจการไดไมติดขัด — Bhoga-bala: strength of wealth)
3. อมัจจพละ (กํ าลังอํ ามาตย หรือกํ าลังขาราชการ คือ มีที่ปรึกษาและขาราชการระดับบริหารที่
ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน — Amacca-bala: strength 
of counsellors or ministers)
4. อภิชัจจพละ (กํ าลังความมีชาติสูง คือ กํ าเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยชาติตองดวยความ
นิยมเชิดชูของมหาชน และไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติตระกูลนั้น 
— Abhijacca-bala: strength of high birth)
5. ปญญาพละ (กํ าลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งภายในภายนอก และดํ าริการตางๆ ใหไดผลเปนอยางดี 
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— Pa¤¤à-bala: strength of wisdom)
กํ าลังแขน หรือกํ าลังกาย แมจะสํ าคัญ แตทานจัดวาตํ่ าสุด หากไมมีพลังอื่นควบคุมคํ้ าจุน 

อาจกลายเปนกํ าลังอันธพาล สวนกํ าลังปญญา ทานจัดวาเปนกํ าลังอันประเสริฐ เปนยอดแหง
กํ าลังทั้งปวง เพราะเปนเครื่องกํ ากับ ควบคุม และนํ าทางกํ าลังอื่นทุกอยาง
J.V.120. ขุ.ชา.27/2444/532; ชา.อ.7/348.

[231] พหสูตูมอีงค 5 (คุณสมบัติที่ทํ าใหควรไดรับชื่อวาเปนพหูสูต คือ ผูไดเรียนรูมาก 
หรือคงแกเรียน — Bahussutaïga: qualities of a learned person)
1. พหุสฺสุตา (ฟงมาก คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก — Bahussutà: having heard or 
learned many ideas)
2. ธตา (จํ าได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจํ าความไวแมนยํ า — Dhatà: having retained 
or remembered them)
3. วจสา ปริจิตา (คลองปาก คือ ทองบนหรือใชพูดอยูเสมอจนแคลวคลองจัดเจน — 
Vacasà paricità: having frequently practised them verbally; having consolidated 
them by word of mouth)
4. มนสานุเปกฺขิตา (เพงขึ้นใจ คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อ
ความสวางชัด — Manasànupekkhità: having looked over them with the mind)
5. ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา (ขบไดดวยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดวยทิฏฐิ คือ มีความเขาใจลึกซึ้ง
มองเห็นประจักษแจงดวยปญญา ทั้งในแงความหมายและเหตุผล — Diññhiyà supañividdhà:
having thoroughly penetrated them by view)
A.III.112. องฺ.ปฺจก.22/87/129.

[232] โภคอาทยิะ หรือ โภคาทยิะ 5 (ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย หรือ 
เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย — Bhoga-àdiya: uses 
of possessions; benefits which one should get from wealth; reasons for earning 
and having wealth)

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาได ดวยนํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแลว
1. เล้ียงตวั มารดาบดิา บตุรภรรยา และคนในปกครองทัง้หลายใหเปนสขุ (to make oneself, 
one’s parents, children, wife, servants and workmen happy and live in comfort)
2. บํ ารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุข (to share this happiness and 
comfort with one’s friends)
3. ใชปองกันภยันตราย (to make oneself secure against all misfortunes)
4. ทํ าพลี 5 อยาง (to make the fivefold offering)
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ก.ญาติพลี สงเคราะหญาติ (to relatives, by giving help to them)
ข. อติถิพลี ตอนรับแขก (to guests, by receiving them)
ค.ปุพพเปตพลี ทํ าบุญอุทิศใหผูลวงลับ (to the departed, by dedicating merit to them)
ง. ราชพล ีบ ํารงุราชการดวยการเสยีภาษอีากรเปนตน (to the king, i.e. to the government, by 
paying taxes and duties and so on)
จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา* คือ สักการะบํ ารุงหรือทํ าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ 
(to the deities, i.e. those beings who are worshipped according to one’s faith)
5. อุปถัมภบํ ารุงสมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ (to support those monks and 
spiritual teachers who lead a pure and diligent life)

เมื่อใชโภคทรัพยทํ าประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะ
นั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถาโภคะเพิ่มขึ้นก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไม
ตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี.
A.III.45. องฺ.ปฺจก.22/41/48.

[233] มจัฉรยิะ 5 (ความตระหนี่, ความหวง, ความคิดกีดกันไมใหผูอื่นไดดี หรือมีสวน
รวม — Macchariya: meanness; avarice; selfishness; stinginess; possessiveness)

                                                       
* ในจูฬนิทเทส  ทานอธิบายความหมายของ  เทวดา  ไววา  ไดแกส่ิงที่นับถือเปนทักขิไณยของตนๆ (เย เยสํ 
ทกฺขิเณยฺยา, เต เตสํ เทวตา — พวกไหนนับถือส่ิงใดเปนทักขิไณย ส่ิงน้ันก็เปนเทวดาของพวกนั้น) และ
แสดงตัวอยางไวตามความเช่ือถือของคนสมัยพุทธกาล ประมวลไดเปน 5 ประเภท คือ
1. นักบวช นักพรต (ascetics) เชน อาชีวกเปนเทวดาของสาวกอาชีวก นิครนถ ชฎิล ปริพาชก ดาบส ก็เปน
เทวดาของสาวกนิครนถเปนตนเหลาน้ันตามลํ าดับ

2. สัตวเลี้ยง (domestic animals) เชน ชางเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาชาง มา โค ไก กา เปนตน 
ก็เปนเทวดาของพวกถือพรตบูชาสัตวน้ันๆ ตามลํ าดับ

3. ธรรมชาต ิ(physical forces and elements) เชน ไฟเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาไฟ แกว มณี 
ทิศ พระจันทร พระอาทิตย เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาส่ิงน้ันๆ ตามลํ าดับ

4. เทพชั้นตํ่ า (lower gods) เชน นาคเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชานาค ครุฑ ยักษ คนธรรพ เปน
เทวดาของผูถือพรตบูชานาคเปนตนเหลาน้ันตามลํ าดับ (พระภูมิจัดเขาในขอน้ี)

5. เทพชั้นสูง (higher gods) เชน พระพรหม เปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาพระพรหม พระอินทร 
เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาพระอินทร เปนตน
สํ าหรับชนที่ยังมีความเช่ือถือในสิ่งเหลาน้ี พระพุทธศาสนาสอนเปลี่ยนแปลงเพียงใหเลิกเซนสรวงสังเวยเอา

ชีวิตบูชายัญหันมาบูชายัญชนิดใหม คือบริจาคทานและบํ าเพ็ญกุศลกรรมตางๆ อุทิศไปใหแทน คือมุงที่วิธี
การอันจะใหสํ าเร็จประโยชนกอน สวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือเปนเรื่องของการแกไขทางสติปญญา ซึ่ง
ประณีตข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง โดยเฉพาะนักบวชในประเภทที่ 1 แมสาวกใดจะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ พระพุทธเจาก็ทรงแนะนํ าใหอุปถัมภบํ ารุงนักบวชนั้นตอไป

ดู Devatà ใน Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, p. 330 ดวย
Nd2308. ขุ.จู.30/120/45.
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1. อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู, หวงที่อาศัย เชน ภิกษุหวงเสนาสนะ กีดกันผูอื่นหรือผูมิใช
พวกของตน ไมใหเขาอยู เปนตน — âvàsa-macchariya: stinginess as to dwelling)
2. กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล, หวงสกุล เชน ภิกษุหวงสกุลอุปฏฐาก คอยกีดกันภิกษุอื่นไม
ใหเกี่ยวของไดรับการบํ ารุงดวย เปนตน — Kula-macchariya: stinginess as to family)
3. ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ, หวงผลประโยชน เชน ภิกษุหาทางกีดกันไมใหลาภเกิดขึ้นแก
ภิกษุอื่น — Làbha-macchariya: stinginess as to gain)
4. วัณณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ, หวงสรีรวัณณะ คือผิวพรรณของรางกาย ไมพอใจใหผูอื่น
สวยงาม ก็ดี หวงคุณวัณณะ คือ คํ าสรรเสริญคุณ ไมอยากใหใครมีคุณความดีมาแขงตน หรือ
ไมพอใจไดยินคํ าสรรเสริญคุณความดีของผูอื่น ก็ดี ตลอดจนแบงชั้นวรรณะกัน — Vaõõa-
macchariya: stinginess as to recognition; caste or class discrimination)
5. ธัมมมัจฉริยะ (ตระหนี่ธรรม, หวงวิชาความรู และคุณพิเศษที่ไดบรรลุ ไมยอมสอนไมยอม
บอกผูอื่น กลัวเขาจะรูเทียมเทาหรือเกินตน — Dhamma-macchariya: stinginess as to 
knowledge or mental achievements)
D.III.234; A.III.271; Vbh.357. ที.ปา.11/282/246; องฺ.ปฺจก.22/254/301; อภิ.วิ.35/978/509.

[234] มาร 5 (สิ่งที่ฆาบุคคลใหตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, สิ่งที่ลาง
ผลาญคุณความดี, ตัวการที่กํ าจัดหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสํ าเร็จอันดีงาม — Màra: the 
Evil One; the Tempter; the Destroyer)
1. กิเลสมาร (มารคือกิเลส, กิเลสเปนมารเพราะเปนตัวกํ าจัดและขัดขวางความดี ทํ าใหสัตว
ประสบความพินาศทั้งในปจจุบันและอนาคต — Kilesa-màra: the Màra of defilements)
2. ขันธมาร (มารคือเบญจขันธ, ขันธ 5 เปนมาร เพราะเปนสภาพอันปจจัยปรุงแตง มีความขัด
แยงกันเองอยูภายใน ไมมั่นคงทนนาน เปนภาระในการบริหาร ทั้งแปรปรวนเสื่อมโทรมไปเพราะ
ชราพยาธิเปนตน ลวนรอนโอกาสมิใหบุคคลทํ ากิจหนาที่ หรือบํ าเพ็ญคุณความดีไดเต็ม
ปรารถนา อยางแรง อาจถึงกับพรากโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิง — Khandha-màra: the Màra of 
the aggregates)
3. อภิสังขารมาร (มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเปนมาร เพราะเปนตัวปรุงแตงกรรม นํ าใหเกิด
ชาติ ชรา เปนตน ขัดขวางมิใหหลุดพนไปจากสังสารทุกข — Abhisaïkhàra-màra: the Màra 
of Karma-formations)
4. เทวปุตตมาร (มารคือเทพบุตร, เทพยิ่งใหญระดับสูงสุดแหงชั้นกามาวจรตนหนึ่งชื่อวามาร 
เพราะเปนนิมิตแหงความขัดของ คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลไว มิใหลวงพนจากแดนอํ านาจ
ครอบงํ าของตน โดยชักใหหวงพะวงในกามสุขไมหาญเสียสละออกไปบํ าเพ็ญคุณความดีที่ยิ่ง
ใหญได — Devaputta-màra: the Màra as deity)
5. มัจจุมาร (มารคือความตาย, ความตายเปนมาร เพราะเปนตัวการตัดโอกาสที่จะกาวหนาตอ
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ไปในคุณความดีทั้งหลาย — Maccu-màra: the Màra as death)
Vism.211; ThagA.II.16,46. วิสุทฺธิ.1/270; เถร.อ. 2/24,383,441; วินย.ฏีกา1/481.

[ ] มจิฉาวณชิชา 5 (การคาขายที่ผิดหรือไมชอบธรรม) เปนคํ าชั้นอรรถกถา บาลี
เรียก อกรณียวณิชชา คือ “วณิชชาที่ไมควรทํ า”

ดู [235] วณิชชา 5.
[235] วณชิชา 5 (การคาขาย 5 อยาง ในทีน่ีห้มายถงึ การคาขายทีเ่ปนอกรณยีะส ําหรบัอบุาสก 
คอื อบุาสกไมควรประกอบ — Vaõijjà: trades which should not be plied by a lay disciple)
1. สัตถวณิชชา (คาขายอาวุธ — Sattha-vaõijjà: trade in weapons)
2. สัตตวณิชชา (คาขายมนุษย — Satta-vaõijjà: trade in human beings)
3. มังสวณิชชา (คาขายเนื้อสัตว — Ma§sa-vaõijjà: trade in flesh; อรรถกถาแกวาเลี้ยง
สัตวไวขาย — trade in animals for meat)
4. มัชชวณิชชา (คาขายของเมา — Majja-vaõijjà: trade in spirits or narcotics)
5. วิสวณิชชา (คาขายยาพิษ — Visa-vaõijjà: trade in poison)
A.III.207. องฺ.ปฺจก.22/177/233.

[ ] วฑัฒ ิหรือ วฒั ิหรือ วฒุ ิ5 ดู [249] อริยวัฑฒิ 5.
[236] วมิตุต ิ5 (ความหลุดพน — deliverance) ดู [224] นิโรธ 5 เทียบ ปหาน 5.
[ ] วริาคะ 5 ดู [224] นิโรธ 5.
[ ] วเิวก 5 ดู [224] นิโรธ 5.
[ ] เวทนา 5 ดู [112] เวทนา 5.
[237] เวสารชัชกรณธรรม 5 (ธรรมทํ าความกลาหาญ, คุณธรรมที่ทํ าใหเกิดความ
แกลวกลา — Vesàrajjakaraõa-dhamma: qualities making for intrepidity)
1. ศรัทธา (ความเชือ่ทีม่เีหตผุล มัน่ใจในหลกัทีถ่อืและในการดทีีท่ ํา — Saddhà: faith; confidence)
2. ศีล (ความประพฤตถิกูตองดงีาม ไมผดิระเบยีบวนิยั ไมผดิศลีธรรม — Sãla: good conduct;
morality)
3. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning)
4. วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร คือ การที่ไดเริ่มลงมือทํ าความเพียรพยายามในกิจการนั้นๆ 
อยูแลวอยางมั่นคงจริงจัง — Viriyàrambha: exertion; energy)
5. ปญญา (ความรอบรู เขาใจชัดในเหตุผล ดี ชั่ว ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน รูคิด รู
วินิจฉัย และรูที่จะจัดการ — Pa¤¤à: wisdom; understanding)
A.III.127. องฺ.ปฺจก.22/101/144.
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[ ] โวสสคัคะ 5 ดู [224] นิโรธ 5.
[238] ศลี 5 หรือ เบญจศลี (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา, การรักษากายวาจา
ใหเรียบรอย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตน
ใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน — Pa¤ca-sãla: the Five Precepts; rules of morality)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการปลงชีวิต, เวนจากการฆาการประทุษรายกัน —
Pàõàtipàtà veramaõã: to abstain from killing)
2. อทินฺนาทานา เวรมณ ี (เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดให, เวนจากการลัก โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ทํ าลายทรัพยสิน — Adinnàdànà ~: to abstain from stealing)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เวนจากการประพฤติผิดในกาม, เวนจากการลวงละเมิดสิ่งที่
ผูอื่นรักใครหวงแหน — Kàmesumicchàcàrà ~: to abstain from sexual misconduct)
4. มุสาวาทา เวรมณ ี (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง — Musàvàdà ~: to abstain 
from false speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เวนจากนํ้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท, เวนจากสิง่เสพตดิใหโทษ — Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain
from intoxicants causing heedlessness)

ศีล 5 ขอนี้ ในบาลีชั้นเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท 5 (ขอปฏิบัติในการฝกตน — 
Sikkhà-pada: training rules) บาง ธรรม 5 บาง เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีศีล คือ
เปนเบื้องตนที่จัดวาเปนผูมีศีล (virtuous) คํ าวา เบญจศีล ที่มาในพระไตรปฎก ปรากฏใน
คัมภีรชั้นอปทาน และพุทธวงส ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นวาเปน นิจศีล (ศีลที่คฤหัสถ
ควรรักษาเปนประจํ า — virtues to be observed uninterruptedly) บาง วาเปน 
มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษยหรือธรรมที่ทํ าใหเปนมนุษย — virtues of man) บาง

ดู คํ าสมาทาน ใน Appendix
D.III.235; A.III.203,275; Vbh.285. ที.ปา.11/286/247; องฺ.ปฺจก.22/172/227; 264/307;  อภิ.วิ.35/767/388.

[239] เบญจธรรม หรือ เบญจกลัยาณธรรม (ธรรม 5, ธรรมอันดีงามหาอยาง, 
คุณธรรมหาประการ คูกับเบญจศีล เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจศีล ผูรักษาเบญจศีลควร
มีไวประจํ าใจ — Pa¤ca-dhamma: the five ennobling virtues; virtues enjoined by 
the five precepts)
1. เมตตาและกรุณา (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความสงสารคิด
ชวยใหพนทุกข — Mettà-karuõà: loving-kindness and compassion) คูกับศีลขอที่ 1
2. สมัมาอาชวีะ (การหาเลีย้งชพีในทางสจุรติ — Sammà-àjãva: right means of livelihood) คู
กบัศลีขอที ่2
3. กามสังวร (ความสังวรในกาม, ความสํ ารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ ไม
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ใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส — Kàmasa§vara: sexual restraint) คูกับศีล
ขอที่ 3
4. สัจจะ (ความสัตย ความซื่อตรง — Sacca: truthfulness; sincerity) คูกับศีลขอที่ 4
5. สตสิมัปชญัญะ (ระลกึไดและรูตวัอยูเสมอ คอื ฝกตนใหเปนคนรูจกัยัง้คดิ รูสกึตวัเสมอวา สิง่
ใดควรท ํา และไมควรท ํา ระวงัมใิหเปนคนมวัเมาประมาท — Sati-sampaja¤¤a: mindfulness 
and awareness; temperance) คูกบัศลีขอที ่5

ขอ 2 บางแหงเปน ทาน (การแบงปนเอือ้เฟอเผือ่แผ — Dàna: giving; generosity) ขอ 3 
บางแหงเปน สทารสนัโดษ (ความพอใจดวยภรรยาของตน — Sadàrasantosa: contentment 
with one’s own wife) ขอ 5 บางแหงเปน อปัปมาทะ (ความไมประมาท — Appamàda:
heedfulness)

เบญจธรรมนี้ ทานผูกเปนหมวดธรรมขึ้นภายหลัง จึงมีแปลกกันไปบาง เมื่อวาโดยที่มา
หัวขอเหลานี้สวนใหญประมวลไดจากความทอนทายของกุศลกรรมบถขอตนๆ.

ดู [320] กุศลกรรมบถ 10 2; [238] ศีล 5.
[240] ศลี 8 หรือ อฏัฐศลี (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งขึ้นไป — Aññha-sãla: the Eight Precepts; training rules)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการทํ าชีวิตสัตวใหตกลวงไป — Pàõàtipàtà veramaõã:
to abstain from taking life)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดใหดวยอาการแหงขโมย — 
Adinnàdànà ~: to abstain from taking what is not given)
3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี (เวนจากกรรมอันมิใชพรหมจรรย, เวนจากการประพฤติผิด
พรหมจรรย คือรวมประเวณี — Abrahmacariyà ~: to abstain from unchastity)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ — Musàvàdà ~: to abstain from false 
speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี  (เวนจากนํ้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท  —  Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain from intoxicants causing
heedlessness)
6. วิกาลโภชนา เวรมณี (เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแตเที่ยงแลวไป จนถึง
รุงอรุณของวันใหม — Vikàlabhojanà ~: to abstain from untimely eating)
7. นจฺจคตีวาทติวสิกูทสสฺนมาลาคนธฺวเิลปนธารณมณฑฺนวภูิสนฏานา เวรมณี (เวน
จากการฟอนรํ า   ขับรอง   บรรเลงดนตรี   ดูการละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัดทรง
ดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล ซึ่งใชเปนเครื่องประดับตกแตง — Naccagãtavàdita- 
visåkadassana-màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà ~: to abstain 
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from dancing, singing, music and unseemly shows, from wearing garlands, 
smartening with scents, and embellishment with unguents)
8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี (เวนจากทีน่อนอนัสงูใหญหรหูราฟุมเฟอย — Uccàsayana-
mahàsayanà ~: to abstain from the use of high and large luxurious couches)

คํ าสมาทาน ใหเติม สิกฺขาปทํ สมาทิยาม ิ  ตอทายทุกขอ แปลเพิ่มวา “ขาพเจาขอสมาทาน
สิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก ... หรือ ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติในการฝกตนเพื่องดเวนจาก ...”

ศีล 8 นี้ สมาทานรักษาพิเศษในวันอุโบสถ เรียกวา อุโบสถ (Uposatha: the 
Observances) หรอื อุโบสถศลี (precepts to be observed on the Observance Day)
A.IV.248. องฺ.อฏก.23/131/253.

[241] ศลี 8 ทั้งอาชวีะ หรือ อาชวีฏัฐมกศลี (ศีลมีอาชีวะเปนคํ ารบ 8, หลัก
ความประพฤติรวมทั้งอาชีวะที่บริสุทธิ์ดวยเปนขอที่ 8 — âjãvaññhamaka-sãla: virtue having 
livelihood as eight; the set of eight precepts of which pure livelihood is the 
eighth)
1.–7. ตรงกับ กุศลกรรมบถ 7 ขอตน (กายกรรม 3 วจีกรรม 4)
8. สัมมาอาชีวะ

อาชีวัฏฐมกศีลนี้ เปนศีลสวนอาทิพรหมจรรย คือ เปนหลักความประพฤติเบื้องตนของ
พรหมจรรย กลาวคือ มรรค เปนสิ่งที่ตองประพฤติใหบริสุทธิ์ในขั้นตนของการดํ าเนินตามอริย-
อัฏฐังคิกมรรค

วาโดยสาระ อาชีวัฏฐมกศีล ก็คือ องคมรรค 3 ขอ ในหมวดศีล คือขอที่ 3, 4, 5 ไดแก 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ นั่นเอง

ดู [293] มรรคมีองค 8; [319] กุศลกรรมบถ 101; [320] กุศลกรรมบถ 102.
Vism.11. วิสุทฺธิ.1/13.

[242] ศลี 10 หรือ ทศศลี (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งขึ้นไป — Dasa-sãla: the Ten Precepts; training rules)

6 ขอแรกเหมือนในศีล 8; ขอที่ 7 แยกเปน 2 ขอ ดังนี้
7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี (เวนจากการฟอนรํ า ขับรอง บรรเลงดนตรี ดู
การละเลน อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย — Nacca~dassanà ~: to abstain from dancing, 
singing, music and unseemly shows)
8. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณ ี (เวนจากการทัดทรงดอกไม
ของหอม   และเครือ่งลบูไล   ซึง่ใชเปนเครือ่งประดบัตกแตง  —  Màlà~ñhànà ~:  to abstain
from wearing garlands, smartening with scents, and embellishment with unguents)
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เลื่อนขอ 8 ในศีล 8 เปนขอ 9 และเติมขอ 10 ดังนี้
10. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี (เวนจากการรับทองและเงิน — Jàtaråparajata- 
pañiggahaõà ~: to abstain from accepting gold and silver)

สิกขาบท 10 นี้ เปนศีลที่สามเณรและสามเณรีรักษาเปนประจํ า หรืออุบาสกอุบาสิกาผูมี
อุตสาหะจะรักษาก็ได
Kh.I.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[ ] สกทาคาม ี5 ดู [59] สกคามี 3, 5.
[ ] สมบตัขิองอบุาสก 5 ดู [259] อุบาสกธรรม 5.
[243] สงัวร 5 (ความสํ ารวม, ความระวังปดกั้นบาปอกุศล — Sa§vara: restraint)

สงัวรศลี (ศลีคอืสงัวร, ความส ํารวมเปนศลี — virtue as restraint) ไดแก สงัวร 5 อยาง คอื
1. ปาฏิโมกขสังวร (สํ ารวมในปาฏิโมกข คือ รักษาสิกขาบทเครงครัดตามที่ทรงบัญญัติไวใน
พระปาฏโิมกข — Pàñimokkha-sa§vara: restraint by the monastic code of discipline)
2. สติสังวร (สํ ารวมดวยสติ คือ สํ ารวมอินทรียมีจักษุเปนตน ระวังรักษามิใหบาปอกุศลธรรม
เขาครอบง ํา เมือ่เหน็รปู เปนตน — Sati-sa§vara: restraint by mindfulness) = อนิทรยีสงัวร
3. ญาณสังวร (สํ ารวมดวยญาณ คือ ตัดกระแสกิเลสมีตัณหาเปนตนเสียได ดวยใชปญญา
พิจารณา มิใหเขามาครอบงํ าจิต ตลอดถึงรูจักพิจารณาเสพปจจัยสี่ — ¥àõa-sa§vara:
restraint by knowledge) = ปจจัยปจจเวกขณ
4. ขันติสังวร (สํ ารวมดวยขันติ คือ อดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย ถอยคํ าแรงราย และ
ทุกขเวทนาตางๆ ได ไมแสดงความวิการ — Khanti-sa§vara: restraint by patience)
5. วิริยสังวร (สํ ารวมดวยความเพียร คือ พยายามขับไล บรรเทา กํ าจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้น
แลวใหหมดไปเปนตน ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปจจัยสี่เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ ที่
เรียกวา อาชีวปาริสุทธิ — Viriya-sa§vara: restraint by energy) = อาชีวปาริสุทธิ.

ในคัมภีรบางแหงที่อธิบายคํ าวา วินัย แบงวินัยเปน 2 คือ สังวรวินัย กับ ปหานวินัย และ
จ ําแนกสงัวรวนิยัเปน 5 มแีปลกจากนีเ้ฉพาะขอที ่1 เปน สลีสงัวร. (ด ูสตุตฺ.อ.1/9; สงคฺณี.อ.505; SnA.8; 
DhsA.351).
Vism.7; PsA.14,447; VbhA.330. วิสุทฺธิ.1/8; ปฏิสํ.อ.16; วิภงฺค.อ.429.

[244] สทุธาวาส 5 (พวกมีที่อยูอันบริสุทธิ์ หรือที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ คือที่เกิดของพระ
อนาคาม ี— Suddhàvàsa: pure abodes) ไดแก อวหิา อตปัปา สทุสัสา สทุสัสี และ อกนฏิฐา

สุทธาวาส 5 นี้ เปนรูปาวจรภูมิ (ชั้นจตุตถฌานภูมิ ลํ าดับที่ 3 ถึง 7) ในพระไตรปฎกแสดง
ไวในรายชื่อที่รวมกับภูมิอื่นๆ บางเทาที่มีเรื่องเกี่ยวของ จึงไมมีรายชื่อภูมิทั้งหมดทุกชั้นทุกระดับ
ครบถวนในที่เดียว แตในคัมภีรชั้นอรรถกถาบางแหง ทานแสดงรายชื่อภูมิไวทั้งหมดครบทุกชั้น
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ทุกระดับ มีจํ านวนรวมทั้งสิ้น 31 ภูมิ จึงจะแสดงความหมายของชื่อสุทธาวาสภูมิทั้ง 5 นี้ รวมไว
ในรายชื่อภูมิ 31 นั้น

ดู [351] ภูมิ 31.
D.III.237; M.III.99–103; Pug.17. ที.ปา.11/2/250; ม.อุ.14/317–332/216–225; อภิ.ปุ.36/56/149.

[ ] องคแหงธรรมกถกึ 5 ดู [219] ธรรมเทสกธรรม 5.
[ ] องคแหงภกิษใุหม 5 ดู [222] นวกภิกขุธรรม 5.
[245] อนนัตรยิกรรม 5 (กรรมหนกัทีส่ดุฝายบาปอกศุล ซึง่ใหผลรนุแรงตอเนือ่งไป โดย
ไมมกีรรมอืน่จะมากัน้หรอืคัน่ได — Anantariya-kamma: immediacy-deeds; heinous 
crimes which bring immediate, uninterrupted and uninterruptible results)
1. มาตุฆาต (ฆามารดา — Màtughàta: matricide)
2. ปตุฆาต (ฆาบิดา — Pitughàta: patricide)
3. อรหันตฆาต (ฆาพระอรหันต — Arahantaghàta: killing an Arahant)
4. โลหิตุปบาท (ทํ ารายพระพุทธเจาจนถึงพระโลหิตหอขึ้นไป — Lohituppàda: causing a 
Buddha to suffer a contusion or to bleed)
5. สงัฆเภท (ยงัสงฆใหแตกกนั, ท ําลายสงฆ — Saïghabheda: causing schism in the 
Order)

กรรม 5 นี้ ในพระบาลีเรียกวา อนันตริกกรรม
A.III.146; Vbh.378. องฺ.ปฺจก.22/129/165; อภิ.วิ.35/984/510.

[ ] อนาคาม ี5 ดู [60] อนาคามี 5.
[246] อนปุพุพกิถา 5 (เรื่องที่กลาวถึงตามลํ าดับ, ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุมลึก
ลงไปโดยลํ าดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผูฟงใหประณีตขึ้นไปเปนชั้นๆ จนพรอมที่จะทํ าความ
เขาใจในธรรมสวนปรมตัถ — Anupubbikathà: progressive sermon; graduated sermon;
subjects for gradual instruction)
1. ทานกถา (เรื่องทาน, กลาวถึงการให การเสียสละเผื่อแผแบงปน ชวยเหลือกัน — Dàna-
kathà: talk on giving, liberality or charity)
2. สลีกถา (เรือ่งศลี, กลาวถงึความประพฤตทิีถ่กูตองดงีาม — Sãla-kathà: talk on morality
or righteousness)
3. สัคคกถา (เรื่องสวรรค, กลาวถึงความสุขความเจริญ และผลที่นาปรารถนาอันเปนสวนดี
ของกาม ที่จะพึงเขาถึง เมื่อไดประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองขอตน — Sagga-kathà: talk 
on heavenly pleasures)
4. กามาทีนวกถา (เรื่องโทษแหงกาม, กลาวถึงสวนเสีย ขอบกพรองของกาม พรอมทั้งผลราย
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ที่สืบเนื่องมาแตกาม อันไมควรหลงใหลหมกมุนมัวเมา จนถึงรูจักที่จะหนายถอนตนออกได —
Kàmàdãnava-kathà: talk on the disadvantages of sensual pleasures)
5. เนกขัมมานิสังสกถา (เรื่องอานิสงสแหงความออกจากกาม, กลาวถึงผลดีของการไมหมก
มุนเพลิดเพลินติดอยูในกาม และใหมีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ยิ่งขึ้นไปกวานั้น — Nekkhammànisa§sa-kathà: talk on the benefits of renouncing 
sensual pleasures)

ตามปกติ พระพุทธเจาเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกคฤหัสถ ผูมีอุปนิสัยสามารถที่
จะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปุพพิกถานี้กอน แลวจึงตรัสแสดงอริยสัจจ 4 เปนการทํ าจิต
ใหพรอมที่จะรับ ดุจผาที่ซักฟอกสะอาดแลว ควรรับนํ้ ายอมตางๆ ไดดวยดี
Vin.I.15; D.I.148. วินย.4/27/32; ที.สี.9/237/189.

[247] อภณิหปจจเวกขณ 5 (ขอที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็
ตาม ควรพิจารณาเนืองๆ — Abhiõhapaccavekkhaõa: ideas to be constantly 
reviewed; facts which should be again and again contemplated)
1. ชราธัมมตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 
— Jaràdhammatà: He should again and again contemplate: I am subject to decay
and I cannot escape it.)
2. พยาธธิมัมตา (ควรพจิารณาเนอืงๆ วา เรามคีวามเจบ็ปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็
ปวยไปได — Byàdhidhammatà: I am subject to disease and I cannot escape it.)
3. มรณธัมมตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไป
ได — Maraõadhammatà: I am subject to death and I cannot escape it.)
4. ปยวินาภาวตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น — Piyavinàbhàvatà: There will be division and separation from all that are 
dear to me and beloved.)
5. กัมมัสสกตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เราทํ ากรรมใด ดีก็ตาม ชั่ว
ก็ตาม จักตองเปนทายาท ของกรรมนั้น — Kammassakatà: I am owner of my deed, 
whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)

ขอที่ควรพิจารณาเนืองๆ 5 อยางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อละสาเหตุตางๆ มีความมัวเมา 
เปนตน ที่ทํ าใหสัตวทั้งหลายตกอยูในความประมาท และประพฤติทุจริตทางไตรทวาร กลาวคือ
ขอ 1 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความเปนหนุมสาวหรือความเยาววัย
ขอ 2 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความไมมีโรค คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี
ขอ 3 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในชีวิต
ขอ 4 เปนเหตุละหรือบรรเทาความยึดติดผูกพันในของรักทั้งหลาย
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ขอ 5 เปนเหตุละหรือบรรเทาความทุจริตตางๆ โดยตรง
เมื่อพิจารณาขยายวงออกไป เห็นวามิใชตนผูเดียวที่ตองเปนอยางนี้ แตเปนคติธรรมดาของ

สัตวทั้งปวงที่จะตองเปนไป เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้เสมอๆ มรรคก็จะเกิดขึ้น เมื่อเจริญมรรค
นั้นมากเขา ก็จะละสังโยชนทั้งหลาย สิ้นอนุสัยได.
A.III.71. องฺ.ปฺจก.22/57/81.

[248] ปพพชติอภณิหปจจเวกขณ 10 (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 
— Pabbajita-abhiõhapaccavekkhaõa: ideas to be constantly reviewed by a monk; 
facts which the monk should again and again contemplate)

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา (เติมลงหนาขอความทุกขอ)
1. เราถึงความมีเพศตางจากคฤหัสถแลว* (I have come to a status different from 
that of a layman.)

    ขอนี้บาลีวา “เววณฺณิยมฺหิ อชฺฌูปคโต” ในที่นี้แปล เววณฺณิย วา ความมีเพศตาง (จาก
คฤหัสถ) แตหลายทาน แปลวา ความปราศจากวรรณะ (casteless state) คือเปนคนนอก
ระบบชนชั้น หรือ หมดวรรณะ คือ หมดฐานะในสังคม หรือเปนคนนอกสังคม (outcast) ความ
ตาง หรือปราศจาก หรือหมดไปนี้ อรรถกถาอธิบายวา เปนไปในสองทาง คือ ทางสรีระ เพราะ
ปลงผมและหนวดแลว และทางบริขาร คือเครื่องใช เพราะแตกอนครั้งเปนคฤหัสถ เคยใชผาดีๆ 
รับประทานอาหารรสเลิศในภาชนะเงินทอง เปนตน ครั้นบวชแลว ก็นุงหมผายอมฝาดฉันอาหาร
คลุกเคลาในบาตรเหล็กบาตรดิน ปูหญานอนตางเตียง เปนตน

สวนวัตถุประสงคแหงการพิจารณาธรรมขอนี้ อรรถกถาแกวา จะละความกํ าเริบใจ (ความ
จูจี้เงางอน) และมานะ (ความถือตัว) เสียได.
2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น** (คือตองอาศัยผูอื่น — My livelihood is bound up 
with others.)

วัตถุประสงค ตามอรรถกถาแกวา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอยเหมาะสม มีอาชีวะบริสุทธิ์ 
เคารพในบิณฑบาต และบริโภคปจจัยสี่ดวยใสใจพิจารณา
3. เรามีอากัปกิริยาอยางอื่นที่จะพึงทํ า*** (I have a different way to behave.)

อรรถกถาอธิบายวา เราควรทํ าอากัปป (คือกิริยามารยาท) ที่ตางจากของคฤหัสถ เชน มี

                                                       
* ใน นวโกวาท มีตอวา “อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทํ าอาการกิริยาน้ันๆ“
** ใน นวโกวาท มีตอวา “เราควรทํ าตัวใหเขาเล้ียงงาย.”
*** ใน นวโกวาท ทรงเรียงเปนขอความใหมวา “อาการกายวาจาอยางอ่ืนท่ีเราจะตองทํ าใหดีข้ึนไปกวาน้ียังมีอยู
อีก ไมใชเพียงเทาน้ี.” จะเห็นวา ขอ 1 กับขอ 3 ทรงตีความตางออกไป ถาแปลตามนัยอรรถกถา ขอ 1 จะได
วา “เราเปนผูหมดวรรณะ คือไมมีฐานะในสังคมแลว จะตองไมมีความกระดางถือตัวใดๆ” ขอ 3 จะไดวา “เรา
จะตองมีอาการกิริยาตางจากคฤหัสถ สํ ารวมใหเหมาะกับความเปนสมณะ”. (องฺ.อ.3/395)
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อินทรียสงบ กาวเดินสมํ่ าเสมอ เปนตน และแสดงวัตถุประสงควา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอย
เหมาะสม บํ าเพ็ญไตรสิกขาไดบริบูรณ
4. ตัวเรายังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม (Can I still not reproach myself on 
my virtue’s account?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดหิริพรั่งพรอมอยูในใจ ชวยใหมีสังวรทางไตรทวาร
5. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญูชนพิจารณาแลว ยังติเตียนเราโดยศีลไมไดอยู
หรือไม (Do my discerning fellows in the holy life, on considering me, not 
reproach me on my virtue’s account?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหดํ ารงโอตตัปปะในภายนอกไวได ชวยใหมีสังวรทางไตรทวาร
6. เราจักตองมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น (There will be division 
and separation from all that are dear to me and beloved.)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนผูไมประมาท และเปนอันไดตั้งมรณสติไปดวย
7. เรามกีรรมเปนของตน เราท ํากรรมใด ดกีต็าม ชัว่กต็าม จกัตองเปนทายาทของกรรมนัน้ (I am 
owner of my deed, whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหกระทํ าความชั่ว
8. วนัคนืลวงไปๆ เราท ําอะไรอยู (How has my passing of the nights and days been?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทํ าความไมประมาทใหบริบูรณ
9. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม (Do I delight in a solitary place or not?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทํ ากายวิเวกใหบริบูรณ
10. คุณวิเศษย่ิงกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลว มีอยูหรือไม ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขิน 
เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง (Have I developed any extraordinary 
qualities whereon when later questioned by my fellows in the holy life I shall 
not be confounded?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเปนผูตายเปลา
A.V.87; Netti.185. องฺ.ทสก.24/48/91; องฺ.อ.3/395.

[ ] อรหนัต 5 ดู [62] อรหันต 5.
[249] อรยิวฑัฒ ิหรอื อารยวฒั ิ5 (ความเจรญิอยางประเสรฐิ, หลกัความเจรญิของอารย
ชน — Ariyà vaóóhi: noble growth; development of a civilized or righteous man)
1. ศรัทธา (ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริงความดีงามอันมีเหตุ
ผล — Saddhà: confidence)
2. ศีล (ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต — Sãla: good conduct; morality)
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3. สุตะ (การเลาเรียนสดับฟงศึกษาหาความรู — Suta: learning)
4. จาคะ (การเผื่อแผเสียสละ เอื้อเฟอ มีนํ้ าใจชวยเหลือ ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงและรวมมือ 
ไมคับแคบเอาแตตัว — Càga: liberality)
5. ปญญา (ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง — 
Pa¤¤à: wisdom)
A.III.80. องฺ.ปฺจก.22/63–64/91–92.

[250] อายสุสธรรม หรือ อายวุฒันธรรม 5 (ธรรมที่เกื้อกูลแกอายุ หรือธรรม
ที่สงเสรมิสขุภาพ, ธรรมทีช่วยใหอายยุนื — âyussa-dhamma: things conducive to long life)
1. สปัปายการี (ท ําสิง่ทีส่บายคอืเอือ้ตอชวีติ — Sappàyakàrã: to do what is suitable for 
oneself and favourable to one’s health; to act in accordance with the rules of 
hygiene)
2. สปัปายมตัตญัู (รูจกัประมาณในสิง่ทีส่บาย — Sappàye matta¤¤å: to be moderate 
even as to things suitable and favourable)
3. ปริณตโภชี (บริโภคสิ่งที่ยอยงาย เชน เคี้ยวใหละเอียด — Pariõatabhojã: to eat food 
which is ripe or easy to digest)
4. กาลจารี (ประพฤตเิหมาะในเรือ่งเวลา เชน รูจกัเวลา ท ําถกูเวลา ท ําเปนเวลา ท ําพอเหมาะแก
เวลา เปนตน — Kàlacàrã: to behave oneself properly as regards time and the 
spending of time.)
5. พรหมจารี (ถือพรหมจรรย ถึงจะเปนคฤหัสถก็รูจักควบคุมกามารมณเวนเมถุนบาง — 
Brahmacàrã: to practise sexual abstinence)

อายุวัฒนธรรมนี้ มีอีกหมวดหนึ่ง สามขอแรกเหมือนกัน แปลกแตขอ 4 และ 5 เปน
4. สีลวา (มีศีล ประพฤติดีงาม ไมทํ าความผิด — Sãlavà: to be morally upright)
5. กัลยาณมิตตะ (มีกัลยาณมิตร — Kalyàõamitta: to have good friends)
A.III.145. องฺ.ปฺจก.22/125–6/163.

[ ] อารยวฒั ิ5 ดู [249] อริยวัฑฒิ 5.
[251] อาวาสกิธรรม 51 (ธรรมของภิกษุผูอยูประจํ าวัด, แปลถือความมาใชใหเหมาะ
กับปจจุบันวา คุณสมบัติของเจาอาวาส, หมวดที่ 1 ประเภทที่นายกยอง หรือเปนที่ชื่นชูเจริญใจ 
— âvàsika-dhamma: qualities of an esteemable resident or incumbent of a 
monastery; qualities of an esteemable abbot)
1. ถึงพรอมดวยอากัปกิริยาและวัตรปฏิบัต ิ (มีกิริยามารยาททาทีการแสดงออกทางกาย
วาจาสํ ารวมงดงาม และเอาใจใสปฏิบัติกิจหนาที่สมํ่ าเสมอเรียบรอย — âkappavatta-
sampanna: to be accomplished in manner and duties)
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2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. ประพฤติขัดเกลา (ฝกอบรมตนในไตรสกิขา ชอบความสงบ ยนิดใีนกลัยาณธรรม — Pañi-
sallekhità: to be fond of solitude)
4. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ าปญญา 
— Kalyàõavàca: to have kindly and convincing speech)
5. มีปญญา (รูเขาใจ รูคิด รูพิจารณา เฉลียวฉลาด สามารถแกปญหา ไมซึมเซอเบอะบะ — 
Pa¤¤avà: to be wise)
A.III.261. องฺ.ปฺจก.22/231/290.

[252] อาวาสกิธรรม 52 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 2 ประเภทเปนที่รักที่
เคารพของสพรหมจารี คือ เพื่อนภิกษุสามเณรผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน — âvàsika-
dhamma: qualities of a beloved and respected incumbent or abbot)
1. มศีีล (ตัง้อยูในศลี ส ํารวมในพระปาฏโิมกข ประพฤตเิครงครดัในสกิขาบททัง้หลาย  — Sãlavà:
to have good conduct)
2. เปนพหสูตู (ไดศกึษาเลาเรยีนมาก รูหลกัพระธรรมวนิยั มคีวามรูความเขาใจกวางขวางลกึซึง้
— Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ าปญญา 
— Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
4. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ทีเ่ปนเครือ่งอยูสขุสบายในปจจบุนั — Jhànalàbhã:
to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
5. ประจักษแจงวิมุตต ิ (บรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะแลว —Vimutti-
sacchikattà: to have gained the Deliverance)
A.III.262. องฺ.ปฺจก.22/232/290.

[253] อาวาสกิธรรม 53 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 3 ประเภทอาวาสโสภณ 
คือทํ าวัดใหงาม — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who 
graces the monastery)
1. มี ศีล (ตั้งอยู ในศีล สํ ารวมในพระปาฏิโมกข ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้ง
หลาย  — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ าปญญา 
— Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
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4. สามารถกลาวธรรมีกถา (สามารถกลาวสอนธรรมใหผูมาหาเห็นแจมชัด ยอมรับไปปฏิบัติ 
เราใจใหแกลวกลา และเบิกบานใจ — Dhammikathàya sandassaka: to be able to teach, 
incite, rouse and satisfy those who visit him with talk on the Dhamma)
5. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhàna- 
làbhã: to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
A.III.262. องฺ.ปฺจก.22/233/291.

[254] อาวาสกิธรรม 54 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 4 ประเภทมีอุปการะมาก
แกวัด — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who is of great 
service to his monastery)
1. มี ศีล (ตั้งอยู ในศีล สํ ารวมในพระปาฏิโมกข ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้ง
หลาย  — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. รูจักปฏิสังขรณ (เอาใจใสดูแลซอมแซมเสนาสนะและสิ่งของที่ชํ ารุดหักพัง — Khaõóa-
phullapañisaïkharaka: to repair broken and dilapidated things)
4. บอกกลาวในคราวจะไดท ําบญุแกมหาสงฆ (เมือ่มสีงฆหมูใหญมาจากตางถิน่ตางแควน 
ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาท ําบญุ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the 
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may make 
merit)
5. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhàna- 
làbhã: to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
A.III.263. องฺ.ปฺจก.22/234/292.

[255] อาวาสกิธรรม 55 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 5 ประเภทอนุเคราะห
คฤหัสถ — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who is kind to 
lay people)
1. ชักนํ าคฤหัสถใหถือปฏิบัติในอธิศีล (เอาใจใสชักชวนแนะนํ าชาวบานใหสมาทานในอธิศีล 
คอื ใหรกัษาศลี 5 ทีเ่ปนพืน้ฐานเพือ่กาวขึน้สูคณุความดทีีส่งูขึน้ไป  — Adhisãle samàdapaka:
to incite them to higher virtue) อธศิลีในทีน่ี ้ทานอธบิายวา ไดแกเบญจศลีที่เปนไปเพื่อคุณ
เบื้องสูง
2. ยังคฤหัสถใหตั้งอยูในธรรมทัศนะ (เอาใจใสชี้แจงแสดงธรรมแนะนํ าชาวบานใหรูเห็นเขาใจ
ธรรม — Dhammadassane nivesaka: to encourage them in the discernment of 
truth or the vision of the doctrine)



[256] พจนานุกรมพุทธศาสตร186

3. ไปเย่ียมใหสติคนเจ็บไข — Gilànasatuppàdaka: to visit the sick and rouse them 
to mindfulness and awareness)
4. บอกกลาวในคราวจะไดทํ าบุญแกมหาสงฆ (เมื่อมีสงฆหมูใหญมาจากตางถิ่นตางแควน 
ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาทํ าบุญ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the 
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may 
make merit)
5. ไมทํ าศรัทธาไทยใหตกไป (ชาวบานถวายโภชนะใดๆ จะดอยหรือดี ก็ฉันดวยตนเอง ไม
ทํ าของที่เขาถวายดวยศรัทธาใหหมดคุณคาไปเสีย — Saddhàdeyyàvinipàtaka: to eat any 
given food himself, whether it is mean or choice, not frustrating the gift of faith)
A.III.263. องฺ.ปฺจก.22/235/292.

[256] อาวาสกิธรรม 56 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 6 ประเภทมีความสุข
ความเจริญดุจไดรับเชิญขึ้นไปอยูในสวรรค — âvàsika-dhamma: qualities of an 
incumbent or abbot who is prosperous as if put in heaven)
1. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึกลาวต ําหนติเิตยีนบคุคลทีค่วรต ําหนติเิตยีน — 
to speak in blame of a person deserving blame only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
2. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยกยอง
สรรเสรญิ — to speak in praise of a person deserving praise only after deliberately 
testing and plumbing the matter.
3. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึแสดงความไมเล่ือมใส ในฐานะอนัไมควรเลือ่มใส
— to show disbelief in what deserves disbelief only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
4. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึแสดงความเลือ่มใส ในฐานะอนัควรเลือ่มใส — to 
show appreciation in what deserves appreciation only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
5. ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป — not to frustrate the gift of faith.

เจาอาวาสที่ประพฤติตรงขามจากนี้ ยอมเสื่อมดุจถูกจับไปขังในนรก.
A.III.264. องฺ.ปฺจก.22/236/293.

[257] อาวาสกิธรรม 57 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 7 ประเภทมีความสุขความ
เจริญดุจไดรับเชิญขึ้นไปอยูในสวรรค อีกหมวดหนึ่ง — âvàsika-dhamma)
1. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึกลาวต ําหนติเิตยีนบคุคลทีค่วรต ําหนติเิตยีน — 
Anuviccavaõõabhàsaka: to speak in blame of a person deserving blame only after 
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deliberately testing and plumbing the matter.
2. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยกยอง
สรรเสรญิ — Anuviccàvaõõabhàsaka: to speak in praise of a person deserving 
praise only after deliberately testing and plumbing the matter.
3. ไมมีอาวาสมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนที่อยูอาศัย — Na àvàsamaccharã: not to 
be stingy as to lodging)
4. ไมมีกุลมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปฏฐาก — Na kulamaccharã: not to be 
stingy as to supporting families)
5. ไมมีลาภมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนลาภ — Na làbhamaccharã: not to be stingy 
as to gain)

นอกจากนี้ ยังมีอาวาสิกธรรมประเภทมีความสุขความเจริญเหมือนไดรับเชิญไปอยูใน
สวรรค อีก 3 หมวด แตมีความแตกตางเพียงเล็กนอย หรือกํ าหนดไดงาย คือ

หมวดหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะขอ 5 เปน ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป
อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยน 4 ขอตนเปนเรื่องมัจฉริยะทั้งหมด คือ เปน ไมมีอาวาสมัจฉริยะ, 

ไมมีกุลมัจฉริยะ, ไมมีลาภมัจฉริยะ, ไมมีวัณณมัจฉริยะ สวนขอสุดทายเปน ไมยังศรัทธาไทย
ใหตกไป

อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยนเปนเรื่องมัจฉริยะทั้ง 5 ขอ คือ เปนผูไมมีมัจฉริยะทั้ง 5
ดู [233] มัจฉริยะ 5.

A.III.264–6. องฺ.ปฺจก.22/237–240/293–295.

[258] อนิทรยี 5 (ธรรมที่เปนใหญในกิจของตน — Indriya: controlling faculty)
1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สต ิ(ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธ ิ(ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
5. ปญญา (ความรูทั่วชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)

หมวดธรรมนี้เรียกอยางหนึ่งวา พละ 5 ที่เรียกวา พละ เพราะความหมายวา เปนพลัง ทํ าให
เกิดความมั่นคง ซึ่งความไรศรัทธาเปนตน แตละอยางจะเขาครอบงํ าไมได สวนที่เรียกวา 
อินทรีย เพราะความหมายวา เปนใหญในการกระทํ าหนาที่แตละอยางๆ ของตน คือเปนเจาการ 
ในการครอบงํ าเสียซึ่งความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และความ
หลงตามลํ าดับ

ดู [228] พละ 5.
S.V.191–204; 235–237; Ps.II.1–29. ส.ํม.19/843–900/256–271; 1061–1069/310–312; ข.ุปฏ.ิ31/423–463/300–344.
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[259] อบุาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี, สมบัติ หรือองคคุณของอุบาสก อยาง
เยี่ยม — Upàsaka-dhamma: qualities of an excellent lay disciple)
1. มีศรัทธา (to be endowed with faith)
2. มีศีล ( to have good conduct)
3. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล คือ มุงหวังผลจากการกระทํ าและการงาน มิใช
จากโชคลางและสิ่งที่ตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์ (not to be superstitious, believing in deeds, 
not luck)
4. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคํ าสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธ-
ศาสนา (not to seek for the gift-worthy outside of the Buddha’s teaching)
5. กระทํ าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํ ารุงพระ
พุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)

ธรรม 5 อยางนี ้ ในบาลทีีม่าเรยีกวา ธรรมของอบุาสกรตัน (อบุาสกแกว) หรอื ธรรมของ
อบุาสกปทมุ (อุบาสกดอกบัว)

ดู [260] อุบาสกธรรม 7 ดวย.
A.III.206. องฺ.ปฺจก.22/175/230.

[260] อบุาสกธรรม 7 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ความเจรญิของอบุาสก — Upàsaka-dhamma:
qualities conducive to the progress of a lay disciple)
1. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ (not to fail to see the monks)
2. ไมละเลยการฟงธรรม (not to neglect to hear the Teaching)
3. ศึกษาในอธิศีล (to train oneself in higher virtue)
4. มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปนเถระ นวกะ และปูนกลาง (to be full 
of confidence in the monks, whether elder, newly ordained or mid-term)
5. ไมฟงธรรมดวยตั้งใจจะคอยเพงโทษติเตียน (to listen to the Dhamma not in order 
to criticize)
6. ไมแสวงหาทกัขไิณยภายนอกหลกัค ําสอนนี้ (not to seek for the gift-worthy outside
of the Buddha’s teaching)
7. กระทํ าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํ ารุง
พระพุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)

ธรรม 7 นี ้เรยีกอกีอยางหนึง่วา สมัปทาของอบุาสก (สมบตัขิองอบุาสก — accomplishments
of a lay disciple.)
A.IV.25,26. องฺ.สตฺตก.23/27,28/26,27.



ฉักกะ — หมวด 6
Groups of Six

(including related groups)

[261] คารวะ หรือ คารวตา 6 (ความเคารพ, การถือเปนสิ่งสํ าคัญที่จะพึงใสใจและ
ปฏิบัติดวยความเอื้อเฟอ หรือโดยความหนักแนนจริงจัง, การมองเห็นคุณคาและความสํ าคัญ
แลวปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกตอง ดวยความจริงใจ — Gàrava, Gàravatà:
reverence; esteem; attention; respect; appreciative action)
1. สตัถคุารวตา (ความเคารพในพระศาสดา — reverence for the Master) ขอนีบ้างแหงเขยีนเปน 
พทุธคารวตา (ความเคารพในพระพทุธเจา — Satthu-gàravatà: reverence for the Buddha)
2. ธมัมคารวตา (ความเคารพในธรรม — Dhamma-gàravatà: reverence for the Dhamma)
3. สังฆคารวตา (ความเคารพในสงฆ — Saïgha-gàravatà: reverence for the Order)
4. สกิขาคารวตา (ความเคารพในการศกึษา — Sikkhà-gàravatà: reverence for the Training)
5. อัปปมาทคารวตา (ความเคารพในความไมประมาท — Appamàda-gàravatà: 
reverence for earnestness)
6. ปฏิสันถารคารวตา (ความเคารพในปฏิสันถาร — Pañisanthàra-gàravatà: reverence 
for hospitality)

ธรรม 6 อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแหงภิกษุ.
A.III.330. องฺ.ฉกฺก.22/303/368.

[262] จรติ หรือ จรยิา 6 (ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง 
อันเปนปกติประจํ าอยูในสันดาน, พื้นเพของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัย, แบบหรือประเภทใหญๆ 
แหงพฤติกรรมของคน — Carita, Cariyà: intrinsic nature of a person; characteristic 
behaviour; character; temperament)

ตัวความประพฤติเรียกวา จริยา บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา จริต
1. ราคจริต (ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม — Ràga-
carita: one of lustful temperament) กรรมฐานคูปรับสํ าหรับแก คือ อสุภะและกายคตาสติ
2. โทสจริต (ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด — Dosa-
carita: one of hating temperament) กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดย
เฉพาะวัณณกสิณ
3. โมหจรติ (ผูมโีมหะเปนความประพฤตปิกต,ิ ประพฤตหินกัไปทางเขลา เหงาซมึ เงือ่งงง งมงาย 
— Moha-carita: one of deluded temperament) กรรมฐานทีเ่กือ้กลู คอื อานาปานสติ และพึง
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แกดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู
4. สัทธาจริต (ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่นบาน 
นอมใจเลื่อมใสโดยงาย — Saddhà-carita: one of faithful temperament) พึงชักนํ าไปใน
สิ่งที่ควรแกความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ 6 ขอตน
5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใช
ความคิดพิจารณา — Buddhi-carita or ¥àõa-carita: one of intelligent temperament) 
พึงสงเสริมดวยแนะนํ าใหใชความคิดในทางที่ชอบ เชน พิจารณาไตรลักษณ กรรมฐานที่เหมาะ 
คือ มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา
6. วิตกจริต (ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน — 
Vitakka-carita: one of speculative temperament) พึงแกดวยสิ่งที่สะกดอารมณ เชน 
เจริญอานาปานสติ หรือเพงกสิณ เปนตน
Nd1359, 453; Nd2138; Vism.101 ขุ.ม.29/727/435; 889/555; ขุ.จู.30/492/242; วิสุทฺธิ.1/127.

[263] เจตนา หรือ สญัเจตนา 6 หมวด (ความจงใจ, ความตั้งใจ, ความจํ านง, ความ
แสวงหาอารมณ — Cetanà; Sa¤cetanà: volition; choice; will)
1. รูปสัญเจตนา (ความจํ านงรูป — Råpa-sa¤cetanà: volition concerning visible 
objects; choice of forms; will directed to forms)
2. สัททสัญเจตนา (ความจํ านงเสียง — Sadda~: volition concerning audible objects; 
choice of sounds; will directed to sounds)
3. คันธสัญเจตนา (ความจํ านงกลิ่น — Gandha~: volition concerning odorous 
objects; choice of odours; will directed to odours)
4. รสสัญเจตนา (ความจํ านงรส — Rasa~: volition concerning sapid objects; choice 
of tastes; will directed to tastes)
5. โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจํ านงโผฏฐัพพะ — Phoññhabba~: volition concerning 
tangible objects; choice of tangible objects; will directed to bodily impressions)
6. ธัมมสัญเจตนา (ความจํ านงธรรมารมณ — Dhamma~: volition concerning 
ideational objects; choice of ideas; will derected to mental objects)

หกอยางนี้ เรียกเต็มตามศัพทวา เจตนากาย หรือ สัญเจตนากาย 6 (กองเจตนา หมวด
เจตนา — bodies of choice; classes of volition)
D.III.244; S.III.64; Vbh.102. ที.ปา.11/310/255; สํ.ข.17/116/74; อภิ.วิ.35/159/132.

[264] ตณัหา 6 (ความทะยานอยาก — Taõhà: craving)
1. รูปตัณหา (อยากไดรูป — Råpa-taõhà: craving for forms)
2. สัททตัณหา (อยากไดเสียง — Sadda~: craving for sounds)
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3. คันธตัณหา (อยากไดกลิ่น — Gandha~: craving for odours)
4. รสตัณหา (อยากไดรส — Rasa~: craving for tastes)
5. โผฏฐัพพตัณหา (อยากไดโผฏฐัพพะ — Phoññhabba~: craving for tangible objects)
6. ธัมมตัณหา (อยากในธรรมารมณ — Dhamma~: craving for mental objects)

หกอยางนี้ เรียกเต็มตามศัพทวา ตัณหากาย 6 (กองตัณหา, หมวดตัณหา — bodies or 
classes of craving)
D.III.244,280; S.II.3; Vbh.102. ที.ปา.11/311/256; 425/303; สํ.นิ.16/10/3; อภิ.วิ.35/159/132.

[ ] ทวาร 6 ดู [78] ทวาร 6.
[265] ทศิ 6 (บุคคลประเภทตางๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศที่อยูรอบตัว — 

Disà: directions; quarters)
1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา เพราะเปนผูมีอุปการะแก
เรามากอน — Puratthima-disà: parents as the east or the direction in front)
ก. บุตรธิดาพึงบํ ารุงมารดาบิดา ผูเปนทิศเบื้องหนา ดังนี้

1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
2) ชวยทํ าการงานของทาน
3) ดํ ารงวงศสกุล
4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
5) เมื่อทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน

In five ways a child should minister to his parents as the eastern quarter (saying 
to himself):

a) Having been supported by them, I will support them in my turn.
b) I will do their work for them.
c) I will keep up the honour and the traditions of my family.
d) I will make myself worthy of my heritage.
e) I will make offerings, dedicating merit to them after their death.*

ข. บิดามารดายอมอนุเคราะหบุตรธิดา ดังนี้    
1) หามปรามจากความชั่ว
2) ใหตั้งอยูในความดี
3) ใหศึกษาศิลปวิทยา

                                                       
* แปลอีกอยางวา “I will grant donations on their behalf.”
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4) หาคูครองที่สมควรให
5) มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร

In five ways his parents, thus served as the eastern quarter, show their love for him:
a) They keep him back from evil.
b) They train him in virtue.
c) They have him taught arts and sciences.
d) They arrange for his marriage to a suitable wife.
e) They hand over his inheritance to him in due time.

2. ทักษิณทิศ (ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต ไดแก ครูอาจารย เพราะเปนทักขิไณยบุคคลควรแก
การบูชาคุณ — Dakkhiõa-disà: teachers as the south or the direction in the right)
ก. ศิษยพึงบํ ารุงครูอาจารย ผูเปนทิศเบื้องขวา ดังนี้

1) ลุกตอนรับ
2) เขาไปหา (เพื่อบํ ารุง คอยรับใช ปรึกษา ซักถาม และรับคํ าแนะนํ า เปนตน)*
3) ใฝใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนดวยศรัทธา และรูจักฟงใหเกิดปญญา)**
4) ปรนนิบัติ ชวยบริการ
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสํ าคัญ)

In five ways a pupil should minister to his teachers as the southern quarter:
a) by rising to receive them.
b) by waiting upon them.
c) by eagerness to learn.
d) by personal service.
e) by attentively learning the arts and sciences.

ข. ครูอาจารยยอมอนุเคราะหศิษย ดังนี้
1) ฝกฝนแนะนํ าใหเปนคนดี
2) สอนใหเขาใจแจมแจง
3) สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
4) ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ
5) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนฝกใหรูจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดํ าเนินชีวิตตอ

ไปดวยดี รับรองความรูความประพฤติใหเปนที่ยอมรับในการไปประกอบอาชีพเปนอยู
                                                       
* อุปฏาน
** สุสฺสูสา (= ฟงดวยดี)
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ไดดวยดี)
In five ways his teachers, thus served as the southern quarter, show their love 
for him:

a) They train him so that he is well-trained.
b) They teach him in such a way that he understands and remembers well 

what he has been taught.
c) They thoroughly instruct him in the lore of every art.
d) They introduce him to his friends and companions.
e) They provide for his safety and security in every quarter.

3. ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ไดแก บุตรภรรยา เพราะมีขึ้นภายหลังและคอย
เปนกํ าลังสนับสนุนอยูขางหลัง — Pacchima-disà: wife and children as the west or 
the direction behind)
ก. สามีพึงบํ ารุงภรรยา ผูเปนทิศเบื้องหลัง ดังนี้

1) ยกยองใหเกียรติสมกับฐานะที่เปนภรรยา
2) ไมดูหมิ่น
3) ไมนอกใจ
4) มอบความเปนใหญในงานบานให
5) หาเครื่องประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

In five ways a husband should serve his wife as the western quarter:
a) by honouring her.
b) by being courteous to her.
c) by being faithful to her.
d) by handing over authority to her.
e) by providing her with ornaments.

ข. ภรรยายอมอนุเคราะหสามี ดังนี้
1) จัดงานบานใหเรียบรอย
2) สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
3) ไมนอกใจ
4) รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
5) ขยันไมเกียจครานในงานทั้งปวง

In five ways his wife, thus served as the western quarter, shows her love for him:
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a) The household affairs are to be well managed.
b) She should be hospitable and helpful to friends and relations of both hers 

and his.
c) She should be faithful to him.
d) She should take care of the goods he brings home.
e) She should be skilful and industrious in all her duties.

4. อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหาย เพราะเปนผูชวยใหขามพนอุปสรรค
ภัยอันตราย และเปนกํ าลังสนับสนุน ใหบรรลุความสํ าเร็จ — Uttara-disà: friends and 
companions as the north or the direction in the left)
ก. บุคคลพึงบํ ารุงมิตรสหาย ผูเปนทิศเบื้องซาย ดังนี้

1) เผื่อแผแบงปน
2) พูดจามีนํ้ าใจ
3) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4) มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขกัน
5) ซื่อสัตยจริงใจตอกัน

In five ways a clansman should serve his friends and associates as the northern 
quarter:

a) by generosity.
b) by kind words.
c) by helping them and acting for their welfare.
d) by putting them on equal terms.
e) by being sincere to them.

ข. มิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบ ดังนี้
1) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
2) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
3) ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได
4) ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
5) นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

In five ways his friends and associates, thus served as the northern quarter, 
show their love for him:

a) They protect him when he is careless.
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b) They guard his property when he is careless.
c) They are a refuge for him when he is in danger.
d) They do not leave him in his troubles.
e) They show due respect to other members of his family.

5. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องลาง ไดแก คนรับใชและคนงาน เพราะเปนผูชวยทํ าการงานตางๆ เปน
ฐานกํ าลังให — Heññhima-disà: servants and workmen as the nadir)
ก. นายพึงบํ ารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนทิศเบื้องลาง ดังนี้   

1) จัดการงานใหทํ าตามความเหมาะสมกับกํ าลังความสามารถ
2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
3) จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
4) ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให
5) ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร

In five ways a master should serve his servants and workmen as the lower quarter:
a) by assigning them work according to their strength.
b) by giving them due food and wages.
c) by caring for them in sickness.
d) by sharing with them unusual luxuries.
e) by giving them holidays and leave at suitable time.

ข. คนรับใชและคนงานยอมอนุเคราะหนาย ดังนี้
1) เริ่มทํ าการงานกอนนาย
2) เลิกงานทีหลังนาย
3) ถือเอาแตของที่นายให
4) ทํ าการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
5) นํ าเกียรติคุณของนายไปเผยแพร

In five ways his servants and workmen, thus served as the lower quarter, show 
their love for him:

a) They get up to work before him.
b) They go to rest after him.
c) They take only what is given to them.
d) They do their work well.
e) They spread about his praise and good name.
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6. อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ คือ พระสงฆ เพราะเปนผูสูงดวยคุณธรรม 
และเปนผูนํ าทางจิตใจ — Uparima-disà: monks as the zenith)
ก. คฤหัสถยอมบํ ารุงพระสงฆ ผูเปนทิศเบื้องบน ดังนี้

1) จะทํ าสิ่งใด ก็ทํ าดวยเมตตา
2) จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
3) จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
4) ตอนรับดวยความเต็มใจ
5) อุปถัมภดวยปจจัย 4

In five ways a clansman should serve monks and Brahmins as the upper quarter:
a) by kindly acts.
b) by kindly words.
c) by kindly thoughts.
d) by keeping open house to them.
e) by supplying them with their material needs.

ข. พระสงฆยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้
1) หามปรามจากความชั่ว
2) ใหตั้งอยูในความดี
3) อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
4) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง
5) ทํ าสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจมแจง
6) บอกทางสวรรค คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให

In six ways the monks, thus served as the upper quarter, show their love for him:
a) They keep him back from evil.
b) They encourage him to do good.
c) They feel for him with kindly thoughts.
d) They teach him what he has not heard before.
e) They correct and clarify what he has learnt.
f) They show him the way to heaven.
ผูปฏิบัติดังกลาวนี้ชื่อวา ปกปกรักษาทั่วทุกทิศใหเปนแดนเกษมสุขปลอดภัย

D.III.189–192. ที.ปา.11/198–204/202–206.

[ ] ธรรมคณุ 6 ดู [306] ธรรมคุณ 6.
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[ ] ธาต ุ6 ดู [148] ธาตุ 6.
[ ] บญัญตั ิ6 ดู [28] บัญญติ 2, 6.
[266] ปยรปู สาตรปู 6 × 10 (สิ่งที่มีสภาวะนารักนาชื่นใจ เปนที่เกิดและเปนที่ดับ
ของตัณหา — Piyaråpa sàtaråpa: delightful and pleasurable things)
หมวด 1 ดู [276] อายตนะภายใน 6
หมวด 2 ดู [277] อายตนะภายนอก 6
หมวด 3 ดู [268] วิญญาณ 6
หมวด 4 ดู [272] สัมผัส 6
หมวด 5 ดู [113] เวทนา 6
หมวด 6 ดู [271] สัญญา 6
หมวด 7 ดู [263] สัญเจตนา 6
หมวด 8 ดู [264] ตัณหา 6
หมวด 9 ไดแก วิตก 6 คือ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก 

(ความตริตรึกเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vitakka: thought-conception concerning 
visual forms, etc.)

หมวด 10 ไดแก วจิาร 6 คอื รปูวจิาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวจิาร ธมัมวจิาร
(ความตรองเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vicàra: discursive thought concerning 
visual forms, etc.)

D.II.308; M.1.62. ที.ม.10/297/343; ม.มู.12/147/120.

[267] ภพัพตาธรรม 6  (ธรรมอันทํ าใหเปนผูควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ 
และทํ ากุศลธรรมที่บรรลุแลวใหเจริญเพิ่มพูน, คุณสมบัติที่ทํ าใหเปนผูควร เหมาะ สามารถ หรือ
พรอมที่จะไดจะถึงสิ่งดีงามที่ยังไมไดไมถึง และทํ าสิ่งดีงามที่ไดที่ถึงแลวใหเจริญเพิ่มพูน — 
Bhabbatà-dhamma: qualities making one fit for attaining the wholesome not yet 
attained and augmenting the wholesome already attained)
1. ฉลาดในหลักความเจริญ คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยที่จะทํ าใหเกิดความเจริญเพิ่มพูน 
(to be knowledgeable about improvement or gain)
2. ฉลาดในหลักความเสื่อม คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยที่จะทํ าใหเกิดความสูญเสียเสื่อม
สลาย (to be knowledgeable about loss or decline)
3. ฉลาดในอุบาย คือ รูเขาใจชํ านาญในวิธีการที่จะแกไขจัดทํ าดํ าเนินการใหสํ าเร็จลุลวง (to be 
skilful in the means)
4. สรางฉันทะที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังมิไดบรรลุ (to arouse the will to attain the good 
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one has not attained)
5. ระวังรักษากุศลธรรมที่ไดลุถึงแลว (to maintain the good one has attained)
6. ทํ าใหสํ าเร็จลุจุดหมายดวยการกระทํ าตอเนื่องไมย้ังหยุดหรือขาดตอน (to accomplish 
one’s aim through persevering performance or continuance in action)
A.III.432 องฺ.ฉกฺก.22/350/482

[ ] วฒันมขุ 6 ดู [201] วัฒนมุข 6.
[268] วญิญาณ 6 (ความรูแจงอารมณ — Vi¤¤àõa: consciousness; sense-awareness)

1. จักขุวิญญาณ (ความรูอารมณทางตา คือ รูรูปดวยตา, เห็น — Cakkhu-vi¤¤àõa: eye-
consciousness)
2. โสตวิญญาณ (ความรูอารมณทางหู คือ รูเสียงดวยหู, ไดยิน — Sota~: ear-
consciousness)
3. ฆานวิญญาณ (ความรูอารมณทางจมูก คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น — Ghàna~: nose-
consciousness)
4. ชิวหาวิญญาณ (ความรูอารมณทางลิ้น คือ รูรสดวยลิ้น, รูรส — Jivhà~: tongue-
consciousness)
5. กายวิญญาณ (ความรูอารมณทางกาย คอื รูโผฏฐพัพะดวยกาย, รูสกึกายสมัผสั — Kàya~:
body-consciousness)
6. มโนวิญญาณ (ความรูอารมณทางใจ คือ รูธรรมารมณดวยใจ, รูความนึกคิด — Mano~: 
mind-consciousness)
D.III.243; Vbh.180. ที.ปา.11/306/255; อภิ.วิ.35/120/105.

[ ] เวทนา 6 ดู [113] เวทนา 6.
[269] เวปลุลธรรม 6 (คุณสมบัติที่จะทํ าใหเปนผูเติบใหญไพบูลยในธรรมหรือคุณความ
ดีทั้งหลายในเวลาไมนาน — Vepulla-dhamma: qualities leading to the attainment of 
greatness and full development in wholesome states)
1. อาโลกพหุโล (เปนผูมากดวยความสวางแหงปญญาหยั่งรู — âlokabahulo: to be rich 
in the lustre of wisdom or clarity of vision)
2. โยคพหุโล (เปนผูมากดวยความเพียรประกอบการ — Yogabahulo: to be devoted to 
the endeavour)
3. เวทพหุโล (เปนผูมากดวยความเบิกบานใจ คือ มีปติปราโมทยอยูเสมอ — Vedabahulo: 
to be full of joy and cheerfulness)
4. อสนตุฏิพหุโล (เปนผูมากดวยความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย คือ ไมรูอิ่มไมรูพอ
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ในการบํ าเพ็ญความดี — Asantuññhibahulo: to be full of intellectual discontent with 
the good already achieved)
5. อนิกฺขิตฺตธุโร (ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย — Anikkhittadhuro: not to shirk the 
responsibility of cultivating the good)
6. อุตฺตริฺจ ปตาเรติ (เพียรพยายามทํ ากิจบัดนี้ใหลุลวง กาวสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป — 
Uttari¤ca patàreti: to strive perseveringly for further attainments)
A.III.432 องฺ.ฉกฺก.22/351/482

 [270] สวรรค 6 (ภพที่มีอารมณอันเลิศ, โลกที่มีแตความสุข, เทวโลก, ในที่นี้หมายเฉพาะ
สวรรคชั้นกามาพจร คือ ชั้นที่ยังเกี่ยวของกับกาม ซึ่งเรียกเต็มวา ฉกามาพจรสวรรค หรือ 
กามาวจรสวรรค 6 — Sagga: the six heavens of the sense-sphere) เรียงจากชั้นตํ่ าขึ้น
ไปดังนี้
1. จาตุมหาราชิกา (สวรรคที่ทาวมหาราช 4 หรือทาวจตุโลกบาล ปกครอง — Càtum-
mahàràjikà: The realm of the Four Great Kings คือ ทาวธตรฐ จอมคนธรรพ ครองทิศ
ตะวันออก; ทาววิรูฬหก จอมกุมภัณฑ ครองทิศใต; ทาววิรูปกษ จอมนาค ครองทิศตะวันตก; 
ทาวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ ครองทิศเหนือ)
2. ดาวดงึส (แดนทีอ่ยูแหงเทพ 33 มทีาวสกักะ หรอืพระอนิทรเปนจอมเทพ บางทเีรยีก ไตรตรงึส
— Tàvati§sà: the realm of the Thirty-three Gods)
3. ยามา (แดนทีอ่ยูแหงเทพผูปราศจากทกุข มทีาวสยุามเปนผูปกครอง — Yàmà: the realm of 
the Yàma Gods)
4. ดุสิต (แดนที่อยูแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน มีทาวสันดุสิตเปนจอมเทพ — 
Tusità: the realm of the satisfied gods) ถือกันวาเปนที่อุบัติของพระโพธิสัตวในพระชาติ
สุดทายกอนจะเปนพระพุทธเจา และเปนที่อุบัติของพระพุทธมารดา
5. นิมมานรดี (แดนที่อยูแหงเทพผูมีความยินดีในการเนรมิต มีทาวสุนิมมิตเปนจอมเทพ ถือ
กันวา เทวดาชั้นนี้ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมนิรมิตไดเอง — Nimmànaratã: the realm of 
the gods who rejoice in their own creations)
6. ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนที่อยูแหงเทพผูยังอํ านาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให คือ 
เสวยสมบัติที่เทพพวกอื่นนิรมิตให มีทาววสวัตดีเปนจอมเทพ — Paranimmitavasavattã: the 
realm of gods who lord over the creation of others)

คํ าอธิบายที่แสดงไวนี้ มาในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี เปนตน
ดู [351] ภูมิ 31.

S.V.423; Comp.138. สํ.ม.19/1681/531; สงฺคห.25.

[ ] สญัเจตนา 6 ดู [263] เจตนา 6
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[271] สญัญา 6 (ความกํ าหนดไดหมายรู, ความหมายรูอารมณ, ความจํ าไดหมายรู — 
Sa¤¤à: perception)
1. รูปสัญญา (ความหมายรูรูป เชนวา ดํ า แดง เขียว ขาว เปนตน — Råpa-sa¤¤à: 
perception of form)
2. สัททสัญญา (ความหมายรูเสียง เชนวา ดัง เบา ทุม แหลม เปนตน — Sadda~: 
perception of sound)
3. คันธสัญญา (ความหมายรูกลิ่น เชนวา หอม เหม็น เปนตน — Gandha~: perception of 
smell)
4. รสสัญญา (ความหมายรูรส เชนวา หวาน เปรี้ยว ขม เค็ม เปนตน — Rasa~: perception 
of taste)
5. โผฏฐัพพสัญญา (ความหมายรูสัมผัสทางกาย เชนวา ออน แข็ง หยาบ ละเอียด รอน เย็น 
เปนตน — Phoññhabba~: perception of tangible objects)
6. ธัมมสัญญา (ความหมายรูอารมณทางใจ เชนวา งาม นาเกลียด เที่ยง ไมเที่ยง เปนตน — 
Dhamma~: perception of mind-objects)
D.III.244; A.III.413. ที.ปา.11/309/255; องฺ.ฉกฺก.22/334/461.

[272] สมัผสั หรือ ผสัสะ 6 (ความกระทบ, ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอก และวิญญาณ — Samphassa, Phassa: contact; sense-impression)
1. จักขสุมัผสั (ความกระทบทางตา คอื ตา + รปู + จกัขวุญิญาณ — Cakkhu-samphassa:
eye-contact)
2. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ — Sota~: ear-contact)
3. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ — Ghàna~: nose-
contact)
4. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ — Jivhà~: tongue-
contact)
5. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ — Kàya~: 
body-contact)
6. มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ — Mano~: 
mind-contact)
D.III.243; S.II.3. ที.ปา.11/307/255; สํ.นิ.16/12/4.

[273] สารณยีธรรม 6 (ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึง
กัน, ธรรมที่ทํ าใหเกิดความสามัคคี, หลักการอยูรวมกัน — Sàraõãyadhamma: states of 
conciliation; virtues for fraternal living) สาราณียธรรม ก็ใช
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1. เมตตากายกรรม (ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ 
ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ทั้งตอหนาและลับหลัง — Mettàkàyakamma: to be amiable in deed, openly and in 
private)
2. เมตตาวจีกรรม (ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวย
บอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน สั่งสอน แนะนํ าตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง — Mettàvacãkamma: to be amiable in 
word, openly and in private)
3. เมตตามโนกรรม (ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ตั้ง
จิตปรารถนาดี คิดทํ าสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน — 
Mettàmanokamma: to be amiable in thought, openly and in private)
4. สาธารณโภคิตา (ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปน
ของเล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํ ามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน 
— Sàdhàraõabhogità: to share any lawful gains with virtuous fellows) ขอนี้ ใช  
อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได
5. สีลสามัญญตา (มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง 
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทํ าตนใหเปนที่นารังเกียจของหมู
คณะ — Sãlasàma¤¤atà: to keep without blemish the rules of conduct along with 
one’s fellows, openly and in private)
6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสํ าคัญอันจะนํ าไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข 
หรือขจัดปญหา — Diññhisàma¤¤atà: to be endowed with right views along with 
one’s fellows, openly and in private)

ธรรม 6 ประการนี้ มีคุณคือ เปน สารณียะ (ทํ าใหเปนที่ระลึกถึง — making others to 
keep one in mind) เปน ปยกรณ (ทํ าใหเปนที่รัก — endearing) เปน ครุกรณ (ทํ าใหเปนที่
เคารพ — bringing respect) เปนไปเพื่อ ความสงเคราะห (ความประสานกลมกลืน — 
conducing to sympathy or solidarity) เพื่อ ความไมวิวาท (to non-quarrel) เพื่อ ความ
สามัคคี (to concord; harmony) และเพื่อ เอกีภาพ (ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน — to 
unity)
D.III.245; A.III.288–9. ที.ปา.11/317/257; องฺ.ฉกฺก.22/282–3/321–3.

[ ] อนตุตรยิะ 6 ดู [127] อนุตตริยะ 6
[ ] อบายมขุ 6 ดู [200] อบายมุข 6.
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[274] อภญิญา 6 (ความรูยิ่งยวด — Abhi¤¤à: superknowledge; ultra-conscious 
insight)
1. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (ความรูที่ทํ าใหแสดงฤทธิ์ตางๆ ได — Iddhividhà: magical 
powers)
2. ทิพพโสต (ญาณที่ทํ าใหมีหูทิพย — Dibbasota: divine ear)
3. เจโตปริยญาณ (ญาณที่ใหกํ าหนดใจคนอื่นได — Cetopariya¤àõa: penetration of the 
minds of others; cf. telepathy)
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ญาณที่ทํ าใหระลึกชาติได — Pubbenivàsànussati: remem-
brance of former existences; cf. retrocognition)
5. ทิพพจักข ุ(ญาณที่ทํ าใหมีตาทิพย — Dibbacakkhu: divine eye)
6. อาสวักขยญาณ (ญาณที่ทํ าใหอาสวะสิ้นไป — âsavakkhaya¤àõa: knowledge of the 
exhaustion of all mental intoxicants)

หาขอแรกเปนโลกิยะ (โลกียอภิญญา) ขอทายเปนโลกุตตระ.
ดู [106] วิชชา 3; [297] วิชชา 8.

D.III.281; A.III.280; ที.ปา.11/431/307; องฺ.ฉกฺก.22/273/311.

[275] อภฐิาน 6 (กรรมที่เดนยิ่งกวากรรมอื่นๆ, ฐานะอันยิ่งยวด, ฐานอันหนัก, ความผิด
พลาดสถานหนัก — Abhiñhàna: major wrong doings; great mistakes)

อภฐิาน 5 ขอแรก ตรงกบั อนนัตรยิกรรม 5 คอื มาตฆุาต ปตฆุาต อรหนัตฆาต โลหติปุบาท
และ สังฆเภท เพิ่มขอ 6 คือ
6. อัญญสตัถทุเทส* (ถอืศาสดาอืน่ คอื ถอืถกูอยูแลว กลบัไพลทิง้ไปถอืผดิ — A¤¤asatthuddesa: 
professing the doctrines of an alien teacher; adopting another teacher)

อภฐิานนี ้ ในบาลทีีม่าเดมิ เรยีกวา อภพัพฐาน (ฐานะทีบ่คุคลผูถงึพรอมดวยทฏิฐ ิ คอื ตัง้แต
พระโสดาบนัขึน้ไป ไมอาจจะกระท ํา คอื เปนไปไมไดทีจ่ะท ํา — Abhabbaññhàna: acts which 
are incapable of being committed by a person possessed of right views; 
impossibilities)
    ดู [245] อนันตริยกรรม 5.
A.III.439; Kh.VI.10, Sn.231. องฺ.ฉกฺก.22/365/490; ขุ.ขุ.25/7/7; ขุ.สุ.25/314/369.

[276] อายตนะภายใน 6 (ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู, แดนตอความรูฝายภายใน — 
Ajjhattikàyatana: internal sense-fields) บาลีเรียก อัชฌัตติกายตนะ
1. จักข ุ(จักษุ, ตา — Cakkhu: the eye)

                                                       
* บางแหงเรียก อัญญสัตถารุทเทส
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2. โสตะ (หู — Sota: the ear)
3. ฆานะ (จมูก — Ghàna: the nose)
4. ชิวหา (ลิ้น — Jivhà: the tongue)
5. กาย (กาย — Kàya: the body)
6. มโน (ใจ — Mana: the mind)

ทั้ง 6 นี้ เรียกอีกอยางวา อินทรีย 6 เพราะเปนใหญในหนาที่ของตนแตละอยาง เชน จักษุ
เปนเจาการในการเห็น เปนตน
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.11/304/255; ม.อุ.14/619/400; อภิ.วิ.35/99/85.

[277] อายตนะภายนอก 6 (ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู, แดนตอความรูฝายภายนอก —
Bàhiràyatana: external sense-fields) บาลีเรียก พาหิรายตนะ
1. รูปะ (รูป, สิ่งที่เห็น หรือ วัณณะ คือสี — Råpa: form; visible objects)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย, สิ่งที่ถูกตองกาย — Phoññhabba: touch; tangible objects)
6. ธรรม หรือ ธรรมารมณ (อารมณที่เกิดกับใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด — Dhamma: mind-
objects)

ทั้ง 6 นี้ เรียกทั่วไปวา อารมณ 6 คือ เปนสิ่งสํ าหรับใหจิตยึดหนวง
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภิ.วิ.35/99/85.



สัตตกะ — หมวด 7
Groups of Seven

[278] กลัยาณมติรธรรม 7 (องคคุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตร
แท คือทานที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุงเอามิตร
ประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเปนสํ าคัญ — Kalyàõamitta-dhamma: qualities of a good friend)
1. ปโย (นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม — Piyo: 
lovable; endearing)
2. ครุ (นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่พึ่งได และ
ปลอดภัย — Garu: esteemable; respectable; venerable)
3. ภาวนีโย (นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง ทั้งเปน
ผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทํ าใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิใจ — 
Bhàvanãyo: adorable; cultured; emulable)
4. วตฺตา จ (รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคํ าแนะ
นํ าวากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี — Vattà ca: being a counsellor)
5. วจนกฺขโม (อดทนตอถอยคํ า คือ พรอมที่จะรับฟงคํ าปรึกษา ซักถาม คํ าเสนอ และวิพากษ
วิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว — Vacanakkhamo: being a patient listener)
6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องลํ้ าลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจ และ
ใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป — Gambhãra¤ca katha§ kattà: able to deliver deep 
discourses or to treat profound subjects)
7. โน จฏาเน นิโยชเย  (ไมชักนํ าในอฐาน คือ ไมแนะนํ าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปใน
ทางเสื่อมเสีย — No caññhàne niyojaye: never exhorting groundlessly; not leading or
spurring on to a useless end)
A.IV.31. องฺ.สตฺตก.23/34/33.

[279] ธรรมมอีปุการะมาก 7 (Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
ธรรมหมวดนี้ ทานหมายเอาอริยทรัพย 7 ประการ
ดู [292] อริยทรัพย 7

D.III.282. ที.ปา.11/433/310.

[280] บพุนมิติแหงมรรค 7 (ธรรมที่เปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนาวา มรรคมี
องค 8 ประการอนัประเสรฐิจะเกดิขึน้แกผูนัน้ ดจุแสงอรณุเปนบพุนมิติของการทีด่วงอาทติยจะ
อทุยั, แสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่,ี รุงอรณุของการศกึษา — Magguppàda-pubbanimitta: a 
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foregoing sign for the arising of the Noble Eightfold Path; precursor of the Noble 
Path; harbinger of a good life or of the life of learning)
1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนที่เปนแหลงแหงปญญาและแบบ
อยางที่ดี — Kalyàõamittatà: good company; having a good friend; association with 
a good and wise person)
2. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล, การทํ าศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยูในวินัยและมีความ
ประพฤติทั่วไปดีงาม — Sãla-sampadà: perfection of morality; accomplishment in 
discipline and moral conduct)
3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ, การทํ าฉันทะใหถึงพรอม, ความใฝใจอยากจะทํ า 
กิจหนาที่และสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความใฝรูใฝสรางสรรค — Chanda-sampadà: 
perfection of aspiration; accomplishment in constructive desire)
4. อัตตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยตนที่ฝกดีแลว, การทํ าตนใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติของ
ผูที่พัฒนาแลวโดยสมบูรณ ทั้งดานกาย ศีล จิต และปญญา [ที่จะเปน ภาวิตัตต คือผูมีตนอัน
ไดพัฒนาแลว] — Atta-sampadà: perfection of oneself; acomplishment in self that 
has been well trained; dedicating oneself to training for the realization of one’s 
full human potential; self-actualization)
5. ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ, การทํ าทิฏฐิใหถึงพรอม, การตั้งอยูในหลักความคิด
ความเชื่อถือที่ถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย — Diññhi-
sampadà: perfection of view; accomplishment in view; to be established in good 
and reasoned principles of thought and belief)
6. อัปปมาทสมัปทา (ความถงึพรอมดวยความไมประมาท, การท ําความไมประมาทใหถงึพรอม
— Appamàda-sampadà: perfection of heedfulness; accomplishment in diligence)
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ, การทํ าโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม, ความฉลาดคิดแยบคายใหเห็นความจริงและหาประโยชนได — Yonisomanasikàra-
sampadà: perfection of wise reflection; accomplishment in systematic attention)

เมื่อใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมีในบุคคลแลว เมื่อนั้น
ยอมเปนอันหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทํ าใหมาก ซึ่งมรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐ คือ
จักดํ าเนินกาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา.

ดู [34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2, [293] มรรคมีองค 8
S.V.30–31. สํ.ม.19/130–6/36.

[281] โพชฌงค 7 (ธรรมทีเ่ปนองคแหงการตรสัรู — Bojjhaïga: enlightenment factors)
1. สต ิ(ความระลึกได สํ านึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเรื่อง — Sati: mindfulness)
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2. ธัมมวิจยะ (ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม — Dhammavicaya: truth
investigation)
3. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
4. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: zest; rapture)
5. ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ — Passaddhi: tranquillity; calmness)
6. สมาธ ิ(ความมีใจตั้งมั่น จิตแนวแนในอารมณ — Samàdhi: concentration)
7. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามเปนจริง — Upekkhà: equanimity)

แตละขอเรียกเต็ม มี สัมโพชฌงค ตอทายเปน สติสัมโพชฌงค เปนตน.
D.III.251,282; Vbh.277. ที.ปา.11/327/264; 434/310; อภิ.วิ.35/542/306.

[282] ภรรยา 7 (ภรรยาแบบตางๆ จํ าแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และ
การปฏิบัติตอสามี — Bhariyà: seven types of wives)
1. วธกาภริยา (ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต, ภรรยาที่คิดราย ซื้อไดดวยเงิน มิไดอยูกินดวยความ
พอใจ ยินดีชายอื่น ดูหมิ่นและคิดทํ าลายสามี — Vadhakà-bhariyà: a wife like a slayer; 
destructive wife)
2. โจรีภริยา (ภรรยาเยี่ยงโจร, ภรรยาผูลางผลาญทรัพยสมบัติ — Corã~: a wife like a 
robber; thievish wife)
3. อัยยาภรยิา (ภรรยาเยีย่งนาย, ภรรยาทีเ่กยีจคราน ไมใสใจการงาน กนิมาก ปากราย หยาบคาย 
ใจเหีย้ม ชอบขมสาม ี— Ayyà~: a wife like a mistress: Madam High and Mighty)
4. มาตาภริยา (ภรรยาเยี่ยงมารดา, ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยหวงใยเอาใจใสสามี เหมือน
มารดาปกปองบุตร และประหยัดรักษาทรัพยที่หามาได — Màtà~: a wife like a mother; 
motherly wife)
5. ภคินีภริยา (ภรรยาเยี่ยงนองสาว, ภรรยาผูเคารพรักสามี ดังนองรักพี่ มีใจออนโยน รูจัก
เกรงใจและคลอยตามสามี — Bhaginã~: a wife like a sister; sisterly wife)
6. สขีภริยา (ภรรยาเยี่ยงสหาย, ภรรยาที่เปนเหมือนเพื่อน พบสามีเมื่อใด ก็ปลาบปลื้มดีใจ
เหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไปนาน เปนผูมีการศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติดี 
ภักดีตอสามี — Sakhã~: a wife like a companion; friendly wife)
7. ทาสีภริยา (ภรรยาเยี่ยงทาสี, ภรรยาที่ยอมอยูในอํ านาจสามี ถูกขูตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทนไม
โกรธตอบ — Dàsã~: a wife like a handmaid; slavish wife)

ทานสอนใหภรรยาสํ ารวจตนวา ที่เปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน และจะใหดีควรจะเปน
ภรรยาประเภทใด; สํ าหรับชาย อาจใชเปนหลักสํ ารวจอุปนิสัยของตนวาควรแกหญิงประเภทใด
เปนคูครอง และสํ ารวจหญิงที่จะเปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม.
A.IV.91; J.II.347. องฺ.สตฺตก.23/60/92; ชา.อ.4/92.
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[283] เมถนุสงัโยค 7 (อาการทีเ่กีย่วของกบัเมถนุ หรอืนบัเนือ่งในเมถนุ, ความประพฤติ
พวัพนักบัเมถนุ, เครือ่งผกูมดัไวกบัเมถนุ — Methuna-sa§yoga: bonds of sexuality; sex-
bonds which cause the renting or blotching of the life of chastity despite no actual 
sexual intercourse)

สมณะ ก็ดี พราหมณ ก็ดี บางคน ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารี เขามิไดรวมประเวณีกับมาตุคามก็จริง 
แตยังยินดี ปลาบปลื้ม ช่ืนใจ ดวยเมถุนสังโยค 7 อยางใดอยางหน่ึง พรหมจรรยของผูน้ันยังช่ือวาขาด ทะลุ 
ดาง พรอย เปนการประพฤติพรหมจรรยท่ีไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ยอมไมพนไปจากทุกข 
กลาวคือ
1. ยินดีการลูบไล ขัดสี ใหอาบนํ้ า และการนวดฟนของมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการบํ าเรอนั้น
(enjoyment of massage, manipulation, bathing and rubbing down by women)
2. ไมถึงอยางนั้น แตยังกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอก กับมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการกระทํ า
อยางนั้น (enjoyment of joking, jesting and making merry with women)
3. ไมถึงอยางนั้น แตยังเพงจองดูตากับมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการทํ าอยางนั้น (enjoyment 
of gazing and staring at women eye to eye)
4. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบฟงเสียงมาตุคามหัวเราะ ขับรอง หรือรองไหอยู ขางนอกฝา 
นอกกํ าแพง แลวปล้ืมใจ (enjoyment of listening to women as they laugh, talk, sing 
or weep beyond a wall or a fence)
5. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบตามนึกถึงการเกาที่ไดเคยหัวเราะพูดจาเลนหัวกับมาตุคาม 
แลวปล้ืมใจ (enjoyment of recalling the laughs, talks and jests one formerly had 
with women)
6. ไมถึงอยางนั้น แตชอบดูคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้ง 5 
บํ ารุงบํ าเรอตนอยู แลวปล้ืมใจ (enjoyment of seeing a householder or a 
householder’s son indulging in sensual pleasures)
7. ไมถึงอยางนั้น แตประพฤติพรหมจรรย ตั้งปรารถนาเพื่อจะไดเปนเทพเจาหรือเทพองค
ใดองคหนึ่ง (leading the life of chastity aspiring to be reborn as a god or a deity)
A.IV.54. องฺ.สตฺตก.23/47/56.

[284] วญิญาณฐติ ิ 7 (ภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ — Vi¤¤àõaññhiti: abodes or 
supports of consciousness)
1. สัตวบางพวก มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชน พวกมนุษย เทพบางเหลา วินิปาติกะ 
(เปรต) บางเหลา (beings different in body and in perception)
2. สัตวบางพวก มีกายตางกัน แตมีสัญญาอยางเดียวกัน เชน เหลาเทพจํ าพวกพรหมผู
เกิดในภูมิปฐมฌาน (beings different in body, but equal in perception)
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3. สัตวบางพวก มีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เชน พวกเทพอาภัสสรา (beings 
equal in body, but different in perception)
4. สัตวบางพวก มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน พวกเทพสุภกิณหะ
(beings equal in body and in perception)
5. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Boundless Space)
6. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Boundless Consciousness)
7. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Nothingness)
D.III.253; A.IV.39. ที.ปา.11/335/265; องฺ.สตฺตก.23/41/41.

[285] วสิทุธ ิ 7 (ความหมดจด, ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเปนขั้นๆ, ธรรมที่ชํ าระสัตวให
บริสุทธิ์ ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนขั้นๆ ไปโดยลํ าดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน — 
Visuddhi: purity; stages of purity; gradual purification)
1. สีลวิสุทธิ (ความหมดจดแหงศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนใหบริสุทธิ์ และใหเปนไป
เพื่อสมาธิ — Sãla-visuddhi: purity of morality) วิสุทธิมัคควาไดแก ปาริสุทธิศีล 4 [160]
2. จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเปนบาทฐานแหง
วิปสสนา — Citta~: purity of mind) วิสุทธิมัคควา ไดแก สมาบัติ 8 พรอมทั้งอุปจาร
3. ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เปนจริง 
เปนเหตขุมความเขาใจผดิวาเปนสตัวบคุคลเสยีได เริม่ด ํารงในภมูแิหงความไมหลงผดิ — Diññhi~: 
purity of view; purity of understanding) จัดเปนขั้นกํ าหนดทุกขสัจจ
4. กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย, ความบริสุทธิ์ขั้นที่
ทํ าใหกํ าจัดความสงสัยได คือ กํ าหนดรูปจจัยแหงนามรูปไดแลวจึงสิ้นสงสัยในกาลทั้ง 3 — 
Kaïkhàvitaraõa~: purity of transcending doubts) ขอนี้ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ หรือ 
ยถาภูตญาณ หรือ สัมมาทัสสนะ จัดเปนขั้นกํ าหนดสมุทัยสัจจ
5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณที่รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง คือ 
เริ่มเจริญวิปสสนาตอไปดวยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแหง
สังขารทั้งหลาย อันเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา เปนตรุณวิปสสนา คือวิปสสนาญาณออนๆ 
แลวมีวิปสสนูปกิเลส เกิดขึ้น กํ าหนดไดวาอุปกิเลสทั้ง 10 แหงวิปสสนานั้นมิใชทาง สวน
วิปสสนาที่เริ่มดํ าเนินเขาสูวิถีนั่นแลเปนทางถูกตอง เตรียมที่จะประคองจิตไวในวิถีคือ วิปสสนา-
ญาณ นั้นตอไป — Maggàmagga¤àõadassana~: purity of the knowledge and vision 
regarding path and not-path) ขอนี้จัดเปนขั้นกํ าหนดมัคคสัจจ
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6. ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิ (ความหมดจดแหงญาณอนัรูเหน็ทางด ําเนนิ คอื ประกอบความ
เพียรในวิปสสนาญาณทั้งหลายเริ่มแตอุทยัพพยานุปสสนาญาณที่พนจากอุปกิเลสดํ าเนินเขาสูวิถี
ทางแลวนัน้ เปนตนไป จนถงึสจัจานโุลมกิญาณหรอือนโุลมญาณ อนัเปนทีส่ดุแหงวปิสสนา ตอแต
นีก้จ็ะเกดิโคตรภญูาณ คัน่ระหวางวสิทุธขิอนีก้บัขอสดุทาย เปนหัวตอแหงความเปนปุถุชนกับ
ความเปนอรยิบคุคล โดยสรปุ วสิทุธขิอนี ้กค็อื วปิสสนาญาณ 9 — Pañipadà¤àõadassana~: 
purity of the knowledge and vision of the way of progress)
7. ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ คือ ความรูในอริยมรรค 4 หรือ
มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเปนตนไป เมื่อมรรคเกิดแลวผลจิตแตละอยางยอมเกิด
ขึ้นในลํ าดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอัน
บรรลุผลที่หมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
— ¥àõadassana~: purity of knowledge and vision)

วิสุทธิ 7 เปนปจจัยสงตอกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ 7 ผลัดสงตอกันใหบุคคลถึงที่
หมาย โดยนัยดังแสดงแลว

ดู [328] วิปสสนูปกิเลส 10; [311] วิปสสนาญาณ 9.
M.I.149; Vism.1–710. ม.มู.12/298/295; คัมภีรวิสุทธิมัคคท้ังหมด.

[286] สปัปายะ 7 (สิ่งที่สบาย, สภาพเอื้อ, สิ่งที่เกื้อกูล, สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการ
เจริญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งมั่น ไมเสื่อมถอย — Sappàya: beneficial or 
advantageous conditions; suitable or agreeable things; things favourable to 
mental development)
1. อาวาสสัปปายะ (ที่อยูซึ่งเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ — âvàsa-sappàya: 
suitable abode) บางแหงเรียก เสนาสนสัปปายะ
2. โคจรสัปปายะ (ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เชน มีหมูบานหรือชุมชนที่มีอาหาร
บริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป — Gocara~: suitable resort)
3. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เชน พูดคุยเลาขานกันแตในกถาวัตถุ 10 และพูดแต
พอประมาณ — Bhassa~: suitable speech) บางแหงเรียก ธัมมัสสวนสัปปายะ
4. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนที่
ปรึกษาเหมาะใจ — Puggala~: suitable person)
5. โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก — 
Bhojana~: suitable food) บางแหงเรียก อาหารสัปปายะ
6. อุตุสัปปายะ (ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกิน
ไป เปนตน — Utu~: suitable climate)
7. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เชน บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอด



[287] พจนานุกรมพุทธศาสตร210

จนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี — Iriyàpatha~: suitable posture)
Vism. 127; Vin.A.II.429; MA.II.911. วิสุทฺธิ.1/161; วินย.อ.1/524; ม.อ.3/570.

[287] สปัปรุสิธรรม 71 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทํ าใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของ
คนดี, ธรรมของผูดี — Sappurisa-dhamma: qualities of a good man; virtues of a 
gentleman)
1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลัก
เกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทํ าใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทํ าเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํ าตามหลักการขอนี้ๆ จึง
จะใหเกิดผลที่ตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน — Dhamma¤¤utà: knowing the 
law; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุง
หมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํ า หรือความเปนไปตาม
หลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร กํ าหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทํ าอยูมีความมุงหมาย
อยางไร เมื่อทํ าไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน — Attha¤¤utà: knowing the 
meaning; knowing the purpose; knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ าลัง ความรู ความ
สามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม และ
รูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป — Atta¤¤utà: knowing oneself)
4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและ
บริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณใน
การลงทณัฑอาชญาและในการเกบ็ภาษ ีเปนตน — Matta¤¤utà: moderation; knowing how
to be temperate; sense of proportion)
5. กาลัญตุา (ความรูจกักาล คอื รูกาลเวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาทีค่วรหรอืจะตองใชใน
การประกอบกจิ ท ําหนาทีก่ารงาน หรอืปฏบิตักิารตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทนัเวลา ให
พอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน — Kàla¤¤utà: knowing the proper time; knowing how to 
choose and keep time)
6. ปริสญัตุา (ความรูจกับรษิทั คอื รูจกัชมุชน และรูจกัทีป่ระชมุ รูกริยิาทีจ่ะประพฤตติอชมุชน
นัน้ๆ วา ชมุชนนีเ้มือ่เขาไปหา จะตองท ํากริยิาอยางนี ้ จะตองพดูอยางนี ้ ชมุชนนีค้วรสงเคราะห
อยางนี ้เปนตน — Parisa¤¤utà: knowing the assembly; knowing the society)
7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหง
บุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรู
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ที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะตํ าหนิ ยกยอง และแนะนํ าสั่ง
สอนอยางไร เปนตน — Puggala¤¤utà: knowing the individual; knowing the 
different individuals)

ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอนี้ ชื่อวา เปนผูประกอบดวยสังฆคุณครบ 9 แมพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบดวยธรรมเหลานี้ (ทานแสดงไว
เฉพาะขอหลัก 5 ขอ คือ ขอ 1, 2, 4, 5, 6 องฺ.ปฺจก.22/131/166; A.III.148) จึงทรงยังธรรมจักรและ
อาณาจักรใหเปนไปดวยดี.
D.III.252,283; A.IV.113. ที.ปา.11/331/264; 439/312; องฺ.สตฺตก.23/65/114.

[ ] สปัปรุสิธรรม 72 ดู [301] สัปปุริสธรรม 8.
[ ] สมบตัขิองอบุาสก 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7.
[ ] องคคณุของกลัยาณมติร 7 ดู [278] กัลยาณมิตรธรรม 7.
[288] อนสุยั 7 (กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน — Anusaya: latent tendencies)

1. กามราคะ (ความกํ าหนัดในกาม, ความอยากไดติดใจในกาม — Kàmaràga: lust for 
sensual pleasures)
2. ปฏิฆะ (ความขัดใจ, ความหงุดหงิดขัดเคือง คือ โทสะ — Pañigha: repulsion; irritation; 
grudge)
3. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด, การยึดถือความเห็น เอาความคิดเห็นเปนความจริง — Diññhi: wrong 
view; speculative opinion)
4. วิจิกิจฉา (ความลังเล, ความสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
5. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
6. ภวราคะ (ความกํ าหนัดในภพ, ความอยากเปน อยากยิ่งใหญ อยากยั่งยืน — Bhavaràga: 
lust for becoming)
7. อวิชชา (ความไมรูจริง คือ โมหะ — Avijjà: ignorance)

อนุสัย 7 นี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังโยชน 7
D.III.254, 282; A.IV.8; Vbh.383. ที.ปา.11/337/266; องฺ.สตฺตก.23/11/8; อภิ.วิ.35/1005/517.

[289] อปรหิานยิธรรม 71 ของกษตัรยิวชัช ี หรอื วชัชอีปรหิานยิ-
ธรรม 7 (ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สํ าหรับหมู
ชนหรือผูบริหารบานเมือง — Vajjã-aparihàniyadhamma: things leading never to 
decline but only to prosperity; conditions of welfare)
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings)
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํ ากิจที่พึงทํ า (to 
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meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and 
duties in harmony)

ขอน้ีแปลอีกอยางหน่ึงวา: พรอมเพรียงกันลุกข้ึนปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํ ากิจทั้งหลาย
3. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไวเดิม (to introduce no 
revolutionary ordinance, or break up no established ordinance, but abide by the 
original or fundamental Vajjian norm and principles)
4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคํ าของทาน
วาเปนสิ่งอันควรรับฟง (to honour and respect the elders among the Vajjians and 
deem them worthy of listening to)
5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ (the women 
and girls of the families are to dwell without being forced or abducted)
6. เคารพสกัการะบชูาเจดยี (ปชูนยีสถานและปชูนยีวตัถ ุตลอดถงึอนสุาวรยีตางๆ) ของวชัชี
(ประจํ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทํ าแก
เจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป (to honour and worship the Vajjian shrines, monuments
and objects of worship, both central and provincial, and do not neglect those righteous
ceremonies held before for them)
7. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกวาง หมายถึงบรรพชิตผูดํ ารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจวา ขอ
พระอรหันตทั้งหลายที่ยังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก
(to provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish 
that the Arahants who have not come may enter the realm and those who have 
entered may dwell pleasantly therein)

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลาย ผูปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะ
เอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี.
D.II.73; A.IV.15. ที.ม.10/68/86; องฺ.สตฺตก.23/20/18.

[290] อปรหิานยิธรรม 72 ของภกิษ ุหรอื ภกิขอุปรหิานยิธรรม 7
(ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สํ าหรับภิกษุทั้งหลาย — 
Bhikkhu-aparihàniyadhamma:  things leading never to decline but only to
prosperity; conditions of welfare)
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings)
2. พรอมเพรยีงกนัประชมุ พรอมเพรยีงกนัเลิกประชมุ พรอมเพรยีงกนัท ํากจิทีส่งฆจะตองท ํา 
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(to meet together in harmony, disperse in harmony, and do the business and 
duties of the Order in harmony)

ขอน้ีแปลอีกอยางวา: พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันลุกข้ึนจัดการแกไขสิ่งเสียหาย เหตุไม
งาม พรอมเพรียงกันทํ ากิจที่สงฆจะตองทํ า
3. ไมบญัญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจาไมทรงบญัญตั ิ ไมลมลางสิง่ทีพ่ระองคทรงบญัญตัไิว สมาทาน
ศึกษาอยูในสกิขาบททัง้หลายตามทีพ่ระองคทรงบญัญตัไิว (to introduce no revolutionary 
ordinance, break up no established ordinance, but train oneself in accordance with 
the prescribed training rules)
4. ภกิษเุหลาใดเปนผูใหญ เปนสงัฆบดิร เปนสงัฆปรณิายก เคารพนบัถอืภกิษเุหลานัน้ เห็น
ถอยค ําของทานวาเปนสิง่อนัควรรบัฟง (to honour and respect those elders of long 
experience, the fathers and leaders of the Order and deem them worthy of 
listening to)
5. ไมลุอ ํานาจตณัหาคอืความอยากทีเ่กดิขึน้ (not to fall under the influence of craving 
which arises)
6. ยินดีในเสนาสนะปา (to delight in forest retreat)
7. ตัง้สตริะลึกไวในใจวา สพรหมจาร ี(เพือ่นพรหมจาร)ี ทัง้หลายผูมศีีลงาม ซึง่ยังไมมา ขอให
มา ทีม่าแลว ขอใหอยูผาสกุ (to establish oneself in mindfulness, with this thought, 
“Let disciplined co-celibates who have not come, come hither, and let those that 
have already come live in comfort.”)
D.II.77; A.IV.20. ที.ม.10/70/90; องฺ.สตฺตก.23/21/21.

[291] อปรหิานยิธรรม 73 ของภกิษ ุหรอื ภกิขอุปรหิานยิธรรม 7
อีกหมวดหนึ่ง (Bhikkhu-aparihàniyadhamma)
1. น กมฺมารามตา (ไมมัวเพลินการงาน คือไมหลงเพลิดเพลินหมกมุนวุนอยูกับงาน เชน การ
เย็บจีวร ทํ าบริขารตางๆ เปนตน จนเสื่อมเสียการเลาเรียนศึกษาบํ าเพ็ญสมณธรรม — Na 
kammàràmatà: not to be fond of business)
2. น ภสฺสารามตา (ไมมัวเพลินการคุย — Na bhassàràmatà: not to be fond of gossip)
3. น นิทฺทารามตา (ไมมัวเพลินการหลับนอน — Na niddàràmatà: not to be fond of 
sleeping)
4. น สงฺคณิการามตา (ไมมัวเพลินการคลุกคลีหมูคณะ — Na saïgaõikàràmatà: not to 
be fond of society)
5. น ปาปจฺฉตา (ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก, ไมตกอยูในอํ านาจความปรารถนาลามก — 
Na pàpicchatà: not to have nor fall under the influence of evil desire)
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6. น ปาปมิตฺตตา (ไมเปนผูมีปาปมิตร — Na pàpamittatà: not to have evil friends)
7. น อนฺตราโวสาน ํ (ไมถึงความหยุดยั้งนอนใจเสียในระหวาง ดวยการบรรลุคุณวิเศษเพียง
ชั้นตนๆ  — Na antaràvosàna§: not to come to a stop on the way by the 
attainment of lesser success)
D.II.78; A.IV.21. ที.ม.10/71/92; องฺ.สตฺตก.23/22/23.

[292] อรยิทรพัย 7 (ทรัพยอันประเสริฐ, ทรัพยคือคุณธรรมประจํ าใจอยางประเสริฐ — 
Ariya-dhana: noble treasures)
1. ศรัทธา (ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทํ า — Saddhà: 
confidence)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหเรียบรอย ประพฤติถูกตองดีงาม — Sãla: morality; good 
conduct; virtue)
3. หิริ (ความละอายใจตอการทํ าความชั่ว — Hiri: moral shame; conscience)
4. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอความชั่ว — Ottappa: moral dread; fear-to-err)
5. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning )
6. จาคะ (ความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ — Càga: liberality)
7. ปญญา (ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน 
รูคิด รูพิจารณา และรูที่จะจัดทํ า — Pa¤¤à: wisdom)

อริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐอยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพยภายนอก เพราะไมมีผูใด
แยงชิง ไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทํ าใจใหไมอางวางยากจน และเปนทุนสรางทรัพย
ภายนอกไดดวย

ธรรม 7 นี ้ทานเรยีกวาเปน พหกุารธรรม หรอื ธรรมมอีปุการะมาก (Bahukàradhamma:
virtues of great assistance; D.III.282; ที.ปา.11/433/310) เพราะเปนกํ าลังหนุนชวยสงเสริมใน
การบํ าเพ็ญคุณธรรมตางๆ ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสํ าเร็จไดอยางกวางขวาง
ไพบูลย เปรียบเหมือนคนมีทรัพยมาก ยอมสามารถใชจายทรัพยเลี้ยงตนเลี้ยงผูอื่นใหมีความสุข 
และบํ าเพ็ญประโยชนตางๆ ไดเปนอันมาก.
D.III.163,267; A.IV.5. ที.ปา.11/326/264; องฺ.สตฺตก.23/6/5.

[ ] อรยิบคุคล 7 ดู [63] อริยบุคคล 7.
[ ] อบุาสกธรรม 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7.



อัฏฐกะ — หมวด 8
Groups of Eight

(including related groups)

[ ] ฌาน 8 ดู [10] ฌาน 8.
[293] มรรคมอีงค 8 หรือ อฏัฐงัคกิมรรค (เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค
แปลวา “ทางมอีงคแปดประการ อนัประเสรฐิ” — Aññhaïgika-magga: the Noble Eightfold
Path); องค 8 ของมรรค (มัคคังคะ — factors or constituents of the Path) มีดังนี้
1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือ รูอกุศลและ
อกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท — Sammàdiññhi: Right View; Right 
Understanding)
2. สัมมาสังกัปปะ (ดํ าริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป อวิหิงสาสังกัปป — 
Sammàsaïkappa: Right Thought) ดู [69] กุศลวิตก 3
3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต 4 — Sammàvàcà: Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทํ าชอบ ไดแก กายสุจริต 3 — Sammàkammanta: Right Action)
5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ — Sammà-àjãva:
Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Sammàvàyàma:
Right Effort)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน 4 — Sammàsati: Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ไดแก ฌาน 4 — Sammàsamàdhi: Right Concentration)

องค 8 ของมรรค จัดเขาในธรรมขันธ 3 ขอตน คือ ขอ 3, 4, 5 เปน ศีล ขอ 6, 7, 8 เปน 
สมาธิ ขอ 1, 2 เปน ปญญา ดู [124] สิกขา 3; และหมวดธรรมที่อางถึงทั้งหมด

มรรคมีองค 8 นี้ เปนอริยสัจจ ขอที่ 4 และไดชื่อวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา “ทางสาย
กลาง” เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีที่จะนํ าไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข 
ปลอดปญหา ไมติดของในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ดู [15] ที่
สุด 2; [204] อริยสัจจ 4
D.II.312; M.I.61; M.III.251; Vbh.235. ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/123; ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/569/307.

[294] ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยั 8 หรอื หลกัก ําหนดธรรมวนิยั 8
(Dhammavinaya-jànanalakkhaõa: criteria of the Doctrine and the Discipline)

ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
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1. วิราคะ คือ ความคลายกํ าหนัด, ความไมติดพัน เปนอิสระ (Viràga: detachment; 
dispassionateness) มิใชเพื่อความกํ าหนัดยอมใจ หรือเสริมความติดใคร
2. วิสังโยค คือ ความหมดเครื่องผูกรัด, ความไมประกอบทุกข (Visa§yoga: release from 
bondage) มิใชเพื่อผูกรัด หรือประกอบทุกข
3. อปจยะ คือ ความไมพอกพูนกิเลส (Apacaya: dispersion of defilements) มิใชเพื่อ
พอกพูนกิเลส
4. อัปปจฉตา คือ ความอยากอันนอย, ความมักนอย (Appicchatà: wanting little) มิใช
เพื่อความอยากอันใหญ, ความมักใหญ หรือมักมากอยากใหญ
5. สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ (Santuññhi: contentment) มิใชเพื่อความไมสันโดษ
6. ปวิเวก คือ ความสงัด (Paviveka: seclusion; solitude) มิใชเพื่อความคลุกคลีอยูในหมู
7. วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร (Viriyàrambha: energy; exertion) มิใชเพื่อ
ความเกียจคราน
8. สภุรตา คอื ความเลีย้งงาย (Subharatà: being easy to support) มใิชเพือ่ความเลีย้งยาก

ธรรมเหลานี้ พึงรูวาเปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุสาสน คือคํ าสอนของพระศาสดา; หมวดนี้ 
ตรัสแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี
Vin.II.259; A.IV.280. วินย.7/523/331; องฺ.อฏก.23/143/289.

[295] ลกัษณะตดัสนิธรรมวนิยั 7 หรอื หลกัก ําหนดธรรมวนิยั 7
(Dhammavinaya-jànanalakkhaõa: criteria of the Doctrine and the Discipline)

ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
1. เอกันตนิพพิทา (ความหนายสิ้นเชิง, ไมหลงใหลเคลิบเคลิ้ม — Ekantanibbidà:
disenchantment)
2. วิราคะ (ความคลายกํ าหนัด, ไมยึดติดรัดตัว เปนอิสระ — Viràga: detachment)
3. นิโรธ (ความดับ, หมดกิเลสหมดทุกข — Nirodha: extinction)
4. อุปสมะ (ความสงบ — Upasama: calm; peace)
5. อภิญญา (ความรูยิ่ง, ความรูชัด — Abhi¤¤à: discernment; direct knowledge)
6. สัมโพธะ (ความตรัสรู — Sambodha: enlightenment)
7. นิพพาน (นิพพาน — Nibbàna)

ธรรมเหลานี้ พึงรูวาเปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุสาสน คือคํ าสอนของพระศาสดา; หมวดนี้ 
ตรัสแกพระอุบาลี
A.IV.143. องฺ.สตฺตก.23/80/146.

[296] โลกธรรม 8 (ธรรมดาของโลก, เรื่องของโลก, ความเปนไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุน
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เวียนมาหาสัตวโลกและสัตวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป — Loka-dhamma: wordly 
conditions; wordly vicissitudes)
1. ลาภ (ไดลาภ, มีลาภ — Làbha: gain)
2. อลาภ (เสื่อมลาภ, สูญเสีย — Alàbha: loss)
3. ยส (ไดยศ, มียศ — Yasa: fame; rank; dignity)
4. อยส (เสื่อมยศ — Ayasa: obscurity)
5. นินทา (ติเตียน — Nindà: blame)
6. ปสังสา (สรรเสริญ — Pasa§sà: praise)
7. สุข (ความสุข — Sukha: happiness)
8. ทุกข (ความทุกข — Dukkha: pain)

โดยสรุปเปน 2 คือ ขอ 1, 3, 6, 7 เปน อิฏฐารมณ คือ สวนที่นาปรารถนา; ขอที่เหลือเปน 
อนิฏฐารมณ คือ สวนที่ไมนาปรารถนา

โลกธรรมเหลานี ้ ยอมเกดิขึน้ทัง้แกปถุชุนผูมไิดเรยีนรู และแกอรยิสาวกผูไดเรยีนรู ตางกนั
แตวา คนพวกแรกยอมไมรูเหน็เขาใจตามความเปนจรงิ ลุมหลง ยนิดยีนิราย ปลอยใหโลกธรรม
เขาครอบง ํายํ ่ายจีติ ฟยูบุเรือ่ยไป ไมพนจากทกุข มโีสกะปรเิทวะ เปนตน สวนอรยิสาวกผูไดเรยีนรู 
พจิารณาเหน็ตามเปนจรงิ วาสิง่เหลานีอ้ยางใดกต็ามทีเ่กดิขึน้แกตน ลวนไมเทีย่ง เปนทกุข มคีวาม
แปรปรวนเปนธรรมดา ไมหลงใหลมวัเมาเคลิม้ไปตามอฏิฐารมณ ไมขุนมวัหมนหมองคลุมคลัง่ไป
ในเพราะอนฏิฐารมณ มสีตดิ ํารงอยู เปนผูปราศจากทกุข มโีสกะปรเิทวะ เปนตน
A.IV.157. องฺ.อฏก.23/96/159.

[297] วชิชา 8 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: supernormal knowledge)
1. วิปสสนาญาณ (ญาณในวิปสสนา, ญาณที่เปนวิปสสนา คือปญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือ
นามรูปโดยไตรลักษณ มีตางกันออกไปเปนชั้นๆ ตอเนื่องกัน — Vipassanà¤àõa: insight-
knowledge)
2. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์สํ าเร็จดวยใจ, ฤทธิ์ทางใจ คือ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ ดุจชักไสจาก
หญาปลอง ชักดาบจากฝก หรือชักงูออกจากคราบ — Manomayiddhi: mind-made 
magical power)
3. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ตางๆ ได — Iddhividhà: supernormal powers)
4. ทิพพโสต (หูทิพย — Dibbasota: divine ear)
5. เจโตปริยญาณ (ความรูที่กํ าหนดใจผูอื่นได — Cetopariya¤àõa: penetration of the 
minds of others)
6. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได — Pubbenivàsànussati: remembrance of former 
existences)
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7. ทิพพจักข ุ(ตาทิพย — Dibbacakkhu: divine eye)
8. อาสวักขยญาณ (ความรูที่ทํ าใหสิ้นอาสวะ — âsavakkhaya¤àõa: knowledge of the 
exhaustion of mental intexicants)

ขอที่ 2 โดยมากจัดเขาในขอที่ 3 ดวย ขอที่ 3 ถึง 8 (6 ขอทาย) ตรงกับ อภิญญา 6 ดู
[106] วิชชา 3; [274] อภิญญา 6; [311] วิปสสนาญาณ 9.
D.I.76–84; M.II.17. ที.สี.9/131–138/101–112.

[298] วโิมกข 8 (ความหลุดพน, ภาวะที่จิตปลอดพนจากสิ่งรบกวนและนอมดิ่งเขาไปใน
อารมณนั้นๆ อยางปลอยตัวหรือปลอดตัวเต็มที่ ซึ่งเปนไปในขั้นตอนตางๆ  — Vimokkha: 
liberations; the eight stages of release)
1. ผูมีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดยเจริญกสิณที่กํ าหนดวัตถุใน
กายของตน เชน สีผม — Remaining in the Fine-Material Sphere, one perceives 
corporeal forms.)
2. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดย
เจริญกสิณกํ าหนดอารมณภายนอก — Not perceiveing internal corporeal forms, one 
perceives corporeal forms externally.)
3. ผูนอมใจดิ่งไปวา “งาม” (ไดแก ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กํ าหนดสีที่งาม หรือเจริญ
อัปปมัญญา — One is intent on the thought, “It is beautiful”.)
4. เพราะลวงเสยีซึง่รปูสญัญาโดยประการทัง้ปวง เพราะปฏฆิสญัญาดบัไป เพราะไมใสใจ
นานตัตสญัญา จงึเขาถงึอากาสานญัจายตนะ โดยมนสกิารวา อากาศหาทีส่ดุมไิด (— One
attains and abides in the Sphere of Unbounded Space.)
5. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได (— One attains and abides in the Sphere of 
Unbounded Consciousness.)
6. เพราะลวงเสยีซึง่วญิญาณญัจายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึอากญิจญัญายตนะ โดย
มนสกิารวา ไมมอีะไรเลย (— One attains and abides in the Sphere of Nothingness.)
7. เพราะลวงเสยีซึง่อากญิจญัญายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึเนวสญัญานาสญัญายตนะ
อยู (— One attains and abides in the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-
perception.)
8. เพราะลวงเสยีซึง่เนวสญัญานาสญัญายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึสญัญาเวทยตินโิรธ
อยู (— One attains and abides in the Cessation of Perception and Feeling.)
D.III.262,288; A.IV.306. ที.ปา.11/350/276; 453/328; องฺ.อฏก.23/163/315.

[ ] ศลี 8 ดู [240] ศีล 8.
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[ ] ศลี 8 ทั้งอาชวีะดู [241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ.
[299] สมาบตั ิ8 (คุณวิเศษเปนที่อันบุคคลเขาถึง หรือ ธรรมวิเศษที่ควรเขาถึง, การบรรลุ
ขั้นสูง — Samàpatti: attainment) ไดแก ฌาน 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4

ดู [9] ฌาน 4; [10] ฌาน 8; [207] อรูป 4.
Ps.I.20. ขุ.ปฏิ.31/60/34.

[300] สปัปรุสิทาน 8 (ทานของสัตบุรุษ, การใหอยางสัตบุรุษ — Sappurisa-dàna: 
gifts of a good man)
1. สุจึ เทติ (ใหของสะอาด — to give clean things)
2. ปณีตํ เทติ (ใหของประณีต — to give choice things)
3. กาเลน เทติ (ใหของเหมาะกาล ใหถูกเวลา — to give at fitting times)
4. กปฺปยํ เทติ  (ใหของสมควร ใหของที่ควรแกเขา ซึ่งเขาจะใชได — to give proper things)
5. วิเจยฺย เทติ (พิจารณาเลือกให ใหดวยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให ใหเกิดผล
เกิดประโยชนมาก — to give with discretion)
6. อภิณฺห ํเทติ (ใหเนอืงนติย ใหประจ ํา หรอืสมํ ่าเสมอ — to give repeatedly or regularly)
7. ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ (เมื่อให ทํ าจิตผองใส — to calm one’s mind on giving)
8. ทตฺวา อตฺตมโน โหติ (ใหแลว เบิกบานใจ — to be glad after giving)
A.IV.243. องฺ.อฏก.23/127/248.

[301] สปัปรุสิธรรม 8 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทํ าใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของ
คนดี — Sappurisa-dhamma: qualities of a good man)
1. สทฺธมฺมสมนฺนาคโต (ประกอบดวยสทัธรรม 7 ประการ — Saddhamma-samannàgato:
to be endowed with the seven virtues) คือ
ก. มีศรัทธา — to have confidence
ข. มีหิร ิ— to have moral shame
ค. มีโอตตัปปะ — to have moral fear
ง. เปนพหูสูต — to be much learned
จ. มีความเพียรอันปรารภแลว — to be of stirred-up energy
ฉ. มีสติมั่นคง — to have established mindfulness
ช. มีปญญา — to have wisdom

2. สปฺปุริสภตฺตี (ภักดีสัตบุรษ คือ คบหาสมณพราหมณ ทานผูประกอบดวยสัทธรรม 7 
ประการขางตน เปนมิตรสหาย — Sappurisa-bhattã: to consort with good men)
3. สปฺปุริสจินฺตี (คิดอยางสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น — 
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Sappurisa-cintã: to think as do good men)
4. สปฺปุริสมนฺต ี (ปรึกษาอยางสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใด ก็ไมปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตน
และผูอื่น — Sappurisa-mantã: to consult as do good men)
5. สปฺปริุสวาโจ (พดูอยางสตับรุษุ คอื พดูแตค ําทีถ่กูตองตามวจสีจุรติ 4 — Sappurisa-vàco:
to speak as do good men)
6. สปฺปุริสกมฺมนฺโต (ทํ าอยางสัตบุรุษ คือ ทํ าการที่ถูกตองตามกายสุจริต 3 — Sappurisa-
kammanto: to act as do good men)
7. สปฺปริุสทฏิี (มคีวามเหน็อยางสตับรุษุ  คอื มสีมัมาทฏิฐิ  เชนวา ท ําดไีดด ีท ําชัว่ไดชัว่ เปนตน
— Sappurisa-diññhã: to have the views of good men)
8. สปฺปุริสทานํ เทติ (ใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ใหตามหลักสัปปุริสทาน เชนใหโดยเอื้อเฟอทั้ง
แกของที่ตัวให ทั้งแกผูรับทาน ใหของบริสุทธิ์ ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะมีตามมา เปนตน — 
Sappurisadàna§ deti: to give a gift as do good men)

บางทีเรียกวา สัปปุริสธรรม 7 เพราะนับเฉพาะสัทธรรม 7 ในขอ 1
M.III.23. ม.อุ.14/143/112.

[ ] หลกัตดัสนิธรรมวนิยั 8 ดู [294] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8.
[ ] อรยิบคุคล 8 ดู [57] อริยบุคคล 8.
[ ] อรยิอฏัฐงัคกิมรรค ดู [293] มรรคมีองค 8.
[ ] อวชิชา 8 ดู [209] อวิชชา 8.
[ ] อาชวีฏัฐมกศลี ดู [241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ.
[ ] อโุบสถศลี ดู [240] ศีล 8.



นวกะ — หมวด 9
Groups of Nine

(including related groups)

[302] นวงัคสตัถศุาสน (ค ําสอนของพระศาสดามอีงค 9 — Navaïga-satthusàsana:
the Teacher’s nine-factored dispensation; the Master’s ninefold teaching)
1. สตุตฺํ (สตูร ไดแก พทุธพจนทีม่สีาระเปนแกนรอยเรยีงเรือ่งหนึง่ๆ หมายเอาอภุโตวภิงัค นทิเทส 
ขนัธกะ ปรวิาร พระสตูรในสตุตนบิาต และพทุธวจนะอืน่ๆ ทีม่ชีือ่วา สตุตะ หรอื สตุตนัตะ กลาว
งายคอื วนิยัปฎก คมัภรีนทิเทสทัง้สอง และพระสตูรทัง้หลาย — Sutta: threads; discourses)
2. เคยยฺํ (เคยยะ ไดแก ความทีม่รีอยแกวและรอยกรองผสมกนั หมายเอาพระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด 
โดยเฉพาะสคาถวรรคในสงัยตุตนกิาย — Geyya: discourses mixed with verses; songs)
3. เวยฺยากรณํ (ไวยากรณ ไดแก ความรอยแกวลวน หมายเอาพระอภิธรรมปฎกทั้งหมด พระ
สูตรที่ไมมีคาถา และพุทธพจนอื่นใดที่ไมจัดเขาในองค 8 ขอที่เหลือ — Veyyàkaraõa: prose-
expositions)
4. คาถา (คาถา ไดแก ความรอยกรองลวน หมายเอา ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถา
ลวนในสุตตนิบาตที่ไมมีชื่อวาเปนสูตร — Gàthà: verses)
5. อุทานํ (อุทาน ไดแก พระคาถาที่ทรงเปลงดวยพระหฤทัยสหรคตดวยโสมนัสสัมปยุตดวย
ญาณ พรอมทั้งขอความอันประกอบอยูดวย รวมเปนพระสูตร 82 สูตร — Udàna: 
exclamations; psalms; verses of uplift)
6. อิติวุตฺตกํ (อิติวุตตกะ ไดแก พระสูตร 110 สูตร ที่ตรัสโดยนัยวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา — 
Itivuttaka: Thus-said discourses)
7. ชาตกํ (ชาดก ไดแก ชาดก 550 เรื่อง มีอปณณกชาดก เปนตน — Jàtaka: birth-stories)
8. อพฺภูตธมฺมํ (อัพภูตธรรม หรือเรื่องอัศจรรย ไดแก พระสูตรที่วาดวยขออัศจรรย ไมเคยมี 
ทุกสูตร เชน ที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี 4 อยางนี้ หาไดในอานนท” ดังนี้
เปนตน — Abbhåtadhamma: marvellous ideas)
9. เวทลฺลํ (เวทัลละ ไดแก พระสูตรแบบถามตอบ ซึ่งผูถามไดทั้งความรูและความพอใจ ถาม
ตอๆ ไป เชน จฬูเวทลัลสตูร มหาเวทลัลสตูร สมัมาทฏิฐสิตูร สกักปญหสตูร สงัขารภาชนยีสตูร
และมหาปุณณมสูตร เปนตน — Vedalla: question-and-answer; catechetical suttas)

คํ าวา นวังคสัตถุสาสน นี้ เปนคํ ารุนคัมภีรอปทาน พุทธวงส และอรรถกถาทั้งหลาย บางที
เรยีกวา ชนิสาสน บาง พทุธวจนะ บาง สวนในบาลทีีม่าทัง้หลายเรยีกวา ธรรม บาง สตุะ บาง

ดู [51] สาสน หรือ ศาสนา 2.
Vin.III.8; M.I.133; A.II.5; A.III.86. วินย.1/7/12; ม.มู.12/278/268; องฺ.จตุกฺก.21/6/8; องฺ.ปฺจก.22/73/98.
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[303] พทุธคณุ 9 (คุณของพระพุทธเจา — Buddhaguõa: virtues or attributes of 
the Buddha)
อิติป โส ภควา (แมเพราะอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น — Thus indeed is he, the 
Blessed One,)
1. อรหํ (เปนพระอรหันต คือ เปนผูบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ทํ าลายกํ าแหงสังสารจักรไดแลว เปน
ผูควรแนะนํ าสั่งสอนผูอื่น ควรไดรับความเคารพบูชา เปนตน — Araha§: holy; worthy; 
accomplished)
2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง — Sammàsambuddho: fully self-enlightened)
3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือความรู และจรณะ คือ ความประพฤติ 
— Vijjàcaraõa-sampanno: perfect in knowledge and conduct)
4. สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว คือ ทรงดํ าเนินพระพุทธจริยาใหเปนไปโดยสํ าเร็จผลดวยดี พระ
องคเองก็ไดตรัสรูสํ าเร็จเปนพระพุทธเจา ทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจก็สํ าเร็จประโยชนยิ่งใหญแกชนทั้ง
หลายในที่ที่เสด็จไป และไดประดิษฐานพระศาสนาไว แมปรินิพพานแลวก็เปนประโยชนแก
มหาชนสืบมา — Sugato: well-gone; well-farer; sublime)
5. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหงโลกคือสังขารทั้งหลาย 
ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกทั้งปวง ผูเปนไปตามอํ านาจแหงคติธรรมดาโดยถอง
แท เปนเหตุใหทรงดํ าเนินพระองคเปนอิสระ พนจากอํ านาจครอบงํ าแหงคติธรรมดานั้น และทรง
เปนที่พึ่งแหงสัตวทั้งหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได — Lokavidå: knower of the worlds)
6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ไมมีใครยิ่งไปกวา คือ ทรงเปนผูฝก
คนไดดีเยี่ยม ไมมีผูใดเทียมเทา — Anuttaro purisadammasàrathi: the incomparable 
leader of men to be tamed)
7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย — Satthà deva-
manussàna§: the teacher of gods and men)
8. พุทฺโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือและขอปฏิบัติทั้งหลายที่
ถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความหลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไมติด ไมหลง ไม
หวงกังวลในสิ่งใดๆ มีการคํ านึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน บํ าเพ็ญพุทธกิจ
ไดถูกตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การที่ทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้ และทรงบํ าเพ็ญ
พุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความเปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือทํ าให
ทรงเบิกบานดวย — Buddho: awakened)
9. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทํ าการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการ หรือ เปนผูจํ าแนก
แจกธรรม — Bhagavà: blessed; analyst)

พุทธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอยางวา นวารหาทิคุณ (คุณของพระพุทธเจา 9 ประการ มี อรหํ
เปนตน) บางทีเลือนมาเปน นวรหคุณ หรือ นวารหคุณ แปลวา “คุณของพระพุทธเจาผูเปน
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พระอรหันต 9 ประการ”
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/317.

[304] พทุธคณุ 2 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of the Buddha)
1. อัตตหิตสมบัติ (ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงบํ าเพ็ญประโยชนสวนพระองคเอง 
เสร็จสิ้นสมบูรณแลว — Attahita-sampatti: to have achieved one’s own good; 
accomplishment of one’s own welfare) พระคุณขอนี้มุงเอาพระปญญาเปนหลัก เพราะ
เปนเครื่องใหสํ าเร็จพุทธภาวะ คือ ความเปนพระพุทธเจา และความเปน อัตตนาถะ คือ พึ่งตน
เองได
2. ปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรงบํ าเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกผู
อื่น — Parahita-pañipatti: practice for the good or welfare of others) พระคุณขอนี้มุง
เอาพระกรุณาเปนหลัก เพราะเปนเครื่องใหสํ าเร็จพุทธกิจ คือ หนาที่ของพระพุทธเจา และความ
เปนโลกนาถ คือ เปนที่พึ่งของชาวโลกได

พุทธคุณ 9 ในขอกอน [303] ยอลงแลวเปน 2 อยางดังแสดงมานี้ คือ ขอ 1, 2, 3, 5 เปน
สวนอัตตหิตสมบัติ ขอ 6, 7 เปนสวนปรหิตปฏิบัติ ขอ 4, 8, 9 เปนทั้งอัตตหิตสมบัติและ
ปรหิตปฏิบัติ
DAò.I.8 (ฉบับไทยยังไมพิมพ) วิสุทฺธิ.ฏีกา1/258/381; 246/338 (ฉบับโรมันยังไมพิมพ)

[305] พทุธคณุ 3 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of the Buddha)
1. ปญญาคุณ (พระคุณคือพระปญญา — Pa¤¤à: wisdom)
2. วิสุทธิคุณ (พระคุณคือความบริสุทธิ์ — Visuddhi: purity)
3. กรุณาคุณ (พระคุณคือพระมหากรุณา — Karuõà: compassion)

ในพระคณุ 3 นี ้ขอทีเ่ปนหลกัและกลาวถงึทัว่ไปในคมัภรีตางๆ ม ี2 คอื ปญญา และกรณุา
สวนวิสุทธิ เปนพระคุณเนื่องอยูในพระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู คัมภีร
ทั้งหลายจึงไมแยกไวเปนขอหนึ่งตางหาก
(ฉบับโรมันยังไมพิมพ) นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา1/1.

[306] ธรรมคณุ 6 (คุณของพระธรรม — Dhammaguõa: virtues or attributes of 
the Dhamma)
1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปน
ความจริงแท อีกทั้งงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถพรอมทั้ง
พยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง — Svàkkhàto: 
Well proclaimed is the Dhamma by the Blessed One)
2. สนฺทิฏิโก (อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผูใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็น
ประจักษดวยตนเอง ไมตองเชื่อตามคํ าของผูอื่น ผูใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอื่นจะบอกก็เห็นไมได
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— Sandiññhiko: to be seen for oneself)
3. อกาลิโก (ไมประกอบดวยกาล คือ ไมขึ้นกับกาลเวลา พรอมเมื่อใด บรรลุไดทันที บรรลุเมื่อ
ใด เหน็ผลไดทนัท ีอกีอยางวา เปนจรงิอยูอยางไร กเ็ปนอยางนัน้ ไมจ ํากดัดวยกาล — Akàliko:
not delayed; timeless)
4. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน หรือทาทายตอการตรวจ
สอบ เพราะเปนของจริงและดีจริง — Ehipassiko: inviting to come and see; inviting 
inspection)
5. โอปนยิโก (ควรนอมเขามา คือ ควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึง ดวยการ
ปฏิบัติใหเกิดมีขึ้นในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวา เชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดู 
อีกอยางหนึ่งวาเปนสิ่งที่นํ าผูปฏิบัติใหเขาไปถึงที่หมายคือนิพพาน — Opanayiko: worthy of 
inducing in and by one’s own mind; worthy of realizing; to be tried by practice; 
leading onward)
6. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คือ เปนวิสัยของวิญูชนจะพึงรู
ได เปนของจํ าเพาะตน ตองทํ าจึงเสวยไดเฉพาะตัว ทํ าใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูได
ประจักษที่ในใจของตนนี่เอง — Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi: directly experienceable 
by the wise)

คุณขอที่ 1 มีความหมายกวางรวมทั้งปริยัติธรรม คือ คํ าสั่งสอนดวย สวนขอที่ 2 ถึง 6 มุง
ใหเปนคุณของโลกุตตรธรรม จะเห็นไดในที่อื่นๆ วา ขอที่ 2 ถึง 6 ทานแสดงไวเปน คุณบทของ
นิพพาน ก็มี
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[307] สงัฆคณุ 9 (คุณของพระสงฆ — Saïghaguõa: virtues of the Sangha; 
virtues or attributes of the community of noble disciples)
1. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี — 
Supañipanno: Of good conduct is the community of noble disciples of the 
Blessed One)
2. อุชุปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติตรง — Ujupañipanno: of upright conduct)
3. ายปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติถูกทาง — ¥àyapañipanno: of right conduct)
4. สามีจิปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติสมควร — Sàmãcipañipanno: of dutiful conduct; of 
proper conduct)

ยททิ ํจตตฺาร ิปรุสิยุคาน ิอฏ ปรุสิปคุคฺลา (ไดแก คูบรุษุ 4 ตวับคุคล 8 — namely, the
four pairs of men, the eight types of individuals.)

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้ — This community of 
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the disciples of the Blessed One is)
5. อาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกของคํ านับ คือควรรับของที่เขานํ ามาถวาย — âhuneyyo: 
worthy of gifts)
6. ปาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกการตอนรับ — Pàhuneyyo: worthy of hospitality)
7. ทกฺขิเณยฺโย (เปนผูควรแกทักษิณา, ควรแกของทํ าบุญ — Dakkhiõeyyo: worthy of 
offerings)
8. อฺชลิกรณีโย (เปนผูควรแกการทํ าอัญชลี, ควรแกการกราบไหว — A¤jalikaraõãyo: 
worthy of reverential salutation)
9. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เปนแหลงปลูกฝงและ
เผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก — Anuttara§ pu¤¤akkhetta§ lokassa: the 
incomparable field of merit or virtue for the world)
M.I.37; A.III.286. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[308] มละ 9 (มลทิน — Mala: stains)
1. โกธะ (ความโกรธ — Kodha: anger)
2. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีผูอื่น — Makkha: detraction; depre-
ciation)
3. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
4. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
5. มายา (มารยา — Màyà: deceit)
6. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, สาไถย — Sàtheyya: hypocrisy)
7. มุสาวาท (การพูดปด — Musàvàda: false speech)
8. ปาปจฉา (ความปรารถนาลามก — Pàpicchà: evil desire)
9. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Micchàdiññhi: false view)
Vbh.389. อภิ.วิ.35/1021/526.

[309] มานะ 9 (ความถอืตวั, ความส ําคญัตนเปนอยางนัน้อยางนี ้— Màna: conceit; pride)
1. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลิศกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Better 
am I.”)
2. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being superior to others, one thinks, “Equal 
am I.”)
3. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Worse 
am I.”)
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4. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเลิศกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Better am 
I.”)
5. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being equal to others, one thinks, “Equal am I.”)
6. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Worse am 
I.”)
7. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลิศกวาเขา (Being inferior to others, one thinks, “Better 
am I.”)
8. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being inferior to others, one thinks, “Equal am 
I.”)
9. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being inferior to others, one thinks, “Worse 
am I.”)
Nd180; Nd2226; Vbh.389. ขุ.ม.29/102/94; 829/519; ขุ.จู.30/578/283; อภิ.วิ.35/1022/527

[310] โลกตุตรธรรม 9 (ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก — Lokuttara-
dhamma: supermundane states) (+ โพธิปกขิยธรรม 37 = 46: ขุ.ปฏิ.31/620/535; Ps.II.166)
มรรค 4 (Magga: the Four Paths)
ผล 4 (Phala: the Four Fruitions)
นิพพาน หรือ อสังขตธาตุ 1 (Nibbàna: the Unconditioned State)

ดู [27] นิพพาน 2; [164] มรรค 4; [165] ผล 4.
Dhs.1094. อภิ.สํ.34/706/278; 911/355.

[311] วปิสสนาญาณ 9 (ญาณในวิปสสนา, ญาณที่นับเขาในวิปสสนา หรือที่จัดเปน
วิปสสนา คือ เปนความรูที่ทํ าใหเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง — 
Vipassanà¤àõa: insight-knowledge)
1. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความ
เกิดขึ้นและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแลวก็ตองดับไป 
ลวนเกิดขึ้นแลวก็ดับไปทั้งหมด — Udayabbaya¤àõa: knowledge of contemplation on 
rise and fall)
2. ภังคานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว 
คํ านึงเดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบสิ้น ก็เห็นวาสังขารทั้งปวงลวนจะตองสลายไปทั้งหมด 
— Bhaïga¤àõa: knowledge of contemplation on dissolution)
3. ภยตูปฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ เมื่อพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีทั่วไปแกทุกสิ่งทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารทั้งปวงไมวาจะเปนไปในภพใด
คตใิด กป็รากฏเปนของนากลวั เพราะลวนแตจะตองสลายไป ไมปลอดภยัทัง้สิน้ — Bhaya¤àõa:
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knowledge of the appearance as terror)
4. อาทนีวานปุสสนาญาณ (ญาณอนัค ํานงึเหน็โทษ คอื เมือ่พจิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวงซึง่ลวน
ตองแตกสลายไป เปนของนากลวัไมปลอดภยัทัง้สิน้แลว ยอมค ํานงึเหน็สงัขารทัง้ปวงนัน้วาเปนโทษ 
เปนสิ่งที่มีความบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข — âdãnava¤àõa: knowledge of 
contemplation on disadvantages)
5. นพิพทิานปุสสนาญาณ (ญาณอนัค ํานงึเหน็ดวยความหนาย คอื เมือ่พจิารณาเหน็สงัขารวา
เปนโทษเชนนัน้แลว ยอมเกดิความหนาย ไมเพลดิเพลนิตดิใจ — Nibbidà¤àõa: knowledge of 
contemplation on dispassion)
6. มญุจิตกัุมยตาญาณ (ญาณอนัค ํานงึดวยใครจะพนไปเสยี คอื เมือ่หนายสงัขารทัง้หลายแลว 
ยอมปรารถนาทีจ่ะพนไปเสยีจากสงัขารเหลานัน้ — Mu¤citukamyatà¤àõa: knowledge of the 
desire for deliverance)
7. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (ญาณอันคํ านึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อตองการจะพนไปเสีย จึง
กลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากํ าหนดดวยไตรลักษณเพื่อมองหาอุบายที่จะปลด
เปลื้องออกไป — Pañisaïkhà¤àõa: knowledge of reflective contemplation)
8. สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เมื่อพิจารณาสังขาร
ตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วามีความเปนอยูเปนไปของมัน
อยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินรายในสังขารทั้งหลาย แตนั้นมองเห็น
นิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได —
Saïkhàrupekkhà¤àõa: knowledge of equanimity regarding all formations)
9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจจ 
คือ เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขารทั้งหลาย ไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสูนิพพานแลว ญาณ
อันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ ยอมเกิดขึ้นในลํ าดับถัดไป เปนขั้นสุดทายของวิปสสนาญาณ ตอ
จากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แลวเกิดมรรคญาณใหสํ าเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป 
— Anuloma¤àõa:  conformity-knowledge; adaptation-knowledge)

ธรรมหมวดนี ้ ทานปรงุศพัทขึน้ โดยถอืตามนยัแหงคมัภรีปฏสิมัภทิามรรค น ํามาอธบิาย
พสิดารในวสิทุธมิรรค แตในอภธิมัมตัถสงัคหะ ทานเตมิ สมัมสนญาณ (ญาณทีก่ ําหนดพจิารณา
นามรปู คอื ขนัธ 5 ตามแนวไตรลกัษณ — Sammasana¤àõa: comprehension-knowledge) 
เขามาเปนขอที่ 1 จึงรวมเปน วิปสสนาญาณ 10 และเรียกชื่อญาณขออื่นๆ สั้นกวานี้ คือ เรียก
อทุยพัพยญาณ ภงัคญาณ ภยญาณ อาทนีวญาณ นพิพทิาญาณ มญุจติกุมัยตาญาณ ปฏสิงัขา-
ญาณ สงัขารเุปกขาญาณ อนโุลมญาณ

ดู [285] วิสุทธิ 7; [345] ญาณ 16
Ps.I.1; Vism.630–671;Comp.210. ขุ.ปฏิ.31/1/1; วิสุทฺธิ.3/262–319; สงฺคห.55.

[312] สตัตาวาส 9 (ภพเปนที่อยูแหงสัตว — Sattàvàsa: Abodes of Beings)
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ขอ 1–4 ตรงกับ วิญญาณฐิติ 4 ขอตน
5. สัตวบางพวก ไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชน เหลาเทพจํ าพวกอสัญญีสัตว (beings 
without perception and feeling)
ขอ 6–8 ตรงกับ วิญญาณฐิติ ขอที่ 5–7
9. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ (beings reborn in the Sphere of 
Neither-Perception-Nor-Nonperception)

ดู [284] วิญญาณฐิติ 7
D.III.263;288; A.IV.401 ที.ปา.11/353/277; 457/329; องฺ.อฏก.23/228/413.

[313] อนบุพุพวหิาร 9 (ธรรมเครือ่งอยูทีป่ระณตีตอกนัขึน้ไปโดยล ําดบั — Anupubba-
vihàra: progressive abidings; mental states of gradual attainment)
รูปฌาน 4 (Råpa-jhàna: the Four Absorptions of the Form Sphere)
อรูปฌาน 4 (Aråpa-jhàna: the Four Absorptions of the Formless Sphere)
สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา — Sa¤¤àvedayitanirodha: extinc-
tion of perception and feeling) เรยีกอกีอยางวา นโิรธสมาบตัิ (attainment of extinction)

สมาบัติขอที่ 9 นี้ เฉพาะแตพระอนาคามีและพระอรหันตผูชํ านาญในสมาบัติ 8 ขางตนแลว
เทานั้น จึงจะเขาได

อนุบุพพวิหารนี้ เรียกอีกอยางวา อนุบุพพนิโรธ (Anupubba-nirodha: graded stages 
of cessation) เพราะตองดับขั้นตนๆ แตละขั้นไปตามลํ าดับ จึงจะเขาถึงขั้นสูงที่อยูถัดขึ้นไปได

ดู [9] ฌาน 4; [207] อรูป 4.
D.III.265,290;A.IV.410. ที.ปา. 11/355/279; 463/332; องฺ.นวก.23/236/424.
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Groups of Ten

(including related groups)

[314] กถาวตัถ ุ10 (เรือ่งทีค่วรพดู, เรือ่งทีค่วรน ํามาสนทนากนัในหมูภกิษ ุ  —  Kathàvatthu:
subjects for discussion; topics of talk among the monks)
1. อัปปจฉกถา (เรื่องความมักนอย, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหมีความปรารถนานอย ไมมักมากอยาก
เดน — Appicchakathà: talk about or favourable to wanting little)
2. สันตุฏฐิกถา (เรื่องความสันโดษ, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหมีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอหรือปรน
ปรือ — Santuññhikathà: talk about or favourable to contentment)
3. ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหมีความสงัดกายใจ — Pavivekakathà: talk 
about or favourable to seclusion)
4. อสงัสคัคกถา (เรือ่งความไมคลกุคล,ี ถอยค ําทีช่กัน ําใหไมคลกุคลดีวยหมู — Asa§sagga-
kathà: talk about or favourable to not mingling together)
5. วิริยารัมภกถา (เรื่องการปรารภความเพียร, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหมุงมั่นทํ าความเพียร —
Viriyàrambhakathà: talk about or favourable to strenuousness)
6. สีลกถา (เรื่องศีล, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหตั้งอยูในศีล — Sãlakathà: talk about or favourable 
to virtue or good conduct)
7. สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหทํ าจิตมั่น — Samàdhikathà: talk about or 
favourable to concentration)
8. ปญญากถา (เรื่องปญญา, ถอยคํ าที่ชักนํ าใหเกิดปญญา — Pa¤¤àkathà: talk about or 
favourable to understanding or insight)
9. วมิตุตกิถา (เรือ่งวมิตุต,ิ ถอยค ําทีช่กัน ําใหท ําใจใหพนจากกเิลสและความทกุข — Vimuttikathà:
talk about or favourable to deliverance)
10. วมิตุตญิาณทสัสนกถา (เรือ่งความรูความเหน็ในวมิตุต,ิ ถอยค ําทีช่กัน ําใหสนใจและเขาใจ
เรือ่งความรูความเหน็ในภาวะทีห่ลดุพนจากกเิลสและความทกุข — Vimutti¤àõadassanakathà:
talk about or favourable to the knowledge and vision of deliverance)
M.I.145; III.113; A.V.129. ม.มู.12/292/287; ม.อุ.14/348/239; องฺ.ทสก.24/69/138.

[315] กสณิ 10 (แปลตามรูปศัพทวา “ทั้งหมด” หรือ “ลวน”; วัตถุอันจูงใจ, วัตถุสํ าหรับเพง
เพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ — Kasiõa: meditation devices)
ก.ภูตกสิณ 4 (กสิณคือมหาภูตรูป — Bhåta-kasiõa: Element-Kasiõa)
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1. ปฐวีกสิณ (กสิณคือดิน, กสิณที่ใชดินเปนอารมณ — Pañhavã~: the Earth Kasiõa)
2. อาโปกสิณ (กสิณคือนํ้ า — âpo~: the Water Kasiõa)
3. เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — Tejo~: the Fire Kasiõa)
4. วาโยกสิณ (กสิณคือลม — Vàyo~: the Air Kasiõa: Wind Kasiõa)
ข. วรรณกสิณ 4 (กสิณคือส ี— Vaõõa~: Colour Kasiõa)
5. นีลกสิณ (กสิณคือสีเขียวคราม — Nãla~: the Blue Kasiõa)
6. ปตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง — Pãta~: the Yellow Kasiõa)
7. โลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง — Lohita~: the Red Kasiõa)
8. โอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว — Odàta~: the White Kasiõa)
ค.กสิณอื่นๆ
9. อาโลกกสิณ (กสิณคือแสงสวาง — âloka~: the Light Kasiõa)
10. อากาสกสิณ (กสิณคือที่วางเปลา, ชองวาง — âkàsa~: the Space Kasiõa)

กสิณที่มาในบาลี เชน องฺ.ทสก.24/25/48 (A.V.46) ไมมี อาโลกกสิณ แตมี วิญญาณกสิณ (กสิณ
คือวิญญาณ — Vi¤¤àõa~: the Consciousness Kasiõa) เปนขอที่ 10 และ อากาสกสิณ เปน
ขอที่ 9
Vism.118–169. วิสุทฺธิ.1/150–217.

[316] กามโภค ี10 (ผูบริโภคกาม, ผูครองเรือน, คฤหัสถ — Kàmabhogã: enjoyers of 
sensual pleasures; laymen; householders)
กลุมที่ 1 แสวงหาไมชอบธรรม (those seeking wealth unlawfully and arbitrarily)
1. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลวไมเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, ทั้งไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี
(So seeking wealth, a certain one neither makes himself happy and cheerful, nor 
does he share with others, nor does he do meritorious deeds.)
2. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี
(So seeking wealth, a certain one makes himself happy and cheerful, but he 
does not share with others and does no meritorious deeds.)
3. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลว เล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุขดวย, แจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดีดวย
(So seeking wealth, a certain one does make himself happy and cheerful, he 
does share with others and does meritorious deeds.)
(พวกที่ 1: ควรตํ าหนิท้ัง 3 สถาน; พวกที่ 2: ตํ าหนิ 2 สถาน, ชม 1 สถาน; พวกที่ 3: ตํ าหนิ 1 สถาน, ชม 2 
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สถาน — These are blameworthy in three, two and one respect, and praiseworthy in none, 
one and two respects, respectively.)
กลุมที่ 2 แสวงหาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง (those seeking wealth both 
lawfully and unlawfully, arbitrarily and unarbitrarily)
4. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรพัยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารณุขมข่ีบางไมทารณุ
ขมข่ีบาง, ไดมาแลวไมเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, ไมแจกจายแบงปนและไมใชท ํากรรมดี
(Same as 1)
5. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรพัยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารณุขมข่ีบางไมทารณุ
ขมข่ีบาง, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชท ํากรรมดี
(Same as 2)
6. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารุณขมข่ีบางไม
ทารณุขมข่ีบาง, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, ทัง้แจกจายแบงปนและใชท ํากรรมดี
(Same as 3)
(พวกที ่4: ควรตํ าหนิ 3 สถาน, ชม 1 สถาน; พวกที ่ 5: ตํ าหนิ 2 สถาน, ชม 2 สถาน; พวกที ่ 6: ตํ าหนิ 1 
สถาน, ชม 3 สถาน — These are blameworthy in three, two and one respect, and praiseworthy 
in one, two and three respects, respectively.)
กลุมที่ 3 แสวงหาชอบธรรม (those seeking wealth lawfully and unarbitrarily)
7. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวไมเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, ไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี (Same as 1)
8. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี (Same as 2)
9. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวก็เล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุขดวย, ทั้งแจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดีดวย; แตเขายังติด ยังสยบมัวเมา 
ยังหมกมุน บริโภคโภคะเหลานั้นโดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาทํ าตนใหเปนอิสระ
หลุดพนเปนนายเหนือโภคทรัพย (Same as 3. But he makes use of his wealth with 
greed and longing, is infatuated therewith, heedless of danger, lacking the 
insight to achieve spiritual freedom.)
(พวกที่ 7: ควรตํ าหนิ 2 สถาน, ชม 1 สถาน; พวกที่ 8: ตํ าหนิ 1 สถาน, ชม 2 สถาน; พวกที่ 9: ชม 3 
สถาน, ตํ าหนิ 1 สถาน — These are blameworthy in two, one and one respect, and 
praiseworthy in one, two and three respects, respectively.)
พวกพิเศษ: แสวงหาชอบธรรม และใชอยางรูเทาทันเปนอิสระ
10. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, แจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดี; อีกทั้งไมสยบมัวเมา ไมหมกมุน 
บริโภคโภคะเหลานั้นอยางรูเทาทันเห็นโทษ มีปญญาทํ าตนใหเปนอิสระหลุดพนเปนนาย
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เหนือโภคทรัพย (Seeking wealth lawfully and unarbitrarily, a certain one does make 
himself happy and cheerful, he does share with others and does meritorious deeds. 
Moreover, he makes use of his wealth without greed and longing, without 
infatuation, is heedful of danger and possessed of the insight that keeps for himself 
spiritual freedom.)
(พวกที่ 10 น้ี ทรงสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง 4 สถาน — Of these ten this one 
is the best, the greatest and the noblest, being praiseworthy in all the four respects.)
S.IV.331; A.V.176. สํ.สฬ.18/631–643/408–415; องฺ.ทสก.24/91/188.

[317] กาลามสตูรกงัขานยิฐาน 10 (หมายถึง วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือ
หลักความเชื่อ ที่ตรัสไวในกาลามสูตร — Kàlàmasutta-kaïkhàniyaññhàna: how to deal 
with doubtful matters; advice on how to investigate a doctrine, as contained in 
the Kàlàmasutta)
1. มา อนุสฺสเวน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา — Be not led by report)
2. มา ปรมฺปราย (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆ กันมา — Be not led by tradition)
3. มา อิติกิราย (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ — Be not led by hearsay)
4. มา ปฏกสมฺปทาเนน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตํ าราหรือคัมภีร — Be not led by the 
authority of texts)
5. มา ตกฺกเหตุ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก — Be not led by mere logic)
6. มา นยเหตุ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน — Be not led by inference)
7. มา อาการปริวิตกฺเกน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be not led 
by considering appearances)
8. มา ทฏินิชิฌฺานกขฺนตฺยิา (อยาปลงใจเชือ่ เพราะเขาไดกบัทฤษฎทีีพ่นิจิไวแลว  — Be not
led by the agreement with a considered and approved theory)
9. มา ภพฺพรูปตาย (อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได — Be not led 
by seeming possibilities)
10. มา สมโณ โน ครูติ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา — Be 
not led by the idea, ‘This is our teacher’.)

ตอเมื่อใด  รูเขาใจดวยตนวา ธรรมเหลานั้น เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษ ไมมีโทษ เปนตน 
แลว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

สูตรนี้ ในบาลีเรียกวา เกสปุตติยสูตร ที่ชื่อกาลามสูตร เพราะทรงแสดงแกชนเผากาลามะ 
แหงวรรณะกษัตริย ที่ชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาลามะนั้นเปนชาวเกสปุตตนิคม
A.I.189. องฺ.ติก.20/505/241.
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[318] กเิลส 10 (สภาพที่ทํ าใหจิตเศราหมอง — Kilesa: defilements)
1. โลภะ (ความอยากได — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง, ความไมรู, ความเขลา — Moha: delusion)
4. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
5. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Diññhi: wrong view)
6. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย, ความเคลือบแคลง — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
7. ถีนะ (ความหดหู, ความทอแทถดถอย — Thãna: sloth)
8. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness)
9. อหิริกะ (ความไมละอายตอความชั่ว — Ahirika: shamelessness)
10. อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอความชั่ว — Anottappa: lack of moral dread)
       สิบอยางนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา กิเลสวัตถุ (สิ่งกอความเศราหมอง) 10
Vbh.391. อภิ.วิ.35/1026/528.

[319] กศุลกรรมบถ 101 (ทางแหงกุศลกรรม, ทางทํ าความดี, กรรมดีอันเปนทางนํ าไป
สูสุคติ — Kusala-kammapatha: wholesome course of action) วาโดยหัวขอยอ ดังนี้
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี* (เวนจากปลงชีวิต — Pàõàtipàtà veramaõã: abstention from 
killing)
2. อทินฺนาทานา เวรมณ ี (เวนจากถือเอาของที่เขามิไดใหโดยอาการขโมย — Adinnàdànà
~: abstention from taking what is not given)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เวนจากประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàrà ~:
abstention from sexual misconduct)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — Vacãkamma: verbal action)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากพูดเท็จ — Musàvàdà ~: abstention from false speech)
5. ปสุณาย วาจาย เวรมณี (เวนจากพูดสอเสียด — Pisuõàya vàcàya ~: abstention 
from tale-bearing)
6. ผรุสาย วาจาย เวรมณ ี (เวนจากพูดคํ าหยาบ — Pharusàya vàcàya ~: abstention 
from harsh speech)
7. สมฺผปฺปลาปา เวรมณ ี (เวนจากพูดเพอเจอ — Samphappalàpà ~: abstention from 

                                                       
* เวรมณี แปลวา “เจตนาที่ทํ าใหเวน” หรือ “เจตนาที่ตรงขาม” เม่ือจะแปลใหเต็มความ จึงควรแปลวา “การ
กระทํ าท่ีวางจากการคิดเบียดเบียน” หรือ “การทํ าดีท่ีตรงขามกับการเบียดเบียนชีวิต” ดังน้ีเปนตน
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vain talk or gossip)
ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — Manokamma: mental action)
8. อนภิชฺฌา (ความไมคิดเพงเล็งอยากไดของเขา — Anabhijjhà: non-covetousness)
9. อพฺยาปาท (ความไมคิดรายตอผูอื่น — Abyàpàda: non-illwill)
10. สมฺมาทิฏิ (ความเห็นชอบ ถูกตองตามคลองธรรม — Sammàdiññhi: right view)
D.III.269,290. ที.ปา.11/360/284; 471/337.

[320] กศุลกรรมบถ 102 (ทางแหงกุศลกรรม, ทางทํ าความดี, กรรมดีอันเปนทางนํ าไป
สูความสุขความเจริญหรือสุคติ — Kusala-kammapatha: wholesome course of action) 
วาโดยขอธรรมสมบูรณ (แปลตัดเอาแตใจความ) ดังนี้
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — bodily action)
1. ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป โหติ (ละการฆาการเบียดเบียน มี
เมตตากรุณาชวยเหลือเกื้อกูลกัน — to avoid the destruction of life and be anxious for 
the welfare of all lives)
2. อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ (ละอทินนาทาน 
เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอื่น — to avoid stealing, not violating the right to 
private property of others)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ น จาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ (ละการประพฤติผิดในกาม 
ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ — to avoid sexual misconduct, not transgressing sex 
morals)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — verbal action)
4. มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ (ละการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ 
เพราะเหตุตนเอง ผูอื่น หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ  — to avoid lying, not 
knowingly speaking a lie for the sake of any advantage)
5. ปสุณํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ สมคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ (ละการพูดคํ าสอเสียด ชวย
สมานคนที่แตกราวกัน สงเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกลาวถอยคํ าที่สรางสามัคค ี — to 
avoid malicious speech, unite the discordant, encourage the united and utter 
speech that makes for harmony)
6. ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ (ละคํ าหยาบ พูดแต
คํ าสุภาพออนหวาน — to avoid harsh language and speak gentle, loving, courteous, 
dear and agreeable words)
7. สมผฺปปฺลาป ปหาย ฯเปฯ กาลวาท ีภูตวาท ีอตถฺวาท ีธมมฺวาท ีวนิยวาท ีนธิานวตึ
วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ (ละการพูดเพอเจอ พูดแตคํ าจริง มีเหตุผล มีสารประโยชน ถูก
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กาลเทศะ — to avoid frivolous talk; to speak at the right time, in accordance with 
facts, what is useful, moderate and full of sense)
ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — mental action)
8. อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ (ไมเพงเล็งอยากไดของผูอื่น — to be without covetousness)
9. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ (ไมมีจิตคิดราย คิดปรารถนา
แตวา ขอใหสัตวทั้งหลายไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ครองตนอยูเปนสุขเถิด — to be 
free from ill-will, thinking, ‘Oh, that these beings were free from hatred and ill- 
will, and would lead a happy life free from trouble.’)
10. สมมฺาทฏิโิก โหต ิฯเปฯ สย ํอภิฺา สจฺฉิกตวฺา ปเวเทนตฺตีิ (มคีวามเหน็ชอบ เชน
วา ทานมผีล การบชูามผีล ผลวบิากของกรรมดกีรรมชัว่ม ีเปนตน  — to possess right view
such as that gifts, donations and offerings are not fruitless and that there are 
results of wholesome and unwholesome actions)

กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกชื่อหลายอยาง เชนวา ธรรมจริยา (ความประพฤติธรรม
— righteous conduct) บาง โสไจย (ความสะอาดหรอืเครือ่งช ําระตวั — cleansing) บาง อรยิ-
ธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผูเจรญิ — virtues of a noble or civilized man) บาง อรยิมรรค 
(มรรคาอนัประเสรฐิ — the noble path) บาง สทัธรรม (ธรรมด,ี ธรรมแท — good law; true 
law) บาง สปัปรุสิธรรม (ธรรมของสตับรุษุ — qualities of a good man) บาง ฯลฯ
M.I.287; A.V.266,275–278. ม.มู.12/485/523; องฺ.ทสก.24/165/287; 168–181/296–300.

[321] อกศุลกรรมบถ 10 (ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทํ าความชั่ว, กรรมชั่วอันเปนทาง
นํ าไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือทุคต ิ— Akusala-kammapatha: unwholesome course 
of action)
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาตบิาต (การท ําชวีติใหตกลวง, ปลงชวีติ — Pàõàtipàta: destruction of life; killing)
2. อทินนาทาน (การถือเอาของที่เขามิไดให โดยอาการขโมย, ลักทรัพย — Adinnàdàna:
taking what is not given; stealing)
3. กาเมสุมิจฉาจาร (ความประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàra: sexual 
misconduct)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — Vacãkamma: verbal action)
4. มุสาวาท (การพูดเท็จ — Musàvàda: false speech)
5. ปสุณาวาจา (วาจาสอเสียด — Pisuõàvàcà: tale-bearing; malicious speech)
6. ผรุสวาจา (วาจาหยาบ — Pharusavàcà: harsh speech)
7. สัมผัปปลาปะ (คํ าพูดเพอเจอ — Samphappalàpa: frivolous talk; vain talk; gossip)
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ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — Manokamma: mental action)
8. อภิชฌา (เพงเล็งอยากไดของเขา — Abhijjhà: covetousness; avarice)
9. พยาบาท (คิดรายผูอื่น — Byàpàda: illwill)
10. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม — Micchàdiññhi: false view; wrong view)
D.III.269,290; A.V.264. ที.ปา.11/359/284; 470/337; องฺ.ทสก.24/165/285.

[322] เถรธรรม 10 (คุณธรรมที่ทํ าใหพระเถระอยูสํ าราญในที่ทุกสถาน — Thera-
dhamma: qualities which make for happy living of an elder monk)
1. เถโร รตฺตฺู (เปนผูใหญ บวชนาน รูเห็นกิจการ ทรงจํ าเรื่องราวไวไดมาก — Thero 
ratta¤¤å: to be an elder monk of long experience)
2. สีลวา (มีศีล เครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย — Sãlavà: to be virtuous; to have good 
conduct)
3. พหุสฺสุโต (เปนพหูสูตทรงความรู — Bahussuto: to be much learned)
4. สฺวาคตปาฏิโมกฺโข (ทรงปาฏิโมกข รูหลักแหงวินัย แคลวคลอง ชํ านิชํ านาญ สามารถ
วินิจฉัยไดดวยดี — Svàgatapàñimokkho: to be well versed in the codes of discipline)
5. อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล (ฉลาดในการระงับอธิกรณที่เกิดขึ้น — Adhikaraõa-
samuppàdavåpasamakusalo: to be skilled in settling a legal question that has 
arisen)
6. ธมฺมกาโม (เปนผูใครธรรม รักความรู รักความจริง รูจักรับฟงและรูจักพูด ทํ าใหเปนที่ชื่น
ชมสนิทสนมสบายใจ นาเขาไปปรึกษาสนทนา และชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัย
ที่ยิ่งๆ ขึ้นไป — Dhammakàmo: to love the Dhamma, be pleasant to consult and 
converse with, and find joy in the advanced teaching of both the Doctrine and 
the Discipline)
7. สนฺตุฏโ  (เปนผูสันโดษดวยปจจัยสี่ตามมีตามได  —  Santuññho:  to be content with
whatsoever supply of the four requisites he may get)
8. ปาสาทิโก (จะไปจะมา มีอาการกิริยานาเลื่อมใส แมเขาไปในละแวกบาน ก็สํ ารวมเปนอันดี
— Pàsàdiko: to be charming and perfectly composed in his goings out and 
comings in and in sitting in the house)
9. ฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ที่เปนเครื่องอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhànalàbhã: to 
be able to gain pleasure of the Four Absorptions)
10. วิมุตฺโต (บรรลุเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะ — Vimutto: to have gained the 
Deliverance)
A.V.201. องฺ.ทสก.24/98/215.
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[323] ทศพลญาณ (บาลีเรียก ตถาคตพลญาณ 10 คือ พระญาณอันเปนกํ าลังของพระ
ตถาคต 10 ประการ ที่ทํ าใหพระองคสามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่นคง — 
Dasa-bala¤àõa: the Ten Powers of the Perfect One)
1. ฐานาฐานญาณ (ปรีชาหยั่งรูฐานะและอฐานะ คือ รูกฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีด
ขั้นของสิ่งทั้งหลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได และแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรม เกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคล ซึ่ง
จะไดรับผลกรรมที่ดีและชั่วตางๆ กัน — òhànàñhàna-¤àõa: knowledge of instance and 
no instance; knowledge of possibilities and impossibilities)
2. กรรมวิปากญาณ (ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม คือ สามารถกํ าหนดแยกการใหผลอยางสลับ
ซับซอน ระหวางกรรมดีกับกรรมชั่ว ที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ มองเห็นรายละเอียดและ
ความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน — Kammavipàka-¤àõa:
knowledge of the ripening of action; knowledge of the results of kamma)
3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนํ าไปสูคติทั้งปวง คือ สุคติ ทุคติ 
หรอืพนจากคต ิหรอืปรชีาหยัง่รูขอปฏบิตัทิีจ่ะน ําไปสูอรรถประโยชนทัง้ปวง กลาวคอื ทฏิฐธมัมกิตัถะ
สัมปรายิกัตถะ หรือ ปรมัตถะ คือรูวาเมื่อปรารถนาจะเขาถึงคติหรือประโยชนใด จะตองทํ าอะไร
บาง มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอยางไร — Sabbatthagàminãpañipadà-¤àõa: knowledge of 
the way that leads anywhere; knowledge of the practices leading to all destinies 
and all goals)
4. นานาธาตุญาณ (ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวยธาตุตางๆ เปนอเนก คือ รู
สภาวะของธรรมชาติ ทั้งฝายอุปาทินนกสังขารและฝายอนุปาทินนกสังขาร เชน รูจักสวน
ประกอบตางๆ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั้น พรอมทั้งลักษณะและหนาที่ของมัน
แตละอยาง อาทิการปฏิบัติหนาที่ของขันธ อายตนะ และธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรู เปนตน 
และรูเหตุแหงความแตกตางกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น — Nànàdhàtu-¤àõa: knowledge of 
the world with its many different elements)
5. นานาธิมุตติกญาณ (ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ คือ รูอัธยาศัย ความโนมเอียง ความเชื่อถือ แนว
ความสนใจ เปนตน ของสัตวทั้งหลายที่เปนไปตางๆ กัน — Nànàdhimuttika-¤àõa:
knowledge of the different dispositions of beings)
6. อินทริยปโรปริยัตตญาณ (ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย 
คือ รูวาสัตวนั้นๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แคไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอย มี
อินทรียออน หรือแกกลา สอนงาย หรือสอนยาก มีความพรอมที่จะตรัสรู หรือไม — 
Indriyaparopariyatta-¤àõa: knowledge of the state of faculties of beings; 
knowledge of the inferiority and superiority of the controlling faculties of various 
beings; knowledge as regards maturity of persons)
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7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ (ปรีชาหยั่งรูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน 
วโิมกข สมาธิ และสมาบตัทิัง้หลาย — Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa: knowledge of defilement, 
cleansing and emergence in the cases of the meditations, liberations, concen-
trations and attainments)
8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ปรีชาหยั่งรู อันทํ าใหระลึกภพที่เคยอยูในหนหลังได — 
Pubbenivàsànussati-¤àõa: knowledge of the remembrance of former existences)
9. จุตูปปาตญาณ (ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไปตามกรรม — Cutå-
papàta-¤àõa: knowledge of the decease and rebirth of beings)
10. อาสวักขยญาณ (ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย — âsavakkhaya-¤àõa:
knowledge of the exhaustion of mental intoxicants)
M.I.69; A.V.33; Vbh.336. ม.มู.12/166/140; องฺ.ทสก.24/21/35; อภิ.วิ.35/839/454.

[ ] ทศพธิราชธรรม ดู [326] ราชธรรม 10.
[ ] ธรรมจรยิา 10 เปนอีกชื่อหนึ่งของ [320] กุศลกรรมบถ 10 2.
[ ] ธรรมมอีปุการะมาก 10 ดู [324] นาถกรณธรรม 10.
[324] นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอันกระทํ าที่พึ่ง, ธรรมสรางที่พึ่ง, คุณธรรมที่ทํ าใหตน
เปนที่พึ่งของตนได — Nàthakaraõa-dhamma: virtues which make for protection)
1. สลี (ความประพฤตดิงีามสจุรติ รกัษาระเบยีบวนิยั มอีาชวีะบรสิทุธิ์ — Sãla: good conduct; 
keeping moral habits)
2. พาหุสจฺจ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก มีความรูความเขาใจลึกซึ้ง — Bàhusacca:
great learning)
3. กลฺยาณมิตฺตตา (ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี ไดที่ปรึกษา และผูแนะนํ าสั่งสอนที่ดี
— Kalyàõamittatà: good company; association with good people)
4. โสวจสฺสตา (ความเปนผูวางายสอนงาย รับฟงเหตุผล — Sovacassatà: amenability to 
correction; meekness; easy admonishability)
5. กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา (ความเอาใจใสชวยขวนขวายในกิจใหญนอยทุกอยางของเพื่อนรวม
หมูคณะ รูจักพิจารณาไตรตรอง สามารถจัดทํ าใหสํ าเร็จเรียบรอย — Kiïkaraõãyesu 
dakkhatà: willingness to give a helping hand; diligence and skill in managing all 
affairs of one’s fellows in the community)
6. ธมฺมกามตา (ความเปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ใฝความรูใฝความจริง รูจักพูดรูจักรับฟง 
ทํ าใหเกิดความพอใจ นารวมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป — Dhammakàmatà: love of truth; to love the Dhamma, be 
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pleasant to consult and converse with and rejoice in the advanced teaching of 
both the Doctrine and the Discipline)
7. วริิยารมภฺ (ความขยนัหมัน่เพยีร คอื เพยีรละความชัว่ ประกอบความด ีมใีจแกลวกลา บาก
บัน่กาวหนา ไมยอทอ ไมทอดทิง้ธรุะ — Viriyàrambha: energy; effort; energetic exertion)
8. สนฺตุฏี (ความสนัโดษ คอื ยนิด ีมคีวามสขุความพอใจดวยปจจยัสีท่ีห่ามาไดดวยความเพยีร
อันชอบธรรมของตน — Santuññhã: contentment)
9. สต ิ (ความมีสติ รูจักกํ าหนดจดจํ า ระลึกการที่ทํ าคํ าที่พูดไวได เปนอยูอยางไมประมาท — 
Sati: mindfulness; ability to remember what one has done and spoken)
10. ปฺา (ความมีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูจักคิดพิจารณา เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายตาม
ความเปนจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)

นาถกรณธรรมนี้ ทานเรียกวาเปน พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเปน
กํ าลังหนุนในการบํ าเพ็ญคุณความดีทั้งหลาย ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสํ าเร็จได
อยางกวางขวางไพบูลย
D.III.266,290; A.V.23. ที.ปา.11/357/281; 466/334; องฺ.ทสก.24/17/25.

[325] บารม ี10 หรือ ทศบารม ี (ปฏิปทาอันยวดยิ่ง, คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยาง
ยิง่ยวด คอื ความดทีีบ่ ําเพญ็อยางพเิศษ เพือ่บรรลซุึง่จดุหมายอนัสงู เชน ความเปนพระพทุธเจา
และความเปนมหาสาวก เปนตน — Pàramã: perfections)
1. ทาน (การให การเสียสละ — Dàna: giving; charity; generosity; liberality)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหอยูในหลักความประพฤติที่เปนแบบแผนแหงภาวะของตน, ความ
ประพฤติดีงามถูกตองตามระเบียบวินัย —Sãla: morality; good conduct)
3. เนกขัมมะ (การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม — Nekkhamma: renunciation)
4. ปญญา (ความรอบรู, ความหยั่งรูเหตุผล เขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง และ
รูจักแกไขปฏิบัติจัดการตางๆ — Pa¤¤à: wisdom; insight; understanding)
5. วิริยะ (ความเพียร, ความแกลวกลา ไมเกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ กาวหนา
เรื่อยไป ไมทอดทิ้งธุระหนาที ่— Viriya: energy; effort; endeavour)
6. ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ สามารถใชสติปญญาควบคุมตนใหอยูในอํ านาจ
เหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติ ที่ตั้งไวเพื่อจุดหมายอันชอบ ไมลุอํ านาจ
กิเลส — Khanti: forbearance; tolerance; endurance)
7. สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ทํ าจริง และจริงใจ — Sacca: truthfulness)
8. อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแหงการกระทํ าของตนไวแน
นอน และดํ าเนินตามนั้นแนวแน — Adhiññhàna: resolution; self-determination)
9. เมตตา (ความรักใคร, ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลใหผูอื่นและเพื่อนรวมโลกทั้งปวง
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มีความสุขความเจริญ — Mettà: loving-kindness; friendliness)
10.อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง, ความวางใจสงบราบเรยีบสมํ ่าเสมอ เทีย่งธรรม และด ํารงอยู
ในธรรม ไมเอนเอียงหรือหวั่นไหวไปดวยความยินดียินรายชอบชังหรือแรงเยายวนยั่วยุใดๆ — 
Upekkhà: equanimity; indifference to praise and blame in the performance of duty)

ทศบารมีนี้ เรียงตามที่ถือวาไดบํ าเพ็ญในทศชาติ (จัดแบบไทย) ดังนี้
1. พระเตมีย — เนกขัมมะ (ขอที่ 3) 2. พระมหาชนก — วิริยะ (5)
3. พระสุวรรณสาม — เมตตา (9) 4. พระเนมิราช — อธิษฐาน (8)
5. พระมโหสถ — ปญญา (4) 6. พระภูริทัตต — ศีล (2)
7. พระจันทกุมาร — ขันติ (6) 8. พระนารทะ — อุเบกขา (10)
9. พระวิธุระ — สัจจะ (7) 10. พระเวสสันดร — ทาน (1)
บารมีนั้น ทานกลาววาจะบํ าเพ็ญใหบริบูรณ ตองครบ 3 ขั้น คือ

1. บารมี (ระดับสามัญ เชน ทานบารมี ไดแก ใหทรัพยสินเงินทอง สมบัตินอกกาย — Pàramã:
ordinary perfections)
2. อุปบารมี (ระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เชน ทานอุปบารมี ไดแก การเสียสละอวัยวะเปนทาน
— Upapàramã: superior perfections)
3. ปรมัตถบารม ี (ระดับสูงสุด เชน ทานปรมัตถบารมี ไดแก การสละชีวิตเพื่อประโยชนแกผู
อื่น — Paramatthapàramã: supreme perfections)

บํ าเพ็ญทั้ง 10 บารมี ครบ 3 ขั้นนี้ เรียกวา สมตึสปารมี หรือ สมดึงสบารมี แปลวา “บารมี 
30 ถวน”.
Bv.6. ขุ.พุทธ.33/1/414; ขุ.จริยา.33/36/596.

[ ] บญุกริยิาวตัถุ 10 ดู [89] บุญกิริยาวัตถุ 10.
[ ] ปพพชติอภณิหปจจเวกขณ 10 ดู [248] ปพพชติอภณิหปจจเวกขณ 10.
[ ] มจิฉตัตะ ดู [334] มิจฉัตตะ 10.
[ ] มลูเหตกุารบญัญตัพิระวนิยั 10 ดู [327] วัตถุประสงคในการบัญญัติ
พระวินัย 10.

[326] ราชธรรม 10 หรอื ทศพธิราชธรรม (ธรรมของพระราชา, กจิวตัรทีพ่ระเจา
แผนดนิควรประพฤต,ิ คณุธรรมของผูปกครองบานเมอืง, ธรรมของนกัปกครอง — Ràjadhamma:
virtues or duties of the king; royal virtues; virtues of a ruler)
1. ทาน (การให คือ สละทรัพยสิ่งของ บํ ารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร และบํ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน — Dàna: charity; liberality; generosity)
2. ศีล (ความประพฤติดีงาม คือ สํ ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ 
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ใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ใครจะดูแคลน — Sãla:
high moral character)
3. ปริจจาคะ (การบรจิาค คอื เสยีสละความสขุส ําราญ เปนตน ตลอดจนชวีติของตน เพือ่
ประโยชนสขุของประชาชน และความสงบเรยีบรอยของบานเมอืง — Pariccàga: self-sacrifice)
4. อาชชวะ (ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ 
ไมหลอกลวงประชาชน — âjjava: honesty; integrity)
5. มัททวะ (ความออนโยน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มีความงาม
สงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดี แตมิขาดยํ าเกรง — 
Maddava: kindness and gentleness)
6. ตปะ (ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงํ ายํ่ ายีจิต ระงับยับยั้งขมใจได 
ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสํ าราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยูสมํ่ าเสมอ หรือ
อยางสามัญ มุงมั่นแตจะบํ าเพ็ญเพียร ทํ ากิจใหบริบูรณ — Tapa: austerity; self-control; 
non-indulgence)
7. อักโกธะ (ความไมโกรธ คือ ไมกริ้วกราดลุอํ านาจความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความ
และกระทํ าการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจํ าใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ
และกระทํ าการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตนเอง — Akkodha: non-anger; non-fury)
8. อวหิงิสา (ความไมเบยีดเบยีน คอื ไมบบีคัน้กดขี ่ เชน เกบ็ภาษขีดูรดี หรอืเกณฑแรงงานเกนิ
ขนาด ไมหลงระเรงิอ ํานาจ ขาดความกรณุา หาเหตเุบยีดเบยีนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด 
เพราะอาศยัความอาฆาตเกลยีดชงั — Avihi§sà: non-violence; non-oppression)
9. ขันติ (ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํ า ถึงจะลํ าบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็
ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคํ าเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกํ าลังใจ ไมยอมละทิ้ง
กรณียที่บํ าเพ็ญโดยชอบธรรม — Khanti: patience; forbearance; tolerance)
10. อวโิรธนะ (ความไมคลาดธรรม คอื วางองคเปนหลกัหนกัแนนในธรรม คงทีไ่มมคีวามเอน
เอยีงหวัน่ไหวเพราะถอยค ําทีด่รีาย ลาภสักการะ หรอือฏิฐารมณ อนฏิฐารมณใดๆ สถติมัน่ในธรรม 
ทัง้สวนยตุธิรรม คอื ความเทีย่งธรรม กด็ ีนติธิรรม คอื ระเบยีบแบบแผนหลกัการปกครอง ตลอด
จนขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีาม กด็ ีไมประพฤตใิหเคลือ่นคลาดวบิตัไิป — Avirodhana: non-
deviation from righteousness; conformity to the law)

ราชธรรม 10 นี้ พึงจดจํ างายๆ โดยคาถาในบาลี ดังนี้
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป
อกฺโกธํ อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ อวิโรธนํ.

J.V.378. ขุ.ชา.28/240/86.

[327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย 10 (เหตุผลที่พระพุทธเจา



[327] พจนานุกรมพุทธศาสตร242

ทรงปรารภหรือประโยชนที่ทรงประสงค ในการทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสงฆสาวก —
Sikkhàpada-pa¤¤atti atthavasa: reasons for laying down the course of training for 
monks; purposes of monastic legislation)

ก. วาดวยประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
1. สงฺฆสุฏุตาย (เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ คือ เพื่อความเรียบรอยดีงามแหงสงฆ ซึ่งไดทรง
ชี้แจงใหมองเห็นคุณโทษแหงความประพฤตินั้นๆ ชัดเจนแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นไวโดย
ความเห็นชอบรวมกัน — for the excellence of the unanimous Order)
2. สงฺฆผาสุตาย (เพื่อความผาสุกแหงสงฆ — for the comfort of the Order)

ข. วาดวยประโยชนแกบุคคล
3. ทมุมฺงกฺูน ํปคุคฺลาน ํนคิคฺหาย (เพือ่ขมบคุคลผูเกอยาก คอื เพือ่ก ําราบคนผูดาน ประพฤติ
ทราม — for the control of shameless persons)
4. เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย (เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม — for the 
living in comfort of well-behaved monks)

ค. วาดวยประโยชนแกความบริสุทธิ์ หรือแกชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ
5. ทฏิธมมฺกิาน ํอาสวาน ํสวํราย (เพือ่ปดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปจจบุนั คอื เพือ่
ระวงัปดทางความเสือ่มเสยี  ความทกุข  ความเดอืดรอน  ทีจ่ะมใีนปจจบุนั  — for the restraint of
the cankers in the present; for the prevention of temporal decay and troubles)
6. สมปฺรายกิาน ํ อาสวาน ํ ปฏฆิาตาย (เพือ่บ ําบดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในอนาคต คอื 
เพือ่ปองกนัมใิหเกดิความเสือ่มเสยี ความทกุขความเดอืดรอน ทีจ่ะมมีาในภายหนาหรอืภพหนา — 
for warding off the cankers in the hereafter; for protection against spiritual decay 
and troubles)

ง. วาดวยประโยชนแกประชาชน
7. อปปฺสนนฺาน ํปสาทาย (เพือ่ความเลือ่มใสของชมุชนทีย่งัไมเลือ่มใส — for the confidence 
of those who have not yet gained confidence)
8. ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย (เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสแลว — for the 
increase of the confidence of the confident)

จ. วาดวยประโยชนแกพระศาสนา
9. สทธฺมมฺฏติยิา (เพือ่ความตัง้มัน่แหงสทัธรรม — for the lastingness of the true doctrine)
10. วนิยานคุคฺหาย (เพือ่อนเุคราะหวนิยั คอื ท ําใหมบีทบญัญตัสิ ําหรบัใชเปนหลกัเกณฑจดัระเบยีบ
ของหมู สนบัสนนุความมวีนิยัใหหนกัแนนมัน่คงยิง่ขึน้ — for the support of the discipline)
Vin.III.20; A.V.70. วินย.1/20/37; องฺ.ทสก.24/31/74.

[ ] วปิสสนาญาณ 10 ดู [311] วิปสสนาญาณ 9.
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[328] วปิสสนปูกเิลส 10 (อุปกิเลสแหงวิปสสนา, ธรรมารมณที่เกิดแกผูไดตรุณ-
วิปสสนา หรือวิปสสนาออนๆ ทํ าใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว เปนเหตุขัดขวางใหไมกาว
หนาตอไปในวิปสสนาญาณ — Vipassanåpakilesa: imperfections or defilements of 
insight)
1. โอภาส (แสงสวาง — Obhàsa: illumination; luminous aura)
2. ญาณ (ความหยั่งรู — ¥àõa: knowledge)
3. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: rapture; unprecedented joy)
4. ปสสัทธิ (ความสงบเย็น — Passaddhi: tranquillity)
5. สุข (ความสุขสบายใจ — Sukha: bliss; pleasure)
6. อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ, ศรัทธาแกกลา, ความปลงใจ — Adhimokkha: fervour; 
assurance; resolution)
7. ปคคาหะ (ความเพียรที่พอด ี— Paggàha: exertion; well-exerted energy)
8. อุปฏฐาน (สติแกกลา, สติชัด — Upaññhàna: established mindfulness)
9. อุเบกขา (ความมีจิตเปนกลาง — Upekkhà: equanimity)
10. นิกันติ (ความพอใจ, ติดใจ — Nikanti: delight)

ดู [285] วิสุทฺธิ 7 โดยเฉพาะขอ 5 คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
Vism.633. วิสุทฺธิ.3/267.

[ ] ศลี 10 ดู [242] ศีล 10.
[329] สงัโยชน 101 (กิเลสอันผูกใจสัตว, ธรรมที่มัดสัตวไวกับวัฏฏทุกข หรือผูกกรรมไว
กับผล — Sa§yojana: fetters; bondage)
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องตํ่ า เปนอยางหยาบ เปนไปในภพอันตํ่ า — Oram- 
bhàgiya~: lower fetters)
1. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนตัวของตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เปนตน 
เปนตน — Sakkàyadiññhi: personality-view; false view of individuality)
2. วิจิกิจฉา (ความสงสัย, ความลังเล ไมแนใจ — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
3. สลัีพพตปรามาส (ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัวาท ําตามๆ กนัไปอยางงมงายเหน็วาจะบรสิทุธิ์
หลดุพนไดเพยีงดวยศลีและวตัร — Sãlabbataparàmàsa: adherence to rules and rituals)
4. กามราคะ (ความกํ าหนัดในกาม, ความติดใจในกามคุณ — Kàmaràga: sensual lust)
5. ปฏฆิะ (ความกระทบกระทัง่ในใจ, ความหงดุหงดิขดัเคอืง — Pañigha: repulsion; irritation)
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องสูง เปนอยางละเอียด เปนไปแมในภพอันสูง — 
Uddhambhàgiya~: higher fetters)
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6. รูปราคะ (ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอันประณีต, ความปรารถนาใน
รปูภพ — Råparàga: greed for fine-material existence; attachment to realms of form)
7. อรูปราคะ (ความตดิใจในอารมณแหงอรปูฌาน หรอืในอรปูธรรม, ความปรารถนาในอรปูภพ
— Aråparàga: greed for immaterial existence; attachment to formless realms)
8. มานะ (ความสํ าคัญตน คือ ถือตนวาเปนนั่นเปนนี ่— Màna: conceit; pride)
9. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; distraction)
10. อวิชชา (ความไมรูจริง, ความหลง — Avijjà: ignorance)

สังโยชน 10 ในหมวดนี้ เปนแนวพระสูตร หรือ สุตตันตนัย แตในบาลีแหงพระสูตรนั้นๆ มี
แปลกจากที่นี้เล็กนอย คือ ขอ 4 เปน กามฉันท (ความพอใจในกาม — sensual desire) ขอ 5 
เปน พยาบาท (ความขัดเคือง, ความคิดราย — ill-will) ใจความเหมือนกัน

ลํ าดับการละสังโยชน 10 นี้ ใหดู [164] มรรค 4.
S.V.61; A.V.13; Vbh.377.                        สํ.ม.19/349/90; องฺ.ทสก.24/13/18; อภิ.วิ.35/976–7/509.

[330] สงัโยชน 102 (ธรรมที่มัดสัตวไวกับทุกข — Sa§yojana: fetters; bondage)
1. กามราคะ 2. ปฏฆิะ 3. มานะ 4. ทฏิฐ ิ(ความเหน็ผดิ — Diññhi: false views) 5. วจิิกิจฉา 
6. สลัีพพตปรามาส 7. ภวราคะ (ความตดิใจปรารถนาในภพ — Bhavaràga: greed for 
existence) 8. อิสสา (ความรษิยา — Issà: envy; jealousy) 9. มจัฉริยะ (ความตระหนี ่ — 
Macchariya: meanness; stinginess) 10. อวชิชา

สังโยชน 10 ในหมวดนี้ เปนแนวพระอภิธรรม หรือ อภิธรรมนัย ไดแสดงความหมายไว
เฉพาะขอที่ตางจากหมวดกอน
Vbh.391. อภิ.วิ.35/1029/528.

[331] สญัญา 10 (ความกํ าหนดหมาย, แนวความคิดความเขาใจ สํ าหรับใชกํ าหนด
พิจารณาในการเจริญกรรมฐาน — Sa¤¤à: perception; contemplation; ideas as objects 
of meditation)
1. อนิจฺจสฺา (กํ าหนดหมายความไมเที่ยงแหงสังขาร — Anicca-sa¤¤à: contemplation 
on impermanency)
2. อนตฺตสฺา (ก ําหนดหมายความเปนอนตัตาแหงธรรมทัง้ปวง — Anatta~: contemplation 
on impersonality)
3. อสภุสฺา (ก ําหนดหมายความไมงามแหงกาย — Asubha~: contemplation on foulness 
or loathsomeness)
4. อาทีนวสฺา (กํ าหนดหมายโทษทุกขของกายอันมีความเจ็บไขตางๆ  — âdãnava~:
contemplation on the disadvantages of the body)
5. ปหานสฺา (กํ าหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย — Pahàna~:
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contemplation on abandonment or overcoming)
6. วริาคสฺา (ก ําหนดหมายวริาคะวาเปนธรรมละเอยีดประณตี — Viràga~: contemplation 
on detachment)
7. นิโรธสฺา (กํ าหนดหมายนิโรธวาเปนธรรมละเอียดประณีต — Nirodha~: contem-
plation on cessation)
8. สพฺพโลเก อนภิรตสฺา (ก ําหนดหมายความไมนาเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง — Sabbaloke 
anabhirata~: contemplation on the non-delightfulness of the whole world)
9. สพฺพสงฺขาเรส ุอนฏิสฺา (ก ําหนดหมายความไมนาปรารถนาในสงัขารทัง้ปวง —Sabba-
saïkhàresu aniññha~: contemplation on the non-pleasantness of the whole world)
10. อานาปานสติ (สติกํ าหนดลมหายใจเขาออก — ânàpànasati: mindfulness of in-
and out-breathing)

ในขอ 9. อนฏิสฺา พระบาลีเดิมเปน อนจิฺจสฺา บาง อนจิฺฉาสฺา บาง.
D.III.291; A.V.109. ที.ปา.11/473/340; องฺ.ทสก.24/60/116.

[332] สทัธรรม 10 (ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือแกนศาสนา — 
Saddhamma: true doctrine; essential Dharma)
1.–9. โลกุตตรธรรม 9 (มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 — Lokuttara-dhamma: the nine 
supermundane states, viz., the Four Paths, the Four Fruitions and Nibbàna)
10. ปริยัติธรรม (ธรรมคือคํ าสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน กลาวคือ พุทธพจน — Pariyatti-
dhamma: the text to be studied, i.e. the words of the Buddha)
(ฉบับอักษรโรมันยังไมไดพิมพ) สงฺคห.ฏีกา 65.

[333] สมัมตัตะ 10 (ภาวะทีถ่กู, ความเปนสิง่ทีถ่กู — Sammatta: rightness; right states)
8 ขอตน ตรงกบัองคมรรค 8 ขอ คอื สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักัปปะ สมัมาวาจา 

สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ และเพิม่ 2 ขอ คอื
9. สมัมาญาณ (รูชอบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณทัง้ 19 ประเภท — Sammà¤àõa:
right knowledge; right insight)
10. สมัมาวมิตุติ (หลดุพนชอบ ไดแก อรหตัตผลวมิตุต ิ— Sammàvimutti: right deliverance)

ธรรมหมวดนี้ เรียกชื่ออีกอยางวา อเสขธรรม (ธรรมของพระอเสขะ — Asekhadhamma:
qualities of the adept)

ดู [293] มรรคมีองค 8.
D.III.271,292; M.I.42; A.V.212. ที.ปา.11/362/286; 475/342; ม.มู.12/104/75; องฺ.ทสก.24/104/226;

ม.อ.1/260; องฺ.อ.2/319,474,481.
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[334] มจิฉตัตะ 10 (ภาวะทีผ่ดิ, ความเปนสิง่ทีผ่ดิ — Micchatta: wrongness; wrong states)
1. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความ
เห็นที่ไมนํ าไปสูความพนทุกข — Micchàdiññhi: wrong view)
2. มิจฉาสังกัปปะ (ดํ าริผิด ไดแก ความดํ าริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ
— Micchàsaïkappa: wrong thought)
3. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ไดแก วจีทุจริต 4 — Micchàvàcà: wrong speech)
4. มิจฉากัมมันตะ (กระทํ าผิด ไดแก กายทุจริต 3 — Micchàkammanta: wrong action)
5. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก เลี้ยงชีวิตในทางทุจริต — Micchà-àjãva: wrong 
livelihood)
6. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ — Micchà- 
vàyàma: wrong effort)
7. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย การ
ไดยศ เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม เปนเหตุชักนํ าใจใหเกิดกิเลสมีโลภะ มานะ 
อิสสา มัจฉริยะ เปนตน — Micchàsati: wrong mindfulness)
8. มิจฉาสมาธิ (ตั้งจิตผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะ พยาบาท 
เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนํ าไปใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อ
ญาณทัสสนะ และความหลุดพน — Micchàsamàdhi: wrong concentration)
9. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายทํ าความชั่ว และในการ
พิจารณาทบทวนวาความชั่วนั้นๆ ตนกระทํ าไดอยางดีแลว เปนตน — Micchà¤àõa: wrong 
knowledge)
10. มิจฉาวิมุตติ (หลุดพนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สํ าคัญวาถึงวิมุตติ หรือสํ าคัญผิดในสิ่งที่
มิใชวิมุตติวาเปนวิมุตติ — Micchàvimutti: wrong deliverance)
D.III.290; M.I.42; A.V.212. ที.ปา.11/469/337; ม.มู.12/104/76; องฺ.ทสก.24/103/226; ม.อ.1/259; วิภงฺค.อ.676.

[ ] อกศุลกรรมบถ 10 ดู [321] อกุศลกรรมบถ 10.
[335] อนสุต ิ10 (ความระลกึถงึ, อารมณอนัควรระลกึถงึเนอืงๆ  — Anussati: recollection; 

constant mindfulness)
1. พุทธานุสต ิ (ระลึกถึงพระพุทธเจา คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค — 
Buddhànussati: recollection of the Buddha; contemplation on the virtues of the 
Buddha)
2. ธมัมานสุต ิ(ระลกึถงึพระธรรม คอื นอมจติระลกึถงึและพจิารณาคณุของพระธรรม — Dhammà-
nussati: recollection of the Dhamma; contemplation on the virtues of the Doctrine)
3. สังฆานุสติ (ระลึกถึงพระสงฆ คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ —
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Saïghànussati: recollection of the Sangha; contemplation on the virtues of the Order)
4. สลีานสุต ิ (ระลกึถงึศลี คอื นอมจติร ําลกึพจิารณาศลีของตนทีไ่ดประพฤตปิฏบิตั ิบรสิทุธิ์ ไม
ดางพรอย — Sãlànussati: recollection of morality; contemplation on one’s own morals)
5. จาคานุสต ิ (ระลึกถึงการบริจาค คือ นอมจิตระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลว และพิจารณา
เห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผเสียสละนี้ที่มีในตน — Càgànussati: recollection of liberality; 
contemplation on one’s own liberality)
6. เทวตานุสต ิ (ระลึกถึงเทวดา คือ นอมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู และพิจารณา
เห็นคุณธรรมอันทํ าบุคคลใหเปนเทวดานั้นๆ ตามที่มีอยู ในตน — Devatànussati:
recollection of deities; contemplation on the virtues which make people become 
gods as can be found in oneself)
7. มรณสติ (ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาที่จะใหเกิดความไม
ประมาท — Maraõassati: mindfulness of death; contemplation on death)
8. กายคตาสต ิ (สติอันไปในกาย คือ กํ าหนดพิจารณากายนี้ ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ 
อันไมสะอาด ไมงาม นารังเกียจ เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายนี้ มิใหหลงใหลมัวเมา — 
Kàyagatà-sati: mindfulness occupied with the body; contemplation on the 32 
impure parts of the body)
9. อานาปานสติ (สติกํ าหนดลมหายใจเขาออก — ânàpànasati: mindfulness on 
breathing)
10. อุปสมานสุต ิ (ระลกึถงึธรรมเปนทีส่งบ คอื ระลกึถงึและพจิารณาคณุของพระนพิพาน อนั
เปนทีร่ะงบักเิลสและความทกุข — Upasamànussati: recollection of peace; contemplation 
on the virtue of Nibbàna)

ดู [354] กรรมฐาน 40.
A.I.30,41; Vism.197. องฺ.เอก.20/179–180/39–40; 224/54; วิสุทฺธิ.1/251.

[ ] อภณิหปจจเวกขณ 10 ดู [248] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10.
[ ] อเสขธรรม 10 ดู [333] สัมมัตตะ 10.
[336] อสภุะ 10 (สภาพอนัไมงาม, ซากศพในสภาพตางๆ ซึง่ใชเปนอารมณแหงสมถกรรมฐาน

— Asubha: ten kinds of foulness; corpses at different stages of decay)
1. อุทธมุาตกะ (ซากศพทีเ่นาพองขึน้อดื — Uddhumàtaka: bloated corpse; swollen-up corpse)
2. วนิลีกะ (ซากศพทีม่สีเีขยีวคลํ ้าคละดวยสตีางๆ  — Vinãlaka: bluish discoloured corpse; 
livid corpse)
3. วิปุพพกะ (ซากศพที่มีนํ้ าเหลืองไหลเยิ้มอยูตามที่ที่แตกปริออก — Vipubbaka: festering 
corpse)
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4. วิจฉิททกะ (ซากศพที่ขาดจากกันเปน 2 ทอน — Vicchiddaka: split or cut up corpse; 
disjoint corpse)
5. วิกขายิตกะ (ซากศพที่ถูกสัตว เชน แรง กา สุนัข จิกทึ้งกัดกินแลว — Vikkhàyitaka:
gnawed corpse)
6. วิกขิตตกะ (ซากศพที่กระจุยกระจาย มือเทาศีรษะหลุดออกไปขางๆ  — Vikkhittaka:
scattered corpse; mangled corpse)
7. หตวิกขิตตกะ (ซากศพที่ถูกสับฟนบั่นเปนทอนๆ กระจายออกไป — Hatavikkhittaka:
hacked and scattered corpse; mutilated and mangled corpse)
8. โลหิตกะ (ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู — Lohitaka: blood-stained corpse; 
bleeding corpse)
9. ปุฬุวกะ (ซากศพที่มีหนอนคลาคลํ่ าเต็มไปหมด — Puëuvaka: worm-infested corpse)
10. อัฏฐิกะ (ซากศพที่ยังเหลืออยูแตรางกระดูกหรือกระดูกทอน — Aññhika: skeleton)

ดู [354] กรรมฐาน 40.
Vism.178. วิสุทฺธิ.1/226.

[337] อนัตคาหกิทฏิฐ ิ 10 (ความเห็นอันถือเอาที่สุด, ความเห็นผิดที่แลนไปสุดโตง
ขางใดขางหนึ่ง — Antagàhika-diññhi: the ten erroneous extremist views) คือ เห็นวา
1. โลกเที่ยง (The world is eternal.)
2. โลกไมเที่ยง (The world is not eternal.)
3. โลกมีที่สุด (The world is finite.)
4. โลกไมมีที่สุด (The world is infinite.)
5. ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น (The soul and the body are identical.)
6. ชีวะก็อยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง (The soul is one thing and the body is another.)
7. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก (The Tathàgata is, after death.)
8. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมไมเปนอีก (The Tathàgata is not, after death.)
9. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก ก็ใช ไมเปนอีก ก็ใช (The Tathàgata both is 
and is not, after death.)
10. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก ก็มิใช ยอมไมเปนอีก ก็มิใช (The Tathàgata 
neither is nor is not, after death.)

คํ าวา ตถาคต ในที่นี้ อรรถกถาบางแหงวาหมายถึง “สัตว” (เชน ม.อ.3/135; สงฺคณี.อ.528) บาง
แหงวา “อัตตา” หรือ “อาตมัน” (อุ.อ.430) บางแหงวา “พระพุทธเจา”  (สํ.อ.3/192)
M.I.426; S.IV.392; A.V.193; ม.ม.13/147/143; สํ.สฬ.18/788/476; องฺ.ทสก.24/193/206;
Ps.I.151; Vbh.392. ขุ.ปฏิ.31/337/226; อภิ.วิ.35/1032/529.



อติเรกทสกะ — หมวดเกิน 10
Groups of More Than Ten

[338] กรรม  12  (การกระทํ าที่ประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม, ในที่นี้หมายถึงกรรม
ประเภทตางๆ พรอมทัง้หลกัเกณฑเกีย่วกบัการใหผลของกรรมเหลานัน้ — Kamma: karma;
kamma; action; volitional action)

หมวดที่ 1 วาโดยปากกาล คือ จํ าแนกตามเวลาที่ใหผล (classification according to 
the time of ripening or taking effect)
1. ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม (กรรมใหผลในปจจบุนัคอืในภพนี ้ — Diññhadhamma-vedanãya-
kamma: kamma to be experienced here and now; immediately effective kamma)
2. อุปปชชเวทนยีกรรม (กรรมใหผลในภพทีจ่ะไปเกดิคอืในภพหนา — Upapajja-vedanãya-
kamma: kamma to be experienced on rebirth; kamma ripening in the next life)
3. อปราปริยเวทนยีกรรม  (กรรมใหผลในภพตอๆ ไป — Aparàpariya-vedanãya-kamma:
kamma to be experienced in some subsequent lives; indefinitely effective kamma)
4. อโหสกิรรม  (กรรมเลกิใหผล ไมมผีลอกี — Ahosi-kamma: lapsed or defunct kamma)

หมวดที่ 2 วาโดยกิจ คือ จํ าแนกการใหผลตามหนาที่ (classification according to 
function)
5. ชนกกรรม  (กรรมแตงใหเกิด, กรรมที่เปนตัวนํ าไปเกิด — Janaka-kamma: productive 
kamma; reproductive kamma)
6. อุปตถัมภกกรรม  (กรรมสนับสนุน, กรรมที่เขาชวยสนับสนุนหรือซํ้ าเติมตอจากชนกกรรม 
— Upatthambhaka-kamma: supportive kamma; consolidating kamma)
7. อุปปฬกกรรม  (กรรมบีบคั้น, กรรมที่มาใหผล บีบคั้นผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกรรม
นั้น ใหแปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บั่นทอนวิบากมิใหเปนไปไดนาน — Upapãëaka-kamma:
obstructive kamma; frustrating kamma)
8. อุปฆาตกกรรม  (กรรมตดัรอน, กรรมทีแ่รง ฝายตรงขามกบัชนกกรรมและอปุตถมัภกกรรม
เขาตัดรอนการใหผลของกรรมสองอยางนั้น ใหขาดไปเสียทีเดียว เชน เกิดในตระกูลสูง มั่งคั่ง 
แตอายุสั้น เปนตน — Upaghàtaka-kamma: destructive kamma; supplanting kamma)

หมวดที่ 3 วาโดยปากทานปริยาย คือ จํ าแนกตามความยักเยื้องหรือลํ าดับความแรงใน
การใหผล (classification according to the order of ripening)
9. ครุกกรรม (กรรมหนกั ใหผลกอน ไดแก สมาบตั ิ8 หรอื อนนัตรยิกรรม — Garuka-kamma:
weighty kamma)
10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม (กรรมทํ ามากหรือกรรมชิน  ใหผลรองจากครุกกรรม 
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— Bahula-kamma or âciõõa-kamma: habitual kamma)
11. อาสันนกรรม (กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย คือกรรมทํ าเมื่อจวนจะตายจับใจอยู
ใหมๆ ถาไมมี 2 ขอกอน ก็จะใหผลกอนอื่น — âsanna-kamma: death-threshold kamma; 
proximate kamma)
12. กตตัตากรรม หรอื กตตัตาวาปนกรรม (กรรมสกัวาท ํา, กรรมทีท่ ําไวดวยเจตนาอนัออน 
หรอืมใิชเจตนาอยางนัน้โดยตรง ตอเมือ่ไมมกีรรมอืน่ใหผลแลวกรรมนีจ้งึจะใหผล — Katattà-
kamma or Katattàvàpana-kamma: reserve kamma; casual act) กฏตัตากรรม กเ็ขยีน

กรรม 12 หรือ กรรมสี่ 3 หมวดนี้ มิไดมีมาในบาลีในรูปเชนนี้โดยตรง พระอาจารยสมัยตอ
มา เชน พระพุทธโฆษาจารย เปนตน ไดรวบรวมมาจัดเรียงเปนแบบไวในภายหลัง.
Vism.601; Comp.144. วิสุทฺธิ.3/223; สงฺคห.28.

[339] จกัรวรรดวิตัร 5,  12  (วตัรของพระเจาจกัรพรรด,ิ พระจรยิาทีพ่ระจกัรพรรดิ
พึงทรงบํ าเพ็ญสมํ่ าเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบํ าเพ็ญพระราชกรณียของพระเจาจักรพรรดิ, หนา
ที่ของนกัปกครองผูยิง่ใหญ — Cakkavatti-vatta: duties of a universal king or a great 
ruler)
1. ธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ เคารพนับถือบูชายํ าเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปน
ธงชัย เปนธรรมาธปิไตย — Dhammàdhipateyya: supremacy of the law of truth and 
righteousness; rule of the Dhamma; rule of the true law) (1) และ
2. ธรรมิการักขา (จัดการรักษาปองกันและคุ มครองอันชอบธรรมและเปนธรรม — 
Dhammikàrakkhà: provision of the right watch, ward and protection)

ก. อันโตชน (แกชนภายใน ตั้งแตพระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติราชการในพระองค
ทัง้หมด คอื คนในปกครองสวนตวั ตัง้แตบตุรธดิาเปนตนไป ดวยใหการบ ํารงุเลีย้งอบรม
สั่งสอนเปนตน ใหอยูโดยเรียบรอยสงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน — for one’s 
own folk) (2)

ข. พลกาย (แกกองทัพ คือ ปวงเสนาขาทหาร, ขาราชการฝายทหาร — for the army; 
the armed forces; military personnel) (3)

ค. ขัตติยะ (แกกษัตริยทั้งหลายผูอยูในพระบรมเดชานุภาพ, เจาเมืองขึ้น, ปจจุบัน
สงเคราะหชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผูใหญทั้งหลาย, ขาราชการฝายปกครอง — 
for colonial kings; administrative officers) (4)

ง. อนุยนต (แกผูตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย, ปจจุบันควรสงเคราะหขาราชการฝาย
พลเรือนเขาทั้งหมด — for the royal dependants; civil servants) (5)

จ. พราหมณคฤหบด ี (แกชนเจาพธิ ี เจาต ํารา พอคา เจาไรเจานา คอื ครอูาจารย นกัวชิาการ
หมอ พอคา ผูประกอบวิชาชีพตางๆ และเกษตรกร ดวยชวยจัดหาทุนและอุปกรณ
เปนตน — for brahmins and householders; the professional, traders and the 
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agricultural) (6)
ฉ. เนคมชานบท (แกชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั้งปวงทุกทองถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไป
ไมทอดทิง้ — for town and country dwellers; townsmen and villagers; 
upcountry people) (7)

ช. สมณพราหมณ (แกพระสงฆและบรรพชติผูทรงศลีทรงคณุธรรม — for the religious) 
(8)

ญ.มิคปกษี (แกมฤคและปกษี คือ สัตวอันควรสงวนทั้งหลาย — for beasts and birds) 
(9)

3. อธรรมการนเิสธนา (หามกัน้ มใิหมกีารอนัอธรรมเกดิขึน้ในพระราชอาณาเขต คอื จดัการปองกนั
แกไข มใิหมกีารกระท ําความผดิความชัว่รายเดอืดรอนเกดิขึน้ในบานเมอืง — Adhammakàra-
nisedhanà: to let no wrongdoing prevail in the kingdom) (10)
4. ธนานุประทาน (ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกชนผูไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไรในแวนแควน — 
Dhanànuppadàna: to let wealth be given or distributed to the poor) (11)
5. ปริปุจฉา (ปรึกษาสอบถามปญหากับสมณพราหมณ ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาท
มัวเมา อยูเสมอตามกาลอันควร เพื่อใหรูชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขหรือไม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง ขอนี้ปจจุบันสงเคราะหนักปราชญ
นักวิชาการผูทรงคุณธรรมเขาดวย — Paripucchà: to go from time to time to see and 
seek advice from the men of religious life who maintain high moral standards; to 
have virtuous counsellors and seek after greater virtue) (12)

จักรวรรดิวัตรนี้ มาใน จักกวัตติสูตร ตามที่มาที่อาง ในพระบาลี คือพระไตรปฎก ทานไม
ระบุจํ านวนขอไว แตนับตามที่ตรัสไว เปนหลักการที่ยึดถือหนึ่งขอ และหลักปฏิบัติ 4 ขอ จึงรวม
เปน 5 ขอ อยางไรก็ดี ขอยอยที่แยกออกไปจากขอ 2 (ธรรมิการักขา) แตละอยาง ในชั้น
อรรถกถาคงเห็นวามีความสํ าคัญมาก และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติจํ าเพาะตางกันออกไป จึงจัด
เปนวัตรแตละขอเทากันหมด นับได 12 ขอ ตามตัวเลขในวงเล็บขางหลัง

แตในอรรถกถาแหงพระสูตรนี้เอง (ที.อ.3/46) ทานจัดตางออกไปดังนี้
1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ (สงเคราะหชนภายใน และพลกายกองทหาร)
2. ขตฺติเยสุ (สงเคราะหกษัตริยเมืองขึ้นทั้งหลาย)
3. อนุยนฺเตสุ (สงเคราะหเหลาเชื้อพระวงศ ผูตามเสด็จเปนราชบริพาร)
4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (คุมครองพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย)
5. เนคมชานปเทสุ (คุมครองชาวราษฎรพื้นเมืองทั้งหลาย)
6. สมณพฺราหฺมเณสุ (คุมครองเหลาสมณพราหมณ)
7. มิคปกฺขีสุ (คุมครองเนื้อนกที่เอาไวสืบพันธุ)
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  8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป  (หามปรามมิใหมีการประพฤติการอันผิดธรรม)
  9. อธนานํ ธนานุปฺปทาน (ทํ านุบํ ารุงผูขัดสนไรทรัพย)
10. สมณพรฺาหฺมเณ อปุสงกฺมติวฺา ปหฺาปจุฉฺน (เขาไปหาและสอบถามปญหากะสมณพราหมณ)
11. อธมฺมราคสฺส ปหาน  (เวนความกํ าหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม)
12. วิสมโลภสฺส ปหาน (เวนโลภกลา ไมเลือกควรไมควร)

ที่จํ ากันมาสวนมาก ก็ถือตามนัยอรรถกถานี้ อยางไรก็ดี ตามนัยนี้ ทานไมนับขอ
ธรรมาธิปไตย เขาในจํ านวน 12 ขอ และเพิ่มขอ 11, 12 เขามาใหม ซึ่งไมมีมาในบาลีเดิม (ขอ 
11, 12 นี้ โดยเหตุผลนาจะมีอยูแลวในหลักทศพิธราชธรรม)

ดู [326] ราชธรรม 10 ดวย.
D.III.61. ที.ปา.11/35/65.

[340] ปฏจิจสมปุบาท มีองคหรือหัวขอ 12 (การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลาย 
เพราะอาศัยกัน, ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพรอม, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีขึ้น — Pañ
icca-samuppàda: the Dependent Origination; conditioned arising)
1.–2. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะ อวิชชา เปนปจจัย สังขาร จึงมี (Dependent on 

Ignorance arise Kamma-Formations.)
3. สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณ จึงมี (Dependent on 

Kamma-Farmations arises Consciousness.)
4. วิฺาณปจฺจยา นามรูป เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป จึงมี (Dependent on 

Consciousness arise Mind and Matter.)
5. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะ จึงมี (Dependent on 

Mind and Matter arise the Six Sense-Bases.)
6. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะ จึงมี (Dependent on the 

Six Sense-Bases arises Contact.)
7. ผสฺสปจฺจยา เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนา จึงมี (Dependent on Contact 

arises Feeling.)
8. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหา จึงมี (Dependent on Feeling 

arises Craving.)
9. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน จึงมี (Dependent on 

Craving arises Clinging.)
10. อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพ จึงมี (Dependent on Clinging 

arises Becoming.)
11. ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพเปนปจจัย ชาติ จึงมี (Dependent on Becoming arises 
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Birth.)
12. ชาติปจฺจยา ชรามรณํ เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะ จึงมี (Dependent on Birth 

arise Decay and Death.)
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
ความโศก ความครํ่ าครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็มีพรอม
(There also arise sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีดวยประการฉะนี้
(Thus arises this whole mass of suffering.)
แสดงตามลํ าดับ จากตนไปหาปลายอยางนี้ เรียกวา อนุโลมเทศนา (teaching in forward 

order) ถาแสดงยอนกลับจากปลายมาหาตน วา ชรามรณะเปนตน มีเพราะชาติเปนปจจัย ชาติมี
เพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย เรียกวา ปฏิโลมเทศนา (teaching in 
backward order)

องค (factors) หรือหัวขอ 12 นั้น มีความหมายโดยสังเขป ดังนี้
1. อวิชชา (Avijjà: ignorance) ความไมรู คือไมรูในอริยสัจจ 4 หรือตามนัยอภิธรรมวา 
อวิชชา 8 ดู [208] อวิชชา 4; [209] อวิชชา 8

2. สังขาร (Saïkhàra: kamma-formations) สภาพที่ปรุงแตง ไดแก [120] สังขาร 3 2 หรือ 
[129] อภิสังขาร 3

3. วิญญาณ (Vi¤¤àõa: consciousness) ความรูแจงอารมณ ไดแก [268] วิญญาณ 6
4. นามรูป (Nàma-råpa: mind and matter) นามและรูป ไดแก เวทนา สัญญา เจตนา 
ผัสสะ มนสิการ หรือตามนัยอภิธรรมวา นามขันธ 3 + รูป ดู [216] ขันธ 5 (ขอ 2, 3, 4);
[38] รปู 21, 28; [39] มหาภตู หรือ ภตูรปู 4; [40] อปุาทารปู หรือ อปุาทายรปู 24; [41] รปู 22

5. สฬายตนะ (Saëàyatana: six sense-bases) อายตนะ 6 ไดแก [276] อายตนะภายใน 6
6. ผัสสะ (Phassa: contact) ความกระทบ, ความประจวบ ไดแก [272] สัมผัส 6
7. เวทนา (Vedanà: feeling) ความเสวยอารมณ ไดแก [113] เวทนา 6
8. ตัณหา (Taõhà: craving) ความทะยานอยาก ไดแก ตัณหา 6 มีรูปตัณหา เปนตน (ตัณหา
ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสทางกาย และในธรรมารมณ) ดู [74] ตัณหา 3 ดวย

9. อุปาทาน (Upàdàna: clinging; attachment) ความยึดมั่น ไดแก [214] อุปาทาน 4
10. ภพ (Bhava: becoming) ภาวะชวีติ ไดแก [98] ภพ 3 อกีนยัหนึง่วา ไดแก กรรมภพ (ภพ

คอืกรรม — active process of becoming ตรงกบั [129] อภสิงัขาร 3) กบั อปุปตตภิพ 
(ภพคอืทีอ่บุตั ิ— rebirth-process of becoming ตรงกบั [98] ภพ 3)

11. ชาต ิ(Jàti: birth) ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดอายตนะ
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12. ชรามรณะ (Jarà-maraõa: decay and death) ความแกและความตาย ไดแก ชรา (ความ
เสือ่มอาย,ุ ความหงอมอนิทรยี) กบัมรณะ (ความสลายแหงขนัธ, ความขาดชวีตินิทรยี)
ทัง้ 12 ขอ เปนปจจยัตอเนือ่งกนัไป หมนุเวยีนเปนวงจร ไมมตีนไมมปีลาย เรยีกวา ภวจกัร 

(วงลอหรอืวงจรแหงภพ — Bhava-cakka: wheel of existence) และมขีอควรทราบเกีย่วกบั
ภวจกัรอกีดงันี้
ก.อัทธา 3 (Addhà: periods; times) คือ กาล 3 ไดแก

1) อดีต = อวิชชา สังขาร
2) ปจจุบัน = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
3) อนาคต = ชาติ ชรา มรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)

ข. สังเขป หรือ สังคหะ 4 (Saïkhepa or Saïgaha: sections; divisions) คือ ชวง หมวด 
หรือ กลุม 4 ไดแก
1) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร
2) ปจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
3) ปจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
4) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)

ค.สนธิ 3 (Sandhi: links; connection) คือ ขั้วตอ ระหวางสังเขปหรือชวงทั้ง 4 ไดแก
1) ระหวาง อดีตเหตุ กับ ปจจุบันผล
2) ระหวาง ปจจุบันผล กับ ปจจุบันเหตุ
3) ระหวาง ปจจุบันเหตุ กับ อนาคตผล

ง. วัฏฏะ 3 ดู [105] วัฏฏะ 3
จ. อาการ 20 (âkàra: modes; spokes; qualities) คือ องคประกอบแตละอยาง อันเปนดุจ
กํ าของลอ จํ าแนกตามสวนเหตุ (causes) และสวนผล (effects) ไดแก
1) อดีตเหตุ 5 = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
2) ปจจุบันผล 5 = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
3) ปจจุบันเหตุ 5 = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
4) อนาคตผล 5 = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
อาการ 20 นี้ ก็คือ หัวขอที่กระจายใหเต็ม ในทุกชวงของสังเขป 4 นั่นเอง

ฉ. มูล 2 (Måla: roots) คือ กิเลสที่เปนตัวมูลเหตุ ซึ่งกํ าหนดเปนจุดเริ่มตนในวงจรแตละชวง ได
แก
1) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต สงผลถึงเวทนาในชวงปจจุบัน
2) ตัณหา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบัน สงผลถึงชรามรณะในชวงอนาคต
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พึงสังเกตดวยวา การกลาวถึงสวนประกอบของภวจักรตามขอ ก. ถึง ฉ. นี้ เปนคํ าอธิบาย
ในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน

การแสดงหลกัปฏจิจสมปุบาท ใหเหน็ความเกดิขึน้แหงธรรมตางๆ โดยอาศยัปจจยัสบืทอดกนั
ไปอยางนี ้เปน สมทุยวาร คอืฝายสมทุยั ใชเปนค ําอธบิายอรยิสจัจขอที ่2 (สมทุยัสจัจ) คอื แสดง
ใหเหน็ความเกดิขึน้แหงทกุข ปฏจิจสมปุบาททีแ่สดงแบบนี ้เรยีกวา อนโุลมปฏจิจสมปุบาท (direct 
Dependent Origination)

การแสดงในทางตรงขามกับขางตนนี้ เปน นิโรธวาร คือฝายนิโรธ ใชอธิบายอริยสัจจขอที่ 3 
(นิโรธสัจจ) เรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท (reverse Dependent Origination ซึ่งความจริงก็
คือ Dependent Extinction นั่นเอง) แสดงใหเห็นความดับไปแหงทุกข ดวยอาศัยความดับไป
แหงปจจัยทั้งหลายสืบทอดกันไป ตัวบทของปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมนี้ พึงเทียบจากแบบ
อนุโลมนั่นเอง เชน
1.–2. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะอวิชชาสํ ารอกดับไปไมเหลือ 

สังขารจึงดับ
(Through the total fading away and cessation of ignorance, cease kamma-
formations.)

3. สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
(Through the cessation of kamma-formations, ceases consciousness.)

ฯลฯ
12. ชาตินิโรธา ชรามรณํ เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)

(Through the cessation of birth, cease decay and death.)
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
ความโศก ความครํ่ าครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
(Also cease sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.
ความดับแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้
(Thus comes about the cessation of this whole mass of suffering.)
นี้เปน อนุโลมเทศนา ของปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท สวน ปฏิโลมเทศนา ก็พึงแสดงยอนวา ชรา

มรณะ เปนตน ดับ เพราะชาติดับ ชาติดับเพราะภพดับ ฯลฯ สังขารดับเพราะอวิชชาดับ อยาง
เดียวกับในอนุโลมปฏิจจสมุปบาท

ปฏจิจสมปุบาทนี ้มชีือ่เรยีกอยางอืน่อกี ทีส่ ําคญัคอื อิทปัปจจยตา (ภาวะทีม่อีนันี้ๆ  เปนปจจยั 
— Idappaccayatà: specific conditionality) ธรรมนยิาม (ความเปนไปอนัแนนอนแหงธรรมดา,
กฎธรรมชาต ิ— Dhammaniyàma: orderliness of nature; natural law) และ ปจจยาการ
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(อาการทีส่ิง่ทัง้หลายเปนปจจยัแกกนั — Paccayàkàra: mode of conditionality; structure of 
conditions) เฉพาะชือ่หลงันีเ้ปนค ําทีน่ยิมใชในคมัภรีอภธิรรม และคมัภรีรุนอรรถกถา.
Vin.I.1; S.II.1; Vbh.135; Vism.517; Comp.188 วินย.4/1/1; สํ.นิ.16/1/1; อภิ.วิ.35/274/185; วิสุทฺธิ.3/107; สงฺคห.45.

[ ] ปจจยาการ 12 ดู [340] ปฏิจจสมุปบาท.
[ ] สนัโดษ 12 ดู [122] สันโดษ 3, 12
[341] อายตนะ 12 (สิ่งที่เชื่อมตอกันใหเกิดความรู, แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู — 

âyatana: sense-fields; sense-spheres)
1. อายตนะภายใน 6 ดู [276] อายตนะภายใน 6.
2. อายตนะภายนอก 6 ดู [277] อายตนะภายนอก 6.
Vbh.70. อภิ.วิ.35/99/85.

[342] ธดุงค 13 (องคคุณเครื่องสลัดหรือกํ าจัดกิเลส, ขอปฏิบัติประเภทวัตรที่ผูสมัครใจจะ
พึงสมาทานประพฤติได เพื่อเปนอุบายขัดเกลากิเลส ชวยสงเสริมความมักนอยและสันโดษ
เปนตน — Dhutaïga: means of shaking off or removing defilements; austere 
practices; ascetic practices)

หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับจีวร — connected with robes)
1. ปงสุกูลิกังคะ (องคแหงผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร คํ าสมาทานโดยอธิษฐานใจหรือเปลง
วาจาวา “คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “เรางดคฤหบดีจีวร สมาทาน
องคแหงผู—” — Pa§sukålikaïga: refuse-rag-wearer’s practice)
2. เตจีวริกังคะ (องคแหงผูถอืทรงเพยีงไตรจวีรเปนวตัร ค ําสมาทานวา “จตตุถฺจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ,
เตจวีรกิงคฺ ํ สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดจวีรผนืที ่ 4 สมาทานองคแหงผู—” —Tecãvarikaïga:
triple-robe-wearer’s practice)

หมวดที่ 2 ปณฑปาตปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับบิณฑบาต — connected with almsfood)
3. ปณฑปาติกังคะ (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คํ าสมาทานวา “อติเรกลาภํ
ปฏิกฺขิปามิ, ปณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ”  แปลวา “ขาพเจางดอติเรกลาภ  สมาทานองคแหงผู—
” — Piõóapàtikaïga: alms-food-eater’s practice)
4. สปทานจาริกังคะ  (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลํ าดับเปนวัตร คํ าสมาทานวา
“โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการเที่ยวตามใจอยาก 
สมาทานองคแหงผู—” — Sapadànacàrikaïga: house-to-house-seeker’s practice)
5. เอกาสนิกังคะ (องคแหงผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร คือฉันวันละมื้อเดียว ลุกจาก
ที่แลวไมฉันอีก คํ าสมาทานวา “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจางดการฉนั ณ ตางอาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Ekàsanikaïga: one-sessioner’s 
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practice)
6. ปตตปณฑิกังคะ (องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ไมใชภาชนะใสอาหารเกิน 1 
อยางคือบาตร คํ าสมาทานวา “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ปตฺตปณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจางดภาชนะที่สอง สมาทานองคแหงผู—” — Pattapiõóikaïga: bowl-food-eater’s 
practice)
7. ขลุปจฉาภัตตกัิงคะ (องคแหงผูถอืหามภตัทีถ่วายภายหลงัเปนวตัร คอืเมือ่ไดปลงใจก ําหนด
อาหารทีเ่ปนสวนของตน ซึง่เรยีกวาหามภตั ดวยการลงมอืฉนัเปนตนแลว ไมรบัอาหารทีเ่ขาน ํามา
ถวายอกี แมจะเปนของประณตี ค ําสมาทานวา “อตริติตฺโภชน ํ ปฏกิขฺปิาม,ิ ขลปุจฺฉาภตตฺกิงคฺํ
สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดโภชนะอนัเหลอืเฟอ สมาทานองคแหงผู—” — Khalupacchà-
bhattikaïga: later-food-refuser’s practice)

หมวดที ่3 เสนาสนปฏสิงัยุตต (เกีย่วกบัเสนาสนะ — connected with the resting place)
8. อารัญญิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาเปนวัตร อยูหางบานคนอยางนอย 500 ชั่วธนู คือ 25 
เสน คํ าสมาทานวา “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อารฺิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางด
เสนาสนะชายบาน สมาทานองคแหงผู—” — âra¤¤ikaïga: forest-dweller’s practice)
9. รุกขมลิูกังคะ (องคแหงผูถอือยูโคนไมเปนวตัร ค ําสมาทานวา “ฉนนฺ ํปฏกิขฺปิาม,ิ รกุขฺมลิูกงคฺ ํ
สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดทีม่งุบงั สมาทานองคแหงผู—” — Rukkhamålikaïga: tree-root-
dweller’s practice)
10. อัพโภกาสิกังคะ (องคแหงผูถืออยูที่แจงเปนวัตร คํ าสมาทานวา “ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ
ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดที่มุงบังและโคนไม สมาทานองค
แหงผู—” — Abbhokàsikaïga: open-air-dweller’s practice)
11. โสสานิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาชาเปนวัตร คํ าสมาทานวา “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ,
โสสานกิงคฺ ํสมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดทีม่ใิชปาชา สมาทานองคแหงผู—” — Sosànikaïga:
charnel-ground-dweller’s practice)
12. ยถาสนัถตกัิงคะ (องคแหงผูถอือยูในเสนาสนะแลวแตเขาจดัให  ค ําสมาทานวา “เสนาสน-
โลลปุปฺ ปฏกิขฺปิาม,ิ ยถาสนถฺตกิงคฺ ํสมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดความอยากเอาแตใจในเสนาสนะ 
สมาทานองคแหงผู—” — Yathàsanthatikaïga: any-bed-user’s practice)

หมวดที่ 4 วิริยปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับความเพียร — connected with energy)
13. เนสัชชิกังคะ (องคแหงผูถือการนั่งเปนวัตร คือเวนนอน อยูดวยเพียง 3 อิริยาบถ คํ า
สมาทานวา “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการนอน สมาทาน
องคแหงผู—” — Nesajjikaïga: sitter’s practice)

ขอควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุดงค 13
ก. โดยยอ ธุดงคมี 8 ขอ เทานั้น คือ

1) องคหลัก 3 (สีสังคะ — principal practices) คือ สปทานจาริกังคะ (เทากับไดรักษา
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ปณฑปาตกิงัคะดวย) เอกาสนกิงัคะ (เทากบัไดรกัษาปตตปณฑกิงัคะ และขลปุจฉาภตัตกิงัคะ
ดวย) และอัพโภกาสิกังคะ (ทํ าใหรุกขมูลิกังคะ กับยถาสันถติกังคะ หมดความจํ าเปน)
2) องคเดีย่วไมคาบเกีย่วขออืน่ 5 (อสมัภนินงัคะ — individual practices) คอื อารญัญกิงัคะ 
ปงสกุลูกิงัคะ เตจวีรกิงัคะ เนสชัชกิงัคะ และโสสานกิงัคะ

ข. โดยนสิสยั คอืทีอ่าศยั (dependence) ม ี2 คอื ปจจยันสิติ 12 (อาศยัปจจยั — dependent
on requisites) กับ วิริยนิสิต 1 (อาศัยความเพียร — dependent on energy)

ค. โดยบุคคลผูถือ
1) ภิกษุ ถือไดทั้ง 13 ขอ
2) ภิกษุณี ถือได 8 ขอ (คือ ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13)
3) สามเณร ถือได 12 ขอ (คือเวนขอ 2 เตจีวริกังคะ)
4) สิกขมานาและสามเณรี ถือได 7 ขอ (คือ ลดขอ 2 ออกจากที่ภิกษุณีถือได)
5) อุบาสกอุบาสิกา ถือได 2 ขอ (คือขอ 5 และ 6)

ง. โดยระดับการถือ แตละขอถือได 3 ระดับ คือ
1) อยางอุกฤษฎ หรืออยางเครง เชน ผูถืออยูปา ตองใหไดอรุณในปาตลอดไป
2) อยางมัธยม หรอือยางกลาง เชนผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชายบานตลอดฤดฝูน 4 เดอืน ที่
เหลืออยูปา
3) อยางออน หรอือยางเพลา เชน ผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชายบานตลอดฤดฝูนและหนาว
รวม 8 เดือน

จ. ขอ 9 และ 10 คือ รุกขมูลิกังคะ และอัพโภกาสิกังคะ ถือไดเฉพาะนอกพรรษา เพราะวินัย
กํ าหนดใหตองถือเสนาสนะในพรรษา

ฉ. ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ขึ้นกับความสมัครใจ มีหลักทั่วไปในการถือวา ถาถือแลวชวย
ใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ควรถือ ถาถือแลวทํ าให
กรรมฐานเสื่อม หรือทํ าใหกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือ สวนผูที่ถือหรือไม
ถือ ก็ไมทํ าใหกรรมฐานเจริญหรือเสื่อม เชน เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ 
เปนตน หรือคนอื่นๆ ก็ตาม ควรถือได ฝายแรกควรถือในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชนในภาย
หลัง ฝายหลังเพื่อเปนวาสนาตอไป

ช. ธุดงคที่มาในบาลีเดิม ไมพบครบจํ านวนในที่เดียว (ที่พบจํ านวนมาก คือ ม.อุ.14/186/138; 
M.III.40 มีขอ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13; องฺ.ทสก.24/181/245; A.V.219 มีขอ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
ขุ.ม.29/918/584; Nd1188 มีขอ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13) นอกจากคัมภีรปริวาร (วินย.8/982/330; 1192/475; 
Vin.V.131,198) ซึ่งมีหัวขอครบถวน สวนคํ าอธิบายทั้งหมดพึงดูในคัมภีรวิสุทธิมัคค.

Vism.59–83. วิสุทฺธิ.1/73–104.

[343] กจิ หรอื วญิญาณกจิ 14 (กจิของวญิญาณ, หนาทีข่องจติ — Vi¤¤àõa-kicca: 
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functions of consciousness; psychic functions)
1. ปฏิสนธ ิ (หนาที่สืบตอภพใหม ไดแกจิต 19 คือ อุเบกขาสันตีรณะ 2 มหาวิบาก 8 รูปวิบาก 
5 อรูปวิบาก 4 — Pañisandhi: re-linking; rebirth-linking)
2. ภวังคะ (หนาที่เปนองคของภพ ไดแกจิต 19 อยางเดียวกับปฏิสนธิ — Bhavaïga: life-
continuum; factor of being)
3. อาวัชชนะ (หนาที่คํ านึงอารมณใหม ไดแก จิต 2 คือ ปญจทวาราวัชชนะ และมโนทวารา- 
วัชชนะ — âvajjana: apprehending; adverting)
4. ทัสสนะ (หนาที่เห็นรูป ไดแก จักขุวิญญาณ 2 — Dassana: seeing)
5. สวนะ (หนาที่ไดยินเสียง ไดแก โสตวิญญาณ 2 — Savana: hearing)
6. ฆายนะ (หนาที่รูกลิ่น ไดแก ฆานวิญญาณ 2 — Ghàyana: smelling)
7. สายนะ (หนาที่ลิ้มรส ไดแก ชิวหาวิญญาณ 2 — Sàyana: tasting)
8. ผุสนะ (หนาทีถ่กูตองโผฏฐพัพะ ไดแก กายวญิญาณ 2 — Phusana: contacting; touching)
9. สัมปฏิจฉนะ (หนาที่รับอารมณ ไดแก สัมปฏิจฉนะ 2 — Sampañicchana: receiving)
10. สันตีรณะ (หนาที่พิจารณาอารมณ ไดแก สันตีรณะ 3 — Santãraõa: investigating)
11. โวฏฐพัพนะ หรอื โวฏฐปนะ (หนาทีต่ดัสนิอารมณ ไดแก มโนทวาราวชัชนะ 1 — Voññhapana:
determining)
12. ชวนะ (หนาทีแ่ลนเสพอารมณ อนัเปนชวงทีท่ ํากรรม ไดแก จติ 55 คอื กศุลจติ 21, อกศุล
จติ 12, กริยิาจติ 18 คอืเวนอาวชัชนะทัง้สอง โลกตุตรผลจติ 4 — Javana: apperception; 
impulsion)
13. ตทาลัมพนะ (หนาที่รับอารมณตอจากชวนะกอนตกภวังค ไดแก จิต 11 คือ มหาวิบาก 8 
สันตีรณะ 3 — Tadàlambana: retention; registration)
14. จุติ (หนาทีเ่คลือ่นจากภพปจจบุนั ไดแก จติ 19 อยางเดยีวกบัในปฏสินธ ิ— Cuti: decease; 
death; shifting)

จดัโดยฐานทีจ่ติท ํากจิ 14 นี ้ม ี10 คอื รวมขอ 4, 5, 6, 7, 8 เปนขอเดยีว คอื ปญจวญิญาณ-
ฐาน (fivefold sense-impressions) นอกนัน้คงชือ่เดมิ

กิจ 14 นี้ ในวิสุทธิมัคคเรียกวา วิญญาณปวัตต ิหรือ วิญญาณปวัตติอาการ (อาการที่
วิญญาณเปนไป — modes of occurrence of consciousness)

ดู [356] จิต 89.
Vism.457; Comp.114. วิสุทฺธิ.3/29; สงฺคห.15

[344] จรณะ 15 (ความประพฤติ, ปฏิปทา, ขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน 
— Caraõa: conduct; course of practice)
1. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล คือ ประพฤติถูกตองดีงาม สํ ารวมในพระปาฏิโมกข มี
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มารยาทเรยีบรอย ประพฤตเิครงครดัในสกิขาบททัง้หลาย — Sãla-sampadà: accomplishment of 
morals)
2. อปณณกปฏิปทา 3 ดู [128] อปณณกปฏิปทา 3
3. สัทธรรม 7 ดู [301] สัปปุริสธรรม 8 ขอ 1.
4. ฌาน 4 ดู [9] ฌาน 4

ในบาลีที่มา ทานเรียกวา เปน เสขปฏิปทา คือขอปฏิบัติอันเปนทางดํ าเนินของพระเสขะ (a 
learner’s course of practice)
M.I.354. ม.ม.13/26/26.

[345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ (ความหยั่งรู ในที่นี้หมายถึงญาณที่เกิดขึ้นแกผู
เจริญวิปสสนาตามลํ าดับ ตั้งแตตนจนถึงที่สุด — Soëasa-¤àõa: insight; knowledge)
1. นามรูปปรจิเฉทญาณ (ญาณก ําหนดจ ําแนกรูนามและรปู คอื รูวาสิง่ทัง้หลายมแีตรปูธรรม
และนามธรรม และก ําหนดแยกไดวา อะไรเปนรปูธรรม อะไรเปนนามธรรม —Nàmaråpa-
pariccheda-¤àõa: knowledge of the delimitation of mentality–materiality)
2. ปจจยปริคคหญาณ (ญาณกํ าหนดรูปจจัยของนามและรูป คือรูวา รูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี 
ตามแนวกฎแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี เปนตน — Paccaya-pariggaha-¤àõa: 
knowledge of discerning the conditions of mentality–materiality)
3. สัมมสนญาณ (ญาณกํ าหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ ยกรูปธรรม
และนามธรรมทั้งหลายขึ้นพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะที่เปนของไมเที่ยง เปนทุกข มิใชตัวตน 
— Sammasana-¤àõa: knowledge of comprehending mentality–materiality as 
impermanent, unsatisfactory and not-self)
4.–12. ไดแก วิปสสนาญาณ 9 ดู [311]
13. โคตรภูญาณ (ญาณครอบโคตร คือ ความหยั่งรูที่เปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ
ปุถุชนเขาสูภาวะอริยบุคคล — Gotrabhå-¤àõa: knowledge at the moment of the 
“Change-of-lineage”)
14. มัคคญาณ (ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูที่ใหสํ าเร็จภาวะอริยบุคคลแตละขั้น — 
Magga-¤àõa: knowledge of the Path)
15. ผลญาณ (ญาณในอริยผล คือ ความหยั่งรูที่เปนผลสํ าเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้นๆ  — 
Phala-¤àõa: knowledge of Fruition)
16. ปจจเวกขณญาณ (ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํ ารวจรูมรรคผล กิเลสที่ละ
แลว กิเลสที่เหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู — 
Paccavekkhaõa-¤àõa: knowledge of reviewing)
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ในญาณ 16 นี้ 14 อยาง (ขอ 1–13 และ 16) เปน โลกียญาณ, 2 อยาง (ขอ 14 และ 15) 
เปน โลกุตตรญาณ

ญาณ 16 (บางทีเรียกวา โสฬสญาณ ซึ่งก็แปลวาญาณ 16 นั่นเอง) ที่จัดลํ าดับเปนชุดและ
เรียกชื่อเฉพาะอยางนี้ มิใชมาในพระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารยในสายวงการวิปสสนาธุระได
สอนสืบกันมา โดยประมวลจากคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธิมัคค ในกาลตอมา

(พึงดู ขุ.ปฏิ.31/มาติกา/1–2 = Ps.1 และ วิสุทฺธิ.3/206–328 = Vism.587–678)

[ ] รปูพรหม หรือ พรหมโลก 16 ดู [351] ภูมิ 4 หรือ 31.
[ ] โสฬสวตัถกุอานาปานสต ิดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[ ] อานาปานสต ิ16 ขั้น ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[346] อานาปานสต ิ 16 ฐาน (สติกํ าหนดลมหายใจ, การเจริญอานาปานสติ คือใช
สติกํ าหนดลมหายใจเขา–ออก แบบที่เปนการเจริญสติปฏฐานไปดวยครบทั้ง 4 — Soëasa–
vatthuka-ànàpànassati: mindfulness of breathing with sixteen bases)

จตุกกะที่ 1: กายานุปสสนา
1) ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,

ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;
2) รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,

รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;
3) ‘สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,

‘สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
4) ‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,

‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.
1) เมื่อหายใจเขายาว เธอก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว

หรือเมื่อหายใจออกยาว เธอก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว
2) เมื่อหายใจเขาสั้น เธอก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น

หรือเมื่อหายใจออกสั้น เธอก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น
3) เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูทั่วกาย(กองลม)ทั้งหมด หายใจเขา

เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูทั่วกาย(กองลม)ทั้งหมด หายใจออก
4) เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจเขา

เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจออก
1. Breathing in long, he knows: “I am breathing in long”;
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or breathing out long, he knows: “I am breathing out long”.
2. Breathing in short, he knows: “I am breathing in short”;

or breathing out short, he knows: “I am breathing out short”.
3. He trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe in”;

he trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe out”.
4. He trains thus: “Calming the bodily formation, I shall breathe in”;

he trains thus: “Calming the bodily formation, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 2: เวทนานุปสสนา

5) ‘ปติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

6) ‘สุขปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘สุขปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

7) ‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

8) ‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

5) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจออก

6) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจออก

7) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขารหายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขาร หายใจออก

8) เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจออก

5. He trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe out”.

6. He trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe out”.

7. He trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe out”.

8. He trains thus: “Calming the mental formation, I shall breathe in”;
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he trains thus: “Calming the mental formation, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 3: จิตตานุปสสนา

9) ‘จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

10) ‘อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ

11) ‘สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

12) ‘วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

9) เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูทั่วถึงจิต หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูทั่วถึงจิต หายใจออก

10) เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหราเริง หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหราเริง หายใจออก

11) เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหตั้งมั่น หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหตั้งมั่น หายใจออก

12) เธอสํ าเหนียกวา เราจักปลอยเปลื้องจิต หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักปลอยเปลื้องจิต หายใจออก

9. He trains thus: “Experiencing the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the mind, I shall breathe out”.

10. He trains thus: “Gladdening the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Gladdening the mind, I shall breathe out”.

11. He trains thus: “Concentrating the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Concentrating the mind, I shall breathe out”.

12. He trains thus: “Liberating the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Liberating the mind, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 4: ธัมมานุปสสนา

13) ‘อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

14) ‘วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
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15) ‘นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

16) ‘ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

13) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยง หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยง หายใจออก

14) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก

15) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจออก

16) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจออก

13. He trains thus: “Contemplating impermanence, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating impermanence, I shall breathe out”.

14. He trains thus: “Contemplating fading away, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating fading away, I shall breathe out”.

15. He trains thus: “Contemplating cessation, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating cessation, I shall breathe out”.

16. He trains thus: “Contemplating relinquishment, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating relinquishment, I shall breathe out”.

ขอควรทราบ:
ก) ค ําวา หายใจเขา และ หายใจออก นัน้ พงึทราบวา เปนค ําทีม่กีารแปลตางกนั คอื อรรถกถาแหง
พระวนิยัแปล อสสฺาส วา “หายใจออก” และ ปสสฺาส วา “หายใจเขา” สวนอรรถกถาแหงพระสตูรแปล
กลบัตรงขาม คอืแปล อสสฺาส วา “หายใจเขา” และ ปสสฺาส วา “หายใจออก” ในทีน่ีถ้อืตามค ําแปล
ของอรรถกถาแหงพระสูตร ผูศึกษาทราบอยางนี้แลว จะใชแบบใดก็ได พึงเลือกตามปรารถนา
ข) “สํ าเหนียกวา” เปนคํ าแปลตามสํ านวนเกา หมายถึงคํ าบาลีวา สิกฺขติ จะแปลแบบทับศัพทเปน 
“ศึกษาวา” ก็ได
ค) ธรรมหมวดนี ้เรยีกตามบาลแีหงคมัภรีปฏสิมัภทิามคัควา  โสฬสวตัถกุอานาปานสติ  (เชน ข.ุปฏ.ิ
31/361/244; 386/260=Ps.I.162; 173  คํ าบาลีเดิมเปน โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ บาง โสฬสวตฺถุโก
อานาปานสฺสติสมาธิ บาง  บางทีอรรถกถาก็เรียกยักเยื้องไปวา โสฬสวตฺถุกา  อานาปานสฺสติ-
สมาธิภาวนา บาง โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติกมฺมฏานํ บาง) แปลแบบรักษาศัพทวา “อานา-
ปานสติมีวัตถุ 16” แตในที่นี้เลือกแปลตามคํ าอธิบายในคัมภีร ปรมัตถมัญชุสา มหาฎีกาแหง
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วิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.ฏีกา2/34) วา “อานาปานสติ 16 ฐาน” เพราะในภาษาไทย คํ าวา ฐาน เปนค ําทีคุ่น
และชวยสือ่ความหมายของค ําวา วตัถุ ในทีน่ีไ้ดด ี แตจะแปลวา “อานาปานสติ 16 หลัก” หรือ
“อานาปานสต ิ16 หวัขอ (หรอื 16 ขอ)” กไ็ด บางทกีเ็รยีกใหฟง เปนล ําดบัวา “อานาปานสต ิ16 ขัน้”
ง) 16 ฐาน หรือ 16 หลกั หรือ 16 หัวขอ หรือ 16 ขอ หรือ 16 ขั้นนั้น ทานจัดเปน 4 จตุกกะ
คือเปนหมวดสี่ 4 หมวด ดังนี้

1. กายานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงกายานุปสสนา)
2. เวทนานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงเวทนานุปสสนา)
3. จิตตานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงจิตตานุปสสนา)
4. ธัมมานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงธัมมานุปสสนา)
เปนการระบุชัดวา สวนไหนเปนสติปฏฐานขอใด

จ) วาโดยไตรสิกขา ระหวางปฏิบัตินั้น
• ความมีกายวาจาตั้งอยูในความสงบสํ ารวม โดยมีเจตนาอันปลอดจากการละเมิดหรือ
เบียดเบียน (กายิกวาจสิกอวีติกกมะ) เปน ศีล

• การมีสติกํ าหนด ดวยจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณหนึ่งเดียวตามที่กํ าหนด (จิตตัสเสกัคตา) เปน 
สมาธิ

• ความมีสัมปชัญญะรูทั่วพรอม มองเห็นตามสภาวะ เปน ปญญา
ฉ) ในการปฏิบัตินี้ ศีลเปนเพียงฐานที่รองรับอยู สวนธรรมที่ปฏิบัติซึ่งจะเจริญขึ้นไป คือ สมาธิ 
และปญญา อันไดแก สมถะ และวิปสสนา ในขอตอไป
ช) ในการปฏิบัติทั้งหมดนี้ สามจตุกกะแรก มีทั้ง สมถะ และ วิปสสนา แตจตุกกะที่ ๔ เปน
วิปสสนา ลวน
ฌ) โสฬสวัตถุกอานาปานสติ นี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงบอย พบไดหลายแหงในพระไตรปฎก 
แตที่ประมวลเรื่องเกี่ยวของและขอความแวดลอมไวครบถวน ซึ่งรูจักกันดีและเปนที่อางอิงกันทั่ว
ไป คือ อานาปานสติสูตร (ม.อุ.14/282–291/190–202=MIII.78–88) นอกจากนั้นยังมีคํ าอธิบายโดย
พิสดารในพระไตรปฎก ปรากฏใน ปฏิสัมภิทามัคค (ข.ุปฏ.ิ31/361–422/244-299; = Ps.I.162–196) สวนใน
ชัน้อรรถกถา กม็อีธบิายหลายแหง โดยเฉพาะทีค่นควาไดสะดวก คอื วสิทุธมิคัค (วิสุทธิ.2/52-88= 
Vism.266–293)
Vin.III.70; M.I.425; M.III.82; S.V.311; วินย.1/178/132; ม.ม.13/146/140; ม.อุ.14/287/193;
A.V.111; Ps.I.162. สํ.ม.19/1305/394; อง.ทสก.24/60/119; ขุ.ปฏิ.31/361/244.

[347] อปุกเิลส หรือ จติตอปุกเิลส 16 (ธรรมเครื่องเศราหมอง, สิ่งที่ทํ าใหจิตขุน
มัว รับคุณธรรมไดยาก ดุจผาเปรอะเปอนสกปรก ยอมไมไดดี — Upakkilesa: mental 
defilements)
1. อภิชฌาวสิมโลภะ (คดิเพงเลง็อยากได โลภไมสมควร, โลภกลา จองจะเอา ไมเลอืกควรไม
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ควร — Abhijjhà-visamalobha: greed and covetousness; covetousness and 
unrighteous greed)
2. พยาบาท (คิดรายเขา — Byàpàda: malevolence; illwill)
3. โกธะ (ความโกรธ — Kodha: anger)
4. อุปนาหะ (ความผูกโกรธ — Upanàha: grudge; spite)
5. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีของผูอื่น, การลบลางปดซอนคุณคาความดี
ของผูอื่น — Makkha: detraction; depreciation; denigration)
6. ปลาสะ (ความตีเสมอ, ยกตัวเทียมทาน, เอาตัวขึ้นตั้งขวางไว ไมยอมยกใหใครดีกวาตน — 
Palàsa: domineering; rivalry; envious rivalry)
7. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
8. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
9. มายา (มารยา — Màyà: deceit)
10. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, หลอกดวยคํ าโออวด — Sàñheyya: hypocrisy)
11. ถัมภะ (ความหัวดื้อ, กระดาง — Thambha: obstinacy; rigidity)
12. สารมัภะ (ความแขงด,ี ไมยอมลดละ มุงแตจะเอาชนะกนั — Sàrambha: presumption; 
competing contention; contentiousness; contentious rivalry; vying; strife)
13. มานะ (ความถือตัว, ทะนงตน — Màna: conceit)
14. อติมานะ (ความถือตัววายิ่งกวาเขา, ดูหมิ่นเขา — Atimàna: excessive conceit; 
contempt)
15. มทะ (ความมัวเมา — Mada: vanity)
16. ปมาทะ (ความประมาท, ละเลย, เลินเลอ — Pamàda: heedlessness; negligence; 
indolence)

ขอ 2 มีตางออกไป คือ ในธัมมทายาทสูตร เปน โทสะ (ความคิดประทุษรายเขา — 
hatred) (ม.มู.12/26/26)
M.I.36. ม.มู.12/93/65.

[348] ธาต ุ18 (สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยูเอง ตามที่เหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น เปนไปตามธรรม
นิยามคือกํ าหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะกิจอาการเปนแบบจํ าเพาะ
ตัว อันพึงกํ าหนดเอาเปนหลักไดแตละอยางๆ  — Dhàtu: elements)
1. จักขุธาต ุ(ธาตุคือจักขุปสาท — Cakkhu-dhàtu: eye element)
2. รูปธาต ุ(ธาตุคือรูปารมณ — Råpa~: visible-data element)
3. จักขุวิญญาณธาต ุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ — Cakkhuvi¤¤àõa~: eye-consciousness 
element)
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4. โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท — Sota~: ear element)
5. สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ — Sadda~: sound element)
6. โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ — Sotavi¤¤àõa~: ear-consciousness 
element)
7. ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท — Ghàna~: nose element)
8. คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ — Gandha~: odour element)
9. ฆานวิญญาณธาต ุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ — Ghànavi¤¤àõa~: nose-consciousness 
element)
10. ชิวหาธาต ุ(ธาตุคือชิวหาปสาท — Jivhà~: tongue element)
11. รสธาต ุ(ธาตุคือรสารมณ — Rasa~: flavour element)
12. ชวิหาวญิญาณธาตุ (ธาตคุอืชวิหาวญิญาณ — Jivhàvi¤¤àõa~: tongue-consciousness 
element)
13. กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท — Kàya~: body element)
14. โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ — Phoññhabba~: tangible-data element)
15. กายวิญญาณธาต ุ (ธาตุคือกายวิญญาณ — Kàyavi¤¤àõa~: body-consciousness 
element)
16. มโนธาต ุ(ธาตุคือมโน — Mano~: mind element)
17. ธรรมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ — Dhamma~: mental-data element)
18. มโนวิญญาณธาต ุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ — Manovi¤¤àõa~: mind-consciousness 
element)

ขอควรสังเกต
ก. ขอ 3, 6, 9, 12, 15 ไดแก ทวิปญจวิญญาณจิต รวมเปนจิต =  10
ข. ขอ 16 มโนธาตุ ไดแก สัมปฏิจฉนะ 2 กับปญจทวาราวัชชนะ 1 รวมเปนจิต =    3
ค. ขอ 18 มโนวิญญาณธาตุ ไดแก จิตนอกเหนือจากนั้นอีก = 76

รวมเปนจิตทั้งสิ้น =   89
ดู [356] จิต 89 หรือ 121.

Vbh.87; Vism.484; Comp.183. อภิ.วิ.35/124/108; วิสุทฺธิ.3/65; สงฺคห.44.

[349] อนิทรยี 22 (สิ่งที่เปนใหญในการทํ ากิจของตน คือ ทํ าใหธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามตน ในกิจนั้นๆ ในขณะที่เปนไปอยูนั้น — Indriya: faculties)

หมวดที่ 1
1. จักขุนทรีย (อินทรีย คือ จักขุปสาท — Cakkhundriya: eye-faculty)
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2. โสตินทรีย (อินทรีย คือ โสตปสาท — Sotindriya: ear-faculty)
3. ฆานินทรีย (อินทรีย คือ ฆานปสาท — Ghànindriya: nose-faculty)
4. ชิวหินทรีย (อินทรีย คือ ชิวหาปสาท — Jivhindriya: tongue-faculty)
5. กายินทรีย (อินทรีย คือ กายปสาท — Kàyindriya: body-faculty)
6. มนินทรีย (อินทรีย คือ ใจ ไดแก จิต ที่จํ าแนกเปน 89 หรือ 121 ก็ตาม — Manindriya: 

mind-faculty)
หมวดที่ 2

7. อิตถินทรีย (อินทรีย คือ อิตถีภาวะ — Itthindriya: femininity faculty)
8. ปุริสินทรีย (อินทรีย คือ ปุริสภาวะ — Purisindriya: masculinity faculty; virility)
9. ชีวิตินทรีย (อินทรีย คือ ชีวิต — Jãvitindriya: life faculty; vitality)

หมวดที่ 3
10. สุขินทรีย (อินทรีย คือ สุขเวทนา — Sukhindriya: bodily-pleasure faculty)
11. ทุกขินทรีย (อินทรีย คือ ทุกขเวทนา — Dukkhindriya: bodily-pain faculty)
12. โสมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา — Somanassindriya: joy faculty)
13. โทมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โทมนัสสเวทนา — Domanassindriya: grief faculty)
14. อุเปกขินทรีย (อินทรีย คือ อุเบกขาเวทนา — Upekkhindriya: indifference faculty)

หมวดที่ 4
15. สัทธินทรีย (อินทรีย คือ ศรัทธา — Saddhindriya: faith faculty)
16. วิริยินทรีย (อินทรีย คือ วิริยะ — Viriyindriya: energy faculty)
17. สตินทรีย (อินทรีย คือ สติ — Satindriya: mindfulness faculty)
18. สมาธินทรีย (อินทรีย คือ สมาธิ ไดแก เอกัคคตา — Samàdhindriya: concentration 

faculty)
19. ปญญินทรีย (อินทรีย คือ ปญญา — Pa¤¤indriya: wisdom faculty)

หมวดที่ 5
20. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อินทรียแหงผูปฏิบัติดวยมุงวาเราจักรูสัจจธรรมที่ยังมิไดรู 

ไดแก โสตาปตติมัคคญาณ — Ana¤¤àta¤¤assàmãtindriya: ‘I shall come to know 
the unknown’ faculty, i.e. knowledge of the Stream-Entry Path.)

21. อัญญินทรีย (อินทรีย คือ อัญญา หรือปญญาอันรูทั่วถึง ไดแก ญาณ 6 ในทามกลาง คือ 
โสตาปตติผลญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ — A¤¤indriya: perfect-knowledge faculty, 
i.e. knowledge of the six intermediate Paths and Fruitions)

22. อัญญาตาวินทรีย (อินทรียแหงทานผูรูทั่วถึงแลว กลาวคือ ปญญาของพระอรหันต ไดแก 
อรหัตตผลญาณ — A¤¤àtàvindriya: perfect-knower faculty, i.e. knowledge of 
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the Fruition of Arahantship)
อินทรีย 22 นี้ ที่มาในพระสูตร มีกระจายอยูเปนหมวดๆ ในที่หลายแหง ไมครบทั้ง 22 ใน

ที่เดียวกัน เฉพาะที่มาสํ าคัญไดแก อินทรียสังยุตต (สํ.ม.19/843–1089/256–318; S.V.193–243) สวนที่
มาในพระอภิธรรม และปกรณพิเศษภายหลัง มี วิสุทธิมัคค และ อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน มี
คํ าอธิบายโดยพิสดาร
Vbh.122; Vism.491; Comp.175. อภิ.วิ.35/236/161; วิสุทฺธิ.3/72; สงฺคห.41.

[350] ปจจยั 24 (ลักษณะหรืออาการแหงความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย ที่สิ่งหนึ่งหรือ
สภาวธรรมอยางหนึ่ง เปนองคประกอบที่ชวยเอื้อ เกื้อหนุน คํ้ าจุน เปนเหตุ หรือเปนเงื่อนไข ให
สิ่งอื่น หรือสภาวธรรมอยางอื่น เกิดขึ้น คงอยู หรือเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง — Paccaya: 
condition; mode of conditionality or relation)
1. เหตุปจจัย (ปจจัยโดยเปนเหตุ — Hetu-paccaya: root condition)
2. อารัมมณปจจัย (ปจจัยโดยเปนอารมณ —  ârammaõa-paccaya: object condition)
3. อธปิตปิจจัย (ปจจยัโดยเปนเจาใหญ — Adhipati-paccaya: predominance condition)
4. อนันตรปจจัย (ปจจัยโดยเปนภาวะตอเนื่องไมมีชองระหวาง — Anantara-paccaya:
immediacy condition)
5. สมนันตรปจจัย (ปจจัยโดยเปนภาวะตอเนื่องทันที — Samanantara-paccaya:
contiguity condition)
6. สหชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดรวมกัน — Sahajàta-paccaya: connascence condition)
7. อัญญมัญญปจจัย (ปจจัยโดยอาศัยซึ่งกันและกัน — A¤¤ama¤¤a-paccaya: mutuality 
condition)
8. นิสสยปจจัย (ปจจัยโดยเปนที่อาศัย — Nissaya-paccaya: dependence condition)
9. อุปนิสสยปจจัย (ปจจัยโดยเปนเครื่องหนุนหรือกระตุนเรา — Upanissaya-paccaya:
decisive-support condition; inducement condition)
10. ปุเรชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดกอน — Purejàta-paccaya: prenascence condition)
11. ปจฉาชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดทีหลัง — Pacchàjàta-paccaya: postnascence 
condition)
12. อาเสวนปจจัย (ปจจัยโดยการซํ้ าบอยหรือทํ าใหชิน — âsevana-paccaya:
repetition condition)
13. กรรมปจจัย (ปจจยัโดยเปนกรรมคอืเจตจ ํานง — Kamma-paccaya: kamma condition)
14. วิปากปจจัย (ปจจัยโดยเปนวิบาก — Vipàka-paccaya: kamma-result condition)
15. อาหารปจจัย (ปจจัยโดยเปนอาหาร คือเปนเครื่องหลอเลี้ยง — âhàra-paccaya:
nutriment condition)
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16. อินทรียปจจัย (ปจจัยโดยเปนเจาการ — Indriya-paccaya: faculty condition)
17. ฌานปจจัย (ปจจยัโดยภาวะจติทีเ่ปนฌาน — Jhàna-paccaya: absorption condition)
18. มรรคปจจัย (ปจจัยโดยเปนมรรค — Magga-paccaya: path condition)
19. สัมปยุตตปจจัย (ปจจัยโดยประกอบกัน — Sampayutta-paccaya: association
condition)
20. วปิปยตุตปจจัย (ปจจยัโดยแยกตางหากกนั — Vippayutta-paccaya: dissociation condition)
21. อัตถิปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]มีอยู — Atthi-paccaya: presence condition)
22. นัตถิปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ไมมีอยู — Natthi-paccaya: absence condition)
23. วิคตปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ปราศไป — Vigata-paccaya: disappearance 
condition)
24. อวิคตปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ไมปราศไป — Avigata-paccaya: non-disappearance 
condition)

ปจจัย 24 นี้ เปนสาระของคํ าอธิบายทั้งหมดในคัมภีรปฏฐานแหงพระอภิธรรมปฎก คือ 
พระไตรปฎกบาลี 6 เลม ตั้งแตเลม 40 ถึงเลม 45
Pañ.1 อภิ.ป.40/1/1

[ ] รปู 28 ดู [38] รูป 28; [39] มหาภูต 4; [40] อุปาทารูป 24

[351] ภมู ิ4 หรอื 31 (ชัน้แหงจติ, ระดบัจติใจ, ระดบัชวีติ — Bhåmi: planes of existence; 
planes of life)
1. อบายภูมิ 4 (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ — Apàya-bhåmi: planes of loss and woe; 

unhappy planes)
1) นิรยะ (นรก — Niraya: woeful state; hell)
2) ติรัจฉานโยนิ (กํ าเนิดดิรัจฉาน — Tiracchànayoni: animal kingdom)
3) ปตติวิสัย (แดนเปรต — Pittivisaya: ghost-sphere)
4) อสุรกาย (พวกอสูร — Asurakàya: host of demons)

2. กามสคุตภิมู ิ7 (กามาวจรภมูทิีเ่ปนสคุต,ิ ภมูทิีเ่ปนสคุตซิึง่ยงัเกีย่วของกบักาม — Kàmasugati-
bhåmi: sensuous blissful planes)
1) มนุษย (ชาวมนุษย — Manussà: human realm)
2) จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั้นที่ทาวมหาราช 4 ปกครอง — Càtummahàràjikà: realm 

of the Four Great Kings)
3) ดาวดึงส (แดนแหงเทพ 33 มีทาวสักกะเปนใหญ — Tàvati§sà: realm of the 

Thirty-three Gods)
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4) ยามา (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข — Yàmà: realm of the Yàma gods)
5) ดุสิต (แดนแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน — Tusità: realm of satisfied 

gods)
6) นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต — Nimmànaratã: realm of the gods 

who rejoice in their own creations)
7) ปรนิมมิตวสวัตด ี (แดนแหงเทพผูยังอํ านาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให — 

Paranimmitavasavattã: realm of gods who lord over the creation of others)
ภมูทิัง้ 11 ใน 2 หมวดนี ้รวมเปน กามาวจรภมู ิ11 (ชัน้ทีท่องเทีย่วอยูในกาม — Kàmàvacara-

bhåmi:  Sensuous Planes)
3. รูปาวจรภูมิ 16 (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในรูป, ชั้นรูปพรหม — Råpàvacara-bhåmi: Form

Planes)
ก. ปฐมฌานภูมิ 3 (ระดับปฐมฌาน — first-Jhàna planes)

1) พรหมปาริสัชชา (พวกบริษัทบริวารมหาพรหม — Brahmapàrisajjà: realm of 
great Brahmas’ attendants)

2) พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม — Brahmapurohità: realm of great 
Brahmas’ ministers)

3) มหาพรหมา (พวกทาวมหาพรหม — Mahàbrahmà: realm of great Brahmas)
ข. ทุติยฌานภูมิ 3 (ระดับทุติยฌาน — second-Jhàna planes)

4) ปริตตาภา (พวกมีรัศมีนอย — Parittàbhà: realm of Brahmas with limited 
lustre)

5) อัปปมาณาภา (พวกมรีศัมปีระมาณไมได — Appamàõàbhà: realm of Brahmas
with infinite lustre)

6) อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลั่งซานไป — âbhassarà: realm of Brahmas with 
radiant lustre)

ค. ตติยฌานภูมิ 3 (ระดับตติยฌาน — third-Jhàna planes)
7) ปริตตสุภา (พวกมีลํ ารัศมีงามนอย — Parittasubhà: realm of Brahmas with 

limited aura)
8) อัปปมาณสุภา (พวกมีลํ ารัศมีงามประมาณมิได — Appamàõasubhà: realm of 

Brahmas with infinite aura)
9) สุภกิณหา (พวกมีลํ ารัศมีงามกระจางจา — Subhakiõhà: realm of Brahmas 

with steady aura)
ง. จตุตถฌานภูมิ 3–7 (ระดับจตุตถฌาน — fourth-Jhàna planes)
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10) เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย — Vehapphalà: realm of Brahmas with 
abundant reward)

11) อสัญญีสัตว (พวกสัตวไมมีสัญญา — Asa¤¤ãsattà: realm of non-percipient 
beings)
(*) สุทธาวาส 5 (พวกมีที่อยูอันบริสุทธิ์ หรือ ที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ คือ ที่เกิดของ
พระอนาคามี — Suddhàvàsa: pure abodes) คือ

12) อวิหา (เหลาทานผูไมเสื่อมจากสมบัติของตน หรือผูไมละไปเร็ว, ผูคงอยูนาน — 
Avihà: realm of Brahmas who do not fall from prosperity)

13) อตัปปา (เหลาทานผูไมทํ าความเดือดรอนแกใคร หรือผูไมเดือดรอนกับใคร — 
Atappà: realm of Brahmas who are serene)

14) สุทัสสา (เหลาทานผูงดงามนาทัศนา — Sudassà: realm of Brahmas who are 
beautiful)

15) สุทัสส ี (เหลาทานผูมองเห็นชัดเจนดี หรือผูมีทัศนาแจมชัด — Sudassã: realm of 
Brahmas who are clear-sighted)

16) อกนิฏฐา (เหลาทานผูไมมีความดอยหรือเล็กนอยกวาใคร, ผูสูงสุด — Akaniññhà: 
realm of the highest or supreme Brahmas)

4. อรูปาวจรภูมิ 4 (ชั้นที่ทองเที่ยวอยูในอรูป, ชั้นอรูปพรหม — Aråpàvacara-bhåmi: 
formless planes)

1) อากาสานญัจายตนภมู ิ (ชัน้ทีเ่ขาถงึภาวะมอีากาศไมมทีีส่ดุ — âkàsàna¤càyatana-
bhåmi: realm of infinite space)

2) วญิญาณญัจายตนภมูิ (ชัน้ทีเ่ขาถงึภาวะมวีญิญาณไมมทีีส่ดุ — Vi¤¤àõa¤càyatana-
bhåmi: realm of infinite consciousness)

3) อากิญจัญญายตนภูมิ (ชั้นที่เขาถึงภาวะไมมีอะไร — âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi: 
realm of nothingness)

4) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (ชั้นที่เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
— Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana-bhåmi: realm of neither perception nor non-
perception)

ปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ยอมไมเกิดในสุทธาวาสภูมิ; พระอริยะไมเกิดใน
อสัญญีภพ และในอบายภูมิ; ในภูมินอกจากนี้ ยอมมีทั้งพระอริยะและมิใชอริยะไปเกิด.

ในพระไตรปฎก ไมพบที่ใดแสดงรายชื่อภูมิทั้งหลายไวทั้งหมดในที่เดียว บาลีแสดงรายชื่อ
ภูมิมากที่สุด (มีเฉพาะชั้นสุคติภูมิ) พบที่ ม.อุ.14/317–332/216–225 (M.III.99–103) กลาวตั้งแตมนุษย
ขึ้นไปจนถึงอรูปวาจรภูมิ.
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ในบาลีแหงทีฆนิกาย เปนตน* แสดงคติ (ที่ไปเกิดของสัตว, แบบการดํ าเนินชีวิต — Gati: 
destiny; course of existence) วามี 5 คือ นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปตติวิสัย มนุษย และเทพ 
(พวกเทพ — heavenly world ไดแกภูมิ 26 ตั้งแตจาตุมหาราชิกาขึ้นไปทั้งหมด) จะเห็นวาภูมิ 
31 สงเคราะหลงไดในคติ 5 ทั้งหมด ขาดแตอสุรกาย อยางไรก็ดี ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ
เปนตน** ทานกลาววา อสูร สงเคราะหลงในเปตติวิสัยดวย จึงเปนอันสงเคราะหลงไดบริบูรณ 
และในคติ 5 นั้น 3 คติแรกจัดเปนทุคติ (woeful courses) 2 คติหลังเปนสุคติ (happy 
courses).

เนื่องดวยภูมิ 31 นี้จัดไดเปน 4 ระดับอยางที่กลาวมา บางทีจึงเรียกวา ภูมิ 4
อนึ่ง พึงเทียบภูมิ 31 หรือ ภูมิ 4 หมวดนี้ กับ [162] ภูมิ 4 ที่มาในพระบาลีดวย กลาวคือ 

ภูมิ 31 หรือ 4 หมวดนี้ จัดเขาในภูมิ 3 ขอตนใน [162] ภูมิ 4 ดังนี้ อบายภูมิ 4 และ กามสุคติ-
ภูมิ 7 รวมเขาเปนกามาวจรภูมิ (11) สวนรูปาวจรภูมิ (16) และ อรูปาวจรภูมิ (4) ตรงกัน รวม
ภูมิทั้งหมด 31 นี้ เปนโลกียภูมิ พนจากนี้ไปเปนโลกุตตรภูมิ

ดู [162] ภูมิ 4; [198] อบาย 4; [207] อรูป 4; [270] สวรรค 6.
Comp.137. สงฺคห.25.

[352] โพธปิกขยิธรรม 37 (ธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู คือ เกื้อกูลแกการ
ตรัสรู, ธรรมที่เกื้อหนุนแกอริยมรรค — Bodhipakkhiya-dhamma: virtues partaking of 
enlightenment; qualities contributing to or constituting enlightenment; 
enlightenment states)
1. สติปฏฐาน 4 ดู [182]
2. สัมมัปปธาน 4 ดู [156]
3. อิทธิบาท 4 ดู [213]
4. อินทรีย 5 ดู [258]
5. พละ 5 ดู [228]
6. โพชฌงค 7 ดู [281]
7. มรรคมีองค 8 ดู [293]

โพธปิกขยิธรรมนี ้ตามทีท่ัว่ไปในพระไตรปฎก ตรสัไวเพยีงเปนค ํารวมๆ โดยไมไดระบชุือ่องค
ธรรม นอกจากในสงัยตุตนกิายแหงพระสตุตนัตปฎก ทีม่พีทุธพจนตรสัระบไุววา ไดแก อินทรีย 
5 (สํ.ม.19/1024/301; 1041–3/305; 1071–1081/313–5) และในคัมภีรวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก ซึ่งไข
ความวา โพธิปกขิยธรรม ไดแก โพชฌงค 7 (อภิ.วิ.35/611/336)

                                                       
* ที.ปา.11/281/246; ม.มู.12/170/148; องฺ.นวก.23/272/480 (D.III.234; M.I.73; A.IV.459)
** อุ.อ.174; อิติ.อ.168 (approx., UdA.140; ItA.101)
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ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร ทรงเรียกวาเปน อภิญญาเทสิตธรรม เชน
ที.ม.10/107/141; ที.ปา.11/108/140; ม.อุ. 14/54/51) คือเปนอภิญญาเทสิตธรรม 37 และในพระอภิธรรม 
ทานแสดงไววาธรรม 37 ประการนี้เปน สัทธรรม

นอกจากนี้ ธรรม 37 ประการชุดนี้ยังไดชื่อวาเปน สันติบท คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อการ
บรรลุสันติ (รวมทั้งเปน อมตบท และ นิพพานบท เปนตน—ขุ.ม.29/701/414; ขุ.จู.30/391/188) 
และเปน เสรีธรรม หรือ ธรรมเสร ี(ขุ.จู.30/681/340; 684/342)

ในพระวนิยัปฎก ทานแสดงธรรม 37 ประการนีไ้วเปนค ําจ ํากดัความของค ําวา มรรคภาวนา
(ดู วินย.1/236/175; 2/308/212)

ตอมา ในคมัภรีชัน้อรรถกถา รวมถงึวสิทุธมิคัค จงึระบแุละแจกแจงไวชดัเจนวา โพธปิกขยิธรรม
37 ประการ ไดแกธรรมเหลานี้ (ดู องฺ.อ.1/77; อิติ.อ.287; ปฏิสํ.อ.2/95, 196, 261; วิสุทฺธิ.3/328)
Vism.681. วิสุทฺธิ.3/328.

[353] มงคล 38 (สิ่งที่ทํ าใหมีโชคดี, ธรรมอันนํ ามาซึ่งความสุขความเจริญ — Maïgala: 
blessings; เรียกเต็มวา อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด — highest blessing)
คาถาที่ 1
1. อเสวนา จ พาลานํ (ไมคบคนพาล — Bàla-asevanà: not to associate with fools; to 

dissociate from the wicked)
2. ปณฺฑิตานฺจ เสวนา (คบบัณฑิต — Paõóitasevanà: to associate with the wise)
3. ปูชา จ ปูชนียานํ (บูชาคนที่ควรบูชา — Påjaneyyapåjà: to honour those who are 

worthy of honour)
คาถาที่ 2
4. ปฏิรูปเทสวาโส จ (อยูในปฏิรูปเทศ, อยูในถิ่นมีสิ่งแวดลอมดี — Pañiråpadesavàsa: 

living in a suitable region; good environment)
5. ปุพฺเพ จ กตปฺุตา (ไดทํ าความดีใหพรอมไวกอน, ทํ าความดีเตรียมพรอมไวแตตน — 

Pubbekatapu¤¤atà: having formerly done meritorious deeds)
6. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ (ตั้งตนไวชอบ — Attasammàpaõidhi: setting oneself in the 

right course; right direction in self-guidance; perfect self-adjustment)
คาถาที่ 3
7. พาหุสจฺจฺจ (เลาเรียนศึกษามาก, ทรงความรูกวางขวาง, ใสใจสดับตรับฟงคนควาหาความ

รูอยูเสมอ — Bàhusacca: great learning; extensive learning)
8. สิปฺปฺจ (มีศิลปวิทยา, ชํ านาญในวิชาชีพของตน — Sippa: skill; knowledge of the 

arts and sciences)
9. วินโย จ สุสิกฺขิโต (มีวินัยที่ไดศึกษาดีแลว, มีระเบียบวินัยดี, ไดฝกอบรมตนไวดี — 
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Vinaya: highly trained discipline)
10. สุภาสิตา จ ยา วาจา (วาจาสุภาษิต, รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี — Subhàsitavàcà:

well-spoken speech)
คาถาที่ 4
11. มาตาปตอุุปฏานํ  (บ ํารงุมารดาบดิา  —  Màtàpitu-upaññhàna:  support  of mother

and father)
12.–13. ปตุตฺทารสสฺ สงคฺโห = ปตุตฺสงคฺห (สงเคราะหบตุร — Puttasaïgaha: cherishing of 

children) และ ทารสงคฺห (สงเคราะหภรรยา — Dàrasaïgaha: cherishing of wife)
14. อนากุลา จ กมฺมนฺตา (การงานไมอากูล — Anàkulakammanta: a livelihood which 

is free from complications)*
คาถาที่ 5
15. ทานฺจ (รูจักให, เผื่อแผแบงปน, บริจาคสงเคราะหและบํ าเพ็ญประโยชน — Dàna: 

charity; liberality; generosity)
16. ธมมฺจรยิา จ (ประพฤตธิรรม, ด ํารงอยูในศลีธรรม — Dhammacariyà: righteous conduct)
17. าตกานฺจ สงฺคโห (สงเคราะหญาติ — ¥àtakasaïgaha: rendering aid to 

relations)
18. อนวชฺชานิ กมฺมานิ (การงานที่ไมมีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม เปนประโยชน ซึ่งไมเปนทางเสีย

หาย — Anavajjakamma: blameless actions; unexceptionable or beneficial 
activities)**

คาถาที่ 6
19. อารตี วิรตี ปาปา (เวนจากความชั่ว — Pàpavirati: abstaining from evils and 

avoiding them)
20. มชฺชปานา จ สฺโม (เวนจากการดื่มนํ้ าเมา — Majjapànasa¤¤ama: abstinence 

from intoxicants)
21. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย — Appamàda: diligence in 

virtue; perseverance in virtuous acts)
คาถาที่ 7

                                                       
* ทานอธิบายวา ไดแก อาชีพการงาน ท่ีทํ าดวยความขยันหม่ันเพียร เอาธุระ รูจักกาล ไมค่ังคางยอหยอน — 
spheres of work which are free from such unprofitableness as dilatoriness and tardiness. (ขทุทฺก.
อ. 153; KhA.139).

**ทานยกตัวอยางไว เชน การสมาทานอุโบสถ การบํ าเพ็ญสาธารณประโยชน สรางสวน ปลูกปา สรางสะพาน 
เปนตน (ขุทฺทก.อ.156; KhA.141)
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22. คารโว จ (ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเปนผูรูจักคุณคาของบุคคล สิ่งของ
สถานที่ หรือกิจการนั้นๆ และรูจักใหความสํ าคัญและความใสใจเอื้อเฟอโดยเหมาะสม — 
Gàrava: reverence; respect; appreciative action)

23. นิวาโต จ (ความสุภาพออนนอม, ถอมตน — Nivàta: humility, courtesy; politeness)
24. สนตฺฏุ ีจ (ความสนัโดษ, ความเอบิอิม่พงึพอใจในผลส ําเรจ็ทีไ่ดสรางขึน้ หรอืในปจจยัลาภ
ทีแ่สวงหามาได ดวยเรีย่วแรงความเพยีรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม — Santuññhã:
contentment)

25. กตฺุตา (มีความกตัญู — Kata¤¤utà: gratitude)
26. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (ฟงธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรูเกี่ยวกับหลักความจริง 
ความดีงาม และเรื่องที่เปนประโยชน — Dhammassavana: the opportune hearing of 
the Dhamma; listening to good advice and the teaching of Truth on due 
occasions)

คาถาที่ 8
27. ขนฺตี จ (มีความอดทน — Khanti: patience; forbearance; tolerance)
28. โสวจสฺสตา (เปนผูวางายสอนงาย, พูดกันงาย ฟงเหตุผล — Sovacassatà: 

amenability to correction; being easy to admonish)
29. สมณานฺจ ทสฺสนํ (พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเขาหาทานผูสงบกิเลส — Samaõa-

dassana: seeing the monks or holy persons)
30. กาเลน ธมมฺสากจฉฺา (สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาแลกเปลีย่นความรูความคดิ
เหน็กนั เกีย่วกบัหลกัความจรงิความดงีามและเรือ่งทีเ่ปนประโยชน — Dhammasàkacchà:
religious discussion at due seasons; regular or opportune discussion of Truth)

คาถาที่ 9
31. ตโป จ (มีความเพียรเผากิเลส, รูจักบังคับควบคุมตน ไมปรนเปรอตามใจอยาก — Tapa: 

self-control; simple life)
32. พฺรหฺมจริยฺจ (ประพฤติพรหมจรรย, ดํ าเนินตามอริยมรรค, การรูจักควบคุมตนในทาง
เพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร* — Brahmacariya: a holy life)

33. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ (เห็นอริยสัจจ, เขาใจความจริงของชีวิต — Ariyasacca-dassana: 
discernment of the Noble Truths)

34. นพิพฺานสจฉิฺกิริยา จ (ท ําพระนพิพานใหแจง, บรรลนุพิพาน — Nibbàna-sacchikiriyà: 
realization of Nibbàna)

                                                       
* พรหมจรรยในที่น้ี มุงเอาอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก แตจะตีความแคบหมายถึงเมถุนวิรัติก็ได ความหมายอยาง
หยอนสํ าหรับคฤหัสถ คือ ถือพรหมจรรยในบุคคลท่ีมิใชคูครอง หรือถือเด็ดขาดในวันอุโบสถ เปนตน
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คาถาที่ 10
35. ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ (ถูกโลกธรรม จิตไมหวั่นไหว — Akampita-

citta: to have a mind which is not shaken when touched by worldly vicissitudes)
36. อโสกํ (จิตไรเศรา — Asokacitta: to have the mind which is free from sorrow)
37. วิรชํ (จิตปราศจากธุลี — Virajacitta: to have the mind which is undefiled)
38. เขมํ (จิตเกษม — Khemacitta: to have the mind which is secure)

แตละคาถามีบทสรุปวา “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” (นี้เปนมงคลอันอุดม — this is the highest 
blessing)

มีคาถาสรุปทายมงคลทั้ง 38 นี้วา
“เอตาทิสานิ กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.”

แปลวา “เทวะมนุษยทั้งหลายกระทํ ามงคลเชนนี้แลว ยอมเปนผูไมปราชัยในที่ทุกสถาน 
ยอมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง นี้คืออุดมมงคลของเทวะมนุษยเหลานั้น.” (Those who have 
done these things see no defeat and go in safety everywhere. To them these are 
the highest blessings.)
Kh.V.3; Sn.259–268. ขุ.ขุ.25/5/3; ขุ.สุ.25/317/376.

[354] กรรมฐาน 40 (ที่ตั้งแหงการทํ างานของจิต, สิ่งที่ใชเปนอารมณในการเจริญ
ภาวนา, อุปกรณในการฝกอบรมจิต — Kammaññhàna: mental exercises; subjects of 
meditation)
1. กสิณ 10 ดู [315]
2. อสุภะ 10 ดู [336]
3. อนุสติ 10 ดู [335]
4. อัปปมัญญา 4 ดู [161]
5. อาหาเรปฏกูิลสญัญา (ก ําหนดพจิารณาความเปนปฏกิลูในอาหาร — âhàrepañikålasa¤¤à: 
perception of the loathsomeness of food)
6. จตุธาตุววัฏฐาน (กํ าหนดพิจารณาธาตุ 4, พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุ 4 
แตละอยางๆ; ธาตุมนสิการ ก็เรียก — Catudhàtu-vavaññhàna: analysis of the four 
elements)
7. อรูป 4 ดู [207]

กรรมฐานใดใหไดสมาธิถึงขั้นใด ดู [99] ภาวนา 3; กรรมฐานใดเหมาะกับจริตใด ดู [262] 
จริต 6.
Vism.110; Comp.204. วิสุทฺธิ.1/139; สงฺคห.51.
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[355] เจตสกิ 52 (ธรรมที่ประกอบกับจิต, สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมกับจิต มีอารมณและ
วัตถุที่อาศัยเดียวกันกับจิต, อาการและคุณสมบัติตางๆ ของจิต — Cetasika: mental factors; 
mental concomitants)
ก. อัญญสมานาเจตสิก 13 (เจตสิกที่มีเสมอกันแกจิตพวกอื่น คือ ประกอบเขาไดกับจิตทุก

ฝายทั้งกุศลและอกุศล มิใชเขาไดแตฝายใดฝายหนึ่งพวกเดียว — A¤¤asamàna-
cetasika: the Common-to-Each-Other; general mental factors)
1) สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 (เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับจิตทุกดวง — Sabbacitta- 
sàdhàraõa~: universal mental factors; the Primary)

1. ผัสสะ (ความกระทบอารมณ — Phassa: contact; sense-impression)
2. เวทนา (ความเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
3. สัญญา (ความหมายรูอารมณ — Sa¤¤à: perception)
4. เจตนา (ความจงใจตออารมณ — Cetanà: volition)
5. เอกัคคตา (ความมอีารมณเปนอนัเดยีว — Ekaggatà: one-pointedness; concentration)
6. ชวีตินิทรีย (อนิทรยีคอืชวีติ, สภาวะทีเ่ปนใหญในการรกัษานามธรรมทัง้ปวง — Jãvitindriya:

vitality; life-faculty)
7. มนสิการ (ความกระทํ าอารมณไวในใจ, ใสใจ — Manasikàra: attention)

2) ปกิณณกเจตสิก 6 (เจตสิกที่เรี่ยรายแพรกระจายทั่วไป คือ เกิดกับจิตไดทั้งฝายกุศล 
และอกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุกดวง — Pakiõõaka~: particular mental factors; 
the Secondary)

8. วิตก (ความตรึกอารมณ — Vitakka: initial application; thought conception; 
applied thought)

9. วจิาร (ความตรองหรอืพจิารณาอารมณ — Vicàra: sustained application; discursive
thinking; sustained thought)

10. อธิโมกข (ความปลงใจหรือปกใจในอารมณ — Adhimokkha: determination; 
resolution)

11. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
12. ปติ (ความปลาบปลื้มในอารมณ, อิ่มใจ — Pãti: joy; interest)
13. ฉันทะ (ความพอใจในอารมณ — Chanda: conation; zeal)
ข. อกุศลเจตสกิ 14 (เจตสกิฝายอกศุล — Akusala~: immoral or unwholesome mental 

factors; unprofitable mental factors)
1) สัพพากุสลสาธารณเจตสิก 4 (เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับอกุศลจิตทุกดวง — Sabbà-
kusalasàdhàraõa~: universal immorals; the Primary)
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14. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)
15. อหิริกะ (ความไมละอายตอบาป — Ahirika: shamelessness; lack of moral shame)
16. อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัวตอบาป — Anottappa: fearlessness of wrong- 

doing; lack of moral dread)
17. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; unrest)

2) ปกิณณกอกุสลเจตสิก 10 (อกุศลเจตสิกที่เกิดเรี่ยรายแกอกุศลจิต — Pakiõõaka-
akusala~: particular immorals; the Secondary)

18. โลภะ (ความอยากไดอารมณ — Lobha: greed)
19. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Diññhi: wrong view)
20. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
21. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
22. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
23. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
24. กุกกุจจะ (ความเดือดรอนใจ — Kukkucca: worry; remorse)
25. ถีนะ (ความหดหู — Thãna: sloth)
26. มิทธะ (ความงวงเหงา — Middha: torpor)
27. วิจิกิจฉา (ความคลางแคลงสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty; scepsis)
ค. โสภณเจตสิก 25 (เจตสิกฝายดีงาม — Sobhaõa~: beautiful mental factors; lofty 

mental factors)
1) โสภณสาธารณเจตสิก 19 (เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับจิตดีงามทุกดวง — Sobhaõa- 
sàdhàraõa~: universal beautiful mental factors; the Primary)

28. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence; faith)
29. สต ิ(ความระลึกได, ความสํ านึกพรอมอยู — Sati: mindfulness)
30. หิริ (ความละอายตอบาป — Hiri: moral shame; conscience)
31. โอตตัปปะ (ความสะดุงกลัวตอบาป — Ottappa: moral dread)
32. อโลภะ (ความไมอยากไดอารมณ — Alobha: non-greed)
33. อโทสะ (ความไมคิดประทุษราย — Adosa: non-hatred)
34. ตัตรมัชฌัตตตา (ความเปนกลางในอารมณนั้นๆ  — Tatramajjhattatà: equanimity; 

specific neutrality)
35. กายปสสทัธิ (ความสงบแหงกองเจตสกิ — Kàya-passaddhi: tranquillity of mental body)
36. จิตตปสสัทธ ิ(ความสงบแหงจิต — Citta-passaddhi: tranquillity of mind)
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37. กายลหุตา (ความเบาแหงกองเจตสิก — Kàya-lahutà: lightness of mental body; 
agility of ~)

38. จิตตลหุตา (ความเบาแหงจิต — Citta-lahutà: lightness of mind; agility of ~)
39. กายมทุตุา (ความออนหรอืนุมนวลแหงกองเจตสกิ — Kàya-mudutà: pliancy of mental

body; elasticity of ~)
40. จิตตมทุตุา (ความออนหรอืนุมนวลแหงจติ — Citta-mudutà: pliancy of mind; 

elasticity of ~)
41. กายกัมมญัญตา (ความควรแกการงานแหงกองเจตสกิ — Kàya-kamma¤¤atà: adaptability

of mental body; wieldiness of ~)
42. จิตตกัมมัญญตา (ความควรแกการงานแหงจิต — Citta-kamma¤¤atà: adaptability 

of mind; wieldiness of ~)
43. กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงกองเจตสิก — Kàya-pàgu¤¤atà: proficiency 

of mental body)
44. จิตตปาคญุญตา (ความคลองแคลวแหงจติ — Citta-pàgu¤¤atà: proficiency of mind)
45. กายุชุกตา (ความซื่อตรงแหงกองเจตสิก — Kàyujukatà: rectitude of mental body; 

uprightness of ~)
46. จิตตชุกุตา (ความซือ่ตรงแหงจติ — Cittujukatà: rectitude of mind; uprightness of ~)

2) วิรตีเจตสิก 3 (เจตสิกที่เปนตัวความงดเวน — Viratã~: abstinences)
47. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ — Sammàvàcà: right speech)
48. สัมมากัมมันตะ (กระทํ าชอบ — Sammàkammanta: right action)
49. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ — Sammà-àjãva: right livelihood)

3) อัปปมญัญาเจตสกิ 2 (เจตสกิคอือปัปมญัญา — Appama¤¤à~: boundless states)
50. กรุณา (ความสงสารสัตวผูถึงทุกข — Karuõà: compassion)
51. มุทิตา (ความยินดีตอสัตวผูไดสุข — Mudità: sympathetic joy)

4) ปญญินทรียเจตสกิ 1 (เจตสกิคอืปญญนิทรยี — Pa¤¤indriya~: fuculty of wisdom)
52. ปญญินทรีย หรอื อโมหะ (ความรูเขาใจ ไมหลง — Pa¤¤indriya, Amoha: undeluded-

ness; wisdom)
Comp.94. สงฺคห.7.

[356] จติ 89 หรือ 121 (ธรรมชาติที่รูอารมณ, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ 
— Citta: mind; thought; consciousness; a state of consciousness)

จิต มีไวพจน คือ คํ าที่ตางเพียงรูป แตมีความหมายเหมือนกันหรือคลายกัน ใชแทนกันได
หลายคํ า เชน มโน มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย และ วิญญาณ เปนตน (อภิ.สํ. 
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34/21/10; ฯลฯ) คํ าเหลานี้มีความหมายเกยกัน มิใชตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดในบางโอกาส 
มิใชเสมอไป

เมือ่จดัแบงสภาวธรรมทัง้หลายเปนประเภทๆ ทีเ่รยีกวา ขนัธ 5 จติไดแก วญิญาณขนัธ แตใน
คัมภีรอภิธรรมยุคตอมา นิยมประมวลสภาวธรรมเขาเปน 4 อยาง เรียกวา ปรมัตถธรรม 4 จิต
เปนปรมัตถธรรมอยางที่ 1; ดู [157] ปรมัตถธรรม 4; [216] ขันธ 5.

คัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา ประมวลเรื่องจิตที่แสดงไวในพระอภิธรรมปฎกแลว แจงนับ
สภาพจิตทั้งหลายไววามีจํ านวน 89 หรือโดยพิสดารมี 121 เรียกวา จิต 89 หรือ 121

เบือ้งตนนี ้จะประมวลจติทัง้หมดไวเปนหมวดหมูใหญๆ  กอน เพือ่สะดวกในการศกึษาก ําหนด
จดจ ําและทบทวนตอไป ในทีน่ี ้พงึทราบวธิจี ําแนกประเภท 2 แบบ เปรยีบเทยีบกนั ดงันี้*

                                                       
* ทานเรียบเรียงเปนคาถาสรุปความไว ดังน้ี

ทฺวาทสากุสลาเนว กุสลาเนกวีสติ
ฉตฺตึเสว วิปากานิ กฺริยาจิตฺตานิ วีสติ ฯ
จตุปฺาสธา กาเม รูเป ปณฺณรสีริเย
จิตฺตานิ ทฺวาทสารูเป อฎธานุตฺตเร ตถา ฯ
อิตฺถเมกูนนวุติปฺ- ปเภทํ ปน มานสํ
เอกวีสสตํ วาถ วิภชนฺติ วิจกฺขณา ฯ
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ก. โดยชาติประเภท ข. โดยภูมิประเภท
1. อกุศลจิต 12 1. กามาวจรจิต 54

- โลภมูลจิต 8 1) อกุศลจิต 12
- โทสมูลจิต 2 - โลภมูลจิต 8
- โมหมูลจิต 2 - โทสมูลจิต 2

- โมหมูลจิต 2
2. กุศลจิต 21 (37) 2) อเหตุกจิต 18

- มหากุศลจิต 8 - อกุศลวิบากจิต 7
- รูปาวจรกุศลจิต 5 - กุศลวิบากอเหตุกจิต 8
- อรูปาวจรกุศลจิต 4 - อเหตุกกิริยาจิต 3
- โลกุตตรกุศลจิต 4 (20) 3) กามาวจรโสภณจิต 24

- มหากุศลจิต 8
3. วิปากจิต 36 (52) - มหาวิบากจิต 8

- อกุศลวิบากจิต 7 - มหากิริยาจิต 8
- กุศลวิบากอเหตุกจิต 8 2. รูปาวจรจิต 15
- มหาวิบากจิต 8 1) รูปาวจรกุศลจิต 5
- รูปาวจรวิบากจิต 5 2) รูปาวจรวิบากจิต 5
- อรูปาวจรวิบากจิต 4 3) รูปาวจรกิริยาจิต 5
- โลกุตตรวิบากจิต 4 (20) 3. อรูปาวจรจิต 12

1) อรูปาวจรกุศลจิต 4
4. กิริยาจิต 20 2) อรูปาวจรวิบากจิต 4

- อเหตุกกิริยาจิต 3 3) อรูปาวจรกิริยาจิต 4
- มหากิริยาจิต 8 4. โลกุตตรจิต 8 (× ฌาน 5 = 40)
- รูปาวจรกิริยาจิต 5 1) โลกุตตรกุศลจิต 4 (20)

ฌานจิต 67

โสภณจิต 59 (91)

- อรูปาวจรกิริยาจิต 4 2) โลกุตตรวิบากจิต 4 (20)

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเลบ็ ( ) หมายถึงจ ํานวนอยางพสิดาร เม่ือนับจติเปน 121 (พงึสงัเกตวาจ ํานวนจะเพิม่
เฉพาะ โลกุตตรจติ อยางเดียว คือ โลกุตตรจติอยางยอมี 8 อยางพสิดารจ ําแนกออกไปตามฌานทัง้ 5 เปน 40)

        ตอไปจะแสดง จิต 89 หรือ 121 ตามแบบภูมิประเภท (แบบชาติประเภทพึงกํ าหนดเอา
จากแบบภูมิประเภทนี้ ตามหัวขอที่แสดงไวแลว)
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1. กามาวจรจิต 54 (จิตที่เปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-citta: consciousness of the 
Sense Sphere)
1) อกุศลจิต 12 (จิตอันเปนอกุศล — Akusala-citta: immoral consciousness) อกุศล
จิตมีแตที่เปนกามาวจรนี้เทานั้น คือ
• โลภมูลจิต 8 (จิตมีโลภะเปนมูล — Lobhamåla-citta: consc rooted in greed)

1. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
3. ” ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
4. ” ” สสงฺขาริกํ
5. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
6. ” ” สสงฺขาริกํ
7. ” ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
8. ” ” สสงฺขาริกํ
1. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
2. ” ” มีการชักนํ า
3. ” ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
4. “ ” มีการชักนํ า
5. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
6. ” ” มีการชักนํ า
7. ” ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํ า
8. ” ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by joy, assoc with wrong view, unprompted.*
2. ~ , ~ , ~  ,  prompted.
3. ~ , ~ , dissoc from wrong view, unprompted.
4. ~ , ~ , ~  ,  prompted.
5. One consc, accom by indif, assoc with wrong view, unprompted.
6. ~ , ~  , ~  , prompted.
7. ~ , ~  , dissoc from wrong view, unprompted.
8. ~ , ~  , ~  , prompted.

                                                       
* consc = consciousness; accom = accompanied; assoc = associated; dissoc = dissociated; 
indif = indifference.
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• โทสมูลจิต 2* (จิตมีโทสะเปนมูล — Dosamåla-citta: consc rooted in hatred)
1. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
1. จิตที่เกิดพรอมดวยโทมนัสสเวทนา ประกอบดวยปฏิฆะ ไมมีการชักนํ า
2.                ”                              ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by grief, assoc with resentment, unprompted.
2. ~ , ~ , ~ , prompted.

• โมหมูลจิต 8 (จิตมีโมหะเปนมูล — Mohamåla-citta: consc rooted in delusion)
1. อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ
2. ” อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ
1. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยวิจิกิจฉา
2.               ”                   ประกอบดวยอุทธัจจะ
1. One consc, accom by indif, assoc with uncertainty.
2. ~ , ~ , assoc with restlessness.

2) อเหตุกจิต 18 (จิตอันไมมีสัมปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบดวยเหตุ 6 ไดแก โลภะ โทสะ 
โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ — Ahetuka-citta: rootless consc)
• อกุศลวบิากจติ 7 (จติทีเ่ปนผลของอกศุล — Akusalavipàka-citta: rootless resultant-
of-immorality consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํจกฺขุวิฺาณํ
2.        ”      โสตวิฺาณํ
3.        ”       ฆานวิฺาณํ
4.        ”        ชิวฺหาวิฺาณํ
5. ทุกฺขสหคตํ กายวิฺาณํ
6. อุเปกฺขาสหคตํสมฺปฏิจฺฉนฺนํ
7. อุเปกฺขาสหคตํสนฺตีรณํ
1. จักขุวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต ”
3. ฆานวิญญาณจิต ”
4. ชิวหาวิญญาณจิต ”

                                                       
* เรียก ปฏิฆสัมปยุตตจิต ก็ได
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5. กายวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยทุกขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
7. สันตีรณจิต ”
1. Eye-consc, accom by indif.
2. Ear-consc,          ~
3. Nose-consc,        ~
4. Tongue-consc,     ~
5. Body-consc, accom by pain.
6. Receiving-consc, accom by indif.
7. Investigating-consc,       ~

• กุศลวิบากอเหตุกจิต 8 (จิตที่เปนผลของกุศล ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Kusalavipàka-
ahetuka-citta: rootless resultant-of-morality consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิฺาณํ
2.        “ โสตวิฺาณํ
3.        “ ฆานวิฺาณํ
4.        “ ชิวฺหาวิฺาณํ
5. สุขสหคตํ กายวิฺาณํ
6. อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจฺฉนฺนํ
7. โสมนสฺสสหคตํ สนฺตีรณํ
8. อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
1. จักขุวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต ”
3. ฆานวิญญาณจิต ”
4. ชิวหาวิญญาณจิต ”
5. กายวิญญาณจิต ที่เกิดพรอมดวยสุขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
7. สันตีรณจิต ที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
8. สันตีรณจิต ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
1.–4. Eye-, Ear-, Nose-, Tongue-consc, accom by indif.
5. Body-consc, accom by pleasure.
6. Receiving-consc, accom by indif.
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7. Investigating-consc, accom by joy.
8. Investigating-consc, accom by indif.

• อเหตุกกิริยาจิต 3 (จิตที่เปนเพียงกิริยา ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Ahetukakiriyà-citta: 
rootless functional consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํ ปฺจทฺวาราวชฺชนํ
2.        ” มโนทฺวาราวชฺชนํ
3. โสมนสฺสสหคตํ หสิตุปฺปาทจิตฺตํ
1. ปญจทวาราวัชชนจิต* ที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. มโนทวาราวัชชนจิต**                ”
3. หสิตุปปาทจิต*** ที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
1. Five-sense-door adverting consc, accom by indif.
2. Mind-door adverting consc, accom by indif.
3. Smile-producing consc, accom by joy.

3) กามาวจรโสภณจิต 24 (จิตดีงามที่เปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-sobhaõa-citta: 
Sense-Sphere beautiful consc
• มหากุศลจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกุศลจิต 8 (จิตที่เปนกุศลยิ่งใหญ หรือ กุศลจิตที่
เปนไปในกามภูมิ มีสัมปยุตตเหตุ — Mahàkusala-citta: moral consc)

1. โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
3 ” าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
4. ” ” สสงฺขาริกํ
5. อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
6. ” ” สสงฺขาริกํ
7. ” าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
8. “ “ สสงฺขาริกํ
1. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
2. ” ” มีการชักนํ า

                                                       
* จิตที่รํ าพึงถึงอารมณท่ีกระทบทวารทั้ง 5
** จิตที่รํ าพึงถึงอารมณอันมาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
***จิตที่ทํ าใหเกิดการแยมย้ิมของพระอรหันต
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3. จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
4.  ”            ”               มีการชักนํ า
5. จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยปญญา    ไมมีการชักนํ า
6. ” ” มีการชักนํ า
7. ” ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
8. ” ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by joy,  assoc with knowledge, unprompted.
2. ~    , ~ , ~  ,  prompted.
3. ~ , ~ , dissoc from knowledge, unprompted.
4. ~ , ~ , ~ ,  prompted.
5. One consc, acc by indif, assoc with knowledge, unprompted.
6. ~ , ~ , ~ ,   prompted.
7. ~ , ~ , dissoc from knowledge, unprompted.
8. ~ , ~ , ~ , prompted.

• มหาวิบากจิต หรือ สเหตุกกามาวจรวิบากจิต 8 (จิตอันเปนผลของมหากุศล หรือ 
วิบากจิตที่เปนไปในกามภูมิ มีสัมปยุตตเหตุ — Mahàvipàka-citta: resultant consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)
• มหากิริยาจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกิริยาจิต 8 (จิตอันเปนกิริยาอยางที่ทํ ามหากุศล 
แตไมมวีบิาก ไดแกการกระท ํามหากศุลของพระอรหนัต หรอืกริยิาจติในกามภมู ิ มสีมัปยตุต
เหตุ — Mahàkiriyà-citta: functional consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)

2. รูปาวจรจติ 15 (จติอนัเปนไปในรปูภมู ิ— Råpàvacara-citta: Form-Sphere consciousness)
1) รปูาวจรกศุลจติ 5 (กศุลจติทีเ่ปนไปในรปูภมู ิ ไดแกจติของผูเขาถงึรปูฌาน — Råpàvacara-
kusala-citta: Form-Sphere moral consc)

1. วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
2. วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
3. ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
4. สุเขกคฺคตาสหิตํ จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺตํ
5. อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
1. ปฐมฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
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3. ตติยฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย ปติ สุข เอกัคคตา
4. จตุตถฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย สุข เอกัคคตา
5. ปญจมฌานกุศลจิต ที่ประกอบดวย อุเบกขา เอกัคคตา
1. First Jhàna consc with initial application, sustained application, rapture, 

happiness and one-pointedness.
2. Second Jhàna consc with sustained application, rapture, happiness and one-

pointedness.
3. Third Jhàna consc with rapture, happiness and one-pointedness.
4. Fourth Jhàna consc with happiness and one-pointedness.
5. Fifth Jhàna consc with equanimity and one-pointedness.

2) รูปาวจรวิบากจิต 5 (วิบากจิตที่เปนไปในรูปภูมิ คือ จิตที่เปนผลของรูปาวจรกุศล  —
Råpàvacara-vipàka-citta: Form-Sphere resultant consc) (เหมือนกับรูปาวจรกุศลจิต
ทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน วิปากจิตฺต)ํ
3) รปูาวจรกริยิาจติ 5 (กริยิาจติทีเ่ปนไปในรปูภมู ิคอื จติของพระอรหนัตผูกระท ํารปูาวจรกศุล
— Råpàvacara-kiriyà-citta: Form-Sphere functional consc) (เหมือนกับรูปาวจรกุศล
จิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน กิริยาจิตฺต)ํ

3. อรูปาวจรจติ 12 (จติทีเ่ปนไปในอรปูภมู ิ— Aråpàvacara-citta: Formless-Sphere consc)
1) อรูปาวจรกุศลจิต 4 (กุศลจิตที่เปนไปในอรูปภูมิ ไดแก จิตของผูเขาถึงอรูปฌาน  — 
Aråpàvacara-kusala-citta: Formless-Sphere moral consc)

1. อากาสานฺจายตนกุสลจิตฺตํ
2. วิฺาณฺจายตนกุสลจิตฺตํ
3. อากิฺจฺายตนกุสลจิตฺตํ
4. เนวสฺานาสฺายตนกุสลจิตฺตํ
1. กุศลจิตประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌาน
2. กุศลจิตประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน
3. กุศลจิตประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน
4. กุศลจิตประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
1. Moral Jhàna consc dwelling on the infinity of space.
2. Moral Jhàna consc dwelling on the infinity of consciousness.
3. Moral Jhàna consc dwelling on nothingness.
4. Moral Jhàna consc wherein perception neither is nor is not.

2) อรูปาวจรวิบากจิต (วิบากจิตที่เปนไปในอรูปภูมิ คือ จิตที่เปนผลของอรูปาวจรกุศล — 
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Aråpàvacara-vipàka-citta: Formless-Sphere resultant consc) (เหมือนกับอรูปาวจร-
กุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน วิปากจิตฺต)ํ
3) อรปูาวจรกริยิาจติ (กริยิาจติทีเ่ปนไปในอรปูภมู ิคอื จติของพระอรหนัตผูกระท ําอรปูาวจร-
กศุล — Aråpàvacara-kiriyà-citta: Formless-Sphere functional consc) (เหมือนกับ
อรูปาวจรกุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน กิริยาจิตฺต)ํ

4. โลกุตตรจิต 8 หรือ 40 (จิตที่เปนโลกุตตระ — Lokuttara-citta: supermundane consc)
1) โลกุตตรกุศลจิต 4 หรือ 20 (กุศลจิตที่เปนโลกุตตระ คือ กุศลจิตที่ทํ าใหขามพนอยูเหนือ
โลก — Lokuttara-kusala-citta: moral supermundane consc)

1. โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ
2. สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ
3. อนาคามิมคฺคจิตฺตํ
4. อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ
1. จิตที่ประกอบดวยโสตาปตติมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงกระแสอันไหลไปสูนิพพาน
2. จิตที่ประกอบดวยสกทาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระสกทาคามี
3. จิตที่ประกอบดวยอนาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระอนาคามี
4. จิตที่ประกอบดวยอรหัตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตที่เปนทางใหถึงความเปนพระอรหันต
1. Consc belonging to the Path of Stream-Entry.
2. Consc belonging to the Path of Once-Returning.
3. Consc belonging to the Path of Non-Returning.
4. Consc belonging to the Path of Arahantship.
อยางพสิดาร ใหแจกมคัคจติ 4 นี ้ดวยฌาน 5 ตามล ําดบั กจ็ะไดจ ํานวน 20 ตามตวัอยางดงันี้
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ ฯลฯ
2) โลกุตตรวิบากจิต 4 หรือ 20 (วิบากจิตที่เปนโลกุตตระ คือ จิตที่เปนผลของโลกุตตร-
กุศล — Lokuttara-vipàka-citta: resultant supermundane consc)

1. โสตาปตฺติผลจิตฺตํ
2. สกทาคามิผลจิตฺตํ
3. อนาคามิผลจิตฺตํ
4. อรหตฺตผลจิตฺตํ
1. จิตที่ประกอบดวยโสตาปตติผลญาณ
2. จิตที่ประกอบดวยสกทาคามิผลญาณ
3. จิตที่ประกอบดวยอนาคามิผลญาณ
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4. จิตที่ประกอบดวยอรหัตตผลญาณ
1. Consc belonging to the Fruition of Stream-Entry.
2. Consc belonging to the Fruition of Once-Returning.
3. Consc belonging to the Fruition of Non-Returning.
4. Consc belonging to the Fruition of Arahantship.
อยางพสิดาร ใหแจกผลจติ 4 นี ้ดวยฌาน 5 ตามล ําดบั กจ็ะไดจ ํานวน 20 ตามตวัอยางดงันี้
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ ฯลฯ

Comp.81–93. สงฺคห.1–6.

[357] ตณัหา 108 (ความทะยานอยาก, ความรานรน — Taõhà: craving)
ตัณหา 108 ในพระบาลีเดิมเรียก ตัณหาวิจริต (ความเปนไป หรือการออกเที่ยวแสดงตัว

ของตัณหา) [องฺ.จตุกฺก.21/199/290; อภิ.วิ.35/1033/530 = A.II.212; Vbh.393] จัดดังนี้
ตัณหาวิจริต 18 อันอาศัยเบญจขันธภายใน = เมื่อมีความถือวา “เรามี” จึงมีความถือวา: 

เราเปนอยางนี้ เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางอื่น เราไมเปนอยู เราพึงเปนอยางนี้ เราพึงเปนอยาง
นั้น เราพึงเปนอยางอื่น ฯลฯ

ตัณหาวิจริต 18 อันอาศัยเบญจขันธภายนอก = เมื่อมีความถือวา “เรามีดวยเบญจขันธนี้” 
จึงมีความถือวา: เราเปนอยางนี้ดวยเบญจขันธนี้ เราเปนอยางนั้นดวยเบญจขันธนี้ เราเปนอยาง
อื่นดวยเบญจขันธนี้ ฯลฯ

ตัณหาวิจริต 18 สองชุดนี้ รวมเปน 36 × กาล 3 (ปจจุบัน อดีต อนาคต) = 108
อีกอยางหนึ่ง ตัณหา 3 (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) × ตัณหา 6 (ตัณหาในรูป ใน

เสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ) = 18 × ภายในและภายนอก = 36 × กาล 3
= 108 [วิสุทธิ.3/180 = Vism.568]

ดู [74] ตัณหา 3.
[358] เวทนา 108 (การเสวยอารมณ, ความรูสึกรสของอารมณ — Vedanà: feeling)

เวทนา 108 มกีลาวถงึในพระสตูรบางแหงเฉพาะจ ํานวน (ม.ม.13/99/96; สํ.สฬ.18/412/278; 425/283
= M.I.398; S.IV.225,228) และตรัสแจกแจงไวใน อัฏฐสตปริยายสูตร (สํ.สฬ.18/437/288 = S.IV.232) 
อธิบายโดยยอดังนี้

เวทนา 6 (เวทนาเกิดจากสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; ดู [113] ) × 3 (ที่เปนโสมนัส 
โทมนัส และอุเบกขา; ด ู [111]) × 2 (เปนเคหสิต คือ อิงเรือน หรือเปนความรูสึกแบบชาวบาน
ฝายหนึ่ง และเปนเนกขัมมสิต คือ อิงเนกขัมม หรือเปนความรูสึกอิงความสละสงบ ฝายหนึ่ง) = 
36 × กาล 3 (อดีต อนาคต ปจจุบัน) = 108

[359] กเิลส 1500 (สภาพที่ทํ าใหจิตเศราหมอง — Kilesa: defilements)
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กิเลส 1500 ที่จัดเปนชุดจํ านวนอยางนี้ ไมมีในพระบาลี แมจะมีกลาวถึงในอรรถกถาบาง
แหงก็แสดงเพียงตัวอยาง ไมครบถวน ระบุไวอยางมากที่สุดเพียง 336 อยาง (ดู อุ.อ.172, 424; อิติ.
อ.166) เชน โลภะ โทสะ โมหะ วิปริตมนสิการ อหิริกะ อโนตตัปปะ ถีนะ มิทธะ โกธะ อุปนาหะ 
ฯลฯ อกุศลกรรมบถ 10 … ตัณหา 108

ในคัมภีรรุนหลังตอมา ไดมีการพยายามนับจํ านวนกิเลสพันหาใหเปนตัวเลขที่ชัดเจน ดัง
ปรากฏในธัมมสังคณีอนุฏีกา (ฉบับ มจร. สงฺคณี.อนุฏีกา 23–24) ซึ่งไดแสดงระบบวิธีนับไวหลายอยาง 
สรุปไดเปน 2 แบบ คือ แบบลงตัวจํ านวน 1500 ถวน และแบบนับคราวๆ ขาดหรือเกินเล็กนอย 
นับแตจํ านวนเต็ม
แบบที่ 1 จํ านวนลงตัว 1500 ถวน คือ
อารมณ 150 × กิเลส 10 = กิเลส 1,500
กิเลส 10 ดู [318] กิเลส 10
อารมณ 150 หมายถึงอารมณซึ่งเปนที่ตั้งของกิเลส แตมีวิธีนับ 2 นัย คือ
ก) อารมณ 150 = ธรรม 75 [อรปูธรรม 53 (คอื จติ 1 + เจตสกิ 52) + รปูรปู 18* +อากาสธาตุ 

1 + ลักขณรูป 3**] × 2 (ภายใน + ภายนอก)
ข) อารมณ 150 = ธรรม 75 [อรูปธรรม 57 (คือ จิต 1 + เวทนาเจตสิก 5 + เจตสิกอื่นๆ 51) 

+ รูปรูป 18] × 2 (ภายใน + ภายนอก)
แบบที่ 2 จํ านวนไมลงตัว ขาดหรือเกินเล็กนอย นับจํ านวนเต็มปดเศษ

แบบที่ 2 นี้ ทานแจงวิธีนับไวหลายอยาง เปน 1,584 บาง 1,580 บาง 1,512 บาง 1,510 
บาง 1,416 บาง แตจะไมนํ ารายละเอียดมาแสดงไวที่นี้ เพราะจะทํ าใหฟนเฝอ

ในภาษาไทย มีคํ าพูดเปนสํ านวนเกา ที่นิยมกลาวอางกันสืบๆ มาแบบติดปากวา “กิเลสพัน
หา ตัณหารอยแปด” พึงทราบวาเปนถอยคํ าที่อิงหลักธรรม 2 หมวด คือ [359] กิเลส 1500 และ 
[357] ตัณหา 108 ที่แสดงแลวนี้

——————————
* รูปทั้งหมดมี 28 (ดู [40]) ในจํ านวนน้ี 18 อยาง เรียกวา รูปรูป เพราะเปนรูปที่เปนรูปธรรมจริงๆ หรือแปล
งายๆ วา “รูปแท” ไดแก มหาภูตรูป 4, ปสาทรูป 5, วิสัยรูป 4, ภาวรูป 2, หทัยรูป 1, ชีวิตรูป 1 และ อาหาร
รูป 1 สวนรูปที่เหลืออีก 10 อยาง (คือ ปริจเฉทรูป 1, วิญญัติรูป 2, วิการรูป 3, ลักขณรูป 4) เปนเพียง
อาการลักษณะหรือความเปนไปของรูปเหลาน้ัน จึงไมเปนรูปรูป

** ลักขณรูป นับเต็มมี 4 (ดู [40] ฏ.) แต 2 อยางแรก นับรวมเปน 1 ได เรียกวา ชาติรูป กลาวคือ อุปจยะ 
หมายถึง การเกิดท่ีเปนการกอตัวข้ึนทีแรก และ สันตติ หมายถึงการเกิดสืบเน่ืองตอๆ ไป โดยนัยน้ี จึงนับ
ลักขณรูปเปน 3
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Akaniññhà 351
Akampitacitta 353
Akàliko 306
Akiriya-diññhi 14
Akusala-kamma 4
Akusala-kammapatha 321
Akusala-citta 356
Akusala-cetasika 355
Akusala-dhamma 85
Akusala-måla 68
Akusala-vitakka 70
Akusalavipàka-citta 356
Akkodha 326
Akkhadhutta 199
Agati 196
Aggi 130, 131
Aïguttara-nikàya 75
Ajjhattikàyatana 276
A¤jalikaraõãyo 307
A¤¤athatta 117
A¤¤adatthuhara 168
A¤¤ama¤¤a-paccaya 350
A¤¤asatthuddesa 275
A¤¤asamàna-cetasika 355
A¤¤àtàvindriya 349
A¤¤indriya 349
Aññhaïgika-magga 293
Aññha-sãla 240
Aññhika 336
Aõóaja 171
Atappà 351
Atijàta-putta 90
Atimàna 347
Atãta§sa-¤àõa 72
Attakilamathànuyoga 15
Atta¤¤utà 287
Attattha 133
Attavàdupàdàna 214
Attasammàpaõidhi 140, 353
Attasampadà 280
Attahitasampatti 304

Attàdhipateyya 125
Attha 64, 132, 133
Atthakkhàyã 169
Atthacariyà 186, 229
Attha¤¤utà 287
Attha-pa¤¤atti 28
Attha-pañisambhidà 155
Atthi-paccaya 350
Atthi-sukha 192
Adinnàdàna 137, 321
Adinnàdànà veramaõã 238, 240, 319
Adukkhamasukha-vedanà 111
Adosa 67, 355
Addhà 340
Adhammakàra-nisedhanà 339
Adhikaraõasamuppàdavåpasamakusalo 322
Adhicitta-sikkhà 124
Adhiññhàna 197, 325
Adhipaccasãlavantañhàpanà 138
Adhipa¤¤à-sikkhà 124
Adhipati-paccaya 350
Adhipateyya 125
Adhimokkha 328, 355
Adhivàsanà 202
Adhisãla-sikkhà 124
Adhisãle samàdapada 255
Ana¤¤ata¤¤assàmãtindriya 349
Anaõa-sukha 192
Anattatà 76
Anatta-sa¤¤à 331
Anantara-paccaya 350
Anantariyakamma 245
Anabhijjhà 319
Anariya-pariyesanà 33
Anavajjakamma 353
Anavajja-bala 229
Anavajja-sukha 192
Anàkulakammanta 353
Anàgata§sa-¤àõa 72
Anàgàmi-phala 165
Anàgàmi-magga 164
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Anàgàmã 56, 60
Anikkhittadhuro 269
Aniccatà 40, 76
Anicca-sa¤¤à 331
Animitta-vimokkha 107
Animitta-samàdhi 47
Anukampaka 169
Anujàta-putta 90
Anuttara§ pu¤¤akkhetta§ lokassa 307
Anuttariya 126, 127
Anuttaro purisadammasàrathi 303
Anudayata§ pañicca 219
Anupahacca 219
Anupàdinnaka-råpa 41
Anupàdinnaka-saïkhàra 48
Anupàdinna-dhamma 22
Anupàdisesa-nibbàna 27
Anupubbanirodha 313
Anupubbavihàra 313
Anupubbikatha§ 219
Anupubbikathà 246
Anuppiyabhàõã 168
Anurakkhanà-padhàna 156
Anuloma¤àõa 311
Anuviccavaõõabhàsaka 257
Anuviccàvaõõabhàsaka 257
Anusaya 288
Anusàsanã-pàñihàriya 94
Anussatànuttariya 127
Anussati 335
Anottappa 318, 355
Antagàhika-diññhi 337
Antaràparinibbàyã 60
Antaràyikadhammavàda 180
Antà 15
Apacaya 294
Apacàyanamaya 89
Apaõõaka-pañipadà 128
Aparàpariyavedanãya-kamma 338
Aparihàniyadhamma 289, 290, 291
Apassena 202
Apàya 198
Apàyakosalla 71
Apàyabhåmi 351
Apàyamukha 199, 200
Apàyasahàya 168

Apu¤¤àbhisaïkhàra 129
Appañivàõità ca padhànasmi§ 65
Appaõihita-vimokkha 107
Appaõihita-samàdhi 47
Appanà-bhàvanà 99
Appanà-samàdhi 45, 46
Appama¤¤à 161
Appama¤¤à-cetasika 355
Appamàõasubhà 351
Appamàõàbhà 351
Appamàda 3, 239, 353
Appamàda-gàravatà 261
Appamàda-sampadà 280
Appiccha-kathà 314
Appicchatà 294
Abbhåtadhamma 302
Abbhokàsikaïga 342
Abyàkata-dhamma 85
Abyàpàda 319
Abyàpàda-vitakka 69
Abrahmacariyà veramaõã 240
Abhabbaññhàna 275
Abhijacca-bala 230
Abhijjhà 321
Abhijjhàvisamalobha 347
Abhi¤¤à 274, 295
Abhi¤¤àya-dhammadesanà 134
Abhiñhàna 275
Abhiõhapaccavekkhaõa 247, 248
Abhiõhapaccavekkhaõa, pabbajita 248
Abhidhamma-piñaka 75
Abhisaïkhata-saïkhàra 185
Abhisaïkharaõaka-saïkhàra 185
Abhisaïkhàra 129
Abhisaïkhàra-màra 234
Abhisambuddhaññhàna 188
Amacca-bala 230
Amoha 67, 355
Ayasa 296
Ayyà-bhariyà 282
Arahatta-phala 165
Arahatta-magga 164
Arahanta 56, 61, 62
Arahantaghàta 245
Araha§ 303
Ariyadhana 292
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Ariya-pariyesanà 33
Ariyapuggala 55, 63
Ariyava§sa 203
Ariyasacca 204
Ariyasacca-dassana 353
Ariyasaccesu kiccàni 205
Ariyà vaóóhi 249
Aråpa 207
Aråpa-jhàna 8, 313
Aråpa-dhamma 19
Aråpa-bhava 98
Aråpa-ràga 329
Aråpa-loka 104
Aråpàvacara-kiriyà-citta 356
Aråpàvacara-kusala-citta 356
Aråpàvacara-citta 356
Aråpàvacara-bhåmi 162, 351
Aråpàvacara-vipàka-citta 356
Alàbha 296
Alãnatà 201
Alobha 67, 355
Avajàta-putta 90
Avigata-paccaya 350
Avijjamàna-pa¤¤atti 28
Avijjamànena-avijjamàna-pa¤¤atti 28
Avijjamànena-vijjamàna-pa¤¤atti 28
Avijjà 208, 209, 288, 329, 340
Avijjàsava 135, 136
Avirodhana 326
Avihà 351
Avihi§sà 326
Avihi§sà-vitakka 69
Asaïkhata-dhamma 21
Asaïkhata-lakkhaõa 118
Asaïkhàra-parinibbàyã 60
Asa¤¤ãsattà 351
Asantuññhibahulo 269
Asantuññhità kusalesu dhammesu 65
Asammoha-sampaja¤¤a 189
Asa§sagga-kathà 314
Asubha 336
Asubha-sa¤¤à 331
Asurakàya 198, 351
Asekha 55
Asekhadhamma 333
Asokacitta 353

Assamedha 187
Ahirika 318, 355
Ahetukakiriyà-citta 356
Ahetuka-citta 356
Ahetuka-diññhi 14
Ahetuvàda 101
Ahosi-kamma 338

âkappavattasampanna 251
âkàra 340
âkàsa-kasiõa 315
âkàsa-dhàtu 40, 148
âkàsàna¤càyatana 207
âkàsàna¤càyatana-bhåmi 351
âki¤ca¤¤àyatana 207
âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi 351
âcariya 211
âcàra-vipatti 175
âciõõa-kamma 338
âjãvaññhamaka-sãla 241
âjãvapàrisuddhi-sãla 160
âjãva-vipatti 175
âjjava 326
âdãnava-¤àõa 311
âdãnava-sa¤¤à 331
âdesanà-pàñihàriya 94
ânàpànasati, ânàpànassati 331, 335, 346
âne¤jàbhisaïkhàra 129
âpo-kasiõa 315
âpo-dhàtu 39, 147
âbàdhika 83, 84, 150
âbhassarà 351
âmisa-iddhi 42
âmisa-dàna 11
âmisa-pañisanthàra 31
âmisa-påjà 30
âmisa-vepulla 44
âmisa-saïgaha 49
âyakosalla 71
âyatana 341
âyu 227
âyussa-dhamma 250
ârakkhasampadà 144
âra¤¤ikaïga 342
ârammaõa-paccaya 350
ârammaõåpanijjhàna 7
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âruppa 207
ârogya 201
âloka-kasiõa 315
âlokabahulo 269
âvajjana 343
âvañabhaya 210
âvàsa-macchariya 233
âvàsa-sappàya 286
âvàsikadhamma 251, 252, 253,

254, 255, 256, 257
âsanna-kamma 338
âsava 135, 136
âsavakkhaya¤àõa 106, 274, 297, 323
âsevana-paccaya 350
âhàra 212
âhàra-paccaya 350
âhàra-råpa 40
âhàre-pañikålasa¤¤à 354
âhuneyyaggi 131
âhuneyyo 307

Itivuttaka 302
Itthatta 40
Itthindriya 349
Itthãdhutta 199
Idappaccayatà 340
Iddhi 42
Iddhi-pàñihàriya 94
Iddhipàda 213
Iddhividhà, Iddhividhi 274, 297
Indriya 258, 349
Indriya-paccaya 350
Indriyaparopariyatta-¤àõa 323
Indriyasa§vara 128, 222
Indriyasa§vara-sãla 160
Iriyàpatha-sappàya 286
Issarakaraõavàda 101
Issà 308, 330, 347, 355

Uggaha-nimitta 87
Ugghañita¤¤å 153
Uccàsayanamahàsayanà veramaõã 240
Uccheda-diññhi 13
Ujupañipanno 307
Uññhànasampadà 144
Utu-niyàma 223

Utu-sappàya 286
Uttara-disà 265
Uttari¤ca patàreti 269
Udayabbaya¤àõa 311
Udàna 302
Uddesàcariya 211
Uddesika-cetiya 141
Uddhacca 318, 329, 355
Uddhacca-kukkucca 225
Uddhambhàgiya-sa§yojana 329
Uddha§soto-akaniññhagàmã 60
Uddhumàtaka 336
Upakàraka 169
Upakkilesa 347
Upaghàtaka-kamma 338
Upacaya 40
Upacàra-bhàvanà 99
Upacàra-samàdhi 45, 46
Upa¤¤àta-dhamma 65
Upaññhàna 328
Upatthambhaka-kamma 338
Upadhi-vipatti 176
Upadhi-viveka 109
Upadhi-sampatti 177
Upanàha 347
Upanissaya 202
Upanissaya-paccaya 350
Upapajjavedanãya-kamma 338
Upapatti-deva 82
Upapàramã 325
Upapãëaka-kamma 338
Uparima-disà 265
Upasama 197, 295
Upasamànussati 335
Upasampadàcariya 211
Upahacca-parinibbàyã 60
Upàdàna 214, 340
Upàdà-råpa 38, 40
Upàdinnaka-råpa 41
Upàdinnaka-saïkhàra 48
Upàdinna-dhamma 22
Upàyakosalla 71
Upàsaka-dhamma 259, 260
Upàsaka-parisà 151
Upàsikà-parisà 151
Upekkhà 112,161, 281, 325, 328
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Upekkhà-vedanà 111
Upekkhindriya 349
Uposatha 240
Uppàda 117
Ubbegà-pãti 226
Ubhatobhàgavimutta 62, 63
Ubhayattha 133
æmibhaya 210

Ekaggatà 355
Ekattheràpadesa 166
Ekantanibbidà 295
Ekabãjã 58
Ekàsanikaïga 342
Ehipassiko 306

Okàsa-loka 102
Okkantikà-pãti 226
Ogha 215
Ottappa 23, 292, 355
Odàta-kasiõa 315
Opanayiko 306
Opapàtika 171
Obhàsa 328
Orambhàgiya-sa§yojana 329
Ovàdàcariya 211

Kaïkhàvitaraõa-visuddhi 285
Kata-¤àõa 73
Kata¤¤utà 353
Kata¤¤åkatavedã 29
Katattà-kamma 338
Kathàvatthu 75, 314
Kamma 4, 66, 338
Kammakàraõappatta 84
Kamma-kilesa 137
Kamma¤¤atà 40
Kammaññhàna 36, 354
Kamma-niyàma 223
Kamma-paccaya 350
Kamma-vañña 105
Kammavipàka-¤àõa 323
Kamma-saddhà 181
Kammassakatà 247
Kammassakatà-saddhà 181
Karuõà 161, 305, 355

Kalyàõamitta 250
Kalyàõamittatà 1, 144, 280, 324
Kalyàõamittadhamma 278
Kalyàõavàca 251, 252, 253
Kavaëiïkàràhàra 40, 212
Kasiõa 315
Kàma 5
Kàmaguõa 6
Kàma-chanda 225
Kàma-taõhà 74
Kàma-bhava 98
Kàmabhogã 316
Kàma-ràga 288, 329
Kàma-loka 104
Kàma-vitakka 70
Kàma-sa§vara 239
Kàmasukhallikànuyoga 15
Kàmasugati-bhåmi 351
Kàmàdãnava-kathà 246
Kàmàvacara-citta 356
Kàmàvacara-bhåmi 162, 351
Kàmàvacarasobhaõa-citta 356
Kàmàsava 135, 136
Kàmupàdàna 214
Kàmesumicchàcàra 137, 321
Kàmesumicchàcàrà veramaõã 238, 319
Kàya 40, 276
Kàya-kamma 66, 319, 321
Kàya-kamma¤¤atà 355
Kàyagatàsati 335
Kàya-duccarita 80
Kàya-dvàra 77, 78
Kàya-dhàtu 348
Kàya-passaddhi 355
Kàya-pàgu¤¤atà 355
Kàya-bala 230
Kàya-bhàvanà 37
Kàya-mudutà 355
Kàya-lahutà 355
Kàya-vi¤¤atti 40
Kàya-vi¤¤àõa 268
Kàyavi¤¤àõa-dhàtu 348
Kàya-viveka 109
Kàya-våpakàsa 222
Kàyasakkhã 63
Kàya-saïkhàra 119, 120
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Kàya-samphassa 272
Kàyasamphassajà-vedanà 113
Kàya-sucarita 81
Kàyànupassanà-satipaññhàna 182
Kàyika-dukkha 16
Kàyika-vedanà 110
Kàyika-sukha 52
Kàyindriya 349
Kàyujukatà 355
Kàlacàrã 250
Kàla¤¤utà 287
Kàla-vipatti 176
Kàla-sampatti 177
Kàlàmasutta-kaïkhàniyaññhàna 317
Kiïkaraõãyesu dakkhatà 324
Kicca-¤àõa 73
Kiccàni, Ariyasaccesu 205
Kilesa 318, 359
Kilesa-kàma 5
Kilesa-parinibbàna 27
Kilesa-màra 234
Kilesa-vañña 105
Kukkucca 355
Kumbhãlabhaya 210
Kula-ciraññhiti-dhamma 138
Kula-macchariya 233
Kusala-kamma 4
Kusala-kammapatha 319, 320
Kusala-dhamma 85
Kusala-måla 67
Kusala-vitakka 69
Kusalavipàka-ahetuka-citta 356
Kusalassåpasampadà 97
Kodha 308, 347
Kolaïkola 58
Kosalla 71

Khaõika-samàdhi 46
Khaõikà-pãti 226
Khaõóaphullapañisaïkharaka 254
Khattiya 173
Khattiya-parisà 152
Khanti 24, 139, 325, 326, 353
Khanti-sa§vara 243
Khandha, Pa¤ca 216
Khandhaka 75

Khandha-parinibbàna 27
Khandha-màra 234
Khalupacchàbhattikaïga 342
Khãõàsava-pañi¤¤à 180
Khuddaka-nikàya 75
Khuddakà-pãti 226
Khetta-sampatti 115
Khemacitta 353

Gaõapadesa 166
Gati 351
Gati-vipatti 176
Gati-sampatti 177
Gantha-dhura 26
Gandha 6, 40, 277
Gandha-taõhà 264
Gandha-dhàtu 348
Gandha-sa¤cetanà 263
Gandha-sa¤¤à 271
Gambhãra¤ca katha§ kattà 278
Garu 278
Garuka-kamma 338
Gahapataggi 131
Gahapati-parisà 152
Gàthà 302
Gàrava 261, 353
Gàravatà 261
Gilànasatuppàdaka 255
Gihi-padhàna 32
Gihi-sukha 192
Guõàtireka-sampadà 190
Geyya 302
Gocara-råpa 40
Gocara-sappàya 286
Gocara-sampaja¤¤a 189
Gotrabhå-¤àõa 345

Gharàvàsa-dhamma 139
Ghàna 40, 276
Ghàna-dvàra 78
Ghàna-dhàtu 348
Ghàna-vi¤¤àõa 268
Ghànavi¤¤àõa-dhàtu 348
Ghàna-samphassa 272
Ghànasamphassajà-vedanà 113
Ghànindriya 349
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Ghàyana 343
Ghosa-pamàõa 158

Cakka 140
Cakkavatti 142
Cakkavatti-vatta 339
Cakkhu 40, 217, 276
Cakkhu-dvàra 78
Cakkhu-dhàtu 348
Cakkhundriya 349
Cakkhumà 95
Cakkhu-vi¤¤àõa 268
Cakkhuvi¤¤àõa-dhàtu 348
Cakkhu-samphassa 272
Cakkhusamphassajà-vedanà 113
Catuttha-jhàna 9
Catudhàtu-vavaññhàna 147, 354
Caraõa 344
Carita 262
Cariyà 262
Càga 139, 197, 249, 292
Càga§ anubråheyya 197
Càga-sampadà 191
Càgànussati 335
Càtummahàràjikà 270, 351
Citta 157, 213, 356
Citta-kamma¤¤atà 355
Citta-niyàma 223
Citta-passaddhi 355
Citta-pàgu¤¤atà 355
Citta-bhàvanà 37
Citta-mudutà 355
Citta-lahutà 355
Citta-vipallàsa 178
Citta-viveka 109
Citta-visuddhi 285
Citta-saïkhàra 119, 120
Citta-sampatti 115
Cittànupassanà-satipaññhàna 182
Cittujukatà 355
Cintàmaya-pa¤¤à 93
Cãvara 159
Cãvara-santosa 203
Cuti 343
Cutåpapàta-¤àõa 106, 323
Cetanà 263, 355

Cetanà-sampadà 190
Cetasika 157, 355
cetasika-dukkha 16
Cetasika-vedanà 110
Cetasika-sukha 52
Cetiya 141
Cetopariya¤àõa 274, 297
Cetovimutti 43
Corã-bhariyà 282

Chanda 213, 355
Chanda-sampadà 280
Chandàgati 196
Chaëabhi¤¤a 62

Janaka-kamma 338
Jaratà 40
Jaràdhammatà 247
Jarà-maraõa 340
Jalàbuja 171
Javana 343
Jàgariyànuyoga 128
Jàtaka 302
Jàtaññhàna 188
Jàtaråparajatapañiggahaõà veramaõã 242
Jàti 340
Jiõõa 83, 84, 150
Jiõõapañisaïkharaõà 138
Jivhà 40, 276
Jivhà-dvàra 78
Jivhà-dhàtu 348
Jivhà-viõõàõa 268
Jivhàvi¤¤àõa-dhàtu 348
Jivhà-samphassa 272
Jivhàsamphassajà-vedanà 113
Jivhindriya 349
Jãvita-råpa 40
Jãvitindriya 40, 349, 355

Jhàna 7, 8
Jhànapaccaya 350
Jhànalàbhã 252, 253, 254, 322
Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa 323

¥àõa 72, 73, 328, 345
¥àõa-carita 262
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¥àõadassana-visuddhi 285
¥àõa-sa§vara 243
¥àtakasaïgaha 353
¥àtattha-cariyà 96
¥àta-pari¤¤à 92
¥àyapañipanno 307
òhànàñhàna-¤àõa 323

Taõhà 74, 91, 264, 340, 357
Tatiya-jhàna 9
Tatramajjhattatà 355
Tathàgatabodhi-saddhà 181
Tathàgata-sàvaka 142
Tadaïga-nirodha 224
Tadàlambana 343
Tapa 326, 353
Tàvati§sà 270, 351
Titthàyatana 101
Tipiñaka 75
Tiracchànayoni 198, 351
Tilakkhaõa 76
Tisaraõa 116
Tãraõa-pari¤¤à 92
Tusità 270, 351
Tecãvarikaïga 342
Tejo-kasiõa 315
Tejo-dhàtu 39, 147
Tevijja 62

Thambha 347
Thãna 318, 355
Thãna-middha 225
Thåpàraha-puggala 142
Theradhamma 322
Thero ratta¤¤å 322

Dakkhiõa-disà 265
Dakkhiõà-visuddhi 143
Dakkhiõeyyaggi 131
Dakkhiõeyyo 307
Dama 139
Dasa-bala¤àõa 323
Dasa-sãla 242
Dassana 343
Dassanànuttariya 126, 127
Dahara 84

Dàna 11, 12, 123, 186,
229, 239, 325, 326, 353

Dàna-kathà 246
Dànamaya 88, 89
Dàrasaïgaha 353
Dàsã-bhariyà 282
Diññhadhammavedanãya-kamma 338
Diññhadhammikattha 132
Diññhadhammikattha-sa§vattanika-dhamma 144
Diññhàsava 136
Diññhi 13, 14, 91, 288, 318, 330, 355
Diññhippatta 63
Diññhiyà supañividdhà 231
Diññhi-vipatti 175
Diññhi-vipallàsa 178
Diññhi-visuddhi 285
Diññhi-sampadà 280
Diññhi-sàma¤¤atà 273
Diññhujukamma 89
Diññhupàdàna 214
Dibbacakkhu 217, 274, 297
Dibbasota 274, 297
Disà 265
Dãgha-nikàya 75
Dukkha 16, 112, 204, 296
Dukkhatà 76, 79
Dukkha-dukkhatà 79
Dukkha-nirodha 204
Dukkha-nirodhagàminã pañipadà 204
Dukkha-vedanà 111
Dukkha-samudaya 204
Dukkhà pañipadà khippàbhi¤¤à 154
Dukkhà pañipadà dandhàbhi¤¤à 154
Dukkhindriya 349
Duccarita 80
Dutiya-jhàna 9
Dullabha-puggala 29
Deyyadhamma-sampatti 115
Deva 82
Devatànussati 335
Devadåta 83, 84
Devaputta-màra 234
Deva-loka 103
Deva-sampatti 114
Desanà 17, 18
Desanàvidhi 172
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Domanassa 112
Domanassindriya 349
Dosa 68, 318, 355
Dosaggi 130
Dosa-carita 262
Dosamåla-citta 356
Dosàgati 196
Dvàra 77, 78

Dhatà 231
Dhanànuppadàna 339
Dhamma 19, 20, 21, 22, 35, 85,100, 206, 277
Dhamma-iddhi 42
Dhammakàmatà 324
Dhammakàmo 322
Dhamma-khandha 218
Dhamma-gàravatà 261
Dhamma-guõa 306
Dhammacakkappavattanaññhàna 188
Dhammacariyà 353
Dhamma-cetiya 141
Dhamma¤¤utà 287
Dhamma-taõhà 264
Dhamma-dassane nivesaka 255
Dhamma-dàna 11
Dhammadesaka-dhamma 219
Dhammadesanà 134
Dhammadesanàmaya 89
Dhamma-dhàtu 348
Dhamma-niyàma 86, 223, 340
Dhamma-pañisanthàra 31
Dhamma-pañisambhidà 155
Dhamma-pamàõa 158
Dhamma-macchariya 233
Dhamma-vicaya 281
Dhammavinaya-jànanalakkhaõa 294, 295
Dhamma-vepulla 44
Dhamma-saïgaha 49
Dhamma-sa¤cetanà 263
Dhamma-sa¤¤à 271
Dhamma-samàdàna 145
Dhamma-samàdhi 218
Dhammasàkacchà 353
Dhammassavana 353
Dhammassavanamaya 89
Dhammassavanànisa§sa 221

Dhammàcariya 211
Dhammàdhiññhàna-desanà 17
Dhammàdhipateyya 125, 339
Dhammànudhamma-pañipatti 179, 193
Dhammànupassanà-satipaññhàna 182
Dhammànuvatti 201
Dhammànusàrã 63
Dhammànussati 335
Dhammikathàya sandassaka 253
Dhammikàrakkhà 339
Dhàtu 146, 148, 348
Dhàtukathà 75
Dhàtu-kammaññhàna 147
Dhàtu-cetiya 141
Dhàtu-manasikàra 147
Dhutaïga 342
Dhura 26

Na antaràvosàna§ 291
Na àmisantaro 219
Na àvàsamaccharã 257
Na kammàràmatà 291
Na kulamaccharã 257
Naccagãtavàditavisåkadassana-
     màlàgandhavilepanadhàraõa-
     maõóanavibhåsanaññhànà veramaõã 240
Naccagãtavàditavisåkadassanà veramaõã 242
Naññhagavesanà 138
Natthika-diññhi 14
Natthi-paccaya 350
Na niddàràmatà 291
Na pàpamittatà 291
Na pàpicchatà 291
Na bhassàràmatà 291
Na làbhamaccharã 257
Navakabhikkhu-dhamma 222
Navaïga-satthusàsana 302
Na saïgaõikàràmatà 291
Nàthakaraõadhamma 324
Nànàdhàtu-¤àõa 323
Nànàdhimuttika-¤àõa 323
Nàma-pa¤¤atti 28
Nàma-råpa 340
Nàmaråpa-pariccheda-¤àõa 345
Nikanti 328
Nindà 296
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Nippariyàya-suddhi 54
Nibbàna 27, 157, 295, 310
Nibbàna-sacchikiriyà 353
Nibbàna-sampatti 114
Nibbidà¤àõa 311
Nimitta 87, 150
Nimmànaratã 270, 351
Niyàma 223
Niyyànikadhammadesanà 180
Niraggaëa 187
Niraya 198, 351
Niràmisa-sukha 53
Nirutti-pañisambhidà 155
Nirodha 204, 224, 295
Nirodha-sa¤¤à 331
Nivàta 353
Nissaya 159
Nissaya-paccaya 350
Nissayasampanno 95
Nissayàcariya 211
Nissaraõa-nirodha 224
Nãtattha 64
Nãla-kasiõa 315
Nãvaraõa 225
Nekkhamma 325
Nekkhamma-vitakka 69
Nekkhammànisa§sa-kathà 246
Neyya 153
Neyyattha 64
Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana 207
Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana-bhåmi 351
Nesajjikaïga 342
No caññhàne niyojaye 278

Pakiõõaka-akusala-cetasika 355
Pakiõõaka-cetasika 355
Paggàha 328
Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi 306
Paccaya 159, 350
Paccayapariggaha-¤àõa 345
Paccayasannissita-sãla 160
Paccaya-sampadà 190
Paccayàkàra 340
Paccavekkhaõa-¤àõa 345
Paccuppanna§sa-¤àõa 72
Paccekabuddha 142

Pacchàjàta-paccaya 350
Pacchima-disà 265
Pa¤ca-khandha 216
Pa¤ca-dhamma 239
Pa¤ca-sãla 238
Pa¤¤a§ nappamajjeyya 197
Pa¤¤atti 28
Pa¤¤avà 251
Pa¤¤à 93,197, 228, 237, 249

258, 292, 305, 324, 325
Pa¤¤à-kathà 314
Pa¤¤à-khandha 218
Pa¤¤à-cakkhu 217
Pa¤¤àpana-pa¤¤atti 28
Pa¤¤àpiya-pa¤¤atti 28
Pa¤¤à-bala 229, 230
Pa¤¤à-bhàvanà 37
Pa¤¤àvimutta 62, 63
Pa¤¤àvimutti 43
Pa¤¤àvuóóhi 179
Pa¤¤à-sampadà 191
Pa¤¤indriya 349, 355
Pa¤¤indriya-cetasika 355
Pañigha 288, 329
Pañiccasamuppàda 340
Pañipatti-påjà 30
Pañipatti-saddhamma 121
Pañipatti-sàsana 51
Pañipadà 154
Pañipadà¤àõadassana-visuddhi 242
Pañipadànuttariya 126
Pañipassaddhi-nirodha 224
Pañibhàga-nimitta 87
Pañibhàõa-pañisambhidà 155
Pañiråpadesavàsa 140, 353
Pañivinodanà 202
Pañivedha-saddhamma 121
Pañisaïkhà¤àõa 311
Pañisanthàra 31
Pañisanthàra-gàravatà 261
Pañisandhi 343
Pañisambhidappatta 62
Pañisambhidà 155
Pañisallekhità 251
Pañisevanà 202
Paññhàna 75
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Pañhama-jhàna 9
Pañhavã-kasiõa 315
Pañhavã-dhàtu 39, 147
Paõóitasevanà 353
Pattapiõóikaïga 342
Pattànumodanàmaya 89
Pattidànamaya 89
Padaparama 153
Padhàna 32, 156
Papa¤ca 91
Pabbajita 150
Pabbajita-abhiõhapaccavekkhaõa 248
Pabbajita-padhàna 32
Pabbajjà 123
Pabbajjàcariya 211
Pamàõa, Pamàõika 158
Pamàda 347
Payoga-vipatti 176
Payoga-sampatti 177
Payogàbhisaïkhàra 185
Paratoghosa 34
Parattha 133
Paranimmitavasavattã 270, 351
Paramattha 132
Paramattha-desanà 18
Paramattha-dhamma 157
Paramatthapàramã 325
Paramattha-sacca 50
Parahitapañipatti 304
Parikamma-nimitta 87
Parikamma-bhàvanà 99
Pariccàga 326
Pariccheda-råpa 40
Pari¤¤à 93, 205
Pari¤¤eyya-dhamma 206
Pariõatabhojã 250
Parittasubhà 351
Parittàbhà 351
Parinibbutaññhàna 188
Paripucchà 339
Paribhoga-cetiya 141
Parimitapànabhojanà 138
Pariyatti-dhamma 332
Pariyatti-saddhamma 121
Pariyatti-sàsana 51
Pariyàyadassàvã 219

Pariyàya-suddhi 54
Pariyesanà 33
Parivajjanà 202
Parivàra 75
Parisa¤¤utà 287
Parisà 151, 152
Palàsa 347
Paviveka 294
Paviveka-kathà 314
Pasa§sà 296
Pasàda-råpa 40
Passaddhi 220, 281, 328
Pahàtabba-dhamma 206
Pahàna 92, 205, 224
Pahàna-padhàna 156
Pahàna-pari¤¤à 92
Pahàna-bhàvavanà-ràmatà 203
Pahàna-sa¤¤à 331
Pa§sukålacãvara 159
Pa§sukålikaïga 342
Pàñipuggalika-dàna 12
Pàñimokkhasa§vara 222, 243
Pàñimokkhasa§vara-sãla 160
Pàñihàriya 94
Pàõàtipàta 137, 321
Pàõàtipàtà veramaõã 238, 240, 319
Pàpaõikadhamma 95
Pàpamitta 199
Pàpavirati 353
Pàpicchà 308
Pàmojja 220
Pàramã 325
Pàricariyànuttariya 127
Pàrisuddhi-sãla 160
Pàvacana 35
Pàsàdiko 322
Pàhuneyyo 307
Piõóapàta 159
Piõóapàta-santosa 203
Piõóapàtikaïga 342
Piõóiyàlopabhojana 159
Pitughàta 245
Pittivisaya 198, 351
Piyaråpa sàtaråpa 266
Piyavàcà 186
Piyavinàbhàvatà 247
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Piyo 278
Pisuõàvàcà 321
Pisuõàya vàcàya veramaõã 319
Pãta-kasiõa 315
Pãti 220, 226, 281, 328, 355
Puggala 153
Puggala¤¤utà 287
Puggalapa¤¤atti 75
Puggala-sappàya 286
Puggalàdhiññhàna-desanà 17
Puggalàpadesa 166
Pu¤¤akaraõàyàrocaka 254, 255
Pu¤¤akiriyà-vatthu 88, 89
Pu¤¤àbhisaïkhàra 129
Putta 90
Puttasaïgaha 353
Pubbakàrã 29
Pubbekatapu¤¤atà 140, 353
Pubbekatavàda 101
Pubbenivàsànussati 274, 297
Pubbenivàsànussati-¤àõa 106, 323
Puratthima-disà 265
Purisatta 40
Purisamedha 187
Purisindriya 349
Purejàta-paccaya 350
Puëuvaka 336
Påjaneyya-påjà 353
Påjà 30
Påtimuttabhesajja 159
Peyyavajja 229

Pharaõà-pãti 226
Pharusavàcà 321
Pharusàya vàcàya veramaõã 319
Phala 165, 310
Phala¤àõa 345
Phassa 272, 340, 355
Phassàhàra 212
Phusana 343
Phoññhabba 6, 40, 277
Phoññhabba-taõhà 264
Phoññhabba-dhàtu 348
Phoññhabba-sa¤cetanà 263
Phoññhabba-sa¤¤à 271

Bala 227, 228, 229, 230
Bahukàra-dhamma 25, 279, 292
Bahula-kamma 338
Bahussuta 251, 252, 253, 254
Bahussutaïga 231
Bahussutà 231
Bahussuto 322
Bàla-asevanà 353
Bàhà-bala 230
Bàhiràyatana 277
Bàhusacca 237, 292, 324, 353
Bãja-niyàma 223
Buddha 100, 142
Buddha-ovàda 97
Buddha-guõa 303, 304, 305
Buddha-cakkhu 217
Buddha-cariyà 96
Buddhattha-cariyà 96
Buddha-dhammadesanà 134
Buddhànumata 201
Buddhànussati 335
Buddhàpadesa 166
Buddhi-carita 262
Buddho 303
Bojjhaïga 281
Bodhipakkhiya-dhamma 352
Byàdhita 83, 84, 150
Byàdhidhammatà 247
Byàpàda 225, 321, 347
Byàpàda-vitakka 70
Brahmacariya 353
Brahmacàrã 250
Brahmapàrisajjà 351
Brahmapurohità 351
Brahma-loka 103
Brahmavihàra 161
Bràhmaõa 173
Bràhmaõa-parisà 152

Bhagavà 303
Bhaginã-bhariyà 282
Bhaïga¤àõa 311
Bhabbatà-dhamma 267
Bhaya 210
Bhaya¤àõa 311
Bhayàgati 196
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Bhariyà 282
Bhava 98, 340
Bhavaïga 343
Bhava-cakka 340
Bhava-taõhà 74
Bhava-ràga 288, 330
Bhavàsava 135, 136
Bhassapariyanta 222
Bhassa-sappàya 286
Bhàvanà 36, 37, 99, 205
Bhàvanà-padhàna 156
Bhàvanàmaya 88, 89
Bhàvanàmaya-pa¤¤à 93
Bhàvanãyo 278
Bhàva-råpa 40
Bhàvetabba-dhamma 206
Bhikkhu-aparihàniyadhamma 290, 291
Bhikkhunã-parisà 151
Bhikkhu-parisà 151
Bhåta-kasiõa 315
Bhåmi 162, 351
Bhesajja 159
Bhoga 227
Bhoga-àdiya 232
Bhoga-bala 230
Bhoga-vibhàga 163
Bhoga-sukha 192
Bhojana-sappàya 286
Bhojane-matta¤¤utà 128

Makkha 308, 347
Magga 164, 204, 310
Magga¤àõa 345
Magga-paccaya 350
Maggàmagga¤àõadassana-visuddhi 285
Magguppàda-pubbanimitta 280
Maïgala 353
Maccu-màra 234
Macchariya 233, 308, 330, 347, 355
Majjapànasa¤¤ama 353
Majja-vaõijjà 235
Majjhima-nikàya 75
Mata 83, 84, 150
Matta¤¤utà 287
Mada 347
Maddava 326

Manasànupekkhità 231
Manasikàra 355
Manindriya 349
Manussà 351
Manussa-loka 103
Manussa-sampatti 114
Mano 276
Mano-kamma 66, 319, 321
Mano-duccarita 80
Mano-dvàra 77, 78
Mano-dhàtu 348
Manomayiddhi 297
Mano-vi¤¤àõa 268
Manovi¤¤àõa-dhàtu 348
Manosa¤cetanàhàra 212
Mano-samphassa 272
Manosamphassajà-vedanà 113
Mano-sucarita 81
Maraõadhammatà 247
Maraõassati 335
Mala 308
Mahàkiriyà-citta 356
Mahàkusala-citta 356
Mahàpadesa 166, 167
Mahàbrahmà 351
Mahàbhåta 38, 39
Mahàvipàka-citta 356
Ma§sa-cakkhu 217
Ma§sa-vaõjjà 235
Màtàpitu-upaññhàna 123, 353
Màtà-bhariyà 282
Màtughàta 245
Màna 91, 288, 309, 318, 329, 347, 355
Màyà 308, 347
Màra 234
Màlàgandhavilepanadhàraõa
     maõóanavibhåsanaññhànà veramaõã 242
Micchatta 334
Micchà-àjãva 334
Micchàkammanta 334
Micchà¤àõa 334
Micchàdiññhi 308, 321, 334
Micchàvàcà 334
Micchàvàyàma 334
Micchàvimutti 334
Micchàsaïkappa 334
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Micchàsati 334
Micchàsamàdhi 334
Mittapañiråpaka 168
Middha 355
Mu¤citukamyatà¤àõa 311
Mudità 161, 355
Mudutà 40
Musàvàda 137, 308, 321
Musàvàdà veramaõã 238, 240, 319
Måla 340
Mettà 161, 325
Mettà-karuõà 239
Mettàkàyakamma 273
Mettàmanokamma 273
Mettàvacãkamma 273
Methunasa§yoga 283
Moha 68, 318, 355
Moha-carita 262
Mohaggi 130
Mohamåla-citta 356
Mohàgati 196

Yathàbala-santosa 122
Yathàlàbha-santosa 122
Yathàsanthatikaïga 342
Yathàsàruppa-santosa 122
Yamaka 75
Yasa 296
Yàmà 270, 351
Yoga 170
Yogabahulo 269
Yoni 171
Yonisomanasikàra 2, 34, 179, 193, 280

Ratanattaya 100
Rasa 6, 40, 277
Rasa-taõhà 264
Rasa-dhàtu 348
Rasa-sa¤cetanà 263
Rasa-sa¤¤à 271
Ràgaggi 130
Ràga-carita 262
Ràjadhamma 326
Ràja-saïgahavatthu 187
Rukkhamålasenàsana 159
Rukkhamålikaïga 342

Råpa 6, 38, 40, 41, 157, 277
Råpa-khandha 216
Råpa-jhàna 8, 313
Råpa-taõhà 264
Råpa-dhàtu 348
Råpa-dhamma 19
Råpa-pamàõa 158
Råpa-bhava 98
Råpa-ràga 329
Råpa-loka 104
Råpa-sa¤cetanà 263
Råpa-sa¤¤à 271
Råpàvacarakiriyà-citta 356
Råpàvacarakusala-citta 356
Råpàvacara-citta 356
Råpàvacara-bhåmi 162, 351
Råpàvacaravipàka-citta 356

Lakkhaõa-råpa 40
Lakkhaõåpanijjhàna 7
Lahutà 40
Làbha 296
Làbha-macchariya 233
Làbhànuttariya 127
Låkha-pamàõa 158
Loka 102, 103, 104
Lokattha-cariyà 96
Lokadhamma 296
Lokapàla-dhamma 23
Lokavidå 303
Lokàdhipateyya 125
Lokiya-dhamma 20
Lokuttarakusala-citta 356
Lokuttara-citta 356
Lokuttara-dhamma 20, 310, 332
Lokuttara-bhåmi 162
Lokuttaravipàka-citta 356
Lobha 68, 318, 355
Lobhamåla-citta 356
Lohitaka 336
Lohita-kasiõa 315
Lohituppàda 245

Vacanakkhamo 278
Vacasà paricità 231
Vacã-kamma 66, 319, 321
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Vacã-duccarita 80
Vacã-dvàra 77
Vacãparama 168
Vacã-vi¤¤atti 40
Vacã-saïkhàra 119, 120
Vacã-sucarita 81
Vajjã-aparihàniyadhamma 289
Vañña 105
Vaóóhana-mukha 201
Vaóóhi, Ariyà 249
Vaõijjà 235
Vaõõa 173, 227
Vaõõa-kasiõa 315
Vaõõa-macchariya 233
Vattà ca 278
Vatthu-kàma 5
Vatthu-sampadà 190
Vadhakà-bhariyà 282
Vaya 117
Vara 227
Vàjapeya 187
Vàyo-kasiõa 315
Vàyo-dhàtu 39, 147
Vikàra-råpa 40
Vikàlabhojanà veramaõã 240
Vikkhambhana-nirodha 224
Vikkhàyitaka 336
Vikkhittaka 336
Vigata-paccaya 350
Vicàra 266, 355
Vicikicchà 225, 288, 318, 329, 355
Vicchiddaka 336
Vijjà 106, 297
Vijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjamànena-avijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjamànena-vijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjàcaraõa-sampanno 303
Vi¤¤atti-råpa 40
Vi¤¤àõa 268, 340
Vi¤¤àõa-kasiõa 315
Vi¤¤àõa-kicca 343
Vi¤¤àõa-khandha 216
Vi¤¤àõa¤càyatana 207
Vi¤¤àõa¤càyatana-bhåmi 351
Vi¤¤àõaññhiti 240
Vi¤¤àõa-dhàtu 148

Vi¤¤àõàhàra 212
Vitakka 266, 355
Vitakka-carita 262
Vidhåro 95
Vinaya 35, 353
Vinaya-piñaka 75
Vinãlaka 336
Vipacità¤¤å 153
Vipatti 175, 176
Vipariõàma-dukkhatà 79
Vipallàsa 178
Vipassanà-¤àõa 297, 311
Vipassanà-dhura 26
Vipassanà-bhàvanà 36
Vipassanåpakilesa 328
Vipàka-paccaya 350
Vipàka-vañña 105
Vipàka-saddhà 181
Vipubbaka 336
Vippayutta-paccaya 350
Vibhaïga 75
Vibhava-taõhà 74
Vimuttànuttariya 126
Vimutti 43
Vimutti-kathà 314
Vimutti-khandha 218
Vimutti¤àõadassana-kathà 314
Vimutti¤àõadassana-khandha 218
Vimutti-sacchikattà 252
Vimutto 322
Vimokkha 107, 298
Virajacitta 353
Virati 108
Viratãcetasika 355
Viràga 294, 295
Viràga-sa¤¤à 331
Viriya 213, 258, 281, 325, 355
Viriya-bala 229
Viriya-sa§vara 243
Viriyàrambha 237, 294, 324
Viriyàrambha-kathà 314
Viriyindriya 349
Viveka 109
Visaya-råpa 40
Visa-vaõijjà 235
Visa§yoga 294
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Visuddhi 258, 305
Visuddhi-deva 82
Vihi§sà-vitakka 70
Vãma§sà 213
Vuóóhi-dhamma 179
Vedanà 110, 111, 112, 113, 340, 355, 358
Vedanà-khandha 216
Vedanànupassanà-satipaññhàna 182
Vedalla 302
Vedabahulo 269
Vepulla 44
Vepulla-dhamma 269
Veyyàkaraõa 302
Veyyàvaccamaya 89
Vesàrajja 180
Vesàrajjakaraõa-dhamma 237
Vessa 173
Vehapphalà 351
Voññhapana 343

Saupàdisesa-nibbàna 27
Sakadàgàmi-phala 165
Sakadàgàmi-magga 164
Sakadàgàmã 56, 59
Sakkàyadiññhi 329
Sakhã-bhariyà 282
Sagga 270
Sagga-kathà 246
Saïkhata-dhamma 21
Saïkhata-lakkhaõa 117
Saïkhata-saïkhàra 185
Saïkhàra 48, 119, 120, 185, 340
Saïkhàra-khandha 216
Saïkhàra-dukkhatà 79
Saïkhàra-loka 102
Saïkhàrupekkhà¤àõa 311
Saïkhepa 340
Saïgaõã 75
Saïgaha 49, 340
Saïgaha-bala 229
Saïgahavatthu 186
Saïgahavatthu, Ràja- 187
Saïgha 100
Saïgha-gàravatà 261
Saïgha-guõa 307
Saïgha-dàna 12

Saïgha-bheda 245
Saïghànussati 335
Saïghàpadesa 166
Sacca 50, 139, 197, 239, 325
Sacca§ anurakkheyya 197
Sacca-¤àõa 73
Sacittapariyodapana§ 97
Sacchikàtabba-dhamma 206
Sacchikiriyà 205
Sa¤cetanà 263
Sa¤¤à 271, 331, 355
Sa¤¤à-khandha 216
Sa¤¤à-vipallàsa 178
Sa¤¤àvedayitanirodha 313
Sati 25, 258, 281, 324, 355
Satipaññhàna 182
Sati-sampaja¤¤a 239
Sati-sa§vara 243
Satindriya 349
Sattakkhattu§parama 58
Satta-loka 102
Satta-vaõijjà 235
Sattàvàsa 312
Sattha-vaõijjà 235
Satthà devamanussàna§ 303
Satthu-gàravatà 261
Sadàrasantosa 239
Sadda 6, 40, 277
Sadda-taõhà 264
Sadda-dhàtu 348
Sadda-pa¤¤atti 28
Sadda-sa¤cetanà 263
Sadda-sa¤¤à 271
Saddhamma 121, 332
Saddhamma-samannàgato 301
Saddhammassavana 179, 193
Saddhà 181, 237, 249, 258, 292, 355
Saddhà-carita 262
Saddhàdeyyàvinipàtaka 255
Saddhànusàrã 63
Saddhàvimutta 63
Saddhà-sampadà 191
Saddhindriya 349
Sanidàna-dhammadesanà 134
Santati 40
Samti§ sikkheyya 197
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Santãraõa 343
Santuññhi, Santuññhã 122, 294, 324, 353
Santuññhi-kathà 314
Santuññho 322
Santosa, Santuññhi 122
Sandassanà 172
Sandiññhiko 306
Sandhi 340
Sapadànacàrikaïga 342
Sappàñihàriya-dhammadesanà 134
Sappàya 286
Sappàyakàrã 250
Sappàya-sampaja¤¤a 189
Sappàye matta¤¤å 250
Sappurisa-kammanto 301
Sappurisa-cintã 301
Sappurisa-dàna 300
Sappurisa-dàna§ deti 301
Sappurisa-diññhã 301
Sappurisa-dhamma 287, 301
Sappurisa-pa¤¤atti 123
Sappurisa-bhattã 301
Sappurisa-mantã 301
Sappurisa-vàco 301
Sappurisa-sa§seva 179, 193
Sappurisåpassaya 140
Sabbacittasàdhàraõa-cetasika 355
Sabbatthagàminãpañipadà-¤àõa 323
Sabbapàpassa akaraõa§ 97
Sabbamedha 187
Sabbaloke anabhiratasa¤¤à 331
Sabbasaïkhàresu aniññhasa¤¤à 331
Sabbàkusalasàdhàraõa-cetasika 355
Sabbe dhammà anattà 86
Sabbe saïkhàrà aniccà 86
Sabbe saïkhàrà dukkhà 86
Sama-càgà 183
Samajãvità 144
Samajãvi-dhamma 183
Samaõa-dassana 353
Samaõa-parisà 152
Samatha-bhàvanà 36
Samathayànika 61
Samanantara-paccaya 350
Samanta-cakkhu 217
Sama-pa¤¤à 183

Sama-saddhà 183
Sama-sãlà 183
Samàdapanà 172
Samàdàna-virati 108
Samàdhi 45, 46, 47, 220, 258, 281
Samàdhikathà 314
Samàdhi-khandha 218
Samàdhi-bhàvanà 184
Samàdhindriya 349
Samànattatà 186, 229
Samànasukhadukkha 169
Samàpatti 299
Samuccheda-nirodha 224
Samuccheda-virati 108
Samuttejanà 172
Samudaya 204
Sampaja¤¤a 25, 189
Sampañicchana 343
Sampatta-virati 108
Sampatti 114, 115, 177
Sampadà 190
Sampayutta-paccaya 350
Samparàyikattha 132
Samparàyikattha-sa§vattanika-dhamma 191
Sampaha§sanà 172
Samphappalàpa 321
Samphappalàpà veramaõã 319
Samphassa 272
Sambahulattheràpadesa 166
Sambodha 295
Sammati-deva 82
Sammati-desanà 18
Sammati-sacca 50
Sammatta 333
Sammappadhàna 156
Sammasana-¤àõa 311, 345
Sammà-àjãva 239, 293, 355
Sammàkammanta 293, 355
Sammà¤àõa 333
Sammàdassana 222
Sammàdiññhi 293, 319
Sammàdiññhi-paccaya 34
Sammàpàsa 187
Sammàvàcà 293, 355
Sammàvàyàma 293
Sammàvimutti 333
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Sammàsaïkappa 293
Sammàsati 293
Sammàsamàdhi 293
Sammàsambuddha-pañi¤¤à 180
Sammàsambuddho 303
Saraõa 116
Savana 343
Savanànuttariya 127
Sasaïkhàra-parinibbàyã 60
Sassata-diññhi 13
Sassamedha 187
Sahajàta-paccaya 350
Saëàyatana 340
Sa§yutta-nikàya 75
Sa§yojana 329, 330
Sa§vara 243
Sa§vara-padhàna 156
Sa§vejanãyaññhàna 188
Sa§sedaja 171
Sàñheyya, Sàtheyya 308, 347
Sàtthaka-sampaja¤¤a 189
Sàdhàraõabhogã 273
Sàma¤¤a-phala 165
Sàma¤¤a-lakkhaõa 76
Sàmisa-sukha 53
Sàmãcipañipanno 307
Sàyana 343
Sàraõãyadhamma 273
Sàrambha 347
Sàsana 51
Sikkhà 124
Sikkhà-gàravatà 261
Sikkhànuttariya 127
Sikkhàpada, Pa¤ca 238
Sikkhàpadapa¤¤atti-atthavasa 327
Sippa 353
Sãla 201, 237, 249, 292, 324, 325, 326
Sãla, Aññha 240
Sãla, Dasa 242
Sãla, Pa¤ca 238
Sãla-kathà 246, 314
Sãla-khandha 218
Sãlabbataparàmàsa 329
Sãlabbatupàdàna 214
Sãla-bhàvanà 37
Sãlamaya 88, 89

Sãlavà 250, 252, 253, 254, 322
Sãla-vipatti 175
Sãla-visuddhi 285
Sãla-sampadà 191, 280, 344
Sãlasàma¤¤atà 273
Sãlànussati 335
Sukkhavipassaka 61
Sukha 52, 53, 112, 220, 227, 296, 328
Sukhapañisa§vedanàya saphalappadhàna 174
Sukha-vedanà 111
Sukhà pañipadà khippàbhi¤¤à 154
Sukhà pañipadà dandhàbhi¤¤à 154
Sukhindriya 349
Sugato 303
Sucarita 81
Su¤¤ata-vimokkha 107
Su¤¤ata-samàdhi 47
Suta 201, 249
Sutamaya-pa¤¤à 93
Sutta 302
Sutta-piñaka 75
Sudassà 351
Sudassã 351
Sudda 173
Suddhavipassanàyànika 61
Suddhàvàsa 244, 351
Suddhi 54
Supañipanno 307
Subhakiõhà 351
Subharatà 294
Subhàsitavàcà 353
Suràdhutta 199
Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõã

238, 240
Susukàbhaya 210
Suhadamitta 169
Sekha 55
Setughàta-virati 108
Senàsana 159
Senàsana-santosa 203
Sota 40, 276
Sota-dvàrà 78
Sota-dhàtu 348
Sota-vi¤¤àõa 268
Sotavi¤¤àõa-dhàtu 348
Sota-samphassa 272



310

Sotasamphassajà-vedanà 113
Sotàpatti-phala 165
Sotàpatti-magga 164
Sotàpattiyaïga 193, 194, 195
Sotàpanna 56, 58
Sotindriya 349
Sobhaõakaraõa-dhamma 24
Sobhaõa-cetasika 355
Sobhaõasàdhàraõa-cetasika 355
Somanassa 112
Somanassindriya 349
Soracca 24

Sovacassatà 324, 353
Sosànikaïga 342
Soëasa-¤àõa 345
Soëasavatthuka-ànàpànasati 346
Svàkkhàto 306
Svàgatapàñimokkho 322
Hatavikkhittaka 336
Hadaya-råpa 40
Hadaya-vatthu 40
Hiri 23, 292, 355
Heññhima-disà 265
Hetu-paccaya 350


