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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา (2) เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์   
สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขต
เมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ ต่อมาได้พักอยู่ที่ เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่ง
มหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้
รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด และมีคัมภีร์ก่อนหน้า
นี้ที่ท่านได้รจนาคือคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัยและคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ท่านรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
เป็นคัมภีร์สุดท้าย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ด
ใดทัดเทียมได้ตั้งแตน่ั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ 
จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ต้ังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ ท่านเป็น
พระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช และเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรัก
กรมพาหุที่ 6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ผลงานของท่านที่ได้รจนาคมัภีร์อธิบาย
เรื่องเกี่ยวกับพระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ซ่ึงท่านไดร้จนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 
 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้
ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระนักปราชญ์ล้านนานี้ ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ที่เป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มี 4 ประการ 
คือ (1) วากยานุสัมพันธ์-การสัมพันธ์ประโยค (2) รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการ
ประกอบรูปศัพท์ มีกระบวนการสร้างค าโดยน าสูตรจากกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ   
เป็นต้น รวมสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 จ านวน 238 สูตร บรรดาสูตรเหล่านั้น วิธิสูตรมีจ านวนมาก
ที่สุด คือ 228 สูตร (3) ความหมายของอุปสัคและนิบาต (4) ความสัมพันธ์ของประโยคภาษาบาลี  
 อนึ่ง พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้
หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของปราชญ์ในสมัยก่อน
จวบจนถึงปัจจุบัน 



                                                                                                                                      ข 

Research Title:  Pali Words in Abhidhammatthavibhāvinī Pancikā  
 Atthayojanā Through Saddāvisesa Texts: An  
 Analytical Study 
Researchers:  PhramahaKomon Kamalo and PhramahaChit Tanachito 
Department: Mahachuralokornrajavidyalaya University  
 Palisuksabuddhagosa Campus 
Fiscal Year:  2561 / 2018 
Research Scholarship Sponsor: Mahachuralokornrajavidyalaya University 
 

Abstract  
 This research aims at three objectives; 1) to survey the history of 
Abhidhammatthasangaha and Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā, 2) to 
analyze its Pali terms in Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā based on 
Saddavisesa texts. It was a documentary research. 
 The results of research revealed that the most venerable Anuruddha, an 
southern Indian, was born at Kaveri port, Kancipura, Cola state. Later on, he moved 
to live at Tanjo, Tamba state, near Indian ocean, sometime he stayed at 
Mahameghavana temple near Sovannamali stupa, Anuradhapuri, Sri Lanka. 
Abhidhammatthasangaha was compiled by request of Namba, his closed pupil. There 
were the former scriptures written by him; Paramatthavinicchaya and 
Namarupapariccheda, then the said Abhidhammatthasangaha was composed at last, 
therefore it was compared as a paragon, being well cut and perished, superior than 
the rests of diamond from past until the present. 
 Venerable Ñāṇakittithera of Lanna, was born at Chiangmai province. He 
was elder than Ven. Sirimangalathera and lived at Panasaram (Jackfruit garden) 
located in north-west of Chiangmai. He was a master of Tilokaraja king and went to 
Sri Lanka in the reign of Parakramabahu VI and Bhuvanekabahu VI (1955-2014 B.E.). 
His writing works were totally 8 scriptures concerned with disciplines, Abhidhamma 
and Pali grammar including Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā within 
which was compiled at Panasaram monastery on 2045 B.E. 
 The significance of this Yojana text was that Ñāṇakittithera with great 
knowledge and skills on Buddhist doctrine had proposed the method of composition 
into 4 types; 1) Vākyānusambandha (sentence syntax), 2) analysis form of Samasa, 
Taddhita and Kitaka with word composition which contains of word building process 
by using stanza from various Saddavisesa texts such as Kaccayana etc. with 238 
stanzas in first chapter. Among these stanzas, Vidhisutta appeared mostly counts 228 
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in total, 3) meaning of Upasagga and Nipata, 4) relation of Pali sentence. Because of 
his knowledge of Pali and Sanskrit grammar and proficiency on Dhamma and Vinaya, 
Ñāṇakittithera was able to complete the profound Yojana text and applauded by 
various scholars in the past and even in recent time. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ที่เมตตาส่งเสริมและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และได้อนุญาตให้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
กล่าวคือ พระเทพปริยัติมุนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเทพสุวรรณเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ พระราชรัตนมุนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป พระมหาณรงฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และ พระคันธ-   
สาราภิวงศ์ รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล รวมถึง ดร.ชัยชาญ ศรีหานู ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง และ     
ดร.ธานี สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้ได้เมตตาให้ค าชี้แนะรูปแบบ วิธีการ และการวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงในเชิง
ตรรกะ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลจนท าให้งานนี้ส าเร็จเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกท่านที่ได้บริหารจัดการเรื่องทุนส าหรับด าเนินงานและได้เชิญคณาจารย์
ผู้ช านาญการวิจัยมาให้ความรู้และฝึกอบรมวิธีการท าวิจัย จนท าให้ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับปรุงงานวิจัยและเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ  พระวรราช วรญฺญู  นักจัดการงานทั่ วไป นางสาวชลิดา ประจ าถิ่น 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร นายทศพล ตันเสถียร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย นายสมบูรณ์ จารุณะ 
นักวิชาการศึกษา และนายสมบูรณ์ เชิญรัมย์ นักวิชาการพัสดุ นางสาววรพร ลีปอพราน เจ้าหน้าที่
ธุรการ ทุกท่านของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ที่ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานด้าน  ต่าง ๆ จนท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นางสาวอรุณรัตน์ จุมจัตุรัส ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ นางสาว 
ณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์ บรรณารักษ์ และว่าที่ร้อยตรี อุทัย ภูมิประมาณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ทุกคน ที่ได้บริการ
ให้ยืมเอกสาร หนังสือ ต าราประกอบการวิจัยด้วยไมตรีจิต ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทั้งหลายทั้งที่
อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ส่วนกลาง
และวิทยาเขต ที่ได้แนะน าข้อมูล แหล่งค้นคว้าและวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 คุณประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดามารดาและบุรพาจารย์ทุก
ท่านทีเ่ลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและให้ความรู้ทั้งโดยตรงโดยอ้อมด้วยความเคารพและศรัทธา   
 

พระมหาโกมล กมโล, ผศ. และพระมหาชิต านชิโต, ดร. 
31 มีนาคม 2562 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้   ผู้ เขียนได้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับ      
มหาจุฬาเตปิฏกํ 2500 และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 โดยใช้
อักษรย่อแทนชื่อเต็มคัมภีร์ตามระบบอ้าง เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี. (บาลี) 9/19/29. หมายถึง   
ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคปาลิ พระไตรปิฎกเล่มที่ 9 ข้อ 19 หน้า 29 เป็นต้น ที.สี. (ไทย) 9/19/50. 
หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี 9 ข้อ 19 หน้า 50 เป็นต้น   

สําหรับ อรรถกถำ อ้างอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบ
การอ้างอิงจะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย เล่ม /ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี.อ. (บาลี) 
1/20/20. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา เล่มที่ 1 ข้อ 13 หน้า 20 กรณีที่
อรรถกถาเล่มใดไม่มีเลขข้อ รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/หน้า    
ตัวอย่าง อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 1/172 หมายถึง อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา เล่มที่ 1  
หน้า 172 บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการอ้างข้อ/หน้า ตัวอย่าง ขุ.ม.อ. (บาลี) 2/4. หมายถึง  
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา ข้อ 2 หน้า 4 เป็นต้น   

ฎีกำ อ้างอิงฎีกาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้น
ด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.ม.ฏีกา (บาลี) 1/3/5 หมายถึง ทีฆนิกาย 
นีลตฺถปฺปกาสินี  มหาวคฺคฏีกา เล่มที่ 1 ข้อ 3 หน้า 5 บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการอ้างข้อ/
หน้า ตัวอย่าง วชิร.ฏีกา (บาลี) 5/23. หมายถึง วชิรพุทฺธิฏีกา ข้อ 5 หน้า 23 เป็นต้น บางกรณีใช้    
ที.สี.ฏีกา (บาลี) 404 หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคฏีกา หน้า 404 
 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.  (ไทย) = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
วิ.ม.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวคคฺปาลิ  (ภาษาบาลี) 

 
พระสุตตันปิฎก 

ที.สี.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.  (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.  (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
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องฺ.เอกก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตตฺรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก. (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  เอกาทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ.  (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย  ขุทฺทกปา ปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.   (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ว.ิ  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ว.ิ  (ไทย) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   เถรคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทสปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทสปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.จ.ู  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทสปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป.  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  ธมมฺสงฺคณีปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.  (ไทย)  = อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณีปาลิ  (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.  (ไทย)  = อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ.   (บาลี) =    อภิธมฺมปิฏก   ปุคคลปญฺ ตฺติปาลิ  (ภาษาบาลี) 
 
ข. ค ำย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถำ 

อรรถกถำพระวินัยปิฎก 
วิ.อ. (บาลี)     = วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑสํฆาทิเสสาทิมหาวคฺคาทิอฏฺฐกถา 
 

อรรถกถำพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ม.ม.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺ กถา (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.อ.  (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
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ขุ.ขุ.อ.  (ไทย)  = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏฺ กถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  อุทานอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.วิ.อ.  (ไทย) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฺ กถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  เถรคาถาอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ชาตกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   มธุรตฺถวิลาสินี  พุทฺธวํสอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ.  (ไทย) = ขุทฺทกนิกาย   มธุรตฺถวิลาสินี  พุทฺธวํสอฏฺ กถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  จริยาปิฏกอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
 

อรรถกถำพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ.อ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณีปาลิ อฏฺ สาลินีอฏฺ กถา (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.อ.  (ไทย)  = อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณีปาลิ อฏฺ สาลินีอฏฺ กถา (ภาษาไทย) 
 

อนุฎีกำพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สํ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา  (ภาษาบาลี) 
 

ฎีกำปกรณวิเสส 
วิภาวินี.  (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา (ภาษาบาลี) 

คัณฐี 
วิ.โยชนา  (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีโยชนา  (ภาษาบาลี) 
 

คัมภีร์สัททำวิเสส 
อภิธาน.  (บาลี)  = อภิธานปฺปทีปิกา (ภาษาบาลี) 
คนฺถา. (บาลี) =    คนฺถาภรณ (ภาษาบาลี) 
รูป. (บาลี) =    ปทรูปสิทฺธิ (ภาษาบาลี) 
รูป.ฏีกา (บาลี) =    ปทรูปสิทฺธิฎีกา (ภาษาบาลี) 
โมคฺ. (บาลี) =    โมคฺคลฺลานพฺยากรณํ (ภาษาบาลี) 
นีติ.สุตฺต. (บาลี) =    สทฺทนีติ สุตฺตมาลา (ภาษาบาลี) 
นีติ.ปท. (บาลี) =    สทฺทนีติ ปทมาลา (ภาษาบาลี) 
นีติ.ธาตุ. (บาลี) =    สทฺทนีติ ธาตุมาลา (ภาษาบาลี) 
สทฺท.จนิฺตา. (บาลี) =    สทฺทตฺถเภทจินฺตา (ภาษาบาลี) 
สทฺท.ชาลินี  = สทฺทารตฺถชาลินี (ภาษาบาลี) 
พา.อภินวฏีกา = พาลาวตารอภินวฏีกา (ภาษาบาลี) 



 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ยังได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งสังคมและการปฏิบัติรูปด้านการศาสนา ในด้านการศาสนา
นั้น โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นกุญแจไขไปสู่การศึกษาค้นคว้า
วิชาการทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความรู้พ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพราะกระบวนการการศึกษาในพระพุทธ-
ศาสนานั้นมี 3 ขั้น คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จึงจะจบครบกระบวนการ ในตอนต้น ปริยัติคือ
การศึกษาหาความรู้เป็นหัวใจส าคัญเสมือนแผนที่ด าเนินไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพาน แต่ก่อนนั้นมี
การศึกษาแบบมุขปาฐะสืบต่อกันมา ครั้นกาลเวลาผ่านไปจึงมีการบันทึกเป็นคัมภีร์ต่าง ๆ 
 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นหลักฐานได้ศึกษาค้นคว้าจนถึงปัจจุบันนั้น มาจาก
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา คือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิ
ญาณแล้วได้ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ประมวลจัดสรรสงเคราะห์เป็น
หมวดหมู่แล้วเรียกกันว่า พระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
ธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นข้อบังคับ เป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมีข้อก าหนดโทษแก่ผู้
ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นชั้น ๆ ตามโทษานุโทษนั้น เรียกว่าพระวินัยปิฎก พระวินัยนี้เป็น
พ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้รูปร่างงดงาม มีสง่าราศีและกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จ าแนกเป็น 
5 คัมภีร์คือ คัมภีร์อาทิกรรม ปาจิตตีย์ มหาวรรค จุลลวรรค และปริวาร ธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยยก
บุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางชอบและทางชั่ว มุ่งหมายที่จะให้เวไนยชนได้รู้ความจริงตามโวหารของ
โลกนั้น เรียกว่าพระสุตตันตปิฎก พระสูตรนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้อัธยาศัยสงบและมี
จิตใจแน่วแน่มั่นคง จ าแนกเป็น 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกาย ส่วนธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นส่วน ล้วนแต่เป็นความเป็นจริงอันมีเนื้อความไม่
เปลี่ยนแปลงผันแปร เพ่ือจะได้เห็นแจ้งในสภาวธรรมนั้น ๆ โดยไม่กล่าวอ้างบุคคลมาเป็นส าคัญนั้น 
เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้มีสติว่องไว มั่นคง และมี
ปัญญาหลักแหลม จ าแนกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก 
และมหาปัฏฐาน 
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 คัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น ตามหลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถา1 คือพระพุทธเจ้าเสด็จไป
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดสันตุสิตเทพบุตรอดีตพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาที่มาประชุมกันจากหมื่น
จักรวาลตลอดไตรมาส โดยจ าพรรษา ณ สุธรรมสภาและเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสังกัสสนคร
ในวันเพ็ญเดือน 11 การเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเสด็จมาสังกัสสนครนี้เป็น
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ดังมีพระพุทธเจ้าองค์อ่ืนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์ เช่น 
พระพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร มังคละ โสภิตะ ธรรมทัสสี และพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   
เป็นต้น 
 ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น บางโอกาสที่ต้องทรงบ ารุง 
รักษาพระสรีระ พระพุทธองค์ก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งมาแสดงพระอภิธรรมแทน 
ส่วนพระพุทธองค์เองก็เสด็จไปบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีปแล้วเสด็จกลับมาฉันที่สระอโนดาต ครั้นแล้ว
ทรงแสดงพระอภิธรรมแก่พระสารีบุตรที่มาเข้าเฝ้าทุกวัน เมื่อท่านฟังแล้วก็ได้น ามาสอนภิกษุ 500 รูป 
ภายหลังค าสอนขอนงระสสอาะบุตระึงงด้มีบกาะึาะงกอง้ขเป็ขระสนภิธะะีปิฎก 6 คัมภีร์ ในปัจจุบัน 
ยกเวมขกถาวัรถตซง่งเป็ขคัี ภบะ์ทบร่ะสโีคคัลลบุตระริสอสอสรจนาราีนตเทศทบ่ระสรตทธเึมาระัสอดวม 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลีบุตรติสสะก็ได้สอนพระอภิธรรมตามนัยที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงจัดเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าเช่นกัน 
 เนื่องจากคัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นเรื่องยาก
ส าหรับคนทั่ว ๆ ไป จึงมีคัมภีร์อธิบายขยายความตามล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่คัมภีร์อธิบายระดับคัมภีร์ที่
รองลงมาจากพระไตรปิฎก คือคัมภีร์อรรถกถา 
 คัมภีร์อรรถกถาคืองานที่เขียนอธิบายและตีความพุทธธรรม ตลอดจนมติวินิจฉัยของท่าน
ผู้รู้พุทธาธิบายสมัยต่าง ๆ มีพระสังคีติกาจารย์เป็นต้นจัดท าขึ้นโดยมีชื่อเรียกว่า อัฏฐกถา อรรถกถา 
สังวรรณนา หรือ วรรณนา เมื่อกล่าวโดยความหมายแล้วมี 2 แง่2 คือ 
  1. ด้านหลักการ 
   อรรถกถา หมายถึง ถ้อยค าที่เรียกกันว่า กถามรรค ท าหน้าที่อธิบายพระบาลี
พุทธพจน์เริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา สมด้วยกับค าที่พระธรรมปาลเถระแห่งอินเดียใต้ 
ผู้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 กล่าวไว้ในคัมภีร์ธัมมสังคณีอนุฏีกา 
   ค าว่า อรรถกถา มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า อรฺถ + กถา แล้วเปลี่ยน รฺ 
เรผะ เป็น รร ได้รูปเป็นอรรถ แปลว่า อธิบายความ ส่วนค าว่า อฏฺ กถา มีรากศัพท์เดิมมาจากภาษา
บาลีว่า อตฺถ + กถา  อตฺถ ที่แปลว่า เนื้อความ ความหมาย แต่เมื่อจะเข้าสมาสกับ กถา ท่านนิยม
เปลี่ยน ตฺถ เป็น ฏฺ   
   ส่วนอีกค าว่า ส วณฺณนา วณฺณนา หรือ วรรณนา (ส  + วณฺณ + ยุ) แปลว่า 
อธิบาย บรรยาย ขยายความ แต่นักภาษาศาสตร์ส่วนมากนิยมแปลทับศัพท์ว่า พรรณนา ถึงแม้จะใช้
                                                           

 1 ส .ส.อ. (บาลี) 1/82/99. ขุ.ธ.อ. (ไทย) 2/2/204. 
 2 จิรภัทร แก้วกู่, คัมภีร์ศัพทศำสตร์บำลี-สันสกฤต, (กรุงเทพมหานคร :โอเดี้ยนสโตร์, 2538), หน้า  
2-3. 
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ในความหมายเดียวกันกับค าว่าอรรถกถา แต่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกันอยู่พอควร การแก้ไข
ความพระบาลีตอนหนึ่ง เรื่องหนึ่ง หรือหมวดหนึ่ง ๆ เรียกว่า วรรณนา เช่น เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา 
แปลว่า พรรณนาความเวรัญชกัณฑ์เป็นต้น แต่ถ้ามีการแก้ไขเรื่องเล็กน้อย ๆ ลงไปอีก ท่านเรียกว่า 
กถา เช่น ป มชฺฌานกถา ว่าด้วยปฐมฌานเป็นต้น การแก้ความเรื่องใหญ่ ๆ เรียกว่า อรรถกถา ถ้าแก้
ความเป็นหมวดหรือเป็นตอนเรียกว่า วรรณนา และถ้าแก้ความเรื่องย่อย ๆ เรียกว่า กถา3 เพราะ 
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า อรรถกถา หมายถึงการอธิบาย การบรรยาย การขยายความ หรือการแก้ความ
พระบาลีในพระไตรปิฎกให้ผู้ศึกษาค้นค าสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าใจง่ายขึ้น   
  2. ด้านมุ่งจุดหมาย 
   นอกจากความหมายในเชิงหลักการ คัมภีร์อรรถกถายังมีความหมายตามในหรือ
แง่ของจุดมุ่งหมายมี 3 ประการ คอื 
    2.1 การอธิบายความ มุ่งที่สาระของพุทธธรรมเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเกิด
ความเข้าใจชัด ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อพระพุทธพจน์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เรื่อง หลักภาษา 
(ไวยากรณ์) องค์แห่งหลักค าสอน เนื้อหาของข้อธรรม เป็นต้น 
    2.2 การพรรณนาความ มุ่งที่ผู้ อ่านหรือผู้ศึกษาเห็นลักษณะหรือสภาพ 
แวดล้อมแห่งการเกิดขึ้นของหลักค าสอนนั้น ๆ ได้แก่ ผู้คน วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยม การเมือง 
เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางสังคมอีกมากมาย จึงต้องชักเรื่องราวส่วนอื่น ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น หรือมีความ
เกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับหลักค าสอนนั้นมาเสริมความออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น   
    2.3 การแปลความหรือตีความ เป็นการแสดงทัศนะเฉพาะที่ปรากฏอยู่ ไม่
เกี่ยวข้องกับหลักค าสอน แต่เป็นเรื่องคติความเชื่อ ค่านิยม หรือความรู้บางอย่างที่คนในสมัยนั้นยึดถือ
กันอยู่ อันเป็นความคิดส่วนตนของผู้แต่งคัมภีร์4 
 ดังนั้น ด้วยลักษณะดังที่กล่าวแล้วนี้ อรรถกถาจึงเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญที่ช่ วยขยายและ
อธิบายความพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องขึ้น และหากมองในแง่ของจุดมุ่งหมาย ยังหมายเอา
การอธิบายความโดยมุ่งที่สาระของพุทธธรรม การพรรณนาความโดยมุ่งให้ผู้อ่านได้เห็นวัฒนธรรม 
ภาษา ค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และการแปลความหรือตีความเพ่ือแสดงทัศนะเฉพาะเรื่อง โดยไม่
เกีย่วข้องกับหลักค าสอน  
 คัมภีร์รองมาจากคัมภีร์อรรถกถา คือคัมภีร์ที่เรียกว่า ฎีกา หมายถึงคัมภีร์ที่รจนาแก้
ข้อความในคัมภีร์อรรถกถาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการอธิบายความหมายและแปลความหมายคัมภีร์
อรรถกถา จัดเป็นล าดับหรือชั้นที ่3 แห่งการอธิบายความพระพุทธพจน์  
 นอกจากคัมภีร์อภิธรรม 7 คัมภีร์ รวมถึงอรรถกถา ฎีกา ดังกล่าวแล้วซ่ึงเป็นเรื่องทีย่าก ใน
เวลาต่อมา จึงมีคัมภีร์ระดับอนุฎีกาและโยชนามาขยายความเพ่ิมข้ึนอีก โดยเฉพาะ อภิธัมมัตถสังคหะ
ที่แปลว่า รวบรวมเนื้อความของธรรมอันประเสริฐยิ่ง หมายถึง เป็นธรรมที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นชื่อของ
คัมภีรท์ี่พระอนุรุทธาจารย์ได้รวบรวมอธิบายความโดยย่อของพระอภิธรรมปิฎก 
                                                           

 3 จิรภัทร แก้วคู่, คัมภีร์ศัพทศำสตร์บำลี-สันสกฤต, หน้า 4. 
 4 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบำลี, (ขอนแก่น : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 
2542), หน้า 123-124. 
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 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ เป็นที่นิยมกันในหลายประเทศจึงมีคัมภีร์อธิบายความเพ่ิมเติม
อีก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีคัมภีร์ชั้นโยชนาที่รจนามาอธิบายคัมภีร์ดังกล่าวไว้ 
 คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนาคัมภีร์ฎีกาขึ้น มี
พระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้เขียนสารัตถทีปนี อันเป็น
ฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารย์ได้เขียนมูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูป 
ได้รจนาฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านัก
มหาวิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์
เหล่านี้อีกทอดหนึ่ง 
 พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์โยชนาที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา  
 ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ได้มีพระเถระจ านวนหลายรูปที่เป็นนักปราชญ์และเชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลี จนสามารถรจนาคัมภีร์ต่าง ๆ เป็นภาษาบาลี สมกับค าว่า “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาใน
ล้านนา” โดยพระญาณกิตตเิถระชาวเชียงใหมไ่ดร้จนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้ถึง 12 เรื่อง 
 คัมภีร์ดังกล่าวล้วนเป็น “อัตลักษณ์ทำงพระพุทธศำสนำ” อันเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะเป็น
ส่วนให้เกิดผลการขับเคลื่อนต่อองค์กรพระพุทธศาสนาในภาพรวม การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความส าคัญในอันที่จะ
ก าหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี คณะสงฆ์จึงได้จัดตั้งองค์กร
เพ่ือการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา และตั้งคณะกรรมการท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา 2560-2564 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสู่
สันติสุขอย่างยั่งยืน” ภายใต้ภาระงานทั้ง 6 ด้าน + 1 คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา   
3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 5) ด้านสาธารณูปการ 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ และ + 
1 คือ ด้านพัฒนาพุทธมลฑล ทั้งนี้ ด้านศาสนศึกษานั้นเป็นการสร้างศาสนทายาทให้มีภูมิความรู้ที่จะ
น าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งโครงการวิจัย เรื่อง บทบำลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี       
ปัญจิกำ อัตถโยชนำ ตำมสูตรคัมภีร์สัททำวิเสส : ศึกษำเชิงวิเครำะห์ เป็นโครงการที่ส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะแผนกบาลีนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับพระพุทธศาสนา เพราะ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ใช้ภาษาบาลีบันทึกจารึกไว้ 
 การศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี เป็นการเรียนที่เน้นทักษะในการจดจ าหลักในแต่ละชั้นแต่
ละประโยค โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนค่อนข้างจะยาวนาน ต้องอาศัยสติปัญญาความคิดจดจ าเป็น
หลัก หากผู้เรียนท่องจ าไม่ได้ก็จะท าให้เกิดปัญหาในการเรียน นอกจากนั้น ยังมีปัญหาด้านอ่ืน ๆ อีก 
เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนเป็นแบบบรรยายในชั้นเรียนโดย
อาศัยกระดานเขียนหน้าชั้นเรียนและการสอนแบบค าต่อค า ตัวต่อตัว หากผู้เรียนไม่เข้าใจก็จะท าให้
เกิดความสับสน เพราะส่วนหนึ่งขาดคู่มือในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 



  5 

 จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า อาจมีปัญหาต่าง ๆ  หลายประการที่เกิดขึ้นกับการเรียน
การสอน เช่น ปัญหาด้านการบริหาร ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ด้านตัวผู้เรียน ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการสอนไม่เพียงพอและไม่ได้รับการพัฒนา เป็นต้น 
 มีรายงานการวิจัยของ ใหม่ เฉตรไธสง5 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระบัณฑิตใน
การพัฒนาชุมชน” ปี พ.ศ. 2530 สรุปได้ว่า บทบาทเกี่ยวกับการสอนและการท าหน้าที่สอนหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มากที่สุดคือร้อยละ 56.5 รองลงมาได้แก่สอนวิชาสามัญ และท าการสอบ
พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมค่อนข้างน้อย เกี่ยวกับการสอน พบว่า สอนโดยวิธีแบบบรรยายมาก
ที่สุดร้อยละ 66 รองลงมาได้แก่การสอนแบบมีอุปกรณ์ด้วยร้อยละ 57 สอนแบบวิธีแบ่งกลุ่มร้อยละ 
43 และวิธีอ่ืน ๆ มีใช้น้อย เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล พบว่า ใช้วิธีเขียนตอบมากท่ีสุดร้อยละ 69.5 
รองลงมาได้แก่การสังเกตและการสัมภาษณ์ร้อยละ 52.5 และ 42 ตามล าดับ ปัญหาด้านการเรียนการ
สอนของคณะสงฆ์ พบว่า ในด้านหลักสูตร ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในด้านครูสอน 
พบว่า ขาดการบ ารุงขวัญและก าลังใจจากสถาบันที่ส่ งออกไป ในด้านนักเรียน พบว่า ขาดแคลน
อุปกรณ์ในการเรียน 
 ผลการวิจัยของใหม่ เฉตรไธสง สอดคล้องกับงานวิจัยของสมเร็จ อุดม6 ได้ท าการวิจัย
สภาพปัญหาปัจจุบันและความต้องการในด้านการศึกษาของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน พบว่า การศึกษา
ด้านพระปริยัติธรรมถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ
การจัดหลักสูตรและสอบวัดผลเท่านั้น ส่วนการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของแต่ละส านักศาสนศึกษา
จัดการกันเอง หากมีทุนก็ด าเนินการ หากไม่มีทุนก็ล้มเลิกไป ส าหรับสภาพความพร้อมของครูอาจารย์
และผู้เรียนมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความพร้อมในด้านสื่อการเรียนการสอนมีน้อยที่สุด 
สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
 เกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาบาลีนั้น เสฐียรพงษ์ วรรณปก 7 ได้กล่าวถึง
ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาของคณะสงฆ์ว่า ไม่ได้รับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมา
นาน จึงล้าหลัง ท าให้เกิดปัญหาคือ มิได้ผลิตผู้น าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ มีไม่เพียงพอที่จะช่วยพระสงฆ์
ธ ารงพระศาสนาได้ด้วยดี ไม่สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพได้ และในปีเดียวกัน ทวี บุญมี 8 ได้
กล่าวไว้ว่า ระบบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ ไม่มีการพัฒนา เดิมเคยมีอยู่อย่างไรก็
ยังสอนกันแบบเดิม ครูผู้สอนไม่ได้รับการฝึกให้ท าหน้าที่ครูสอนกันแต่อย่างใด ใครที่เรียนจบชั้นสูงก็
จะได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งจากพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ให้ท าการสอน ครูก็จะสอนไปตาม

                                                           

 5 ใหม่ เฉตรไธสง. บทบำทของพระบัณฑิตในกำรพัฒนำชุมชน. กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2530. หน้า 24-38. 
 6 สมเร็จ อุดม. สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรในด้ำนกำรศึกษำของพระสงฆ์ในจังหวัดน่ำน . 
วิทยานิพนธศ์ึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. หน้า 3. 
 7 เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พระพุทธศำสนำ : ทัศนะและวิจำรณ์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง 
กรุ๊ป, 2535. หน้า 8. 
 8 ทวี บุญมี. กำรจัดกำรศึกษำด้ำนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2535. หน้า 32. 
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อย่างที่ตนได้เคยศึกษามา และเป็นอย่างนี้ตลอด ครูบางรูปอาจไม่ประสงค์ที่จะสอน แต่ด้วยความ
เคารพที่มีต่อพระผู้ใหญ่ อุปัชฌาย์และอาจารย์ จึงต้องท าหน้าที่สอน ดังนั้น การเสาะแสวงหาทาง
พัฒนาการสอนย่อมมีน้อย 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี เพ่ือรักษาหลักธรรมค า
สอนไว้มิให้คลาดเคลื่อนจากพระพุทธประสงค์ จากข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา จึงจ าเป็นต้องส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาบาลี ซึ่งปัญหาที่ส าคัญคือรูปแบบการเรียนการ
สอนและคู่มือการเรียนการสอน ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและต้องมีคู่มือในการค้นคว้าเพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย ดั งนั้น โครงการวิจัยเรื่อง บทบำลี    
ในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ ตำมสูตรคัมภีร์สัททำวิเสส : ศึกษำเชิงวิเครำะห์ 
จะเป็นคู่มือการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนด้านภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นงานวิจัย
ที่ว่าด้วยหลักภาษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา อัน
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่จะได้เรียนรู้และค้นคว้า
เพ่ิมเติมต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี     
ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 โครงการวิจัย เรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ เป็นการศึกษาวิจัยโดยก าหนดเนื้อหาในคัมภีร์อภิธัมมัตถ-  
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ปริจเฉทที่ 1 และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บท เพ่ือเป็นคู่มือการ
เรียนการสอนภาษาบาลี ส าหรับอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง
 1.3.2 ขอบเขตด้านการวิเคราะห์  
 น าบทบาลีที่มีการสร้างรูปศัพท์และแสดงความหมายในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เป็นคู่มือการเรียนการสอนระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค 
 
1.4 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1.4.1  บทบาลี หมายถึง บทที่ประกอบด้วยวิภัตติทางไวยากรณ์ภาษาบาลี มี 4 บท คือ 
นามบท อุปสัคคบท นิบาตบท และอาขยาตบท9 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย บทที่ลงวิภัตติ

                                                           

 9 รูป.ฎีกำ หน้า 24. 
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นาม คือ นามศัพท์ อุปสัค นิบาต การก สมาส ตัทธิต และกิตก์ เรียกว่า นามบท ส่วนบทที่ลงวิภัตติ
อาขยาต เรียกว่า อาขยาตบท 
 1.4.2  สูตรคัมภีร์สัททาวิเสส หมายถึง กฎทางไวยากรณ์ในกลุ่มคัมภีร์หลักภาษาบาลี ที่
เป็นเครื่องมือในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ 
กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ และกลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ 
 
1.5 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.6 กำรทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนรวบรวมวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 

ก าหนดนิยามบทบาลี 
ตั้งประเด็นปัญหา 
 ด้านไวยากรณ์ 
 ด้านวากยสัมพันธ์ 
 ด้านฉันทลักษณ์ 
 ด้านอลังการ 
 

 

คัมภีร์เครื่องมือการศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก 

1. สัททาวิเสส 
  -หลักภาษา 
  -พจนานุกรม 
  -ฉันทลักษณ์ 
  -อลังการ 
2. คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

ตรวจช าระสอบทาน
กับพระไตรปิฎกฉบับ

มหาจุฬาเตปฎิก  
และ อรรถกถา ฉบับ
มหาจุฬาอฏฺ กถา 

 

 

วิเคราะห์บทที่เป็น
ประเด็นปัญหาด้านรูป
ศัพท์และความหมายโดย
อาศัยคัมภีร์เครื่องมือ
การศึกษาบาลี
พระไตรปิฎกด้านหลัก
ภาษาจากคัมภีร์สัททา-   
วิเสส 

 

น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหา 
แก้ไขปรับปรุง 

น าเสนอเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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 1.6.1 พระมหาโกมล กมโล ได้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตาม
แนวคัมภีร์สัททาวิเสส” ปี พ.ศ. 2560 ได้สรุปผลการวิจัยว่า คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์
พ้ืนฐานการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก มี 4 ประเภท ดังนี้ (1) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลัก
ภาษา (2) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) (3) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ (4) กลุ่มคัมภีร์อลังการ 
(เกฏุภะ) มีข้อมูลจากการประมวลสาระเนื้อหาโดยสรุป คือ 1) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลัก
ภาษา มีชนิดของสูตรแบบดั้งเดิมอยู่ 6 ประเภทและมีองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง 2) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของศัพท์แต่ละศัพท์ แบ่งเป็น 3 กัณฑ์ 3) กลุ่มคัมภีร์
ฉันทลักษณ์ จ าแนกคาถาเป็น 2 ประเภท คือ (1) มาตราพฤติ (2) วรรณพฤติ และ 4) กลุ่มคัมภีร์
อลังการ จ าแนกเป็น 2 ประเภท (1) สัททาลังการ การตกแต่งเสียง (2) อัตถาลังการ การตกแต่ง
ความหมาย ส าหรับคัมภีร์อภิธานเป็นกลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มี 359 
คาถา มีจ านวน 830 ศัพท์ เริ่มตั้งแต่ สมย ศัพท์จนถึง อาตาป ศัพท์ ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทบาลีมาศึกษา
วิเคราะห์เพียง 20 ศัพท์ ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านหลักภาษา คือการแยกแยะ
ให้เห็นที่มาของรูปศัพท์หรือบทบาลี แสดงการประกอบของธาตุ ปัจจัย มี สมย = ส /สม + อิ/เอ/อย/
ยา + อ เป็นต้น 2) ด้านพจนานุกรม มี สมย ศัพท์ ใช้ในความหมาย 9 อย่าง เป็นต้น 3) ด้านฉันท
ลักษณ์ มีอนุฏฐุภาฉันท์ 8 พยางค์ ที่เป็นปฐมภการวิปุลาคาถา เป็นต้น และ 4) ด้านอลังการ 5 อย่าง 
มีปสาทคุณ เป็นต้น10 
 1.6.2 พระมหาโกมล กมโล ได้ท าหนังสือพระมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ชุด รู้
ศัพท์ รู้ธรรม ปี พ.ศ. 2559 กล่าวถึงบทพระปริตรแต่ละบทมีความศรัทธาเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพระพุทธพจน์ซึ่งสามารถใช้สวดเพื่อต้านทาน คุ้มครอง ป้องกันอุปัทวันตรายภัยพิบัติขจัดภูตผี
ปีศาจและเหล่าอมนุษย์ที่เลวร้าย ป้องกันภัยจากโจร ไฟ ปัดเป่าเสนียดจัญไรและความชั่วร้าย ลางร้าย 
ฝันร้าย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมประวัติความเป็นมาและศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในมงคลปริตรนี้
ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส คือ กลุ่มไวยากรณ์บาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัย
ค้นคว้าหลักธรรมในบทพระบาลีพระไตรปิฎก และยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็น
ไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาบทพระบาลีพระไตรปิฎกโดยสรุปมี 4 
กลุ่ม คือ 
 1) กลุ่มคัมภีร์หลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ สัททสังคหะ เป็นต้น 
 2) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศ เป็นต้น 
 3) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ มีคัมภีร์วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 

                                                           

 10 พระมหาโกมล กมโล วิจัยเรื่อง “ศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในพระไตรปิฎก ตำมแนวคัมภีร์สัททำ-    
วิเสส” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, 2560. หน้า บทคัดย่อ ก. 
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 4) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 การน าบทพระบาลีในพระมงคลปริตรมาศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส มี
คัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิเป็นต้นถือว่าเป็นการศึกษาแบบวงศ์ปริยัติ คือศึกษาหลักภาษาเพ่ือให้
เข้าถึงหลักค าสอนแล้วน าไปปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมที่น าความเจริญด าเนินชีวิต นั่นก็คือมงคลทั้ง 
38 ประการท่ีมีความหมายตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ 3 4 และ 5 ขอกล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
 มงคล 38 ประการนั้น มีประโยชน์มากถ้าน าไปปฏิบัติ จะเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่าง
แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียงล าดับมงคลไว้อย่างเป็นระบบมีระเบียบดียิ่ง เพ่ือให้เป็นหลักปฏิบัติ
ตามล าดับอายุของคน เริ่มต้ังแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ซึ่งเป็นการหาโอกาสฝึกอบรมพัฒนา
จิตใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือหลุดพ้นจากทุกข์สังสารวัฏ เพราะการ
กลับมาเกิดอีกเป็นการเกิดเพ่ือรับความทุกข์ต่อ ๆ ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้นจากทุกข์
ทั้งปวงนั้นคือการปฏิบัติตามมงคล 38 ประการ โดยปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอีก 8 ข้อ ตั้งแต่มงคลข้อที่ 31 ถึง
มงคลข้อที่ 38 พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรตั้งแต่ข้อที่ 31 ถึงข้อที่ 38 นี้ มีพุทธประสงค์จะให้ช่วย
ตัวเองไปทางโลกุตตรธรรม ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้
ตระหนักว่า “การเกิดเป็นทุกข์” ควรฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานให้มาก หากปฏิบัติตามมงคลของพระพุทธองค์เช่นนี้ ความเป็นมงคลก็จะเกิดแก่ตน เมื่อล้ม
หายตายจากโลกนี้ไป จิตก็จะไปสู่สุคติภูมิหรือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง11 

 1.6.3  พระมหาสมปอง มุทิโต ได้ท าคัมภีร์อภิธานวรรณนา ปี พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย
เนื้อความ 9 ส่วน คือ 1) เนื้อความที่เป็นคาถาบาลีในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาทั้งหมด 1,221 คาถา    
2) เนื้อความที่เป็นอภิธานศัพท์ 3) เนื้อความที่แสดงการแยกอภิธานศัพท์ออกให้เห็นธาตุและปัจจัยตัว
เดิม 4) เนื้อความที่เป็นค าแปลภาษาไทยที่เข้าใจง่าย 5) เนื้อความที่แสดงรูปวิเคราะห์ให้เห็น
ความหมายของศัพท์นั้น ๆ 6) เนื้อความที่เป็นอุทาหรณ์ของศัพท์ 7) เนื้อความที่เป็นค าแปลของ
อภิธานศัพท์ 8) เนื้อความที่เป็นอภิธานานุกรม และ 9) เนื้อความท่ีเป็นธาตวัตถานุกรม12 
 1.6.4 รศ.เวทย์ บรรณกรกุล ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลี
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ปี พ.ศ. 2556 ได้สรุปผลการวิจัยว่า คัมภีร์ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก คือ คัมภีร์สัททาวิเสสเป็นอุปการะส าคัญในการศึกษาค้นคว้า เป็นกลุ่มคัมภีร์
เกี่ยวกับหลักภาษาบาลี เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานแห่งความเข้าใจในภาษาบาลีตลอดจนการวินิจฉัยบท
บาลีในพระไตรปิฎกและการวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยอาศัยกลุ่ม

                                                           

 11 พระมหาโกมล กมโล. พระมงคลปริตรตำมแนวคัมภีร์สัททำวิเสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม . (กรุงเทพ- 
มหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2559), 335-336.  
 12 พระมหาสมปอง มุทิโต. อภิธำนวรรณนำ. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง 
จ ากัด, 2547), หน้า [20]. 
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คัมภีร์สัททาวิเสส 4 กลุ่มครั้งนี้  ได้เลือกแนวทางการวิเคราะห์บาลีจากคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี      
ปัญจิกา อัตถโยชนา บางบทมาแสดงรูปแบบการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
จากคัมภีร์โดยตรง นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้น าบทบาลีจากคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบท ที่ปรากฏใน
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา เช่นบทว่า อนปายินี, สารมติโน, สนนฺตโน เป็นต้น และคัดเลือกบทในคัมภีร์
พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เป็นข้อถกเถียงในเรื่องการสวดสาธยายหรือเขียนมาวิเคราะห์ตามหลัก
คัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส13 
 1.6.5 พระราชวชิรดิลก และคณะได้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร 
ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส” ปี พ.ศ. 2559 ได้สรุปผลการวิจัยว่า จากการศึกษาประวัติความเป็นมา
และความส าคัญของรตนสูตรท าให้ทราบค าว่า รตน มีความหมาย 3 อย่าง คือ มาตราวัด แก้วแหวน
เงินทอง และความประเสริฐ ในรตนสูตรนี้ หมายถึงพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ 
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะและขุททกนิกาย สุตตนิบาต, รตนสูตรเป็นพระพุทธพจน์ที่ว่าด้วยคุณค่าและอานุภาพของพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ชาวเมือง     
เวสาลี เมื่อคราวประสบวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เนื้อความกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยอันที่เป็นที่พ่ึงทาง
ใจอันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สามารถน้อมมาร าลึกถึงและปฏิบัติตามได้ คือลดละกิเลสให้จางคลาย
ไปโดยล าดับ โดยน าเอาพระคุณที่อยู่ในพระรัตนตรัยมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ เช่น 
สมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตนของพระสงฆ์อันเรียบง่ายไม่ มีบาปให้ปกปิด 
รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณค่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่ที่การขจัดความเห็นแก่ตัวลงโดยล าดับจนหมดสิ้นไป จึงจะ เข้าถึงพระ
นิพพานอันเป็นคุณค่าสูงสุดได้, คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก 
มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลักกลุ่ม   
สัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษา
บาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก แบ่งออกได้ 4 
ประเภท คือ 1) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 2) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 3) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและ
ลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 4) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียง
และความ หมายให้ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น,การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในร
ตนสูตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ด้านหลักภาษา พจนานุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังการ ในการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า 1) ด้านหลักภาษา มีค าศัพท์ที่ส าเร็จ รูปมาจากค านาม คือบทที่ประกอบวิภัตตินาม มี 
นามนาม คุณนาม สรรพนาม สมาส ตัทธิต และกิตก์ รวมถึงบทนิบาตด้วย และค ากิริยาที่ส าเร็จรูปมา
จากกิริยาอาขยาต 2) ด้านพจนานุกรมศัพท์ มีศัพท์ที่ปรากฏในรตนสูตร คือ รตน-ศัพท์ มีความหมาย 
3 อย่าง คือ (1) มาตราวัด (2) แก้วแหวนเงินทอง และ (3) ความเป็นผู้ประเสริฐ แต่ค าว่า รตน ในรตน
                                                           

 13 รศ.เวทย์ บรรณกรกุล วิจัยเรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในคัมภีร์บำลีพระพุทธศำสนำเถร-
วำท” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, 2556. หนา้ บทคัดย่อ ก-ค. 
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สูตรนี้ หมายถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์, พุทฺธ-ศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้า มี 32 ศัพท์ 
และศัพท์ที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มี 7 ศัพท์, ธมฺม-ศัพท์ มีความหมาย 18 อย่าง, ส ฆ-ศัพท์ 
มีความหมาย 2 อย่าง คือ (1) หมายถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 5 ศัพท์ และ (2) 
หมายถึง หมู่-คณะ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 29 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง อมนุษย์ มีเทวดา เป็น
ต้น มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 14 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึงก าเนิดอมนุษย์ 8 จ าพวก, ศัพท์ที่
หมายถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 6 ศัพท์, และศัพท์ที่หมายถึง บุคคล-
สัตว์ อีก 13 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง บัณฑิต มี ศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 25 ศัพท์, ศัพท์ที่
หมายถึง ความประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 26 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง บาป-ความชั่ว มี
ศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 12 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง ภาษิต-ค าพูด มีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน 13 ศัพท์, ศัพท์ที่หมายถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 6 ศัพท์, และศัพท์ที่
หมายถึง พระนิพพาน มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 46 ศัพท์ 3) ด้านฉันทลักษณ์ มีปรากฏฉันท์
ประเภทติฏฐุภาฉันท์ 11 พยางค์ 3 ประเภท คือ (1) อินทรวิเชียรคาถา (2) อุเปนทรวิเชียรคาถา    
(3) วิธวังกมาลาคาถา และชคตีฉันท์ 12 พยางค์ 2 ประเภท คือ (1) วังสัฏฐคาถา (2) อินทรวงศ์คาถา 
4) ด้านอลังการ มีปรากฏสัททาลังการ 5 ประเภท ประกอบด้วย (1) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน 
(2) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน (3) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมา
เรียงล าดับ (4) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย (5) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจน
โดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บท
สับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก และมีความหมายหลายนัย14 
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ มีกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก
ภาษาของภาษาบาลีจากคัมภีร์ต่าง ๆ และศึกษาวิเคราะห์บทบาลีตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส แต่ยังไม่
มีการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา เป็นการเฉพาะ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะด าเนินการจัดท าการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ดังกล่าวเพ่ือเป็นคู่มือการศึกษาภาษา
บาลีในระดับเปรียญเอกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนตลอดไป  
 
1.7 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร 
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์สาย  
พระอภิธรรมที่ใช้เป็นคู่มือการเรียนมีคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยมีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 1.7.1  ศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี 
ปัญจิกา อัตถโยชนา 

                                                           

 14 พระราชวชิรดิลกและคณะ วิจัยเรื่อง “ศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในรตนสูตร ตำมแนวคัมภีร์สัททำ-  
วิเสส” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, 2559. หน้า บทคัดย่อ ก-ข. 
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 1.7.2  น าบทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา เป็นตัวอย่างประเด็น
ปัญหาการวิเคราะห์ด้านวากยานุสัมพันธ์ ด้านรูปแบบการวิเคราะห์แบบสมาส ตัทธิต และกิตก์ ด้าน
ความสัมพันธ์ของประโยคภาษาบาลี และด้านข้ันตอนการสร้างค าศัพท์ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส 
 1.7.3 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาแล้วเรียบเรียงบรรยาย
เชิงพรรณนา 
 
1.8 ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 1.8.1  ในการศึกษาด้านไวยากรณ์ ใช้คัมภีร์สัททาวิเสสกลุ่มไวยากรณ์สายกัจจายนะ เป็น
หลักในการวินิจฉัย แล้วด าเนินการเทียบเคียงกับไวยากรณ์สายโมคคัลลานะและสัททนีติ 
 1.8.2 ในการศึกษาด้านความหมาย ใช้คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และอภิธานัปปทีปิกาสูจิ
เป็นหลัก แล้วเทียบเคียงสืบค้นความหมายจากคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น 
 1.8.3 ในการศึกษาด้านฉันทลักษณ์ ใช้คัมภีร์วุตโตทัย เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา
วิเคราะห์ 
 1.8.4 ในการศึกษาด้านอลังการ ใช้คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา
วิเคราะห์ คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ จ ากัดเฉพาะกลุ่มคัมภีร์สายกัจจายนะ    
โมคคัลลานะ และสัททนีติ คัมภีร์วุตโตทัย สุโพธาลังการ ใช้ฉบับพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ใช้ฉบับที่จัดพิมพ์
โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคัมภีร์อภิธานวรรณนา ใช้ฉบับชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ 
 1.8.5 บทบาลีที่น ามาก าหนดนิยามตั้งเป็นประเด็นปัญหาการวิเคราะห์ครั้งนี้ น ามาจาก
คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 9 ปริจเฉท รวม 1,940 หน้า เฉพาะ
เนื้อหาทีป่รากฏในปริจเฉทที่ 1 จ านวน 535 หน้า 
 
1.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.9.1 สามารถน าคู่มือการเรียนการสอนภาษาบาลีชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค ไปใช้ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง และมหาวิทยาลัยของสงฆ์ 
 1.9.2  ขจัดความขาดแคลนคู่มือการเรียนการสอนภาษาบาลีชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค 
 นอกจากนั้น งานวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปและ
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในประเทศไทยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) เกิดความความตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนคัมภีร์สัททาวิเสสก่อนการเรียน
บาลีพระไตรปิฎก และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนพระพุทธพจน์ 
  2) สามารถน าผลวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการก าหนดนโยบายของหลักสูตรและจัดการ
เรียนของคณะสงฆ์ไทยอันจะท าเข้าใจถึงเนื้อหาและสาระส าคัญของคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสสเป็นคัมภีร์ที่         
พระบูรพาจารย์ได้รวบรวมเรียบเรียงเพ่ือเป็นกุญแจไขข้อข้องใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า
เพ่ือง่ายต่อการเรียนบาลีพระไตรปิฎก 
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บทท่ี 2 

 
ประวัติความเป็นมาคมัภีร์อภิธมัมตัถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 

 
 พระธรรมค ำสอนซึ่งพระคันถรจนำจำรย์ได้จดจำรึกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร ในทวีปลังกำ 
โดยยึดถือตำมแบบฉบับที่พระสังคีติกำจำรย์ได้ท ำไว้เมื่อครั้งปฐมสังคำยนำเป็นหลัก รวมเรียกว่ำ 
“พระไตรปิฎก” เป็นภำษำบำลี เพรำะเหตุนี้ คัมภีร์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในภำยหลังล้วนมีจุดมุ่งหมำยคือ
อธิบำยควำมในตัวพระไตรปิฎกให้กระจ่ำงแจ้ง ให้กว้ำงขวำง หรือให้เห็นควำมลุ่มลึกยิ่งขึ้นทั้งในหลัก
ภำษำและในทำงวรรณคดี ต้องนับว่ำคัมภีร์ดังกล่ำวเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศำลแก่ผู้ศึกษำภำษำ
บำลี เมื่อผู้ศึกษำเห็นว่ำตัวเองมีควำมรู้ภำษำบำลีในคัมภีร์นั้น ๆ แล้วจะได้ถ่ำยทอดเนื้อควำมในภำษำ
บำลีมำเป็นภำษำของตนแล้วแนะน ำสั่งสอนผู้อ่ืน เป็นกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำอันเป็นค ำสอน
ของพระพุทธเจ้ำที่ทรงบ ำเพ็ญพุทธกิจตลอดระยะเวลำ 45 พรรษา จ าแนกออกเป็น 2 หมวด คือ  
พระธรรมและพระวินัย พระธรรมหมายถึงพระส ุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก ส่วนพระวินัยคือ
พระวินัยปิฎก ในบทนี้ ผู้วิจัยขอน ำเสนอเฉพำะพระธรรมคือพระอภิธรรมปิฎก ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ 
  2.1 ประวัติคัมภีร์อธิบำยขยำยควำมสำยพระอภิธรรม 
    2.1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของ “พระอภิธรรม” 
    2.1.2 ความเป็นมาของพระอภิธรรม 
    2.1.3 อรรถกถาพระอภิธรรม 
     2.1.3.1 ควำมหมำยของอรรถกถำ 
     2.1.3.2  ประเภทของอรรถกถำ 
     2.1.3.3 ลักษณะของคัมภีร์อรรถกถำ 
     2.1.3.4 ก ำเนิดและพัฒนำของอรรถกถำ 
    2.1.4 ฎีกำพระอภิธรรม 
     2.1.4.1 ฎีกำ : คัมภีร์ขยำยเนื้อควำม 
     2.1.4.2 ลีนัตถะ :  คัมภีร์ที่มุ่งอธิบำยข้อควำมลี้ลับและก ำกวม 
     2.1.4.3 สำรัตถะหรือปรมัตถะ : คัมภีร์ที่มุ่งอธิบำยหัวข้อส ำคัญหรือ 
      ที่ลึกซึ้งเข้ำใจยำก 
    2.1.5 อนุฎีกำพระอภิธรรม :  คัมภีร์เสริมควำม 
  2.2 ประวัติควำมเป็นมำคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 
    2.2.1 คัมภีร์อรรถกถำสังเขป 
    2.2.2 ประวัติพระอนุรุทธาจารย์ 
    2.2.3 คัมภีร์อรรถาธิบายของอภิธัมมัตถสังคหะ 
     2.2.3.1 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหฎีกาเก่า 
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     2.2.3.2 อภิธัมมัตถวิภาวินี (อภิธัมมัตถวิภาวนี) 
     2.2.3.3 สังเขปวรรณนา 
     2.2.3.4 ปรมัตถทีปนี 
  2.3 ประวัติควำมเป็นมำคัมภีร์โยชนำ 
    2.3.1 ควำมหมำยของค ำว่ำ “โยชนำ”  
     2.3.1.1 ด้ำนภำษำศำสตร์ภำษำบำลี 
     2.3.1.2 ด้ำนวรรณนำ 
    2.3.2 ประวัติควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำในล้ำนนำ 
    2.3.3 กำรรจนำคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำในสมัยล้ำนนำ 
     2.3.3.1 พระโพธิรังสีเถระ 
     2.3.3.2 พระธรรมบดีเถระ 
     2.3.3.3 พระสัทธัมมกิตติมหำผุสสเทวเถระ  
     2.3.3.4 พระนันทำจำรย์  
     2.3.3.5 พระติปิฏกจุฬำภยเถระ  
     2.3.3.6 พระญำณวิลำสเถระ 
     2.3.3.7 พระสิริมังคลำจำรย์ 
     2.3.3.8 พระรัตนปัญญำเถระ หรือพระสิริรัตนปัญญำเถระ 
     2.3.3.9 พระพุทธพุกำม และพระพุทธญำนเจ้ำ 
     2.3.3.10 พระสุวัณณรังสีเถระ 
     2.3.3.11 พระพรหมรำชปัญญำ 
     2.3.3.12 พระอุตตรำรำมเถระ 
     2.3.3.13 พระยำโลมำวิสัย 
     2.3.3.14 พระยำพรหมโวหำร 
     2.3.3.15 พระญำณกิตติเถระ 
  2.4 บทสรุป 
 
2.1 ประวัติคัมภีร์อธบิายขยายความสายพระอภิธรรม 
 2.1.1 ความหมายและความส าคัญของ “พระอภิธรรม” 
 เฉพำะในบทนี้ ผู้วิจัยจะขอกล่ำวถึงพระธรรมคือพระอภิธรรมปิฎกอย่ำงเดียว โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ควำมหมำยของค ำว่ำ “อภิธรรม” ดังนี้ 
 ค ำว่ำ อภิ ศัพท์ในค ำว่ำ อภิธรรม มีควำมหมำยที่ปรำกฏในคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำว่ำ 
 อย  หิ อภิสทฺโท1 วุฑฺฒิลกฺขณ2ปูชิตปริจฺฉินฺนำธิเกสุ ทิสฺสติ. ตถำเหส พำฬฺหำ เม อำวุโส 
ทุกฺขำ เวทนำ อภิกฺกมนฺติ, โน ปฏิกฺกมนฺตีติ3 อำทีสุ วุฑฺฒิย  อำคโต . ยำ ตำ รตฺติโย อภิญฺ ำตำ  
                                                      

 1 ที.สี.อ. (บำลี) 1/17-18. 
 2 ก. ...สลฺลกฺขณ... 
 3 ม.อุ. (บำลี) 14/389/336. 
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อภิลกฺขิตำติ4 อำทีสุ สลกฺขเณ.5 รำชำภิรำชำ มนุชินฺโทติ6 อำทีสุ ปูชิเต. ปฏิพโล...วิเนตุ อภิธมฺเม     
อภิวินเยติ7 อำทีสุ ปริจฺฉินฺเน. อญฺ มญฺ สงฺกรณวิรหิเต ธมฺเม จ วินเย จำติ วุตฺต  โหติ. อภิกฺกนฺเตน 
วณฺเณนำติ8 อำทีสุ อธิเก.  
 แท้จริง อภิ-ศัพท์ปรำกฏในควำมหมำยว่ำก ำเริบ ควรก ำหนด ควรบูชำ บัณฑิตก ำหนดได้
และยิ่ง จริงอย่ำงนั้น อภิ-ศัพท์มำในควำมหมำยว่ำก ำเริบ ในประโยคเป็นต้นว่ำ ทุกขเวทนำของกระผม
ก ำเริบหนักขึ้น ไม่ทุเลำลงเลย9 มำในควำมหมำยว่ำควรก ำหนด ในประโยคเป็นต้นว่ำ รำตรีที่ก ำหนดรู้
กัน10 มำในควำมหมำยว่ำควรบูชำ ในประโยคเป็นต้นว่ำ พระรำชำที่พระรำชำควรบูชำเป็นจอม
มนุษย์11 มำในควำมหมำยว่ำบัณฑิตก ำหนดได้ ในประโยคเป็นต้นว่ำ สำมำรถ...แนะน ำในอภิธรรม ใน
อภิวินัย12 อธิบำยว่ำ ในธรรมและในวินัยที่เว้นจำกกำรระคนกัน มำในควำมหมำยว่ำยิ่ง ในประโยค
เป็นต้นว่ำ มีผิวพรรณงำมยิ่งนัก13 
 ส่วนค ำว่ำ “ธรรม” ในภำษำบำลีว่ำ “ธมฺม” ศัพท์ มีควำมหมำยที่ปรำกฏในคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำ14 ว่ำ 
 ตตฺถ ธมฺมาติ คุเณ เทสนำย  ปริยตฺติย  นิสฺสตฺเตติ เอวมำทีสุ ธมฺมสทฺโท วตฺตติ. 
    น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปำกิโน 
    อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปำเปติ สุคฺคตินฺต1ิ5 
อำทีสุ หิ คุเณ ธมฺมสทฺโท. ธมฺม  โว ภิกฺขเว เทเสสฺสำมิ อำทิกลฺยำณนฺติ16 อำทีสุ เทสนำย . อิธ ภิกฺขุ 
ธมฺม  ปริยำปุณำติ สุตฺต  เคยฺยนฺติ17 อำทีสุ ปริยตฺติย . ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมำ โหนฺติ, ขนฺธำ โหนฺตีติ18 
อำทีสุ นิสฺสตฺเต. 
 
 
 
 

                                                      

 4 ม.มู. (บำลี) 12/49/27. 
 5 ก. สลฺลกฺขเณ, อิ. สลกฺขโณ. 
 6 ม.ม. (บำลี) 13/399/384. 
 7 วิ.ม. (บำลี) 4/84/94-95. 
 8 ขุ.วิ. (บำลี) 26/85/14. 
 9 ม.อุ. (ไทย) 14/389/442. (ก ำเริบหนักข้ึนคือเจริญ ในประโยคนี้มีควำมหมำยในทำงเสื่อม) 
 10 ม.มู. (ไทย) 12/49/40. 
 11 ม.ม. (ไทย) 13/399/496. 
 12 วิ.ม. (ไทย) 4/85/136.  
 13 ข.ุวิ. (ไทย) 26/85/15. 
 14 ที.สี.อ. (บำลี) 1/28/92., ม.มู.อ. (บำลี) 1/18., ขุ.อิติ.อ. (บำลี) 1/41. 
 15 ขุ.เถร. (บำลี) 26/304/318. 
 16 ม.อุ. (บำลี) 14/420/360. 
 17 องฺ.จตุกฺก. (บำลี) 21/191/210. 
 18 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/121/41.  



16 
 

 ธมฺมสทฺโท ปนำย  ปริยตฺติสจฺจสมำธิปญฺ ำปกติสภำวสุญฺ ตำปุญฺ ำปตฺติเ ยฺยำทีสุ    
ทิสฺสติ. อิธ ภิกฺขุ ธมฺม  ปริยำปุณำติ สุตฺต  เคยฺยนฺติอำทีสุ19 หิ ธมฺมสทฺโท ปริยตฺติย  ทิสฺสติ.20 ทิฏฺ ธมฺโม 
วิทิตธมฺโมติอำทีสุ21 สจฺเจสุ. เอว ธมฺมำ เต ภควนฺโตติอำทีสุ สมำธิมฺหิ. 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมำ   วำนรินฺท ยถำ ตว 
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จำโค   ทิฏฺ    โส อติวตฺตตีติ- 
อำทีสุ22 ปญฺ ำย. ชำติธมฺมำ ชรำธมฺมำติอำทีสุ ปกติย . กุสลำ ธมฺมำติอำทีสุ23 สภำเว. ตสฺมึ โข ปน  
สมเย ธมฺมำ โหนฺตีติอำทีสุ24 สุญฺ ตำย . ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมำวหำตีติอำทีสุ25 ปุญฺเ . เทฺว อนิยตำ   
ธมฺมำติอำทีสุ26 อำปตฺติย . สพฺเพ ธมฺมำ สพฺพำกำเรน พุทฺธสฺส ภควโต ำณมุเข อำปำถมำคจฺฉนฺตีติ 
อำทีสุ เ ยฺเย. อิธ ปนำย  สภำเว วตฺตติ. ตตฺรำย  วจนตฺโถ:- อตฺตโน ลกฺขณ  ธำเรนฺตีติ ธมฺมา. 
 ธมฺมฏฺ  ิติ ำณนฺติ เอตฺถ ธมฺมสทฺโท ตำว สภำวปญฺ ำปุญฺ ปญฺ ตฺติอำปตฺติปริยตฺติ-    
นิสฺสตฺตตำวิกำรคุณปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนำทีสุ ทิสฺสติ. อยญฺหิ กุสลำ ธมฺมำ อกุสลำ ธมฺมำ อพฺยำกตำ   
ธมฺมำติอำทีสุ27 สภำเว ทิสฺสติ. 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมำ   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน;  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จำโค   ส เว เปจฺจ น โสจตีติ.28  
อำทีสุ ปญฺ ำย .  
     น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปำกิโน;  
     อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม   ปำเปติ สุคฺคตินฺติ.29  
อำทีสุ ปุญฺเ  ปญฺ ตฺติธมฺมำ นิรุตฺติธมฺมำ อธิวจนธมฺมำติอำทีสุ30 ปญฺ ตฺติย . ปำรำชิกำ ธมฺมำ       
สงฺฆำทิเสสำ ธมฺมำติอำทีสุ31 อำปตฺติย . อิธ ภิกฺขุ ธมฺม  ชำนำติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยำกรณนฺติอำทีสุ32 
ปริยตฺติย . ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมำ โหนฺติ.33 ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรตีติอำทีสุ34 นิสฺสตฺตตำย .      

                                                      

 19 องฺ.จตุกฺก. (บำลี) 21/191/210. 
 20 ฉ.ม., อิ. วตฺตติ 
 21 วิ.ม. (บำลี) 4/18/16. 
 22 ขุ.ชา. (บำลี) 27/57/14. 
 23 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1/1. 
 24 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/121/41. 
 25 ขุ.เถร. (บำลี) 26/303/318., ขุ.ชา. (บำลี) 27/102/226. 
 26 วิ.มหา. (บำลี) 1/443/332. 
 27 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1/1. 
 28 ขุ.สุ. (บำลี) 25/190/370. 
 29 ขุ.เถร. (บำลี) 26/304/318. 
 30 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1313-1315/297. 
 31 วิ.มหา. (บำลี) 1/233/166., 1/442/331. 
 32 องฺ.จตุกฺก. (บำลี) 21/191/210. 
 33 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/121/41. 
 34 ที.ม. (บำลี) 10/160/86. 
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ชำติธมฺมำ ชรำธมฺมำ มรณธมฺมำติอำทีสุ35 วิกำเร. ฉนฺน  พุทฺธธมฺมำนนฺติอำทีสุ36 คุเณ. เหตุมฺหิ ำณ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทำติอำทีสุ37 ปจฺจเย.  ิตำว สำ ธำตุ ธมฺมฏฺ  ิตตำ ธมฺมนิยำมตำติอำทีสุ38 ปจฺจยุปฺปนฺเน.  
สฺวำยมิธำปิ ปจฺจยุปฺปนฺเน ทฏฺ พฺโพ. 
 และในคัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำคำถำท่ี 784 ได้กล่ำวเป็นคำถำไว้ว่ำ 
      ธมฺโม สภาเว ปริยตฺติปญฺ า- าเยสุ สจฺจปฺปกตีสุ ปุญฺเ ; 
     เ ยฺเย คุณาจาร-สมาธิสูป ิ นิสฺสตฺตตา’ปตฺติสุ การณาโท. 
  ธมฺมศัพท์ มีควำมหมำยมำกมำย คือ (1) สภาว สภำวธรรม (2) ปริยตฺต ิพระ 
  ปริยัติ  (3) ปญฺ า  ปัญญำ  (4) าย  ควำมสมเหตุสมผล  (5) สจฺจ  สัจจะ  
  (6) ปกต ิปรกติธรรมดำ (7) ปุญฺ  บุญ  (8) เ ยฺย เญยยธรรม 5 อย่ำง (คือ 
  สังขำร  วิกำร  ลักษณะ  นิพพำน และ บัญญัติ)  (9)  คุณ คุณ  (10) อาจาร 
  ควำมประพฤติ (11) สมาธิ สมำธิ (12) นิสฺสตฺตตา สภำวะซึ่งไร้บุคคลตัวตน 
  เรำเขำ (13) อาปตฺติ อำบัติ (14) การณาโท เหตุ เป็นต้น 
 เมื่อทรำบควำมหมำยของ ธมฺม ศัพท์ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ต่อไปจะได้น ำเสนอรูปวิเครำะห์
พร้อมอุทำหรณ์ที่ปรำกฏในคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำไปตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 
 อตฺถโต ปน อตฺตโน สภำว  ธำเรนฺตีติ วำ ปจฺจเยหิ ธำรียนฺตีติ วำ อตฺตโน ผล  ธำเรนฺตีติ วำ 
อตฺตโน ปริปูรก  อปำเยสุ อปตมำน  ธำเรนฺตีติ วำ สกสกลกฺขเณ ธำเรนฺตีติ วำ จิตฺเตน อวธำรียนฺตีติ วำ 
ยถำโยค  ธมฺมำติ วุจฺจนฺติ. โดยอรรถท่ำนเรียกว่ำ ธัมมะ เพรำะทรงไว้ซึ่งสภำวะของตน หรืออันปัจจัย
ทรงไว้หรือย่อมทรงไว้ซึ่งผลของตน หรือผู้ใดบ ำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ก็ทรงผู้นั้นไว้ไม่ให้ตกไปในอบำย
ทั้งหลำย หรือทรงไว้ในลักษณะของตน ๆ หรือว่ำ ย่อมตั้งลงไว้ได้ ด้วยจิตตำมสมควร 
 อตฺตโน ลกฺขณ  ธำเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะเป็นสภำวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน 
 ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะทรงควำมดีทุกอย่ำงไว้ 
 อปำเยสฺวปตมำเน อธิคตมคฺคำทิเก สตฺเต ธำเรติ ธรติ เตนำติ  ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะเป็น
เครื่องป้องกันบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นต้นไม่ให้ตกไปในอบำย 
 สลกฺขณ  ธำเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม39 ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะทรงลักษณะของตนไว้ หรือที่
ถูกปัจจัยทรงไว้ 
 อตฺตำน  ธำเรนฺเต อปำเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมำเน กตฺวำ ธำเรตีติ ธมโม ปริยตฺยำทิ40 ชื่อว่ำ
ธัมมะ เพรำะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบำยและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติธรรมเป็นต้น 
 ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปำทิโต สจฺฉิกโต จ ค ำว่ำ ธัมมะ หมำยถึง 
โลกุตตรธรรมที่เกิดข้ึนและธรรมอีกมำกมำยที่ต้องท ำให้แจ้งชัด 

                                                      

 35 องฺ.ทสก. (บำลี) 24/107/175. 
 36 ขุ.ม. (บำลี) 29/50/119. 
 37 อภิ.วิ. (บำลี) 35/720/360. 
 38 สํ.นิ. (บำลี) 16/20/25. 
 39 รูป. (บำลี) 589/287. 
 40 โมคฺ. (บำลี) 7/136. 
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 จตูสุ อปำเยสุ ส สำเร วำ สตฺเต อปตมำเน ธำเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะทรงสัตว์ไว้
ไม่ให้ตกไปในอบำย 4 หรือในสงสำร 
 โสตำปนฺนำทีหิ อริเยหิ ธำริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะพระอริยบุคคลมี
พระโสดำบันเป็นต้นทรงไว้ ปุถุชนทรงไว้ไม่ได้ (โลกุตตรธรรม) 
 จตุภูมิโก สกลกฺขณ  ธำเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะเป็นธรรมที่มีอยู่ในภูมิ 4 ที่ทรง
ลักษณะของตนไว้ 
 กกฺขฬตฺตำทินำ ผุสนำทินำ สนฺติอำทินำ สกสกภำเวน ปณฺฑิเตหิ ธำริยติ สลฺลกฺขียตีติปิ  
ธมฺโม ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะบัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภำพของตน ๆ เป็นต้นว่ำ หยำบกระด้ำง กระทบ
สัมผัส และสงบ 
 เตปิฏโก ปน ปำฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถำทิเภเท อตฺเถ ธำเรตีติ ธมฺโม ส่วนพระบำฬีคือ
พระไตรปิฎกมีวิเครำะห์ว่ำ ชื่อว่ำธัมมะ เพรำะรักษำพระพุทธพจน์ไว้ เพรำะทรงประโยชน์ทั้งหลำยไว้ 
อันต่ำงด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่ำนเป็นต้น 
 เกจิ ตุ วิทู ปำปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนำติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม41 ผู้รู้บำงท่ำนกล่ำวว่ำ ชื่อ
ว่ำธัมมะ เพรำะก ำจัดบำปอกุศล 
 มีอุทำหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สภาว แปลว่ำ สภำวธรรม 
 อุทาหรณ์ : กุสลำ ธมฺมา อกุสลำ ธมฺมา อพฺยำกตำ ธมฺมา42 สภาวธรรมที่เป็นกุศล 
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยำกฤต 
 ตสฺมำ โส สภาโว ธมฺโม ปริยตฺติยำ สห จตุมคฺคผลนิพฺพำนวเสน ทสวิโธ ธมฺโม43 เพรำะ 
ฉะนั้น สภาวธรรมนั้น หมำยถึง ธรรม 10 ประกำร ประกอบด้วย มรรค 4 ผล 4 นิพพำน 1 พร้อม
ปริยัติอีก 1 
 2) ปริยตฺต ิแปลว่ำ พระปริยัติธรรม 
 อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมํ ปริยำปุณำติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยำกรณ  คำถ  อุทำน  อิติ-
วุตฺตก  ชำตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺล 44 ภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเล่ำเรียนปริยัติธรรม คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ 
 3) ปญฺ า แปลว่ำ ปัญญำ 
 อุทาหรณ์:  ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมำ   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จำโค   ส เว เปจฺจ น โสจติ45  
  ธรรม 4 ประกำรนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ควำมเพียร กำรสละ มีอยู่แก่ผู้ใด 
  ผู้มีศรัทธำ ผู้แสวงหำเรือน ผู้นั้นแล ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้ำโศก 

                                                      

 41 นีติ.ธาตุ. (บำลี) 336-337. 
 42 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1/1. 
 43 วิภาวินี. (บำลี) 1/16. 
 44 องฺ.จตุกฺก. (บำลี) 21/191/210. 
 45 ขุ.สุ. (บำลี) 25/190/370. 
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 สุสฺสูส  ลภเต ปญฺ นฺติ เอตฺถ สุสฺสูสปญฺ ำนำเมน วุตฺโต ธมฺโม46 ธรรมที่ตรัสโดยชื่อว่ำ 
ปัญญำ เกิดจำกกำรฟังด้วยดี ในบทนี้ว่ำ ฟังอยู่ด้วยดี ย่อมได้ปัญญำ 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมำ   วำนรินฺท ยถำ ตว  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จำโค  ทิฏฺ โส อติวตฺตติ47  
  พญำวำนร ผู้ใดมีธรรม 4 ประกำรนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ควำมเพียร กำรสละ 
  เช่นกับท่ำน ผู้นั้น ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ 
 ธมฺโมติ วิจำรณปญฺ ำ เอว  กเต อิท  นำม ภวิสฺสตีติ เอสำ เต วิจำรณปญฺ ำ อตฺถิ48 ค ำว่ำ 
ธรรม (ธมฺโม) ได้แก่ วิจำรณปัญญำ คือ ท่ำนมีวิจำรณปัญญำนี้ว่ำ เมื่อท ำอย่ำงนี้แล้ว จักมีผลชื่อนี้ 
 4) าย, ยุตฺติ แปลว่ำ ควำมสมควร 
 อุทาหรณ์ : จตฺตำริ โสตำปตฺติยงฺคำนิ สปฺปุริสส เสโว สทฺธมฺมสฺสวน  โยนิโสมนสิกำโร      
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ49 องค์แห่งกำรบรรลุโสดำบัน 4 คือ กำรคบหำสัตบุรุษ กำรฟังพระสัทธรรม กำร
มนสิกำรโดยแยบคำย และกำรปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม 
 เนส ธมฺโม มหำรำช ย  ตฺว  คจฺเฉยฺย เอกโก อห ปิ เตน คจฺฉำมิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย50 ข้ำแต่
มหำรำชผู้เป็นกษัตริย์ กำรที่พระองค์จะพึงเสด็จไปเพียงล ำพังพระองค์เดียวนั้น ไม่สมควร แม้หม่อม
ฉันก็จะตำมเสด็จไปตำมทำงที่พระองค์เสด็จไป 
 5) สจฺจ แปลว่ำ สัจจะ 
 อุทาหรณ์: อถ โข อำยสฺมำ อญฺ ำโกณฺฑญฺโ ทิฏฺ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริ-     
โยคำฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถ กโถ เวสำรชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสำสเน 51 ครั้งนั้น ท่ำน
พระอัญญำโกณฑัญญะได้เห็นสัจธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้ำม
ควำมสงสัยแล้ว ปรำศจำกควำมแคลงใจ ถึงควำมเป็นผู้แกล้วกล้ำ ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนในค ำสอนของพระ
ศำสดำ 
 ตตฺร โข ภควำ ภิกฺขู อำมนฺเตสิ จตุนฺน  ภิกฺขเว ธมฺมานํ อนนุโพธำ อปฺปฏิเวธำ เอวมิท  
ทีฆมทฺธำน  สนฺธำวิต  ส สริต  มมญฺเจว ตุมฺหำกญฺจ.52 ณ ภัณฑุคำมนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำรับสั่งเรียก
ภิกษุทั้งหลำยมำตรัสว่ำ ภิกษุท้ังหลำย เพรำะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม 4 ประกำร เรำและเธอทั้งหลำย 
จึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกำลยำวนำนอย่ำงนี้ 
 6) ปกต ิแปลว่ำ ปรกติ, ธรรมดำ 
 อุทาหรณ์: ชาติธมฺมานํ ภิกฺขเว สตฺตำน  เอว  อิจฺฉำ อุปฺปชฺชติ อโห วต มย  น ชาติธมฺมา 
อสฺสำม น จ วต โน ชำติ อำคจฺเฉยฺยำติ53 ภิกษุทั้งหลำย ควำมปรำรถนำย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่ำสัตว์ที่มี

                                                      

 46 ขุ.สุ.อ. (บำลี) 1/190/267. 
 47 ขุ.ชา. (บำลี) 27/57/14. 
 48 ขุ.ชา.อ. (บำลี) 2/57/58. 
 49 ที.ปา. (บำลี) 11/311/202. 
 50 ขุ.ชา. (บำลี) 28/1716/314. 
 51 วิ.ม. (บำลี) 4/18/16. 
 52 ที.ม. (บำลี) 10/186/108., อํ.จตุกฺก. (บำลี) 21/1/1. 
 53 ที.ม. (บำลี) 10/398/262. 
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ความเกิดเป็นธรรมดาอย่ำงนี้ว่ำ โอหนอ ขอเรำพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรดาเถิด อนึ่ง ขอควำม
เกิดอย่ำมีมำถึงแก่เรำเลยหนำ ดังนี้ 
 7) ปุญฺ  แปลว่ำ บุญ 
 อุทาหรณ์:   ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจำรึ  
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมำวหำติ 
      เอสำนิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ  
      น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจำรี.54 
      บุญแล ย่อมรักษำบุคคลผู้บ ำเพ็ญบุญ 
     บุญที่บุคคลบ ำเพ็ญดีแล้ว ย่อมน ำสุขมำให้ 
     นี้เป็นอำนิสงส์ในบุญที่บ ำเพ็ญดีแล้ว  
     ผู้บ ำเพ็ญบุญย่อมไม่ไปสู่ทุคติ 
     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปำกิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปำเปติ สุคฺคตึ55  
  เพรำะบุญและบำปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บำปน ำสัตว์ไปสู่นรก 
  ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคต ิ
 อธมฺโมติ ธมฺมปฏิปกฺโข ทุจฺจริต 56 บทว่ำ อธมฺโม ได้แก่ บำป (ทุจริต) อันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
บุญ 
 ธมฺโมติ ทสกุสลธมฺโม ทำนสีลภำวนำธมฺโม วำ57 ค ำว่ำ ธมฺโม คือกุศลธรรม 10 หรือธรรม
มีทำนและศีลเป็นต้น 
 8) เ ยฺย แปลว่ำ เญยยธรรม 5 อย่ำง คือ สังขำร ลักษณะ นิพพำน วิกำร และบัญญัติ 
 อุทาหรณ์: อตีต  อนำคต  ปจฺจุปฺปนฺน  อุปำทำย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพำกำเรน พุทฺธสฺส ภควโต 

ำณมุเข อำปำถ  อำคจฺฉนฺติ58 เญยยธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนำคตและปัจจุบัน ย่อมมำปรำกฏชัด
ในญำนของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ โดยอำกำรทุกอย่ำง 
 9) คุณ แปลว่ำ คุณ 
 อุทาหรณ์: ภำคี วำ ภควำ ทสนฺน  ตถำคตพลำน  จตุนฺน  เวสำรชฺชำน  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทำน   
ฉนฺน  อภิญฺ ำน  ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควำ59 อีกอย่ำงหนึ่ง พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ทรงเป็นผู้มีส่วน
แห่งตถำคตพลญำณ 10 เวสำรัชชญำณ 4 ปฏิสัมภิทำ 4 อภิญญำ 6 พุทธคุณ 6 จึงทรงพระนำมว่ำ 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ 
 
 

                                                      

 54 ขุ.เถร. (บำลี) 26/303/318., ขุ.ชา. (บำลี) 27/102/226. 
 55 ขุ.เถร. (บำลี) 26/304/318. 
 56 ขุ.เถร.อ. (บำลี) 2/303/31. 
 57 สํ.ส.อ. (บำลี) 1/246/310. 
 58 ขุ.ม. (บำลี) 29/69/149. 
 59 ขุ.ม. (บำลี) 29/50/119. 
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     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปำกิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปำเปติ สุคฺคตึ60  
  เพรำะบุญและบำปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บำปน ำสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญ 
  ยังสัตว์ให้ถึงสุคต ิ
 10) อาจาร แปลว่ำ ควำมประพฤติ 
 11) สมาธิ แปลว่ำ สมำธิ 
 อุทาหรณ์: เอว  สีลำ เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว  ธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว   
ปญฺ ำ เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ61 แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำเหล่ำนั้น จึงทรงมีศีลอย่ำงนี้ แม้
ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำเหล่ำนั้น จึงทรงมีสมาธิอย่ำงนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำ
เหล่ำนั้น จึงทรงมีปัญญำอย่ำงนี้ 
 เอว  ธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาวธมฺมา อธิปฺเปตำ มคฺคสมำธินำ ผลสมำธินำ โลกิย -       
โลกุตฺตรสมำธินำ เอว สมำธิโนติ อตฺโถ62 ในค ำว่ำ เอว  ธมฺมำ ท่ำนประสงค์เอำธรรมฝ่ายสมาธิ อธิบำย
ว่ำ มีสมำธิอย่ำงนี้ โดยมรรคสมำธิ ผลสมำธิ โลกิยสมำธิ โลกุตตรสมำธิ 
 12) นิสฺสตฺตตา แปลว่ำ ควำมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สุญฺ ตา แปลว่ำ ควำมว่ำงเปล่ำ 
 อุทาหรณ์: ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อำตำปี สมฺปชำโน สติมำ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌำ-  
โทมนสฺส 63 ภิกษุเป็นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็นผู้มีควำมเพียร มีสติสัมปชัญญะ มีสติอยู่ 
ก ำจัดอภิชฌำและโทมนัสในโลกเสียได้ 
 ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ64 ก็สมัยนั้นแล ธรรมท้ังหลาย มีอยู่ 
 13) อาปตฺติ แปลว่ำ อำบัต ิ
 อุทาหรณ์: อุทฺทิฏฺ ำ โข อำยสฺมนฺโต จตฺตำโร ปำรำชิกำ ธมฺมา65 ท่ำนทั้งหลำย อาบัติ
ปำรำชิก 4 สิกขำบท ข้ำพเจ้ำยกขึ้นแสดงแล้ว 
 อุทฺทิฏฺ ำ โข อำยสฺมนฺโต เตรส สงฺฆำทิเสสำ ธมฺมา66 ท่ำนทั้งหลำย อาบัติสังฆำทิเสส 13 
สิกขำบท ข้ำพเจ้ำยกขึ้นแสดงแล้ว 
 14) การณ, ปจฺจย แปลว่ำ เหตุ 
 อุทาหรณ์ : เหตุมฺหิ ำณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทำ เหตุผเล ำณ  อตฺถปฏิสมฺภิทำ67 ควำมรู้
แตกฉำนในเหตุ ชื่อว่ำธัมมปฏิสัมภิทำ ควำมรู้แตกฉำนในผลของเหตุ ชื่อว่ำอัตถปฏิสัมภิทำ 
 
 

                                                      

 60 ขุ.เถร. (บำลี) 26/304/318. 
 61 ที.ม. (บำลี) 10/13/7. 
 62 ที.ม.อ. (บำลี) 2/13/20. 
 63 ที.ม. (บำลี) 10/160/86. 
 64 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/121/41. 
 65 วิ.มหา. (บำลี) 1/233/166. 
 66 วิ.มหา. (บำลี) 1/442/331. 
 67 อภิ.วิ. (บำลี) 35/720/360. 
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 15) วิการ แปลว่ำ ควำมเปลี่ยนแปลง 
 อุทาหรณ์ : ชาติธมฺมา สตฺตำ ชำติยำ ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตำ ชรำย ปริมุจฺจนฺติ 
มรณธมฺมา สตฺตำ มรเณน ปริมุจฺจนฺติ68 สัตว์ทั้งหลำย ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิด ย่อมพ้น
จำกควำมเกิด สัตว์ทั้งหลำยผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความแก่ ย่อมพ้นจำกควำมแก่ สัตว์ทั้งหลำยผู้
มีความเปลี่ยนแปลงโดยความตาย ย่อมพ้นจำกควำมตำย 
 16) ปจฺจยุปฺปนฺน แปลว่ำ ผลที่เกิดจำกเหตุ 
 อุทาหรณ์: อุปฺปำทำ วำ ตถำคตำน  อนุปฺปำทำ วำ ตถำคตำน   ิตำ ว สำ ธำตุ ธมฺมฏฺ  ิตตา 
ธมฺมนิยามตา69 ตถำคตเกิดขึ้นก็ตำม ไม่เกิดขึ้นก็ตำม ธำตุนั้น คือความตั้งอยู่แห่งผล ความแน่นอน
แห่งผล ก็ด ำรงอยู่อย่ำงนั้น 
 17) วิสย แปลว่ำ อำรมณ์ 
 อุทาหรณ์ : มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺ ำณ 70 เพรำะอำศัยมโนและ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญำณจึงเกิด 
 18) นิพฺพาน แปลว่ำ พระนิพพำน 
 อุทาหรณ์:   ชีรนฺติ เว รำชรถำ สุจิตฺตำ 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปติ 
      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ 
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.71  
      รำชรถอันวิจิตรย่อมช ำรุด 
     แม้สรีระก็ย่อมเข้ำถึงควำมแก่  
     แตว่่ำธรรม (พระนิพพาน) ของสัตบุรุษไม่เข้ำถึงควำมแก่  
     สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่ำนั้นจึงรู้กันได้ 
 สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ สนฺโต สพฺภีหิ สทฺธึ สต  ธมฺโม น ชร  อุเปตีติ เอว  ปเวทยนฺติ. 
สต  ธมฺโม นำม นิพฺพำน  ต  น ชีรติ อชร  อมตนฺติ เอว  กเถนฺตีติ อตฺโถ.72 ค ำว่ำ สนฺโต หเว สพฺภิ     
ปเวทยนฺติ ควำมว่ำ เหล่ำสัตบุรุษกับสัตบุรุษย่อมรู้กันอย่ำงนี้ว่ำ ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลำยย่อมไม่เข้ำถึง
ควำมชรำ พระนิพพำน ชื่อว่ำธรรมของสัตบุรุษ อธิบำยว่ำ เหล่ำสัตบุรุษย่อมกล่ำวอย่ำงนี้ว่ำ พระนิพพำน
นั้นไม่ช ำรุด พระนิพพำนไม่แก่ ไม่ตำย 
 19) ปาลิ แปลว่ำ พระบำลี (ธรรมวินัย) 
 อุทาหรณ์ : ธมฺมปทพฺยญฺชนนฺติ ปำลิยำ ปทพฺยญฺชน  ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส พฺยญฺชนก  
อกฺขร .73 ค ำว่ำ ธมฺมปทพฺย  ฺชนํ ได้แก่ บทและพยัญชนะแห่งบำลี คืออักษรที่เป็นพยัญชนะแห่งอรรถ
นั้น ๆ 

                                                      

 68 องฺ.ทสก. (บำลี) 24/107/175. 
 69 สํ.นิ. (บำลี) 16/20/25. 
 70 ม.อุ. (บำลี) 14/421/362. 
 71 สํ.ส. (บำลี) 15/114/86. 
 72 สํ.ส.อ. (บำลี) 1/114/132. 
 73 ม.มู.อ. (บำลี) 1/161/375. 
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 สรุปคือเมื่อรวมศัพท์ว่ำ อภิ + ธรรม เป็น “อภิธรรม” จึงปรำกฏควำมหมำยในคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำว่ำ 
 เอตฺถ จ รูปูปปตฺติยำ มคฺค  ภำเวติ,74 เมตฺตำสหคเตน เจตสำ เอก  ทิส  ผริตฺวำ วิหรตีติ75 
อำทินำ นเยน วุฑฺฒิมนฺโตปิ  ธมฺมำ วุตฺตำ. รูปำรมฺมณ  วำ สทฺทำรมฺมณ  วำติ76 อำทินำ นเยน 
อำรมฺมณำทีหิ ลกฺขณียตฺตำ สลกฺขณำปิ. เสกฺขำ ธมฺมำ, อเสกฺขำ ธมฺมำ, โลกุตฺตรำ ธมฺมำติ77 อำทินำ 
นเยน ปูชิตำปิ, ปูชำรหำติ อธิปฺปำโย. ผสฺโส โหติ, เวทนำ โหตีติ78 อำทินำ นเยน สภำวปริจฺฉินฺนตฺตำ 
ปริจฺฉินฺนำปิ. มหคฺคตำ ธมฺมำ, อปฺปมำณำ ธมฺมำ, อนุตฺตรำ ธมฺมำติ79 อำทินำ นเยน อธิกำปิ ธมฺมำ  
วุตฺตำ. 
 อนึ่ง ในพระอภิธรรมนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสธรรมที่มีควำมเจริญโดยนัยเป็นต้นว่ำ 
โยคำวจรบุคคลเจริญมรรคเพ่ือเข้ำถึงรูปภพ80 (พระเจ้ำมหำสุทัสสนะ) ทรงมีเมตตำจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ 
181 ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตควรก ำหนด เพรำะเป็นธรรมที่ควรก ำหนดโดยอำรมณ์เป็นต้น โดยนัยเป็น
ต้นว่ำ มีรูปเป็นอำรมณ์ มีเสียงเป็นอำรมณ์82 ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตบูชำ อธิบำยว่ำ ควรบูชำ โดยนัย
เป็นต้นว่ำ สภำวธรรมที่เป็นของเสขบุคคล สภำวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล83 สภำวธรรมที่เป็นโลกุต
ตระ84 ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตก ำหนดได้ เพรำะเป็นธรรมที่บัณฑิตก ำหนดได้โดยสภำวะ โดยนัยเป็นต้น
ว่ำ ผัสสะก็เกิดขึ้น เวทนำก็เกิดขึ้น ก็มี85 ตรัสธรรมที่ยิ่ง โดยนัยเป็นต้นว่ำ สภำวธรรมที่เป็นมหัคคตะ 
(รูปำวจรและอรูปำวจร) สภำวธรรมที่เป็นอัปปมำณะ สภำวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ำ86 ก็มี 
 ดังนั้น ค าว่า อภิธรรม จึงมีความหมายตามศัพท์ว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ ธรรมอันพิเศษ ซึ่ง 
แปลได้ว่า พระอภิธรรมเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าพระสูตร กล่าวคือพระอภิธรรมกล่าวถึง 
หลักธรรมที่ละเอียดพิสดารกว่าพระสูตร ด้วยเหตุที่พระสูตรจัดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดง 
ตามฐานะของผู้ฟัง จึงไม่ทรงแสดงขันธ์ อายตนะ และธาตุเป็นต้นไว้อย่างครบถ้วนในพระสูตรทุกสูตร 
แต่จะแสดงเพียงส่วนที่เหมาะสมกับผู้ฟังในแต่ละโอกาส จะเห็นว่าพระสูตรบางสูตรมีคาถา 1 บทบ้าง 
2 บทบ้าง 3 บทบ้าง ตามสมควร ขอน าขันธ์ 5 ที่มีตรัสในพระสูตรมาแสดงเป็นตัวอย่างว่า 
 “ภิกษุทั้ งหลำย เรำจักแสดงขันธ์ 5 ประกำร เธอทั้งหลำยจงฟัง ขันธ์ 5 ประการ 
อะไรบ้ำง คือ 1) รูปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งท่ีเป็นอดีต อนำคต และปัจจุบัน ภำยในหรือภำยนอก หยำบ

                                                      

 74 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/160/50. 
 75 ที.ม. (บำลี) 10/262/162. 
 76 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1/21. 
 77 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/11/2., 34/12/6. 
 78 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/1/21. 
 79 อภิ.สงฺ. (บำลี) 34/12/3., 1/99/16.   
 80 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/160/57. 
 81 ที.ม. (ไทย) 10/262/194. 
 82 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1/27. 
 83 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/11/3. 
 84 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/12/3. 
 85 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/1/27. 
 86 อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/12/3., 99/20. 
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หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตำม นี้เรียกว่ำ รูปขันธ์ 2) เวทนำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ฯลฯ    
3) สัญญำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ฯลฯ 4) สังขำรเหล่ำใดเหล่ำหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนำคต และปัจจุบัน 
ภำยในหรือภำยนอก หยำบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตำม นี้เรียกว่ำ สังขำรขันธ์  
5) วิญญำณอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนำคต และปัจจุบัน ภำยในหรือภำยนอก หยำบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตำม นี้เรียกว่ำ วิญญำณขันธ์ ภิกษุทั้งหลำย เหล่ำนี้เรียกว่ำ 
ขันธ์ 5 ประกำร”87 
 ส่วนในพระอภิธรรม พระพุทธเจ้ำทรงเน้นสภาพธรรมเท่าที่มีได้ทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับ 
ประเภท บุคคล จึงไม่นิยมกล่าวถึงบุคคล บุรุษ สตรี สัตว์ ฯลฯ เหมือนในพระวินัยและพระสูตร 
แต่จะใช้ค าระบุถึงสภาพธรรมล้วน ๆ เช่น จิต ผัสสะ เวทนา สัญญา เป็นต้น ค าที่ปรากฏในพระวินัย 
และพระสูตรเปรียบเหมือนค าที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป เช่น ค าว่า “น้ ำ” ส่วนค าในพระอภิธรรม เป็นค า 
เฉพาะเช่นเดียวกับที่เรียกน ้าว่า “H20” ตามสภาวะเดิม ดังนั้น ในพระอภิธรรม พระพุทธเจ้ำจึงทรง 
จ าแนกขันธ์ อายตนะ และอ่ืน ๆ ท ั้งหมด เป็น 3 นัย คือ 
  (1) สุตตันตภาชนียนัย เป็นนัยจ าแนกตามพระสูตร ดังมีข้อความว่า 
  “ขันธ์ 5 คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ในขันธ์ 5 
นั้น รูปขันธ์คือ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง มีรูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน รูปภายใน รูปภายนอก 
รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต รูปไกล รูปใกล้ ท ั้งหมดนี้ เรียกว่า รูปขันธ์ ในรูปขันธ์นั้น 
รูปอดีตคือ รูปใดล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว ปราศไปแล้ว แปรไปแล้ว ถึงความดับแล้ว ถึงความดับสิ้นแล้ว 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ปราศไปแล้ว ที่เป็นอดีต จัดเข้าในส่วนอดีต ได้แก่มหาภูตรูป 4 และอุปาทายรูปที่อาศัย 
มหาภูตรูป 4 นี้เรียกว่า รูปอดีต”88 
  (2) อภิธัมมภาชนียนัย เป็นนัยจ าแนกตามพระอภิธรรม ดังมีข้อความว่า 
  “ในขันธ์ 5 นั้น รูปขันธ์คืออะไร รูปขันธ์หมวดละ 1...รูปขันธ์หมวดละ 2... รูปขันธ์ 
หมวดละ 3...”89 
  (3) ปัญหาปุจฉกนัย เป็นนัยถามปัญหา ดังมีข้อความว่า 
  “ในขันธ์ 5 ขันธ์ไหนเป็นกุศล ขันธ์ไหนเป็นอกุศล ขันธ์ไหนเป็นอัพยากฤต...90 
 หลักธรรมอาจเปรียบได้กับโอสถที่ปรุงขึ้นต่างกันเป็นพระสูตรและพระอภิธรรม พระสูตร 
เปรียบเหมือนต ารับยาที่มีสรรพคุณรักษาโรคเฉพาะโรคตามอาการของผู้ป่วย ที่มาพบแพทย์ ส่วน  
พระอภิธรรม เหมือนโอสถขนานพิเศษที่ประกอบตัวยาส าคัญครบถ้วนและตัวยาสารพันที่ปรุงขึ้น 
เพ่ือรักษาได้ทุกโรค ทุกคน ทุกโอกาส 
 พระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงสภาพธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง แม้จะอธิบายสภาพธรรม อันได้แก่ 
กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เป็นต้น ด้วยนัยจากคัมภีร์ธรรมสังคณีอย่างเดียวก็ยังไม่ 
บริบูรณ์ พึงอธิบายด้วยนัยจากคัมภีร์วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบ ัญญ ัต ิ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐานอีก 
จึงจะบริบูรณ์ซ ึ่งต้องใช้เวลานาน แต่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจนั่งฟังธรรมที่แสดงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
                                                      

 87 สํ.ข. (ไทย) 17/48/39. 
 88 อภิ.วิ. (ไทย) 35/1-3/1. 
 89 อภิ.วิ. (ไทย) 35/13/14-15. 
 90 อภิ.วิ. (ไทย) 35/151/68. 



25 
 

ตลอด 3 เดือนได้ ท ั้งแต่ละคนได้สั่งสมอัธยาศัยมาต่างกัน บางคนอาจเคยศึกษาพระอภิธรรมมาแต่ 
ภพก่อน บางคนก็ไม่เคยศึกษา มาก่อนเลย ดังน ั้น พระพุทธองค์จึงไม่ทรงแสดงพระอภิธรรมในมนุษย 
โลก ความจริงเวลา 3 เดือนของมนุษย์นี้ เมื่อเทียบกับเวลาในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็เป็นช่วงเวลาไม่กี่ 
นาท9ี1 
 2.1.2 ความเป็นมาของพระอภิธรรม 
 ตามหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถา พระพุทธเจ้ำเสด็จไปสู่ดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เมื่อวันขึ้น 
15 ค่ ำ เดือน 8 พระองค์ประทับนั่งเหนือปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะ ทรงแสดงพระอภิธรรม 
โปรดสันตุสิตเทพบุตรอดีตพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาที่มาประชุมกัน จากหมื่นจักรวาลตลอดไตรมาส 
โดยจ าพรรษา ณ สุธรรมสภาในดาวดึงส์น ั้นแล้วเสด็จลงจากดาวดึงส์สู่สังกัสสนครในวันเพ็ญเดือน 11 
การเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในดาวดึงส์ แล้วเสด็จมาสู่สังกัสสนครนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า 
ท ั้งหลาย 
 แม้พระพุทธเจ้าพระองค์อ่ืนมี พระทีปังกร พระมังคละ พระโสภิตะ พระธรรม ทัสสี 
และพระกัสสปพุทธเจ้ำเป็นต้นก็ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจนี้โดยมีข้อความที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ 
ที่เก่ียวกับพระพุทธเจ้าในอดีต 
 ระหว่างที่พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ในดาวดึงส์นั้น บางโอกาสที่ต้องบ ารุงรักษาพระสรีระ 
พระองค์ก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งมาแสดงธรรมแทน ส่วนพระองค์เสด็จไปบิณฑบาต 
ยังอุตตรกุรุทวีปแล้วกลับมาฉันอาหารที่สระอโนดาต ครั้นแล้วทรงแสดงอภิธรรมแก่พระสารีบุตรที่มา
เข้ำเฝ้ำทุกวันโดยสังเขป เมื่อท่านฟังแล้วได้น ามาสอนแก่ภิกษุ 500 รูปโดยไม่สังเขปและพิสดารนัก 
ต่อมา ภายหลังค าสอนของพระสารีบุตรจึงได้มีการจารึกข้ึนเป็นพระอภิธรรมปิฎก 6 คัมภีร์ ในปัจจุบัน 
ยกเว้นกถาวัตถุซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะรจนำตามอุเทศที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดยย่อ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลลีบุตรติสสะได้สอนพระอภิธรรมตามนัย 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในพระอภิธรรมปิฎกที่ได้จารึกค าสอนของทั้งสองท่านจึงจัดเป็นค าสอนของ 
พระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน 
 2.1.3 อรรถกถาพระอภิธรรม 
   2.1.3.1 ความหมายของอรรถกถา  
   คัมภีร์อรรถกถำคืองำนที่รจนำหรือเขียนอธิบำยและตีควำมพุทธธรรม ตลอดจนมติ
วินิจฉัยของท่ำนผู้รู้พุทธำธิบำยสมัยต่ำง ๆ มีพระสังคีติกำจำรย์เป็นต้นจัดท ำขึ้น โดยมีชื่อเรียกเป็นกำร
เฉพำะว่ำ อัฏฺฐกถำ อรรถกถำ สังวรรณนำ หรือ วรรณนำ เมื่อกล่ำวโดยควำมหมำยแล้วมี 2 แง่92 คือ 
 
 
 

                                                      

 91 เวลำ 3 เดือน ในโลกมนุษย์นับเป็นเวลำในดำวดึงส์ 1 วัน ใน 400 ของวัน โดยคิด 100 ปี หรือ 100 
x 2 เดือนในโลกมนุษย์เป็น 1 วันในดำวดึงส์ ถ้ำ 1 วัน ในดำวดึงส์มี 24 ช่ัวโมง จะเป็นเวลำ 3.6 นำที (1/400) x 24 
x 60) ถ้ำ 1 วัน ในดำวดึงส์มี 60 ช่ัวโมง จะเป็นเวลำ 9 นำที 
 92 อภิ.สํ.อนุฎีกา (บำลี) 1/13. จิรภัทร แก้วกู่, คัมภีร์ศัพทศาสตร์บาลี-สันสกฤต, (กรุงเทพมหำนคร :
โอเดี้ยนสโตร์, 2538), หน้ำ  2-3. 
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      (1) ด้านหลักการ 
       อรรถกถา หมำยถึง ถ้อยค ำที่เรียกกันว่ำ กถำมรรค ท ำหน้ำที่
อธิบำยพระบำลีพุทธพจน์เริ่มมีปรำกฏตั้งแต่สมัยพุทธกำลเป็นต้นมำ สมด้วยกับค ำที่พระธรรมปำล-
เถระแห่งอินเดียตอนใต้ ผู้มีชีวิตอยู่ในรำวพุทธศตวรรษที่ 16  กล่ำวไว้ในคัมภีร์ธัมมสังคณีอนุฏีกำ 
       ค ำว่ำ อรรถกถำ มีรำกศัพท์เดิมมำจำกภำษำสันสกฤตว่ำ อรฺถ + 
กถำ แล้วแปลง รฺ เรผะ เป็น รร ได้รูปเป็นอรรถ แปลว่ำ อธิบำยควำม ส่วนค ำว่ำ อฏฺ กถำ มีรำกศัพท์
เดิมมำจำกภำษำบำลีว่ำ อตฺถ + กถำ  อตฺถ ที่แปลว่ำ เนื้อควำม ควำมหมำย แต่เมื่อจะเข้ำสมำสกับ 
กถำ ท่ำนนิยมแปลง ตฺถ เป็น ฏฺ ตำมหลักไวยำกรณ์ซึ่งดูผิวเผินจะเป็นค ำพ้องรูปพ้องเสียงกับ อัฏฐ ที่
แปลว่ำ แปด  อันเป็นสังขยำ แต่เป็นคนละค ำและคนละควำมหมำย เพรำะ อฏฺ สังขยำจัดเป็นอัพพย
ศัพท์ ส่วน อฏฺ (อตฺถ) จัดเป็นนำม 
       ส่วนอีกค ำว่ำ ส วณฺณนำ วณฺณนำ หรือ วรรณนำ (ส  + วณฺณ + ยุ) 
แปลว่ำ อธิบำย บรรยำย ขยำยควำม แต่นักภำษำศำสตร์ส่วนมำกนิยมแปลทับศัพท์ว่ำ พรรณนำ 
ถึงแม้จะใช้ในควำมหมำยเดียวกันกับค ำว่ำอรรถกถำ แต่มีลักษณะบำงประกำรที่แตกต่ำงกันอยู่พอควร 
กำรแก้ไขควำมพระบำลีตอนหนึ่ง เรื่องหนึ่ง หรือหมวดหนึ่ง ๆ เรียกว่ำ วรรณนำ เช่น เวรญฺช -
กณฺฑวณฺณนำ แปลว่ำ พรรณนำควำมเวรัญชกัณฑ์เป็นต้น แต่ถ้ำมีกำรแก้ไขเรื่องเล็กน้อย ๆ ลงไปอีก
ท่ำนเรียกว่ำ กถำ เช่น ป มชฺฌำนกถำ ว่ำด้วยปฐมฌำนเป็นต้น กำรแก้ควำมเรื่องใหญ่ ๆ เรียกว่ำ 
อรรถกถำ ถ้ำแก้ควำมเป็นหมวดหรือเป็นตอนเรียกว่ำ วรรณนำ และถ้ำแก้ควำมเรื่องย่อย ๆ เรียกว่ำ 
กถำ93 เพรำะฉะนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ อรรถกถำ หมำยถึงกำรอธิบำย กำรบรรยำย กำรขยำยควำม หรือ
กำรแก้ควำมพระบำลีในพระไตรปิฎกให้ผู้ศึกษำค้นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำได้เข้ำใจง่ำยขึ้น   
      (2) ด้านมุ่งจุดหมาย 
      นอกจำกควำมหมำยในเชิงหลักกำร คัมภีร์อรรถกถำยังมีควำมหมำยตำม
นัยหรือแง่ของจุดมุ่งหมำยมี 3 ประกำร คือ 
       (ก) กำรอธิบำยควำม มุ่งที่สำระของพุทธธรรมเพ่ือให้ผู้อ่ำนหรือผู้
ศึกษำเกิดควำมเข้ำใจชัด ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อพระพุทธพจน์ในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น เรื่อง หลัก
ภำษำ (ไวยำกรณ์) องค์แห่งหลักค ำสอน เนื้อหำของข้อธรรม เป็นต้น 
       (ข) กำรพรรณนำควำม มุ่งที่ผู้อ่ำนหรือผู้ศึกษำเห็นลักษณะหรือ
สภำพแวดล้อมแห่งกำรเกิดขึ้นของหลักค ำสอนนั้น ๆ ได้แก่ ผู้คน วัฒนธรรม ภำษำ ค่ำนิยม กำรเมือง 
เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทำงสังคมอีกมำกมำย จึงต้องชักเรื่องรำวส่วนอื่น ๆ ที่เห็นว่ำจ ำเป็น หรือมีควำม
เกี่ยวข้องทำงใดทำงหนึ่งกับหลักค ำสอนนั้นมำเสริมควำมออกไปให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
       (ค) กำรแปลควำมหรือตีควำม เป็นกำรแสดงทัศนะเฉพำะที่ปรำกฏ
อยู่ ไม่เก่ียวข้องกับหลักค ำสอน แต่เป็นเรื่องคติควำมเชื่อ ค่ำนิยม หรือควำมรู้บำงอย่ำงที่คนในสมัยนั้น
ยึดถือกันอยู่ อันเป็นควำมคิดส่วนตนของผู้รจนำคัมภีร์94 

                                                      

 93 จิรภัทร แก้วคู่, คัมภีร์ศัพทศาสตร์บาลี-สันสกฤต, หน้ำ 4. 
 94 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น, 
2542), หน้ำ 123-124. 



27 
 

 ดังนั้น ด้วยลักษณะดังที่กล่ำวแล้วนี้ อรรถกถำจึงเป็นคัมภีร์ที่ส ำคัญที่ช่ วยขยำยและ
อธิบำยควำมพระไตรปิฎกให้เข้ำใจง่ำยขึ้น ถูกต้องขึ้น และหำกมองในแง่ของจุดมุ่งหมำย ยังหมำยเอำ
กำรอธิบำยควำมโดยมุ่งที่สำระของพุทธธรรม กำรพรรณนำควำมโดยมุ่งให้ผู้อ่ำนได้เห็นวัฒนธรรม 
ภำษำ ค่ำนิยมในสมัยนั้น ๆ และกำรแปลควำมหรือตีควำมเพ่ือแสดงทัศนะเฉพำะเรื่อง  โดยไม่
เกี่ยวข้องกับหลักค ำสอน 
   2.1.3.2  ประเภทของอรรถกถา 
   พระพุทธพจน์อยู่ในลักษณะกำรจ ำและบอกต่อ ๆ กันมำเป็นระบบมุขปำฐะ เมื่อมี
กำรจำรึกลงในใบลำนจึงเกิดเป็นวรรณคดีบำลีที่สมบูรณ์แบบขึ้น และคงมิใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นกับ
คัมภีร์พระไตรปิฎก ในหลักฐำนชั้น 2 เรียกว่ำ อรรถกถำ หรือ สังวรรณนำ ซึ่งมีทั้งอรรถกถำพระวินัย
ปิฎก อรรถกถำพระสุตตันตปิฎก และอรรถกถำพระอภิธรรมปิฎก อธิบำยต่อเนื่องกันมำตลอดก็มี ที่
อธิบำยเป็นคัมภีร์ ๆ ก็ม ี
   บรรดำคัมภีร์อรรถกถำฉบับต่ำง ๆ ที่มีอยู่นั้น ท่ำนรจนำและรวบรวมมำตั้งแต่ปฐม
สังคำยนำได้รับกำรรักษำให้คงอยู่ในรูปเดิมด้วยกำรสวดท่องจ ำ ได้มีกำรแปลถ่ำยทอดเป็นภำษำอ่ืน 
และได้รับกำรจำรึกเป็นลำยลักษณ์อักษรลงในใบลำนเป็นที่สุด โดยแบ่งเป็นประเภทได้ 2 ประเภท คือ 
      (1) วิตถารอรรถกถา 
      วิตถำรอรรถกถำ ได้แก่ อรรถกถำโดยพิสดำร หมำยถึง คัมภีร์อรรถกถำ
ที่ถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ตำมลักษณะ เงื่อนไข หรือทฤษฎี (ศำสตร์) ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่ง
ที่ผู้ศึกษำอำจน ำมำเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำวรรณคดีบำลีได้เป็นอย่ำงดี อรรถกถำโดยพิสดำรยังแบ่ง
ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  
       (1.1) แบ่งตามผู้รจนา กำรแบ่งตำมลักษณะนี้โดยมีกำรยึดผู้รจนำ
เป็นหลัก และยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือพุทธสังวรรณิตอรรถกถำ และอนุพุทธำทิสังวรรณิตอรรถกถำ 
ควำมละเอียดโดยย่อว่ำ 
        (ก) พุทธสังวรรณิตอรรถกถำ เป็นอรรถกถำที่พระพุทธเจ้ำ
ตรัสไว้ หมำยควำมว่ำในด้ำนกำรอธิบำยพระพุทธพจน์นั้น พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท
แล้ว ตอนใดที่ทรงเห็นว่ำผู้ฟังไม่เข้ำใจหรือไม่ชัดเจนพอ ก็ทรงขยำยควำมตอนนั้นอีก ลักษณะดังกล่ำว
นี้จะปรำกฏอยู่ในพระสูตรทั่ว ๆ ไป เบื้องต้น พระองค์จะยกหัวข้อธรรมหรือที่เรียกว่ำ อุเทศ ขึ้นแสดง
ก่อน ต่อจำกนั้น จะทรงขยำยควำมออกไปจนจบเรื่อง หรือหมำยถึงอรรถกถำท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง
ไขควำมด้วยพระองค์เอง เรียกอรรถกถำประเภทนี้ว่ำ ปกิณณกเทศนา ซึ่งต่อมำภำยหลังพระสงฆ์
สำวกได้ยึดเอำเป็นแบบอย่ำงในกำรอธิบำยสืบต่อกันมำในรูปของกำรสังคำยนำ95 
        (ข ) อนุ พุ ท ธ ำทิ สั งว รรณิ ต อ รรถ ก ถ ำ  อ ร รถ ก ถ ำที่            
พระอนุพุทธะเป็นต้นกล่ำวไว้ หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำประเภทต่ำง ๆ ที่ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยกล่ำวไว้ รจนำ
ไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกำล ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน หมำยถึงอรรถกถำที่พระสำวกท้ังหลำยมีอัครสำวกเป็นต้น
ผู้ซึ่งได้ตรัสรู้ตำมจนได้นำมว่ำ อนุพุทธะ ได้อธิบำยไว้นิยมเรียกอรรถกถำประเภทนี้ว่ำ สำวกภำษิต เช่น 
พระสำรีบุตรเถระกล่ำวแนวทำงในกำรสังคำยนำโดยย่อไว้ในสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร พระอำนนท -
                                                      

 95 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, วินยสงฺคหฏฺ กถา, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์
วิญญำณ, 2540), บทน ำ. 
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เถระแสดงอุเทศและวิภังค์ของภัทเทกรัตตสูตรไว้ในอำนันทภัทเทกรัตตสูตร พระมหำกัจจำยนเถระ
อธิบำยภัทเทกรัตตสูตรไว้ในมหำกัจจำยนภัทเทกรัตตสูตร96 
       (1.2) แบ่งตามยุคสมัย กำรแบ่งอรรถกถำโดยนัยนี้ นับช่วงเวลำ
ต้ังรจนำำนชิ้นนั้น ๆ โดยกำรผลิตขึ้นมำสู่วงกำรวรรณคดีบำลี แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
        (ก) ปุ รำณอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำเก่ำ หมำยถึ ง    
อรรถกถำเก่ำหรืออรรถกถำดั้งเดิมที่น ำสืบ ๆ กันมำ ตั้งแต่สังคำยนำครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 1 สิ้นสุดเมื่อ
พุทธศตวรรษที่ 9 (พ.ศ. 900) ก่อนกำรไปลังกำของพระพุทธโฆสำจำรย์ 
        (ข) อภินวอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำใหม่ หมำยถึง ผลงำน
อรรถกถำทั้งหมดที่รจนำในลังกำ โดยยึดงำนของพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นหลัก (พ.ศ. 956) สิ้นสุดใน
รัชกำลของพระเจ้ำปรักกมพำหุมหำรำชที่ 1 (พ.ศ. 1500) 
        (ค) เทสันตรอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำท้องถิ่น (ถิ่นอ่ืน) 
หมำยถึง คัมภีร์อรรถกถำประเภทต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรผลิตขึ้นในประเทศทั้งหลำยที่นับถือพระพุทธ -
ศำสนำเถรวำทแบบลังกำ  เป็นต้นว่ำ ลังกำ เมียนมำร์ ไทย และลำว เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 คือ
หลังจำกกำรท ำสังคำยนำครั้งท่ี 7 ในลังกำ สิ้นสุดเมื่อพุทธศตวรรษที่ 24 
 เหตุกำรณ์หลังจำกที่ปรำกฏว่ำประเทศต่ำง ๆ เหล่ำนี้ รจนำคัมภีร์ทำงศำสนำ แต่จะใช้
ภำษำท้องถิ่นของตนเป็นต้นว่ำ เมียนมำร์ สิงหล ไทย ซึ่งงำนเหล่ำนี้เรียกว่ำ วรรณกรรมทำงพระพุทธ-
ศำสนำ 
       (1.3) แบ่งตามภาษา กำรแบ่งตำมนัยนี้เป็นกำรยึดภำษำที่ใช้เขียน
คัมภีร์เป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
        (ก) มคธอรรถกถำ หมำยถึงอรรถกถำที่รจนำเป็นภำษำบำลี 
กล่ำวคือใช้หลักนิรุกติศำสตร์ภำษำบำลี แต่ใช้รูปอักษรหรือสัททรูปเป็นของท้องถิ่น (ประเทศ) 
เนื่องจำกภำษำบำลีเองไม่มีรูปอกัษรใช้ ดังกรณีพระไตรปิฎก เป็นต้น 
        (ข) สิงหลำทิอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำถิ่นภำษำสิงหล 
เป็นต้น หมำยถึงอรรถกถำยุคแรก ๆ ที่ เกิดขึ้นในลังกำ เรียกว่ำ โบรำณอรรถกถำนั่นเอง เช่น    
มหำปัจจรีอรรถกถำ กุรุนทีอรรถกถำ อันธกอรรถกถำ เตลคุอรรถกถำ เป็นต้น97 
       (1.4) แบ่งตามเนื้อหา กำรแบ่งอรรถกถำตำมเนื้อหำนี้เรียกอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ แบ่งตำมวิธีกำรอธิบำยเนื้อหำหรือกำรน ำเรื่องรำวในพระไตรปิฎกมำอธิบำย ก ำหนดได้
เป็น 2 ประกำร คือ 
        (ก) เชฏฐคันถอรรถกถำ แปลว่ำ คัมภีร์ชุดใหญ่หรือหัวแม่มือ 
หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำที่รจนำอธิบำยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ตำม
สำยหมวดหมู่แห่งคัมภีร์นั้น ๆ ในแง่ของกำรอธิบำยควำม แต่ท่ำนรจนำเป็นคัมภีร์ใหญ่ มีหลำยภำค
หลำยบรรพ  
        (ข) กนิฏฐคันถอรรถกถำ แปลว่ำ คัมภีร์ชุดเล็ก/นิ้วก้อย 
หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำที่รจนำอธิบำยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
                                                      

 96  จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, หน้ำ  137-138. 
 97  เร่ืองเดียวกัน, หน้ำ 7 - 8. 



29 
 

ตำมล ำดับควำมสัมพันธ์ของสำยปิฎกเช่นเดียวกับคัมภีร์หลักนั้นเอง แต่ท่ำนรจนำเป็นคัมภีร์เล่มเล็ก ๆ 
เพียงจับควำมตอนใดตอนหนึ่งของพระไตรปิฎกมำอธิบำยและจบควำมลงเฉพำะตอนนั้น 
      (2) สังเขปอรรถกถา : อรรถกถาโดยย่อ/รวบยอด 
      สังเขปอรรถกถำ หมำยถึง ลักษณะของคัมภีร์อรรถกถำท้ังปวงเมื่อว่ำโดย
สรุปหรือโดยรวบยอดเพ่ือให้เห็นภำพรวมของอรรถกถำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
       (2.1) คันถิตรอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำสำยพระไตรปิฎก 
หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำที่รจนำอธิบำยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดย
เรียงล ำดับควำมสัมพันธ์ 
       (2.2) คันถันตรอรรถกถำ แปลว่ำ อรรถกถำนอกสำยพระไตรปิฎก 
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
        (ก) รูปแบบกำรรจนำ เป็นรูปแบบกำรรจนำที่รจนำอธิบำย   
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก โดยรจนำรวบยอดตำมทัศนะของตน เช่น วิ
สุทธิ-มรรค เป็นต้น 
        (ข) เนื้อหำไม่เกี่ยวข้องกับหลักค ำสอน แต่ผู้เขียนจะน ำเรื่อง
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น นิทำนพื้นบ้ำน เป็นต้นมำรจนำ 
 กำรรจนำวรรณคดีบำลีอรรถกถำเป็นประเภทต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นเป็นกำร
แบ่งโดยยึดวิธีกำรอธิบำยควำมของคัมภีร์อรรถกถำตำมรูปแบบของวรรณคดีเป็นหลักและกำรแบ่งเพ่ือ
กำรแยกศึกษำเป็นเฉพำะเรื่องเท่ำนั้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้วรูปแบบและเนื้อหำของวรรณคดีบำลี
เหล่ำนี้มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว ยังสำมำรถโยงไปยังอีกเรื่องหนึ่ง
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรียกว่ำเป็น 2 ด้ำนของสิ่งเดียวกัน  
 ประเภทของอรรถกถำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) วิตถำรอรรถกถำ เป็น
คัมภีร์อรรถกถำที่มีกำรรจนำแบบพิสดำรตำมลักษณะ เงื่อนไข หรือทฤษฎี (ศำสตร์) ต่ำง ๆ และยัง
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ กำรแบ่งตำมผู้ประพันธ์หรือผู้รจนำเป็นหลัก กำรแบ่งตำมยุคสมัยโดยมี
กำรนับช่วงเวลำตั้งรจนำำนชิ้นนั้น ๆ ที่มีกำรผลิตขึ้นสู่วงกำรวรรณคดีบำลี กำรแบ่งตำมภำษำโดยยึด
ภำษำที่ใช้เขียนคัมภีร์เป็นหลัก และกำรแบ่งตำมเนื้อหำหรือกำรแบ่งตำมวิธีกำรอธิบำยเนื้อหำ หรือ
กำรน ำเรื่องในพระไตรปิฎกมำอธิบำย และ (2) สังเขปอรรถกถำเป็นลักษณะของคัมภีร์อรรถกถำที่มี
กำรรจนำโดยสรุปหรือโดยรวบยอด เพ่ือให้เห็นภำพรวมของอรรถกถำมี 2 สำยคือ อรรถกถำสำย
พระไตรปิฎกและสำยนอกพระไตรปิฎก 
   2.1.3.3 ลักษณะของคัมภีร์อรรถกถา 
   คัมภีร์อรรถกถำก็เหมือนกับคัมภีร์อ่ืน ๆ ในพระพุทธศำสนำที่จะต้องมีลักษณะกำร
ประพันธ์หรือกำรรจนำที่เป็นแบบเฉพำะของตนเองในประเด็นลักษณะของคัมภีร์อรรถกถำมีอยู่ 2 
ลักษณะ98 คือลักษณะของปุรำณอรรถกถำและลักษณะของอภินวอรรถกถำ 
 
 

                                                      

 98 เร่ืองเดียวกัน, หน้ำ 132 - 134. 
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      (1) ลักษณะของปุราณอรรถกถา 
      ปุรำณอรรถกถำ แปลว่ำ ค ำอธิบำยที่มีมำแล้วตั้งแต่เดิม หมำยถึงคัมภีร์     
อรรถกถำที่เป็นผลงำนของพระอริยสำวกในต้นพุทธกำล ที่สืบต่อกันมำตั้งแต่ปฐมสังคำยนำแล้ว ต่อมำ 
พระมหินทเถระได้น ำเข้ำไปเผยแผ่ในลังกำ และได้มีกำรแปลคัมภีร์อรรถกถำบำลีนี้สู่ภำษำสิงหล ใน
ประวัติกำรต่อมำพระสงฆ์ลังกำเองก็ได้รจนำคัมภีร์อรรถกถำเป็นภำษำสิงหลอีกด้วย 
      คัมภีร์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีต้นฉบับเหลืออยู่จนถึงสมัยพระพุทธโฆสำจำรย์ผู้
เดินทำงไปสู่ลังกำ จำกนั้นได้อันตรธำนหมดสิ้นอำจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือมคธอรรถกถำ
หรืออรรถกถำภำษำมคธ (บำลี) และสิงหลำทิอรรถกถำหรืออรรถกถำภำษำถิ่นมีภำษำสิงหล เป็นต้น 
มีรำยละเอียดดังนี้ 
       (1.1) มคธัฏฐกถำ : อรรถกถำภำษำมคธ (บำลี) 
       อรรถกถำภำษำมคธ (บำลี) หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำชุดใหญ่ที่ท่ำน       
พระมหินทเถระน ำเข้ำมำจำกอินเดียมีเนื้อหำครอบคลุมทั้งสำมปิฎก แต่นิยมเรียกรวม ๆ ว่ำ        
มหำอรรถกถำ พระมหำเถระร้อยกรองน ำสืบ ๆ กันมำ หรือมูลกถำ หมำยถึงอรรถกถำดั้งเดิมที่มำ
ตั้งแต่ครำวปฐมสังคำยนำจนถึงสังคำยนำครั้งที่ 5 มหำอรรถกถำอำจมีชื่อเรียกกันหลำยชื่อ โดย
เรียกชื่อตำมประวัติควำมเป็นมำได้ 2 ชื่อคือ โบรำณอรรถกถำ ปุพโพปเทสอรรถกถำ และเรียกชื่อตำม
เนื้อหำได้อีก 3 ชื่อคือ วินัยอรรถกถำ สันตันตอรรถกถำ และอภิธรรมอรรถกถำ 
       (1.2) สีหลำทิอรรถกถำ : อรรถกถำภำษำถ่ิน สีหลเป็นต้น 
       สีหลำทิอรรถกถำ หมำยถึงอรรถกถำภำษำถิ่นมีภำษำสีหลและ
ภำษำอินเดียใต้เป็นต้น ที่มีอ้ำงอิงอยู่ในบัญชีอรรถกถำภำษำบำลีปัจจุบันมีอยู่ 18 คัมภีร์แต่ในที่นี้ ขอ
ยกมำประกอบกำรศึกษำเพียง 5 ชื่อได้แก่ มหำปัจจรียอรรถกถำ กุรุนทีอรรถกถำ อำคมอรรถกถำ  
ทีฑอรรถกถำ ชำตกอรรถกถำ เป็นต้น บรรดำชื่อคัมภีร์เหล่ำนี้เมื่อส ำรวจอย่ำงคร่ำว ๆ แล้วจะพบว่ำ
เป็นชื่อที่อ้ำงอิงกันมำตำมภำษำ และเนื้อหำแห่งปิฎกท่ีแยกแบ่งตำมรำยละเอียดของแต่ละคัมภีร์ 
      (2) ลักษณะของอภินวอรรถกถา 
      ค ำว่ำ อภินวอรรถกถำ แปลว่ำ คัมภีร์อรรถกถำใหม่ หมำยถึงคัมภีร์  
อรรถกถำภำษำบำลีภำษำอินเดีย (ปัลลวะ, คฤนถ์) ภำษำสีหล ภำษำเมียนมำร์ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ปลำยพุทธศตวรรษที่ 9 ลงมำโดยยึดคัมภีร์ทีปวังสะที่รจนำในลังกำรำว พ.ศ. 895 รัชสมัยพระเจ้ำมหำ
เสนะ (พ.ศ. 868- 895) เป็นเพดำนควำมคิดและผลงำนของพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นหลัก ในกำรแปล
เรียบเรียงดังกล่ำว พระพุทธโฆสำจำรย์อ้ำงว่ำ อำศัยเค้ำโครงเรื่องคัมภีร์มหำอรรถกถำเป็นต้นแบบ จึง
น่ำเชื่อว่ำทั้งปุรำณอรรถกถำและอภินวอรรถกถำมีรูปแบบและเนื้อหำอันเดียวกันเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 
       (2.1) คันถำรัมภกถำ แปลว่ำ ค ำปรำรภคัมภีร์ หมำยถึงค ำเริ่มแรก
ส ำหรับเปิดเรื่องรำวก่อนที่จะด ำเนินเหตุกำรณ์ ต่อไปจึงก ำหนดเนื้อหำได้ 3 ส่วน คือ 
        (ก) ปณำมคำถำ ว่ำด้วยกำรสรรเสริญพรรณนำคุณพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นบทนมัสกำรพระรัตนตรัย นิยมรจนำเป็นร้อยกรอง (ฉันท์) แบบต่ำง ๆ 
        (ข) ประวัติกำลกถำ ว่ำด้วยค ำบอกเล่ำเกี่ยวกับควำมเป็นมำ
ของอรรถกถำเล่มนั้น ๆ 
        (ค) กถำมรรค ว่ำด้วยระเบียบถ้อยค ำหรือวิธีกำรเรียบเรียง  
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       (2.2) นิทำนกถำ แปลว่ำ ค ำเริ่มต้น หมำยถึงข้อควำมเบื้องต้น
ส ำหรับเป็นพ้ืนฐำนก่อนที่จะด ำเนินเรื่องรำวต่อไป ท ำนองเดียวกับบทน ำเรื่องในงำนวิชำกำรสมัย
ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
        (ก) พำหิรนิทำน ว่ำด้วยนิทำนนอกเรื่องรำว ได้แก่ เรื่องรำว
ส่วนอื่น ๆ ที่ผู้รจนำเห็นควรว่ำผู้อ่ำนควรทรำบด้วยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใกล้ชิดนักกับพระพุทธพจน์ มี
อยู่ 3 ส่วน คือ 
         -ทูเรนิทำน ได้แก่ เรื่องรำวตั้งแต่พระมหำสัตว์บ ำเพ็ญ
บำรมีแทบเบื้องบำทของพระพุทธเจ้ำนำมว่ำทีปังกร จนถึงจุติจำกสวรรค์ชั้นดุสิตมำบังเกิดเป็นพระ
เวสสันดรในเมืองมนุษย์ 
         -อวิทูเรนิทำน ได้แก่ เรื่องรำวตั้งแต่จุติจำกภพดุสิตจนถึง
พระสัพพัญญตุญำณท่ีโพธิมัณฑสถำน 
         -สั น ติ เกนิ ท ำน  ได้ แ ก่  เรื่ อ งรำวตั้ งแต่ ท ร งบ รรลุ         
พระสัพพัญญุตญำณ ณ ควงไม้มหำโพธิ์จนถึงเตียงเป็นที่ปรินิพพำน 
        (ข) อัพภันตรนิทำน ว่ำด้วยนิทำนในเรื่อง ได้แก่ ประวัติและ
ควำมเป็นมำของพระพุทธพจน์แห่งนั้นว่ำ 
         -ตรัสแก่ใคร 
         -ที่ไหน 
         -ปรำรภเรื่องอะไร และ 
        -นับหนึ่งเข้ำในองค์แห่งนวังคสัตถุศำสตร์อย่ำงไร ? 
       (2.3) วรรณนำ แปลว่ำ กำรกล่ำวเป็นเรื่องรำวอย่ำงละเอียด 
หมำยถึงเนื้อหำของอรรถกถำอันเป็นค ำอธิบำยหลักค ำสอนของคัมภีร์โดยตรง โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรอธิบำยควำม ดังนี้ 
        (ก) ลักษณะวรรณนำ ลักษณะกำรอธิบำยควำมแบ่งออกเป็น 
2 วิธีกำรคือ 
         -พระพุทธพจน์ที่น ำมำจำกพระไตรปิฎกโดยตรง 
         -ค ำอธิบำยขยำยควำมอันเป็นรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ 
สถำนที่ บุคคล สภำพ แวดล้อมทำงสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ  
        (ข) หลักเกณฑ์กำรพรรณนำควำม หลักเกณฑ์กำรพรรณนำ
ควำมของคัมภีร์อรรถกถำ เฉพำะในสำยพระไตรปิฎกท่ำนจะวำงหลักเกณฑ์ไว้ 3 ประกำร ได้แก่ 
         -แบ่งเนื้อหำตำมปิฎก กล่ำวคือเบื้องต้นแบ่งเป็นเรื่อง
หรือหมวดใหญ่ ๆ ตำมปิฎก แล้วแบ่งเป็นตอน วรรค และแบ่งย่อยออกไปจนถึงเรื่อง 
         -สูตรแรกจะอธิบำยข้อควำมหลัก ๆ เรียงล ำดับกันไป 
         -สูตรต่อ ๆ ไปจะละข้อควำมที่เคยอธิบำยไว้แล้วและ
ข้อควำมที่เห็นว่ำง่ำย จะอธิบำยข้อควำมที่ยังไม่เคยอธิบำยและข้อควำมท่ีเห็นว่ำยังไม่ชัดเจนพอ 
        (ค) วรรณนำวิธำน วิธีกำรพรรณนำอธิบำยควำมคัมภีร์อรรถ-
กถำมีหลักอยู่ 2 ประกำร คือ 
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         -ปทวรรณนำ กำรพรรณนำศัพท์  บท ถ้อยค ำและ
ข้อควำมแบ่งย่อยออกเป็น 3 อย่ำง คือ 
          พยัญชนนิเทศ คือชี้แจงพยัญชนะเป็นกำรอธิบำยรูป
ศัพท์ในแง่กำรสร้ำงค ำ (อักขรวิธี) หน้ำที่ (กำรก) และควำมสัมพันธ์ของบท (วำกยสัมพันธ์) ตำม
ระเบียบแบบแผนทำงไวยำกรณ์ 
          อุปสัคคนิเทศ คือชี้แจงอุปสรรค ในแง่เนื้อหำ (อรรถ) 
ของอุปสรรคว่ำมีควำมหมำยอย่ำงไร เช่น เอว  ศัพท์ เป็นต้น 
          อัตถนิเทศ คือชี้แจงอธิบำยอรรถ ได้แก่ กำรอธิบำย
เนื้อหำหรือควำมหมำยของบทในแง่มุมหมำยต่ำง ๆ โดยพยัญชนะ อุปสรรค หรือโดยบท เช่น 
    โดยพยัญชนะ : โกโธ โทโส กุชฺฌนำ 
    โดยอุปสรรค : สมิทฺธิ ลำโภ ปฏิลำโภ 
    โดยอรรถ : ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล  เนปญฺ    
         -อัตถวรรณนำ กำรขยำยควำมอย่ำงละเอียดที่เรียกว่ำ 
อรรถกถำ และกำรพรรณนำ ควำมที่เรียกว่ำ วรรณนำ สังวรรณนำอันเป็นสำระส ำคัญของคัมภีร์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
          ปริยำยนิเทศ คือชี้แจงโดยปริยำย เป็นกำรน ำเรื่อง 
รำวและเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏหรือไม่ปรำกฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นต้นมำเป็นส่วนขยำยควำม เพ่ือให้
เข้ำใจเนื้อหำส่วนนั้นและเก่ียวข้องดียิ่งขึ้น 
          ปรมัตถนิ เทศ คือชี้แจงโดยเนื้อหำ ล้ วนเป็นกำร
อธิบำยค ำสอนในแง่สุตตันตภำชนีย์ (อธิบำยแบบพระสูตร) และในแง่อภิธรรมภำชนีย์ (อธิบำยแบบ
ปรมัตถ์) 
       (2.4) นิคมกถำ แปลว่ำ ค ำลงท้ำย หมำยถึงค ำสรุปตอนท้ำยเรื่อง 
ท่ำนนิยมรจนำเป็นร้อยกรอง (คำถำ) โดยรจนำตำมแบบฉันท์ชนิดต่ำง ๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
        (ก) อำยำจนกถำ ว่ำด้วยค ำร้องขอ ได้แก่ อ้อนวอน เชื้อเชิญ
ให้รจนำคัมภีร์ ระบุชื่อผู้อำรำธนำหรือวัตถุประสงค์ในกำรรจนำ 
        (ข) วจนมรรค ว่ำด้วยล ำดับแห่งถ้อยค ำ ได้แก่ หลักเกณฑ์ 
หรือวิธีกำรในกำรรจนำคัมภีร์นั้น ๆ  
        (ค) มโนรถกถำ ว่ำด้วยควำมปรำรถนำแห่งใจ ได้แก่ ควำม 
หวัง ควำมปรำรถนำผู้รจนำประสงค์ให้เกิดขึ้นอันเป็นอำนิสงส์จำกกำรรจนำคัมภีร์ เช่น ค ำกล่ำวที่ว่ำ 
ขอให้ข้ำพเจ้ำได้ดวงตำเห็นธรรม พระรำชำจงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ฝนจงตกต้องตำมฤดูกำล 
ฯลฯ99 
 ลักษณะกำรรจนำคัมภีร์อรรถกถำตำมที่กล่ำวมำมี 2 ลักษณะ คือ ปุรำณอรรถกถำเป็น
คัมภีร์ที่มีกำรอธิบำยมำแล้วแต่ดั้งเดิม หมำยถึงคัมภีร์อรรถกถำที่เป็นผลงำนของพระอริยสำวกในต้น
พุทธกำลที่สืบต่อกันมำตั้งแต่ปฐมสังคำยนำจนถึงสังคำยนำครั้งที่ 5 เรียกรวม ๆ ว่ำ มหำอรรถกถำ 

                                                      

 99 เร่ืองเดียวกัน, หน้ำ 136-137. 
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และอภินวอรรถกถำเป็นคัมภีร์อรรถกถำใหม่ แต่อรรถกถำทั้ง 2 ต่ำงมีรูปแบบและเนื้อหำอันเดียวกัน
ใน 4 ลักษณะ ซึ่งประกอบด้วย (1) คันถำรัมภกถำ ได้แก่อรรถกถำที่มีค ำเริ่มแรกส ำหรับเปิดเรื่องรำว
ก่อนจะด ำเนินเหตุกำรณ์ (2) นิทำนกถำ ได้แก่อรรถกถำที่มีข้อควำมเบื้องต้นก่อนจะด ำเนินเรื่องรำว
ต่อไป (3) วรรณนำ ได้แก่เนื้อหำของอรรถกถำอันเป็นค ำอธิบำยหลักค ำสอนของคัมภีร์โดยตรง และ 
(4) นิคมกถำ ได้แก่ค ำสรุปตอนท้ำยเรื่องที่ท่ำนนิยมรจนำเป็นร้อยกรอง (คำถำ) โดยรจนำตำมแบบ
ฉันท์ชนิดต่ำง ๆ 
   2.1.3.4 กําเนิดและพัฒนาของอรรถกถา 
   กำรศึกษำก ำเนิดและพัฒนำของคัมภีร์อรรถกถำ ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ เพรำะจะช่วยให้เห็นเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลำ
ได้ชัดขึ้นแล้วอำจแบ่งช่วงเวลำที่เรียกว่ำยุคสมัยได้ดังนี้ 
      (1) อรรถกถายุคพระธรรมวินัย 
      ยุคพระธรรมวินัย คือช่วงตั้งแต่พรรษำที่ 1 จนถึงพรรษำที่ 45 ของ
พระพุทธเจ้ำ นับเป็นระยะเวลำที่พระองค์เสด็จสู่คำม นิคม และนครน้อยใหญ่ เพ่ือเผยแผ่และ
ประกำศค ำสอนรวมเวลำ 45 ปีก่อนพุทธศักรำช (พ.ศ.) อำจพิจำรณำได้เป็น 2 ด้ำนคือ 
       (1.1) ด้านการสืบทอดพระพุทธพจน์หรือหลักคําสอน หลักค ำ
สอนทั้งหมดได้รับกำรบันทึกโดยวิธีท่องจ ำน ำสืบ ๆ กันมำ ในรูปแบบของมุขปำฐะ (ค ำออกจำกปำก 
ข้อควำมที่ท่องจ ำกันมำโดยปำกเปล่ำหรือต่อปำกกันมำ หรือเรียกว่ำ มุขปำฐะ ก็ได้) มีกำรจ ำเป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้สะดวกต่อกำรท่องจ ำเรียกว่ำ ภำณวำร (วำระแห่งกำรสวด) หรือศึกษำเล่ำเรียนใน
ส ำนักท้ังหลำย และบำงส่วนอำจจำรึกเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วด้วย  
       (1.2) ด้านการอธิบาย/ตีความพระพุทธพจน์ ในด้ำนกำรอธิบำย     
พระพุทธพจน์นั้น บำงครั้ง เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแล้ว ตอนใดที่ทรงเห็นว่ำ
ผู้ฟังไม่เข้ำใจหรือยังไม่ชัดเจนพอ ก็จะทรงขยำยควำมตอนนั้นอีก เช่นพระองค์ทรงแสดงไว้ตอนหนึ่งว่ำ 
      น วณ  ปฏิจฺฉำเทตำ โหติ 
      แปลว่ำ ภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผล100 
 แล้วทรงอธิบำยควำมข้อนี้ไว้ตอนท้ำยว่ำ 
  ภิกษุทั้งหลำย ภิกษุที่ชื่อว่ำเป็นผู้ไม่ปิดแผล คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตำแล้ว
ย่อมรวบถือ ไม่ปฏิบัติเพ่ือส ำรวมจักขุนทรีย์ เมื่อภิกษุไม่ส ำรวมแล้ว จะเป็นบำปให้อกุศลธรรม คือ
อภิชฌำโทมนัสเข้ำครอบง ำได้ ไม่รักษำจักขุนทรีย์ ไม่ส ำรวมในจักขุนทรีย์ ฯเปฯ101  
 ลักษณะดังกล่ำวนี้จะปรำกฏอยู่ในพระสูตรทั่วไป เบื้องต้น พระพุทธเจ้ำจะยกหลักธรรมที่
ทรงประสงค์จะแสดงขึ้นเป็น “หัวข้อ” หรือ “อุเทศ” เท่ำนั้น ต่อล ำดับนั้นไป จึงทรงแสดงอธิบำย
ควำมหลักธรรมที่ยกข้ึนเป็นอุเทศแล้วนั้นอย่ำงพิสดำร ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่ำวนี้ พระอำจำรย์รุ่นต่อ ๆ 
มำ เช่น พระธรรมปำละ ได้ยืนยันในงำนเขียนของท่ำนว่ำ 
 ป มสงฺคีติย  ยำ อฏฺ กถำ สงฺคีตำติ วจเนน สำ ภควโต ธรมำนกำเลปิ อฏฺ กถำ ส วิชฺชติ ฯ 
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 แปลว่ำ อรรถกถำที่ว่ำสังคีติกำจำรย์ร้อยกรองไว้แล้ว เมื่อครำวปฐมสังคำยนำนั้น เป็น
อรรถกถำที่มีอยู่ในสมัยพระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ ฯ102 
 นอกจำกนี้ยังปรำกฏว่ำ หำกภิกษุรูปใดสำมำรถจะอธิบำยพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้ให้
กว้ำงพิสดำรจนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ๆ ขึ้นอีก พระองค์ก็จะทรงยกย่องให้ปรำกฏในหมู่สงฆ์ดั งกรณี
ของพระสำรีบุตรเถระและพระมหำกัจจำยนเถระ เป็นต้น 
 ดังนั้น กำรอธิบำยพระพุทธพจน์จึงไม่ใช่ข้อห้ำม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่ำผู้ที่จะสอนตั้งตัวเป็น
ครูหรือตั้งตัวเป็นอำจำรย์รับสัทธิวิหำริกหรืออันเตวำสิกในส ำนักสอนของพระธรรมวินัย ต้องช ำนำญ
ทั้งภิกขุวิภังค์และภิกขุณีวิภังค์จนสำมำรถสำธยำยได้ช่ ำชองคล่องปำก ถ้ำจะอธิบำยทีฆนิกำยต้อง
ช ำนำญมหำวรรค จะอธิบำยมัชฌิมนิกำยต้องช ำนำญมูลปัณณำสก์ เป็นต้น103  
      (2) อรรถกถายุคพระไตรปิฎก 
      ยุคพระไตรปิฎกอำจแบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ รวมเวลำประมำณ 1,000 ปี 
คือยุคแรกเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1 เมือ่มีกำรท ำมหำสังคำยนำครั้งที่ 1 หลังพุทธปรินิพพำนได้ 3 เดือน สิ้นสุด
เมื่อกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 5 (พ.ศ. 433) ปรำรภจำรึกพระพุทธวจนะเป็นลำยลักษณ์อักษรลงสู่ใบลำน 
สมัยพระเจ้ำวัฏฏคำมินีอภัย (พ.ศ 439 -444) ในสมัยพุทธกำลนั้น เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ทรง
แสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแล้ว ตอนใดหำกทรงเห็นว่ำยังไม่ชัดเจนพอ ก็จะทรงอธิบำยข้อควำมตอนนั้น
ไปด้วย และหำกปรำกฏว่ำ มีภิกษุรูปใดสำมำรถจะอธิบำยพระพุทธพจน์ได้ถูกต้องมำกข้ึน ก็จะทรงยก
ย่องให้ปรำกฏในหมู่พุทธบริษัทอีกด้วย104 
 แต่เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพำนแล้วได้ 3 เดือน ปรำกฏว่ำมีกำรร้อยกรองพระพุทธพจน์ไว้
ในรูปแบบเดียวกัน เรียกว่ำ ปฐมสังคีติ และได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเดียวกันนี้อีกหลำยครั้งต่ำงวำระ
และต่ำงกรณีกัน จนถึงปัญจมสังคีติหรือสังคำยนำครั้งที่ 5 ที่กระท ำโดยพระพุทธทัตตเถระ ในรัชกำล
ของพระเจ้ำวัฏฏคำมินีอภัย (พ.ศ. 239- 444) 
 จะเห็นได้ว่ำระยะเวลำดังกล่ำวนี้ยำวนำนถึง 4 ศตวรรษครึ่ง หลักค ำสอน (พระธรรมวินัย) 
และภูมิธรรมภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ ที่คัดสรรบอกเล่ำกันมำอย่ำงมุขปำฐะ 4 ชั่วอำยุคน ก็ได้รับกำร
จำรึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ท ำให้พุทธธรรมมีสถำนะม่ันคงเป็นวรรณคดีบำลีสมบูรณ์เต็มท่ี 
 ส่วนยุคที่สองเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 450 คือหลังกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 5 จนถึง พ.ศ. 956 คือ
สังคำยนำครั้งที่ 6 ช่วงระยะเวลำดังกล่ำวนี้กินเวลำถึง 500 กว่ำปี มีวรรณคดีบำลีส ำคัญ ๆ เกิดขึ้น 
เป็นที่รู้จักได้และได้รับกำรยกย่อง 3 คัมภีร์ คืออรรถกถำมหำวรรค คัมภีร์มหำปัจจรีย์อรรถกถำ และ
คัมภีร์กุรุนทีอรรถกถำ แต่หลังจำกสิ้นสุดรัชกำลของพระเจ้ำวัฏฏคำมินีอภัยแล้ว ล่วงมำจนถึงรัชกำล
ของพระเจ้ำมหำนำมะ (พ.ศ. 952- 974) รวมกษัตริย์ลังกำจำกล ำดับที่ 19 พระเจ้ำวัฏฏคำมินีอภัย
จนถึงล ำดับที่ 62 พระเจ้ำมหำนำมะ รวม 44 พระองค ์
 ตลอดระยะเวลำดังกล่ำวนี้  มีงำนอรรถกถำบำลีเกิดขึ้น 2 ลักษณะ คืออรรถกถำ
พระไตรปิฎก และอรรถกถำพิเศษที่เรียกว่ำ ปกรณ์วิเสส เช่น คัมภีร์ทีปวงศ์และคัมภีร์มหำวงศ์เกิดขึ้น
แล้วในโลกลังกำ แต่ไม่มีข้อมูลด้ำนโบรำณอรรถกถำอยู่เลย จนถึง พ.ศ. 956 คือครำวที่พระพุทธโฆสำ
                                                      

 102 อ้างแล้ว. 
 103 วิ.อ. (บำลี) 2/3/7-8. 
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จำรย์เดินทำงไปลังกำได้รจนำและแปลคัมภีร์อรรถกถำไว้จ ำนวนมำก ซึ่งลังกำจัดเป็นสังคำยนำครั้งที่ 
6 ปรำกฏจำกค ำบอกเล่ำของพระพุทธโฆสำจำรย์ว่ำ 
       ส วณฺณนำ สีหลทีปเกน 
       วำกฺเยน เอสำ ปน สงฺขตตฺตำ 
       น กิญฺจิ อตฺถ  อภิสมฺภุณำติ 
       ทีปนฺตเต ภิกฺขุชนสฺส ยสฺมำ ฯ 
       ตสฺมำ อิม  ปำลินยำนุรูปํ 
       ส วณฺณน ทำนิ สมำรภิสฺส  
       อชฺเฌสน  พุทธสิริวฺยสฺส 
       เถรสฺส สมฺมำสมนุสฺสรนฺโต ฯ 105 
  แปลว่ำ เพรำะสังวรรณนำนี้ มิได้อ ำนวยประโยชน์อะไร   แก่ชำวภิกษุ 
  ในท้องถิ่นอ่ืน เพรำะท่ำนเรียบเรียงไว้ด้วยภำษำชำวเกำะสิงหล  ฉะนั้น  
  ข้ำพเจ้ำผู้ร ำลึกอยู่ด้วยดีโดยชอบ ถึงค ำเชิญของท่ำนพระมหำเถระนำม 
  ว่ำพุทธสิริ จึงจักรจนำสังวรรณนำนี้ อันควรแก่นัยแห่งพระบำลี ณ บัดนี้ ฯ 
 กำรกล่ำวหรือกำรพรรณนำควำมไม่ใช่แต่เท่ำนี้ แต่ยังมีค ำบอกเล่ำท ำนองเดียวกันยัง
ปรำกฏในงำนแปลและเรียบเรียงอรรถกถำสำยพระไตรปิฎกทั้งชุดอีกด้วย กล่ำวคือหำกเล่มใดมี 
“อำรัมภกถำ” ก็มักจะปรำกฏข้อควำมลักษณะเดียวกันนี้ เช่นในคัมภีร์สุมังคลวิลำสินี ควำมว่ำ 
 อรรถกถำใดอันพระอรหันต์ 500 องค์สังคำยนำแล้วแต่ต้นและสังคำยนำต่อมำเพ่ือ
ประกำศเนื้อควำมของทีฆนิกำย ซึ่งก ำหนดหมำยไว้ด้วยสูตรขนำดยำวละเอียดลออประเสริฐกว่ำนิกำย
อ่ืน ที่พระพุทธเจ้ำและพระสำวกสังวรรณนำไว้ มีคุณค่ำในกำรปลูกฝังศรัทธำ แต่ภำยหลังพระมหินท-
เถระน ำมำเกำะสิงหล ต่อมำได้เรียบเรียงด้วยภำษำสิงหล เพ่ือประโยชน์แก่ชำวสิงหลทั้งหลำย 
 ต่อจำกนั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้แปลภำษำสิงหลเป็นภำษำมคธ ถูกต้องตำมหลักภำษำไม่ผิดเพ้ียน
อักษรสมัยของพระเถระคณะมหำวิหำร ผู้เป็นประทีปแห่งเถรวงศ์ที่วินิจฉัยไว้ละเอียดลออจะตัด
ข้อควำมที่ซ้ ำซ้อนกันออก แล้วประกำศข้อควำม (ใหม่) เพ่ือควำมชื่นชมยินดีของสำธุชน และเพ่ือ
ควำมยั่งยืนของพระธรรม ฯ106 
 จำกข้อควำมที่อ้ำงถึงนี้  พระพุทธโฆสำจำรย์ได้พูดถึงประโยคหลักอยู่  2 ประเด็นคือ 
ประวัติและควำมเป็นมำของปุรำณอรรถกถำ และหลักเกณฑ์กำรแปลและเรียบเรียงในงำนของท่ำน 
      (3) อรรถกถายุคหลังพระไตรปิฎก  
      อรรถกถำยุคหลังพระไตรปิฎกอำจแบ่งพัฒนำกำรออกเป็น 2 ลักษณะ 
ซึ่งเรียกว่ำ พัฒนำกำรยุคอภินวอรรถกถำ และพัฒนำกำรอรรถกถำยุควรรณคดีบำลีท้องถิ่น ดังนี้ 
       (3.1) พัฒนาการยุคอภินวอรรถกถา อรรถกถำในยุคนี้เริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ. 950 คือก่อนท ำกำรสังคำยนำครั้งที่ 6 เล็กน้อย ในรัชกำลของพระเจ้ำมหำนำมะ (พ.ศ. 552- 
974) กษัตริย์ลังกำปรำรภเหตุแห่งพระพุทธโฆสำจำรย์แปลและเรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถำสีหลสู่ภำษำ
มคธ จนถึง พ.ศ. 1587 คือกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 7 ในรัชกำลของพระเจ้ำปรักกมำพำหุมหำรำช 
                                                      

 105 วิ.อ. (บำลี) 1/-/2-3. 
 106 ที.สี.อ. (บำลี) 1/-/1. 
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(พ.ศ. 1680-1696) และสิ้นสุดลงก่อนกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2331) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น 
 คัมภีร์อรรถกถำที่พระมหำเถระทั้งหลำยได้ยกขึ้นสู่กำรวินิจฉัยและสอบทำนมำบ้ำ งแล้ว
โดยเริ่มมำตั้งแต่กำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 1 และน ำสืบ ๆ กันมำ จนถึงกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 3 เมื่อ 
พ.ศ. 238 และตลอดระยะเวลำ 2 ศตวรรษดังกล่ำวนี้ น่ำจะมีกำรจำรึกค ำอธิบำยพุทธธรรมเป็นลำย
ลักษณ์อักษรแล้ว นั่นคือคัมภีร์มหำอรรถกถำเป็นฉบับบำลีอักษรพรำหมี 
 พระมหินทเถระและคณะเมื่อเดินทำงมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำในลังกำ ได้น ำคัมภีร์
พระไตรปิฎกและอรรถกถำมำด้วย ส่วนหนึ่งเป็นมุขปำฐะหมำยถึงได้มีพระมหำเถระผู้ทรงจ ำ
พระไตรปิฎกติดตำมมำ แต่ส่วนหนึ่งเป็นคัมภีร์ใบลำนที่ยึดตำมแบบอย่ำงของศิลำจำรึกพระเจ้ำอโศก
มหำรำช107 ต่อมำในปีเดียวกันนั้นเอง (พ.ศ. 238) พระมหินทเถระได้วำงรำกฐำนกำรศึกษำ โดยให้
พระสงฆ์ชำวลังกำท่องจ ำพระพุทธวจนะตำมแบบอินเดีย และได้ช่วยกันแปลคัมภีร์อรรถกถำบำลี
ทั้งหมดออกเป็นภำษำสีหล จึงเรียกกันต่อมำว่ำ สีหฬัฏฐกถำหรืออรรถกถำภำษำสีหล ครั้นถึงรัชกำล
พระเจ้ำมหำนำม (พ.ศ. 953-975)  ท่ำนพระพุทธโฆสำจำรย์ผู้เป็นพระอรรถกถำจำรย์ที่ยิ่งใหญ่ใน
ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ ได้เดินทำงจำกอินเดียใต้มำพ ำนัก ณ ส ำนักมหำวิหำรแล้วได้แปลอรรถ
กถำภำษำสิงหลเหล่ำนั้นกลับคืนเป็นภำษำบำลีอีกครั้งหนึ่ง 
 เรื่องรำวดังกล่ำวนี้ มีข้อควำมปรำกฏในคัมภีร์บำลีเก่ำ ๆ ประเภทปกรณ์หลำยเล่มและ
ตรงกันด้วยคือ คัมภีร์มหำวงศ์ ทีปวงศ์ ญำโณทัย ชินกำลมำลีปกรณ์ และสังคีติยวงศ์ แต่มีปริมณฑล
แห่งควำมรู้ที่ควรพิจำรณำเป็นประเด็น ๆ ไป ดังนี้ 
  1. สภำพแวดล้อมของข้อมูล ในขณะนั้นเรำมั่นใจได้ว่ำ ส ำนักมหำวิหำร คือหอไตรที่
ได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ มำตั้งแต่สมัยท่ำนพระมหินทเถระ (พ.ศ. 238) จนถึงเวลำที่
ท่ำนพระพุทธโฆสำจำรย์เดินทำงไปลังกำ (พ.ศ. 956) รวมเวลำ 700 ปี และเป็นแห่งเดียวในโลก แต่
ข้อเท็จจริงที่ประสบอยู่คือ 
   1.1 คัมภีร์มหำอรรถกถำฉบับภำษำบำลีอักษรพรหมีที่พระมหินทเถระน ำมำจำก
อินเดียนั้นไม่มีฉบับเหลืออยู่แล้ว  
   1.2 ที่เหลือเป็นฉบับภำษำสิงหลและเป็นเพียงฉบับแปล มิใช่ฉบับภำษำมคธ/
ภำษำอักษรสิงหลอย่ำงคัมภีร์พระไตรปิฎกภำษำบำลี อักษรสยำม พระไตรปิฎกภำษำบำลีอักษรขอม 
พระไตรปิฎกภำษำบำลีอักษรเมียนมำร์ หรือพระไตรปิฎกภำษำบำลีอักษรโรมัน เป็นต้น 
   1.3 กำรแปลอรรถกถำภำษำสิงหลเป็นภำษำมคธ/บำลีนั้น เป็นกำรแปลภำษำ
หนึ่งไปสู่อีกภำษำหนึ่ง ไม่ใช่กำรเปลี่ยนอักษรหรือปริวรรต เพรำะกำรท ำเช่นนั้นคงไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์มำกนัก 
  2. กำรแปลและเรียบเรียง กำรแปลภำษำสิงหลกลับไปสู่ภำษำมคธ/บำลีนั้น พระ
พุทธโฆสำจำรย์ได้แปลและเรียบเรียงคัมภีร์มหำอรรถกถำภำษำสิงหลเป็น 3 ลักษณะ คือ 
   2.1 จัดกลุ่มของเรื่องรำวออกเป็น 3 กลุ่มตำมลักษณะแห่งปิฎก คือ วินัยอรรถ
กถำ สุตตันตอรรถกถำและอภิธรรมอรรถกถำ  
                                                      

 107 ฉลำด บุญลอย. วรรณคดีบาลี ตอนที่ 1. (กรุงเทพมหำนคร : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , 
2506), หน้ำ 24.   
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   2.2. ตัดท่อนส่วนที่ (เห็นว่ำ) มีพิรุธบกพร่องและไม่ต้องกำรออก แล้วแก้ไขส่วนที่
คลำดเคลื่อนเพ่ิมเติมที่บกพร่อง และขยำยควำมบำงส่วนออกไปอย่ำงที่เรียกกันปัจจุบันว่ำ “แปลและ
เรียบเรียง” นั้นเอง จนกลำยรูปเป็นคัมภีร์เล่มใหม่ต่ำงหำก 
   2.3. ตั้งชื่อคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดสมกับที่ท่ำนพระมหำนำมกล่ำวไว้ในคัมภีร์มหำวงศ์ 
พงศำวดำรว่ำ 
     ตทนนฺตร  สุตฺตนฺปิฏโก มหำอฏฺ กถำย  สีหฬภำส  ปริวตฺเตตฺวำ มคธภำสำย  
สุมงฺคลวิลำสินี นำม ทีฑนิกำยตฺถกถญฺจ เปสิ ฯ 
     แปลว่ำ ล ำดับนั้น ก็ได้แปล (ปริวรรต) ภำษำสิงหล ในมหำอรรถกถำ แผนก
สุตตันตปิฎก โดยภำษำมคธ ตั้งไว้เป็นอรรถกถำทีฆนิกำย เรียกว่ำ สุมังคลวิลำสินี ฯ108 
 คัมภีร์มหำอรรถกถำส่วนที่ว่ำด้วยพระสูตรนี้ เองที่ เรียกว่ำ สุตตันตอรรถกถำ หรือ     
อรรถกถำสุตตันตปิฎก ภำษำสิงหลสมัยโบรำณ109 ท ำให้เข้ำใจคลำดเคลื่อนว่ำเป็นคัมภีร์คนละเล่ม 
พระพุทธโฆสำจำรย์ได้แปลสุตตันตอรรถกถำ (มหำอรรถกถำ) ออกเป็น 4 คัมภีร์110 คือ 
   สุมังคลวิลำสินี    อรรถกถำทีฆนิกำย 
   ปปัญจสูทนี    อรรถกถำมัชฌิมนิกำย 
   สำรัตถทีปนี    อรรถกถำสังยุตตนิกำย 
   มโนรถปูรณี    อรรถกถำอังคุตตรนิกำย 
 จำกหลักฐำนต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำช่วยสื่อควำมเข้ำใจได้ว่ำ คัมภีร์อรรถกถำมีมหำอรรถกถำ
เป็นต้นนั้น ต้นฉบับอันตรธำนแล้ว ดูจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่ำไหร่นัก เพรำะไม่ว่ำจะเป็นเค้ำโครง
เรื่องหรืออรรถที่เป็นสำระพร้อมข้อวินิจฉัยต่ำง ๆ แห่งมหำอรรถกถำแผนกสุตตันตปิฎก ล้วนปรำกฏ
อยู่แล้วในคัมภีร์ทั้ง 4 เล่มนั้นเอง ดังนั้น ยุคนี้จึงจัดว่ำเป็นยุคทองของวรรณคดีทำงพระพุทธศำสนำ
อย่ำงแท้จริง ผลงำนที่เกิดขึ้นในยุคนี้ต่ำงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นงำนที่รจนำอธิบำยพระพุทธวจนะได้
อย่ำงยอดเยี่ยมที่สุดเท่ำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะผลงำนของพระพุทธโฆสำจำรย์ เป็นต้นว่ำ วิสุทธิมรรค 
สมันตปำสำทิกำ สุมังคลวิลำสินี สำรัตถปกำสินี ฯลฯ รวมทั้งคัมภีร์ฎีกำอีกหลำยเล่ม เช่น สำรัตถทีปนี
ฎีกำ สำรัตถมัญชุสำฎีกำ เป็นต้น วรรณคดีบำลีส ำคัญ ๆ เหล่ำนี้ ถือว่ำเป็นแม่แบบในกำรเขียนและ
กำรศึกษำเล่ำเรียนมำจนถึงปัจจุบัน  
       (3.2) อรรถกถาท้องถิ่น อรรถกถำท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1600 
หลังจำกกำรท ำสังคำยนำครั้งที่ 7 ในลังกำจนถึง พ.ศ. 2400 รวมเวลำ 800 ปี ถือว่ำเป็นยุคเสื่อมของ
วรรณคดีบำลี ในช่วงเวลำดังกล่ำวนี้ปรำกฏตำมหลักฐำนว่ำมีกำรท ำสังคำยนำ 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละฝ่ำยต่ำง
นับกำรท ำสังคำยนำแตกต่ำงกัน คือ 
   พ.ศ. 2020 ในรัชกำลของพระเจ้ำติโลกรำชแห่งล้ำนนำ เรียกว่ำ อัฏฐมสังคำยนำ 
(สังคำยนำครั้งท่ี 8) 

                                                      

 108 ที.ปา.อ. (บำลี) 3/-/107-108. 
 109 เสนำะ ผดุงฉัตร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี. (กรุงเทพมหำนคร : มหำจุฬำลงกรณ-
รำชวิทยำลัย, 2531), หน้ำ 20. 
 110 ที.ปา.อ. (บำลี) 3/-/108. 
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   พ. ศ. 2331 ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เรียกว่ำ นวมสังคำยนำ (สังคำยนำครั้งท่ี 9) 
   พ. ศ. 2414 ในรัชกำลของพระเจ้ำมินดงแห่งเมียนมำร์ เรียกว่ำ ฉัฏฐสังคำยนำ 
(สังคำยนำครั้งท่ี 6)  
 ตลอดระยะเวลำที่กล่ำวนี้ ผลงำนด้ำนวรรณคดีบำลีได้มีกำรผลิตขึ้นและแพร่หลำยทั่วไป
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เมียนมำร์ ไทย วรรณคดีบำลีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น สำสนวังสัปปทีปิกำ (ศำสนวงศ์) ของพระปัญญำสำมีแห่ง เมียนมำร์ มังคลัตถ-
ทีปนีของพระศิริมังคลำจำรย์แห่งล้ำนนำ ชินกำลมำลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญำแห่งล้ำนนำ และ
สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัตแห่งรัตนโกสินทร์เป็นต้น 
 สรุปคือ ในพระอภิธรรมปิฎกมีเนื้อความอธิบายเป็นภาษาบาลีเรียกว่า อรรถกถา 
คัมภีร์อรรถกถา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เรียกว่าคัมภีร์มหาอรรถกถา อันเป็นอรรถาธิบายดั้งเดิม 
ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 
  1. ปกิณณกเทศนา เทศนาทั่วไปที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ด้วยพระองค์เอง เมื่อมี 
ผู้ทูลถามหรือเพ่ือให้คนรุ่นหลังเข้าใจ 
  2. สาวกภาษิต ถ้อยค าของพระสาวก  มี พระสารีบุตร พระอานนท์  พระมหา-
กัจจายนะ เป็นต้นที่กล่าวอธิบายหรือประมวลพระพุทธพจน์ไว้ อาทิเช่น 
   2.1 พระสารีบุตร กล่าวแนวทางในการลังคายนาไว้โดยย่อในสังคีติสูตรและ 
ทสุตตรสูตร 
   2.2 พระอานนท์ แสดงอุเทศและวิภังค์ของภัทเทกรัตตสูตรไว้ในอานันทภัทเทก-
รัตตสูตร 
   2.3 พระมหากัจจายนะ อธิบายภัทเทกรัตตสูตรไว้ในมหา กัจจายนภัทเทก-
รัตตสูตร 
 คัมภีร์มหาอรรถกถาได้รับสังคายนาในปฐมสังคายนาและสังคายนาครั้งอ่ืน  ๆ ต่อมา 
พระมหินทเถระได้ไปเผยแพร่พระศาสนาในลังกาทวีปหลังการสังคายนาครั้งที่ 3 โดยได้น า พระไตร-
ปิฎกและมหาอรรถกถาไปด้วย ภายหลังพระสิงหลได้แปลพระไตรปิฎกและมหาอรรถกถา  เป็นภาษา 
สิงหล เพ่ือให้กุลบุตรชาวสิงหลสามารถศึกษาได้โดยสะดวก ต่อมาภายหลังคัมภีร์  มหาอรรถกถาฉบับ 
บาลีเดิมได้สาบสูญไป เพราะภัยสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้ง 
 เมื่อพระพุทธโฆสาจารย์ได้เดินทางไปลังกาทวีปในรัชสมัยพระเจ้ามหานาม (พ.ศ. 953-
975) แล้วปริวรรตคัมภีร์มหาอรรถกถามาเป็นภาษาบาลีเพ่ือให้กุลบุตรผู้รู้ภาษาบาลีในประเทศต่าง  ๆ 
ใช้เป็นคู่มือศึกษาพระไตรปิฎก ต่อมาพระอรรถกถาจารย์รูปอ่ืนก็ด าเนินรอยตามโดยปริวรรตคัมภีร์ 
จากภาษาสิงหลมาเป็นภาษาบาลี ในบัจจุบันคัมภีร์อรรถกถาที่ปริวรรตจากภาษาสิงหลจึงมีอยู่อย่าง 
ครบถ้วน และมีคัมภีร์ที่อธิบำยควำมพระอภิธรรมรุ่นหลังที่เรียกว่ำ อรรถกถำสังเขป เป็นเหตุให้มีกำร
รจนำคัมภีร์อธิบำยเพิ่มเติม 
 2.1.4 ฎีกาพระอภิธรรม 
 คัมภีร์ที่เรียกว่ำ ฎีกำ หมำยถึงคัมภีร์ที่รจนำแก้ข้อควำมในคัมภีร์อรรถกถำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยกำรอธิบำยควำมหมำยและแปลควำมหมำยคัมภีร์อรรถกถำ จัดเป็นล ำดับหรือชั้นที่ 3 แห่งกำร
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อธิบำยควำมพระพุทธพจน์ กำรอธิบำยควำมดังกล่ำวนี้มีลักษณะเฉพำะด้ำนที่สื่อควำมหมำยจำกกำร
ตั้งชื่อคัมภีร์ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 
   2.1.4.1 ฎีกา : คัมภีร์ขยายเนื้อความ 
   ค ำว่ำ ฎีกำ หมำยถึงค ำอธิบำยขยำยควำมที่แก้และอธิบำยคัมภีร์อรรถกถำ ซึ่งเป็น
คัมภีร์ที่ท่ำนรจนำขึ้นมำเพ่ืออธิบำยขยำยข้อควำมที่ยำกต่อกำรเข้ำใจในคัมภีร์อรรถกถำ111 และบท
บำงบทจำกพระบำลีไตรปิฎกที่คัมภีร์อรรถกถำยังไม่ได้อธิบำยไว้ มีรำกศัพท์ดั้งเดิมจำกภำษำบำลีว่ำ ฏี
กำ ในคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ธำตุมำลำว่ำมำจำก ฏิก ธำตุ หรือ เฏก ธำตุ ลงในควำมหมำยว่ำ ไป หรือ 
ถึง (คตตฺเถ) แต่ท่ำนใช้ในควำมหมำยว่ำ รู้ (พุทฺธิย ) สมกับพระอัครวงศำจำรย์ได้ตั้งรูปวิเครำะห์ว่ำ 
 ฏีกียติ ชำนิยติ ส วณฺณนำย อตฺโถ เอตำยำติ ฏีกำ ฯ 
 แปลว่ำ เนื้อควำมแห่งคัมภีร์อรรถกถำ ย่อมรู้ได้คือเข้ำใจได้ ด้วยวรรณนำนั้น เหตุนั้น 
วรรณนำนั้น ชื่อว่ำ ฎีกำ (เป็นเครื่องอธิบำยควำมอรรถกถำให้เข้ำใจได้) ฯ112 
 อีกนัยหนึ่ง มีรูปวิเครำะห์ที่คล้ำยกันว่ำ 
 ฏีกียติ ชำนิยติ อฏฺ กถำยตฺโถ เอตำยำติ ฏีกำ ฯ 
 แปลว่ำ เรียกว่ำ ฎีกำ เพรำะเป็นคัมภีร์ที่ให้รู้ควำมหมำยของคัมภีร์อรรถกถำ ฯ113 
 อีกนัยหนึ่ง ถ้ำพิจำรณำถึงควำมหมำยของฎีกำ (ฏีกฺ) ธำตุ ที่แปลว่ำ  “ไป” อำจไม่ตรง
ตำมที่นักวิชำกำรต้องกำร แต่ในหลักภำษำบำลีมีค ำอธิบำยถึงธำตุที่มีควำมหมำยว่ำ “ไป” สำมำรถใช้
แทนควำมหมำยอ่ืนได้ ดังข้อควำมว่ำ 
 เยส  ธำตูน  คติอตฺโถ พุทฺธิปิ เตส  อตฺโถ ปวตฺติ ปำปุณำติปิ ฯ  
 แปลว่ำ ธำตุที่มีควำมหมำยว่ำ “ไป” ยังมีควำมหมำยว่ำ รู้ เป็นไป ได้ด้วย ฯ114 
 ค ำนี้ท่ำนจะใช้เป็นชื่อหลักต่อท้ำยคัมภีร์ ตำมลักษณะแห่งรูปแบบและเนื้อหำของกำร
อธิบำยควำม เช่น มูลฎีกำ อนุฎีกำ โปรำณฎีกำ อภินวฎีกำ มหำฎีกำและจูฬฎีกำ 
   2.1.4.2 ลีนัตถะ :  คัมภีร์ที่มุ่งอธิบายข้อความลี้ลับและกํากวม  
   ค ำนี้แปลตำมควำมนิยมว่ำ เนื้อควำม (อัตถ) อันลี้ลับ (นีล) อันหมำยถึงเนื้อควำมที่
ก ำกวมเข้ำใจยำก อันเป็นชื่อที่ประกอบกันขึ้นมำเป็นควำมหมำยของคัมภีร์ฎีกำ แล้วต่อท้ำยด้วยค ำว่ำ 
ปกำสนำ ปกำสินี (ประกำศ) และโยชนำ โชติกำ (ส่องสว่ำง) ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำให้เข้ำชุดกับค ำว่ำ  
ลีนัตถะ เช่น 
   ลีนัตถปกำสินี    เปิดเผยเนื้อควำมท่ีซ่อนเร้น 
   ลีนัตถปกำสนำ    ประกำศเนื้อควำมที่เร้นลับ 
   ลีนัตถโชตนำ    ชี้แจงข้อควำมที่เข้ำใจยำก  

                                                      

 111 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหำนคร : นำนมี
บุคส์พับลิเคชั่น, 2546), หน้ำ 391. 
 112 พระอัครวงศำจำรย์, สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา, (กรุงเทพมหำนคร : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2523), 
หน้ำ 22. 
 113 พระวิสุทธำจำรมหำเถระ, ธาตุวัตถสังคหปาฐนิสสยะ, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย, 2535), หน้ำ 148. 
 114 พระอัคควังสเถระ, สัททนีติ ธาตุมาลา, (กรุงเทพมหำนคร : ไทยรำยวันกำรพิมพ์, 2546), หน้ำ 3. 
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 แต่หำกกล่ำวเฉพำะคัมภีร์ลีนัตถปกำสนำจะมีลักษณะเป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของค ำ
และควำมที่ก ำกวมเท่ำนั้น ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะพรรณนำรวมหลำยสิ่งหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน
อย่ำง “ส วณฺณนำ” หรอือรรถกถำ115 
 
   2.1.4.3 สารัตถะหรือปรมัตถะ : คัมภีร์ที่มุ่งอธิบายหัวข้อสําคัญหรือที่ลึกซึ้ง
เข้าใจยาก 
 คัมภีร์ที่เรียกว่ำ ฎีกำ เป็นคัมภีร์ที่มุ่งอธิบำยหัวข้อส ำคัญหรือที่ลึกซึ้งและเข้ำใจยำก โดยที่
ท่ำนใช้ค ำว่ำ อัตถะหรือสำรัตถะบ้ำง ปรมัตถะบ้ำง แล้วเติมค ำว่ำ ปกำสินี วิภำสินี ทีปนี วัณณนำ 
วินิจฉัย หรือ กถำ เป็นต้น ประกอบเป็นค ำสมำสต่อกันไป ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำชุดกับค ำว่ำ อัตถะ คือ 
  อัตถทีปนี      แสดงเนื้อหำ 
  อัตถวิภำสินี     ประกำศเนื้อหำ 
  อัตถวิภำวินี     แจกแจงเนื้อหำ 
 คัมภีร์ฎีกำจึงเป็นคัมภีร์ที่รจนำแก้ อธิบำยและแปลควำมหมำยของข้อควำมส ำคัญที่ลึกซึ้ง
ที่เข้ำใจยำกในคัมภีร์อรรถกถำให้ชัดเจนและเข้ำใจยิ่งขึ้น จัดเป็นล ำดับหรือขั้นที่ 3 แห่งกำรอธิบำย
ควำมพระพุทธพจน์ 
 2.1.5 อนุฎีกาพระอภิธรรม :  คัมภีร์เสริมความ 
 คัมภีร์ที่เรียกว่ำ อนุฎีกำ คือปกรณ์ที่พระอำจำรย์ทั้งหลำยรจนำแก้หรืออธิบำยเพ่ิมฎีกำ 
ฎีกำนี้นับเป็นหลักฐำนชั้นที่ 4 รองจำกพระไตรปิฎก อรรถกถำ และฎีกำ หรือในบำงกรณีอนุฎีกำเรียก
ตำมค ำศัพท์ตำมภำษำบำลีว่ำ อภินวฎีกำ แปลว่ำ ฎีกำใหม่116 เป็นคัมภีร์เรียกรวมส ำหรับคัมภีร์ที่ท่ำน
รจนำแก้ควำมจำกคัมภีร์ฎีกำ ในส่วนที่ท่ำนเห็นว่ำฎีกำที่ท่ำนอธิบำยยังไม่ชัดเจนพอหรือยังไม่ครบ
ควำม และแยกประเภทตำมลักษณะของฎีกำ เมื่อเป็นฎีกำของค ำภีร์ประเภทใด มักจะมีค ำว่ำ อนุฎีกำ 
ติดอยู่กับหนังสือเล่มนั้นๆ ให้เป็นที่ชัดเจนและสังเกตได้ง่ำย117 
 คัมภีร์อนุฎีกำเป็นคัมภีร์เสริมควำมที่รวมส ำหรับคัมภีร์ที่ท่ำนรจนำแก้ควำมจำกคัมภีร์ฎีกำ 
ในส่วนที่เห็นว่ำฎีกำมีกำรอธิบำยยังไม่ชัดเจนพอ และแยกประเภทตำมลักษณะของฎีกำนั้น ๆ 
 
2.2 ประวัติความเป็นมาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 
 2.2.1 คัมภีร์อรรถกถาสังเขป 
 เมื่อสมัยโบราณ ผู้คนส่วนมากมีความจ าดีและแม่นย า จึงศึกษาเล่าเรียนและถ่ายทอด 
พระอภิธรรมปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาด้วยมุขปาฐะต่อ ๆ กันมานับพันปี ภายหลัง คนที่มีความจ าดีเริ่ม 
ลดจ านวนลง ดังนั้น เพ่ือธ ารงรักษาพระอภิธรรมให้แพร่หลายต่อไป พระเถระที่อยู่ในช่วงเริ่มตั้งแต่ 

                                                      

 115 พระมหำอดิศร ถิรสีโล, ประวัติคัมภีร์บาลี, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 
2543), หน้ำ 188. 
 116 ไกรวุฒิ มโนรัตน์, วรรณคดีบาลี 1, (กรุงเทพมหำนคร : จรัญสนิทวงศ์กำรพิมพ์, 2549), หน้ำ 102. 
 117 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น, 
2542), หน้ำ 150. 
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พุทธศตวรรษที่ 10 จึงรจนำคัมภีร์สรุปความในพระอภิธรรมเป็นจ านวนมาก คัมภีร์เหล่านั้นเรียกว่า 
อรรถกถาสังเขป 
 คัมภีร์อรรถกถาสังเขปท่ีรจนำขึ้นในสมัยแรก คือ อภิธัมมาวตาร และรูปารูปวิภาค 
 พระพุทธทัตตเถระไดร้จนำไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 10 คัมภีร์อภิธัมมาวตารนั้นประกอบด้วย 
ปริจเฉท 24 ตอน มีเนื้อหาที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองรวม 1,416 ข้อ กล่าวประมวลเนื้อหำสาระ 
ในพระอภิธรรมปิฎกทั้ง 7 คัมภีร์ และอรรถกถาพระอภิธรรม จึงมีข้อความพิสดารเรียนรู้เข้าใจได้ยาก 
หากแตว่่าเหมาะแก่การค้นคว้าวิจยัส าหรับผู้ที่เคยศึกษาพระอภิธรรมมาแล้ว  
 ส่วนคัมภีร์รูปารูปวิภาค มีข้อความสั้นมากประกอบด้วยปริจเฉท 3 ตอน มีเนื้อหา 41 ข้อ 
แนวการรจนำคัมภีร์ท าให้อ่านแล้วเข้าใจยาก ด้วยท่ำนผู้รจนำกล่าวล าดับจิตเป็นต้นตามคัมภีร์ธรรม-
สังคณี โดยเริ่มต้นแสดงกามาวจรกุศลจิตแล้วแสดงจิตอ่ืน ๆ ต่อมาตามล าดับ คือ รูปาวจรกุศลจิต 
อรูปาวจรกุศลจิต โลกุตตรกุศลจิต อกุศลจิต และอเหตุกกุศลริปากจิต เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้ พระอนุรุทธาจารย์จึงรจนำอรรถกถาสังเขปขึ้นใหม่ เพ่ือให้เยาวชนเล่าเรียน 
เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ย่อและพิสดารจนเกินไป โดยท่ำนประมวลเนื้อหาส าคัญจากพระอภิธรรมปิฎก 
และอรรถกถาพระอภิธรรม คัมภีร์ที่ท่านรจนำนื้มีชื่อว่า อภิธัมมัตถสังคหะ 
 เนื้อความในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้มิได้เรียงตามพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ คือ ธรรม-
สังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบ ัญญ ัต ิ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน แต่ได้จัดล าดับใหม่โดยแบ่งออกเป็น 
4 หมวด คือ 
  1) จิต     สภำวะรับรู้อำรมณ์ 
  2) เจตสิก    สภำวะเกิดร่วมกับจิต 
  3) รูป     สภำวะแปรปรวน 
  4) นิพพำน   สภำวะดับไฟกิเลส 
 ในปริจเฉทที่ 1 กล่าวอธิบายจิต โดยจ าแนกไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามล าดับความทราม 
และประณีตเป็น 4 ประเภทเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน ซึ่งได้แก่ 
  1) กามาวจรจิต  จิตที่ท่องเที่ยวเกิดในกามภูมิ 
  2) รูปาวจรจิต  จิตที่ท่องเที่ยวเกิดในรูปภูมิ 
  3) อรูปาวจรจิต  จิตที่ท่องเที่ยวเกิดในอรูปภูมิ 
  4) โลกุตตรจิต  จิตที่พ้นจากโลก 
 นอกจากนั้น ปริจเฉทต่าง ๆ ในคัมภีร์ยังมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งมีท้ังสิ้น 9 ตอน คือ 
  1) จิตตสังคหวิภาค จ ำแนกจิตเป็นหมวดหมู่ 
  2) เจตสิกสังคหวิภาค จ ำแนกเจตสิกเป็นหมวดหมู่ 
  3) ปกณิณกสังคหวิภาค จ ำแนกจิตและเจตสิกเป็นหมวดหมู่โดยทั่วไป 
  4) วีถิสังคหวิภาค  จ ำแนกวิถีจิตเป็นหมวดหมู่ 
  5) วีถิมุตตสังคหวิภาค จ าแนกจิตที่พ้นจากวิถีเป็นหมวดหมู่ 
  6) รูปสังคหวิภาค  จ าแนกรูปเป็นหมวดหมู่ 
  7) สมุจจยสังคหวิภาค จ าแนกหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ 
  8) ปัจจยสังคหวิภาค จ าแนกปัจจยัเป็นหมวดหมู่ 
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  9) กัมมัฏฐานสังคหวิภาค  จ าแนกกรรมฐานเป็นหมวดหมู่ 
 การกล่าวถึงภูมิ 31 และอายุของเหล่าสัตว์ที่บังเกิดในภูมิเหล่านั้นพร้อมด้วยกรรมที่ส่ง 
ผลให้ไปเกิดในแต่ละภูมิในปริจเฉทท่ี 5 ก็ปรากฏในคัมภีร์วิภังค์ ตอนธัมมหทยวิภังค์ แม้ข้อความอ่ืน ๆ 
ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นี้ก็ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถาพระอภิธรรม 
 มีผู้รู้บางท่านกล่าวว่า พระอนุรุทธาจารย์รจนำคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัยไว้ก่อนแล้ว ต่อมำจึง
รจนำคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ทั้งนี้ เพราะการประพันธ์บาลีในคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ไพเราะสละสลวย 
กว่าคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย ภายหลังเมื่อท่านมีประสบการณ์ทางวิชาการเต็มเปียมแล้ว  จึงรจนำคัมภีร์ 
อภิธัมมัตถสังคหะเป็นคัมภีร์สุดท้าย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ ำเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็น 
อย่างดี ไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ ตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน 
 2.2.2 ประวัติพระอนุรุทธาจารย์ 
 พระอนุรุทธาจารย์เป็นชาวอินเดียตอนใต้ เกิดที่ เมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ 
แคว้นโจฬะ เมืองท่ำกำเวรินั้นมีชื่อเรียกว่ำ กำวีรปัฏฏนะบ้ำง หรือกำเวรปัฏฏนะบ้ำง ปัจจุบันก็ยังมีชื่อ
เรียกว่ำ กำเวริ (Kaveri) เหมือนเดิม เมืองนี้อยู่ติดกับแม่น้ ำกำเวริที่ไหลมำจำกภูเขำปัจฉิมฆำฏ บำงมติ
กล่ำวว่ำไหลมำจำกภูเขำกุรคะ โดยไหลเป็นทำงยำว 457 ไมล์ผ่ำนไปถึงมหำสมุทรพังคลำ เมืองท่ำที่
ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ ำนี้ มีหลำยเมือง คือ ฉิรังคปฏัม ตันโช และจินนำพลี ต่อมาพ านักอยู่ที่เมืองตัญโช 
(Tanjore) ในแคว้นตัมพะแถบอินเดียตอนใต้ติดชายฝังมหาสมุทร บางคราวก็พ านักอยู่ที่วัดมหาเมฆ-
วัน ใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา เรื่องนี้กล่าวไว้ในคาถาลงท้ายของคัมภีร์ 
นามรูปปริจเฉท (คาถา 1854-7) และปรมัตถวินิจฉัย (คาถา 1142-4) 
 ส าหรับแคว้นโจฬะนั้น ปรากฏชื่อในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกว่า “โจฑะ” เมืองคานูล 
(Karnul) ในอินเดียปัจจุบันเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้ ส่วนเมืองกัญจิปุระ เรียกว่า กิญจิปุระบ้าง 
กัญจีวระบ้าง ปัจจุบันคือเมืองโคนชีเวอรัม (Conjeeveram) อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 
เมืองมัทรับราว 57 ไมล์ 
 ในระหว่างที่พระอนุรุทธาจารย์พ านักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมือง 
อนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้ประพันธ์คัมภีร์นามรูปปริจเฉท ทั้งรจนำคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย 
เมื่อพักอยู่  ณ เมืองตัญโช (Tanjore) ในแคว้นตัมพะแถบอินเดียตอนใต้ติดชายฝังมหาสมุทร 
ต่อมาได้ประพันธ์ คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าวิงวอนของอุบาสกชื่อว่านัมพะ โดยท่านได้กล่าวถึง
วัดมูลโสมะซึ่งเป็นที่อยู่ของอาจริยวงศ์ไว้ในค าลงท้ายของคัมภีร์เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังร าลึกถึงด้วยความ
ศรัทธา 
 ท่ำนพระอนุรุทธำจำรย์นั้น นักวิชาการชาวสิงหลและเมียนมำร์ไม่สามารถยืนยันว่า 
เกิดในสมัยใด เพราะไม่มีหลักฐานทางวรรณกรรมบาลีและสิงหลกล่าวถึง แต่สันนิษฐานว่า น่าจะเกิด  
ในยุคก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1696-1729) เนื่องจากพระสารีบุตรเถระผู้เป็น 
พระสังฆราชในสมัยนั้นได้รจนำต าราแปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่าอภิธัมมัตถ-
สังคหวิตถารวรรณนา จึงสันนิษฐานว่าคัมภีร์ฉบับบาลีต้องรจนำก่อน พ.ศ. 1696 
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 G.P. Malalasekera ได้กล่าวไว้ว่า คัมภีร์นี้คงรจนำในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7-11 (ราว 
พุทธศตวรรษที่ 13-17)118 ส่วนหนังสือชื่อ A Comprehensive Manual of Abhidhamma (1993) 
มีข้อความกล่าวว่า “พระอนุรุทธาจารย ์จะเกิดอยู่ในสมัยใด และได้รจนาคัมภีร์นี้เมื่อใดนั้น ไม่สามารถ 
ทราบได้แน่ชัด มีเรื่องเล่าต่อกันว่า ท่านเป็นศิษย์ร่วมส านักกับพระพุทธ ทัตตเถระ ซึ่งอาจหมายถึง 
ว่าคงอยู่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 (ราวพุทธศตวรรษที่ 11) ตามเรื่องเล่านี้กล่าวว่า ทั้งสองท่านได้รจนา 
คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมาวตารขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูแด่พระอาจารย์ 
ของท่าน ซึ่งเมื่อได้อ่านทั้งสองคัมภีร์ แล้วให้ความเห็นว่า ‘พระพุทธท ัตตเถระได้เก็บทรัพย์สมบ ัติไว้ 
มากมายเต็มห้องและปิดประตูล ั่นดาลไว้ ขณะที่พระอนุรุทธาจารย์ได้เก็บทรัพย์ไว้มาก เต็มห้องเช่นก ัน 
หากแต่ท่ำนได้เปิดประตูไว้’ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการปัจจุบันไม่รับรองความเชื่อนี้ โดยยังคงพิจารณา 
ตามลักษณะรูปแบบการประพันธ์และเนื้อความในผลงานของพระอนุรุทธาจารย ์ซึ่งแสดงว่า ท่านไม่น่า 
จะเกิดก่อน คริสต์ศตวรรษที่ 8 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14) และเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดอยู่ในระหว่าง 
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 12 (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)”119 
 ผู้วิจัยเห็นว่าคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้รจนำสรุปความจากอรรถกถาพระอภิธรรม ซึ่งมี 
พระพุทธโฆสาจารย ์เป็นผู้รจนำ แต่หากพระอนุรุทธาจารย ์เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธทัตตเถระ 
ผู้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธโฆสาจารย ์ ก็จะรจนำสรุปความจากอรรถกถาของพระพุทธโฆสาจารย ์ไม่ได้ 
 ในคัมภีร์ชื่อปทรูปสิทธิผลงำนของพระพุทธปิยเถระศิษย์ของพระอานันทเถระ  มี 
ข้อความในสูตร 641 ตรงกับข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะว่า อภิวนฺทิย ภาสิสฺส  
(อาจเขียนเป็น อภิวาทิย ภาสิสฺส ) จึงสันนิษฐานได้ว่าพระอนุรุทธาจารย  ์คงเกิดในสมัยเดียวกับ 
พระพุทธปิยเถระ แม้ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า พระพุทธปิยเถระและอานันทเถระเกิดในสมัยใด 
เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่พระเถระทั้งสองท่านกล่าวไว้ด้วยตนเอง แต่มีนักวิชาการสันนิษฐานว่า 
พระอานันทเถระมีชีวิตอยู่ ในราวพุทธศตวรรษที่  15 เพราะค าลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาที่ 
พระอานันทเถระรจนำขึ้นได้กล่าวว่า ผู้อาราธนาให้รจนำคัมภีร์มูลฎีกานี้ชื่อว่าพระธรรมมิตตเถระ 
ซึ่งน่า จะเป็นบุคคลผู้ปรากฏในคัมภีร์มหาวงศ์ (ปริจเฉท 54 คาถา 35) ที่กล่าวว่าพระธรรมมิตตเถระ 
พ านักอยู่ที่วัดสิตถคาม ในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะผู้ครองราชย์ ระหว่างพุทธคักราช 1499-1519 
จึงอาจ สร ูปว่า พระอนุรุทธาจารย ์น่าจะเกิดในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 
 2.2.3 คัมภีร์อรรถาธิบายของอภิธัมมัตถสังคหะ 
 อภิธัมมัตถสังคหะมีคัมภีร์อรรถาธิบายที่ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงอยู่ 4 คัมภีร์ คือ 
   2.2.3.1 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหฎีกาเก่า พระเถระผู้ไม่ปรากฏนามรจนำไว้ก่อน 
พุทธศตวรรษที่ 17 บางท่านกล่าวว่า พระมหากัสสปะผู้พ านักอยู่วัดอุทุมพรคิริ (วัดเขามะเดื่อ) 
ประเทศศรีลังกา เป็นผู้รจนำ พระเถระนี้เป็นอำจำรย์ของพระสารีบุตร (พระสารีบุตรนี้เป็นผู้รจนำ
คัมภีร์ ฎีกาสารัตถทีปนี  เป็นต้น และเป็นพระสังฆราชในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุ 
ซึ่งครองราชย์ ในพุทธคักราช 1696-1729) 
   2.2.3.2 อภิธัมมัตถวิภาวินี (อภิธัมมัตถวิภาวนี) รจนำโดยพระสุมังคลสามิ 
ประเทศศรีลังกา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตร ผู้ประพันธ์คัมภีร์ 
                                                      

 118 G.P. Malalasekera. The Pali Literature of Ceylon. Colombo January 1928, p. 167. 
 119 Bhikkhu Bodhi. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. (1993) p. 16. 
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สารัตถทีปนีโดยเหตุที่ข้อความส่วนใหญ่ของคัมภีร์ปริวรรตมาจากต าราแปลและอธิบายคัมภีร์  
อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหวิตถารวรรณนา ซึ่งพระสารีบ ุตรรจนำไว้ คัมภีร์นี้จึง
รจนำจบภายในเวลา 24 วัน และเนื่องจากใช้ภาษาได้กระชับสละสลวย จึงเป็นต าราแบบเรียน 
ในประเทศ สหภาพเมียนมำร์ ต ั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา โดยปรากฏชื่อในสมัยพุกามว่า “ฎีกางาม” 
และปรากฏชื่อว่า “ฎีกาลือชื่อ” ตั้งแต่สมัยอังวะเป็นต้นมา 
   2.2.3.3 สังเขปวรรณนา รจนำโดยพระสัทธัมมโชติปาละ ชาวเมียนมำร์เรียกว่า 
ฉัปปทเถระ โดยเหตุที่ท่านมีชื่อเมียนมำร์ว่า “ผึ้ง” ชาวสิงหลจึงเรียกท่านที่เป็นผู้ศึกษาพระปริย ัติธรรม 
ในศรีลังกาว่า พระฉัปปทะ (พระผึ้ง) โดยไม่เรียกฉายา ต่อมาเมื่อกลับมาอยู่เมียนมำร์ก็เป็นที่รู้จักตาม 
ชื่อนี้ ตามหลักภาษา ฉปฺปท ศัพท์แปลว่า ผู้มีหกขา, ผึ้ง  
  ท่านได้ศึกษาพระปริย ัติธรรมที่ เมืองพุกามในรัชสมัยพระเจ้านรปติ ผู้ทรงสร้าง 
พระเจดีย์ถูปาราม ในแผ่นดินอังวะ หลังจากนั้นได้เดินทางไปประเทศลังกาในจุลศักราช 808 (พ.ศ. 
1989) ท่านได้สมมุติสีมาที่เมืองชัยวัฒนะ ซึ่งภาษาสิงหลเรียกว่า เมืองเก๊าะเต ในรัชสมัยพระเจ้า 
ปรากรมพาหุ หลังกลับจากศรีลังกาแล้ว ท่านได้พ านักที่หมู่บ้านฉัปปทะ และที่บริเวณเทือกเขา 
สะไกย รวมทั้งที่เมืองพุกาม เป็นครั้งคราว ชาวเมียนมำร์รู้จักท่านว่าเป็นทุติยฉัปปทเถระ (พระฉัปปท- 
เถระ รูปที่สอง) นอกจากนี้ ท่านยังได้รจนำคัมภีร์ไวยากรณ์ชื่อ สุตตนิเทศอีกด้วย ฉบับเมียนมำร์ 
บางฉบับใช้ชื่อว่า ฉัปปฏะ120  
   2.2.3.4 ปรมัตถทีปนี รจนำโดยพระญาณธชะ วัดแลดี จังหวัดโมงยวา ประเทศ 
สหภาพเมียนมำร์ ในพุทธศักราช 2440  
 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะได้รับการแปลและพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาต่าง ๆ แล้ว หลายครั้ง 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน เยอรมัน ฮินดี สิงหล เมียนมำร์ และไทย เป็นต้น ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย 
ปัจจุบันก็ยังมีอยู่หลายฉบับ  
 ชื่อว่าอภิธัมมัตถวิภาวินี พบในฉบับสิงหล ฉบับเมียนมำร์พบชื่อว่าอภิธัมมัตถวิภาวินีบ้าง 
อภิธัมมัตถวิภาวนีบ้าง ส่วนฉบับฉัฏฐสังคีติใช้ชื่อว่าอภิธัมมัตถวิภาวินี ตามฉบับสิงหล121  

                                                      

 120 ฉปฺปท มาจาก ฉ ศัพท์ + ปาท ศัพท์ ท ารัสสะ อา เป็น อ ในสมาส เพราะ ปาท ศัพท์ต้องรัสสะ 
ในสมาสแน่นอน ดังค าว่า จตุป ฺปท = สัตว์สี่เท้า, พหุปฺปท = สัตว์มีเท้ามาก, ท ฺวิปท = สัตว์สองเท้า, ทฺวิปทุตฺตม = 
ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้า, พระพุทธเจ้า. 
 121 ค าว่า อภิธมฺมตฺถวิภาวินี ประกอบรูปศัพท์มาจาก อภิธมฺม ศัพท์ + อตฺถ ศัพท์ + วิ อุปสรรค + ภู  
ธาตุ + เณ ปัจจัย + ณี ปัจจัย + อินี อิตถีปัจจัย รูปปุงลิงค์ของค าว่า  วิภาวินี คือ วิภาวี จึงลง อินี ปัจจัยท้าย 
บทกิตก์ที่มี ณี ปัจจัยอยู่ท้ายด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร 240) ว่า ปติภิกฺขุรา ชีการนฺเตหิ อิน  ี (ลง อินี 
ปัจจัยท้าย ปติ, ภิก  ฺข ุ, ราช และศัพท์อันเป็น อี การันต์ และศัพท์อื่น ๆ อันเป็นไปในอิตถีลิงค์) ดังค าว่า ปิยปส สี 
(ชายผู้ชมเชยคนรัก), ปิยปส สินี (นางผู้ชมเชยคนรัก) ส่วนค าว่า อภิธมฺมตฺถวิภาวนี ประกอบรูปศัพท์มาจาก อภิธมฺม 
ศัพท์ + อตฺถ ศัพท์ + วิ อุปสรรค + ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + ยุ ปัจจัย + อี อิตถีปัจจัย โดยทั่วไปบทที่ลง ยุ 
ปัจจัยแล้วใช้เป็นรูปนปุงสกลิงค์ เมื่อจะเปลี่ยนเป็นอิตถีลิงค์อาจลง อา หรือ อี อิตถีปัจจัย ดังค าว่า ทีปนา, ทีปนี 
ไม่นิยมลง อินี ปัจจัยท้ายบท ดังกล่าว แม้บทท ั้งสองจะไม่ผิดหลักภาษา แต่รูปว่า อภิธมฺมตฺถวิภาวินี น่าจะเป็น
ต้นฉบับเดิม เพราะพบ ในฉบับสิงหลซึ่งเป็นภาษาของผู้แต่ง นอกจากนี้ เมื่อเทียบเคียงกับค าว่า อภิธมมตฺถวิกาสินี 
ที่ไม่ประกอบรูปศัพท์เป็น อภิธมมตฺถวิกาสนิ แล้วรูปว่า อภิธมมตฺถวิภารินี จึงสมควรกว่า. 
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 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ เป็นที่นิยมกันในหลำยประเทศจึงมีคัมภีร์อธิบำยควำมเพ่ิมเติม
อีก โดยเฉพำะในประเทศไทยมีคัมภีร์ชั้นโยชนำที่รจนำอธิบำยคัมภีร์ดังกล่ำวไว้ 
 
2.3 ประวัติความเป็นมาคัมภีร์โยชนา 
 2.3.1 ความหมายของคําว่า “โยชนา”  
 คัมภีร์ที่เรียกว่ำ โยชนำ เป็นคัมภีร์ที่อธิบำยกำรสร้ำงประโยคและแปลควำมหมำย โดยมี
ชื่อเต็มว่ำ อรรถโยชนำ ซึ่งแยกศัพท์เป็น อรรถ (อตฺถ) + โยชนำ แปลว่ำ กำรประกอบเนื้อควำมเข้ำ
ด้วยกัน หมำยถึงกำรพรรณนำศัพท์ บทและวำกยะ (ประโยค) ว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร มีควำมเกี่ยวข้อง
กันอย่ำงไร และมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่กำรท ำข้อควำม (ค ำ วลี และ
ประโยค) ในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น122 ด้วยลักษณะดังกล่ำวนี้ คัมภีร์โยชนำหรืออรรถโยชนำได้แสดง
บทบำทหรือหน้ำที่ท่ีส ำคัญพร้อมกัน 2 ประกำรคือ 
  2.3.1.1 ด้านภาษาศาสตร์ภาษาบาลี 
  คัมภีร์โยชนำท ำหน้ำที่ช่วยอธิบำยให้กับคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำทั้งหลำย ในด้ำน
นิรุกติศำสตร์ โดยก ำหนดหลักกำรหรือระเบียบแบบแผนกำรใช้ภำษำ หรือระบบไวยำกรณ์ตัวอย่ำงที่
ชัดเจนประกอบด้วย 
     (1) แสดงวิธีการใช้สูตร มีกำรวำงกฎในกำร “สร้ำงค ำ” โดยแสดงวิธีกำร
ก ำหนดรูปศัพท์ ตั้งศัพท์ แล้วเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์เป็นบท ๆ พร้อมกับระบุหน้ำที่ (กำรก) และ
ควำมสัมพันธ์ทำงไวยำกรณ์ 
     (2) แสดงสูตร มีกำรแสดงสูตรหรือมีอ ำนำจหน้ำที่สร้ำงรูปศัพท์ต่ำง ๆ ให้
ส ำเร็จว่ำใช้ข้อบังคับทำงไวยำกรณ์อะไร บำงครั้งอำจจะต้องแสดงอ้ำงรูปค ำจำกคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถำ และฎีกำต่ำง ๆ มำประกอบค ำอธิบำย 
     (3) เสนอคําอธิบายเพิ่มเติม มีกำรเสนอค ำอธิบำยเพ่ิมเติม โดยวิธีวิเครำะห์
ค ำและควำมเพ่ือแสดงสำระของสูตรให้ยิ่งขึ้นและได้ควำมละเอียดลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  
  2.3.1.2 ด้านวรรณนา 
  คัมภีร์โยชนำถือว่ำเป็น “กุญแจ" ส ำหรับไขในคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำ กำรที่จะมี
ควำม รู้สึกมั่นใจว่ำ เรำจะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ได้  จ ำเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่ำวนี้เป็นเครื่องมือส ำคัญ
ส ำหรับกำรศึกษำ123 
  ดังนั้น คัมภีร์โยชนา คือ คัมภีร์ที่อธิบำยควำมหมำยของศัพท์และควำมสัมพันธ์ใน
ประโยคของภำษำช่วยให้กำรแปลคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ตำม
สำยคัมภีร์หลัก คือพระไตรปิฎก มีโยชนำพระวินัยปิฎก โยชนำพระสุตตันตปิฎก และโยชนำ        
พระอภิธรรมปิฎก 

                                                      

 122 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น, 
2542), หน้ำ 167. 
 123 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น, 
2542), หน้ำ 150. 
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  จุดประสงค์หลักของคัมภีร์โยชนำ หรือ อัตถโยชนำ คือ เป็นคัมภีร์ประกอบหรือ
หนังสือคู่มือในกำรแปลคัมภีร์ต่ำง ๆ บอกควำมสัมพันธ์ บอกควำมหมำยของศัพท์ แสดงหลัก
ไวยำกรณท์ำงภำษำ และแยกแยะให้เข้ำใจเชิงชั้นศัพท์อีกชั้นหนึ่ง 
 คัมภีร์โยชนำ มีต้นก ำเนิดในช่วงเวลำไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกำ อนุฎีกำ โดยมีประวัติและ
พัฒนำกำรตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้ำปรักกมพำหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ซึ่งสืบสำยมำจำกฝ่ำยมหำวิหำร ประชุม รจนำฎีกำ มีพระ
มหำกัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหำรเป็นประมุข ในกำรนี้ พระสำรีบุตรได้เขียนสำรัตถทีปนี ฎีกำพระวินัย 
พระอำนันทำจำรย์ได้เขียนมูลฎีกำแก้พระอภิธรรม และมีคณำจำรย์ต่อมำอีกหลำยรูป ได้รจนำฎีกำ
บ้ำง อนุฎีกำบ้ำง รวมถึงคัมภีร์โยชนำ หลังจำกนั้น พระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทส ำนักมหำวิหำรได้
แพร่ หลำยออกไปในต่ำงประเทศมี ไทย เมียนมำร์ ลำว เป็นต้น และได้มีกำรรับคัมภีร์เหล่ำนี้อีกทอด
หนึ่ง 
 พระคันถรจนำจำรย์ที่ได้รับกำรยกย่อง และมีผลงำนกำรรจนำคัมภีร์โยชนำที่ได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงแพร่หลำยคือ พระญำณกิตติเถระแห่งล้ำนนำ 
 2.3.2 ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในล้านนา  
 กำรที่พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ล้ำนนำไทยครั้งแรกนั้น มีหลักฐำนต ำนำนจำมเทวีวงศ์ ได้
กล่ำวถึงสุเทพฤำษีว่ำ เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงเมืองหริภุญชัยเมื่อปี พ.ศ. 1204124 แล้วได้อัญเชิญพระนำง
จำมเทวีมำจำกเมืองละโว้ เมื่อ พ.ศ. 1206125 พระนำงจำมเทวีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงศีลำจำรวัตรมำ
พร้อมกันด้วย จึงท ำให้พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ล้ำนนำ ตำมหลักฐำนเป็นพระพุทธศำสนำแบบนิกำยมอญ 
เป็นพระพุทธศำสนำ ที่สืบทอดมำจำกสำยของพระโสณะและพระอุตตระที่มำจำกประเทศอินเดีย 
ต ำนำนจำมเทวีวงศ์ ต ำนำนมูลศำสนำ และชินกำลมำลีปกรณ์ได้กล่ำวถึงควำมเจริญทำงพระพุทธ -
ศำสนำในอำณำจักหริภุญไชย มีกำรน ำพระไตรปิฎกและพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกมำจำกเมืองละโว้ 
ท ำให้พระพุทธศำสนำและกำรศึกษำหลักค ำสอนและกำรสร้ำงวัดวำอำรำมไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 แห่ง ยัง
ได้เผยแพร่พระพุทธศำสนำนิกำยมอญเข้ำสู่อำณำจักรใกล้เคียง จนกลำยเป็นนิกำยดั้งเดิมของล้ำนนำ
ท ำให้มีควำมเจริญรุ่งเรืองสืบมำ 
 ต่อมำ ในรัชสมัยของพญำกือนำ (รำชวงศ์เม็งรำย) พระองค์ได้ส่งรำชทูตไปขอพระสงฆ์
จำกเมืองสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 พระมหำกษัตริย์สุโขทัย ได้ส่งพระสุมนเถระพร้อมพระสงฆ์จ ำนวน 
10 รูป มำเผยแพร่พระพุทธศำสนำในเมืองเชียงใหม่ เป็นพระพุทธศำสนำเถรวำทแบบลังกำวงศ์ 
พญำกือนำได้ถวำยพระรำชอุทยำนสวนดอกไม้สร้ำงเป็นวัดถวำยแก่พระสุมนเถระ แล้วพระรำชทำน
พระนำมของวัดว่ำวัดบุปผำรำมหรือวัดสวนดอกไม้ นอกจำกนี้ยังสร้ำงพระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระ
บรมสำริกธำตุที่พระสุมนเถระน ำมำจำกสุโขทัย และส่วนหนึ่งน ำไปบรรจุไว้ที่เจดีย์วัดพระธำตุดอย    
สุเทพ 

                                                      

 124 สุรพล ด ำริห์กุล, ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหำนคร: องค์กำรค้ำคุรุสภำ, 
2542), หน้ำ 48. 
 125 ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี. วรรณกรรมล้านนา . ปรับปรุงครั้งที่  5 พิมพ์ครั้งที่  2, 
(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, 2546), หน้ำ 186. 
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 พระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์ที่พระสุมนเถระน ำมำจำกสุโขทัย ได้รับกำรยอมรับจำก
พุทธศำสนิกชนในอำณำจักรล้ำนนำใกล้เคียง เช่น เชียงรำย เชียงแสน พะเยำ ล ำพูน ล ำปำง และ
อำณำจักรอ่ืน ๆ ก็ได้หันมำนับถือพระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์ นอกจำกนั้น  พระสงฆ์มำจำก
อำณำจักรใกล้เคียงได้เข้ำมำศึกษำพระพุทธศำสนำและภำษำบำลีที่วัดสวนดอกและวัดที่เป็นสำขำของ
วัดสวนดอกในเมืองเชียงใหม่ จึงท ำให้พระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์เจริญรุ่งเรืองสืบมำ 
 ต่อมำในรัชสมัยพระเจ้ำสำมฝั่งแกน พ.ศ. 1965 พระองค์ทรงให้กำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธ-
ศำสนำโดยกำรส่งสมณทูตไปศึกษำพระพุทธศำสนำและภำษำบำลีที่ศรีลังกำจ ำนวน 25 รูป น ำโดย
พระธรรมคัมภีระและคณะ เช่น พระเมธังกร พระญำณมงคล พระสีลวงศ์ พระสำรีบุตร พระรัตนำกร 
พระพุทธสำครเป็นต้น กับพระกัมพูชำอีก 8 รูป มีท่ำนพระญำณสิทธิเป็นหัวหน้ำ พำกันลงเรือส ำเภำ
ไปศึกษำพระพุทธศำสนำและภำษำบำลีที่ลังกำทวีปแล้วได้ท ำกำรอุปสมบทใหม่ พร้อมอำรำธนำ   
พระลังกำ 2 รูป คือ พระมหำวิกรมพำหุและพระอุตตมปัญญำเข้ำมำช่วยประกำศศำสนำในอำณำจักร
ล้ำนนำ เมื่อมำถึงเชียงใหม่แล้ว ได้ตั้งส ำนักวัดขึ้นใหม่ให้ชื่อว่ำวัดป่ำแดงหรือรัตตวนำรำม ที่เชิงดอย   
สุเทพ ดังนั้น พระสงฆ์กลุ่มนี้จึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ นิกำยป่ำแดง พระสงฆ์นิกำยใหม่นี้ได้น ำ      
พระพุทธศำสนำไปเผยแพร่ยังเมืองต่ำง ๆ เช่น ในรัฐเชียงตุง และเชียงรุ้ง ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นดินแดน
ส่วนหนึ่งของอำณำจักรล้ำนนำจะเห็นได้ว่ำในสมัยนั้นมีคณะสงฆ์อยู่ 3 นิกำย คือ นิกำยสงฆ์ล้ำนนำ
เดิม (จำกล ำพูน) นิกำยสงฆ์รำมัญวงศ์ (สำยวัดสวนดอก) และนิกำยสงฆ์สีหลวงศ์ (สำยวัดป่ำแดง)126 
 จำกร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ของพระพุทธศำสนำในล้ำนนำ ท ำให้ทรำบควำมเป็นมำ
ของพัฒนำกำรทำงพระพุทธศำสนำจำกสมัยหริภุญชัยสู่ยุคพระพุทธศำสนำแบบลังกำเก่ำในสมัยของ
พญำกือนำและต่อมำได้เข้ำสู่ยุคพระพุทธศำสนำลังกำใหม่ พระสงฆ์ในล้ำนนำได้เดินทำงไปศึกษำ
พระพุทธศำสนำในประเทศศรีลังกำ จึงท ำให้พระสงฆ์ในล้ำนนำมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในภำษำบำลี 
อีกทั้งในสมัยของพระเจ้ำติโลกรำชได้มีกำรสังคำยนำครั้งที่ 8 ที่วัดมหำโพธำรำม (วัดเจ็ดยอด       
พระอำรำมหลวง) 
 จำกหลักฐำนที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด ซึ่งเป็นหลักฐำนทำงโบรำณคดีท ำให้เรำได้รับทรำบ
ควำมเป็นมำของพระพุทธศำสนำผ่ำนสถำปัตยกรรม ประติมำกรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและ
หลักฐำนจำกแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ โดยเฉพำะหลักฐำนจำกงำนวรรณกรรมของพระนักปรำชญ์ทำง
พระพุทธศำสนำในล้ำนนำกลำยมำเป็นหลักฐำนที่ส ำคัญที่ท ำให้พวกเรำชำวพุทธได้รับทรำบข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ศำสนำ วัฒนธรรม วิถีชีวิต กำรเมืองกำรปกครอง ของผู้คนใน
ล้ำนนำในแต่ยุคได้เป็นอย่ำงดียิ่ง 
 พระพุทธศำสนำในล้ำนนำ เป็นสถำบันที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรปกครองบ้ำนเมือง 
โดยเฉพำะในสมัยโบรำณ ช่วยให้สถำบันกำรปกครองด ำเนินไปด้วยดี เมื่อเรำยังไม่ได้รับอิทธิพลทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจแบบตะวันตก ยังปกครองกันแบบสังคมประเพณีอยู่นั้น ค ำสอนในพระพุทธ-
ศำสนำได้ท ำหน้ำที่ขัดเกลำประชำชนในชำติให้มีควำมเจริญทำงด้ำนจิตใจจนกลำยเป็นคนที่มี
เอกลักษณ์เด่นเฉพำะตัวเป็นแบบชำวพุทธไทยที่แตกต่ำงจำกชำวพุทธในประเทศอ่ืน ๆ 
                                                      

 126 สมหมำย เปรมจิตต์และคณะ, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง
เชียงใหม,่ 2544), หน้ำ 5-7. 
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 ในอำณำจักรล้ำนนำสมัยโบรำณนั้น มีคติควำมเชื่ออยู่ว่ำกำรสร้ำงวัดเป็นยอดมหำกุศล
และกลำยเป็นคตินิยมส ำหรับพระเจ้ำแผ่นดินและเจ้ำนำยชั้นสูงตลอดจนพ่อค้ำคหบดีทั้งหลำย  
โดยเฉพำะพระเจ้ำแผ่นดินและพระบรมวงศำนุวงศ์นั้นถือเป็นประเพณีว่ำจะต้องสร้ำงวัดประจ ำรัชกำล
หรือประจ ำตระกูลแล้วถวำยกำรอุปถัมภ์แก่วัดนั้นจึงมีวัดรำษฎร์และวัดหลวงเกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้ 
ภำยในก ำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นในจึงมีวัดถึงหนึ่งร้อยวัดและภำยในก ำแพงชั้นนอกอีก 50 วัด รวม
ทั้งหมด 150 วัด 
 รวมควำมว่ำกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ เป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญส ำหรับผู้น ำประเทศ ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ำกำรพัฒนำประเทศ เพรำะพระศำสนำเป็นก ำลังส ำคัญในกำรปครองรำษฎรให้สำมัคคีกัน
เป็นปึกแผ่น มีควำมสงบสุข ยิ่งไปกว่ำนั้นยังมีลัทธิควำมเชื่อระหว่ำงชำวพุทธว่ำ พระมหำกษัตริย์เป็น
พระโพธิสัตว์ โดยได้สั่งสมบุญบำรมีมำในอดีตชำติ และด้วยอ ำนำจบุญกุศลที่ได้บ ำเพ็ญมำนั้น จึงได้
อุบัติมำเพ่ือปกครองประชำชนพลเมือง ในขณะเดียวกันเมื่ออุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้ว ก็ต้องบ ำเพ็ญ
บำรมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อถือตำมคติที่ว่ำนี้ 
 พระมหำกษัตริย์จึงทรงมีพระรำชกรณียกิจหลัก 2 ประกำร คือ 1) ปกครองไพร่ฟ้ำ
ประชำชนให้อยู่เย็นเป็นสุข และ 2) ท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำให้เจริญรุ่งเรือง 
 2.3.3 การรจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำ บุรพกษัตริย์ล้ำนนำเกือบทุกพระองค์ จึงทรงขวนขวำยหำพระสงฆ์
ที่ทรงพระไตรปิฎกมำประดิษฐำนพระพุทธศำสนำ และปฏิรูปกำรพระศำสนำให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น 
พระพุทธศำสนำจึงเป็นสถำบันเดียวที่ให้ควำมรู้แก่พลเมืองในยุคนั้น วัดและพระสงฆ์เป็นแหล่งควำมรู้
เกือบทุกแขนง และในยุคทองของพระพุทธศำสนำ คือตั้งแต่รัชกำลพระเจ้ำติโลกรำช (พ.ศ. 1898) ถึง
สิ้นรัชกำลพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2068) พระนักปรำชญ์ชำวล้ำนนำได้แสดงควำมเชี่ยวชำญในภำษำบำลี 
โดยนิพนธ์วรรณกรรมภำษำบำลีไว้มำกมำย มำกกว่ำประเทศใด ๆ ในโลกพุทธศำสนำในยุคเดียวกัน 
ผลงำนของท่ำนเหล่ำนั้นได้แพร่หลำยไปยังอำณำจักรต่ำง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตลอดจน
ประเทศทำงตะวันตกด้วย และบำงเรื่องทำงคณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็นต ำรำเรียนภำษำบำลีด้วย 
 ในสมัยที่ยังไม่รวมเป็นประเทศไทยนั้น ดินแดนแหลมทองมีหลำยอำณำจักร เช่น ล้ำนนำ 
ล้ำนช้ำง ศรีวิชัย แต่อำณำจักรที่มีผลงำนทำงด้ำนพระพุทธศำสนำเป็นจ ำนวนมำกจนกล่ำวได้ว่ำเป็น
ยุคทองแห่งพระพุทธศำสนำ คือ อำณำจักรล้ำนนำ มีผู้วิจัยไว้ว่ำ “ยุคทองแห่งพระพุทธศำสนำใน
ล้ำนนำตกอยู่ในระหว่ำง 3 รัชกำล คือ พระญำติโลกรำช พระยอดเชียงรำยและพระเมืองแก้ว ดังที่ได้
กลำ่วมำแล้วซึ่งเริมตั้งแต่ปี พ.ศ. 1985-2068 รวมเป็นเวลำ 84 ปี ซึ่งเป็นเวลำที่มีกำรศึกษำพระธรรม-
วินัยและรจนำคัมภีร์ภำษำบำลีเป็นจ ำนวนมำก พอพ้นจำกสำมรัชกำลนี้ไปแล้วก็ไม่มีผลงำนภำษำบำลี
ที่ดีเด่นอีก และหลังจำกกำรท ำสังคำยนำที่วัดมหำโพธำรำมมำแล้วเกียรติคุณแห่งพระพุทธศำสนำใน
ล้ำนนำไทยได้แผ่กระจำยไปถึงประเทศใกล้เคียง และในปี พ.ศ. 2066 กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนำค-
นหุต (ล้ำนช้ำง) ทรงส่งรำชทูตมำยังรำชส ำนักเชียงใหม่ เพ่ือขอคณะสงฆ์และพระไตรปิฎกไปสืบสำน
ศำสนำในอำณำจักรล้ำนช้ำง พระเจ้ำนครเชียงใหม่จึงให้พระเทพมงคลกับภิกษุพำคณะสงฆ์ น ำ
พระไตรปิฎกบำลี 60 คัมภีร์ไปยังกรุงศรีสัตนำคนหุตในปีเดียวกันนั้น 
 ในรัชกำลพระเมืองแก้ว ได้มีพระเถระจ ำนวนหลำยรูปที่เป็นนักปรำชญ์และเชี่ยวชำญใน
ภำษำบำลี จนสำมำรถรจนำคัมภีร์ต่ำง ๆ เป็นภำษำบำลี สมควรจะกล่ำวนำมไว้ ณ ที่นั้น คือ       
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พระโพธิรังสี พระธรรมเสนำบดี พระญำณกิตติ พระสัทธัมมกิตติมหำผุสสเทวะ พระญำณวิลำส    
พระสิริมังคลำจำรย์ และพระรัตนปัญญำเถระ เป็นต้น โดยแต่ละท่ำนได้รจนำวรรณกรรมบำลีไว้มำก 
และสืบเนื่องมำจนปัจจุบัน เช่น พระโพธิรังสีเถระชำวเมืองใหม่รจนำจำมเทีวงศ์และสิหิงคนิทำน หรือ
ต ำนำนพระพุทธสิหิงค์ พระธรรมเสนำบดีเถระรจนำคัมภีร์เกี่ยวกับไวยำกรณ์ภำษำบำลีชื่อว่ำสัททัตถ-
เภทจินตำปทักกมโยชนำ พระญำณกิตติชำวเชียงใหม่รจนำคัมภีร์เป็นภำษำบำลีไว้ถึง 12 เรื่อง 
โดยเฉพำะพระสิริมังคลำจำรย์ชำวเชียงใหม่เป็นพระที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด เพรำะผลงำนคือมังคลัตถ
ทีปนี งำนนิพนธ์ของท่ำนมีอยู่ 4 เรื่องซึ่งมีขนำดยำวทั้งสิ้นคือ เวสสันดรทีปนี จักกวำลทีปนี สังขยำ -
ปกำสกฎีกำ และมังคลัตถทีปนี ส่วนพระรัตนปัญญำเถระ ซึ่งนัยว่ำท่ำนเป็นชำวเชียงรำยหรือไม่ก็
ล ำปำง มีผลงำนอยู่ 3 เรื่อง คือชินกำลมำลี วชิรสำรัตถสังคหะ และมำติกัตถสรุปธัมมสังคิณี เป็นต้น 
 นอกจำกคัมภีร์ที่กล่ำวมำแล้วนี้ ยังมีงำนนิพนธ์ภำษำบำลีอีกจ ำนวนหนึ่งที่ไม่ปรำกฏนำมผู้
รจนำ แต่มีหลักฐำนท ำให้เชื่อได้ว่ำเป็นผลงำนพระล้ำนนำรจนำขึ้นในยุคเดียวกันนี้ เช่น ปัญญำสชำดก 
หรือชำดก 50 ชำติ อันเป็นบ่อเกิดแห่งวรรณคดีส ำคัญของไทยอีกหลำยเรื่อง เช่น สมุทรโฆษค ำฉันท์ 
สังข์ทอง พระสุธนมโนห์รำ นอกจำกนั้นก็เป็นบทสวดมนต์ คือ อุปปำตสันติ เป็นฉันท์ภำษำบำลี ซึ่ง
นิยมใช้สวดในกำรท ำบุญสะเดำะเครำะห์และสืบชะตำเมือง งำนนิพนธ์เป็นภำษำบำลีที่กล่ำวมำข้ำงต้น
นี้ ล้วนแต่รจนำขึ้นหลังรัชสมัยของพระญำติโลกรำชทั้งสิ้น และมำกที่สุดในรัชกำลของพระเมืองแก้ว 
ต่อแต่นั้นมำ งำนนิพนธ์ภำษำบำลีที่แสดงควำมเป็นปรำชญ์ของพระชำวล้ำนนำก็เสื่อมถอยไปเรื่อย ๆ 
พร้อมกับกำรสิ้นสุดลงแห่งยุคทองของล้ำนนำ โดยเฉพำะหลังจำกเสียเอกรำชแก่ เมียนมำร์ใน พ.ศ. 
2101 อำณำจักรล้ำนนำก็ถูกเมียนมำร์ยึดครองอยู่เป็นเวลำนำนกว่ำ 216 ปี แต่เมียนมำร์ก็มิได้รุกรำน
พระพุทธศำสนำ เพรำะนับถือศำสนำเดียวกัน ทั้งนี้ในภำยหลังได้ส ำรวจพบว่ำมีชำดกนอกนิบำตที่
รจนำในล้ำนนำอีกประมำณ 250 เรื่อง127  
 จำกควำมเจริญทำงพระพุทธศำสนำในล้ำนนำดังที่กล่ำวมำนี้ พระเถระที่เป็นนักปรำชญ์ใน
ล้ำนนำ มีหลำยรูปด้วยกัน มีควำมรู้ควำมสำมำรถและแตกฉำนในพระไตรปิฎกและได้รจนำคัมภีร์ทำง
พระพุทธศำสนำมำกมำยเป็นภำษำบำลีไว้เป็นจ ำนวนมำก ในเบื้องต้น ขอกล่ำวถึงพระญำณกิตติเถระ
ไว้เป็นล ำดับสุดท้ำย เพรำะท่ำนเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับคัมภีร์ที่ผู้วิจัยได้น ำมำท ำกำรวิจัยโดยขอเรียงล ำดับ
ใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  2.3.3.1 พระโพธิรังสีเถระ ในบรรดำนักปรำชญ์ชำวล้ำนนำที่เป็นพระเถระนั้น   
พระโพธิรังสีเถระเป็นผู้ที่อำวุโสที่สุด เป็นชำวเชียงใหม่ ผลงำนของท่ำนปรำกฏอยู่คู่กับวรรณคดี
ล้ำนนำเล่มอ่ืน ๆ ที่มีผู้คนอ้ำงอิงและศึกษำทั้งทำงศำสนำและประวัติศำสตร์ คือ จำมเทวีวงศ์ และ    
สิหิงคนิทำน 
  จำมเทวีวงศ์ จัดเป็นหนังสือพงศำวดำร รจนำเป็นภำษำบำลี มี 15 ปริเฉท ปรำกฏตอน 
ท้ำยทุกปริเฉทว่ำ อันมหำเถรมีนำมว่ำโพธิรังสี ได้รจนำตำมค ำมหำจำรึก สันนิษฐำนว่ำรจนำรำว พ.ศ. 
1950-2060 กรรมกำรหอพระสมุดวชิรญำณส ำหรับพระนคร ให้พระยำปริยัติธรรมธำดำ (แพ ตำละ
ลักษณ์) เปรียญ ร่วมกับพระญำณวิจิตร (สิทธิ โลจนำนนท์) เปรียญ ช่วยกันแปลเป็นภำษำไทยในสมัย
รัชกำลที่ 6 และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2463 
                                                      

 127 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย. (อนุสรณ์
พระรำชพิธีเปิดพระบรมรำชำนุสรณ์สำมกษัตริย์, เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรกำรพิมพ์, 2523), หน้ำ 103. 
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  เนื้อเรื่องในจำมเทวีวงศ์ ว่ำด้วยวงศ์ของพระนำงจำมเทวีที่ได้ครองเมืองหริภุญชัยและ
ประวัติพระศำสนำในล้ำนนำ กล่ำวถึงกำรสร้ำงเมืองหริภุญชัย ล ำปำงและกำรสร้ำงวัดบรรจุพระธำตุ
คือ พระบรมธำตุหริภุญชัยในสมัยรำชวงศ์ของพระนำงจำมเทวี กล่ำวถึงธรรมะของกษัตริย์และควำมที่
ไม่สมควรอันเป็นเหตุให้บ้ำนเมืองเดือดร้อนล่มจม นับว่ำพระโพธิรังสีเถระสำมำรถน ำเอำเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์มำสัมพันธ์กับเรื่องรำวทำงพระพุทธศำสนำได้เป็นอย่ำงดี จึงนับว่ำหนังสือจำมเทวีวงศ์ 
เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ำเล่มหนึ่ง128 
  สิหิงคนิทำน หรือประวัติพระพุทธสิหิงค์ แม้มิได้ระบุปีที่รจนำ แต่สันนิษฐำนว่ำเป็น
ระหว่ำงปี พ.ศ. 1985-2068 เพรำะเป็นระยะที่วรรณกรรมบำลีก ำลังเฟ่ืองฟู เนื้อเรื่องในสิหิงคนิทำน 
ว่ำด้วยประวัติควำมเป็นมำของพระพุทธรูปส ำคัญ ซึ่งหล่อในประเทศศรีลังกำด้วย เงิน ตะกั่ว และ
ทองเหลือง ประวัติกำรเดินทำงมำสู่ประเทศไทยและจังหวัดต่ำง ๆ รวมทั้งเชียงใหม่ ปัจจุบันได้มีผู้แปล
เป็นภำษำไทยกลำงและพิมพ์เผยแพร่แล้ว129  
  2.3.3.2 พระธรรมบดีเถระ ปรำชญ์ล้ำนนำผู้นี้เป็นชำวเชียงแสน ท่ำนได้รจนำคัมภีร์
บำลีไว้เพียงเรื่องเดียว รำว พ.ศ. 2020-2045 คือเรื่อง ปทักกมโยชน-สัททัตถเภทจินตำ ซึ่งเป็นคู่มือ
อธิบำยหลักภำษำไวยำกรณ์ภำษำบำลี130 
  2.3.3.3 พระสัทธัมมกิตติมหาผุสสเทวเถระ พระเถระชำวล ำพูนรูปนี้เป็นเพ่ือนรุ่น
เดียวกันกับพระญำณกิตติเถระ ท่ำนได้รจนำคัมภีร์เรื่องเดียว คือ สัททพินทุอภินวฎีกำ เพ่ือเป็นต ำรำ
อธิบำยบำลีไวยำกรณ์คัมภีร์ชื่อว่ำ สัททพินทุ ซึ่งกษัตริย์เมียนมำร์พระนำมว่ำ กยจวะ ทรงพระรำช
นิพนธ์ไว้ พระเถระรูปนี้พ ำนักอยู่ที่วัดรมณียำรำม (กู่ละมัก) จัดหวัดล ำพูน 
  2.3.3.4 พระนันทาจารย์ พบว่ำผลงำนของท่ำนคือคัมภีร์ชื่อว่ำ สำรัตถสังคหะ เพียง
เรื่องเดียว 
  2.3.3.5 พระติปิฏกจุฬาภยเถระ รจนำคัมภีร์ไว้เรื่องเดียวคือ มธุรัตถปกำสินีมิลินท-
ปัญหำ 
  2.3.3.6 พระญาณวิลาสเถระ รจนำคัมภีร์ชื่อว่ำ สังขยำปกำสกะ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 
เป็นต ำรำว่ำด้วยกำรค ำนวณวัน เวลำ กำรชั่ง ตวง วัด ระยะทำง ฤดูกำลและเงินตรำสมัยพุทธกำล 
  2.3.3.7 พระสิริมังคลาจารย์  เป็นที่น่ำเสียใจอย่ำงยิ่งที่ ไม่อำจทรำบแน่ชัดว่ำ     
พระสิริมังคลำจำรย์มีประวัติควำมเป็นมำอย่ำงไร เพรำะไม่มีหลักฐำนปรำกฏเช่นเดียวกับพระเถระ
องค์อ่ืน ๆ นอกจำกสันนิษฐำนจำกผลงำนของท่ำน ท่ำนเป็นชำวเชียงใหม่มีชีวิตอยู่รำว พ.ศ. 2020-

                                                      

 128 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย , หน้ำ 
103. 
 129 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, หน้ำ 
104. 
 130 ร.ศ.แสง จันทร์งำม พุทธศำสนำในลำนนำ, พุทธศาสนาในลานนาไทย . หน้ำ 104. อ้ำงใน
ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี. วรรณกรรมล้านนา. ปรับปรุงครั้งที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหำนคร : 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, 2546), หน้ำ 188. 
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2100 ประจ ำอยู่วัดสวนขวัญ (วัดต ำหนักในปัจจุบัน) ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศใต้จำกตัวเมืองเชียงใหม่ไป
ประมำณ 4 กิโลเมตร ท่ำนเคยไปศึกษำท่ีลังกำ และเคยเป็นอำจำรย์ของพระเมืองเกษเกล้ำ 
  พระสิริมังคลำจำรย์มีผลงำนอำจอยู่ในช่วงที่ท่ำนจ ำพรรษำที่วัดต ำหนักสวนขวัญ 
ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมือง เชียงใหม่ และคงใช้เวลำค้นคว้ำรจนำคัมภีร์ต่ำง ๆ จำกหอธรรมที่ท่ำน
รวบรวมไว้ เพรำะปรำกฏว่ำผลงำนของท่ำนมีกำรอ้ำงอิงบอกถึงที่มำโดยละเอียด นับว่ำท่ำนเป็น
นักปรำชญ์ที่มีผลงำนอ้ำงอิงที่ก้ำวหน้ำเกินยุคสมัยของท่ำนมำก อุดม รุ่งเรืองศรี และ สดุภณ จังกำ
จิตต์ ศึกษำผลงำนของท่ำนและได้แบ่งผลงำนของท่ำน สรุปได้ดังนี้ 
  พระสิริมังคลำจำรย์รจนำผลงำนไว้ 4 เรื่องซึ่งอำจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กำร
อธิบำยคัมภีร์ที่มีมำแต่เดิม ผลงำนประเภทนี้มีด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้ 
   (1) เวสสันตรทีปนี รจนำส ำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2060 ในรัชกำลพระเมืองแก้ว อธิบำย
อรรถ-กถำเวสสันดรชำดก เกี่ยวกับควำมเบ็ดเตล็ดเกร็ดเล็กน้อยต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ ตลอดจนวิธีแบ่ง
คำถำในเวสสันดรชำดกอีกด้วย คัมภีร์นี้มีควำมยำวบั้นต้น 40 ผูก บั้นปลำย 10 ผูก 
   (2) สังขยำปกำสกฎีกำ เป็นหนังสืออธิบำยคัมภีร์สังขยำปกำสกะ ที่พระญำณวิลำส
เถระชำวเชียงใหม่รจนำเมื่อ พ.ศ. 2059 เพ่ือให้เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น รจนำเมื่อ พ.ศ. 2063 จ ำนวน 2 ผูก 
   (3) มังคลัตถทีปนี หรือ มงคลทีปนี เป็นวรรณกรรมเรื่องเอกท่ีมีชื่อเสียงยิ่งของพระ
สิริมังคลำจำรย์ รจนำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2067 เพ่ือเป็นกำรอธิบำยควำมในมงคลสูตร ที่ปรำกฏใน
พระไตรปิฎก 2 แห่ง คือ ในขุททกปำฐะและสุตตนิบำต ซึ่งทั้งสองนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกำย มีอรรถกถำชื่อปรมัตถโชติกำ ซึ่งพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นผู้รจนำไว้อันเป็นพระสูตรที่แสดงถึง
กำรปฏิบัติที่เป็นมงคลรวม 38 ประกำร เช่น กำรไม่คบคนพำล กำรคบบัณฑิต ฯลฯ ท่ำนได้อธิบำยถึง
ควำมหมำยของพระสูตรนี้โดยละเอียดด้วยภำษำบำลีอันไพเรำะและสละสลวย และน ำเรื่องจำกคัมภีร์
และชำดกอ่ืน ๆ มำอธิบำยประกอบ มังคลัตถทีปนีนี้ได้แปลเป็นภำษำไทยควำมยำว 893 หน้ำ และ
พิมพ์เผยแพร่หลำยครั้งแล้ว เพรำะเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนปริยัติธรรมจะต้องศึกษำ ส่วนคัมภีร์ที่รจนำ
ขึ้นใหม่มีเพียงเรื่องเดียว คือ 
   (4) จักกวำฬทีปนี ซึ่งเรื่องนี้ท่ำนได้ผูกโครงเรื่องขึ้นก่อน โดยแบ่งเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับจักรวำลออกเป็นตอน ๆ จำกนั้นก็อธิบำยเรื่องรำวตอนนั้น ๆ อย่ำงละเอียดโดยอ้ำงหลักฐำน
จำกพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่ำง ๆ มำประกอบ รจนำเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2063 กล่ำวถึงเรื่องรำวใน
จักรวำลหรือโลกธำตุ พรรณนำถึงภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลำย อำหำรของสัตว์ ภูเขำ แม่น้ ำ เทวดำ อสูร 
ฯลฯ ดังนี้ 
   -ภูเขำ พรรณนำถึงเขำพระสุเมรุ เขำสัตตบริภัณฑ์และเขำต่ำง ๆ ในป่ำหิมพำนต์ 
   -สระ พรรณนำถึงสระอโนดำต กัญญมุณฑก รถกรก ฉัททันต์ กุนำล ฯลฯ 
   -นที พรรณนำแม่น้ ำต่ำง ๆ เช่น คงคำ ยมุนำ อจิรวดี สรภู มหิ ฯลฯ 
   -ทวีป พรรณนำชมพูทวีป อุตตรกุรุทวีป บุพพวิเทห และอมรโคยำน เป็นต้น 
   -ภูมิของสัตว์ต่ำง ๆ เช่น อบำยภูมิ คือ นิรยะ ติรัจฉำนโยนิ เปตวิสัย อสุรกำย และ 
มหำนรก 8 ขุม เช่น สัญชีวะ กำลสุตตะ สังฆำตะ ปตำปนะ เป็นต้น 
   -อสูร พรรณนำ เวปจิตต สัมพร อสุโรช ปหำรท รำหุ เป็นต้น 
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   -ภุมมเทวดำ คือ เทวดำบนพ้ืนดินและสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือทรงคุณประโยชน์   
ต่ำง ๆ 
   -อำกำศเทวดำ คือเทพที่สถิตอยู่ในอำกำศ แต่อยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำชั้นจตุมหำรำชิก 
   -มเหสักขเทวดำ กล่ำวถึง เทวดำที่สูงศักดิ์ต่ำง ๆ ในฉกำมำวจรเทวโลก 
   -พรหม กล่ำวถึง พรหมต่ำง ๆ ในพรหมโลก 
 นอกจำกนี้ยังได้พรรณนำ หรือวินิจฉัยข้อเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วยเรื่องอำยุ อำหำร กำร
ค ำนวณภูมิ เรื่องต้นไม้ เรื่องโลก โลกธำตุ และเรื่องควำมไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนค ำศัพท์ต่ำง  ๆ ก็ได้
อธิบำยไว้ เช่น ขันธโลก ธำตุโลก อำยตนโลก วิบัติภวโลก ฯลฯ 
 เมื่อพิจำรณำวิธีกำรรจนำคัมภีร์ทั้ง 4 เรื่องแล้ว จะเห็นว่ำพระสิริมังคลำจำรย์รจนำคัมภีร์
แต่ละเรื่องขึ้นเพ่ืออธิบำยขยำยควำมที่ยำกหรือค่อนข้ำงยำกให้คนทั่วไปเข้ำใจรู้เรื่องอย่ำงแจ่มแจ้ง อัน
เป็นจุดประสงค์ส ำคัญของผลงำนกลุ่มแรก ส่วนผลงำนที่รจนำใหม่คือ กำรอธิยำยเรื่องจักรวำลนั้น ก็
เพ่ือต้องกำรให้ชำวล้ำนนำที่สนใจและมิได้เป็นนักปรำชญ์ที่ต้องกำรจะทรำบเรื่องจักรวำลอย่ำงถ่องแท้
ละเอียดพิสดำร ตำมแนวของพระพุทธศำสนำสำมำรถเข้ำใจเรื่องรำวได้อย่ำงชัดเจนขึ้น โดยไม่ต้อง
ค้นคว้ำหำอ่ำนมำกมำย 
 นอกจำกนี้ ผลงำนของพระสิริมังคลำจำรย์ยังสะท้อนให้เห็นควำมสนใจและกำรใฝ่หำ
ควำมรู้ด้ำนพนะพุทธศำสนำและวิชำกำรแขนงต่ำง ๆ ของชำวล้ำนนำในระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 20-
21 มีมำกเพียงใด ทั้งยังเป็นควำมสนใจที่จะใฝ่หำควำมรู้นั้น ๆ อย่ำงแตกฉำนอีกด้วย  
  2.3.3.8 พระรัตนปัญญาเถระ หรือพระสิริรัตนปัญญาเถระ พรเถระชำวเชียงรำย
รูปนี้ เป็นพระภิกษุรุ่นเดียวกันกับพระสิริมังคลำจำรย์ เป็นเชื้อพระวงศ์ในรำชวงศ์มังรำย อุปสมบท
และพ ำนักอยู่ที่วัดป่ำแก้ว เชียงรำย ต่อมำได้มำศึกษำต่อที่เชียงใหม่ และพ ำนักอยู่วัดสีหลำรำม หรือ
วัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน มณี พะยอมยงค์ กล่ำวว่ำท่ำนเคยพ ำนักท่ีวัดฟ่อนสร้อย (เดิมอยู่ใกล้ตลำดประตู
เชียงใหม่) ก่อนจนได้เป็นเจ้ำอำวำส จำกนั้นจึงย้ำยไปเป็นเจ้ำอำวำสวัดเจ็ดยอดในสมัยพระเมืองแก้ว 
ซึ่งเป็นพระอำรำมหลวง 
  ผลงำนของพระรัตนปัญญำเถระมีดังนี้ 
   (1) มำติกัตถสรูปอภิธัมมสังคณี เป็นคัมภีร์อธิบำยพระอภิธรรม ไม่ปรำกฏปีที่รจนำ 
   (2) วชิรสำรัตถสังคหะ รจนำเมื่อ พ.ศ. 2078 ที่วัดมหำวนำรำม เชียงใหม่ เป็นเรื่อง
ศัพท์ย่อ ๆ ซึ่งเมื่อขยำยใจควำมออกมำแล้วจะท ำให้รู้ควำมหมำยได้แจ่มชัด หรืออำจเรียกว่ำเป็นหัวใจ
ของธรรมะต่ำง ๆ 
   (3) ชินกำลมำลี หือ ชินกำลมำลีปกรณ์ คัมภีร์นี้ เริ่มรจนำเมื่อ พ.ศ. 2060 ใน
พรรษำที่ 23 ของพระรัตนปัญญำ รัชสมัยพระเมืองแก้ว เนื้อเรื่องกล่ำวถึงกำลของพระพุทธเจ้ำ โดย
เรียบเรียงอย่ำงมีระเบียบ จึงได้ชื่อว่ำชินกำลมำลีปกรณ์ รจนำถึงกำลก่อนที่พระพุทธเจ้ำจะตรัสรู้โดย
พิสดำรว่ำด้วยพุทธกิจว่ำทรงท ำอะไร ประทับอยู่ที่ไหน จนกระทั่งดับขันธปรินิพพำน กำรท ำสังคำยนำ
ครั้งต่ำง ๆ กำรจ ำแนกพระบรมธำตุ กำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำไปยังประเทศต่ำง ๆ ให้เวลำและ
สถำนที่อย่ำงชัดเจน บอกก ำหนดปีโดยครบถ้วน นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึงประวัติของบุคคลและสถำนที่
ของเมืองส ำคัญ คือ เชียงแสน เชียงรำย ล ำพูน และเชียงใหม่ รจนำเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2071 มี
ควำมยำว 14 ผูก กับ 14 ลำน วรรณกรรมบำลีเล่มนี้ถือได้ว่ำเป็นวรรณกรรมประวัติศำสตร์ล้ำนนำที่
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ใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงได้เป็นอย่ำงดี และเป็นที่เชื่อถือตลอดมำจนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งผู้รจนำก็ได้แสดง
ควำมมุ่งหมำยในกำรรจนำไว้อย่ำงละเอียด สมกับที่เป็นผลงำนชิ้นส ำคัญ 
  ชินกำลมำลีปกรณ์ นับเป็นผลงำนชิ้นเอกของนักปรำชญ์ชำวล้ำนนำ ที่ได้รับกำรแปล
เป็นภำษำอ่ืน ๆ มำกมำยหลำยภำษำ รัชกำลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้รำชบัณฑิตถึง 5 ท่ำน ช่วยกันแปลเป็นภำษำไทยกลำง ต่อมำสมัยรัชกำลที่ 5 จึงทรงโปรดเกล้ำฯ ให้
พิมพ์แจกเป็นครั้งแรกในงำนพระศพของพระรำชวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2451 ต่อมำ เสฐียร พันธรังษี ได้แปล
เป็นภำษำไทยเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2474 ใช้ชื่อว่ำชินกำลมำลินี และในรำว พ.ศ. 2500 แสง มนวิทูร 
ได้แปลเป็นภำษำไทยขึ้นอีกเป็นครั้งท่ี 3 มีเชิงอรรถอธิบำยควำมให้เข้ำใจง่ำยยิ่งข้ึน 
  กำรแปลเป็นภำษำต่ำงประเทศเริ่มด้วย ยอร์ช เซเดส์ แปลเป็นภำษำฝรั่งเศส โดย
ตีพิมพ์คู่กับภำษำบำลี ลงในวำรสำรวิชำกำรของฝรั่งเศสติดต่อกัน 6 ฉบับ เมื่อ พ.ศ. 2468 สมำคม
บำลีปกรณ์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้พิมพ์เป็นภำษำบำลีด้วยอักษรโรมัน ต่อมำก็ได้พิมพ์เป็น
ภำษำอังกฤษด้วย ในประเทศลังกำ ภิกษุชื่อพุทธทัตตะก็ได้แปลเป็นภำษำสิงหล พิมพ์คู่กับภำษำบำลี 
เมื่อ พ.ศ. 2498 จึงนับได้ว่ำเป็นวรรณคดีล้ำนนำที่ได้รับกำรแปลและพิมพ์เผยแพร่มำกที่สุด ชินกำล
มำลีปกรณ์ จึงเสมือนเป็นคู่มือที่นักศึกษำชำวต่ำงประเทศได้ใช้เป็นหลักในกำรศึกษำประวัติศำสตร์
และโบรำณคดีของไทยมำนำนแล้ว131  
  2.3.3.9 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญานเจ้า เรำไม่ทรำบประวัติของพระเถระ
ทั้งสองท่ำนนี้ แต่ผลงำนของท่ำนที่ปรำกฏคือ มูลศำสนำ ได้ระบุชื่อผู้รจนำไว้ในตอนท้ำยของเรื่องนี้ 
ระยะเวลำที่รจนำก็ไม่ทรำบแน่นอน เป็นหนังสือที่เก็บควำมรู้ประวัติทำงศำสนำจำกที่มำหลำยคัมภีร์ 
น ำมำรจนำไว้โดยละเอียด รวมทั้งแทรกเรื่องรำวประวัติศำสตร์ และควำมเป็นไปของประชำชนใน
แหลมสุวรรณภูมิสมัยโบรำณด้วย นับเป็นหนังสือคู่กับจำมเทวีวงศ์ และชินกำลมำลีปกรณ์ หนังสือเล่ม
นี้รจนำเป็นภำษำล้ำนนำ 
  2.3.3.10 พระสุวัณณรังสีเถระ พระภิกษุชำวเชียงใหม่รูปนี้ ต่อมำได้ไปจ ำพรรษำอยู่ที่
วัดวิชยำรำม นครเวียงจันทน์ประเทศลำว และได้รับรจนำตั้งเป็นพระสังฆรำช ท่ำนได้รจนำคัมภีร์ 2 
เรื่อง คือ คันถำภรณฎีกำ ซึ่งเป็นหนังสืออธิบำยคัมภีร์ชื่อคันถำภรณะ ของชำวเมียนมำร์ อันว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ทำงภำษำบำลี รจนำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2128 หลังจำกนั้นท่ำนได้รจนำเรื่องปฐมสัมโพธิกถำ ซึ่ง
ต่อมำใน พ.ศ. 2388 สมเด็จ  พระมหำสมณเจ้ำกรมพระปรมำนุชิตชิโนรส ได้ทรงนิพนธ์เรื่องปฐม
สมโพธิกถำ โดยถือเอำปฐม-สัมโพธิกถำเป็นฉบับภำษำบำลีของพระสุวัณณรังสี เป็นหลักในกำรเรียบ
เรียง132  
  2.3.3.11 พระพรหมราชปัญญา ท่ำนได้รจนำคัมภีร์ชื่อรัตนพิมพวงศ์ อันเป็นต ำนำน
ในกำรสร้ำงพระแก้วมรกต 
  2.3.3.12 พระอุตตรารามเถระ ได้รจนำคัมภีร์ชื่อวิสุทธิมัคคทีปนี อันเป็นกำรอธิบำย
ควำมในวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสำจำรย์ แต่ต้นฉบับยังค้นหำไม่พบ 
                                                      

 131 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย , หน้ำ 
110. 
 132 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย , หน้ำ 
116. 
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  2.3.3.13 พระยาโลมาวิสัย เป็นกวีในรำชส ำนักเจ้ำหลวงล ำปำง เดิมเป็นชำวจังหวัด
เชียงรำย เป็นผู้ที่มีควำมเปรื่องปรำดสำมำรถยิ่งผู้หนึ่ง สันนิษฐำนว่ำน่ำจะมีชีวิตอยู่รำว พ.ศ. 2330 ใน
สมัยที่เจ้ำค ำสม เจ้ำดวงทิพย์ เจ้ำหนำนไชยวงศ์ เจ้ำนันทิยะ และเจ้ำอินทร์ เป็นผู้ครองนครล ำปำง 
ตำมล ำดับ พระยำโลมำวิสัยน่ำจะรับรำชกำรเป็นอำลักษณ์ในคุ้มหลวงล ำปำง และต่อมำในสมัยเจ้ำ
หลวงวรญำณรังสี ท่ำนก็คงยังรับรำชกำรอยู่อีกหลำยปี มณี พะยอมยงค์ สืบค้นทรำบว่ำผู้สืบเชื้อสำย
ของพระยำโลมำวิสัย ปัจจุบันใช้นำมสกุล “ไสยวงศ์” และได้อพยพจำกล ำปำงมำตั้งรกรำกที่บ้ำนท่ำวัง
พร้ำว ใกล้กับสะพำนแม่ขำน อ ำเภอสันป่ำตอง เชียงใหม่ พระยำโลมำวิสัยมีควำมสำมำรถทั้งกำร
ประพันธ์โคลงและค่ำว ผลงำนเท่ำที่ทรำบมีดังนี้ 
   (1) โคลงหงส์ผำค ำ ประพันธ์ด้วยโคลงสี่สุภำพสลับกับโคลงสำม และโคลงสอง 
จ ำนวน 907 บท ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2395 
   (2) ค่ำวซอหงส์ผำค ำ เนื้อเรื่องเหมือนโคลงหงส์ผำค ำ แต่ประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์
ค่ำว ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ที่ได้รับควำมสนใจมำกในระยะนั้น นับเป็นกวีล้ำนนำคนแรกที่ใช้ค ำประพันธ์
ค่ำวเขียนวรรณกรรมเรื่องยำวเพ่ือควำมบันเทิง 
   (3) ค่ำวซอเรื่องเจ้ำสุวัตร นำงบัวค ำ เมื่อเรื่องค่ำวซอหงส์ผำค ำประสบควำมส ำเร็จ
ได้รับควำมสนใจจำกมหำชน จึงได้ประพันธ์ค่ำวซอเรื่องเจ้ำสุวัตร นำงบัวค ำ ในเวลำต่อมำ 
  2.3.3.14 พระยาพรหมโวหาร พระยำพรหมโวหำรนับเป็นกวีที่ เลิศในทำงกำร
ประพันธ์คำดว่ำเป็นศิษย์พระยำโลมำวิสัย เป็นบุตรของแสนเมืองมำ ผู้ดูแลคลังของเจ้ำหลวงล ำปำง 
พระยำพรหมเดิมชื่อ พรหมินทร์ เกิดเมื่อ 2345 ได้เล่ำเรียนเบื้องต้นจำกครูบำอุปนันทะ เจ้ำอำวำสวัด
สิงห์ชัย เมื่ออุปสมบทแล้วได้เดินทำงมำศึกษำกับครูบำปินตำเจ้ำอำวำสวัดสุขเข้ำหมิ้น และ 
  2.3.3.15 พระญาณกิตติเถระ พระญำณกิตติเถระ เป็นชำวเชียงใหม่ มีอำวุโสกว่ำ 
พระสิริมังคลำจำรย์ จ ำพรรษำอยู่วัดปนสำรำม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
นครเชียงใหม่ จำกผลงำนของท่ำนที่รจนำไว้ ท ำให้ทรำบว่ำท่ำนเป็นพระอำจำรย์ของพระเจ้ำติโลกรำช
เชื่อว่ำท่ำนเคยไปศึกษำที่ประเทศลังกำ ในรัชกำลกษัตริย์กรุงลังกำปรักกรมพำหุที่ 6  และพระเจ้ำ   
ภูวเนกพำหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ครั้งนั้น ศำสนสัมพันธ์ระหว่ำงเชียงใหม่ อยุธยำ ลังกำ และเมียน-
มำร์ ด ำเนินไปด้วยดี พระสงฆ์ล้ำนนำเดินทำงไปประเทศเหล่ำนี้ได้อย่ำงเสรี133 ท่ำนมีชีวิตอยู่ในสมัย
พระเจ้ำติโลกรำชและพระเจ้ำยอดเชียงรำย งำนที่ท่ำนรจนำขึ้นหลังจำกสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ 
8 พ.ศ. 2020 ล้วนแต่เป็นภำษำบำลีทั้งสิ้น 
  ผลงำนของพระญำณกิตติเถระรจนำคัมภีร์อธิบำยเรื่อง เกี่ยวกับพระวินัย และ       
พระอภิธรรมและบำลีไวยำกรณ์ อันมีชื่อตำมล ำดับนี้ 
  พระวินัย 
   (1) สมันตปำสำทิกำ อัตถโยชนำ อธิบำยศัพท์ ค ำ ข้อควำมยำกในอรรถกถำวินัย
ปิฎกชื่อสมันตปำสำทิกำ ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับบทบัญญัติ ข้อแนะน ำตักเตือนและบทลงโทษ ส ำหรับ
พระภิกษุผู้ผิดวินัย เป็นต้น เป็นคัมภีร์ประเภทอนุอรรถกถำคู่มือ อธิบำย (Sub-Commentary) คัมภีร์
อธิบำย (Commentary) ควำมในพระไตรปิฎกอย่ำงละเอียด  

                                                      

 133 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, หน้ำ 10. 
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   (2) ภิกขุปำฎิโมกขคัณฐีทีปนี มีเนื้อหำเกี่ยวกับพระปำฏิโมกข์ หรือศีลของพระภิกษุ
โดยเฉพำะ เช่น สงฆ์ควรปฏิบัติอย่ำงไรก่อนพิธีสวดปำฎิโมกข์ และอธิบำยขยำยควำมในประปำฏิโมกข์ 
รจนำเมื่อ พ.ศ. 2035 
   (3) สีมำสังกรวินิจฉัย วินัยปิฎกกล่ำวถึงสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์และส ำคัญที่สุดของ
พระสงฆ์ คือ สีมำ ซึ่งคู่กับพระอุโบสถ หรือโบสถ์เป็นที่ท ำสังฆกรรม กิจกรรมที่ต้องท ำโดยควำม
สำมัคคีเป็นเอกฉันท์ มีเสียงคัดค้ำนเพียงเสียงเดียว สังฆกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะ 
  พระอภิธรรม 
   (4) อัฏฐสำลินีอัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอัฏฐสำลินี อรรถกถำอภิธรรมธัมมสังคณี
โดยพระพุทธโฆสำจำรย์ 
   (5) สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอรรถกถำอภิธรรมวิภังค์ โดย      
พระพุทธโฆสำจำรย์ 
   (6) ปัญจกรณัฏฐกถำ อัตถโยชนำ และเชื่อว่ำพระญำณกิตติเถระคงรจนำคู่มือ
อธิบำยอภิธรรมที่เหลืออีก 5 คัมภีร์ คือ ธำตุกถำ ปุคคลปัญญัติ กถำวัตถุ ยมก และปัฏฐำน รวม
เรียกว่ำ ปัญจปกรณัฏฐกถำ ที่ท่ำนพุทธโฆสำจำรย์รจนำไว้ ท่ำนพุทธทัตตเถระชำวศรีลังกำได้กล่ำวว่ำ 
คัมภีร์เหล่ำนี้และคัมภีร์อ่ืน ๆ อีกหลำยคัมภีร์จำรด้วยอักษรขอม ส่งจำกประเทศไทยไปถวำยเป็น
บรรณำกำรแก่พระมหำเถรปุรัตคำมธัมมลังสิริกำสุมนติสส แห่งปรมำนันทวิหำร เมืองกอลเล ประเทศ
ลังกำโดยผ่ำนรำชทูตไทย 
   (7) อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอภิธัมมัตถวิภำวินี ซึ่ง
รจนำโดยพระสุมังคละ ชำวลังกำ ท่ำนรจนำเรื่องนี้ที่วัดปนสำรำม เมื่อ พ.ศ. 2045 
  ไวยากรณ์ 
   (8) มูลกัจจำยนอัตถโยชนำ คู่มืออธิบำยบำลีไวยำกรณ์สำยกัจจนะ พระกัจจำยน -
เถระ ภิกษุรุ่นหลังท่ำนพุทธโฆสำจำรย์ (พุทธศตวรรษที่ 11-12) รจนำมูลกัจจำยนวยำกรณะ134  
 วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ พระญำณกิตติเถระได้รจนำระหว่ำงปี พ.ศ. 2028-2043 
ท่ำนเป็นนักปรำชญ์ล้ำนนำที่รจนำวรรณกรรมไว้มำกกว่ำผู้อ่ืน135 
 พระญำณกิตติมหำเถระ ผู้รจนำคัมภีร์โยชนำ มีหลักฐำนปรำกฏในตอนจบปริจเฉทที่ 1 มี
ข้อควำมยืนยันว่ำคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ เป็นผลงำนกำรรจนำคัมภีร์หนึ่งของ
พระญำณกิตติเถระผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถำ136 
 และตอนจบปริจเฉทที่ 5 มีข้อควำมว่ำ “อิติ อภินวปุรำวฺหยนครสฺส ปจฺฉิมุตฺตรทิสำภำเค 
ปติฏฺ  ิเต ปนสำรำเมติ วิสฺสุเต อำรำเม วสนฺเตน สกลพฺยำกรณำสงฺคญฺ ำณจำรินำ สำฏฺ กถตฺติปิฏก-
ธเรน ำณกิตฺตีติ นำมเธยฺเยน เถเรน กตำ-พระเถระผู้มีนำมว่ำ “ญำณกิตติ” ผู้ทรงพระไตรปิฎกพร้อม

                                                      

 134 ลิขิต ลิขิตำนนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย , หน้ำ 
478-480. 
 135 ลิขิต ลิขิตำนนท์, หน้ำ 106. 
 136 พระญำณกิตติเถระ, อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ป โม ภาโค). โรงพิมพ์
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, กรุงเทพมหำนคร : 2542) หน้ำ 535. วิ.โยชนา. (บำลี) 1/396/535. 
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อรรถกถำ ผู้เชี่ยวชำญในคัมภีร์ไวยำกรณ์ทั้งสิ้น ผู้อยู่ในพระอำรำมชื่อว่ำ “วัดขนุน” ที่ตั้งอยู่ในทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชื่อว่ำ “เชียงใหม่” (อภินวปุร)....”137 
 คัมภีร์เหล่ำนี้เป็นต ำรำอธิบำยควำมในพระไตรปิฎกทั้งสิ้น ในกรณีงำนของพระญำณกิตติ
เถระนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณี พะยอมยงค์ ผู้ค้นพบหลักฐำนส ำคัญทำงด้ำนล้ำนนำ กล่ำวว่ำ งำนของ  
พระญำณกิตติเถระมี (1) โยชนำวินัย (38 ผูก) (2) สัทธรรมสังคหะ (2 ผูก) (3) โยชนำพระอภิธรรม 7 
คัมภีร์ (3 ผูก) (4) โยชนำฎีกำอภิธัมมัตถสังคหะ (53 ผูก) (5) โยชนำกัจจำยะ (17 ผูก) (6) คันถทีปนี
ภิกขุปำฏิโมกข์ (2 ผูก) ทั้งนี้  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณี พะยอมยงค์  ระบุว่ำงำนเหล่ำนี้รจนำขึ้นที่
เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2036138 ส่วนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉัตรยุพำ สวัสดิพงษ์ เสนอว่ำ วรรณกรรมของ 
พระญำณกิตติเถระดังกล่ำวรจนำขึ้นระหว่ำง พ.ศ. 2028-2043139 
 รำยนำมของกวีล้ำนนำที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมดนั้น เป็นยุคของวรรณกรรมบำลีที่มีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำและพระไตรปิฎกทั้งสิ้น และเป็นช่วงที่กล่ำวได้ว่ำเป็นยุคทองของวรรณกรรม
ล้ำนนำคือรัชกำลของพระเจ้ำติโลกรำช และพระเมืองแก้ว นับเป็นเวลำภำยหลังที่ได้มีกำรกระท ำ
สังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ที่วัดเจ็ดยอดเสร็จสิ้นลงเมื่อ พ.ศ. 2020 ท ำให้มีนักปรำชญ์
ทำงวรรณกรรมบำลีเกิดขึ้นมำกมำย จนอำจกล่ำวได้ว่ำล้ำนนำนั้นเป็นผู้น ำในด้ำนวรรณกรรมบำลีของ
ไทยมำจนปัจจุบันนี้ ทั้งนี้  เพรำะคณะสงฆ์ไทยยังได้ใช้ต ำรำคัมภีร์อันเป็นผลงำนของนักปรำชญ์
ดังกล่ำวเป็นหนังสือเรียนในกำรสอบบำลีสนำมหลวงของพระภิกษุมำจนถึงปัจจุบัน 
  ในช่วงที่เชียงใหม่หรือล้ำนนำตกเป็นเมืองขึ้นของเมียนมำร์นั้น นับว่ำเป็นช่วงที่เสื่อม
ทำงด้ำนกำรศึกษำหำควำมรู้และกำรรจนำคัมภีร์เพรำะบ้ำนเมืองไม่สงบ จนกระทั่งเชียงใหม่ได้รับกำร
ฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่งในสมัยรำชวงศ์เจ้ำเจ็ดตน จึงปรำกฏผลงำนของกวีล้ำนนำอีก ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกวี
ที่ประจ ำรำชส ำนักเจ้ำหลวงผู้ครองเมืองต่ำง  ๆ เช่น เชียงใหม่ ล ำปำง เป็นต้น ส่วนมำกเป็น
วรรณกรรมที่เป็นไปเพ่ือควำมบันเทิง และกวีก็มักเป็นฆรำวำสที่เคยบวชเรียนมำก่อน เช่น พระยำ
พรหมโวหำร เป็นต้น 
 
2.4 บทสรปุ 
 พระอนุรุทธำจำรย์ ท่ำนเป็นชำวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ำกำเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ แคว้น
โจฬะ เมือวท่ำกำเวรินั้นมีชื่อเรียกว่ำ กำวีรปัฏฏนะบ้ำง หรือกำเวรปัฏฏนะบ้ำง ปัจจุบันก็ยังมีชื่อ
เรียกว่ำ กำเวริ (kaveri) เหมือนเดิม ต่อมำท่ำนได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช (Tanjore) แคว้นตัมพะ แถบ
อินเดียใต้ติดชำยฝั่งมหำสมุทร บำงครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหำเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมำลี เมืองอนุรำธบุรี 
ประเทศศรีลังกำ 
 ช่วงที่ท่ำนพักอยู่ที่วัมหำเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมำลี เมืองอนุรำชบุรี ประเทศศรีลังกำนั้น 
ได้รจนำคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตำมค ำของร้องของนัมพอุบำสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด ก่อนหน้ำนั้น ท่ำน
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ได้รจนำคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย คัมภีร์นำมรูปปริจเฉทมำก่อนแล้ว ทั้งนี้ เพรำะกำรรจนำบำลีในคัมภีร์
นำมรูปปริจเฉท ไพเรำะสละสลวยกว่ำคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย ภำยหลังเมื่อท่ำนมีประสบกำรณ์ในกำร
รจนำมำกขึ้น จึงรจนำคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะเป็นคัมภีร์สุดท้ำย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ ำเอก
ที่ผ่ำนกำรเจียระไนมำเป็นอย่ำงดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมำจวบจนปัจจุบัน 
 นักวิชำกำรส่วนใหญ่ ยังไม่สำมำรถยืนยันว่ำ ท่ำนเกิดในสมัยใด เพรำะไม่มีหลักฐำนทำง
วรรณกรรมบำลีและสิงหลกล่ำวถึง เพียงแต่นักวิชำกำรชำวสิงหลและเมียนมำร์สันนิษฐำนว่ำ น่ำจะ
เกิดก่อนรัชสมัยพระเจ้ำปรำกรมพำหุที่  1 (พ.ศ. 1696 -1729) เนื่องจำกพระสำรีบุตรผู้ เป็น
พระสังฆรำชในสมัยนั้นได้รจนำต ำรำแปลและอธิบำยคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่ำอภิธัมมัตถ
สังคหวิตถำรวรรณนำ จึงสันนิษฐำนว่ำ คัมภีร์ฉบับบำลีต้องรจนำก่อน พ.ศ. 1696 
 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นคัมภีร์ที่ท่ำนได้รจนำขึ้นเพ่ือให้เยำวชนศึกษำเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
โดยไม่ย่อและพิสดำรจนเกินไป ทั้งนี้ ท่ำนได้ประมวลเนื้อหำสำระส ำคัญจำกคัมภีร์พระอภิธรรมและ
อรรถกถำพระอภิธรรมซึ่งท่ำนได้กล่ำวคำถำแรกตอนต้นคัมภีร์อภิธัมมัตถ-สังคหะนี้ เพ่ือแสดงใจควำม
ส ำคัญ 5 ประกำรพร้อมทั้งประโยชน์ ได้แก่ 
  1. กำรนอบน้อมพระรัตนตรัย เป็นกำรแสดงควำมเคำรพนบน้อมในพระรัตนตรัยซึ่ง
ท่ำนพระอนุรุทธำจำรย์ได้แสดงด้วยค ำว่ำ สมฺมำสมฺพุทฺธมตุล  สสทฺธมฺมคณุตฺตม  อภิวำทิย -ข้ำพเจ้ำขอ
อภิวำทพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้ตรัสรู้ขอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเปรียบ พร้อมพระสัทธรรมและหมู่
สงฆ์ผู้สูงสุด 
  2. เนื้อหำของคัมภีร์ คือเนื้อหำตำมควำมหมำยของพระอภิธรรม 4 ประกำร ได้แก่ จิต 
เจตสิก รูป และนิพพำน เป็นเนื้อหำสำระทั้งหมดที่กล่ำวอยู่ ในคัมภีร์นี้  ซึ่ งท่ำนได้แสดงด้วย 
อภิธมฺมตฺถ-ศัพท์ในบทว่ำ อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
  3. ลักษณะกำรรจนำคัมภีร์ เป็นกำรจ ำแนกตำมกำรประมวลธรรมอันมีลักษณะ
เหมือนกัน ซึ่งท่ำนแสดงด้วยค ำว่ำ สงฺคห (ประมวล-รวบรวม) 
  4. ชื่ อว่ำคัมภี ร์  เป็ นชื่ อที่ คล้ อยตำมเนื้ อหำ ท่ ำนแสดงชื่ อคัมภี ร์ด้ วยค ำว่ ำ 
อภิธมฺมตฺถสงฺคห-คัมภีร์ประมวลเนื้อหำในพระอภิธรรม 
  5. จุดมุ่งหมำยของกำรรจนำคัมภีร์ คือ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจสภำวธรรมอันเป็นผลที่
พึงได้รับจำกำรศึกษำและสอบถำมคัมภีร์ และยังให้เกิดควำมดับกิเลสโดยไม่ยึดมั่นเป็นที่สุด เมื่อท่ำน
ได้รจนำคัมภีร์นี้ ได้แสดงจุดมุ่งหมำยของกำรรจนำไว้โดยปริยำยด้วยบทว่ำ อภิธมฺมตฺถสงฺคห -คัมภีร์
ประมวลเนื้อหำในพระอภิธรรม 
 โยชนำ คือคัมภีร์ที่อธิบำยกำรสร้ำงประโยคและแปลควำมหมำย โดยมีชื่อเต็มว่ำ อรรถ-
โยชนำ แปลว่ำ กำรประกอบเนื้อควำมเข้ำด้วยกัน หมำยถึงกำรพรรณนำศัพท์ บทและวำกยะ 
(ประโยค) ว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไร มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร และมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่กำรท ำข้อควำม (ค ำ วลี และประโยค) ในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะ
ดังกล่ำวนี้ คัมภีร์โยชนำหรืออรรถโยชนำได้แสดงบทบำทหรือหน้ำที่ที่ส ำคัญพร้อมกัน 2 ประกำรคือ
(1) ท ำหน้ำที่ช่วยอธิบำยให้กับคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำทั้งหลำย ในด้ำนนิรุกติศำสตร์ โดยก ำหนด
หลักกำรหรือระเบียบแบบแผนกำรใช้ภำษำ หรือระบบไวยำกรณ์ตัวอย่ำงที่ชัดเจน (2) ท ำหน้ำที่เป็น 
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“กุญแจ” ส ำหรับไขควำมในคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำ กำรที่จะมีควำมรู้สึกมั่นใจว่ำ เรำจะเข้ำใจอย่ำง
ถ่องแท้ได้จ ำเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่ำวนี้เป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับกำรศึกษำ 
 คัมภีร์โยชนำ คือ คัมภีร์ที่อธิบำยควำมหมำยของศัพท์และควำม สัมพันธ์ในประโยคของ
ภำษำช่วยให้กำรแปลคัมภีร์อรรถกถำและฎีกำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจุดประสงค์หลักของคัมภีร์โยชนำ
หรืออัตถโยชนำ คือ เป็นคัมภีร์ประกอบหรือหนังสือคู่มือในกำรแปลคัมภีร์ต่ำง ๆ บอกควำมสัมพันธ์ 
บอกควำมหมำยของศัพท์ แสดงหลักไวยำกรณ์ทำงภำษำ และแยกแยะให้เข้ำใจเชิงชั้นศัพท์อีกชั้นหนึ่ง 
 คัมภีร์โยชนำ มีต้นก ำเนิดในช่วงเวลำไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกำ อนุฎีกำ โดยมีประวัติและ
พัฒนำกำรตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้ำปรักกมพำหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ซึ่งสืบสำยมำจำกฝ่ำยมหำวิหำร ประชุม รจนำฎีกำมีพระ
มหำกัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหำรเป็นประมุข ในกำรนี้ พระสำรีบุตรได้รจนำสำรัตถทีปนี ฎีกำพระวินัย 
พระอำนันทำจำรย์ได้รจนำมูลฎีกำแก้พระอภิธรรม และมีคณำจำรย์ต่อมำอีกหลำยรูปได้รจนำฎีกำบ้ำง 
อนุฎีกำบ้ำง รวมถึงคัมภีร์โยชนำ หลังจำกนั้น  พระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทส ำนักมหำวิหำรได้
แพร่หลำยออกไปในต่ำงประเทศมี ไทย เมียนมำร์ ลำว เป็นต้น และได้มีกำรรับคัมภีร์เหล่ำนี้อีกทอด
หนึ่ง 
 พระคันถรจนำจำรย์ที่ได้รับกำรยกย่อง และมีผลงำนกำรรจนำคัมภีร์โยชนำที่ได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงแพร่หลำยคือ พระญำณกิตติเถระแห่งล้ำนนำ ท่ำนเป็นชำวเชียงใหม่ มีอำวุโสกว่ำพระ
สิริมังคลำจำรย์ จ ำพรรษำอยู่วัดปนสำรำม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เชียงใหม่ จำกผลงำนของท่ำนที่รจนำไว้ ท ำให้ทรำบว่ำท่ำนเป็นพระอำจำรย์ของพระเจ้ำติโลกรำช เชื่อ
ว่ำท่ำนเคยไปศึกษำที่ประเทศลังกำในรัชกำลกษัตริย์กรุงลังกำปรักกรมพำหุที่ 6 และพระเจ้ำภูวเนก
พำหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ครั้งนั้น ศำสนสัมพันธ์ระหว่ำงเชียงใหม่ อยุธยำ ลังกำ และเมียนมำร์ 
ด ำเนินไปด้วยดี พระสงฆ์ล้ำนนำเดินทำงไปประเทศเหล่ำนี้ได้อย่ำงเสรี ท่ำนมีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้ำ   
ติโลกรำชและพระเจ้ำยอดเชียงรำย งำนที่ท่ำนรจนำขึ้นหลังจำกสังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 พ.ศ. 
2020 ล้วนแต่เป็นภำษำบำลีทั้งสิ้น ผลงำนของท่ำนที่ได้รจนำคัมภีร์อธิบำยเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย  
พระอภิธรรมและบำลีไวยำกรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี  
ปัญจิกำ อัตถโยชนำ อันเป็นคัมภีร์อธิบำยอภิธัมมัตถวิภำวินีซึ่งรจนำโดยพระสุมังคละชำวลังกำ ท่ำน
ไดร้จนำคัมภีร์นี้ที่วัดปนสำรำม เมื่อ พ.ศ. 2045 วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ พระญำณกิตติเถระได้
รจนำระหว่ำงปี พ.ศ. 2028-2043 ท่ำนเป็นนักปรำชญ์ล้ำนนำที่รจนำวรรณกรรมไว้มำกกว่ำผู้อ่ืน 
 ผลงำนของท่ำนที่ได้รจนำคัมภีร์อธิบำยเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย และ พระอภิธรรมและบำลี
ไวยำกรณ์ อันมีชื่อตำมล ำดับนี้ 
  พระวินัย 
   (1) สมันตปำสำทิกำ อัตถโยชนำ อธิบำยศัพท์ ค ำ ข้อควำมยำกในอรรถกถำวินัย
ปิฎกชื่อสมันตปำสำทิกำ ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับบทบัญญัติ ข้อแนะน ำตักเตือนและบทลงโทษ ส ำหรับ
พระ ภิกษุผู้ผิดวินัย เป็นต้น 
   (2) ภิกขุปำฎิโมกขคัณฐีทีปนี มีเนื้อหำเกี่ยวกับพระปำฏิโมกข์ หรือศีลของ
พระภิกษุโดยเฉพำะ เช่น สงฆ์ควรปฏิบัติอย่ำงไรก่อนพิธีสวดปำฎิโมกข์ และอธิบำยขยำยควำมใน
ประปำฏิโมกข์ รจนำเมื่อ พ.ศ. 2035 
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   (3) สีมำสังกรวินิจฉัย วินัยปิฎกกล่ำวถึงสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์และส ำคัญที่สุดของ
พระสงฆ์ คือ สีมำ ซึ่งคู่กับพระอุโบสถ หรือโบสถ์เป็นที่ท ำสังฆกรรม กิจกรรมที่ต้องท ำโดยควำม
สำมัคคีเป็นเอกฉันท์ มีเสียงคัดค้ำนเพียงเสียงเดียว สังฆกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะ 
  พระอภิธรรม 
   (4) อัฏฐสำลินีอัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอัฏฐสำลินี อรรถกถำอภิธรรมธัมมสังคณี
โดยพระพุทธโฆสำจำรย์ 
   (5) สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอรรถกถำอภิธรรมวิภังค์ โดย     
พระพุทธโฆสำจำรย์ 
   (6) ปัญจกรณัฏฐกถำ อัตถโยชนำ และเชื่อว่ำพระญำณกิตติเถระคงรจนำคู่มือ
อธิบำยอภิธรรมที่เหลืออีก 5 คัมภีร์ คือ ธำตุกถำ ปุคคลปัญญัติ กถำวัตถุ ยมก และ    ปัฏฐำน รวม
เรียกว่ำ ปัญจปกรณัฏฐกถำ ที่ท่ำนพุทธโฆสำจำรย์รจนำไว้ ท่ำนพุทธทัตตเถระชำวศรีลังกำได้กล่ำวว่ำ 
คัมภีร์เหล่ำนี้และคัมภีร์อ่ืน ๆ อีกหลำยคัมภีร์จำรด้วยอักษรขอม ส่งจำกประเทศไทยไปถวำยเป็น
บรรณำกำรแก่พระมหำเถรปุรัตคำมธัมมลังสิริกำสุมนติสส แห่งปรมำนันทวิหำร เมืองกอลเล ประเทศ
ลังกำโดยผ่ำนรำชทูตไทย 
   (7) อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ คัมภีร์อธิบำยอภิธัมมัตถวิภำวินี ซึ่ง
รจนำโดยพระสุมังคละ ชำวลังกำ ท่ำนรจนำเรื่องนี้ที่วัดปนสำรำม เมื่อ พ.ศ. 2045 
  ไวยากรณ์  
   (8) มูลกัจจำยนอัตถโยชนำ คู่มืออธิบำยบำลีไวยำกรณ์สำยกัจจนะ พระกัจจำยน-
เถระ ภิกษุรุ่นหลังท่ำนพุทธโฆสำจำรย์ (พุทธศตวรรษที่ 11-12) รจนำมูลกัจจำยนวยำกรณะ  
  วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ พระญำณกิตติเถระได้รจนำระหว่ำงปี พ.ศ. 2028-
2043 ท่ำนเป็นนักปรำชญ์ล้ำนนำที่รจนำวรรณกรรมไว้มำกกว่ำผู้อ่ืน 
 ในตอนจบปริจเฉทที่ 1 และปริจเฉทที่ 5 มีข้อควำมยืนยันว่ำคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี   
ปัญจิกำ อัตถโยชนำ เป็นผลงำนกำรรจนำคัมภีร์หนึ่งของพระญำณกิตติเถระผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถำ ผู้เชี่ยวชำญในคัมภีร์ไวยำกรณ์ท้ังสิ้น 
 สรุปคือพระญำณกิตติเถระ ผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งอรรถกถำ ผู้เชี่ยวชำญคัมภีร์ศัพทศำสตร์
ทั้งสิ้น เป็นชำวเมืองเชียงใหม่ สมัยอำณำจักรล้ำนนำ ตำมหลักฐำนท่ำนมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชสมัยพระเจ้ำ      
สิริภูวนำทิจจธัมมรำชำ (พระเมืองแก้ว) รัชกำลที่ 11 รำชวงศ์มังรำย (พ.ศ. 2038-2068) โดยอำศัย
ข้อมูลจำกคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ โยชนำที่ท่ำนรจนำในปี จ.ศ. 864 (พ.ศ. 2045) ผลงำน
ของท่ำนที่ใช้เป็นคู่มือกำรศึกษำภำษำบำลี คือกลุ่มคัมภีร์โยชนำ คู่มือประกอบกำรศึกษำพระบำลี 
อรรถกถำ ฏีกำ โดยท่ำนจะประกอบเพ่ิมศัพท์เข้ำมำในประโยคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บอกหน้ำที่ของบทใน
ประโยคและวิเครำะห์ศัพท์ เพ่ือให้รู้ที่มำของรูปศัพท์ 
 คัมภีร์โยชนำที่พระญำณกิตติเถระรจนำตำมท่ีได้กล่ำวมำแล้วนั้น คือ 
  (1) สมันตปำสำทิกำ อัตถโยชนำ 
  (2) อัฏฐสำลินีอัตถโยชนำ 
  (3) สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนำ 
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  (4) ปัญจกรณัฏฐกถำ อัตถโยชนำ และเชื่อว่ำพระญำณกิตติเถระคงรจนำคู่มืออธิบำย
อภิธรรมที่เหลืออีก 5 คัมภีร์ คือ ธำตุกถำ ปุคคลปัญญัติ กถำวัตถุ ยมก และปัฏฐำน รวมเรียกว่ำ  
ปัญจปกรณัฏฐกถำ 
  (5) อภิธัมมัตถวิภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ  
  (6) มูลกัจจำยนอัตถโยชนำ 
 ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้ใช้คัมภีร์สมันตปำสำทิกำ อัตถโยชนำ ประกอบหลักสูตรเปรียญ
ธรรมห้ำประโยค และเปรียญธรรมหกประโยค และคัมภีร์อภิธัมมัตถภำวินี ปัญจิกำ อัตถโยชนำ 
ประกอบหลักสูตรเปรียญธรรมเก้ำประโยค นับว่ำเป็นคุณูปกำรต่อกำรศึกษำของคณะสงฆ์ไทยที่ท ำให้
ทรำบถึงภูมิควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนหลักธรรมและหลักภำษำกลุ่มสัททำวิเสสของนักปรำชญ์ที่
พระบุรพำจำรย์ได้รจนำไว้ 



 
บทท่ี 3 

 
คัมภีร์อภิธมัมตัถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา  

ปริจเฉทที่ 1 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
 
 การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสสนั้น มีจุดประสงค์ที่จะน าข้อมูลจากคัมภีร์โยชนาอันเป็นคัมภีร์ขยายความของคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกามาเป็นกรณีศึกษา โดยมีเนื้อหาตามล าดับ ดังนี้ 
  3.1 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องปณามคาถา 
  3.2 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องอกุศลจิต 
  3.3 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องอเหตุกจิต 
  3.4 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องกามาวจรจิต 
  3.5 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องรูปาวจรจิต 
  3.6 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องอรูปาวจรจิต 
  3.7 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องโลกุตตรจิต 
  3.8 บทสรุป 

 

3.1 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องปณามคาถา 
 ในเบื้องต้น ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลโดยแปลจากคัมภีร์โยชนาเฉพาะปริจเฉทที่ 1 ซึ่งยังไม่
เป็นที่แพร่หลายมากนัก มีเนื้อหาในภาพรวม เริ่มต้นด้วยปณาคาถาอันเป็นคาถาไหว้ครู ดังนี้ 
    ข้าพเจ้า (ชื่อว่าญาณกิตติ) ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณ 
  อันหมดจด  พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาเผยแผ่    และพระสงฆ์ผู้เป็น 
  มงคล ผู้ประดับด้วยศีลคุณเป็นต้น   ถูกภิกษุผู้มีศีลหมดจดประกอบด้วยศีล 
  และปัญญาขอร้องแล้ว จักพรรณนาฎีกาอภิธัมมัตถวิภาวินี การพรรณนาใด 
  ที่พระฎีกาจารย์ละทิ้งข้อความที่น่าสนใจและที่ยังไม่ได้ชี้แจงในที่ใดไว้  
  การพรรณนานั้น ข้าพเจ้าจักแถลงไขให้แจ่มแจ้งโดยประการทั้งปวง  
 (1) ถามว่า ท่านอาจารย์กล่าวคาถาว่า วิสุทฺธกรุณา าณํ เป็นต้นไว้ในเบื้องต้น เพ่ืออะไร 
ความจริง พระสุมังคลาจารย์มีความประสงค์ในการพรรณนาปกรณ์ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ เพราะ 
ฉะนั้น ควรกล่าวค าว่า ปรมวิจิตฺตนยสมนฺนาคตํ ดังนี้เป็นต้น แต่ไม่กล่าวอย่างนี้ กลับกล่าวคาถานี้
เพ่ืออะไร เฉลยว่า อาจารย์ท่านมีความประสงค์อย่างนี้ คือ  
    บุคคลที่ประสงค์จะอธิบายขยายความธรรมะ แต่กลับพรรณนา 
  ความหมายของงู เปรียบเหมือนคนที่จะประสงค์จะไปทะเล แต่กลับไปป่า 
  หิมพานต์ ฉะนั้น ฯ  
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 อาจารย์ท่านมีความประสงค์ในการพรรณนาปกรณ์ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ แม้ก็จริง ถึง
อย่างนั้น ก็กล่าวคาถานี้เพ่ือท าการนอบน้อมพระรัตนตรัย ฯ ถามว่า ท าการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
เพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ท าการนอบน้อมพระรัตนตรัย เพื่อป้องกันอันตราย ฯ ถามว่า ก็ การนอบน้อม มี 
3 อย่าง คอื การนอบน้อมทางกาย ทางวาจา และทางใจ บรรดาการนอบน้อมทั้ง 3 เหล่านั้น การนอบ
น้อมทางกายและทางใจ ย่อมป้องกันอันตรายทั้งหลายได้ เพราะเหตุไร จึงต้องท าการนอบน้อมทาง
วาจาเล่า ฯ เฉลยว่า เมื่อการนอบน้อมทางกายและทางใจสามารถป้องกันอันตราย แม้มีอยู่ก็จริง แต่
ท าการนอบน้อมทางวาจา เป็นของยิ่งยวดกว่าการนอบน้อมทั้ง 2 ดังนั้น การนอบน้อมทางวาจา ย่อม
ป้องกันอันตรายทั้งหลาย แก่ตนเองและนักศึกษาทั้งหลายผู้กล่าวคาถานี้ ท าให้เกิดความเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยแก่นักศึกษาทั้งหลายทั้งรู้และไม่รู้คุณของพระรัตนตรัย เพราะฉะนั้น จึงท าการนอบน้อม
ทางวาจาอย่างยิ่งยวด ฯ ข้าพเจ้าขอกล่าวความหมายนี้ไว้เพียงเท่านี้ ฯ 
 (2) มีวาจาประกอบความว่า ข้าพเจ้าชื่อว่าสุมังคละ ขอนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระ
ปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ พระธรรมอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบูชา
แล้ว พระสงฆ์ผู้เกิดดีแล้วแต่พระสัทธรรม ผู้มีกิเลสเพียงดังเนินไปปราศแล้ว ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน สุชฺฌตีติ วิสุทฺธํ ความว่า พระกรุณาและพระญาณ ใด ย่อมหมด
จดจากกิเลสมีราคะเป็นต้น โดยพิเศษ เพราะปราศจากความเศร้าหมองและความลุ่มหลง เพราะเหตุ
นั้น พระกรุณาและพระญาณ นั้น ชื่อว่าวิสุทธะ เป็นกัตตุสาธนะ ตติยาตัปปุริสสมาส ฯ (ค าว่า วิสุทฺธ ) 
มี วิ-อุปสัค (อยู่หน้า) ฯ ถามว่า วิ-อุปสัคเป็นต้น มีความว่าอย่างไร ฯ เฉลยว่า รูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
อตฺถ สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา (ชื่อว่าอุปสัค เพราะวิเคราะห์ว่าเป็นศัพท์ที่อยู่ใกล้นามและกริยาแล้วปรุง
แต่งเนื้อความ) ความว่า ศัพท์ทั้งหลาย มี วิ เป็นต้นเหล่าใด อยู่ใกล้นามและกริยา แล้วปรุงแต่ ง
เนื้อความของนามและกริยาเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น ศัพท์ทั้งหลาย มี วิ เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอุปสัค 
ฯ สช-ธาตุ มีความหมายว่า ปรุงแต่ง ฯ (อุป + สช + อ) ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1, 
เปลี่ยน ช เป็น ค ด้วยสูตร กคา จชาน 2, น าพยัญชนะที่ไม่มีสระเข้าประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  
ยุตฺเต3, ซ้อน คฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน4 ฯ เนื้อความของอุปสัคทั้งหลาย มีคติ 3 ประการ คือ   
อุปสัคบางอย่าง ย่อมเบียดเบียนเนื้อความของธาตุ เช่น ปฏฺ าน ความว่า แหล่ง, เหตุ ( าน ยืน, ตั้ง) 
อุปสัคบางอย่าง ย่อมคล้อยตามเนื้อความของธาตุ เช่น ปติฏฺ  ิโต ความว่า ตั้งอยู่แล้ว อาราเธติ ความ
ว่า ย่อมให้ยินดี และอุปสัคบางอย่าง ย่อมขยายเนื้อความของธาตุ เช่น ปราภโว ความว่า ความเสื่อม, 
ความพินาศ อนุภโว ความว่า เสวย เป็นต้น ฯ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวสรุปความว่า 
    คติของอุปสัคมี 3 ประการ  คือ อุปสัคบางอย่าง ย่อมเบียดเบียน 
  เนื้อความของธาตุ อุปสัคบางอย่าง ย่อมคล้อยตามเนื้อความของธาตุนั้นและ 
  อุปสัคอย่างอ่ืนบางอย่าง ย่อมขยายเนื้อความของธาตุนั้น 
 บรรดาอุปสัคเหล่านั้น วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ขยายเนื้อความของธาตุ ฯ ค าว่า วิสุทฺธ  นี้ แยก
เป็น สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด ฯ ศัพท์ว่า สุธ นี้ ชื่อว่า ธาตุ เพราะมีความหมายว่าอะไร ฯ ชื่อ
                                                      

 1 รูป. -/568/414. 
 2 รูป. -/554/409. 
 3 รูป. -/14/10. 
 4 รูป. -/40/33. 
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ว่าธาตุ เพราะวิเคราะห์ว่า สกตฺถํ ธาเรติ (ย่อมทรงความหมายของตนไว้) ความว่า ศัพท์ใด ย่อมทรง
ความหมายมี การไป การหุง เป็นต้น ของตนไว้ เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าธาตุ และเพราะ
วิเคราะห์ว่า ปรตฺถมฺปิ ธาเรติ ความว่า ศัพท์ใด ย่อมทรงความหมายของศัพท์อ่ืน จากความหมายเดิม 
เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าธาตุ ฯ สัททชาติที่เกี่ยวข้องกับบรรดาอุปสัค 20 ตัว ตัวใดตัวหนึ่งและท า
ให้ขยายเนื้อความ ย่อมทรงเนื้อความพิเศษไว้ เพราะเหตุนั้น สัททชาตินั้น ชื่อว่าธาตุ สัททชาติชื่อว่า
ธาตุ เพราะท่านผู้รู้ทรงจ าไว้โดยประการหลากหลายเป็นต้นว่า นี้ เป็นความหมายของธาตุนี้ นี้ เป็น
ปัจจัยอันพิเศษจากธาตุนี้ ฯ ธา-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลง ตุ ปัจจัย ด้วยสูตร หนาทีหิ ณุนุตโว5 
ฯ ตั้ง สุธ-ธาตุไว้ ฯ ตั้ง สุธ ชื่อว่าธาตุ ด้วยสูตร ภูวาทโย ธาตโว6, ลบสระท้ายธาตุ (สุธ เป็น สุธฺ) ด้วย
สูตร ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส7, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ8, เปลี่ยน ต เป็น ธ 
ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ9, เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ ด้วยสูตร หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ10, น ามา
รวมกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต11, หลัง วิ-อุปสัค ลง นา วิภัตติ ด้วยสูตร กรเณ ตติยา12, ลบ นา 
วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ13, ตั้ง วิ อุปสัคให้เป็นเหมือนนาม ด้วยสูตร ตทฺธิต
สมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ14, หลัง สุทฺธ ศัพท์ ลง สิ วิภัตติ ด้วยสูตร ลิงฺคตฺเถ ป มา15, เปลี่ยน 
สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ16, แยก ธฺ พยัญชนะออกจากสระ อ (ธ ของ วิสุทฺธ = ธฺ อ + อ  ) ด้วยสูตร ปุพฺพ-
มโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย17, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ   
สรโลเป ตุ ปกติ18, น าพยัญชนะประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร   ยุตฺเต19, ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส 
ด้วยสูตร อมาทโย ปรปเทภิ20, ตั้งชื่อว่าสมาส ด้วยสูตร นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ21, ลบวิภัตติ ด้วยสูตร 
เตส  วิภตฺติโย โลปา จ22, ท าสระให้เป็นปกติ ด้วยสูตร ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส23, เพราะเป็นสมาส จึงท า

                                                      

 5 รูป. -/681/497. 
 6 รูป. -/424/314. 
 7 รูป. -/425/315. 
 8 รูป. -/606/441. 
 9 รูป. -/607/441. 
 10 รูป. -/608/442. 
 11 รูป. -/14/10. 
 12 รูป. -/83,291/64,175. 
 13 รูป. -/282/160. 
 14 รูป. -/334/218. 
 15 รูป. -/65,283/58,167. 
 16 รูป. -/195/114. 
 17 รูป. -/12/9. 
 18 รูป. -/67/59. 
 19 รูป. -/14/10. 
 20 รูป. -/351/235. 
 21 รูป. -/331/216. 
 22 รูป. -/332/217. 
 23 รูป. -/333/218. 
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ให้เป็นเหมือนนามอีกครั้ง ด้วยสูตร ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ24, ลง สิ วิภัตติ ด้วยสูตร 
ลิงฺคตฺเถ ป มา25, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ26, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมา-
เทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ27, น าพยัญชนะประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต28 ฯ 
 ชื่อว่ากรุณา เพราะวิเคราะห์ว่า กิรติ ความว่า ธรรมชาติใด ย่อมกระจาย คือซัดไปซึ่ง
ความทุกข์ของคนอ่ืน เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่ากรุณา ฯ หรือ เพราะวิเคราะห์ว่า กิริยติ    
ทุกฺขิเตสุ ปสาริยติ ความว่า ธรรมชาติใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงคลี่คลาย คือทรงปลด
เปลื้อง ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่ากรุณา คือความเอ็นดู 
เป็น กัมมสาธนะ ฯ กิร-ธาตุ มีความหมายว่า ซัดไป คือ การซัดไป การกระจายไป การน าออกไป ฯ 
กิร-ธาตุ มีความหมายว่า แผ่ไป, ลง รุณ ปัจจัย ในสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต29 หรือด้วย
สูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย30 หรือด้วยสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ31 ฯ ลบ รฺ อนุพันธ์ 
ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน32, เปลี่ยน อิ เป็น อ (กิร เป็น กร) ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ33, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต34, ลง อา ปัจจัย
ในอิตถีลิงค์ (กรุณ + อา) ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย35, แยกพยัญชนะออกจากสระ (กรุณ เป็น ณฺ 
อ + อา) ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย36, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมา
เทสปฺ-ปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ37, น าพยัญชนะประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต38 ฯ 
อีกอย่างหนึ่ง เพราะวิเคราะห์ว่า กโรติ ความว่า ธรรมชาติใด ย่อมท า คือเมื่อทุกข์ของผู้อ่ืนมีอยู่ ย่อม
ยังความล าบากใจให้เกิดแก่สาธุชนทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่ากรุณา ฯ กร-ธาตุ มี
ความหมายว่า ท า, ลง รุณ ปัจจัย ด้วยสูตรตามที่กล่าวแล้ว, ลบ รฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ
โน39, น าพยัญชนะเข้าประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต40, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร 
อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย41 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง กุน ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล 
                                                      

 24 รูป. -/334/218. 
 25 รูป. -/65,283/58,167. 
 26 รูป. -/195/114. 
 27 รูป. -/67/59. 
 28 รูป. -/14/10. 
 29 รูป. -/660/483. 
 30 รูป. -/651/478. 
 31 นีติ.สุตฺต. -/1321/1160. 
 32 รูป. -/558/408. 
 33 รูป. -/488/351. 
 34 รูป. -/14/10. 
 35 รูป. -/176/101. 
 36 รูป. -/12/9. 
 37 รูป. -/67/59. 
 38 รูป. -/14/10. 
 39 รูป. -/558/408. 
 40 รูป. -/14/10. 
 41 รูป. -/176/101. 
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วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย42 หรือด้วยสูตรในโมคคัลลานะว่า วรกรวาทรยมุชมิถสกากุโน, ลบ กฺ และ
เปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ43, หรือเปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ ด้วยสูตร 
รา นสฺส โณ 44, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต45, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วย
สูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย46, อีกอย่างหนึ่ง เพราะวิเคราะห์ว่า กิณาติ ความว่า ธรรมชาติใด ย่อมเกลี่ย 
คือก าจัดทุกข์ของผู้อ่ืน เพราะท าให้ปัจจัยบกพร่อง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่ากรุณา ฯ กิ-ธาตุ 
มีความหมายว่า เบียดเบียน, เปลี่ยน อิ เป็น อ ฯ อีกอย่างหนึ่ง เพราะวิเคราะห์ว่า กํ รุนฺธติ ความว่า 
ธรรมชาติใด ย่อมกั้นซึ่งความสุข (คือท าผู้เกิดความกรุณาให้ไม่เป็นสุข) เพราะเหตุนั้น ธรรม -ชาตินั้น 
ชื่อว่ากรุณา, เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส ฯ ก ศัพท์ มีความหมายว่า ความสุข ฯ เพราะฉะนั้น ท่านจึง
กล่าวสรุปความว่า 
    ก ศัพท์ เป็นปุลลิงค์ ใช้ในความหมายว่า ร่างกาย พรหม ลม  
  ส่วนที่เป็นนปุงสกลิงค์ ใช้ในความหมายว่า ศรีษะ น้ า และความสุข  
 ชื่อว่ากะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมตัดซึ่ งความทุกข์ ได้แก่  ความสุข ฯ กุส -ธาตุ  มี
ความหมายว่า ตัด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา47, ลบ สฺ (ท้าย กุส-ธาตุ) ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ48, แยกพยัญชนะออกจากสระ (กุ เป็น กฺ อุ + อ) 
ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย49, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺ-
ปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ50, น าพยัญชนะประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต51, เปลี่ยน 
สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ52 ฯ ก สัททูปปทะ รุธิ-ธาตุ มีความหมายว่า ปิดกั้น, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร       
วิสรุชปทาทิโต ณ53, ลบสระท้ายธาตุ ด้วยสูตร ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส54, ลบ ธฺ ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ55 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ลง ณ ปัจจัย หลัง รุธิ-ธาตุ และ
ลบ ธฺ (ท้ายธาตุ) ด้วยสูตรในสัททนีติ กรุธิโต โณ ธโลโป เณ56, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ฯ ถามว่า ลง 
อา ปัจจัยมาเพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ลง อา ปัจจัยมาเพ่ือแสดงความเป็นอิตถีลิงค์ ฯ เพราะฉะนั้น ท่านจึง
กล่าวสรุปความว่า 
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    อิตถีปัจจัย  (อา อี อินี)  แสดงความหมายของศัพท์เดิม  เหมือน  
  สิ วิภัตติเป็นต้น ปัจจัย (ในตัทธิตและกิตก์) มี ณ เป็นต้น แสดงความหมาย 
  ของปัจจัยและของบทท่ีตนเองประกอบอยู่ 
 ปัจจัยในอิตถีลิงค์ มี อา อี อินี เป็นต้นเป็นโชตกปัจจัยอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นอิตถี
ลิงค์ที่เป็นความหมายปกติ ด้วยสูตรว่า อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย57 เพราะเมื่อบทหน้าในค าเป็นต้นว่า      
ขตฺติยกญฺ า พฺราหฺมณทาริกา แม้ไม่ลงอิตถีปัจจัย ก็ส าเร็จความจากศัพท์ว่า ขตฺติย เป็นต้นได้ แต่มิใช่
วาจกปัจจัย เหมือนวิภัตตินาม มี สิ วิภัตติเป็นต้น ที่เป็นเครื่องแสดงความหมายของค าประเภทสิ่งของ
เป็นต้น ส่วนปัจจัยในตัทธิต มี ณ ปัจจัยเป็นต้น ซึ่งจัดเป็นวาจกปัจจัยที่แสดงความหมายของปัจจัย มี 
อปจฺจ-ลูกหลาน ส สฏฺ -ระคน เป็นต้น เพราะเมื่อมีปัจจัยจึงได้ความหมายพิเศษ ด้วยสูตรว่า วา ณ  
ปจฺเจ58 เป็นต้น (และ) แสดงความหมายของบทที่ตนเองประกอบอยู่ (คือลงปัจจัยแล้วไม่มีความหมาย
พิเศษเพ่ิมเติมมาอีก) เช่นในค าว่า สสงฺขาริก  (ลง ณิก ปัจจัย แต่ค าว่า สสงฺขาร และ สสงฺขาริก มี
ความหมายเหมือนกัน) ทานมย  (ลง มย ปัจจัย แต่ค าว่า ทาน  และ ทานมย  มีความหมายเหมือนกัน 
ปัจจัยประเภทนี้ ชื่อว่า สกัตถปัจจัย) ฯ 
 อนึ่ง กรุณาเจตสิก เกิดในจิต 28 ดวง คือ มหัคคตจิต 12 ดวง เว้นปัญจม-ฌานจิต (3 
ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ (8 ดวง) ฯ ในจิต 28 ดวง
เหล่านั้น ในอธิการนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอากรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 20 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 
4 ดวง กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และมหากิริยาจิต (8 ดวง) ฯ บรรดาจิตเหล่านั้น กรุณาเจตสิกทีเ่กิด
ในจิต 12 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง และมหากิริยาจิต 8 ดวง เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าผูตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ฯ ส่วนกรุณาเจตสิกที่เกิดในมหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง ชื่อว่ามหา
กรุณาสมาบัติ ฯ นอกจากนั้น พึงทราบว่า กรุณาเจตสิกที่เกิดในกามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) เกิดใน
กระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ทรงช่วยมารดาให้พ้นจากมหาสมุทร ฯ 
อนึ่ง กรุณาเจตสิกที่เกิดในมหากุศล (8 ดวง) ท่านประสงค์เอาในอธิการนี้ เพราะท่านอาจารย์ต้องการ
สดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยกรุณาท่ีเป็นเบื้องต้น ฯ 
 ชื่อว่าญาณ เพราะวิเคราะห์ว่า จตฺตาริ สจฺจานิ ชานาติ ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมรู้
สัจจะ 4 ด้วยกิจ คือ ต้องก าหนดรู้ ต้องละ ต้องท าให้แจ้ง และต้องเจริญให้เกิดขึ้น ตามความเป็นของ
ตน เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณ คืออรหัตมัคคญาณอันเกิดในสันดานของพระพุทธเจ้าที่ให้
พระพุทธคุณทั้งหมด ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อว่าญาณ เพราะวิเคราะห์ว่า สพฺพธมฺเม ชานาติ ความว่า 
ธรรมชาตใด ย่อมรู้ธรรมทั้งปวง โดยอาการทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณ ได้แก่พระ
สัพพัญญุตญาณ ฯ ญาณท่ีเกิดในมหากิริยาจิต 4 ดวง ที่เป็นญาณสัมปยุต ชื่อว่าพระสัพพัญญุตญาณ ฯ 
ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านจึงกล่าวบทว่า ชานาติ ไว้ในประโยค จะกล่าวว่า าตีติ าณ  ก็ได้มิใช่
หรือ ฯ เฉลยว่า กล่าวไว้ได้ก็จริง (แต่) ในประโยคว่า ชานาติ นี้ า-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง ติ 
วิภัตติ, ลง นา ปัจจัย ด้วยสูตร กิยาทิโต นา59, เปลี่ยน า เป็น ชา ด้วยสูตร าสฺส ชาช นา60, 
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เพราะฉะนั้น ท่านไม่ใส่ใจบทว่า ชานาติ อันเป็นบทส าเร็จของ า-ธาตุ จึงวางบทว่า ชานาติ ใน
ประโยค เหมือนบทว่า หึสติ ในประโยคว่า น หึสตีติ สรณ  ฉะนั้น ฯ ท ารูปวิเคราะห์ว่า าตีติ าณ  
ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณ ฯ บทกิริยาเป็น าติ ฯ า-ธาตุ 
มีความหมายว่า รู้ , ลง ติ วิภัตติ , ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ61, ลบ อ ปัจจัย ด้วยสูตร      
โลปญฺเจตฺตมกาโร62 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อว่าญาณ เพราะวิเคราะห์ว่า ายเต อเนนาติ ความว่า 
ธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ ด้วยธรรมชาตนั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณ, า-
ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ63, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร  
อนกา ยุณฺวูน 64, เปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ65, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร 
นเย ปร  ยุตฺเต66, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ67 ฯ ก็พระกรุณาและพระญาณทั้ง 2 นี้ ชื่อว่าอันหมด
จดโดยพิเศษจากกิเลสทั้งหลาย ฯ จริงอย่างนั้น พระกรุณาและพระสัพพัญญุตญาณอันเป็นโลกิยะ แม้
มีกิเลสทั้งหลายเป็นอารมณ์ ชื่อว่าหมดจดโดยพิเศษจากกิเลสทั้งหลาย เพราะตนละอกุศลทั้งหลาย 
และเพราะไม่ประกอบด้วยกิเลสทั้งหลาย ในขณะเกิดขึ้น ฯ เปรียบเหมือนดวงจันทร์ที่ปราศจากควัน
และหมอกเป็นต้น ไม่ถูกราหูอม ย่อมบริสุทธิ์สง่างาม แต่เวลาที่ราหูอม ย่อมไม่บริสุทธิ์ กลายเป็นเศร้า
หมอง แต่พระกรุณาและพระสัพพัญญุตญาณหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะพระกรุณาและพระสัพพัญญุต -
ญาน ชื่อว่าหมดจดโดยพิเศษ เพราะไม่ประกอบด้วยกิเลสทั้งหลาย แม้ในขณะที่ถูกกิ เลสยึดเอา ฯ 
เพราะฉะนั้น พระอรหัตตมัคคญาณ จึงหมดจดอย่างยิ่ง ฯ พระกรุณาด้วย พระญาณด้วย ชื่อว่ากรุณา
และญาณ เป็นสมาหารทวันทวสมาส ฯ สมาหารทวันทวสมาสจะต้องเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ 
เพราะเป็นวิสภาคะกัน ด้วยสูตร ตถา ทฺวนฺเท ปาณิตูริยโยคฺคเสนงฺคขุทฺทชนฺตุกวิวิธวิรุทฺธวิสภาคตฺถา-
ทีน  ฺจ68 ฯ บททวันทวสมาสนี้ว่า กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า-พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่า
กรุณาปัญญา ท่านประสงค์เอาในคาถานี้ เพราะพบในอภิธัมมาวตารฎีกา  ฯ จริงอยู่ ในคัมภีร์     
อภิธัมมาวตารฎีกานั้น ท่านกล่าวถึงทวันทวสมาสว่า กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า-พระกรุณาและ
พระปัญญา ชื่อว่ากรุณาปัญญา ในค าว่า อนนฺตกรุณาป  ฺ    (ผู้มีพระกรุณาและพระปัญญาอันไม่มี
ที่สุด) อนึ่ง อาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาและอภิธัมมัตถสังคหฎีกาเป็นพระสุมังคลาจารย์
รูปเดียวกัน มิใช่รูปอ่ืน ดังนั้น จึงประสงค์เอาทวันทวสมาสเท่านั้น ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ถ้า
ต้องการพรรณนาฐานะ ก็ควรท าเป็นกัมมธารยสมาสว่า พระญาณเป็นเพียงดังพระกรุณา ฯ ค านั้น ไม่
ควร เพราะคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้ ฯ ส่วนในคัมภีร์อัฏฐสาลินี ท่าน
อาจารย์ท าการสดุดีอันเหมาะสมในคัมภีร์ธัมมสังคณี ฯ แต่ถ้าอาจารย์บางพวกยึดค าอธิบายนั้นแล้ว
กล่าวว่าควรท าเป็นกัมมธารยสมาสในค านี้ด้วยความเหมาะสมกับค าอธิบายนั้น ค านั้นจะควรอย่างไร 
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ฯ รูปวิเคราะห์ว่า วิสุทฺธํ กรุณา าณํ เอตสฺสาติ วิสุทฺธกรุณา าโณ ความว่า พระกรุณาและ      
พระสัพพัญญุตญาณอันหมดจดโดยพิเศษแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าวิสุทธกรุณา าณะ (ผู้ทรงมีพระกรุณาและพระสัพพัญญุต
ญาณอันหมดจดโดยพิเศษ) เป็นฉัฏฐีตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส ฯ ท่านกล่าวค าว่า วิสุทฺธกรุณา-

าณํ ในความประสงค์ท่ีจะกล่าวถึงกรรม ฯ 
 ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปารมิตาปริภาวิตาย ปญฺ าย สพฺพญฺเ ยฺยํ 
อพุชฺฌิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง เพราะพระองค์ได้ทรงสั่งสม 
อบรมพระบารมีมาแล้ว เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงพระนามว่าพุทธะ ฯ พุธ- 
ธาตุ มีความหมายว่า รู้ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ที่ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า สวาสนสมฺโมห-  
นิทฺทาย อจฺจนฺตํ อพุชฺฌิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงปราศจากความหลับคือ
ความลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาอย่างเด็ดขาด เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรง    
พระนามว่าพุทธะ ฯ พุธ-ธาตุ มีความหมายว่า ตื่น คือ สิ้นความหลับ ฯ ที่ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า พุทฺธิยา อพุชฺฌิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ส่งเบิกบานแล้ว ด้วยปัญญา 
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าพุทธะ ฯ พุธ-ธาตุ มีความหมายว่า ตื่น 
คือ เบิกบาน ฯ ด้วยการยกโพธน -ศัพท์ขึ้นแสดง จึงได้ความหมายว่า รู้ , เบิกบาน และตื่น ฯ 
เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า พุธ-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ตื่น และเบิกบาน ฯ ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ69, เปลี่ยน ตฺ เป็น ธฺ ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ70, เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ 
เป็น ทฺ ด้วยสูตร หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ71, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต72 ฯ ลง สิ วิภัตติ 
ด้วยสูตร ลิงฺคตฺเถ ป มา73, เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร โส74 ฯ ถามว่า พระพุทธเจ้า คือใคร ฯ เฉลย
ว่า พระศากยมุนีผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้แจ้งธรรมที่ควรรู้ทั้งปวงแล้วบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ด้วย
พระองค์เองอันไม่ได้ทรงอาศัยบุคคลอ่ืน ในการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม จึงทรงพระนามว่าพุทธะ ฯ สมดัง
พระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  
    เราไม่มีอาจารย์75 เราไม่มีผู้เสมอเหมือน 
  เราไม่มีผู้ทัดเทยีม ในโลกกับท้ังเทวโลก 
  เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยม 
  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว เป็นผู้เยือกเย็น 
  ดับกิเลสได้แล้วในโลก76  

                                                      

 69 รูป. -/606/441. 
 70 รูป. -/607/441. 
 71 รูป. -/608/442. 
 72 รูป. -/14/10. 
 73 รูป. -/65,283/58,167. 
 74 รูป. -/66/58. 
 75 เราไม่มีอาจารย์ ในที่น้ีหมายถึงไม่มีอาจารย์ในระดับโลกุตตรธรรม (วิ.อ. (บาลี) 3/11/17) 
 76 วิ.ม. 4/11/- 
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 อนึ่ง ว่าโดยองค์ธรรม พระพุทธเจ้า คือ กระแสขันธ์ที่อบรมแล้วด้วยบารมี ปราศจากกิเลส
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งความเคยชินด้วยสยัมภูญาณ เป็นที่ตั้งของคุณธรรมอันนับไม่ถ้วนมีมหาสัพพัญญุต
ญาณเป็นต้น ฯ กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์77 บุคคลผู้เป็นเอกคือใคร คือ 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า78ฯ กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก 
เป็นบัญญัติ ฯ ก็บัญญัติ มี 2 ประเภทคือ อัตถบัญญัติ (บัญญัติแสดงเนื้อความ) และนามบัญญัติ 
(บัญญัติแสดงชื่อ) ฯ ในเรื่องนั้น กระแสขันธ์ เป็นอัตถบัญญัติ ไม่ใช่นามบัญญัติ ฯ และเนื้อความก็มี ๒ 
ประเภท คือ เนื้อความที่เป็นปรมัตถ์ (เนื้อความอันยิ่งยวด) และเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ในเนื้อความ
ทั้งสองนั้น จัดเป็นเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ฯ ในเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ก็จัดเป็นสันตานบัญญัติ 
(บัญญัติแสดงหมู่) อันเป็นกระแสขันธ์ ฯ ส่วนในอรรถกถาของขุททกปาฐะชื่อว่า ปรมัตถโชติกา ท่าน
พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้า คือ สัตว์โลกผู้พิเศษอันเป็นบัญญัติอาศัยกระแสขันธ์ที่อบรม
แล้วด้วยการบรรลุวิโมกข์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุของพระญาณที่ไม่ถูกสิ่งใดขัดขวาง หรือเป็นบัญญัติ
อาศัยการตรัสรู้สัจจะอันเป็นเหตุใกล้ของพระสัพพัญญุตญาณ ดังพระพุทธด ารัสว่า ค าว่า พุทฺโธ 
(พระพุทธเจ้า) คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่มีครู ได้รู้แจ้งสัจธรรมเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมา
ก่อน บรรลุความเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงและความเชี่ยวชาญในทศพลญาณทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งนั้น 79 
ฯ บทว่า สพฺพธมเฺมส ุเป็นบทอาธาระในบทว่า อปฺปฏิหต- ฯ 
 ไม่มีอะไรขัดขวางได้ ชื่อว่าอัปปฏิหตะ ฯ ความไม่รู้ หรือกิเลสแม้ทั้งหมด ชื่อว่าสภาวะที่
ขัดขวางต่อพระญาณ ฯ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละความไม่รู้นั้นพร้อมทั้งวาสนาได้แล้ว ฉะนั้น 
พระญาณ จึงเรียกว่าอัปปฏิหตะ (ไม่มีอะไรขัดขวางได้) เพราะทรงละเครื่องขัดขวางความเป็นพระ
ญาณในธรรมทั้งปวง ฯ ไม่มอีะไรขัดขวางได้ด้วย ไม่มีอะไรขัดขวางได้นั้น เป็นญาณด้วย เพราะเหตุนั้น 
ชื่อว่าอัปปฏิหตญาณ (ญาณไม่มีอะไรขัดขวางได้) ฯ ชื่อว่านิมิต เพราะวิเคราะห์ว่า นิมิยติ ปกฺขิปิยติ  
เอตฺถาติ ความว่า ผลอันบุคคล ย่อมใส่เข้าไว้ ในเหตุนี้ เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่านิมิต ฯ นิ บท
หน้า ม-ิธาตุ มีความหมายว่า ใส่-เพ่ิม-สอดแทรก, ลง ตฺต ปัจจัย ฯ มีพระญาณไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็น
นิมิต ชื่อว่าอัปปฏิหตญาณนิมิตตะ ฯ ชื่อว่าอนุตตระ เพราะวิเคราะห์ว่า ไม่มีอะไร ๆ ที่ยอดเยี่ยมกว่า, 
ชื่อว่าวิโมกข์ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย, ชื่อว่าอธิคมะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
บรรลุมัคคญาณ 4 ฯ อธิคมะคือวิโมกข์ ชื่อว่าวิโมกขาธิคมะ, อันยอดเยี่ยมด้วย อันยอดเยี่ยมนั้น เป็น  
วิโมกขาธิคมะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุตตรวิโมกขาธิคมะ, มีพระญาณไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็น
นิมิตด้วย มีพระญาณไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิตนั้น เป็นอนุตตรวิโมกขาธิคมะด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าอัปปฏิหตญาณนิมิตตานุตตรวิโมกขาธิคมะ, ที่พระองค์สั่งสมอบรมมาแล้ว ด้วยการบรรลุ

                                                      

 77 เป็นอัจฉริยมนุษย์ ในที่น้ีหมายถึงประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรยเ์ป็นอันมาก หรือเป็นมนุษย์ผู้ได้สั่ง
สมบารมีมาแล้วโดยล าดับซึ่งยากที่ใครจะสั่งสมได้ เช่น ให้ทานในชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วถือปฏิสนธิในภพ ดุสิต 
ทรงรับค าอ้อนวอนของเทวดา เปิดวันมหาวิโลกนะ 5 ถือปฏิสนธิในตระกูลมีโภคะมาก แม้ในวันถือปฏิสนธิและในวัน
ประสูติก็ให้โลกธาตุหวั่นไหว เสด็จด าเนินได้ 7 ก้าว ทรงเศวตฉัตรทิพย์ บันลือสีหนาทว่า  “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก” 
เมื่อญาณแก่เต็มที่ก็ทรงสละราชสมบัติออกผนวช ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 1/172/102-103) 
 78 องฺ.เอกก. (บาลี) 20/172/22. 
 79 ขุ.ม. (ไทย) 29/192/551, ขุ.จู. (ไทย) 30/97/337, ขุ.ป. (ไทย) 31/161/252 
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วิโมกข์อันยอดเยี่ยมมีพระญาณไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิต ชื่อว่าอัปปฏิหตญาณนิมิตตานุตตร-      
วิโมกขาธิคมปริภาวิตะ ฯ ก็ในฎีกาคัมภีร์นยาส ท่านกล่าวไว้เพียงเท่านี้ว่า อปฺปฏิหต าณนิมิตฺตา-
นุตฺตรวิโมกฺขปริภาวิตํ ฯ บทว่า อุปาทาย เป็นปุพพกาลกิริยาในบทว่า ปณฺณตฺติโก ฯ ชื่อว่าบัญญัติ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อันเขาย่อมรู้ เป็นกัมมสาธนะ ฯ ป บทหน้า า-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง ติ 
ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา80, ซ้อน ญฺ และ ตฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน81, รัสสะ อา ( า) 
เป็น อ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ82 ฯ ปณฺณตฺติ คือ ปญฺ ตฺติ ฯ เปลี่ยน ญฺญฺ 
เป็น ณฺณฺ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ83 ฯ ปณฺณตฺติก คือ ปณฺณตฺติ เป็นบท
วิเคราะห์ในตัทธิต ฯ ลง ก อาคม ในสกัตถะ ด้วยการถือเอา สพฺพโต ศัพท์ ในสูตรว่า สพฺพโต โก 84 ฯ 
ก็ สัตว์วิเศษ เป็นอุปาทายบัญญัติ หาใช่นามบัญญัติไม่ ฯ บัญญัติทั้งสองนั้น มีความต่างกันอย่างคือ 
นัยก่อน พระนามว่าพระพุทธเจ้า เป็นสันตานบัญญัติ นัยหลัง พระนามว่าพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นสัตว์
วิเศษ คือเป็นอุปาทายบัญญัติ ฯ ถามว่า ก็ท าไม ท่านอาจารย์จึงใช้พระนามว่าพระพุทธเจ้า ทั้งที่พระ
นามที่ใช้เรียกขานพระพุทธเจ้า มีค าว่า พระทศพล เป็นต้น ก็มีอยู่  ฯ เฉลยว่า มีอยู่ก็จริง พระนามว่า
พระพุทธเจ้านี้  เกิดขึ้นด้วยการบรรลุพระคุณตามความเป็นจริง หาใช่พระนามที่ตั้งขึ้นมาไม่ 
เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงใช้พระนามว่าพระพุทธเจ้า ฯ สมจริงดังท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
ได้กล่าวไว้ว่า พระนามว่าพระพุทธเจ้านี้ มิใช่พระชนนีทรงตั้ง มิใช่พระชนกทรงตั้ง มิใช่พระภาดาทรง
ตั้ง มิใช่พระภคินีทรงตั้ง (มิใช่มิตรและอ ามาตย์ตั้ง) มิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้ง (เหล่า
สมณพราหมณ์มิได้ตั้ง) เหล่าเทวดามิได้ตั้ง พระนามว่าพระพุทธเจ้านี้ เป็นวิโมกขันติกนาม เป็นสัจฉิกา
บัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย เกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะพระสัพพัญญุตญาณที่
โคนต้นโพธิ์ รวมความว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้า85” ฯ ความว่า ทรงมีพระกรุณาและพระสัพพัญญุต-
ญาณอันหมดโดยพิเศษ เพราะก าหนดด้วยศัพท์ที่เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อประกอบ
ความหมายของค าว่า พุทฺธ-ศัพท์ตามที่กล่าวมา ฯ ความจริง ด้วยการถือเอากรุณาและ าณ-ศัพท์ ใน
ที่นี้ เป็นอันท่านอาจารย์ได้แสดงคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุ ตตระ
ทั้งหมด ฯ จริงอย่างนั้น ท่านอาจารย์แสดงคุณสมบัติที่เป็นโลกิยะทั้งหมดที่บรรลุถึงความเป็นใหญ่ใน
คุณสมบัติอนัเป็นโลกิยะท้ังหลายเพราะแสดงคุณท่ีทั่วไป ด้วยการถือเอากรุณา-ศัพท์ แสดงคุณสมบัติที่
เป็นโลกุตตระท้ังปวง เพราะแสดงมรรคญาณอันมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นปทัฏฐาน ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ 
พระพุทธคุณทั้งปวงมีพระกรุณาเป็นเบื้องต้น พระปัญญาเป็นที่สุด ฯ ความจริง พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงมีพระหฤทัยประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงกระท าอภินีหารบ าเพ็ญพระบารมีมาตามล าดับ ก็
เพ่ือน าพาสัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากเปือกตมคือสังสารวัฏ ทรงได้เฉพาะพระพุทธคุณทั้งสิ้น ด้วยการ
บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ เพราะมีพระพุทธคุณทั้งสิ้นเป็นต้น เหตุนั้น พระกรุณา จึงชื่อ
ว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพระพุทธคุณท้ังปวง ฯ ส่วนพระปัญญา ชื่อว่าเป็นที่สุด เพราะได้เฉพาะมัคคญาณมี

                                                      

 80 รูป. -/599/437. 
 81 รูป. -/40/33. 
 82 รูป. -/354/247. 
 83 รูป. -/370/268. 
 84 รูป. -/224/131. 
 85 ข.ุจ.ู (ไทย) 30/97/337, ขุ.ป. (ไทย) 31/161/186. 
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พระสัพพัญญุตญาณเป็นปทัฏฐาน (และ) เพราะไม่มีกิจที่ต้องท าให้ยิ่งกว่านี้ ฯ เป็นอันว่าท่านอาจารย์
ได้แสดงพระพุทธคุณทั้งสิ้นโดยนัย ด้วยการแสดงพระกรุณาเป็นเบื้องต้นและพระปัญญาเป็นที่สุด ฯ ก็
การถือเอานัยนั่นแล เป็นอุบายที่จะแสดงพระพุทธคุณทั้งปวง ฯ ว่าโดยความหมายอ่ืน ใครเล่าจะ
สามารถพรรณนาพระตถาคตคุณแม้ของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เช่นนั้นที่ล่วงเลยคลองแห่งถ้อยค าไป
ตามล าดับบทเพ่ือให้ถึงท่ีสุดได้ ฯ สมจริงดังค าท่ีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า 
    แม้พระพุทธเจ้าพึงกล่าวคุณของพระพุทธเจ้า 
  หากจะกล่าวคุณของกันและกันตลอดกัป 
  กัปป์จะพึงสิ้นไปในระหว่างกาลช้านาน 
  การพรรณนาพระคุณของพระตถาคตหาสิ้นสุดไม่86 
 ค าว่า จิรทีฆมนฺตเร ความว่า โดยการล่วงแห่งกาลอันยาวนาน ฯ ที่พระนามว่าสัมพุทธะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า สพฺพธมฺเม สยเมว อพุชฺฌิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ตรัสรู้ธรรม
ทั้งปวง ด้วยพระองค์เอง เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าสัมพุทธะ ฯ 
ส -ศัพท์ เป็นศัพท์มีความหมายว่า ตนเอง เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ หลัง ส  ลง นา ตติยา
วิภัตติ, พุธ-ธาตุ มีความหมายว่า รู้ ฯ วิธีการที่เหลือ ประกอบเหมือนท่ีกล่าวมาแล้ว ฯ 
 ชื่อว่าทรงบูชาแล้ว เพราะวิเคราะห์ว่า ปูชิยเต ความว่า พระธรรมใด อันพระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงบูชา ด้วยทรงปฏิบัติโดยชอบ คือทรงกระท าให้มากในการส้องเสพและท าให้เจริญ ด้วยความ
เคารพ คือด้วยพระองค์เอง ด้วยการทรงเข้าสมาบัติพิจารณาพระธรรม ตลอด 7 สัปดาห์ ด้วยการทรง
ฟังพระธรรมจากที่พระสาวกกล่าว ด้วยการประทานการต้อนรับเป็นต้นแก่พระสาวกเหล่านั้น ด้วย
การทรงแสดงพระธรรมแก่พระสาวกเหล่านั้น ด้วยความเคารพและด้วยการทรงชื่นชมพระธรรม 
เพราะเหตุนั้น พระธรรมนั้น ชื่อว่าทรงบูชาแล้ว ฯ เพราะเหตุนั้น พระอาจารย์ธัมมปาละจึงกล่าวไว้ใน
อรรถกถาเนตติปกรณ์ว่า ถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระธรรมเอง จะทรงบูชา     
พระธรรมอย่างไร เฉลยว่า ข้อนี้ ไม่ผิด เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพ      
พระธรรมอยู่ตลอดกาลทั้งปวง ฯ สมจริงดังพระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า (ภิกษุทั้งหลาย 
เรานั้นได้มีความคิดว่า) “(ทางที่ดี) เราควรจะสักการะ เคารพ อาศัยธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่”87 
ฯ อีกอย่างหนึ่ง ท่านอาจารย์แสดงการบูชาพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้ วยการทรงปฏิบัติ
ตลอด 7 สัปดาห์เป็นต้น ฯ ก็ค าว่า ธมฺมสามิ มีความหมายว่า เป็นเจ้าแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลก โดย
ธรรม หาใช่เป็นเจ้าแห่งธรรมไม่ ฯ ค าว่า นมสฺสติ ไม่สมควร แม้ก็จริง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มิได้
ทรงนอบน้อมใคร เพราะเหตุนี้นั้น จึงไม่มีความผิด ความจริง ความหมายของบทว่า นมสฺสติ นี้ มิได้
หมายถึงท าการนอบน้อม ที่แท้ ท่านหมายเอาความหมายนี้เท่านั้นว่า การน้อมโน้มโอนไปในพระธรรม
นั้น ด้วยการกระท าความเคารพ ฯ ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงประทับอยู่โดยภาวะที่น้อมโน้ม
โอนไปในพระธรรมตลอดกาลทั้งปวง เพราะทรงท าความเคารพในพระธรรม ฯ เนื้อความนี้ที่ท่าน
แสดงด้วยสุตตบทเป็นต้นอย่างนี้ว่า และในตอนจบเรื่องหนึ่ง ๆ เราประคองจิตให้สงบ ตั้งมั่น เป็น

                                                      

 86 ที.ปา.อ. (บาลี) 3/81, ม.ม.อ. (บาลี) 3–388, ขุ.จริยา.อ. (บาลี) 11,456, ขุ.พุทธ.อ. (บาลี) 214,      
ขุ.อุ.อ. (บาลี) 426. 
 87 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) 21/21/25. 
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สมาธิ ณ ภายใน ด ารงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดนิตยกาล”88 พระโลกนาถชื่อว่าย่อมทรงบูชา 
(พระธรรม) ด้วยทรงแสดงพระธรรมด้วยความเคารพแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ด้วยทรงบรรลุสัมมา-
สัมโพธิญาณ และด้วยทรงชมเชยด้วยพระด ารัสเป็นต้นว่า89 “ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิ90 
อันเป็นอริยะ91, บรรดามรรค มรรคมีองค์ 8 ประเสริฐที่สุด92, ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่
ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ (ความคลายก าหนัด) เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้น93, 
พระศากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลส ปราศจากราคะ เป็นอมตธรรม อัน
ประณีต94, ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียว95 เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์96, ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงธรรม มีความงามในเบื้องต้น97 รวมความดังว่ามานี้ พึงทราบว่า พระพุทธเจ้าแล ทรงเป็นผู้
ประเสริฐกว่าพระธรรม ด้วยการคล้อยตามอรรถกถาเนตติปกรณ์ ฯ ปูช -ธาตุ มีความหมายว่า บูชา, 
ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต98, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร99 ฯ (พระธรรม) อัน
พระสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ชื่อว่าสัมพุทธปูชิตะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
 ชื่อว่าพระธรรม เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺตาน ธาเรนฺเต จตูสุ อปาเยสุ วฏฺฏทุกฺเขสุ จ  
อปตมาเน กตฺวา ธาเรติ ความว่า สภาวะใด ย่อมทรงไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลาย ผู้ทรงตนคือธรรมไว้ คือ ตั้งไว้ 
ให้เกิดขึ้น ได้แก่ ให้เป็นไปในตน และท าสัตว์ไม่ให้ตกไปในอบายทั้ง 4 และในวัฏฏทุกข์ คือทุกข์ใน
วัฏฏะ สภาวะนั้น ชื่อว่าพระธรรม พระธรรมมี 10 อย่าง คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 รวมกับ     
พระปริยัติธรรมอีก 1 จึงเป็น 10 ฯ ธร-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลบสระท้ายธาตุ ด้วยสูตร 
ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส100, ลง รมฺม ปัจจัย ด้วยสูตร ธราทีหิ รมฺโม101, ลบ รฺ อนุพันธ์ พร้อมกับ รฺ 
ท้ายธาตุ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน102, ลบสระหน้าปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺ -     
                                                      

 88 ม.มู. (บาลี) 12/387/345. 
 89 ม.อุ. (บาลี) 14/136/121. 
 90 สัมมาสมาธ ิในที่น้ีหมายถึงสมาธิในองค์มรรค (ม.อุ.อ. (บาลี) 3/136/92) 
 91 อันเป็นอริยะ หมายถึงไม่มีโทษ ได้แก่โลกุตตรธรรม (ม.อุ.อ. (บาลี) 3/136/92) 
 92 ขุ.ธ. (บาลี) 25/273/64. 
 93 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) 21/34/39. 
 94 ขุ.ขุ. (บาลี) 25/4/5. 
 95 ทางสายเดียว ในที่นี้มีความหมาย 4 นัย คือ (1) ทางที่บุคคลผู้ละการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะไป
ประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว (2) ทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงท าให้เกิดขึ้น เป็นทางของบุคคลผู้เดียว คือ พระผู้มี
พระภาค (3) ข้อปฏิบัติในศาสนาเดียว คือพระพุทธศาสนา (4) ทางด าเนินไปสู่จุดหมายเดียว คือพระนิพพาน      
(ที.ม.อ. (บาลี) 2/373/359, ม.มู.อ. (บาลี) 1/106/244) 
 96 ม.มู. (บาลี) 12/106/77. 
 97 ธรรมมีความงามในเบื้องต้น หมายถึงศีล สมาธิ และวิปัสสนาปัญญา ธรรมมีความงามในท่ามกลาง 
หมายถึงอริยมรรค และธรรมมีความงามในที่สุด หมายถึงอริยผลและนิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) 1/190/159) ม.อุ. 
(บาลี) 14/420/360. 
 98 รูป. -/622/450. 
 99 รูป. -/547/400. 
 100 รูป. -/425/315. 
 101 รูป. -/589/430. 
 102 รูป. -/558/408. 
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ปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ103, น าพยัญชนะประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต104 ฯ ใน
ค าว่า รมฺหิ นี้ มีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่า ร เพราะปัจจัยนั่น มี ร (รมฺม) ฯ พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ชื่อว่าผู้สงบ เพราะวิเคราะห์ว่า สงบจากบาปทั้งหลาย ฯ สมุ-ธาตุ มีความหมายว่า เข้าไปสงบ, 
ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ105, เปลี่ยน ต เป็น นฺต และลบ มฺ ตัวท้ายธาตุ ด้วยสูตร 
ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ106 ฯ 
 สภาวะใด ย่อมทรงสัตว์ทั้งหลายผู้ทรงตนไว้ไม่ให้ตกไปในอบายทั้ง 4 และในวัฏฏทุกข์
ทั้งหลาย สภาวะนั้น ชื่อว่าพระธรรม มี 10 อย่าง ฯ ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ชื่อว่าพระสัทธรรม 
เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ ชื่อว่าสันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สํสิยเต ความว่า พระธรรมใด อันบุคคล
ทั้งหลาย ย่อมยกย่อง คือสรรเสริญ เพราะเหตุนั้น พระธรรมนั้น ชื่อว่าสันตะ ฯ ส ส-ธาตุ มีความหมาย
ว่า ยกย่อง-สรรเสริญ, ลง ต ปัจจัยในกรรม ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต107, เปลี่ยน ต เป็น นฺต และลบ สฺ 
ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ปกฺกมาทีหิ  นฺโต จ108 ฯ พระธรรม อันบุคคลสรรเสริญ คือประเสริฐ ชื่อว่า       
พระสัทธรรม เป็นกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่าสันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า มีอยู่ ฯ สท-ธาตุ มีความหมายว่า 
เป็น-อยู่-มี, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ109 ฯ พระธรรม มีอยู่ ชื่อว่าพระสัทธรรม เป็น
กัมมธารยสมาส ฯ ตั้งศัพท์ สนฺต ธมฺม ไว้ ฯ เปลี่ยน สนฺต เป็น ส ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร สนฺตสทฺทสฺส โส 
เภ โพ จนฺเต110 ฯ ซ้อน ทฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา111, เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร 
โส112 ฯ ชื่อว่าสัมภูตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สุฏฺ  ุ ภูโต ความว่า พระสงฆ์ใด เกิดแล้วด้วยดี เพราะเกิด
จากชาติอันเป็นอริยะ ด้วยการฟังพระธรรม เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์นั้น ชื่อว่าสัมภูตะ เป็นกัมมธารย -
สมาส ฯ ส -อุปสัค มีความหมายว่า ดี เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ ภูตศัพท์ ในค าว่า สมฺภูโต 
นี้ มีความหมายว่า เกิดขึ้น เหมือนในประโยคเป็นต้นว่า ชาต  ภูต  สงฺขต  ฉะนั้น ฯ ส  บทหน้า ลง นา 
วิภัตติ หลัง ส -อุปสัค ฯ ภู-ธาตุ มีความหมายว่า เป็น-อยู่-มี ฯ ภู-ธาตุ ย่อมเป็นไปในความหมายว่า มี 
ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ113, เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร โส114, เปลี่ยนนิคคหิต    
( -   ) เป็น มฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค115 ฯ พระสงฆ์ ผู้เกิดแล้วด้วยดีจากพระสัทธรรม ชื่อว่าสัทธัมม
สัมภูตะ เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส ฯ อาจารย์บางท่านกล่าวว่า พระธรรม ชื่อว่าเกิดแล้วด้วยดีจาก  
พระสัทธรรม เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมเป็นพระสัทธรรมเกิดด้วยดี ฯ ค านั้นไม่ควร เพราะพระธรรม
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ส าเร็จเป็นพระสัทธรรม ด้วยค าว่า สมฺพุทฺธปูชิต  ฯ ชื่อว่านอบน้อมแล้ว เพราะวิเคราะห์ว่า นมิตูน 
วณฺณยิสฺสํ ความว่า ข้าพเจ้าใด นอบน้อมแล้ว จักพรรณนา เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้านั้น ชื่อว่านอบน้อม
แล้ว ฯ นม-ธาตุ มีความหมายว่า นอบน้อม-น้อมลง, ลง ตฺวา ปัจจัย ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  
ตุนตฺวานตฺวา วา116, ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ117, ไม่เป็นนามพยปเทส ฯ  ศัพท์ที่มี ตูน ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้ายส าเร็จเป็นศัพท์นิบาต ฯ  ลง สิ วิภัตติ 
 ด้วย จ ศัพท์ในสูตร ตโต จ วิภตฺติโย118, ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ119 
ฯ 
 ชื่อว่าพระสงฆ์ เพราะวิเคราะห์ว่า สีลทิฏฺ  ิสาม  ฺเ น สหโต ฆฏิโต ความว่า หมู่แห่งพระ
อริยบุคคล 8 จ าพวก ใด สืบทอดด้วยความเสมอเหมือนกันด้วยศีลและทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น หมู่นั้น ชื่อ
ว่าพระสงฆ์ ฯ ค าว่า สีลทิฏฺ  ิสาม  ฺเ น คือ ด้วยความเสมอเหมือนกันด้วยศีลอันประเสริฐและทิฏฐิ
อันประเสริฐ ฯ ความจริง พระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้มีศีลและทิฏฐิเสมอเหมือนกันทุกเมื่อ เพราะ
ได้มาด้วยมรรค เพราะเหตุนั้น พระอริยเจ้าเหล่านั้น แม้จะอยู่ในที่ใดก็ตาม ก็ชื่อว่ามีความเสมอ
เหมือนกัน ฯ ส  บทหน้า ลง สิ วิภัตติ หลัง ส -อุปสัค และลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปคฺค-  
นิปาตาทีหิ จ120, หน-ธาตุ มีความหมายว่า สืบทอด ส -อุปสัค เป็นศัพท์ตัวเปลี่ยนความหมายเดิมของ
ธาตุ, เปลี่ยน หน เป็น ฆ ด้วยสูตร ส หนญฺ าย วา โร โฆ121, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร        
ยุตฺเต122, เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร โส123 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าพระสงฆ์ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺม-
เทว กิเลสทรเถ หนติ ความว่า หมู่แห่งพระอริยบุคคล 8 จ าพวกใด ย่อมขจัดความเร่าร้อนคือกิเลส
ทั้งหลาย ด้วยมรรคและผลทั้งหลายเหล่านั้น ๆ ด้วยดีนั่นแล ด้วยอ านาจความสงบระงับอย่างเด็ดขาด 
เพราะเหตุนั้น หมู่แห่งพระอริยบุคคล 8 จ าพวกนั้น ชื่อว่าพระสงฆ์ ฯ ในนัยนี้ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ขยาย
ความหมายของธาตุ ฯ ส  บทหน้า ลง นา วิภัตติ หลัง ส -อุปสัค, หน-ธาตุ มีความหมายว่า เบียดเบียน, 
ลง ร ปัจจัยและเปลี่ยน หน เป็น ฆ ฯ 
 ชื่อว่าอังคณะ เพราะวิเคราะห์ว่า องฺคนฺติ เอเตหิ ตสมงฺคิปุคฺคลา นิหีนภาว คจฺฉนฺติ 
ความว่า บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยกิเลสนั้น คือบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นเหล่านั้น 
ย่อมถึงความเป็นผู้เลว เพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น กิเลสมีราคะเป็นต้นเหล่านั้น 
จึงชื่อว่าอังคณะ หมายถึงกิเลสมีราคะและโทสะเป็นต้น ฯ อค-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย 
ในกรณสาธนะ ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 124, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 125, 
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เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ126, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต, ลง 
นิคคหิตอาคม ( -   ) ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ127, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น งฺ 
ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค128, ลง โย วิภัตติ ด้วย ลิงฺคตฺเถ ป มา129, เปลี่ยน โย เป็น อา ด้วยสูตร 
สพฺพโยนีนมาเอ130, แยกพยัญชนะออกจากสระ (องฺคณ เป็น องฺคณฺ อ + อา) ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ-     
 ิมสฺสร  สเรน วิโยชเย131, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 

ปกต1ิ32, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต133 ฯ ชื่อว่านิรังคณะ (ผู้ไร้กิเลส) เพราะ
วิเคราะห์ว่า นตฺถิ องฺคณา เอตสฺส ความว่า กิเลสทั้งหลาย มีราคะเป็นต้น ย่อมไม่มี แก่พระสงฆ์นั่น 
เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์นั้น ชื่อว่านิรังคณะ (ผู้ไร้กิเลส) ฯ นิ -อุปสัค มีความหมายว่า ไม่มี ฯ จัดเป็น
จตุตถีอตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส ฯ ถามว่า ท าไม ค าว่า สงฺฆ  จึงมีบทวิเสสนะถึง 2 บท ฯ เฉลย
ว่า เพราะประสงค์จะให้ทราบว่า ในสมัยภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไป
แล้ว พระอริยสงฆ์ถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อการศึกษาเรียนรู้เข้าถึงพระพุทธรัตนะ และพระธัมม -
รัตนะอย่างยิ่ง จึงมีการกล่าวค าวิเสสนะของค าว่า สงฺฆ  เอาไว้ถึงสองค าด้วยกันคือ สทฺธมฺมสมฺภูต  
นิรงฺคณ  ฯ 
 บทว่า อห  เป็นสุทธกัตตา ในบทว่า นตฺวา ฯ บทว่า วิสุทฺธกรุณา าณ  เป็นตุลยาธิกรณ-   
วิเสสนะ ของบทว่า พุทฺธ  ฯ บทว่า พุทฺธ  เป็นอวุตตกัมมะ ในบทว่า นตฺวา เพราะไม่ได้กล่าวไว้ด้วย ตฺวา 
ปัจจัย ฯ บทว่า ปตฺติกมฺม เป็นต้น เป็นบทที่รู้ได้ง่าย ฯ บทว่า พุทฺธ  ส าเร็จด้วยสูตรนี้ คือ กมฺมตฺ เถ     
ทุติยา134 และบทว่า วิสุทฺธกรุณา าณ  ก็ส าเร็จด้วยสูตรนี้เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านอาจารย์ไม่
ต้องการบทกรรม 2 หรือ 3 บท ต้องการเพียงบทเดียวเท่านั้น เพราะท่านกล่าวเนื้อความเดียวเท่านั้น 
ด้วยบททั้งสอง ฯ บทว่า สมฺพุทฺธปูชิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺม  ฯ บทว่า ธมฺม  เป็นบทกรรม ใน
บทว่า นตฺวา ฯ สองบทว่า สทฺธมฺมสมฺภูต  นิรงฺคณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สงฺฆ  ฯ บทว่า สงฺฆ  เป็น
บทกรรมในบทว่า นตฺวา ฯ บทว่า นตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา ในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ ก็ท่านอาจารย์ 
กล่าวอธิบายคาถานี้ ตามล าดับความหมายของศัพท์ ฯ 
 (3) หลังจากพระสุมังคลาจารย์ได้ท าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ 
จะท าการนอบน้อมครู เพราะครูเป็นผู้มีอุปการคุณต่อตนอย่างมาก จึงกล่าวค าว่า สารีปุตฺต  ดังนี้    
เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระสารีบุตรมหาเถระ ผู้เป็นปราชญ์  ผู้องอาจใน    
พระปริยัติ เป็นครูเป็นเครื่องรองรับความเคารพ ด้วยเศียรเกล้า ฯ 
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 ชื่อว่าสาระ เพราะวิเคราะห์ว่า สริตพฺพํ ความว่า วัตถุมีทรัพย์เป็นต้น ใด อันชนพึงระลึก
ถึง เพราะเหตุนั้น วัตถุมีทรัพย์เป็นต้น นั้น ชื่อว่าสาระ ฯ สร-ธาตุ มีความหมายว่า คิดถึง, ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ135, วุทธิ อ ที่ สร-ธาตุ เป็น อา ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต136 ฯ 
ชื่อว่าสารี เพราะวิเคราะห์ว่า สารํ เอติสฺสา อตฺถิ ความว่า ทรัพย์อันเป็นสาระ ย่อมมีแก่หญิงนั่น 
เพราะเหตุนั้น หญิงนั้น ชื่อว่าสารี ฯ บทว่า เอติสฺสา เป็นบทสัมปทานะ ในบทว่า อตฺถิ ฯ ลง อี ปัจจัย 
ด้วยสูตร ทณฺฑาทิโต อิกอี137 ฯ ชื่อว่าบุตร เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นผู้ช าระตระกูลให้หมดจด ฯ ปู-ธาตุ 
มีความหมายว่า ช าระ-ท าให้สะอาด-หมดจด, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ138, รัสส อู เป็น อุ 
และลง ตฺ อาคม ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ139, อีกอย่างหนึ่ง ชื่อ
ว่าบุตร เพราะวิเคราะห์ว่า ผู้อันมารดาบิดาเลี้ยงดู ฯ ปุส-ธาตุ มีความหมายว่า เลี้ยงดู, ลง ตฺ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ140, เปลี่ยน สฺ ท้ายธาตุ เป็น ตฺ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆ -  
วิปรีตาเทสโลปาคมา จ141 ฯ บุตรของนางสารี ชื่อว่าสารีบุตร ฯ ค าว่า สาริยา ความว่า บุตรของ
มารดาชื่อว่าสารี ชื่อว่าสารีบุตร เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ แท้จริง ท่านอาจารย์นี้ จักกล่าวไว้ใน
ตอนท้ายว่า ขอข้าพเจ้าพึงพบเห็น และสักการะพระสารีบุตรผู้เป็นครูของข้าพเจ้า ฯ ก็พระเถระนี้ คือ
พระสารีบุตร ผู้แต่งคัมภีร์ฎีกา 3 คัมภีร์ คือ 1) สารัตถทีปนีฎีกา ฎีกาของอรรถกถาพระวินัย 2) วินย-
สังคหฎีกา และ 3) ฏีกาของคัมภีร์อังคุตตรนิกายอรรถกถา ที่ท่านอาจารย์ประสงค์เอาในที่นี้ ฯ ชื่อว่า
สารีบุตรนี้ เป็นของพระเถระนั้น ฯ ต่อมาภายหลัง ท่านได้รับฐานันดรที่ มหาสามิ ฯ เพราะฉะนั้น จึง
เรียกว่า พระอาจารย์สีหฬสารีปุตตมหาสามิ ฯ  
 ชื่อว่ามหันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า เจริญ ได้แก่ศีลคุณเป็นต้น ฯ มห-ธาตุ มีความหมายว่า 
เจริญ, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา142 ฯ ชื่อว่าถิระ เพราะวิเคราะห์ว่า มีศีลคุณ   
เป็นต้นอันตั้งมั่น ฯ า-ธาตุ มีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง อิร ปัจจัย ด้วยสูตร รนฺชุทาทีหิ 
ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ143, เปลี่ยน ฐฺ เป็น ถฺ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 144, 
ศีลคุณเป็นต้นนั้น อันเป็นทั้งความเจริญด้วย ทั้งมั่นคงด้วย เพราะเหตุนั้น ศีลคุณเป็นต้นนั้น ชื่อว่า
มหาถิระ เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส ฯ เปลี่ยน มหนฺต เป็น มหา ด้วยสูตร มหต  มหา ตุลฺยา -  
ธิกรเณ ปเท145 ฯ ผู้สมบูรณ์ด้วยมหาถิรคุณทั้งหลาย ชื่อว่ามหาเถระ วิเคราะห์เป็นสมันนาคตตัทธิต ฯ 
ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ146 ฯ 
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 ชื่อว่าปริยัติ เพราะวิเคราะห์ว่า ปริยาปุณิตพฺพา ความว่า สัททชาติใด อันบัณฑิต พึง
เรียนรู้ เพราะเหตุนั้น สัททชาตินั้น ชื่อว่าปริยัติ หมายถึงพระไตรปิฎก ฯ ค าว่า ปริยาปุณิตพฺพา      
มาจาก ปริ + อา  บทหน้า อป-ธาตุ  มีความหมายว่า บรรลุ-ถึง, ลง ตพฺพ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ   
ตพฺพานียา147, ลง อุณา ปัจจัย ด้วยสูตร สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ148, น าพยัญชนะที่ไม่มีสระประกอบกับ
สระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต149, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิมสฺสร  สเรน     
วิโยชเย150, ลบสระหน้าปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ151, ลง ยฺ 
อาคม และทีฆะ อ ที่ อป-ธาตุ เป็น อา ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 152, น า
พยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต153, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต 
อาปจฺจโย154 ฯ ค าว่า ปริยตฺติ มาจาก ปริ บทหน้า อป -ธาตุ ลง ตฺต ปัจจัย ด้วยสูตร มิทาทีหิ           
ตฺติติโย155, ลบ ปฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 156, ลง ยฺ 
อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ157, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย 
ปร  ยุตฺเต158 ฯ ชื่อว่าสารทะ เพราะกลัว ฯ ส  บทหน้า รท-ธาตุ มีความหมายว่า กลัว, ส -อุปสัค เป็น
ศัพท์ขยายความหมายของธาตุ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 159, เปลี่ยน สิ เป็น โอ 
ด้วยสูตร โส160, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต161, ลบนิคคหิต ( -   ) ที่ ส  ด้วย
สูตร พฺยญฺชเน จ162 ฯ ทีฆะ อ สระหน้า เป็น อ เมื่อมีพยัญชนะอยู่หลัง ด้วยสูตร ทีฆ 163 มีล าดับ
ขั้นตอนสร้างรูปศัพท์เหมือนในค าว่า สาราโค เป็นต้น ฯ ความกลัว ไปปราศแล้ว จากพระเถระนั่น 
เพราะเหตุนั้น พระเถระนั้น ชื่อว่าวิสารทะ เป็นปัญจมีอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ พระเถระผู้แกล้วกล้า
ในปริยัติ ชื่อว่าปริยัตติวิสารทะ เป็นสัตตมีตัปปุริสมาส ฯ ชื่อว่ากราบไหว้แล้ว เพราะวิเคราะห์ว่า 
ข้าพเจ้าใด กราบไหว้แล้ว จักพรรณนา เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้านั้น ชื่อว่ากราบไหว้แล้ว ฯ วนฺท-ธาตุ มี

                                                      

 147 รูป. -/545/399. 
 148 รูป. -/312/571. 
 149 รูป. -/14/10. 
 150 รูป. -/12/9. 
 151 รูป. -/67/59. 
 152 รูป. -/370/268. 
 153 รูป. -/14/10. 
 154 รูป. -/176/101. 
 155 รูป. -/176/101. 
 156 รูป. -/488/351. 
 157 รูป. -/370/268. 
 158 รูป. -/14/10. 
 159 รูป. -/568/414. 
 160 รูป. -/66/58. 
 161 รูป. -/14/10. 
 162 รูป. -/54/50. 
 163 รูป. -/37/31. 



 78 

ความหมาย กราบไหว้, ลง ตฺวา ปัจจัย, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร164, ลง สิ วิภัตติ, ลบ สิ 
วิภัตติ ฯ 
 ชื่อว่าสิระ เพราะวิเคราะห์ว่า กุสุมาทีนิ สิโนติ พนฺธติ เอตฺถาติ ความว่า ชน ย่อมผูก
ดอกไมเ้ป็นต้น ที่หัวนี้ เพราะเหตุนั้น หัวนั้น ชื่อว่าสิระ ฯ สิ-ธาตุ มีความหมาย ผูก, ลง อิร ปัจจัย ด้วย
สูตร รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ165, อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าสิระ เพราะวิเคราะห์ว่า กุสุมาทีหิ 
เสวิยติ ความว่า หัวใด อันดอกไม้เป็นต้น ติดอยู่  เพราะเหตุนั้น หัวนั้น ชื่อว่าสิระ, สิ -ธาตุ มี
ความหมายว่า เสพ, ลง ร ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย166, ในค าว่า ด้วยเศียรเกล้า มีค าว่า 
สิขรินี เป็นต้น ลง นา วิภัตติ  หลัง สิร ศัพท์ ด้วยสูตร กรเณ ตติยา167, เปลี่ยน นา เป็น อา ด้วยสูตร
มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา168, ลง สฺ อาคม ด้วยสูตร ส สเร วาคโม169 ฯ 
 ชื่อว่าธี เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺถ ธมฺม  ฺจ ธาเรติ ความว่า ปัญญาใด ย่อมทรงไว้ ซึ่งอรรถ
และธรรม ด้วยอ านาจความรู้ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าธี ฯ ธา-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลง 
อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา170, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิมสฺสร  สเรน  
วิโยชเย171, ลบสระหน้าปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ 172, น า
พยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต173, เป็น อีการันต์อิตถีลิงค์ (ลง อี ปัจจัย) อีก ฯ ธี
ศัพท์ มีความหมายว่าปัญญา ฯ ดังที่ท่านกล่าวศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้ว่า ธี ป  ฺ า จ พุทฺธิ 
เมธา มติ มุนิ ฯ ชื่อว่าธีระ เพราะวิเคราะห์ว่า ธี เอตสฺส อตฺถิ ความว่า ปัญญา ย่อมมีแก่พระเถระนั้น 
เพราะเหตุนั้น พระเถระนั้น ชื่อว่าธีระ, ลง ร ปัจจัย ด้วยสูตร มธฺวาทิโต โร 174 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อ
ว่าธีระ เพราะวิเคราะห์ว่า ทรงไว้ คือผู้มีความเพียร ฯ ธา-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลง ร ปัจจัย 
และ อี อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต175 หรือด้วยสูตรในโมคคัลลานะว่า 
ธาตาน  เป็นต้น ฯ ค าว่า เม จัดเป็นค าประเภทปาฐเสสะ คือ เป็นค าที่จ าเป็นต้องเติมเข้ามาร่วมการ
แปล ในค าว่า ครุ นี้ เพ่ือแสดงว่าพระสารีบุตรเป็นอาจารย์ของท่านไว้ว่า ครุ เม สารีสมฺภว  ฯ 
 ชื่อว่าครุ เพราะวิเคราะห์ว่า ครติ อุคฺคจฺฉติ อุคฺคโต ปากโฏ ภวติ ความว่า อาจารย์ใด 
ย่อมปรากฏอย่างโดดเด่น เพราะเหตุนั้น อาจารย์นั้น ชื่อว่าครุ ฯ คร-ธาตุ มีความหมายว่า มีชื่อเสียง, 
ลง รุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต176, ลบ รฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ 
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โน177, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต178, ลบ สิ ด้วยสูตร เสสโต โลปํ คสิปิ179 ฯ อีกอย่าง
หนึ่ง ชื่อว่าครุ เพราะวิเคราะห์ว่า ครติ สิ  ฺจติ ครติ วา วมติ สิสฺเสสุ สิเนหํ ความว่า อาจารย์ใด ย่อม
รดหลั่งคือส ารอกความรักไปในศิษย์ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น อาจารย์นั้น ชื่อว่าครุ ฯ ครุ -ธาตุ มี
ความหมายว่า รด-หลั่ง หรือ คาย-ส ารอก, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต180 
หรือสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ หรือสูตรในโมคคัลลานะว่า สรมริจร เป็นต้น ฯ อีกอย่าง
หนึ่ง ชื่อว่าครุ เพราะเป็นผู้ส ารอกความรักไปในศิษย์ทั้งหลาย ฯ คิร -ธาตุ มีความหมายว่า คาย-ไหล
ออก, เปลี่ยน อิ ที่ คิร ธาตุ เป็น อุ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ181 ฯ อีกอย่างหนึ่ง 
อาจารย์ผู้ชื่อว่าครุ เพราะหมายถึงหนักแน่น เหมือนฉัตรหิน จึงชื่อว่าผู้หนักแน่นเหมือนฉัตรหิน เป็น
วิเคราะห์ศัพท์ที่เป็นตัทธิต ฯ เป็นศัพท์ที่ไม่ปรากฏปัจจัย เหมือนศัพท์ที่เป็นเอกเสส ฯ ทางภาษาบาลี 
นิยมใช้ ครุ ศัพท์ เพราะพบบทที่มีตัทธิตปัจจัยอยู่ท้ายที่ท าการวุทธิว่า คารโว จ นิวาโต จ ฯ ส่วนทาง
ภาษาสันสกฤต นิยมใช้ คุรุ ศัพท์แน่นอน ฯ กล่าวโดยละเอียดว่า ชื่อว่าคุรุ เพราะราดรดความรักไปใน
ศิษย์ทั้งหลาย, คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง กุ ปัจจัย ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, เปลี่ยน ร เป็น 
อุร ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, ลบ กฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ182, น า
พยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต183, อีกอย่างหนึ่ง เป็น คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า 
ราดรด, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต, เมื่อเปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร เตสุ 
วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ จึงมีรูปเป็น คุรุ  ได้บ้าง, ดังนั้น จึงกล่าวว่า ครุ โดยถือเอานัยจาก
ภาษาสันสกฤต เหมือนที่นิยมใช้ค าว่า กฺริยา ในค าว่า กฺริยา นี้ ดังปรากฏมีการประพันธ์ว่า กฺริยากฺริยา
ปตฺติวิภาคเทสโก (ผู้ทรงแสดงโดยจ าแนกอาบัติเป็นกริยาสมุฏฐาน อกริยาสมุฏฐาน และกริยากริยา
สมุฏฐาน) ฉะนั้น จึงไม่ผิดที่จะใช้ค าว่า คุรุ ฯ ค าว่า ครุ มีประโยชน์ในการออกเสียงง่ายกว่าค าว่า คุรุ ฯ 
ส่วนในคัมภีร์อ่ืนมีสุโพธาลังการฎีกาเป็นต้น มีการประกอบข้อความว่า เต เม ชยนฺติ ครุโว ครุโว คุเณ
หิ-ครูเหล่านั้นของข้าพเจ้าผู้หนักแน่นด้วยคุณธรรมทั้งหลายย่อมชนะ ฯ ชื่อว่าครุ เพราะวิเคราะห์ว่า 
ครติ มานนวเสน สิเนห สิ  ฺจติ ความว่า ชนมีศิษย์เป็นต้นทั้งหมดใด ย่อมหลั่งความรักใคร่ในพระ
เถระนั้น ด้วยความเคารพนอบน้อม เพราะเหตุนั้น ชนมีศิษย์เป็นต้นนั้น ชื่อว่าครุ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ชน
ทั้งหลายชื่อว่าครุ เพราะหลั่งความรักใคร่ ฯ ความเป็นชนมีศิษย์เป็นต้นทั้งหมดนั้นผู้หลั่งความรักใคร่
ในพระเถระโดยความเคารพนอบน้อม หรือความเป็นเหล่าชนผู้หลั่งความรักใคร่ ชื่อว่าคารวะ ฯ ความ
เคารพ คือ การท าความเคารพ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ วิสมาทีหิ 184, ลบ ณฺ ด้วยสูตร เตส  โณ 
โลปํ185, วุทธิ อ ที่ ค เป็น อา ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ จ186, เปลี่ยน อุ เป็น วฺ ด้วย 
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จ-ศัพท์ ในสูตร โอ สเร จ187 ฯ ชื่อว่าภาชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า ภชติ เอตฺถ ความว่า ความเคารพนั้น 
ย่อมตั้งอยู่ใน   พระเถระนี้ เพราะเหตุนั้น พระเถระนั้น ชื่อว่าภาชนะ ฯ เพราะ ภาชน-ศัพท์เป็น
นปุงสกลิงค์แน่นอน จึงกล่าวว่า ภาชน  ฯ ภช-ธาตุ มีความหมายว่า ตั้ง-รองรับ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
กตฺตุกรณปเทเสสุ จ188, วุทธิ อ ที่ ภ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ189, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อน
กา ยุณฺวูน 190 ฯ พระเถระผู้เป็นที่รองรับความเคารพ ชื่อว่าคารวภาชนะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ 
 บท 5 บท คือ สารีปุตฺต ปริยตฺติวิสารท ธีร ครุ คารวภาชน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
มหาเถร  ฯ บทว่า มหาเถร  เป็นบทกรรมในบทว่า วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า สิรสา เป็นบทกรณะ ในบทว่า  
วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า วนฺทิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา ในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ  
 บรรดาค าที่ปรากฏในคันถารัมภกถานี้ ด้วยค าว่า สารีปุตฺต  เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าครู
ของตน มีนามว่า สารีบุตร, ค าว่า มหาเถร  เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าครูของตนเป็นพระมหาเถระ, ค า
ว่า ปริยตฺติวิสารท  เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าครูท่านมีความรู้ความแตกฉานในพระไตรปิฎก คัมภีร์
ไวยากรณ์บาลี และคัมภีร์สันสกฤต เช่นคัมภีร์จันทะเป็นต้น, ค าว่า สิรสา เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าครู
เป็นผู้มีอุปการะต่อตนมาก, ค าว่า ธีร  เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าครูของตนเองเป็นผู้มีความสามารถใน
การทรงไว้ซึ่งอัตถะและธัมมะ, ค าว่า ครุ เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าพระมหาเถระนั้นเป็นครูของตนเอง 
และค าว่า คารวภาชน  เป็นค าที่แสดงให้ทราบว่าพระมหาเถระนั้นเป็นที่รองรับความเคารพของชน  
ทั้งปวงผู้กระท า 
 (4) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ภายหลังจากที่ท าการนอบน้อมครูดังกล่าวแล้ว ท่าน
อาจารย์จะกระท าการใดต่อไป จึงกล่าวค าว่า วณฺณยิสฺส  เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ข้าพเจ้าจักพรรณนา
โดยย่อ ซึ่งปกรณ์ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ เป็นที่ยังปีติให้เจริญยิ่งแก่เหล่าภิกษุนักอภิธรรม 
 ค าว่า วณฺณยิสฺส  มาจาก วณฺณ-ธาตุ มีความหมายว่า ขยาย-พิสดาร, สฺส  ภวิสสนติวิภัตติ, 
ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา191,  ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ192, ลง อิ 
อาคม ด้วยสูตร อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ193, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต194 ฯ ค าว่า 
สมาเสน ความว่า การย่อ ชื่อว่าสมาส ฯ ส  บทหน้า อส-ธาตุ มีความหมายว่า ย่อ และ มี-ปรากฏ, วุทธิ 
อ ที่ อส-ธาตุ เป็น อา ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต195, เปลี่ยน นิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ ด้วยสูตร 
มทา สเร196, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต197 ฯ มีอธิบายความว่า ข้าพเจ้าจักพรรณนาโดย
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ย่อ เพราะตัวคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะเองเป็นคัมภีร์แนวสังเขปอยู่แล้ว ฯ ท่านอาจารย์จึงกล่าว
ความหมายของบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ไว้ในฎีกาเป็นแนวสังเขปเช่นกัน ฯ 
 ธรรม อันเกิน หรืออันยิ่ง ชื่อว่าอภิธรรม พระบาลีในอภิธรรม เป็นปาทิบุพพบทกัมมธารย-
สมาส ฯ ชื่อว่าอาภิธัมมิกะ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยการฟัง ศึกษา และทรงจ าเป็นต้นซึ่งอภิธรรม
ทั้งหลาย ฯ ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ198, ลบ ณฺ 
อนุพันธ์, วุทธิ อ ที่ อภิธมฺม เป็น อา ฯ ในที่อ่ืน ๆ มีใช้เป็น อภิธมฺมิโก ได้ ฯ เนื่องจาก ตัว ณฺ ใน ณิก 
ปัจจัย ที่ลงด้วยสูตร ตมธีเต ฯ นั้น ไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องท าการวุทธิเสมอไป ฯ 
 ชื่อว่าภิ เพราะวิเคราะห์ว่า ภายิตพฺพา ความว่า ธรรมชาติใด อันบัณฑิตพึงกล่าว เพราะ
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าภิ ฯ ภิ-ธาตุ มีความหมายว่า กลัว, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ199, 
แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิมสฺสร  สเรน วิโยชเย200, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ201, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต202, 
ลง สิ วิภัตติ, ลบ สิ วิภัตติ ฯ ชื่อว่าภิกขุ เพราะวิเคราะห์ว่า สํสาเร ภยํ อิกฺขนฺติ ความว่า บุคคลเหล่า
ใด ย่อมเห็นภัย ในสังสารวัฏฏ์ เพราะเหตุนั้น บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าภิกขุ ฯ ภิ-ศัพท์ มีความหมายว่า 
กลัว เพราะฉะนั้น จึงขยายว่า ภย  ฯ ภิ สัททูปปท อิกฺข-ธาตุ มีความหมายว่า เห็น, ลง รู ปัจจัย ด้วย
สูตร ภิกฺขาทิโต จ203, ลบ รฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน204, รัสสะ อู เป็น อุ ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ205, ลง โย วิภัตติ, ลบ โย วิภัตติ ด้วยสูตร ฆปโต จ 
โยน  โลโป206, ทีฆะ อุ เป็น อู ด้วยสูตร โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ 207 ฯ ผู้นักอภิธรรมด้วย ผู้นักอภิธรรม
นั้น เป็นภิกษุด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอาภิธัมมิกภิกขุ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ปร -ศัพท์นี้เป็นสัพพนาม มีความหมายว่า อติสยะ ความว่า ยิ่ง ฯ ลง อ  วิภัตติ ด้วยสูตร 
กมฺมตฺเถ ทุติยา208 ฯ ที่ชื่อว่าปีติ เพราะวิเคราะห์ว่า ปินยติ กายจิตฺต ตปฺเปติ วฑฺเฒติ ความว่า 
ธรรมชาติใดยังกายและจิตให้เอิบอ่ิม คือให้อ่ิมใจ ให้เจริญใจ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าปีติ  
ปีติเจตสิก เกิดกามาวจรกุศลจิตฝ่ายโสมนัส 4 ดวง ฯ ก็ถ้าพระอรหันต์ท่านศึกษาคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะนี้ ท่านก็จะได้ปีติ ในมหากิริยาจิตฝ่ายโสมนัส 4 ดวง ฯ ปิ-ธาตุ มีความหมายว่า เอิบอ่ิม และ
เจริญ, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา209, ทีฆะ อิ เป็น อี ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
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ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ210 ฯ ชื่อว่าปีติวิวัฑฒนะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปีตึ วิวฑฺเฒติ ความว่า ปกรณ์
ใด ยังปีติ ย่อมให้เจริญ เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าปีติวิวัฑฒนะ ฯ ท่านอาจารย์มุ่งถึงบทที่จะ
กล่าวคือ ปกรณ  จึงกล่าวเป็น วิวฑฺฒน  ฯ ถ้ามุ่งถึงบทที่น ามาคือ คนฺโถ ก็พึงกล่าวเป็น วิวฑฺฒโน ฯ ปีติ 
สัททูปปทะ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ วิ บทหน้า วฒ-ธาตุ มีความหมายว่า เจริญ
, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ211, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 212, ลง สิ 
วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ213 ฯ 
 บทว่า อห  เป็นบทวุตตกัตตาในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ บทว่า สมาเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะ 
ในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  เป็นบทกรรมในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ บทว่า อาภิธมฺมิก-
ภิกฺขูน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วิวฑฺฒน  ฯ บทว่า ปร  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิวฑฺฒน  ฯ 
บทว่า ปีติวิวฑฺฒน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ฯ  
 (5) ท่านอาจารย์ประสงค์จะเฉลยค าถามว่า การพรรณนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ มีอยู่
แล้วมิใช่หรือ ท าไมต้องมีคัมภีร์เพ่ืออธิบายความแม้ในการพรรณนานี้อีก จึงกล่าวค าว่า โปราเณ ดังนี้
เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ก็เพราะเหล่าบัณฑิตทั้งหลายไม่สามารถจะรู้เนื้อความในทุกบท ในปกรณ์นี้
ได้จากฎีกาแม้เป็นอันมากที่ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายได้รจนาไว้ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจักรจนาโดยย่อซึ่ง
อรรถวรรณนาแห่งอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์ ไม่ละทิ้งบทที่ลี้ลับทั้งหลายในอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์นี้ 
พร้อมทั้งอธิบายให้แจ่มแจ้งแล ฯ 
 อาจารย์ทั้งหลายชื่อว่าโปราณะ เพราะมีมาก่อน คือในกาลก่อน ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร 
ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ214 หรือสูตร ปุราทิโต โณ จ215, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิ-     
โลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ216, ลง โย วิภัตติ, เปลี่ยน โย เป็น อา ด้วยสูตร สพฺพโยนีนมาเอ217 ฯ 
มิใช่หนึ่ง ชื่อว่าอเนกะ เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส ตั้งชื่อสมาส ด้วยสูตร อุเภ ตปฺปุริสา218 ฯ 
ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย219, ลง โย วิภัตติ, ลบ โย วิภัตติ ฯ อปิ-ศัพท์ 
เป็นศัพท์ที่ไม่ประกอบในฐานะ ฉะนั้น ควรประกอบเป็น กตาปิ ฯ ถามว่า ก็ท าไมท่านจึงไม่ประกอบไว้
ในฐานะ ฯ เฉลยว่า ที่ท่านไม่ประกอบในฐานะ ด้วยอ านาจการประพันธ์คาถา ฯ อปิ -ศัพท์นั้น มี
ความหมายว่า อนุคคหะ เหมือนกับ กิญฺจาปิ-นิบาต ฯ การได้รับเรียกชื่อเป็นพิเศษเป็นนิมิต ชื่อว่า
อนุคคหะ ฯ ชื่อว่ากตะ เพราะวิเคราะห์ว่า กริยึสุ ความว่า ฎีกาที่เป็นคัมภีร์พรรณนาใด อันอาจารย์
ทั้งหลายกระท าแล้ว เพราะเหตุนั้น ฎีกาที่เป็นคัมภีร์พรรณนานั้น ชื่อว่ากตะ (อันอาจารย์กระท าแล้ว) 

                                                      

 210 รูป. -/488/351. 
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ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัย ในกรรมที่เป็นอดีต ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต 220, ลง อา 
ปัจจัย ฯ ปน-ศัพท์ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่า อรุจิสูจนะ (คือการด าริของผู้ถามที่เกิดความสงสัย 
จึงแปลว่า แม้ก็จริง) หรือใช้ในความหมายว่าวากยารัมภะที่เรียกชื่อเป็นพิเศษ ฯ ปน-ศัพท์นั้น มี
ความหมายเหมือนกับ ตถาปิ-นิบาต เพราะฉะนั้น จึงได้ความหมายว่า แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ฯ ชื่อว่า
วรรณนา เพราะวิเคราะห์ว่า วณฺณิยติ อตฺโถ เอตาหิ ความว่า เนื้อความอันฎีกาเหล่านั่น ย่อม
พรรณนา คือ ขยายความ เพราะเหตุนั้น ฎีกาเหล่านั้น ชื่อว่าวรรณนา ฎีกาอันเป็นคัมภีร์เก่าแก่  ฯ 
วณฺณ-ธาตุ มีความหมายว่า ขยาย-พิสดาร, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ221, เปลี่ยน ยุ 
เป็น อน, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์, ลง สิ ปฐมาวิภัตติ หลัง สกฺกา นิบาต (เป็นต้น) ด้วยสูตร ลิงฺคตฺเถ ป
มา222, ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ223 ฯ ในบททั้งหลายทั้งปวง ชื่อว่าใน
บททั้งปวง ฯ ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ224, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสา-    
โฆสาน  ตติยป มา225 ฯ ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อริยติ ความว่า ความหมายใด อันบัณฑิต 
ย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ความหมายนั้น ชื่อว่าอัตถะ คือเนื้อความของศัพท์และค าอธิบาย ฯ อร-ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ ถมา226, ลบ รฺ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ227, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา228, ลง สิ วิภัตติ, 
เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร โส229 ฯ  บทว่า วิ  ฺ าตเว ความว่า เพ่ือรู้ ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ขยาย
ความหมายของธาตุ ฯ วิ บทหน้า า-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง ตเว ปัจจัยในอนาคตกาล ด้วย ตเว 
ตุ วา โยควิภาคะในสูตร อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุ วา230, ซ้อน ญฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว 
าเน231 ฯ บทว่า อิธ ความว่า ในปกรณ์นี้ ฯ ลง ธ ปัจจัย ด้วยสูตร อิมสฺมา หธา จ232, เปลี่ยน อิม เป็น 
อิ ด้วยสูตร อิมสฺสิ ถ ทานหโตเธสุ จ233 ฯ 
 บทว่า ตสฺมา ความว่า เพราะเหล่าบัณฑิตทั้งหลายไม่สามารถจะรู้เนื้อความจากฎีกาที่เป็น
คัมภีร์พรรณนาทั้งหลายที่ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายได้รจนาไว้ ฯ ชื่อว่าลีนะ เพราะวิเคราะห์ว่า      
ลิยนฺติ อตฺถวเสน ปากฏานิ น ภวนฺติ ความว่า บทเหล่าใด เป็นบทที่ไม่ปรากฏด้วยอ านาจเนื้อความ 
เพราะเหตุนั้น บทเหล่านั้น ชื่อว่าลีนะ (ที่ซ่อนเร้น) ฯ บทว่า ลิยนฺติ มาจาก ลิ -ธาตุ มีความหมายว่า 
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แนบชิด, อนฺติ วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย 234 ฯ บทว่า ลีนานิ มาจาก ลิ-ธาตุ มี
ความหมายว่า แนบชิด, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ235, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร 
อนกา ยุณฺวูน 236, ลบ อ ที่ อน และทีฆะ อิ ที่ ลิ เป็น อี ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา
เทสโลปาคมา จ237, ลง โย วิภัตติ, เปลี่ยน โย เป็น นิ, ทีฆะ อ ที่ น เป็น อา ฯ ชื่อว่าปทะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ปชฺชติ อตฺโถ เอเตหิ ความว่า เนื้อความ อันบัณฑิต ย่อมรู้ ด้วยค าเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น 
ค าเหล่านั้น ชื่อว่าปทะ ฯ ปท-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา238 
ฯ อันซ่อนเร้นด้วย อันซ่อนเร้นนั้น เป็นบทด้วย ชื่อว่าลีนปทะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
ชื่อว่าอธิปปายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อธิปฺปิยเต อิจฺฉิยเต ความว่า เนื้อความ อันบัณฑิต ย่อมชี้แจง คือ
ปรารถนา เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่าอธิปปายะ คือเนื้อความของศัพท์และเนื้อความที่มีอยู่ ฯ 
อธิ และ ป-อุปสัคบทหน้า อิ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา239, 
วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ240, เปลี่ยน เอ เป็น อย, ทีฆะ อ ที่ อย เป็น อา ฯ อธิ และ ป-   
อุปสัค เป็นศัพท์เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ค าว่า สาธิปฺปาโย ความว่า พร้อมทั้งค าอธิบาย พร้อม
ทั้งค าอธิบายนั้น ฯ ชื่อว่าอหาปยะ เพราะวิเคราะห์ว่า น หาเปสฺสามิ ความว่า ข้าพเจ้าใด ยังบทอัน
ซ่อนเร้น ย่อมไม่ให้ตกหล่น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้านั้น ชื่อว่าอหาปยะ ฯ น-ศัพท์ มีความหมายว่า 
ปฏิเสธ ฯ น บทหน้า หา-ธาตุ มีความหมายว่า สละ-ละ, ลง อนฺต ปัจจัย ในอนาคตกาล ด้วย มานนฺ-
ตา- โยควิภาคะในสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา241, ลง ณาปย ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปย-
การิตานิ เหตฺวตฺเถ242, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ243, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย 
ปร  ยุตฺเต244, เปลี่ยน น เป็น อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส245, ตั้งเป็นค านาม ด้วยสูตร ตทฺธิตสมาส-
กิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ246, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน นฺต เป็น อ  ด้วยสูตร สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีน  นฺตสทฺโท 
อ 247, ลบสระหน้าปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ248, ลบ สิ 
วิภัตติ ด้วยสูตร เสสโต โลปํ คสิปิ249 ฯ ชื่อว่าวิภาเวนตะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิภาเวสฺสามิ ความว่า 
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ข้าพเจ้าใด ยังบทอันซ่อนเร้น จักให้แจ่มแจ้ง เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้านั้น ชื่อว่าวิภาเวนตะ ฯ วิ -อุปสัค 
เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ วิ บทหน้า ภู -ธาตุ มีความหมายว่า เป็น-มี, ภู-ธาตุ ใช้ใน
ความหมายว่า มี ฯ ลง อนฺต ปัจจัย ด้วย มานนฺตา-โยควิภาคะในสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา250, ลง อิ 
อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร251, เปลี่ยน อิ อาคม เป็น เอ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตา-
เทสา จ252 ฯ กิริยาคือไม่ให้ตกหล่นกับให้ปรากฏนี้ เป็นวิเสสนะของกิริยาทั้ง 2 ฯ ถามว่า ค าว่า     
สมาเสน มีอยู่ ตอนต้นแล้ว มิใช่หรือ ท าไมต้องกล่าวค าว่า สมาเสน อีก ฯ เฉลยว่า มีอยู่ก็จริง เมื่อไม่
สนใจบทว่า สมาเสน ในตอนต้น นักศึกษามีความสงสัยว่า อาจารย์จักรจนาคัมภีร์ฎีกาที่พรรณนาโดย
พิสดาร ฉะนั้น จึงกล่าวค าว่า สมาเสน อีกครั้ง ฯ การย่อ ชื่อว่าสมาส ฯ  ถามว่า ท่านอาจารย์กล่าวค า
กิริยาว่า วณฺณยิสฺสามิ ซึ่งเหมือนกับค ากิริยาว่า วณฺณยิสฺส  ฉะนั้น ในตอนต้นแล้ว ท าไมจึงกล่าวค า
กิริยาว่า รจยิสฺสามิ อีก ฯ เฉลยว่า ท่านอาจารย์กล่าวค ากิริยาว่า วณฺณยิสฺส  ในตอนต้น เพราะต้องการ
จะพรรณนาศัพท์ไวยากรณ์ของอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์ ส่วนในคาถานี้ กล่าวค ากิริยาว่า รจยิสฺสามิ 
เพราะต้องการพรรณนาอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์ที่นอกเหนือจากค ากิริยาในฎีกาที่เป็นคัมภีร์พรรณนา 
ฯ ปาฐเสสะ (ค าที่จ าเป็นต้องเติมใส่เข้ามาร่วมการแปลด้วย) ว่า ซึ่งคัมภีร์ฎีกาที่พรรณนาอภิธัมมัตถ
สังคหปกรณ์ ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคหสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า วณฺณน  ฯ รจ-ธาตุ มีความหมายว่า 
แต่ง-ร้อยกรอง-ประพันธ์, สฺสามิ วิภัตติ, ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา 253, ลง อิ อาคม 
ด้วยสูตร อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ254 ฯ ชื่อว่าวรรณนา เพราะอันบุคคลพรรณนา เป็นภาวสาธนะ, 
วณฺณ-ธาตุ มีความหมายว่า ขยาย-พิสดาร, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ255, เปลี่ยน ยุ เป็น อน 
ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 256, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์อีก ฯ 
 บทว่า โปราเณหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า กตา ฯ สองบทว่า อเนกาปิ, ยา เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า วณฺณนา ฯ ปท-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า วณฺณนา เป็นบทกรรมในบทว่า กตา ฯ บทว่า 
กตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า น เป็นบทปฏิเสธ ในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า ตาหิ เป็นบทกรณะ 
ในบทว่า วิญฺ าตเว ฯ บทว่า สพฺพตฺถ เป็นบทอวยวาธาระในบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็น
บทวุตตกัมมะในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า วิญฺ าตเว เป็นบทสัมปทานะในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า อิธ เป็น
บทสมุหาธาระในบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า ปณฺฑิเตหิ เป็นบทอวุตตกัตตาในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า สกฺกา 
เป็นบทนิปาตกิริยาบท กัมมวาจก ฯ ท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงเหตุและประโยชน์การแต่งคัมภีร์
เป็นต้น จึงกล่าวค าว่า ตสฺมา เป็นต้น ฯ บรรดาบทเหล่านั้น ท่านอาจารย์แสดงเหตุในการแต่งคัมภีร์
ฎีกานี้ ด้วยบทว่า ตสฺมา นี้ ฯ ด้วยบทวิเสสนะว่า สาธิปฺปามหาปย  วิภาเวนฺโต เหล่านี้ และบทว่า   
สมาเสน นี้ พึงทราบว่า ท่านอาจารย์ได้แสดงการท าให้เกิดความขะมักเขม้นแก่นักศึกษาในประโยชน์
วิธีการแต่งและการแต่งคัมภีร์ ฯ 
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 บทว่า ตสฺมา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า รจยิสฺสามิ ฯ บทว่า ลีนปทานิ เป็นบทกรรมใน 2 
บทว่า อหาปย  วิภาเวนฺโต ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า ลีนปทานิ ฯ บทว่า สาธิปฺปาย  
เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อหาปย  ฯ 2 บทว่า อหาปย  วิภาเวนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อห  
ฯ บทว่า อห  เป็นบทกัตตาในบทว่า รจยิสฺสามิ ฯ บทว่า สมาเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า  
รจยิสฺสามิ ฯ บทว่า วณฺณน  เป็นบทกรรมในบทว่า รจยิสฺสามิ ฯ บทว่า รจยิสฺสามิ เป็นอาขยาตบท  
กัตตุวาจก ฯ 
 มีอธิบายว่า เพราะเหล่าบัณฑิตทั้งหลายไม่สามารถจะรู้เนื้อความในทุกบทในอภิธัมมัตถ-
สังคหปกรณ์นี้ได้จากฎีกาทั้งหลายที่ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายได้รจนา โดยละทิ้ง คือไม่แสดงบทที่ลี้
ลับทั้งหลายในอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์นี้ พร้อมทั้งค าอธิบายไว้ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจักรจนาซึ่งอรรถ
วรรณนา ไมล่ะทิ้งบทที่ลี้ลับทั้งหลายในอภิธัมมัตถสังคหปกรณ์พร้อมทั้งอธิบายให้แจ่มแจ้ง ฯ อิติ-ศัพท์ 
มีความหมายว่า ปริสมาปันนะ-ความว่า ดังนี้แล ฯ 
 

3.2 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เร่ืองอกุศลจิต 
พรรณนาความปริจเฉทที่ 1 

 (6) ท่านอาจารย์ ครั้นแสดงประโยชน์ของคัมภีร์อย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะพรรณนาปกรณ์ท่ีตน
พึงพรรณนา จึงกล่าวค าว่า ปรมวิจิตฺต เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ท่านอาจารย์ (พระอนุรุทธาจารย์) นี้ 
เมื่อจะเริ่มปกรณ์นี้อันประกอบด้วยนัยอันวิจิตรอย่างยิ่ง สามารถจะสางความยุ่งเหยิงในลัทธิของตน 
และลัทธิอ่ืน ซึ่งให้เกิดความแกล้วกล้าแห่งปัญญาทั้งผ่องใสทั้งไพบูลย์ ในเบื้องต้น กล่าวค าว่า "สมฺมา-   
สมฺพุทธํ" ดังนี้เป็นต้นก่อนตามล าดับ ก็เพ่ือแสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัย ความย่อ วิธีการแต่ง ชื่อ
ปกรณ์ และประโยชน์ทั้งหลาย ฯ 
 ชื่อว่าปรมะ (อย่างยิ่ง) เพราะวิเคราะห์ว่า ปรติ อตฺตโน อุตฺตมภาว ปาเลติ ปูเรติ วา 
ความว่า นัยใด ย่อมรักษา หรือยังความสูงสุดของตนให้เต็มไว้ เพราะเหตุนั้น นัยนั้น ชื่อว่าปรมะ ฯ 
ปร-ธาตุ มีความหมายว่า รักษา-คุ้มครอง, ท าให้เต็ม, ลง ม ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ ถมา257, ไม่ลบ
สระท้ายธาตุ ด้วย กฺวจิ-ศัพท์ ในสูตร ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส258, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น โอ 
ด้วยสูตร โส259 ฯ หรือ นัย ชื่อว่าปรมะ เพราะเป็นสิ่งสูงสุด ฯ รูปวิเคราะห์นี้ เป็นการวิเคราะห์ศัพท์
แบบดั้งเดิม ฯ ปรม-ศัพท์ มีความหมาย สูงสุด ฯ  
 ชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่า จิตฺติยเต ความว่า นัยใด อันอาจารย์ย่อมท าให้วิจิตร เพราะ
เหตุนั้น นัยนั้น ชื่อว่าจิต ฯ จิตฺต-ธาตุ มีความหมายว่า ท าให้วิจิตร ฯ บทว่า จิตฺตกรณ  ความว่า ท าให้
วิจิตร ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา260 ฯ กระท าต่าง ๆ ชื่อว่าวิจิตตะ เป็นปาทิปุพพ-
บทกัมมธารยสมาส ฯ จิตฺต-ศัพท์ มี วิ-อุปสัคน าหน้า ใช้ในความหมายว่า ต่าง ๆ ค าว่า วิจิตฺโต จึงมี
ความหมายว่า ท าให้วิจิตร เหมือน จิตต-ศัพท์ ในประโยคเป็นต้นว่า นาหํ ภิกฺขเว อญฺ  ํ เอกธมฺมํ  

                                                      

 257 รูป. -/653/480. 
 258 รูป. -/425/315. 
 259 รูป. -/66/58. 
 260 รูป. -/568/414. 



 87 

สมนุปสฺสามิ เอวํ จิตฺตํ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ นัยชื่อว่าจิต เพราะเป็นสภาวะที่พิเศษ ฯ จิตฺต-ธาตุ มี
ความหมายว่า ท าให้พิเศษ ฯ ศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน คือ นานา จิตฺต วิจิตฺต วิสิฏฺ  นานาวิธ ฯ 
นัยนั้น อย่างยิ่งด้วย วิจิตรด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปรมวิจิตตะ (ท้ังอย่างยิ่งทั้งวิจิตร) เป็นวิเสสโนภย-
บทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ชื่อว่านัย เพราะวิเคราะห์ว่า นยติ ความว่า แบบแผนแห่งศัพท์ใด อันบัณฑิตน าไป คือ ให้
เป็นไป เพราะเหตุนั้น แบบแผนแห่งศัพท์นั้น ชื่อว่านัย หมายถึงแบบแผนแห่งศัพท์ในอภิธัมมัตถสังคห
ปกรณ์ ฯ นิ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา261, วุทธิ อิ เป็น เอ 
ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ262, เปลี่ยน เอ เป็น อย ฯ ทั้งอย่างยิ่งทั้งวิจิตรด้วย ทั้งอย่างยิ่งทั้งวิจิตรนั้น เป็นนัย
ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปรมวิจิตตนยะ ฯ ชื่อว่าสมันนาคตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สมนฺนาคจฺฉติ ความ
ว่า ปกรณ์ใด ย่อมประกอบ เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าสมันนาคตะ ฯ ส  อนุ อา บทหน้า คมุ-ธาตุ 
มีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ263, เปลี่ยน นิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ ด้วย
สูตร มทา สเร264, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต265, ซ้อน นฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน266 
ฯ ปกรณ์อันประกอบด้วยนัยอันทั้งอย่างยิ่งทั้งวิจิตร ชื่อว่าปรมวิจิตตนยสมันนาคตะ เป็นตติยาตัปปุริส
สมาส ฯ 
 ความจริง ในค าเริ่มต้นนี้ พึงทราบความหมายในค าว่า ปรมวิจิตฺต เป็นต้น ดังต่อไปนี้ ฯ 
นัยแห่งปกรณ์ ชื่อว่าปรมวิจิตตนัย ฯ แบบแผนศัพท์ที่มาปรากฏในปกรณ์นี้ ชื่อว่าปกรณนัย ฯ อย่างไร 
ฯ พึงทราบแบบแผนศัพท์ คือ ในปริจเฉทที่ 1 พึงทราบ แบบแผนศัพท์ คืออุเทศ นิเทศ และปฏินิเทศ 
และคือการแสดงกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต  ในปริจเฉทที่ 2 แบบแผน
ศัพท์ คือ อัญญสมานราศี อกุศลราศี และโสภณราศี ด้วยอ านาจคือการตั้งลักษณะของเจตสิกธรรม 
คือสัมปโยคะแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้น โดยอาการ 16 อย่าง และคือสังคหะแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้น 
โดยอาการ 33 อย่าง ในปริจเฉทที่ 3 แบบแผนศัพท์ คือ สังคหะ 6 หมวด มีเวทนาสังคหะเป็นต้น ใน
ปริจเฉทท่ี 4 แบบแผนศัพท์ 7 อย่าง คือ นัยความเป็นไปของวิถีจิตในปัญจทวาร อัปปนาชวนวาระ นัย
ความเป็นไปของวิถีจิตในมโนทวาร การก าหนดตลาลัมพนจิต การก าหนดชวนจิต การจ าแนกวิถีจิต
ตามบุคคล และการจ าแนกวิถีจิตตามภูมิ ในปริจเฉทที่ 5 แบบแผนศัพท์ 4 อย่าง คือ หมวดภูมิ 4 
หมวดปฏิสนธิ 4 หมวดกรรม 4 และล าดับการจุติและปฏิสนธิ 4 ในปริจเฉทที่ 6 แบบแผนศัพท์ 6 
อย่าง คือ การแสดงรูปโดยย่อ การจ าแนกรูป นัยแห่งสมุฏฐานของรูป การจัดเป็นกลุ่ม ล าดับการ
ด าเนินไปของรูป และนัยการจ าแนกนิพพาน ในปริจเฉทที่ 7 แบบแผนศัพท์ มี 4 อย่าง คือ การ
ประมวลอกุศล การประมวลธรรมผสม การประมวลธรรมฝ่ายตรัสรู้ และการประมวลธรรมทั้งหมด ใน
ปริจเฉทที่ 8 แบบแผนศัพท์ 3 อย่าง คือ ปฏิจจสมุปปาทนัย ปัฏฐานนัย และการจ าแนกบัญญัติ ใน
ปริจเฉทที่ 9 แบบแผนศัพท์ 2 อย่าง คือ สมถนัย และภาวนานัย ชื่อว่าปรมวิจิตตนัย ฯ 
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 ชื่อว่าสกะ เพราะวิเคราะห์ว่า สสฺส เอโส ความว่า ลัทธินั่น ของตน เพราะเหตุนั้น ลัทธินั้น 
ชื่อว่าสกะ เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ส-ศัพท์ เป็นนิบาต มีความหมายว่า ตน ฯ ลง ก อาคม หลัง 
ส-ศัพท์ ด้วยสูตร สพฺพโต โก267 ฯ ชื่อว่าสมยะ เพราะวิเคราะห์ว่า ส สุฏฺ  ุ สมฺมา วา อวิปรีตากาเรน 
อยิตพฺโพ าตพฺโพ ความว่า ลัทธิใด อันบัณฑิต พึงถึง คือรู้ ด้วยดีหรือโดยชอบ โดยอาการที่ไม่
ผิดเพ้ียน อย่างนี้ว่า ลัทธิของพระเถระฝ่ายมหาวิหาร เป็นลัทธิที่บริสุทธิ์ด้วยดี ไม่อากูล เป็นข้อวินิจฉัย
ที่ละเอีดยสุขุม เพราะเหตุนั้น ลัทธินั้น ชื่อว่าสมยะ ฯ ค าว่า สมยะ ในที่นี้ ท่านอาจารย์ประสงค์ความ
เชื่อที่เป็นลัทธิของพระเถระฝ่ายมหาวิหาร ฯ เพราะฉะนั้น ในฎีกาอรรถกถาเนตติปกรณ์ ท่านจึงกล่าว
ว่า ค าว่า สมยะ หมายถึง ลัทธิ ขยายความว่า ลัทธิของพระเถระฝ่ายมหาวิหารใด เป็นลัทธิที่บริสุทธิ์
ด้วยดี ไม่อากูล และเป็นข้อวินิจฉัยที่ละเอีดยสุขุม ไม่ละทิ้งลัทธินั้น ฯ ค าว่า สิทฺธนฺต  วิเคราะห์ว่า 
ความส าเร็จด้วย ความส าเร็จนั้น เป็นที่สุดด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสิทธันตะ หมายถึง ลัทธิที่ส าเร็จ 
ลัทธิที่ปรากฏ ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาท่านจึงแสดงศัพท์ที่มีความหมายว่า 
ความเห็น, ลัทธิ, ความเชื่อ ไว้ว่า ทสฺสน ทิฏฺ  ิ ลทฺธิตฺถี สิทฺธนฺโต สมโย ภเว ฯ ส  บทหน้า อย-ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา268 ฯ อันเป็นของตนด้วย อันเป็นของ
ตนนั้น เป็นลัทธิด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสกสมยะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่า   
สมยะ เพราะวิเคราะห์ว่า สเมติ สโยชนภาวโต สมฺพทฺธา เอติ อตฺตโน วิสเย ปวตฺตติ ความว่า 
ธรรมชาติใด ย่อมมาพร้อม คือ ย่อมเป็นไปเกี่ยวข้องในวิสัยของตนโดยความเป็นสังโยชน์ เพราะเหตุ
นั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าสมยะ ฯ ค าว่า สมฺพทฺธา เป็นค าขยายความบทว่า ส  ฯ ส  บทหน้า อิ -ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา269, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ 
จ270, เปลี่ยน เอ เป็น อย ฯ อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าสมยะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทฬฺหคฺคหณภาวโต สมฺป-
ยุตฺตา อยนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺตา ยถาอภินิเวส เอเตน ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความยึด
มั่น ย่อมเป็นไปตามความยึดมั่นนั่น ด้วยสภาวะนั้น เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าสมยะ หมายถึง
ลัทธิของพวกปรวาที ฯ ส  บทหน้า อย-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, อ ปัจจัย ฯ 
 อนฺตร-ศัพท์ เป็นนิบาต มีความหมายว่า อ่ืน ฯ ลัทธิด้วย ลัทธินั้น เป็นอ่ืนด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าสมยันตระ หมายถึงลัทธิอ่ืน เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ ลัทธิของตนด้วย ลัทธิ
อ่ืนด้วย ชื่อว่าสกสมยสมยันตระ ฯ ก็ในลัทธิทั้งสองนั้น ชื่อว่าลัทธิของตน หมายถึงลัทธิของพระเถระ
ฝ่ายมหาวิหาร ชื่อว่าลัทธิอ่ืน หมายถึงลัทธิของเหล่าเกจิวาทีและเหล่าปรวาที ฯ บรรดาวาทะเหล่านั้น 
วาทะของอาจารย์บางพวกที่มาปรากฏในคัมภีร์นี้ เป็นต้นว่า อาจารย์บางพวกกล่าวว่า บรรดาจิต
ที่สหรคตด้วยอุเบกขาเจตสิก ในอุเบกขาเจตสิกนี้ ไม่มีกรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิก ดังนี้ บางพวกว่า 
อสังขารย่อมไม่ให้ผลเป็นวิบากฝ่ายสสังขาร สสังขารย่อมไม่ให้ผลเป็นวิบากฝ่ายอสังขาร ดังนี้  และไม่
ปรากฏ และวาทะของพวกปรวาทีที่ไม่ปรากฏ ชื่อว่าสมยันตระ (ลัทธิอ่ืน) ฯ 
 ในค าว่า คหณ  นี้ มีขยายความว่า ชื่อว่าคหนะ เพราะวิเคราะห์ว่า มนุสฺสา มยุราทโย    
สตฺตา จ ทพฺพสมฺภาราทีนิ อตฺตโน นิวาส จ ความว่า มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมถือเอาเครื่องก่อสร้าง  
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เป็นต้น และสัตว์ทั้งหลายมีนกยูงเป็นต้น ย่อมยึดเอาเป็นที่อยู่อาศัยของตน เพราะเหตุนั้น ป่านั้น ชื่อ
ว่าคหนะ หมายถึงอรัญญะ (ป่าดงดิบ) ฯ คห-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา-ยึดเอา, ลง ยุ ปัจจัย ด้วย
สูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ  จ 271, เปลี่ยน ยุ  เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 272 ฯ คหน -ศัพท์ที่
ประกอบด้วยตัว น อักษรที่เกิดฐานฟัน มีความหมายว่า ป่า ฯ สมจริงดังที่พระโมคคัลลานเถระกล่าว
ไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า ศัพท์ที่มีความหมายว่า ป่า คือ อร  ฺ กานน ทาโย คหน วิวน วน  ฯ 
แม้ในอรรถกถาวิมานวัตถุเป็นต้น ท่านกล่าวไว้ว่า ปเรหิ สนฺตชฺชิโต มรณภยภีโต คหนนิสฺสิโต ฯ แม้ใน
คัมภีร์อมรโกสะ ก็มีปรากฏด้วยภาษาสิงหลว่า ศัพท์ที่มีความหมายว่า ป่า คือ อฏพฺยร  ฺ  (อฏวี + 
อรญฺ ) วิปิน กานน คหน วน  ฯ แต่ตอนท้ายคัมภีร์วชิรพุทธคันถี มีปรากฏว่า คหน -ศัพท์ที่
ประกอบด้วยตัว น อักษรที่เกิดฐานฟัน ในค าว่า สกสมยสมยนฺตรคหนชฺโฌคาหณสมตฺเถน นี้ มี
ความหมายว่า ป่า ฯ เพราะฉะนั้น คหน-ศัพท์ที่ประกอบด้วยตัว น อักษรที่เกิดฐานฟัน จึงถือว่าเป็น
ศัพท์ที่มีความหมายว่า ป่า ฯ ชื่อว่าคหนะ (อันเปรียบเหมือนป่ารก) เพราะวิเคราะห์ว่า คหนํ วิย 
ความว่า ลัทธิของตนและลัทธิอ่ืน อันเปรียบเหมือนป่ารก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสกสมยสมยันตรคห
นะ เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ เปรียบเสมือนป่าที่รกด้วยเถาวัลย์และหนามเป็นต้น อันมนุษย์
ทั้งหลาย ไม่สามารถเพ่ือจะหยั่งลงได้ ฉันใด แม้ลัทธิเหล่านั้น อันบุคคลทั้งหลายผู้มีปัญญาทรามก็ไม่
สามารถเพ่ือจะหยั่งรู้ได้ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวถึงลัทธิเหล่านั้นว่าเหมือนป่าทึบ ฯ 
ลัทธิของตนและลัทธิอ่ืนด้วย ลัทธิของตนและลัทธิอ่ืนนั้น เป็นเหมือนป่ารกด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าสกสมยสมยันตรคหนะ เป็นอุปมานุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 อันไหลเข้าไป ชื่อว่าวิคาหณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ วิ บทหน้า คห -ธาตุ มีความหมายว่า 
ถือเอา-ยึดเอา, ลง ยุ ปัจจัย ในภาวสาธนะ ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ273, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร   
อนกา ยุณฺวูน 274, วุทธิ อ ที่ คหฺ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ275, เปลี่ยน น (อน) เป็น ณ ด้วยสูตร 
รหาทิโต โณ276 ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์เปลี่ยนความหมายของธาตุ จึงมีความหมายว่าการไหลเข้าไป 
เหมือน วิ-อุปสัค ของค าว่า วิคาหิตฺวา ในประโยคว่า สมฺโมหวิโนทนิย กริสฺสามิ วิคาหิตฺวา โปราณฏฺ -
กถานย  ฯ การเข้าไปด้วยอ านาจการยึดเอา ในลัทธิของตนและลัทธิอ่ืนอันเหมือนป่ารก ชื่อว่าสกสมย-
สมยันตรคหนวิคาหณะ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ หรือว่า การเข้าไปสู่ลัทธิของตนและลัทธิอ่ืนอัน
เหมือนป่ารก ชื่อว่าสกสมยสมยันตรคหนวิคาหณะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า สกสมยสมยนฺตร-
คหนสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า วิคาหณ  ฯ 
 ชื่อว่าสมัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า สมตฺเถติ ความว่า ปกรณ์ใด ย่อมสามารถ เพราะเหตุนั้น 
ปกรณ์นั้น ชื่อว่าสมัตถะ ฯ สมตฺถ-ธาตุ มีความหมายว่า สามารถ ฯ ค าว่า สตฺติ มีความหมายว่า 
สามารถ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา277 ฯ ปกรณ์อันสามารถในการเข้าไปสู่ลัทธิของ
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ตนและลัทธิอ่ืนอันเหมือนป่ารกได้ ชื่อว่าสกสมยสมยันตรคหนวิคาหณสมัตถะ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส 
ฯ ในบางคัมภีร์ แสดงปาฐะที่ประกอบตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะว่า คหณ  ฯ อันเขาถือเอา ชื่อว่าคหณะ 
เป็นภาวสาธนะ ฯ คห-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา-ยึดเอา, ลง ยุ ปัจจัย ในภาวสาธนะ ด้วยสูตร    
นนฺทาทีหิ ยุ278, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 279, เปลี่ยน น ที่ อน เป็น ณ ด้วยสูตร 
รหาทิโต ณ280 ฯ คหณ-ศัพท์ที่ประกอบตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะ มีปรากฏแม้ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  
เป็นต้นว่า สกสมยสมยนฺตรคหณชฺโฌ คาหณสมตฺเถน ฯ อาจารย์บางพวกจึงกล่าวว่า คหน -ศัพท์ที่
ประกอบตัว น ที่เกิดฐานฟัน กับ คหณ-ศัพท์ที่ประกอบตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะ มีความหมายว่า ป่า 
ดังนั้น รูปส าเร็จของบททั้งสอง จึงมีความหมายไม่ต่างกัน ฯ ค านั้น ไม่ควร ฯ เพราะอะไร ฯ เพราะไม่
มีการก าหนด ฯ เสมือนศัพท์ ๆ หนึ่งที่มีการซ้อนและไม่ซ้อนพยัญชนะ มีความหมายต่างกัน เช่น
ประโยคว่า คามา นิคฺคจฺฉนฺติ (ชนทั้งหลายย่อมออกจากบ้าน) ยส  โปโส นิคจฺฉติ (บุรุษย่อมได้ซึ่งยศ) 
ศัพท์ ๆ หนึ่งที่มีการประกอบตัว น ที่เกิดฐานฟัน และตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะ จึงมีความหมายต่างกัน 
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น คหณ-ศัพท์ที่ประกอบตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะ จึงมีความหมายว่า ถือเอา เท่านั้น ฯ 
บรรดาปาฐะทั้งสอง ปาฐะที่ประกอบตัว ณ ที่เกิดฐานศีรษะ เหมาะสมกว่า เมื่อมีความหมายสองอย่าง 
ความหมายว่า ถือเอา จึงสมควรกว่า ฯ การถือเอาซึ่งลัทธิของตนและลัทธิอ่ืน ชื่อว่าสกสมยสมยันตร-
คหณะ การเข้าไปในการถือเอาซึ่งลัทธิของตนและลัทธิอ่ืน ชื่อว่าสกสมยสมยันตรคหณวิคาหณะ 
ความสามารถในการเข้าไปในการถือเอาซึ่งลัทธิของตนและลัทธิอ่ืน ชื่อว่าสกสมยสมยันตรคหณ -      
วิคาหณสมัตถะ ฯ 
 ชื่อว่ามละ เพราะวิเคราะห์ว่า มลนฺติ สงฺกิลิสฺสนฺติ เอเตหิ สตฺตา ความว่า สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมเศร้าหมองด้วยบาปธรรมมีราคะเป็นต้นเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น บาปธรรมมีราคะเป็นต้นเหล่านั้น 
ชื่อว่ามละ ฯ มล-ธาตุ มีความหมายว่า เศร้าหมอง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 281 ฯ 
ชื่อว่าสุวิมละ เพราะวิเคราะห์ว่า สุฏฺ  ุ วิคตา มลา เอตาย ความว่า มลทินทั้งหลายไปปราศแล้วด้วยดี 
ด้วยปัญญานั่น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าสุวิมละ เป็นอตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส ฯ 
 ชื่อว่าวิปุลา เพราะวิเคราะห์ว่า วิเสเสน ปุลติ วิตฺถาเรติ ความว่า ปัญญาใด ย่อมขยาย 
โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าวิปุลา ฯ วิ บทหน้า ปุล-ธาตุ มีความหมายว่า แผ่-ขยาย, ลง 
อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา282, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย283 ฯ 
ชื่อว่าสุวิมลวิปุลา เพราะวิเคราะห์ว่า สุวิมลา จ สา วิปุลา จ ความว่า ปัญญานั้น ทั้งมลทินไปปราศ
แล้วด้วยดี ทั้งไพบูลย์ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น จึงชื่อว่าสุวิมลวิปุลา เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารย
สมาส ฯ 
 ชื่อว่าปัญญา เพราะวิเคราะห์ว่า ปกาเรน ชานาติ ความว่า ธรรมชาติใด ย่อมรู้ โดยทั่วถึง 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าปัญญา ฯ ป บทหน้า า-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง อ ปัจจัย ด้วย
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สูตร อิตฺถิยมติยโว วา284, ลง สิ วิภัตติ, ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร เสสโต โลปํ คสิปิ285, ซ้อน ญฺ เพ่ือให้
ออกเสียงง่าย ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน286 ฯ อันทั้งมลทินไปปราศแล้วด้วยดีทั้งไพบูลย์ด้วย อันทั้ง
มลทินไปปราศแล้วด้วยดีทั้งไพบูลย์นั้น เป็นปัญญาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุวิมลวิปุลปัญญา เป็น
วิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ชื่อว่าวิยัตตา เพราะวิเคราะห์ว่า วิเสเสน อชติ วิสทภาว คจฺฉติ ความว่า ปัญญาใด ย่อม
ถึงซึ่งความแกล้วกล้า โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าวิยัตตา ฯ วิ บทหน้ า อช-ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ287, ลบ ชฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร 
ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ288, ลง ยฺ อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ289, 
ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก ฯ ความเป็นปัญญาอันแกล้วกล้าโดยพิเศษ ชื่อว่าวิยัตติยะ เป็นบทวิเสสนะ
ของปัญญา ฯ ตั้ง วิยตฺต ไว้ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ด้วย ตุ -ศัพท์ ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ290, ลบ ณฺ 
อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ291, วุทธิ อิ ที่ วิ เป็น เอ ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ 
จ292, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต293, ซ้อน ยฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน294 ฯ อีกอย่าง
หนึ่ง ฯ ชื่อว่าพยัตตา เพราะวิเคราะห์ว่า วิเสเสน อชติ วิสทภาว คจฺฉติ ความว่า ปัญญาที่ถึงความ
แกล้วกล้าโดยพิเศษ ความเป็นปัญญาที่ถึงความแกล้วกล้าโดยพิเศษ ชื่อว่าเวยยัตติยะ เป็นบทวิเสสนะ
ของปัญญา ฯ ตั้ง พฺยตฺต ไว้ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ด้วยสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ295, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร 
เตส  โณ โลปํ296, ลง เอ วุทธิอาคม หน้า ย ด้วยสูตร มายูนมาคโม าเน297, เปลี่ยน พฺ เป็น วฺ ด้วย จ-
ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส จ298, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต299, ซ้อน ยฺ เพ่ือให้ออกเสียงง่าย, 
ลบ อ ที่ ต (เวยฺยตฺต เป็น เวยฺยตฺตฺ) ด้วยสูตร อวณฺโณ เย โลปญฺจ300, ลง อิ อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร 
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ301 ฯ จึงมีรูปเป็น เวยฺยตฺติย  ฯ ความแกล้วกล้าแห่งปัญญาทั้ง
มลทินไปปราศแล้วด้วยดีทั้งไพบูลย์ ชื่อว่าสุวิมลวิปุลปัญญาเวยยัตติยะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสมาส ฯ ชื่อว่า
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สุวิมลวิปุลปัญญาเวยยัตติยชนกะ เพราะวิเคราะห์ว่า สุวิมลวิปุลป  ฺ าเวยฺยตฺติย ชเนติ นิพฺพตฺเตติ 
ความว่า ปกรณ์ใด ยังความแกล้วกล้าแห่งปัญญาทั้งมลทินไปปราศแล้วด้วยดีทั้งไพบูลย์ ย่อมให้เกิด 
เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าสุวิมลวิปุลปัญญาเวยยัตติยชนกะ ฯ ชน-ธาตุ มีความหมายว่า เกิด, ลง 
ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ302 ฯ 
 ชื่อว่าปกรณ์ เพราะวิเคราะห์ว่า ปกาเรน กริยนฺติ ปฏฺ ปิยนฺติ เอตฺถ เอเตน วา ความว่า 
เนื้อความทั้งหลาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ อันอาจารย์ ย่อมแต่งอธิบายกล่าวไว้ ในคัมภีร์นี้ หรือด้วย
คัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น คัมภีร์นั้น จึงชื่อว่าปกรณ์ ฯ ป บทหน้า กร-ธาตุ มีความหมายว่า ออกเสียง, ป- 
อุปสัคเป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 303, เปลี่ยน ยุ 
เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 304, เปลี่ยน น ที่ อน เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ305 ฯ ค าว่า อิท  
เป็นบทสัพพนาม มีความหมายว่า อัจจันตสมีปะ-ใกล้ที่สุด (แปลว่า นี้) ฯ 
 ชื่อว่าอารภันตะ (เมื่อเริ่ม) เพราะวิเคราะห์ว่า อารภสฺสติ ความว่า อาจารย์ใด จักเริ่ม คือ
จักท า เพราะเหตุนั้น อาจารย์นั้น ชื่อว่าอารภันตะ หมายถึงพระอนุรุทธาจารย์ ฯ อา บทหน้า รภ-ธาตุ 
มีความหมายว่า ท า ฯ อา-อุปสัค เป็นศัพท์เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ลง อนฺต ปัจจัยในอนาคต-
กาล ด้วย มานนฺตา-โยควิภาคะในสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา306 ฯ ปาฐะว่า อารภนฺโต ไม่ค่อยงาม ฯ ค า
ว่า อย  เป็นสัพพนาม มีความหมายว่า อัจจันตสมีปะ-ใกล้ที่สุด (แปลว่า นี้) ฯ 
 ชื่อว่าอาจริยะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาทเรน จริตพฺโพ อุปฏฺ าตพฺโพ ความว่า บุคคลใด 
อันศิษย์ทั้งหลายพึงปรนนิบัติด้วยความเอ้ือเฟ้ือ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าอาจริยะ หมายถึง   
พระอนุรุทธาจารย์ ฯ อา บทหน้า จร-ธาตุ มีความหมายว่า ประพฤติ คือการปรนนิบัติ, ลง ย ปัจจัย 
ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต307 ฯ ลง อิ อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตา-
เทสา จ308 ฯ อันเขาพูดถึงในเบื้องต้น ชื่อว่าปฐมะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ป -ธาตุ มีความหมายว่า พูด-
ออกเสียง, ลง ม ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ ถมา309, ไม่ลบสระท้ายธาตุ ฯ ตาว-ศัพท์ เป็นนิบาต ใช้ใน
ความหมายว่า ตามล าดับ ฯ ลง นา วิภัตติ หลัง ตาว-ศัพท์, ลบ นา วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโส-
ปสคฺคนิปาตาทีหิ จ310 ฯ 
 ชื่อว่ารตนะ เพราะวิเคราะห์ว่า รตึ ชเนนฺติ ความว่า วัตถุมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เหล่าใด 
ยังความยินดี คือความรัก ย่อมให้เกิดขึ้นแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น วัตถุมีพระพุทเจ้า
เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ารตนะ ฯ รติ สัททูปปทะ ชน-ธาตุ มีความหมายว่า เกิด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา311, เปลี่ยน อิ ที่ ติ เป็น อ และลบ ช ที่ ชน ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ-
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วิปรีตาเทสา จ312 ฯ หมู่แห่งวัตถุทั้งหลาย 3 ชื่อว่าตยะ ฯ ตั้ง ติ ไว้, ลง น  วิภัตติ, ลง ณ ปัจจัย ด้วย
สูตร สมูหตฺเถ กณฺณา313 ฯ ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ314, เปลี่ยน อิ ที่ ติ เป็น อย ด้วย
สูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ315 ฯ หมวดสามแห่งรตนะทั้งหลาย ชื่อว่ารตนัตตยะ เป็น
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ  
 การนอบน้อม ชื่อว่าปณามะ หมายถึงการโน้มไปในคุณพระรัตนตรัย ฯ ป บทหน้า นม - 
ธาตุ มีความหมายว่า กราบไหว้, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ316, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ ที่ น เป็น 
อา, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ317 ฯ หรือเพราะวิเคราะห์ว่า 
ปณมติ เอตาย ความว่า อาจารย์ ย่อมกราบไหว้ ด้วยเจตนานั่น เพราะเหตุนั้น เจตนานั้น ชื่อว่า   
ปณามะ ฯ ป บทหน้า นม-ธาตุ มีความหมายว่า กราบไหว้, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต 
ณ318, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ เป็น อา, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตา-  
เทสา จ319 ฯ ในที่นี้ ท่านอาจารย์ประสงค์รูปวิเคราะห์นี้ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะแสดงไว้ว่า 
รตนตฺตยปณาโม หิ...เจตนา ฯ การนอบน้อมพระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนัตตยปณามะ ฯ  
 ชื่อว่าอภิเธยยะ เพราะวิเคราะห์ว่า อภิธาตพฺโพ ภาสิตพฺโพ ความว่า เนื้อความใด อัน
อาจารย์พึงกล่าว เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่าอภิเธยยะ หมายถึงความหมายค าอธิบายที่คัมภีร์
กล่าวไว้ ฯ อภิ บทหน้า ธา-ธาตุ มีความหมายว่า กล่าว, ลง ณฺย ปัจจัย ด้วยสูตร โณฺย จ320, เปลี่ยน 
อา ที่ ธา-ธาตุ พร้อมกับ ณฺย ปัจจัย เป็น เอยฺย ด้วยสูตร วทมทคมุยุชครหาการาทีหิ ชฺชมฺมคฺค -        
ยฺเหยฺยาคาโร วา321 ฯ  
 ชื่อว่ากรณะ (การแต่งคัมภีร์) เพราะวิเคราะห์ว่า กริยเต อาจริเยน กถิยเต ความว่า อัน
อาจารย์กล่าว หมายถึง การแต่งคัมภีร์ เป็นภาวสาธนะ ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า กล่าว, ลง ยุ ปัจจัย 
ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ322, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 323, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร 
รหาทิโต ณ324 ฯ บทว่า อาจริเยน เป็นบทกัตตาในบทว่า กริยเต ฯ การจ าแนก การแยกแยะ ชื่อว่า 
ปการะ ฯ ป บทหน้า กร-ธาตุ มีความหมายว่า แยก-ท าลาย, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ325, วุทธิ อ 
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ที่ ก เป็น อา ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต326 ฯ วิธีแห่งการแต่งคัมภีร์ ชื่อว่ากรณัปปการะ เป็น
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า กรณปฺปกาโร นี้ เหมือนกับบทว่า กถนากาโร ในบทว่า กถนาการทีปนโต 
ฯ 
 ชื่อว่าอภิธานะ เพราะวิเคราะห์ว่า อภิธิยเต เอตาย ความว่า ปกรณ์ อันอาจารย์ ย่อม
กล่าว ด้วยสมัญญานั่น เพราะเหตุนั้น สมัญญานั้น ชื่อว่าอภิธานะ หมายถึง ชื่อ ฯ อภิ บทหน้า ธา-ธาตุ 
มีความหมายว่า กล่าว-พูด, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ327, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร 
อนกา ยุณฺวูน 328, เพราะการเปลี่ยนเป็น อน จึงลบ อ ทิ้ง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา 
จ329 ฯ ชื่อ ของปกรณ์ ชื่อว่าปกรณาภิธานะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ 
 ชื่อว่าปโยชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปโยเชตพฺพํ ความว่า ผลใด อันบุคคลพึงประกอบ คือ
พึงให้เป็นไป ด้วยเหตุ เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าปโยชนะ หมายถึงผลของการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
เป็นกัมมสาธนะ ฯ ป บทหน้า ยุช-ธาตุ มีความหมาย เป็นไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ330, 
เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 331, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ332 ฯ การนอบน้อม
พระรัตนตรัยด้วย เนื้อหาของปกรณ์ด้วย วิธีการแต่งปกรณ์ด้วย ชื่ อปกรณ์ด้วย ประโยชน์ด้วย ชื่อ
ว่ารตนัตตยัปปณามภิเธยยกรณัปปการปกรณาภิธานัปปโยชนะ ฯ 
 ทวันทวสมาสนี้ มีลิงค์คล้อยตามบทหลัง ฯ เป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ ด้วยสูตร วิภาสา 
รุกฺข ติณ ปสุ ธน ธญฺ  ชนปทาทีนญฺจ333 ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ควรกล่าวว่า รตนตฺตยปณาม-
ปกรณาภิเธยฺยกรณปฺปการาภิธานปฺปโยชนานิ เพราะ อภิเธยฺย-ศัพท์เป็นต้นที่มุ่งถึงความเกี่ยวเนื่องกัน
เป็นศัพท์มีความเกี่ยวเนื่องกัน มิใช่หรือ (แต่) มิได้กล่าวอย่างนั้น กลับเรียง ปกรณ -ศัพท์ไว้ข้างหน้า 
อภิธาน-ศัพท์ เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า แม้เมื่ออภิเธยฺย-ศัพท์เป็นต้นเป็นศัพท์มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
เมื่อไม่เรียง ปกรณ-ศัพท์ไว้ข้างหน้าของบทที่ 2 ก็จะพึงเข้าใจว่า เนื้อความของปกรณ์ เพราะเป็นศัพท์
ที่มุ่งถึงอภิเธยฺย-ศัพท์ อาจมีความสงสัยว่า เนื้อความของการนอบน้อมพระรัตนตรัย เพราะฉะนั้น ท่าน
จึงไม่เรียง ปกรณ-ศัพท์ไว้ข้างหน้าบทที่ 2 ส่วนบางท่านอาจถือเอาว่า เมื่อไม่เรียง ปกรณ-ศัพท์ไว้
ข้างหน้าบทที่ 4 ก็ไม่ควรถือเอาว่า บทว่า อภิธาน  นี้ เป็นบทกล่าวถึงชื่อ รูปวิเคราะห์ว่า ปกรณ์อัน
อาจารย์ย่อมกล่าว ชื่อว่าอภิธานะ หมายถึงท าการกล่าว เป็นภาวสาธนะ, การกล่าวซึ่งการนอบน้อม
พระรัตนตรัย ชื่อปกรณ์ วิธีการแต่งปกรณ์ ชื่อว่ารตนัตยปณามปกรณาภิเธยยกรณัปปการาภิธานะ 
ดังนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียง ปกรณ-ศัพท์ไว้ข้างหน้าบทที่ 4 ฯ 
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 บทว่า ทสฺเสตุ ความว่า เพ่ือจะแสดง เพ่ือจะกล่าว ฯ ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า ประกาศ, 
ลง ตุ ปัจจัยในอนาคตกาล ด้วย ตเวตุ วา-โยควิภาคะ ในสูตร อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตุเกสุ ตเวตุ วา334, 
ลง ส จตุตถีวิภัตติ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร ตโต จ วิภตฺติโย335, ลบ ส วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโส-
ปสคฺคนิปาตาทีหิ จ336 ฯ ค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  เป็นเบื้องต้น แห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่ามีค าว่า สมฺมา -   
สมฺพุทฺธ  เป็นเบื้องต้น เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วยอาทิ-ศัพท์ หมายถึงคาถาท่ี 1 เท่านั้น ฯ เพราะ
อะไร ฯ เพราะท่านจะกล่าวค าว่า อาทิ ในค าว่า เอว  ตาว ยถาธิปฺเปต...ตตฺถ วุตฺตา ไว้ข้างหน้า ฯ บท 
4 (3) บทว่า ปรมวิจิตฺตนยสมนฺนาคต  สกสมยสมยนฺตรคหณวิคฺคาหณสมตฺถ  สุวิมลวิปุลปญฺ า-  
เวยฺยตฺติยชนน  นี้ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปกรณ  ฯ บทว่า ปกรณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อารภนฺโต 
ฯ สองบทว่า อารภนฺโต อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย ฯ บทว่า อาจริโย เป็นบทวุตตกัตตา 
ในบทว่า อาห ฯ บทว่า ป ม  เป็นกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ตาว เป็นบทตติยาวิเสสนะ 
ในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า รตนตฺตยปณามาภิเธยฺยกรณปฺปการปกรณาภิธานปฺปโยชนานิ เป็นบทกรรม
ในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ทสฺเสตุ เป็นบทตทัตถสัมปทานะในบทว่า อาห ฯ บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ 
อาทึ เป็นบทกรรมในบทว่า อาห ฯ บทว่า อาห เป็นบทอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (7) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ค าที่ท่านกล่าวว่า ในเบื้องต้น ท่านอาจารย์ (พระอนุรุทธา
จารย์) กล่าวค าว่า สมฺมาสมฺพุทธํ ดังนี้เป็นต้นก่อน เพ่ือแสดงการนอบน้อมพระรัตนตรัย เนื้อหา
ปกรณ์ วิธีการแต่ง ชื่อปกรณ์ และประโยชน์ทั้งหลาย แสดงไว้ในบททั้งหลาย ท าไม แสดงไว้ด้วยบท
ไหน ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า เอตฺถ หิ ดังนี้เป็นต้น ฯ มีอธิบายความว่า ความจริง ในค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธํ 
เป็นต้นนี้ ด้วยค าว่า สมฺมสมฺพุทฺธํ ฯ เป ฯ อภิวาทิย นี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวถึงการนอบน้อม
พระรัตนตรัย ฯ อันท่านกล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตะ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทสมูหาธาระในบทว่า ปเทน นี้ ฯ 
ห-ิศัพท์ มีความหมายทัฬหีกรณะ-ยืนยัน (แปลว่า จริงอยู่) ฯ บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ ....อภิวาทิย สรูปะใน
บทว่า อิมินา ฯ บทว่า อิมินา เป็นบทกรณะในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า รตนตฺนยปณาโม เป็นบทกรรมใน
บทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า อาจริเยน เป็นบทกัตตาในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า วุตฺโต เป็นบทกิตบท กัมมวาจก 
ฯ 
 อีกอย่างหนึ่ง ฯ มีอธิบายความว่า ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ในบรรดาค ารวมอันมีค าว่า    
สมฺมาสมฺพุทฺธํ เป็นต้นนี้ ด้วยค าว่า สมฺมสมฺพุทฺธํ ฯ เป ฯ อภิวาทิย นี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวถึง
การนอบน้อมพระรัตนตรัย ฯ 
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ ถามว่า ก็บทว่า เอตฺถ พึงทราบว่าเป็นบทนิทธารณะ 
เพราะอะไร ฯ เฉลยว่า เพราะแสดงบทนิทธารณียะ ด้วยบทว่า เอเตน นี้ ไว้ข้างหลัง ฯ ค าที่เหลื่อ
เหมือนที่มีมาก่อน ฯ ถามว่า ก็เพราะอะไร ในอธิการนี้ ท่านจึงไม่ใส่สาเหตุไว้ ฯ เฉลยว่า ที่ไม่ใส่สาเหตุ
เอาไว้เพราะปรากฏการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ …อภิวาทิย นี้แล้ว ฯ  
 (8) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า เนื้อความปกรณ์เป็นต้น ท่านแสดงไว้ด้วยบทไหน ดังนี้ จึง
กล่าวค าว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ เป็นต้น ฯ ด้วยค าว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ นี้ ท่านอาจารย์ไดก้ล่าวเนื้อความ
ปกรณ์ วิธีการแต่งและชื่อปกรณ์ ฯ เพราะอะไร ฯ มีอธิบายความว่า กล่าวเนื้อความปกรณ์ เพราะ
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แสดงว่า เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อันปกรณ์ที่รวบรวม
ไว้แล้วนี้ พึงให้ส าเร็จได้ โดยแสดงว่าเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมทั้งหลาย 
อันอาจารย์พึงรวบรวมไว้ในปกรณ์นี้ วิธีการแต่ง เพราะแสดงอาการคือการรวบรวมกล่าวไว้เป็นหมวด 
ๆ และชื่อปกรณ์ท้ังหลาย เพราะแสดงชื่อที่คล้อยตามความหมาย ฯ  
 ถามว่า ท่านอาจารย์ไม่กล่าวบทว่า เอเตน ไว้ข้างล่าง เหมือนอย่างที่กล่าวบทว่า อิมินา ไว้ 
เพราะอะไร ฯ เฉลยว่า บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ ...อภิวาทิย นี้ ชื่อว่าเป็นบทอยู่ใกล้ ส่วนบทว่า อภิธมฺมตฺถ-
สงฺคห  นี้ ชื่อว่าเป็นบทที่วางอยู่ไกลจากบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ ...อภิวาทิย เพราะฉะนั้น จึงกล่าวบทว่า  
เอเตน ไว้ เพราะมุ่งถึงการวางไว้ไกล ฯ บทว่า อภิเธยฺยกรณปฺปการปกรณาภิธานานิ เป็นบทกรรมใน
บทว่า วุตฺตานิ ฯ  
 (9) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามถึงสาเหตุว่า เนื้อหาปกรณ์ ท่านกล่าวด้วยปกรณ์ และวิธีการ
แต่งก็ปรากฏด้วยปกรณ์เหมือนกัน แม้ชื่อก็ปรากฏในบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺหค  มิใช่หรือ เพราะอะไร 
ท่านจึงกล่าวเนื้อหาปกรณ์เป็นต้น ด้วยบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  นี้ ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
เป็นต้น ฯ เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม ชื่อว่าอภิธัมมัตถะ ฯ ชื่อว่าสัง คเห-
ตัพพะ (อันอาจารย์พึงรวบรวมไว้) เพราะวิเคราะห์ว่า เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน      
พระอภิธรรมเหล่าใด อันอาจารย์พึงรวบรวม เพราะเหตุนั้น เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน
พระอภิธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าสังคเหตัพพะ ฯ ส  บทหน้า คห-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา-ยึดเอา, ลง 
ตพฺพ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา337, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา338, ลบ ณฺ 
อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ339 ฯ ส -อุปสัคเป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ ชื่อว่าภาวะ 
เพราะเป็นศัพท์ที่เป็นเครื่องหมายให้รู้ เพราะมีความหมายเป็นนิมิต ฯ ภู-ธาตุ มีความหมายว่า เป็น-
อยู่, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ340, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ341, วุทธิ 
อู ที่ ภู เป็น โอ ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต342 ฯ ความเป็นแห่งเนื้อความที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมอันอาจารย์พึงรวบรวมไว้ ชื่อว่าสังคเหตัพพภาวะ ฯ อันท่านแสดง ชื่อว่า   
ทัสสนะ คือท าการแสดงบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ฯ ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า ประกาศ-แสดง, ลง ยุ 
ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ343, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 344, เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วย
สูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ345, ซ้อน สฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน346 ฯ การแสดงซึ่ง
ความเป็นแห่งเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมอันอาจารย์พึงรวบรวมไว้ ชื่อ
ว่าสังคเหตัพพภาวทัสสนะ ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ไม่กล่าวบทว่า ทสฺสเนน ไว้ข้างหลัง เหมือนอย่างที่
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กล่าวบทว่า ทีปนโต ไว้ เพราะอะไร ฯ เฉลยว่า บทว่า ทสฺสเนน กล่าวไว้ข้างหลัง เพ่ือความสมควรแก่
บทที่กล่าวก่อนว่า ทสฺเสตุ ฯ 
 ชื่อว่าสมุทิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อวยเวน สํ สห อุเทติ ปวตฺตติ ความว่า ปกรณ์ใด ย่อม
เป็นไปพร้อมกับส่วนย่อย เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าสมุทิตะ (เป็นไปพร้อมกับส่วนย่อย=รวบรวม
ไว้) ส -ศัพท์ มีความหมายว่า พร้อม ฯ อุ บทหน้า อิ-ธาตุ มีความหมายว่า เป็นไป, ลง ต ปัจจัย ด้วย
สูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ347 ฯ ลง ยฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา348, น าเข้าประกอบกัน 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต349 ฯ อ-ุอุปสัค เป็นศัพท์คล้อยตามความหมายของธาตุ ฯ 
 ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิปาทิยนฺเต ความว่า เนื้อความที่พระผู้มี   
พระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่าใด อันปกรณ์นี้ที่เป็นผู้ท า ย่อมให้ส าเร็จ เพราะเหตุนั้น 
เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพะ ฯ ปติ บทหน้า 
ปท-ธาตุ  มีความหมายว่า ไป,  ลง ตพฺพ ปัจจัย, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณ ณย ณาเป ณาปย-    
การิตานิ เหตฺวตฺเถ จ350, ลบ ณฺ อนุพันธ์, น าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต351, เปลี่ยน ปติ เป็น 
ปฏิ ด้วยสูตร กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส352 ฯ ปฏิ-อุปสัค เป็นศัพท์มีความหมายว่า ส าเร็จ เพราะเปลี่ยน
ความหมายของธาตุ ฯ ชื่อว่าภาวะ เพราะเป็นศัพท์ที่เป็นเครื่องหมายให้รู้ ฯ ความเป็นแห่งเนื้อความที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมอันปกรณ์พึงให้ส าเร็จ ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพภาวะ ฯ อันท่าน
แสดง ชื่อว่าทีปนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ทิป-ธาตุ มีความหมายว่า ประกาศ-แสดง, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
นนฺทาทีหิ ยุ353, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 354, ทีฆะ อิ ที่ ทิ เป็น อี ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ355 ฯ การแสดงความที่เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ในพระอภิธรรมอันปกรณ์พึงให้ส าเร็จ ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพภาวทีปนะ ฯ 
 ค าว่า ส คยฺหา มาจาก ส  บทหน้า คห-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา-ยึดเอา, ลง ตฺวา ปัจจัย 
ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุน ตฺวาน ตฺวา วา356, เปลี่ยน ตฺวา เป็น ย ด้วยสูตร สพฺเพหิ ตุนาทีน  
โย357, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต358, สลับที่ ห กับ ย ด้วยสูตร หวิปริยโย โล วา359 ฯ 
การกล่าว ชื่อว่ากถนะ, กถ-ธาตุ มีความหมายว่า กล่าว, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ360 ฯ ความ
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พิเศษ ชื่อว่าอาการะ ฯ อาการ-ศัพท์ มีความหมายว่า พิเศษ เหมือนในประโยคว่า ทฺวตฺตึสาการา ฯ 
อา บทหน้า กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ361 ฯ อา-อุปสัค เป็นศัพท์
เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ อาการแห่งการกล่าว ชื่อว่ากถนาการะ ฯ บทว่า กถน  เป็นบท
เหมือนกับบทว่า กรณ  ในค าว่า กรณปฺปกาโร นี้ ฯ บทว่า อากาโร เป็นบทเหมือนกับบทว่า ปกาโร ฯ 
ถามว่า เมื่อมีบทที่เหมือนกันอย่างนี้ ท่านอาจารย์กล่าวบทที่จะพึงกล่าวว่า กรณปฺปการทีปนโต แล้ว
กล่าวบทว่า กถนาการ  ไว้ เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า เพื่อท าวิธีการแต่งปกรณ์ให้ปรากฏ ฯ 
 ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อสติ ภวติ เอเตน ความว่า ศัพท์ ย่อมมี ย่อมเป็น ด้วย
เครื่องหมายที่เป็นไปนั่น เพราะเหตุนั้น เครื่องหมายนั้น ชื่อว่าอัตถะ ฯ อส -ธาตุ มีความหมายว่า มี-
เป็น, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สูวุสานมูวุสานมโต โถ จ362 ฯ ชื่อว่าอัตถานุคตา เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺถํ 
วจนตฺถํ อนุคจฺฉติ ความว่า ชื่อใด ย่อมคล้อยตามซึ่งความหมายของค า เพราะเหตุนั้น ชื่อนั้น ชื่อว่า   
อัตถานุคตา ฯ อนุ บทหน้า คมุ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถกตฺตริ363, 
ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร คมขนหนรมาทีนมนฺโต364, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก ฯ ชื่อว่าสมัญญา เพราะ
วิเคราะห์ว่า สิ่งของ อันบัณฑิต ย่อมรู้ ด้วยชื่อนั่น เพราะเหตุนั้น ชื่อนั้น ชื่อว่าสมัญญา ฯ สม บทหน้า 

า-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา365, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก, 
ซ้อน ญฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน366 ฯ อันคล้อยตามความหมายด้วย อันคล้อยตามความหมายนั้น 
เป็นชื่อด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัตถานุคตสมัญญา เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ อันท่าน
แสดงให้เห็นเนือง ๆ ชื่อว่าปริทีปนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ปริ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่คล้อยตามความหมาย
ของธาตุ ฯ การแสดงซึ่งชื่ออันคล้อยตามความหมาย ชื่อว่าว่าอัตถานุคตสมัญญา-   ปริทีปนะ ฯ ถาม
ว่า ท่านอาจารย์กล่าวเพียงว่า ทีปนโต ไว้ตอนต้น แต่ในที่นี้ ใส่ ปริ -ศัพท์ไว้ เพราะอะไร ฯ เฉลยว่า 
ความจริง เมื่อกล่าวว่า อตฺถานุคตสมญฺ าทีปนโต ไว้ บางท่านอาจถือเอาอย่างนี้ว่า อาจารย์ท่านกล่าว
ว่า อตฺถานุคตสมญฺ าทีปนโต โดยสมควรแก่บทที่กล่าวไว้ว่า กถนาการาทีปนโต ในตอนต้น เพราะไม่
รู้ว่า สมญฺ า-ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์ แล้วอาจตัดบทเป็น อตฺถานุคตสมญฺ สฺส อทีปนโต ได้ เพราะฉะนั้น 
เพ่ือป้องกันการตัดบทผิดนั้น จึงใส่ ปริ-ศัพท์ไว้ ฯ จ-ศัพท์ เป็นฐานัปปยุตตะ (วางไว้ถูกที่ตรงต าแหน่ง) 
จึงต้องประกอบไว้ว่า ปฏิปาเทตพฺพภาวทีปนโต จ กถนาการทีปนโต จ อตฺถานุคต-สมญฺ าปริทีปนโต 
จ ฯ  
 บทว่า อภิธมฺมตฺถาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สงฺคเหตพฺพภาว ฯ บทว่า อิธ เป็นบท 
อาธาระในบทว่า สงฺคเหตพฺพ- ฯ บทว่า สงฺคเหตพฺพภาวทสฺสเนน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า      
ทีปนโต ฯ บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปฏิปาเทตพฺพภาว ฯ บทว่า อิมินา เป็นบทกัตตาใน
บทว่า ปฏิปาเทตพฺพ- ฯ บทว่า สมุทิเตน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิมินา ฯ สามบทว่า ปฏิปาเทตพฺพ
ภาวทีปนโต กถนาการทีปนโต อตฺถานุคตสมญฺ าปริทีปนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า วุตฺตานิ ฯ 
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บทว่า เอกตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า กถน- ฯ บทว่า สงฺคยฺห เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า กถน- 
ฯ  
 (10) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็ประโยชน์ ท่านแสดงไว้ด้วยบทไหน ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า 
ปโยชนํ เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ส่วนประโยชน์เป็นอันท่านแสดงไว้เสร็จแล้วด้วยบทว่า สังคหะ โดย
เป็นบทที่มีความสามารถ เพราะเมื่อมีการรวบรวมเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ใน         
พระอภิธรรมทั้งหลายไว้เป็นหมวด ๆ ความเข้าใจสภาวะแห่งเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน
พระอภิธรรมเหล่านั้น ด้วยกิจมีการเรียนและการสอบถามเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน
พระอภิธรรมนั้นเป็นต้น และความส าเร็จประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพ ซึ่งมีความ
เข้าใจสภาวะแห่งเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นเป็นมูลจะส าเร็จได้โดยไม่
ยาก ฯ  
 ปน-ศัพท์ มีความหมายว่า พิเศษ ฯ เพราะอะไร ฯ เพราะไม่มีส่วนอ่ืน ฯ บทว่าสังคหะ ชื่อ
ว่าสังคหปทะ เป็นสัมภาวนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ถามว่า ท่านกล่าวค าว่า ด้วยบทว่า สงฺคห  นี้ 
หรือด้วยบทว่า สงฺคห  นั่น มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวว่า สงฺคหปเทน ฯ เฉลยว่า ความจริง เมื่อ
กล่าวว่า ด้วยบทว่า สงฺคห  นี้ และด้วยบทว่า สงฺคห  นั่น บางท่านอาจมีความสงสัยว่า อาจารย์กล่าวบท
ว่า สงฺคห  เป็นบทแยกกันเหมือนกล่าวไว้สองบท จึงกล่าวว่า สงฺคหปเทน เพ่ือให้รู้ว่า บทว่าสังคหะ ที่
กล่าวถือเอาในบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  นี้ เป็นที่ตั้งไว้ไม่แยกกัน ฯ 
 ชื่อว่าสมัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า สมตฺเถติ ความว่า บทว่าสังคหะใด ย่อมอาจสามารถใน
การแสดงประโยชน์ เพราะเหตุนั้น บทนั้น ชื่อว่าสมัตถะ ความเป็นแห่งบทที่สามารถ ชื่อว่าสามัตถิยะ 
หมายถึงความสามารถแห่งบทว่าสังคหะ ฯ ลง ณิย ปัจจัย ด้วย ตุ-ศัพท์ ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ367, 
ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ368, วุทธิ อ ที่ ส เป็น อา ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส 
สเณ จ369 ฯ ค าว่า สามตฺถิยโต ย่อมส่องให้หมายถึงค าว่า สงฺคหปทตฺถโต ฯ  
 ชื่อว่าทัสสิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทสฺสยิตฺถ ความว่า ประโยชน์ใด อันอาจารย์ แสดงแล้ว 
เพราะเหตุนั้น ประโยชน์นั้น ชื่อว่าทัสสิตะ ฯ ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า ประกาศ-แสดง, ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต370, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร371, เปลี่ยน อิ ที่ ทิ เป็น อ ด้วยสูตร 
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ372, ซ้อน สฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน373 ฯ ถามว่า ท่านกล่าว
ค าว่า วุตฺต  ไว้เหมือนที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวว่า ทสฺสิต  ฯ เฉลยว่า กล่าวว่า 
ทสฺสิต  เพ่ือความสมควรแก่บทว่า ทสฺเสตุ ในตอนต้น ฯ ศัพท์ทั้ง 2 ว่า วุตฺโต ทสฺสิต  เป็นศัพท์ที่ต่างกัน 
แต่ความหมายไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวศัพท์ว่า วุตฺโต ไว้ในตอนต้น ฯ เอว -ศัพท์ มี
ความหมายว่า สันนิฏฐานะ-จบลง (แปลว่า นั่นแล) ฯ 
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 (11) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามถึงสาเหตุว่า บทว่าสังคหะ บ่งบอกถึงการท าการรวบรวมไว้ 
มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จึงแสดงประโยชน์ ดังนี้ เพื่อให้รู้สาเหตุ จึงกล่าวค าว่า อภิธมฺมตฺถานเมกตฺถ 
เป็นต้น ฯ 
 ในที่เดียว ชื่อว่าเอกัตถะ ฯ การรวบรวมโดยสังเขป ชื่อว่าสังคหะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ชื่อว่า
สันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อสติ ภวติ ความว่า สังคหะใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น สังคหะนั้น ชื่อว่าสันตะ 
ฯ อส-ธาตุ มีความหมายว่า เป็น-มี, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา374, ลบ อ ตัวต้นของ 
อส-ธาตุ ด้วยสูตร สพฺพตฺถาสสฺสาทิโลโป จ375 ฯ ค าว่า สติ มาจาก อส-ธาตุ มีความหมายว่า เป็น-มี, 
ลง อนฺต ปัจจัย, ลบ อ ตัวต้นของ อสฺ-ธาตุ ด้วยสูตร สพฺพตฺถาสสฺสาทิโลโป จ376, ลง สฺมึ วิภัตติ, ตั้ง 
นฺต เป็นเหมือน นฺตุ ด้วยสูตร เสเสสุ นฺตุว377, เปลี่ยน นฺต กับ สฺมึ วิภัตติ เป็น ติ ด้วยสูตร โตติตา  
สสฺมึนาสุ378 ฯ 
 การเล่าเรียน ชื่อว่าอุคคหะ ฯ อุ บทหน้า คห -ธาตุ มีความหมาย ถือเอา-ยึดเอา, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา379 ฯ อุ-อัปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ การถาม
โดยรอบ ชื่อว่าปริปุจฉา ฯ ปริ บทหน้า ปุจฺฉ-ธาตุ มีความหมายว่า ถาม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิ-
ยมติยโว วา380 ฯ ปริ-อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ การเล่าเรียนด้วย การสอบถามด้วย 
ชื่อว่าอุคคหปริปุจฉา เป็นสมาหารทวันทวสมาส ฯ การเล่าเรียนและการสอบถามซึ่งเนื้อความที่พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าตทุคคหปริปุจฉา ฯ บทว่า เตส  อภิธมฺมตฺถาน  เป็น
บทกรรมในบทว่า อุคฺคหปริปุจฺฉา ฯ เมื่อควรกล่าว ต อุคฺคหปริปุจฺฉา แต่ท่านอาจารย์ท าการเปลี่ยน
นิคคหิต ( -   ) เป็น ทฺ จึงกล่าวว่า ตทุคฺคปริปุจฺฉา ฯ การเล่าเรียนและการสอบถามซึ่งเนื้อความที่พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น เป็นเบื้องต้นแห่งการทรงจ า การสาธยาย และการคิดเป็นต้น
เหล่าใด การทรงจ า การสาธยาย และการคิดเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าตทุคคหปริปุจฉาทิ เป็นฉัฏฐีตัคคุณ
พหุพพีหิสมาส ฯ 
 อันท่านประกาศ ชื่อว่ารูปะ หมายถึงความปกติ เป็นภาวสาธนะ ฯ รุป-ธาตุ มีความหมาย
ว่า ประกาศ-แสดง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา381, ทีฆะ อุ ที่ รุ เป็น อู ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ382 ฯ การประกาศ มีอยู่ ชื่อว่าสรูปะ หมายถึงความ
ปกติที่มีอยู่ ฯ เปลี่ยน สนฺต เป็น ส ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ 383 ฯ หรือว่า การ
ประกาศของตน ชื่อว่าสรูปะ หมายถึงสภาพอันเป็นปกติของตน ฯ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงศัพท์ที่
มีความหมายว่า สภาวะ, สภาพ, ลักษณะ, ปรกติ, ธรรมชาติ ไว้ว่า สภาโว ตุ นิสฺสคฺโค จ สรูปํ        
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ปกติตฺถิย  ฯ ความรู้ ชื่อว่าอวโพธะ หมายถึงปัญญา ฯ อว บทหน้า พุธ-ธาตุ มีความหมายว่า รู้, ลง ณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ384, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อุ ที่ พุ เป็น โอ ฯ  อว-อุปสัค เป็นศัพท์ขยาย
ความหมายของธาตุ ฯ ความรู้ซึ่งสภาวะ ชื่อว่าสรูปาวโพธะ ฯ 
 ชื่อว่ามูละ เพราะวิเคราะห์ว่า มูลติ ปติฏฺ ติ เอเตน ความว่า ความส าเร็จประโยชน์ ย่อม
ตั้งอยู่ด้วยเหตุคือความรู้ซึ่งสภาวะนั่น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่ามูละ ฯ มูล-ธาตุ มีความหมายว่า 
ต้ัง-ด ารงอยู่, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา385 ฯ ชื่อว่าตัมมูลิกา เพราะวิเคระห์ว่า โส มูลํ 
เอติสฺสา ความว่า ความรู้ซึ่งสภาวะนั้น เป็นมูลเหตุแห่งความส าเร็จประโยชน์นั่น เพราะเหตุนั้น 
ความส าเร็จประโยชน์นั้น ชื่อว่าตัมมูลิกา เป็นฉัฏฐีอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ลง ก ปัจจัย หลัง ตมฺมูล 
ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต386, ในศัพท์ที่เป็นอิตถีลิงค์ เมื่อมี ก ปัจจัยอยู่หลัง ให้เปลี่ยน อ 
ที่ ล เป็น อิ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ387 จึงมีรูปเป็น ตมฺมูลิกา ฯ จ-ศัพท์ เป็น
อัฏฐานัปปยุตตะ (วางไว้ไม่ถูกที่ ไม่ตรงต าแหน่ง) ควรประกอบเป็น สรูปาวโพธสฺส จ ทิฏฺ ธมฺมิก-
สมฺปรายิกตฺถสิทฺธิยา จ ฯ 
 ชื่อว่าทิฏฐะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปสฺสิตพฺโพ ความว่า อัตภาพใด อันบุคคลย่อมเห็น เพราะ
เหตุนั้น อัตภาพนั้น ชื่อว่าทิฏฐะ ฯ ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า เห็น-เพ่งดู, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาว-
กมฺเมสุ ต388, เปลี่ยน ต เป็น ริฏฺ  ด้วยสูตร สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโ  จ389, ลบ สฺ ท้ายธาตุ พร้อม รฺ 
อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน390 ฯ ชื่อว่าธัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ธาริยเต ความว่า อัตภาพ
ใด อันบุคคล ย่อมก าหนด เพราะเหตุนั้น อัตภาพนั้น ชื่อว่าธัมมะ ฯ ธร-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, 
ลบ รฺ ท้ายธาตุ พร้อม รฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน391 ฯ อันบุคคลเห็นด้วย อันบุคคลเห็น
นั้น เป็นอัตภาพด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐธัมมะ คือเห็นประจักษ์ หมายถึงอัตภาพ ฯ อันเป็นไป
ในอัตภาพ ชื่อว่าทิฏฐธัมมิกะ, ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑ -   
ชีวิกตฺเถสุ จ392 ฯ 
 ชื่อว่าสัมปรายะ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺปเรตพฺโพ ความว่า ปรโลกใด อันสัตว์ พึงไป ด้วย
อ านาจความเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ปรโลกนั้น ชื่อว่าสัมปรายะ ฯ ส  ปร บทหน้า อิ-ธาตุ มีความหมาย
ว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา393, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ394, เปลี่ยน 
เอ เป็น อย ฯ อันเป็นไปในปรโลก ชื่อว่าสัมปรายิกะ, ลง ณิก ปัจจัย, ทิฏฐธัมมิกะด้วย สัมปรายิกะ
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ด้วย ชื่อว่าทิฏฐธัมมิกสัมปรายิกะ เป็นอิตรีตรโยคทวันทวสมาส เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอสมาหารทวันทว
สมาส ฯ 
 ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อริยติ ความว่า ผลใด อันบุคคล ย่อมให้เป็นไป ตามเหตุ 
เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าอัตถะ ฯ อร-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สูวุสานมูวุสา
นมโต โถ จ395 ฯ ทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะด้วย ทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะนั้น เป็นผลด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐธัมมิกสัมปรายิกัตถะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ความส าเร็จ ชื่อว่าสิทธิ ฯ สิธ-ธาตุ มีความหมายว่า ส าเร็จ, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยม-
ติยโว วา396, เปลี่ยน ตฺ ที่ ติ เป็น ธฺ ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ397, เปลี่ยน ธฺ ท้าย สิธฺ ธาตุ เป็น ทฺ ด้วย
สูตร หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ398 ฯ ความส าเร็จแห่งผลอันเป็นทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะ ชื่อว่า 
ทิฏฐธัมมิกสัมปรายิกัตถสิทธิ ฯ ความล าบาก ชื่อว่าอายาสะ คือความยาก หมายถึงความทุกข์ใจ ฯ อา 
บทหน้า อาส-ธาตุ มีความหมายว่า ยาก-ล าบาก, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ399, ลง ยฺ อาคมตรง
กลาง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ400 ฯ ความล าบาก ไม่ใช่ ชื่อว่าอนายาสะ 
หมายถึง ไม่ยาก เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส, เปลี่ยน น เป็น อน ด้วยสูตร สเร อนฺ 401 ฯ 
ความส าเร็จด้วยดี ชื่อว่าสังสิชฌนะ ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ สิธ-ธาตุ มี
ความหมายว่า ส าเร็จ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ402, ลง ย ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร ภาว-   
กมฺเมสุ โย403, เปลี่ยน ธฺย เป็น ฌฺ ด้วยสูตร ตสฺส จวคฺคยการวการตฺต  สธาตฺวนฺตสฺส404, ซ้อน ชฺ ด้วย
สูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา405, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 406 ฯ 
 บทว่า อภิธมฺมตฺถาน  เป็นบทกรรมในบทว่า สงฺคเห ฯ บทว่า เอกตฺถ เป็นบทอาธาระในบท
ว่า สงฺคเห ฯ บทว่า สงฺคเห เป็นบทภาวสัตตมีในบทว่า ส สิชฺฌนโต ฯ บทว่า สติ เป็นบทตุลยาธิกรณ
สัตตมีของบทว่า สงฺคเห ฯ บทว่า ตทุคฺคหปริปุจฺฉาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อวโพธสฺส ฯ 
บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สรูป- ฯ สองบทว่า สรูปาวโพธสฺส ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกตฺถ-  
สิทฺธิยา เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า ส สิชฺฌนโต ฯ บทว่า ตมฺมูลิกาย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า  
ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกตฺถสิทฺธิยา ฯ บทว่า อนายาเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ส สิชฺฌนโต ฯ บท
ว่า ส สิชฺฌนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า ทสฺสิตเมว ฯ 
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 (12) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า การนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านั้นที่ท่าน
อาจารย์แสดงไว้แล้ว มีประโยชน์อะไร ดังนี้ เพ่ือให้รู้ประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้น
เหล่านั้น จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ในการาปกเหตุมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นนั้น 
ประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย คือผลของการนอบน้อมพระรัตนตรัย ท่านอาจารย์ทั้งหลาย 
คือพระฎีกาจารย์ทั้งหลายพรรณนาให้พิสดารโดยประการมากก่อน เพ่ือแสดงประโยชน์ของเนื้อความ
คัมภีร์เป็นต้น ตามล าดับ ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า รตนตฺตยปณาม เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า 
รตนตฺตยปณามปฺปโยชน  เป็นบทกรรมในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ ชื่อว่าปโยชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า    
ปโยชยติ ความว่า ผลใด อันเหตุคือการนอบน้อมพระรัตนตรัย ย่อมให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น ผลนั้น 
ชื่อว่าปโยชนะ ฯ ผลของการนอบน้อมพระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนัตตยปณามัปปโยชนะ ฯ ตาว-ศัพท ์เป็น
บทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ บทว่า พหุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ 
โดยส่วนอันมาก ชื่อว่าพหุธา, ลง ธา ปัจจัย ด้วยสูตร วิภาเค ธา จ407 ฯ ป-อุปสัค ในบทว่า ปปญฺเจนฺติ 
เป็นศัพท์คล้อยตามความหมายของธาตุ ฯ ป บทหน้า ปจิ-ธาตุ มีความหมายว่า ขยาย-แผ่ไป, อนฺติ 
วิภัตติ, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา408, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ409, 
หลัง เอ ให้ลบ อ ที่ อนฺติ วิภัตติ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 410, 
น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต411, ลง นิคคหิต ( -   ) อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิ-
โลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ412, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค413, น าเข้า
ประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต414 ฯ บทว่า อาจริยา เป็นบทกัตตาในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ บทว่า 
อาจริยา หมายถึง พระอานันทาจารย์ และพระธัมมปาลาจารย์ ฯ บรรดาอาจารย์ทั้งสองนั้น        
พระอานันทาจารย์พรรณนาขยายความผลการนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้ในมูลฎีกาด้วยค าเป็นต้นว่า 
การนอบน้อมพระรัตนตรัย ย่อมเป็นไปเพ่ือให้ตนเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ฯ ส่วนพระธัมม-
ปาลาจารย์พรรณนาขยายความไว้ในฎีกาอรรถกถาทีฆนิกายชื่อว่าสุมังคลวิลาสินีอย่างนี้ว่า ในการเริ่ม
การพรรณนา ควรไหว้พระรัตนตรัยเพ่ือแทงตลอดนิสสัยอันหมดจด อันเป็นแดนเกิดแห่งธรรมที่ควร
พรรณนา ก็การไหว้พระรัตนตรัยนั้น เพ่ือให้เกิดความนับถือมากแก่วิญญูชนทั้งหลายในการพรรณนา
ธรรมทั้งหลาย เพ่ือให้ส าเร็จประโยชน์เกื้อกูลและความสุขทุกอย่าง ด้วยสัมมาปฏิบัติที่วิญญูชน
เหล่านั้นพึงได้โดยล าดับแห่งการเรียนและการทรงจ าเป็นต้น โดยชอบทีเดียว อีกประการหนึ่ง การท า
ความนอบน้อมพระรัตนตรัยในการพรรณนา เพราะความเป็นมงคล เพราะความเป็นกิจเบื้องต้นใน
การท ากิจทั้งปวง เพราะความท่ีบัณฑิตทั้งหลายประพฤติมาแล้วโดยชอบ และเพราะบุคคลเหล่าอื่นจะ
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ถึงทิฏฐานุคติต่อไป ฯ พระฎีกาจารย์ทั้งหลายได้ขยายความประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย
ไว้มากมาย ดังพรรณนามาฉะนี้แล ฯ 
 (13) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็พระอรรถกถาจารย์ประสงค์ประโยชน์เพียงอย่างเดียว
หรือประสงค์ประโยชน์เหล่านั้นอันมากมาย จึงกล่าวว่า วิเสสโต เป็นต้น ฯ ที่พิเศษ คือ โดยพิเศษแล้ว 
พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายหวังจะป้องกันอันตราย ฯ 
 บทว่า วิเสสโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปจฺจาสึสนฺติ ฯ ความพิเศษ คือความอย่าง
ยิ่ง ชื่อว่าวิเสสะ เป็นภาวสาธนะ ฯ วิ บทหน้า สิส-ธาตุ มีความหมายว่า อย่างยิ่ง, ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา415, วุทธิ อิ ที่ สิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ416, ลง โต ปัจจัยในความหมาย
ของตติยาวิภัตติ ด้วย กฺวจิ โต-โยควิภาคะในสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ417 ฯ ปน-ศัพท์ มีความหมายว่า
พิเศษ ฯ  การห้าม ชื่อว่านิวารณะ ฯ  นิ บทหน้า วร-ธาตุ มีความหมายว่า ห้าม, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
 นนฺทาทีหิ ยุ418, วุทธิ อ ที่ ว เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ419 ฯ นิ-อุปสัค เป็นศัพท์เปลี่ยนความหมาย
ของธาตุ ฯ การห้ามอันตรายทั้งหลาย ชื่อว่าอันตรายนิวารณะ ฯ บทว่า อนฺตรายนิวารณ   เป็นบท
กรรมในบทว่า ปจฺจาสึสนฺติ ฯ ปติ อา บทหน้า สิส-ธาตุ มีความหมายว่า ปรารถนา-ต้องการ, อนฺติ 
วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ420, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ-
วิปรีตาเทสา จ421, เปลี่ยน ติ เป็น จ ด้วยสูตร สพฺโพ จ  ติ422, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน423 ฯ 
 (14) ท่านอาจารย์ยืนยันถ้อยค าของตนให้ส าเร็จด้วยถ้อยค าของอาจารย์ท่านอ่ืน จึงกล่าว
ว่า ตถาหิ เป็นต้น ฯ สมจริงดังค าที่ท่านอาจารย์ผู้รจนาสังคหะทั้งหลายกล่าวในอรรถกถาสมันต-    
ปาสาทิกาว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตราย ดังนี้ ฯ 
 บทว่า ตถาหิ เป็นบทนิบาต มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ-ยืนยัน (แปลว่า จริงอยู่) ฯ คัมภีร์
สัททนีติ กล่าวถึงค าเหล่านี้ คือ หิ ตถาหิ ว่ามีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ ชื่อว่าวุตตะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า วุจฺจิตฺถ ความว่า ถ้อยค าใด อันอาจารย์ กล่าวแล้ว เพราะเหตุนั้น ถ้อยค านั้น ชื่อว่าวุตตะ 
ฯ ชื่อว่าสังคหะ คืออรรถกถาจารย์รุ่นเก่า เพราะวิเคราะห์ว่า สงฺคยฺหนฺติ เอตฺถ ความว่า อาจารย์
รวบรวมเนื้อความในอรรถกถาทั้งหลายเหล่านั่นไว้โดยย่อ อรรถกถาทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าสังคหะ 
หมายถึงอรรถกถาทั้งหลายที่พระพุทธโฆสาจารย์แต่งไว้ ฯ สมจริงดังทีท่่านกล่าวไว้ในฎีกาเนตติปกรณ์
ไว้ว่า บทว่า สงฺคเหสุ คือ ในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลาย โดยแท้จริงแล้ว คัมภีร์อรรถกถาที่พบ ณ ขณะนี้
เป็นข้อความโดยย่อของคัมภีร์อรรถกถาฉบับเก่า จึงเรียกว่าสังคหะ (อรรถกถาประมวลความ) ฯ ชื่อว่า
สังคหการะ เพราะวิเคราะห์ว่า สงฺคเห กรึสุ ความว่า พระอรรถกถาจารย์เหล่าใด กระท าอรรถกถา
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ทั้งหลายไว้ในสังคหะ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์เหล่านั้น จึงชื่อว่าสังคหการะ ฯ ค าว่า สงฺคห-
กาเรหิ-ท่านผู้รจนาสังคหัฏฐกถาทั้งหลาย นี้  กล่าวระบุถึงพระพุทธโฆสาจารย์ ฯ ถามว่า เมื่อเป็น
เช่นนั้น เพราะเหตุอะไรจึงประกอบรูปพหุวจนะ ทั้งที่จริงต้องกล่าวเป็นรูปเอกพวจนะว่า สงฺคหกาเรน 
มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ต้องกล่าวเป็นเอกวจนะก็จริง แต่ที่ท่านประกอบรูปพหุวจนะเพ่ือแสดงให้รู้ว่า   
พหุวจนะย่อมมีได้ด้วยการไม่ก าหนดแน่นอนในเนื้อความอย่างเดียว ดังค าว่า อปจฺจยา ธมฺมา-ธรรม
ทั้งหลายที่ไม่มีปัจจัย ประดุจค ากล่าวในปัฏฐานฎีกาว่า อาจริยานนฺติ เรวตตฺเถร วทติ-ค าว่า อาจริยาน  
กล่าวระบุถึงท่านพระเรวตเถระ (เป็นเอกวจนะ) ฯ บทว่า ตสฺสานุภาเวน คือ ด้วยอานุภาพ หมายถึง
ด้วยก าลังแห่งกระแสบุญตามที่กล่าวแล้วนั้น ฯ ชื่อว่าอันตรายะ เพราะเข้ามาในท่ามกลางสันดานของ
สัตว์ ด้วยอ านาจขัดขวางสมบัตินั้น ๆ หมายถึงความเสียหายในปัจจุบันเป็นต้น อันตรายที่ถูกก าจัดไป
ด้วยวิธีที่กล่าวไว้ในประโยชน์ของการนอบน้อม แก่อาจารย์นั้น เพราะเหตุนั้น อาจารย์นั้น ชื่อว่าหตัน
ตรายะ เป็นอตัคคุณจตุตถีพหุพพีหิสมาส ฯ 
 บทว่า วุตฺตวิธินา เป็นบทกัตตาในบทว่า หโต ฯ บทว่า อสฺส ที่หมายถึงอาจารย์ เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า หโต ฯ บทว่า ตถาหิ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า สงฺคหกาเรหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า 
วุตฺต  ฯ บทว่า ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยติ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรม
ในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า วุตฺต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (15) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าทักท้วงว่า พระฎีกาจารย์กล่าวค าว่า อาจารย์ทั้งหลายพรรณนา
ขยายความประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้ และประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
คือการป้องกันอันตราย ก็อะไร คือการนอบน้อมพระรัตนตรัย กิริยาการนอบน้อม ชื่อว่าการนอบน้อม
พระรัตนตรัยหรือไร หรือว่าเสียงพูดเป็นต้นว่า โย กปฺปโกฏีหิปิติ ชื่อว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
ดังนี้ จึงกล่าวว่า รตนตฺตยปณาโม เป็นต้น ฯ ความจริง การนอบน้อมพระรัตนตรัย ว่าโดยองค์ธรรมก็
คือกุศลเจตนาที่ให้ส าเร็จกิริยาการนอบน้อม ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณัตถะ ฯ ชื่อว่าอัตถะ เพราะอันเขาย่อมรู้ หมายถึงเจตนา ฯ ถาม
ว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์จึงไม่ใช้ค าว่า สรูปโต ฯ เฉลยว่า รตนตฺ ตยปณาม-ศัพท์ มี
ความหมาย 2 อย่าง คือ วจนัตถะ (ความหมายทั่วไป) และวจนียัตถะ (ความหมายจ าเพาะเจาะจง) 
เพราะฉะนั้น ท่านกล่าวค าว่า อตฺถโต จึงหมายถึงความหมายจ าเพาะ คือการนอบน้อมพระรัตนตรัย
โดยตรง ฯ การนอบน้อม ชื่อว่าปณามะ ฯ การกระท า ชื่อว่ากิริยา ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง 
ย ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต424, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพ-
มโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย425, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต426, ได้รูปเป็น กรย, ลง อิ 
อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ427, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร 
อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย428 ฯ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤต จะกล่าวเพียง ปณามาภินิปฺผาทิ-
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กา เพราะไม่แสดงค าว่า กิริยา ไว้ ชื่อว่าการนอบน้อมก็จะมุ่งหมายเพียงเจตนา เพราะฉะนั้น จึงต้องใส่
ค าว่า กิริยา ไว้ด้วยเพ่ือห้ามความมุ่งหมายเพียงเจตนานั้น ฯ การนอบน้อมด้วย การนอบน้อมนั้น เป็น
กิริยาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปณามกิริยา ฯ เมื่อกล่าวเพียง กิริยาภินิปฺผาทิกา ไว้ ก็จะหมายถึง
การกระท าทั่วไป จึงต้องใส่ค าว่า ปณาม ไว้ ฯ กิริยาคือการนอบน้อม ชื่อว่าปณามกิริยา เป็นอวธารณ-
ปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่าปณามกิริยาภินิปผาทิกา เพราะวิเคราะห์ว่า ปณามกิริยํ อภินิปฺ-   
ผาเทติ ความว่า เจตนาใด ยังกิริยาคือการนอบน้อม ย่อมให้ส าเร็จ เพราะเหตุนั้น เจตนานั้น ชื่อว่า
ปณามกิริยาภินิปผาทิกา ฯ เมื่อควรกล่าวว่า ปณามกิริยาภินิปฺผาทกา เพราะเป็นอิตถีลิงค์ จึงเปลี่ยน อ 
ที่ ท เป็น อิ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ429 ได้เป็น ปณามกิริยาภินิปฺผาทิกา ฯ 
กุศลด้วย กุศลนั้น เป็นเจตนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากุสลเจตนา เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารย
สมาส ฯ ถามว่า เพราะเหตุอะไร จึงต้องกล่าวถึงเจตนา ฯ เฉลยว่า กุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหลาย 
มีเจตนาเป็นหลัก เพราะฉะนั้น จึงต้องกล่าวถึงเจตนา ฯ เพราะกรรมมีมากอย่าง ท่านจึงแสดเจตนา
นั้นไว้ ด้วยบทว่ากุศล ฯ เจตนานั้น เป็นเจตนาที่แสดงไว้ด้วยบทว่า ปณามกิริยาภินิปฺผาทิกา เพราะ
กรรมมีมากอย่างมีทานเป็นต้น ฯ ก็ในคัมภีร์กัจจายนะ ท่านอาจารย์กัจจายนเถระแสดงเจตนาที่ให้
ส าเร็จกิริยาคือการนอบน้อมว่าเจตนาคือตัวกระท า ฯ 
 บทว่า รตนตฺตยปณาโม เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า หิ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า อตฺถโต เป็นบท  
ตติยาวิเสสนะของบทว่า เจตนา ฯ บทว่า กุสลเจตนา เป็นลิงคัตถะ ฯ  
 (16) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าทักท้วงว่า ก็กุศลเจตนาทั้งหลาย มีปฐมชวนเจตนาเป็นต้น ย่อม
ให้ส าเร็จกิริยาคือการนอบน้อม ก็เจตนาอะไร เป็นอะไร จึงป้องกันอันตรายได้ ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า สา 
จ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็กุศลเจตนานั้นเป็นเหตุในเสวยผลในปัจจุบันแก่บุคคลทั้งหลายผู้ไหว้
พระรัตนตรัยที่ควรไหว้ เพราะถึงพร้อมด้วยเขตและอัธยาศัย ย่อมป้องกันอุปปีฬกกรรมและ        
อุปัจเฉทกกรรมอันจะท าอันตรายต่อความสืบต่อแห่งวิบากอันกุศลเจตนานั้นให้เกิดแล้ว ด้วยอ านาจ
ช่วยสนับสนุนแก่กรรมที่มีสมบัติตามที่ได้แล้วเป็นเครื่องหมาย แล้วให้ส าเร็จความไม่เป็นไปแห่ง
อันตรายมีโรคเป็นต้นอันจะขัดขวางความส าเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์ อันมีอุปปีฬกกรรมและ  
อุปัจเฉทกกรรมนั้นเป็นเหตุ ฯ ฉะนั้น การท าการนอบน้อมพระรัตนตรัยในการเริ่มต้นปกรณ์ ก็เพ่ือ
ปกรณ์ตามที่เริ่มแล้วจะส าเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากอันตราย และเพ่ือความส าเร็จกิจมีการเรียนและ
การจ าทรงเป็นต้น โดยปราศจากอันตรายแก่นักศึกษาทั้งหลาย เพราะการปฏิบัติมีการไหว้เป็น
ประธาน ฯ 
 บทว่า สา จ ความว่า ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า สา เป็นค าที่กล่าวรวมปฐมชวนเจตนาทุก
ดวงที่เกิดในทุกวิถี ฯ จ-ศัพท์ เป็นบทวากยารัมภะ (ก็) ฯ วิธีนี้เป็นวิธีปกติของอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ ที่
หลังจากกล่าวประเด็นหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว และประสงค์จะกล่าวเนื้อความอ่ืนต่อไปก็จะใส่ จ-ศัพท์ไว้ต้น
ประโยค ฯ ชื่อว่าวันทเนยยะ เพราะวิเคราะห์ว่า วนฺทนํ อรหติ ความว่า รตนะใด ย่อมควรซึ่งการ
กราบไหว้ของชาวโลก เพราะเหตุนั้น รตนะนั้น ชื่อว่าวันทเนยยะ เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ลง 
เณยฺย ปัจจัย ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ430, ลบ ณฺ 
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อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ431, หรือ ลง เอย ปัจจัย ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ432, 
ซ้อน ยฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน433 ฯ ชื่อว่าวันทเนยยวันทกะ เพราะวิเคราะห์ว่า วนฺทเนยฺยํ 
วนฺทนฺติ ความว่า อาจารย์เหล่าใด ย่อมกราบไหว้พระรัตนตรัยอันควรกราบไหว้ เพราะเหตุนั้น 
อาจารย์เหล่านั้น ชื่อว่าวันทเนยยวันทกะ หมายถึงพระอรรถกถาจารย์เป็นต้นผู้แต่งคัมภีร์กราบไหว้
พระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งที่ควรกราบไหว้ ฯ  
 ชื่อว่าเขตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ขิตฺตํ พีชํ มหปฺผลภาวกรเณน ตายติ ความว่า ที่ใด ย่อม
รักษาซึ่งพืชโดยท าให้มีผลมาก แก่ชน เพราะเหตุนั้น ที่นั้น ชื่อว่าเขตตะ หมายถึงนา-ไร่เป็นต้น ฯ 
ขิตฺต-สัททูปปทะ ตา-ธาตุ มีความหมายว่า รักษา, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ 434, แยก
พยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย435, น าพยัญชนะประกอบกับสระ 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต436, เปลี่ยน อิ ที่ ขิ เป็น เอ และลบ ต ทั้งสอง (ขิตฺต) ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิ-     
โลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ437, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ438 ฯ ชื่อว่าเขตตะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า กุสลตฺถิกาน ชนาน ปุ  ฺ สฺส วุฑฺฒิยา เขตฺต วิย ความว่า พระรัตนตรัยใด เป็นเหมือน
นาแห่งความเจริญแห่งบุญของชนทั้งหลายผู้ต้องการกุศล เพราะเหตุนั้น พระรัตนตรัยนั้น ชื่อว่าเขตตะ 
เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ชื่อว่าอัธยาศัย เพราะวิเคราะห์ว่า อารมฺมณ อธิกิจฺจ สิยติ ปวตฺตติ 
ความว่า สภาวะใด ย่อมเป็นไปเจาะจงซึ่งอารมณ์ เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าอัธยาศัย หมายถึง 
ฉันทะหรือปสาทะ ฯ เพราะฉะนั้น ในฎีกาสารัตถทีปนีเป็นต้น จึงกล่าวว่า เพราะความถึงพร้อมแห่ง
ความเลื่อมใสของตน ฯ อธิ อา บทหน้า สิ-ธาตุ มีความหมายว่า เป็นไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพ-
โต ณฺวุตฺวาวี วา439, วุทธิ อิ ที่ สิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ440, เปลี่ยน เอ เป็น อย, เปลี่ยน อธิ เป็น 
อชฺฌ ด้วยสูตร อชฺโฌ อธิ441 ฯ เขตด้วย อัธยาศัยด้วย ชื่อว่าเขตตัชฌาสยะ ฯ ความถึงพร้อม ชื่อว่า
สัมปทา ฯ หรือชื่อว่าสัมปทา เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺปชฺชติ เอตาย ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่ง
สมบัต ด้วยคุณชาตินั่น เพราะเหตุนั้น คุณชาตินั้น ชื่อว่าสัมปทา ฯ ส  บทหน้า ปท-ธาตุ มีความหมาย
ว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา442 ฯ ส -อุปสัค มีความหมายว่า สมบัติ ฯ ความถึง
พร้อมแห่งเขตและอัธยาศัย ชื่อว่าเขตตัชฌาสยสัมปทา ฯ 
 ชื่อว่าทิฏฐะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปสฺสิตพฺโพ ความว่า อัตภาพใด อันบุคคลย่อมเห็น เพราะ
เหตุนั้น อัตภาพนั้น ชื่อว่าทิฏฐะ ฯ ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า เห็น-เพ่งดู, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาว-
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กมฺเมสุ ต443, เปลี่ยน ต เป็น ริฏฺ  ด้วยสูตร สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโ  จ444, ลบ สฺ ท้ายธาตุ พร้อม รฺ 
อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน445, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  
สเรน วิโยชเย446, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกติ447, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต448 ฯ อัตภาพใด อันบุคคล ย่อมก าหนด ชื่อว่า
ธัมมะ, อันบุคคลเห็นด้วย อันบุคคลเห็นนั้น เป็นอัตภาพอันบุคคลก าหนดด้วย ชื่อว่าทิฏฐธัมมะ, ชื่อ
ว่าทิฏฐธัมมเวทนียะ เพราะวิเคาะห์ว่า ทิฏฺ ธมฺเม เวทิตพฺพา วิปากานุภวนวเสน ความว่า เจตนาใด 
อันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพที่พึงเห็นได้ ด้วยอ านาจแห่งการเสวยผล เพราะเหตุนั้น เจตนานั้น ชื่อ
ว่าทิฏฐธัมมเวทนียา ฯ วิท-ธาตุ มีความหมายว่า เสวย, ลง อนีย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพา- 
นียา449, วุทธิ อิ ที่ วิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ450, รัสสะ อี เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  
ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ451 (ในรูปไม่มีรัสสะ) ฯ ชื่อว่าทิฏฐธัมมเวทนียภูตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทิฏฺ ธมฺม-
เวทนียา จ สา ภูตา จ ความว่า เจตนาอันเสวยผลในอัตภาพที่พึงเห็นได้ด้วย เจตนาอันเสวยผลใน
อัตภาพที่พึงเห็นได้นั้น เป็นเจตนามีอยู่ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐธัมมเวทนียภูตะ เป็น       
วิสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ชื่อว่าลัทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า ลภิยิตฺถ ความว่า สมบัติใด อันบุคคลได้แล้ว เพราะเหตุนั้น 
สมบัตินั้น ชื่อว่าลัทธะ ฯ ลภ-ธาตุ มีความหมายว่า ได้, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต452, เปลี่ยน 
ต ปัจจัย เป็น ธ ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ453, เปลี่ยน ภฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ ด้วยสูตร หจตุตฺถาน -    
มนฺตาน  โท เธ454 ฯ สมบัติใด ใด อันบุคคลได้แล้ว ชื่อว่า ยถาลัทธะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส 
ฯ ยถา-ศัพท์ เป็นบทวิจฉาวาจกะ (ยถาลทฺธ แปลว่า ตามท่ีได้แล้ว ๆ) ฯ ชื่อว่าสัมปัตติ เพราะวิเคราะห์
ว่า สมฺปชฺชเต ความว่า ผลใด อันบุคคล ย่อมถึงพร้อม เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าสัมปัตติ หมายถึง
ผลที่ก าลังเป็นไปเป็นต้น ฯ ส  บทหน้า ปท-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยม-
ติยโว วา455, ลบ ปฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร คุปาทีนญฺจ456 ฯ ตามที่ได้แล้ว ๆ ด้วย ตามที่ได้ 
แล้ว ๆ นั้น เป็นผลสัมบัติด้วย ชื่อว่ายถาลัทธสัมปัตติ ฯ ชื่อว่านิมิตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิมยติ เอตฺถ 
ตทายตฺตวุตฺติตาย ความว่า ผลอันเหตุที่เป็นไปต่อเนื่องนั้น ย่อมใส่เข้าไป เพราะความเป็นไปต่อเนื่อง
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ของผลนั้น ในเหตุนั่น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่านิมิตตะ หมายถึงอดีตกรรม ฯ นิ บทหน้า มิ-ธาตุ มี
ความหมายว่า สอดแทรก-เพ่ิม ฯ เหตุแห่งผลสมบัติตามที่ได้แล้ว ๆ ชื่อว่ายถาลัทธสัมปัตตินิมิตตะ 
ยถาลทฺธสมฺปตฺตินิมิตฺต  นั่นเองเป็น ยถาลทฺธสมฺปตฺตินิมิตฺตก  ฯ ลง ก ปัจจัย ในสกัตถะ ด้วย สพฺพโต-
ศัพท์ ในสูตร สพฺพโต โก457 ฯ ชื่อว่ากัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า กริยิตฺถ ความว่า ธรรมชาตใด อันบุคคล
กระท าแล้ว เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ากัมมะ ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง รมฺม ปัจจัย 
ด้วยสูตร ธราทีหิ รมฺโม458 ฯ 
 ชื่อว่าพละ เพราะวิเคราะห์ว่า พลติ อภิภวติ เอเตน ความว่า ธรรมชาตใดย่อมครอบง า
กรรมคือความสามารถของสัญญมกรรม เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าพละ  หมายถึง
ความสามารถ ฯ พล-ธาตุ มีความหมายว่า ครอบง า-ย่ ายี, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา459 ฯ การให้ ชื่อว่าปทานะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ป บทหน้า ทา-ธาตุ มีความหมายว่า ให้, ลง ยุ ปัจจัย 
ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ460, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 461 ฯ ป-อุปสัค เป็นศัพท์ที่คล้อย
ตามความหมายของธาตุ ฯ ป บทหน้า ทาน-ศัพท์ มีความหมายว่า ให้ เหมือนประโยคว่า ชื่อว่า
สัมปทานะ เพราะเขาให้โดยชอบ ฯ การให้ซึ่งก าลังอย่างสมควร ชื่อว่าอนุพลัปปทานะ ฯ บทว่า อนุรูปํ 
เป็นบทกิริยาวิเสสนะของบทว่า ปทาน  ฯ ท่านอาจารย์ไม่ท าวิเคราะห์ว่า อนุรูปํ พลํ หรือ พลสฺส    
อนุรูปํ ปจฺฉา อนุพลํ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะในอนุฎีกาพระอภิธรรมเป็นต้น แสดง อนุ-ศัพท์ที่วาง
ไว้หลัง พล-ศัพท์ ในบทว่า พลานุปฺปทานวเสน นี้ ฯ แต่ท่านวาง อนุ-ศัพท์ไว้ข้างหน้า ไม่วางเหมือนใน
อนุฎีกาเป็นต้นที่วาง อนุ-ศัพท์ไว้ข้างหลัง พล-ศัพท์ ฯ อนุ-ศัพท์มิได้เป็นศัพท์ประเภทที่คล้อยตาม
ความหมายของธาตุเหมือน ป-ศัพท์ ท่านจึงวาง อนุ-ศัพท์ไว้ข้างหน้า เพ่ือให้รู้ว่า มีความหมายแยก
ออกไปต่างหาก ฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น อนุ-ศัพท์ในอนุฎีกาเป็นต้น จึงเป็นศัพท์ที่คล้อยตามความหมายของ
ธาตุ เพราะท่านไม่ยึดเอาความหมายว่า อนุรูป -สมควร ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ การเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ชื่อว่าวสะ การเกี่ยวข้องต่อการให้ซึ่งก าลังอย่างสมควร ชื่อว่าอนุพลัปปทานวสะ ฯ  
 ชื่อว่านิพพัตติตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิพฺพตฺตยิตฺถ ความว่า ความสืบต่อแห่งวิบากใด อัน
กรรมให้เกิดขึ้นแล้ว เพราะเหตุนั้น ความสืบต่อแห่งวิบากนั้น ชื่อว่านิพพัตติตะ ฯ นิ บทหน้า วตุ-ธาตุ 
มีความหมายว่า เป็นไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต462, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิ-   
กาโร463, ซ้อน วฺ และ ตฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน464, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท 
ธสฺส จ465 ฯ นิ-อุปสัค เป็นศัพท์เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ อันกรรมนั้นให้เกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่า      
ตันนิพพัตติตะ ฯ บทว่า เตน เป็นบทกัตตาในบทว่า นิพฺพตฺติตา ฯ ลงนิคคหิต ( -   ) อาคมหลัง ต-ศัพท์ 
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ด้วยสูตร นิคฺคหิตญฺจ466, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น นฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค467 ฯ ชื่อว่าวิปากะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า วิปจฺจติ ความว่า ผลใด ย่อมเผล็ด เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าวิปากะ ฯ วิ บทหน้า 
ปจ-ธาตุ มีความหมายว่า หุง-ต้ม, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา468, ลบสระ, วุทธิ อ ที่ 
ป เป็น อา, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 469 ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่ขยายความหมาย
ของธาตุ ฯ ความสืบต่อ ความเกี่ยวเนื่อง ชื่อว่าสันตติ หมายถึงความเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย ฯ ส  บท
หน้า ตนุ-ธาตุ มีความหมายว่า ขยาย-แผ่ไป, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร มิทาทีหิ ตติติโย470 ฯ ลบ นฺ ท้าย
ธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ471, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น นฺ 
ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค472 ฯ ความสืบต่อแห่งวิบาก ชื่อว่าวิปากสันตติ, อันกรรมนั้นให้เกิดขึ้นแล้ว
ด้วย อันกรรมนั้นให้ เกิดขึ้นแล้วนั้น เป็นความสืบต่อแห่งวิบากด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่ อว่า            
ตันนิพพัตติกวิปากสันตติ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 ชื่อว่าอันตรายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อนฺตรา เวมชฺเฌ อายนฺติ อาคจฺฉนฺติ ความว่า เสนียด
จัญไรเหล่าใด ย่อมมาในท่ามกลาง เพราะเหตุนั้น เสนียดจัญไรเหล่านั้น ชื่อว่าอันตรายะ ฯ บทว่า   
อนฺตรา เป็นบทนิบาต ฯ อิ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา473,  
วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ474, เปลี่ยน เอ เป็น อย ฯ ชื่อว่าอันตรายกระ เพราะวิเคราะห์ว่า 
อนฺตราเย กโรนฺติ ความว่า กรรมเหล่าใด ย่อมกระท าซึ่งอันตรายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น กรรม
เหล่านั้น ชื่อว่าอันตรายกระ ฯ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา475 ฯ ชื่อว่าอุปปีฬกะ เพราะวิเคราะห์ว่า อุปคนฺตฺวา ปีเฬติ ความว่า กรรมใด ย่อมเข้าไป
เบียดเบียนซึ่งกรรมอ่ืนที่มีวิบากอยู่ เพราะเหตุนั้น กรรมนั้น ชื่อว่าอุปปีฬกะ หมายถึงอกุศลกรรม ฯ 
อุป บทหน้า ปิฬ-ธาตุ มีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 476, 
เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 477, ทีฆะ อิ ที่ ปิ เป็น อี ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ-  
ปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ478 ฯ ใช้เป็น อุปปีฬิก  ก็มี ฯ ค านั้น ไม่งาม ฯ ชื่อว่าอุปัจเฉทกะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อุปคนฺตฺวา ฉินฺทติ ความว่า กรรมใด ย่อมเข้าไปตัดรอน ซึ่งกรรมอ่ืนที่มีวิบากอยู่ 
เพราะเหตุนั้น กรรมนั้น ชื่อว่าอุปัจเฉทกะ ฯ อุปฆาตกกรรมก็จัดเป็นกรรมเช่นเดียวกันกับอุปัจเฉทก -
กรรมนี้ ฯ อุป บทหน้า ฉิท-ธาตุ มีความหมายว่า ตัด-ขาด, ลง ณฺวุ ปัจจัย, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร 
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อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต479, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา480 ฯ อุปปีฬกกรรมด้วย 
อุปัจเฉทกกรรมด้วย ชื่อว่าอุปปีฬกอุปัจเฉทกะ ฯ บรรดากรรมทั้งสองนั้น อุปปีฬกกรรม คือ กรรมที่
ผูกมัดวิบากอันเกิดจากกรรมอ่ืนซึ่งเป็นวิบากที่จะมีความเป็นไปอย่างยาวนานนั้นไม่ให้เป็นไปยาวนาน 
ฯ อุปัจเฉทกกรรม คือกรรมที่ตัดรอนวิบากของกรรมอ่ืนแล้วตนเองส่งผล ฯ ถามว่า กรรมมี 4 อย่าง 
มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรม ฯ  เฉลยว่า ชนก-
กรรม คือกรรมเก่าที่ท าให้วิบากเกิดสืบต่อกันไป ส่วนอุปัตถัมภกกรรม (เมื่อ) กรรมอ่ืนและเจตนาใน
การนอบน้อม มีอยู่ ย่อมกระท าการอุดหนุนให้วิบากเกิดสืบต่อไป เพราะฉะนั้น จึงไม่กล่าวกรรมทั้ง 2 
ไว้ ฯ กรรมทั้งหลาย อันบุคคลกระท าแล้ว ชื่อว่ากัมมะ เป็นกัมมสาธนะ ฯ กรรมคืออุปปีฬกะและ 
อุปัจเฉทกะ ชื่อว่าอุปปีฬกอุปัจเฉทกกัมมะ เป็นอวธารณปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ  บทว่า           
ปฏิพาหิตฺวา แปลว่า ห้ามแล้ว ฯ ปติ บทหน้า วห -ธาตุ มีความหมายว่า น าไป, ลง ตฺวา ปัจจัย        
ในสมานกาล ด้วย ตุน ตฺวาน ตฺวา-โยควิภาคะในสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุนตฺวานตฺวา วา481, ลง อิ 
อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร482, ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา -
เทสโลปาคมา จ483, เปลี่ยน วฺ เป็น พฺ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ484, เปลี่ยน ปติ เป็น ปฏิ ด้วย
สูตร กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส485 ฯ ปติ-อุปสัค เป็นศัพท์ทีเ่ปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ   
 ชื่อว่านิทานะ เพราะวิเคราะห์ นิททนฺติ อตฺตโน ผล ปวตฺเตนฺติ ความว่า กรรมเหล่าใด 
ย่อมให้ คือย่อมให้ผลของตนเป็นไป เพราะเหตุนั้น กรรมเหล่านั้น ชื่อว่านิทานะ ฯ นิ บทหน้า ทา-ธาตุ 
มีความหมายว่า ให้, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ486, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 487 ฯ นิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่คล้อยตามความหมายของธาตุ ฯ ชื่อว่าตันนิทานะ เพราะวิเคราะห์
ว่า ตานิ กมฺมานิ นิทานานิ เยส เต ความว่า กรรมทั้งสองเหล่านั้น เป็นเหตุ คือเป็นการกระท า
เบื้องต้นแห่งอันตรายเหล่าใด (เพราะเหตุนั้น) อันตรายเหล่านั้น ชื่อว่าตันนิทานะ เป็นอตัคคุณ -   
พหุพพีหิสมาส ฯ  ลงนิคคหิต ( -   ) ที่ ต ข้างหน้า ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ488, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น นฺ 
ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค489 ฯ 
 ชื่อว่าอธิปเปตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อธิปฺปิยเต อิจฺฉิยเต ความว่า ประโยชน์ใด อัน
อาจารย์ ย่อมต้องการ เพราะเหตุนั้น ประโยชน์นั้น ชื่อว่าอธิปเปตะ ฯ อธิ ป บทหน้า อิ -ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต490 ฯ ประโยชน์ใดใด อันอาจารย์ต้องการ ชื่อ
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ว่ายถาธิปเปตะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ ยถา-ศัพท์ เป็นวิจฉาวาจกะ (ยถาธิปฺเปต แปลว่า 
ตามที่ต้องการแล้ว ๆ ) ฯ ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อริยติ ปวตฺติยติ ความว่า ผลใด อันอาจารย์ 
ย่อมให้เป็นไป ตามเหตุคือเจตนาแห่งการนอบน้อม เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าอัตถะ หมายถึงผลแห่ง
การนอบน้อมพระรัตนตรัย ฯ อร-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สูวุสานมูวุสานโต โถ 
จ491 ฯ ตามที่ต้องการแล้ว ๆ ด้วย ตามที่ต้องการแล้ว ๆ นั้น เป็นประโยชน์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่ายถาธิปเปตัตถะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ความส าเร็จ ชื่อว่าสิทธิ , ความส าเร็จแห่ง
ประโยชน์ตามที่ต้องการแล้ว ๆ ชื่อว่ายถาธิปเปตัตถสิทธิ,  ชื่อว่ายถาธิปเปตัตถสิทธิวิพันธกะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ยถาธิปฺเปตตฺถสิทฺธึ วิพนฺธนฺติ ความว่า อันตรายเหล่าใด ย่อมห้ามซึ่งความส าเร็จแห่ง
ประโยชน์ตามที่ต้องการแล้ว ๆ เพราะเหตุนั้น อันตรายเหล่านั้น ชื่อว่ายถาธิปเปตัตถสิทธิวิพันธกะ ฯ 
วิ บทหน้า พนฺธ-ธาตุ มีความหมายว่า ผูก, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา492, เปลี่ยน 
ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 493 ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ 
 ชื่อว่าโรคะ เพราะวิเคราะห์ว่า รุชติ ความว่า อาพาธใด ย่อมเสียดแทง หรือให้สัตว์
เดือดร้อน เพราะเหตุนั้น อาพาธนั้น ชื่อว่าโรคะ ฯ ธาตุก าเริบเพราะมีปัจจัยที่เป็นข้าศึกกันเป็น
สมุฏฐาน เป็นเหตุใกล้ของโรคแม้ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน จะกล่าวไปไยถึงเหตุนอกนี้เล่า ฯ ก็โรคนั้น จะ
พึงมีในฐิติขณะและภังคขณะ เพราะรูปธรรมยังมีผลเหลืออยู่ ฯ รุช -ธาตุ มีความหมายว่า เป็นโรค-
เจ็บป่วย-เสียดแทง, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ494, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อุ ที่ รุ เป็น โอ, 
เปลี่ยน ช เป็น ค ด้วยสูตร กคา จชาน 495 ฯ โรคเป็นเบื้องต้น แห่งเสนียดจัญไรมีภัยเป็นต้น (เพราะ
เหตุนั้น) เสนียดจัญไรมีภัยเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าโรคาทิ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ อันตรายคือโรค
เป็นต้น ชื่อว่าโรคาทิอันตรายะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ ป บทหน้า วตุ -ธาตุ มีความหมายว่า 
เป็นไป, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร มิทาทีหิ ตติติโย496 ฯ ป-อุปสัค เป็นศัพท์ที่ขยายความหมายของธาตุ ฯ 
ความเป็นไป หามิได้ ชื่อว่าอัปปวัตติ, เปลี่ยน น เป็น อน ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส497 ฯ บทว่า 
สาเธติ แปลว่า ย่อมให้ส าเร็จ ฯ สาธ-ธาตุ มีความหมายว่า ส าเร็จ, ติ วัตตมานาวิภัตติ, ลง เณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยการิตานิ เหตฺวตฺเถ จ498 ฯ 
 การเริ่มต้น คือการกระท าเบื้องต้น ชื่อว่าอารัมภะ ฯ รภ-ธาตุ มีความหมายว่า ร้ายกาจ ฯ 
ราภย  หมายถึงความเป็นผู้ร้ายกาจ ฯ อา บทหน้า รภ-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา499, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ500, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ 
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ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค501 ฯ การเริ่มต้นแห่งปกรณ์ ชื่อว่าปกรณารัมภะ หมายถึง เบื้องต้นแห่ง
ปกรณ์ ฯ การนอบน้อม ชื่อว่าปณามะ หมายถึงการโน้มไปในคุณของพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา 
และใจ ฯ ป บทหน้า นม-ธาตุ มีความหมายว่า กราบ-ไหว้, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ502 ฯ การ
นอบน้อมซึ่งพระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนัตตยปณามะ ฯ การกระท า ชื่อว่ากรณะ ฯ กร-ธาตุ มีความหมาย
ว่า ท า, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ503 ฯ การกระท าการนอบน้อมพระรัตนตรัย ชื่อว่ารตนัตตย
ปณามกรณะ หมายถึงการประกอบการกราบไหว้ ฯ การกราบไหว้ ชื่อว่าวันทนา, ชื่อว่าปโยคะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ปยุชฺชติ เอเตน ความว่า การกราบไหว้ อันอาจารย์ ย่อมประกอบด้วยธรรมชาตคือ
เจตนานั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าปโยคะ ฯ อาจารย์บางพวกกล่าวว่า วาจา ชื่อว่าปโยคะ 
ฯ เพราะฉะนั้น ในอนุฎีกาพระอภิธรรม ท่านพระธัมมปาลาจารย์ฝ่ายพทรติตถวิหารวาสี จึงกล่าวไว้ว่า 
การนอบน้อม ชื่อว่าปณามะ, การกระท าอันโน้มไปในคุณของพระศาสดา ด้วยกาย วาจ และใจ ชื่อว่า
กรณะ, การกระท าการนอบน้อม ชื่อว่าปณามกรณะ หมายถึงการประกอบด้วยการกราบไหว้ ฯ ชื่อว่า
อารัทธะ เพราะวิวเคราะห์ว่า อารพฺภยิตฺถ ความว่า วิธีใด อันอาจารย์ เริ่มแล้ว เพราะเหตุนั้น วิธีนั้น 
ชื่อว่าอารัทธะ ฯ อา บทหน้า รภ-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต504, 
เปลี่ยน ต เป็น ธ ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ505, เปลี่ยน ภฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ ด้วยสูตร หจตุตฺถาน-   
มนฺตาน  โท เธ506 ฯ ชื่อว่ายถารัทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปกาโร อารทฺโธ อสฺส ความว่า วิธีแห่งปกรณ์
นั้น อันอาจารย์ เริ่มแล้ว เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่ายถารัทธะ ฯ ยถา-ศัพท์ มีความหมายว่า    
ปการะ (วิธี) ฯ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ตามที่เริ่มแล้วด้วย ตามที่เริ่มแล้วนั้น เป็นปกรณ์ด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายถารัทธปกรณะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ อันตราย หามิได้ ชื่อว่า
อนันตรายะ ฯ น -ศัพท์ มีความหมายปฏิเสธ ฯ เปลี่ยน น เป็น อนฺ ด้วยสูตร สเร อนฺ 507 ฯ มี
ความหมายว่า เพราะไม่มีอันตราย ฯ จักส าเร็จ ชื่อว่าปริสมาปนะ ฯ ปริ ส  บทหน้า อาป -ธาตุ มี
ความหมายว่า ส าเร็จ, ลง ยุ ปัจจัยในอนาคตกาล ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ508, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ฯ ใน
ค าว่า ปริสมาปนตฺถ  นี้ เปลี่ยน ส จตุตถีวิภัตติ เป็น ตฺถ  ด้วย ตุ -ศัพท์ ในสูตร อาย จตุตฺเถกวจนสฺส 
ตุ509 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ การกระท าการนอบน้อมพระรัตนตรัย อันบุคคลท าแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่
ความส าเร็จ ชื่อว่าปริสมาปนัตถะ เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ เจว-ศัพท์ เป็นศัพท์รวมนิบาต มี
ความหมายว่า สมุจจยะ (แปลว่า และ) ฯ ชื่อว่าโสตุ เพราะวิเคราห์ว่า ปกรณํ สุณิสฺสนฺติ ความว่า ชน
เหล่าใด จักรับฟัง ซึ่งปกรณ์ เพราะเหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อว่าโสตุ ฯ สุ-ธาตุมีความหมายว่า  ฟัง, ลง ตุ 

                                                      

 501 รูป. -/49/46. 
 502 รูป. -/580/424. 
 503 รูป. -/596/434. 
 504 รูป. -/622/450. 
 505 รูป. -/607/441. 
 506 รูป. -/608/442. 
 507 รูป. -/345/230. 
 508 รูป. -/596/434. 
 509 รูป. -/304/188. 
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ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา510, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ511 ฯ ด้วย จ-ศัพท์ที่มี
ความหมายว่า อเปกขะ ซึ่งตั้งอยู่ในฐานของตน เป็นเหตุให้รู้ว่าท่านพระอนุรุทธาจารย์ มิได้ปฏิบัติคือ
แต่งคัมภีร์อันมีการกราบไหว้เป็นเบื้องหน้าอย่างเดียว ฯ การกราบไหว้ ชื่อว่าวันทนา ฯ วนฺท -ธาตุ มี
ความหมายว่า กราบ-ไหว้, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ512, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 513, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ฯ ชื่อว่าปุพพังคมา เพราะวิเคราะห์ว่า ปุพฺเพ คจฺฉติ ความว่า การ
กราบไหว้ใด ย่อมเป็นไปในเบื้องหน้า เพราะเหตุนั้น การกราบไหว้นั้น ชื่อว่าปุพพังคมา ฯ ปุพฺพ -    
สัททูปปทะ คมุ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา514, ลง อา ปัจจัย
อิตถีลิงค์อีก, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร พฺยญฺชเน จ515, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น งฺ ด้วยสูตร 
วคฺคนฺต  วา วคฺเค516 ฯ ชื่อว่าวันทนาปุพพังคมา เพราะวิเคราะห์ว่า วนฺทนา ปุพฺพงฺคมา อสฺสา ความ
ว่า การกราบไหว้ อันเป็นไปในเบื้องหน้า แห่งการปฏิบัตินั่น เพราะเหตุนั้น การปฏิบัตินั้น ชื่อว่า 
วันทนาปุพพังคมา เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ การปฏิบัติ คือการเริ่มคัมภีร์ ด้วยอ านาจการเล่า
เรียนเป็นต้น ชื่อว่าปฏิปัตติ ฯ ปติ บทหน้า ปท -ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร        
มิทาทีหิ ตติติโย517, ลบ ทฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ518, 
เปลี่ยน ปติ เป็น ปฏิ ด้วยสูตร กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส519 ฯ อันตราย หามิได้ ชื่อว่าอนันตรายะ ฯ การเล่า
เรียน ชื่อว่าอุคคหณะ ฯ อุ บทหน้า คห-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา-ยึดเอา, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
นนฺทาทีหิ ยุ520, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 521, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต 
ณ522 ฯ การทรงจ า ชื่อว่าธารณะ ฯ ธร-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงจ า, ลง ยุ ปัจจัย ฯ การเล่าเรียนด้วย 
การทรงจ าด้วย ชื่อว่าอุคคหณธารณะ ฯ ท าเป็นเอกวจนะ ด้วยสูตร ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ ตูริย โยคฺค - 
เสนงฺคขุทฺทชนฺตุกวิวิธวิรุทฺธวิสภาคตฺถาทีนญฺจ523 ฯ การเล่าเรียนและการทรงจ า เป็นเบื้องต้นแห่งการ
สอบถามเป็นต้นเหล่าใด การสอบถามเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอุคคหณธารณาทิ เป็นตั คคุณฉัฏฐี-   
พหุพพีหิสมาส ฯ ความส าเร็จ โดยชอบ ชื่อว่าสังสิชฌนะ ฯ ความส าเร็จแห่งการสอบถามมีการเล่า
เรียนและการทรงจ าเป็นต้น ชื่อว่าอุคคหณธารณาทิสังสิชฌนะ, ความส าเร็จแห่งการสอบถามมีการ
เล่าเรียนและการทรงจ าเป็นต้น แห่งประโยชน์นั้น ชื่อว่าอุคคหณธารณาทิสังสิชฌนัตถะ ฯ อีกอย่าง

                                                      

 510 รูป. -/568/414. 
 511 รูป. -/434/318. 
 512 รูป. -/596/434. 
 513 รูป. -/570/417. 
 514 รูป. -/599/437. 
 515 รูป. -/54/50. 
 516 รูป. -/49/46. 
 517 รูป. -/668/489. 
 518 รูป. -/488/351. 
 519 รูป. -/43/43. 
 520 รูป. -/596/434. 
 521 รูป. -/570/417. 
 522 รูป. -/550/402. 
 523 รูป. -/359/257. 
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หนึ่ง ฯ การกระท าการนอบน้อม อันบุคคลกระท าแล้วเพ่ือประโยชน์แก่ความส าเร็จแห่งการสอบถามมี
การเล่าเรียนและการทรงจ าเป็นต้น ชื่อว่าอุคคหณธารณาทิสังสิชฌนัตถะ เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ 
จ-ศัพท์ที่ตั้งอยู่ในฐานของตน มีความหมายว่า สมุจจยะ ฯ สมุจจยะ คือ การรวบรวม เรียกว่าท าการ
รวบรวมสภาวะที่แตกต่างกันให้เกี่ยวเนื่องกัน ฯ ดังเช่น เมื่อกล่าว จ-ศัพท์ในค าว่า ปริสมาปนตฺถญฺเจว 
(มีประโยชน์เพ่ือความส าเร็จ) ก็ให้รู้ว่า อุคฺคหณธารณาทิส สิชฺฌนตฺถ  (มีประโยชน์คือความส าเร็จแห่ง
การสอบถามมีการเล่าเรียนและการทรงจ าเป็นต้น), เมื่อกล่าว จ-ศัพท์ในค าว่า อุคฺคหณธารณาทิส 
สิชฺฌนตฺถ  (มีประโยชน์คือความส าเร็จแห่งการสอบถามมีการเล่าเรียนและการทรงจ าเป็นต้น) ก็ให้รู้ว่า 
อย่างอ่ืนก็มีด้วย ฯ 
 บทว่า สา เป็นบทวุตตกัตตาในสองบทว่า ปฏิพาหิตฺวา สาเธติ ฯ บทว่า วนฺทเนยฺย-    
วนฺทกาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เขตฺตชฺฌาสย- ฯ บทว่า เขตฺตชฺฌาสยสมฺปทาหิ เป็นบทเหตุกรณะ 
ในบทว่า -ภูตา ฯ บทว่า ทิฏฺ ธมฺมเวทนียภูตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สา ฯ บทว่า ยถาลทฺธสมฺปตฺติ
นิมิตฺตกสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กมฺมสฺส ฯ บทว่า กมฺมสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า -ปทาน- 
ฯ บทว่า อนุพลปฺปทานวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิพาหิตฺวา ฯ บทว่า ตนฺนิพฺพตฺติตวิปาก
สนฺตติยา เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อนฺตราย- ฯ บทว่า อนฺตรายกรานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า  
อุปปีฬกอุปจฺเฉทกกมฺมานิ ฯ บทว่า อุปปีฬกอุปจฺเฉทกกมฺมานิ เป็นบทกรรมในบทว่า ปฏิพาหิตฺวา ฯ 
บทว่า ปฏิพาหิตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยาในบทว่า สาเธติ ฯ สองบทว่า ตนฺนิทานาน  ยถาธิปฺเปตตฺถ
สิทฺธิวิพนฺธกาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โรคาทิอนฺตรายาน  ฯ บทว่า โรคาทิอนฺตรายาน  เป็นบท  
สัมพันธะในบทว่า อปฺปวตฺตึ ฯ บทว่า อปฺปวตฺตึ เป็นบทกรรมในบทว่า สาเธติ ฯ บทว่า สาเธติ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า กรณ  ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ บทว่า   
ตสฺมา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า กต  ฯ บทว่า ปกรณารมฺเภ เป็นบทอาธาระในบทว่า กรณ  หรือเป็น
บทอาธาระในบทว่า กต  ฯ บทว่า ยถารทฺธปกรณสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -สมาปน- ฯ บทว่า 
อนนฺตราเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -สมาปน- ฯ สองบทว่า ปริสมาปนตฺถญฺเจว อุคฺคหณ
ธารณาทิส สิชฺฌนตฺถญฺจ เป็นบทตทัตถสัมปทานะ หรือบทตุลยาธิกรณวิเสสนะในบทว่า กรณ  หรือเป็น
บทสัมปทานะในบทว่า กต  ฯ บทว่า โสตูนญฺจ เป็นบทสัมพันธะในสองบทว่า ปฏิปตฺติยา อุคฺคหณ
ธารณ- ฯ บทว่า วนฺทนาปุพฺพงฺคมาย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปฏิปตฺติยา ฯ บทว่า ปฏิปตฺติยา เป็น
บทเหตุกรณะในบทว่า -ส สิชฺฌนตฺถ  ฯ บทว่า อนนฺตราเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ส สิชฺฌนตฺถ  
ฯ บทว่า อุคฺคหณธารณาทิส สิชฺฌนตฺถญฺจ เป็นบทสัมปทานะ หรือบทวิเสสนะในบทว่า กรณ  หรือเป็น
บทสัมปทานะในบทว่า กต  ฯ บทว่า รตนตฺตยปณามกรณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ บทว่า 
รตนตฺตยปณามกรณ  เป็นบทกรรมในบทว่า กต  ฯ บทว่า กต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ  
 (17) พึงทราบการอธิบายความในประโยคว่า สา จ วนฺทเนยฺยวนฺทกานํ...สาเธติ นี้ ดังนี้ 
ฯ ปณามเจตนา (เจตนาในการนอบน้อม) อันถึงพร้อมด้วยเขตและอัธยาศัยเป็นเหตุ ที่เป็นเจตนาให้ผล
ในปัจจุบัน เป็นไปในปฐมชวนะ ย่อมป้องกันกรรมทั้งสอง อันจะท าอันตรายต่อความสืบต่อแห่งวิบาก
อันเจตนาให้เกิดแล้วด้วยกรรมในอดีต แล้วให้ส าเร็จความไม่เป็นไปแห่งอันตรายทั้งหลาย ฯ ส่วนทาน
เจตนา ต้องประกอบด้วยเหตุ 4 ประการ คือ ทานวัตถุอันได้มาโดยชอบธรรม, ทานเจตนาที่เข้มแข็ง, 
ปฏิคคาหกบุคคลผู้เป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์, ช่วงเวลาที่ออกจากสมาบัติใหม่ ๆ จึงจะให้ผล
เป็นปัจจุบันได้ ฯ ส าหรับปณามเจตนา เพียงครบเหตุ 2 ประการ คือถึงพร้อมด้วยเขตตะ, ถึงพร้อม
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ด้วยอัธยาศัย ก็สามารถให้ผลเป็นปัจจุบันได้ ฯ ถามว่า ก็ปณามเจตนานั้น ย่อมป้องกันกรรมทั้งสอง 
ด้วยอะไร ฯ เฉลยว่า ย่อมป้องกันกรรมทั้งสองได้ด้วยอ านาจช่วยสนับสนุนตามสมควรแก่กรรม หาใช่
เป็นปัจจัยแก่กรรมในอดีตไม่ ฯ ความจริง ปัจจยุปปันนธรรมย่อมเป็นปัจจัยในปัจจุบันกาลเท่านั้น ไม่
เป็นปัจจัยในอดีตกาลและอนาคตกาล ฯ ส่วนปัจจัยย่อมมีทั้ง 3 กาล ฯ ในพระบาลีปัฏฐาน มีค าที่มา
ในคันถิบทดังนี้ ปัจจยุปปันนธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้โดยเป็นอดีตกาลและอนาคตกาล 
ส่วนปัจจัยได้ตรัสไว้ในกาลทั้ง 3 ฯ เพียงความเป็นไปอย่างยาวนานแห่งความสืบต่อของวิบาก ด้วย
ความเป็นเหตุที่กระท าร่วมกัน ท่านก็กล่าวว่า ชื่อว่าการช่วยสนับสนุน ฯ บทว่า กมฺมสฺส หมายถึง
กรรมที่สั่งสมไว้ในภพก่อน ๆ ฯ ถามว่า ก็กรรมที่เป็นอดีตนั้นช่วยสนับสนุนในปัจจุบัน มิใช่หรือ 
เพราะฉะนั้น กรรมที่เป็นอดีตนั้น จึงเป็นกรรมที่ช่วยสนันสนุนกรรมที่สั่งสมไว้ในภพก่อน ๆ นั้น ฯ 
เฉลยว่า จริง กรรมที่เป็นอดีตช่วยสนับสนุน จึงเรียกว่าอุปัตถัมภกกรรม ฯ ความจริง กรรมที่เป็นอดีต
เป็นกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ความสืบต่อแห่งวิบากแห่งชนกกรรมที่มีผลสมบัติตามที่ได้แล้ว ๆ ท าให้
เป็นไปอย่างยาวนาน ฯ ความจริง ค าขยายความนี้ก็เสมอเหมือนกับคัมภีร์นั้น ๆ เพระฉะนั้น จึงเป็น
ความเข้าใจอย่างเดียวกัน ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า กรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่กรรมที่เป็น
อดีต กรรมที่เป็นอดีตจึงป้องกันอกุศลกรรมทั้งหลายได้ ฯ นักศึกษาไม่ควรเชื่อค านี้ ฯ เพราะกรรมที่
เป็นปัจจุบันหาเป็นปัจจัยแก่กรรมที่เป็นอดีตได้ไม่ ฯ ในพระบาลีปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้
ตรัสปัจจยุปันน-ธรรมโดยความเป็นอดีตกาลและอนาคตกาล แต่ตรัสโดยความเป็นปัจจุบันกาล ฯ 
ส่วนปัจจัย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในกาลทั้ง 3 ฯ ท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวกรรมที่เป็นอดีตไว้ใน
คัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งโดยเป็นผู้กระท าที่ป้องกันอกุศลกรรมทั้งหลายได้ ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า 
เมื่อสัมพันธ์บทว่า กมฺมสฺส เป็นฉัฏฐีวิภัตติ บทว่า อนุพลปทานวเสน มีความว่า ด้วยอ านาจการยึดเอา
ซึ่งก าลัง และบทว่า กมฺมสฺส เป็นกัตตาในบทว่า -ทาน- โดยกรรม จึงส าเร็จความว่า บทว่า อนุพลป
ทานวเสน มีความว่า ด้วยอ านาจการให้ก าลัง ดังนั้น กรรมที่เป็นอดีตเป็นปัจจัยนั่นเอง ส่วนกรรมที่
เป็นปัจจุบัน ย่อมป้องกันอกุศลกรรมทั้งหลายได้ ฯ ค านี้เหมาะสม ฯ เพราะกรรมที่เป็นอดีตที่ให้ผล
เป็นปัจจัยแก่กรรมที่เป็นปัจจุบันป้องกันอกุศลกรรมทั้งหลายแห่งความสืบต่อแห่งวิบากของตน ฯ ท่าน
อาจาย์มิได้กล่าวค าแม้นี้ในคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งไว้ ฯ เหตุที่ท าร่วมกันเป็นสภาวะที่มีผลอย่างเดียวเสมอ
เหมือนกันจึงเป็นเพียงปัจจัยนั่นเอง ฯ ชื่อว่าการป้องกันย่อมไม่มีโดยแท้ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวว่า การ
ป้องกันความไม่กระท าแห่งอันตรายมีโรคเป็นต้นที่เป็นอกุศลกรรมโดยเป็นปัจจัยเพ่ือความเป็นไป
อย่างยาวนานแห่งความสืบต่อแห่งวิบาก ฯ 
 (18) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวถึงเนื้อหาคัมภีร์ ดังนี้ จึงกล่าว
ค าว่า อภิเธยฺยกถนํ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ส่วนการกล่าวเนื้อหาคัมภีร์ไว้ ก็เพราะคัมภีร์ซึ่งมี
เนื้อหาปรากฏชัดเจนแล้วเท่านั้น อันวิญญูชนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติตามได้ ด้วยอ านาจกิจมีการเรียน
เป็นต้น ฯ 
 การกล่าว ชื่อว่ากถนะ หมายถึงการกล่าวของอาจารย์ ฯ กถ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว-
พูด, ลง ยุ ปัจจัยด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ524 ฯ การกล่าวเนื้อหาคัมภีร์ หมายถึงการกล่าวเนื้อหาคัมภีร์อัน
ปกรณ์ทีร่วบรวมข้ึนแล้ว (เป็นไปกับด้วยส่วนย่อย) พึงให้รู้ได้ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าวิทิตะ 
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เพราะวิเคราะห์ว่า เวทิตพฺโพ ความว่า เนื้อหาใด อันวิญญชนทั้งหลายพึงรู้ เพราะเหตุนั้น เนื้อหานั้น 
ชื่อว่าวิทิตะ ฯ วิท-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง กฺต ปัจจัย ด้วยสูตร ภยาทีหิ มติพุธิปูชาทีหิ จ กฺโต525, 
ลง อิ อาคมด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร526 ฯ ชื่อว่าวิทิตาภิเธยยะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิทิโต ปากโฏ     
อภิเธยฺโย อสฺมึ ความว่า เนื้อหาในคัมภีร์นั้น อันวิญญูชนรู้แล้ว คือปรากฏ เพราะเหตุนั้น คัมภีร์นั้น ชื่อ
ว่าวิทิตาภิเธยยะ เป็นตัคคุณสัตตมีพหุพพีหิสมาส ฯ เอว-ศัพท์ปฏิเสธคัมภีร์ที่มีเนื้อหาที่ไม่ปรากฏ ฯ 
ชื่อว่าคันถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺเถ คนฺเถติ ปกาเสติ เอตฺถ เอเตน วา ความว่า พระอนุรุทธาจารย์
ย่อมแสดง คือย่อมประกาศเนื้อหาใปกรณ์นี้ หรือด้วยปกรณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าคันถะ ฯ 
คนฺถ-ธาตุมีความหมายว่า แสดง-ประกาศ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา527 ฯ ชื่อว่า
วิญญู เพราะวิเคราะห์ว่า บุคคลเหล่าใด ย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ โดยปกติ 
เพราะเหตุนั้น บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าวิญญู ฯ วิ บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง รู ปัจจัย ด้วย
สูตร ภิกฺขาทิโต จ528, ลบ รฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน529 ฯ การเล่าเรียน เป็นเบื้องต้น 
แห่งกิจมีการทรงจ าเป็นต้นเหล่าใด กิจมีการทรงจ าเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอุคคหณาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐี
พหุพพีหิสมาส ฯ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ชื่อว่าวสะ ความเชื่อมโยงแห่งกิจมีการเล่าเรียนเป็นต้น 
ชื่อว่าอุคคหณาทิวสะ ฯ ชื่อว่าปฏิปัชชิตัพพะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิปชฺชิยเต ความว่า คัมภีร์ใด อัน
วิญญูชนทั้งหลายพึงปฏิบัติ คือพึงเพียรพยายาม เพราะเหตุนั้น คัมภีร์นั้น ชื่อว่าปฏิปัชชิตัพพะ ฯ ปฏิ 
บทหน้า ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ตพฺพ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา530, ลง ย 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ โย531, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร532 ฯ เปลี่ยน ทฺย เป็น ช ด้วย
สูตร ตสฺส จ วคฺคยการวการตฺต สธาตฺวนฺตสฺส533, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน534 ฯ ศัพท์แห่ง
ความรู้ ย่อมมี จากคัมภีร์นั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าภาวะ ฯ ความเป็นแห่งคัมภีร์อันวิญญูชนพึง
ปฏิบัติ ชื่อว่าปฏิปัชชิตัพพภาวะ ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ไม่กล่าวว่า ปฏิปชฺชิตพฺพภาวทสฺสนตฺถ  (เพ่ือ
แสดงความเป็นคัมภีร์อันวิญญูชนพึงปฏิบัติได้) แต่กล่าวว่า ปฏิปชฺชิตพฺพภาโว (ความเป็นคัมภีร์อัน
วิญญูชนพึงปฏิบัติได้) เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า ก็ถ้ากล่าวว่า ปฏิปชฺชิตพฺพภาวทสฺสนตฺถ  ไม่งาม ฯ 
เพราะท่านวาจิสสราจารย์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาสัจจสังเขปว่า การกล่าวถึงเนื้อหาอันวิญญูชนพึง
ปฏิบัติด้วยปกรณ์ที่รวบรวมข้ึนแล้ว เพ่ือแสดงความเป็นปกรณ์อันวิญญูชนพึงเพียรพยายาม ฯ 
 บทว่า อภิเธยฺยกถน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วิทิตาภิเธยฺยสฺเสว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
คนฺถสฺส ฯ บทว่า คนฺถสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปฏิปชฺชิตพฺพภาวโต ฯ บทว่า วิญฺญูหิ เป็นบท  
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กัตตาในบทว่า ปฏิปชฺชิตพฺพ- ฯ บทว่า อุคคหาทิวเสน เป็บบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิปชฺชิตพฺพ- ฯ 
บทว่า ปฏิปชฺชิตพฺพภาวโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า อภิเธยฺยกถน  ฯ 
 (19) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า การแสดงวิธีการแต่งและประโยชน์ไว้ เพ่ืออะไร ดังนี้ จึง
กล่าวว่า กรณํ เป็นต้น ฯ มีวาจาประกอบความว่า อนึ่ง การประกาศวิธีการแต่งและประโยชน์ไว้ ก็
เพ่ือให้เกิดความขะมักเขม้นแก่นักศึกษาทั้งหลาย ฯ  
 การแสดง คือการประกาศ ชื่อว่าสันทัสสนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ส  บทหน้า ทิส -ธาตุมี
ความหมายว่า เห็น-เพ่งดู, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ535, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 536,  เปลี่ยน อิ ที่ ทิ เป็น อ  ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ537, 
เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น นฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค538, ซ้อน สฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน539 ฯ 
ถามว่า ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า กรณปฺปการปฺปโยชนสนฺทสฺสน  ไว้ เพราะเหตุอะไร จึงใส่ ส -อุปสัค
เอาไว้ ฯ เฉลยว่า ความจริง ทิส-ธาตุ มีความหมายว่า เห็น-เพ่งดู เพราะฉะนั้น จึงใส่ ส -อุปสัคไว้เพ่ือให้
รู้ว่า ทิส-ธาตุมีความหมายว่า ประกาศ ฯ การประกาศวิธีการแต่งและประโยชน์ ชื่อว่ากรณัปการัป -
ปโยชนะ ฯ ความจริง ควรกล่าวเป็นเอกวจนะว่า กรณปฺปการปฺปโยชนสนฺทสฺสน  แต่ท่านกล่าวเป็น 
พหุวจนะว่า สนฺทสฺสนานิ เพราะเพ่งถึงบทว่าวิธีการแต่งและประโยชน์ทั้งสองเป็นบทที่มีกิริยาคือการ
ประกาศ ฯ ท่านเรียกว่า พหุวจนะ ด้วยอ านาจรวมกันเป็นกลุ่มมาก ฯ จ-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ เหมือน 
จ-ศัพท์ที่เป็นวิเสสัตถะในประโยคว่า ธีโร จ ทาน อนุโมทนาโน (ท่ีพิเศษคือ นักปราชญ์ อนุโมทนาทาน
อยู่) ฯ ชื่อว่าโสตุ เพราะจักฟัง ฯ ชื่อว่าชน เพราะให้กิเลสเป็นต้นเกิดขึ้น หมายถึงปุคคล ฯ ชน -ธาตุมี
ความหมายว่า เกิด-ให้เกิด, ลง อ ปัจจัยด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา540 ฯ ชนคือผู้จะฟัง ชื่อว่า     
โสตุชนะ เป็นอวธารณปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ความพยายามโดยชอบ ชื่อว่าสมุสสาหะ ฯ ส  อุ บท
หน้า สห-ธาตุมีความหมายว่า อดทน, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ541, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ ที่ ส 
เป็น อา ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต542 ฯ ความอุตสาหะของโสตุชนทั้งหลาย (นักศึกษา) ชื่อ
ว่าโสตุชนสมุสสาหะ ฯ ความเกิด ชื่อว่าชนนะ ฯ ชน-ธาตุมีความหมายว่า เกิด-ให้เกิด, ลง ยุ ปัจจัยใน
อนาคตกาล ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ543, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ฯ ความเกิดขึ้นแห่งความอุตสาหะของ
นักศึกษา ชื่อว่าโสตชนสมุสสาหชนนะ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ การประกาศวิธีการแต่งและประโยชน์เพ่ือยัง
ความอุตสาหะให้เกิดแก่นักศึกษา มีรูปศัพท์เป็น โสตุชนสมุสฺสาหชนนตฺถ  (เพ่ือให้เกิดความอุตสาหะ
แก่นักศึกษา) เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ 
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 บทว่า กรณปฺปการปฺปโยชนสนฺทสฺสนานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า โสตุชนสมุสฺสาหชนนตฺถ  
เป็นบทสัมปทานะในบทว่า สนฺทสฺสนานิ ฯ 
  (20) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า การกล่าวถึงชื่อคัมภีร์ เพ่ืออะไร ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า 
อภิธาน เป็นต้น ฯ เฉลยว่า การกล่าวชื่อคัมภีร์ เพ่ือสะดวกแก่การเรียก (มีประโยชน์คือง่ายต่อการ
เรียก) ฯ 
 การกล่าวซึ่งชื่อ ชื่อว่าอภิธานกถนะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ การเรียก คือการกล่าว
ซึ่งชื่อ ชื่อว่าโวหาระ ฯ หร-ธาตุ มีความหมายว่า น าไป, วิ อว บทหน้า หร-ธาตุมีความหมายว่า พูด-
กล่าว, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ544, ลบ ณฺ อนุพันธ์ที่เป็นการิตปัจจัย, วุทธิ อ ที่ ห เป็น อา, 
เปลี่ยน อว เป็น โอ ด้วยสูตร โอ อวสฺส545, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  
สเรน วิโยชเย546, ลบสระ อิ ที่ วิ ด้วยสูตร สรา สเร โลปํ547, น า วฺ ไปประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร 
นเย ปร  ยุตฺ เต548 ฯ ความสบาย คือความไม่ล าบาก ชื่อว่าสุขะ เป็นภาวสาธนะ ฯ สุข -ธาตุ มี
ความหมายว่า ท าให้เป็นสุข, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา549 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ การ
กล่าวชื่อเพ่ือความสุขต่อการเรียก ประกอบเป็น โวหารสุขตฺถ  เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ 
 บทว่า อภิธานกถน  เป็ลิงคัตถะ ฯ บทว่า โวหารสุขตฺถ  เป็นบทสัมปทานะหรือตุลยาธิกรณ
วิเสสนะในบทว่า กถน  ฯ 
 (21) ท่านอาจารย์กล่าวว่า เนื้อความที่สรุปอธิบายความที่ได้กล่าวแล้วนี้ เป็นเนื้อความ
รวมในคาถาเริ่มต้นปกรณ์นี้ ฯ เนื้อความมีเป็นต้นว่า ปรมวิจิตฺตนยสมนฺนาคต  อย่างนี้ นี้ เป็นเนื้อความ
รวมของคาถานี้ ในคาถาเริ่มต้นปกรณ์นี้ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นนิทัสสนัตถะ ฯ การเกิดขึ้น คือการเป็นไป
ร่วมกับส่วนย่อยทั้งหลาย ชื่อว่าสมุทายะ ฯ  ที่ตั้งร่วมกับส่วนย่อย ชื่อว่าสมุหะ ฯ ส -อุปสัค มี
ความหมายว่า ร่วม ฯ อุ บทหน้า อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป คือความเป็นไป ฯ ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ภาเว จ550, ลบ ณฺ  อนุพันธ์ ด้วยูตร การิตาน  โณ โลปํ 551, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร          
อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต552, เปลี่ยน เอ เป็น อาย ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต553, ลง ทฺ อาคม ด้วย
สูตร มทา สเร554 (ควรเป็นสูตร ยวมทนตรลา จาคมา555) ฯ อันเขาย่อมรู้ ชื่อว่าอัตถะ ฯ การรวมด้วย 
การรวมนั้น เป็นเนื้อความด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสมุทายัตถะ ฯ 
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 อิติ-ศัพท์ แสดงว่าเป็นสรูปะของบทว่า อย  ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺโถ 
ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า สมุทายตฺโถ ฯ บทว่า สมุทายตฺโถ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (22) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้เนื้อความย่อยในคาถา จึงกล่าวค าว่า อยํ ปน เป็นต้น ฯ ที่
พิเศษคอืเนื้อความดังต่อไปนี้ เป็นเนื้อความย่อย ฯ  
 บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อวยวตฺโถ ฯ ปน -ศัพท์ เป็นวิเสสัสตถ ฯ บทว่า 
อวยวตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ชื่อว่าอวยวะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิสุ วิสุ ยวติ ความว่า เนื้อความใด ย่อมเป็นไปแยก ๆ 
กัน เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่าอวยวะ ฯ อว-ศัพท์ มีความหมายว่า วิสุ (แยก ๆ, ปลีกย่อย) ฯ 
ยุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป คือ ความเป็นไป ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา556 
ฯ  วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ557, เปลี่ยน อว เป็น โอ ด้วยสูตร โอ อว สเร558, น าเข้า
ประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต559 ฯ ส่วปลีกย่อยด้วย ส่วนปลีกย่อยนั้น เป็นเนื้อความด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอวยวัตถะ ฯ 
 (23) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้การเชื่อมบทในเนื้อความย่อยเป็นจ านวนมาก จึงกล่าวค าว่า 
สสทฺธมฺมํ เป็นต้น ฯ การเชื่อมโยงบทหน้ากับบทหลังอย่างนี้คือ สสทฺธมฺม...ภาสิสฺส  ชื่อว่าสัมพันธะ ฯ 
บทที่เหลือมีว่า อห  สสทฺธมฺม...ภาสิสฺส  อันนักศึกษาพึงท าเอง ฯ ท่านอาจารย์วางบทวิเสสนะ 2 บท 
คือ สสทฺธมฺมคณุตฺตม อตุล  ไว้ข้างหน้าบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  เพราะกล่าวไว้ว่า ศัทพ์ที่เป็นวิเสสนะไม่ได้
ถูกถือเอา ย่อมไม่เกิดขึ้นในศัพท์ที่เป็นวิเสสนะ เพราะฉะนั้น ตัววิเสสนะจึงวางไว้ข้างหน้า ฯ ถามว่า 
ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านอาจารย์ก็ควรวางเป็น อตุล  สสทฺธมฺมคณุตฺตม แต่ไม่วางอย่างนั้น กลับวางบท
ว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม ไว้ข้างหน้าบทว่า อตุล  เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า ความจริง บทว่า อตุล  เป็น
บทวิเสสนะที่ใกล้ (กล่าวถึงคุณสมบัติ) ของบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  เพราะฉะนั้น ท่านจึงวางบทว่า อตุล  
ไว้ข้างหน้าบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  ดังนั้น ท่านจึงน าบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม ที่จะต้องวางไว้หลังบทว่า 
อตุล  แต่ก็น าไปวางไว้ข้างหน้าบทว่า อตุล  ฯ บทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม ไม่ควรวางไว้กลางบททั้ง 2 
อย่าง คือ อตุล สสทฺธมฺมคณุตฺตม สมฺมาสมฺพุทฺธ  ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะเป็นศัพท์ที่ไม่มีก าลัง และ
ในการประกอบบทก็ไม่มีอย่างนี้ ฯ บทที่เป็นกรรมถูกสัมพันธ์เข้ากับบทกิริยา เพราะฉะนั้น บทว่า 
อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ท่านจึงวางไว้ข้างหน้าบทว่า ภาสิสฺส  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนัตถะ ฯ การ
เชื่อมโยงบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน ชื่อว่าสัมพันธะ ฯ ส าหรับในที่นี้ มีการเชื่อมโยงบทวิเสสนะ
ทั้งหลายกับบทวิเสสนะ และบทกรรมกับบทกิริยา ฯ ส -ศัพท์ มีความหมายว่า สหะ (รวม) ฯ พนฺธ-ธาตุ
มีความหมายว่า ผูก, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ560 ฯ แม้ค าว่า โยชนา ก็เป็นชื่อของการเชื่อมโยง
นั้นเอง ฯ 
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 (24) ท่านอาจารย์เมื่อกล่าวถึงความเชื่อมโยงของบทแล้วต้องการให้รู้เนื้อความของบทแต่
ละบทมีความหมายของค าเป็นต้น จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า พึงทราบวินิจฉัย
ความหมายของค าเป็นต้นในคาถานั้น ดังต่อไปนี้ ฯ  
 บทว่า ตตฺถ เป็นสัตตมีวิภัตติ ใช้ในความหมายว่า อาธาระ ไม่ได้ใช้ในความหมายว่า     
นิทธารณะ ฯ เพราะฉะนั้น บทว่า เวทิตพฺโพ ควรใส่บทว่า วจนตฺถาทิเก เข้ามาด้วย เพราะว่าใน
ตอนท้าย ๆ ของประโยคนี้ มีบทท่ีท่านกล่าวไว้ว่า ยถาวุตฺตวจนตฺถโยเค ฯ 
 (25) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้วจนัตถะ (ความหมายของค า=รูปวิเคราะห์) ในบทว่า     
สมฺมาสมฺพุทฺธ  จึงกล่าวว่า สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺเม อภิสมฺพุทฺโธติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น ฯ พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า ตรัสรู้ดียิ่งซึ่งธรรมทั้งมวล โดยชอบ
และด้วยพระองค์เอง เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า โย ปุคคโล ท่านใส่เข้ามาอาศัยบทพระบาลีที่
แสดงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ ลง นา ตติยาวิภัตติ หลังนิบาต 2 ศัพท์ คือ สมฺมา และ สาม  ด้วย จ-
ศัพท์ในสูตร วิเสสเน จ561, ลบ นา วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ562 ฯ ในคัมภีร์
ปทรูปสิทธิท่านกล่าวไว้ว่า นิบาตเหล่านี้คือ สย  สาม  ส  สมฺมา ใช้ในความหมายตติยาวิภัตติ563ฯ แม้ใน
ฎีกาคัมภีร์ปทรูปสิทธินั้น ก็กล่าวไว้ว่า นิบาตว่า สย  เป็นต้น ใช้ในความหมายตติยาวิภัตติ เช่น สย  กต  
(อันเขาท าแล้วด้วยตนเอง) สาม  ทิฏฺ  (อันเขาเห็นแล้วด้วยตัวเอง) มีความหมายว่า อตฺตนา (ด้วย
ตนเอง) เพราะฉะนั้น ค าว่า สมฺมา ในบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลว่า โดยไม่วิปริตผิดแปลก ฯ ค าว่า ส  
แปลว่า ด้วยพระองค์เอง564ฯ ท่านพระอัครวังสาจารย์ก็กล่าวไว้ในคัมภีร์สัททนีติว่า นิบาตเหล่านี้คือ 
สย  สาม  สมฺมา ประกอบด้วยตติยาวิภัตติ ฯ เรารู้ด้วยตัวเอง จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์ของเรา, 
ตรัสรู้อริยสัจด้วยตนเอง, บุคคลเหล่าใดย่อมรู้อย่างนี้ บุคคลเหล่านั้นย่อมรู้โดยชอบ 565ฯ ไขความว่า 
สาม  เพราะ ส  อิ-อุปสัคมีความหมายมาก มีการประชุม เป็นต้น ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ควรกล่าวเพียง
ค าว่า สมฺมา สาม  สพฺพธมฺเม อภิสมฺพุทฺโธ เท่านั้น แต่ใส่ จ-ศัพท์ไว้เพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ท่านใส่ จ-
ศัทพ์ไว้เพ่ือให้รู้ว่า จ-ศัพท์ ดึงรวมวิเสสนะทั้ง 2 คือ สมฺมา และ สาม  เข้ากับกิริยาคือ อภิสมฺพุทฺโธ 
เหมือน จ-ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ว่า สมฺมา สาม  ฺจ อาธิยติ เอเตน จิตฺตนฺติ สมฺมาสมาธิ ฯ แต่พระวิมล-
พุทธิเถระกล่าวว่า ด้วย จ-ศัพท์ จึงรวมการท าเหตุไว้ ฯ ส่วนพระอริยวังสเถระกล่าวว่า จ -ศัพท์ที่มี
ความหมายว่า อวธารณะ มีความหมายว่า ด้วยตนเองเท่านั้น ฯ ค าของท่านทั้ง 2 ไม่เหมาะ ฯ เพราะ
อะไร ฯ เพราะ จ-ศัพท์ (ในรูปวิเคราะห์ว่า สมฺมา สาม  ฺจ อภิสมฺพุทฺโธ) ไม่เหมือน จ-ศัพท์ในรูป
วิเคราะห์ว่า สมฺมา สาม  ฺจ อาธิยติ ฯ ตามนัยที่ 2 มีค าว่า อถวา เป็นต้น จ-ศัพท์ที่อาจารย์ทั้ง 2 กล่าว
ไว้ จึงไม่เหมาะ เพราะ จ-ศัพท์ที่ท าเหตุไม่มีความหมายว่าสมุจจยะ และไม่มีความหมายว่าอวธารณะ 
ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ควรกล่าวเพียงว่า สมฺมา สาม  ฺจ อภิสมฺพุทฺโธ เท่านั้น เพราะเหตุอะไร จึงใส่ค า
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ว่า สพฺพธมฺเม ในประโยคอีก ฯ เฉลยว่า เพราะ พุธ-ธาตุเป็นสกัมมธาตุ จึงต้องใส่บทว่า สพฺพธมฺเม ไว้ 
ในนัยนี้ ท่านหมายเอา พุธ-ธาตุที่มีความหมายว่า รู้ เพราะฉะนั้น จึงต้องใส่บทว่า สพฺพธมฺเม ไว้ ฯ ก็
เมื่อไม่ใส่บทว่า สพฺพธมฺเม ไว้ กิริยาคือความรู้ที่เพ่งถึงโดยชอบไม่เป็นอารมณ์ จึงไม่ควร ฯ 
 ชื่อว่าธัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺตโน ลกฺขณ ธาเรนฺติ ความว่า สภาวะเหล่าใด ย่อม
ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน เพราะเหตุนั้น สภาวะเหล่านั้น ชื่อว่าธัมมะ, ทั้งปวงด้วย ทั้ งปวงนั้น เป็น
ธัมมะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัพพธัมมะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ก็ สพฺพ -ศัพท์ใน
ที่นี้ หมายถึงพระธรรมทุกอย่างทุกประเภทโดยไม่มีเหลือ หาใช่บางส่วนไม่ ฯ ดังนั้น ท่านจึงใส่บทว่า 
สพฺพธมฺเม ไว้ ฯ ถามว่า ควรกล่าวเพียงว่า สมฺมา สาม  ฺจ สพฺพธมฺเม พุทฺโธ หรือ สมฺมา สาม  ฺจ 
สพฺพธมฺเม สมฺพุทฺโธ เท่านั้นไว้ เพราะเหตุอะไร ท่านจึงใส่บทว่า อภิสมฺพุทฺโธ ฯ เฉลยว่า ความจริง เมื่อ
ใส่บทว่า พุทฺโธ หรือ สมฺพุทฺโธ ไว้แล้ว อาจารย์บางคนเห็นว่า สองบทว่า พุทฺโธ หรือ สมฺพุทฺโธ ใน
ประโยค มีความหมายเดียวกัน ไม่ต่างกันกับสองบทว่า พุทฺโธ หรือ สมฺพุทฺโธ ในบทว่า สมฺมาสมฺพุทธ  
เพราะฉะนั้น จึงใส่บทว่า อภิสมฺพุทฺโธ ที่เป็นบทอ่ืนจากบทว่า พุทฺโธ ในบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  เพ่ือให้รู้
รูปวิเคราะห์พร้อมทั้งบทแห่งความหมายของค า ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์จึงใส่อุปสัค
ไว้ 2 ศัทพ์ กล่าวไว้ศัพท์เดียวก็ได้มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ท่านวางบทอุปสัค 2 ศัพท์ว่า อภิสมฺพุทฺโธ ไว้ 
เพราะอาศัยถ้อยค าที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นต้นว่า อภิสมฺพุทฺโธติ ปท ปน ยนฺนูนาห
โยจาย ธมฺโม มยา อภิสมฺพุทฺโธ ตเมว ธมฺม สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺย ตตฺถ ธมฺเม   
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ ความจริง ในพระไตรปิฎกเป็นต้น ไม่มีบทว่า อภิส พุทฺโธ มีแต่บทว่า สมฺพุทฺโธ หรือ 
อภิสมฺพุทฺโธ เพราะฉะนั้น อภิ-อุปสัคเป็นเพียงวาจาสิฏฐะคือท าให้ค าสละสลวยขึ้น ฯ ส -อุปสัค เป็น
ศัพท์ที่ขยายความหมายของธาตุ ฯ เพราะฉะนั้น ตอนแรก พุธ-ธาตุมีความหมายว่า รู้ทั่วไป เมื่อมี ส -
อุปสัคอยู่หน้า ท าให้ความหมายขยายไปจากเดิม คือจากธรรมดา เป็นตรัสรู้ ท่านจึงกล่าวกิริยาว่า 
พุชฺฌิ ขยายเป็น อญฺ าสิ ฯ แต่ที่อ่ืน ท่านกล่าวอธิบายบทว่า อภิสมฺพุทฺโธ เป็นบทว่า อธิคโต (บรรลุ
แล้ว) ฯ 
 ทรงพระนามว่าอภิสัมพุทธะ เพราะวิเคราะห์ว่า อภิสมฺพุชฺฌิ ความว่า พระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์ใด ตรัสรู้แจ้งธรรมทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่า
อภิสัมพุทธะ ฯ อภิ ส  บทหน้า พุธ -ธาตุมีความหมายว่า รู้ , ลง ต ปัจจัยในอดีตกาล ด้วยสูตร         
พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ566 ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นศัพท์แสดงเหตุแห่งการได้ชื่อ (เพราะเหตุนั้น) ฯ ถามว่า ใส่บท
ว่า ภควา ไว้ เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า ความจริง เปรียบเสมือนในประโยคนี้ว่า ชื่อว่าอัมพุธระ 
เพราะทรงไว้ซึ่งน้ า หมายถึงเมฆ เมื่อกล่าวเพียง อมฺพุ ธาเรติ (ย่อมทรงไว้ซึ่งน้ า) แม้สิ่งของมีธารน้ า
และหม้อเป็นต้นทั้งหมดก็จะได้ชื่อว่าอัมพุธระ เพราะฉะนั้น จึงต้องกล่าวบทว่า เมโฆ ไว้ ฉันใด บางคน
อาจเข้าใจว่า แม้บุคคลอ่ืนจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะ เพราะในพระอภิธรรม
ปุคคลบัญญัติกล่าวไว้ว่า บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ 4 
ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน567 เป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ความหมาย
ที่ถูกกล่าวถึง จึงใส่บทว่า ภควา ไว้ ฉันนั้น ฯ 
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 บทว่า โย เป็นวิเสสนะของบทว่า ปุคฺคโล ฯ บทว่า ปุคฺคโล เป็นบทกัตตาในบทว่า    
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ สองบทว่า สมฺมา สามญฺจ เป็นบทตติยาวิเสนะในบทว่า อภิสมฺพุทฺโธ และบทว่า สาม  
ย่อมห้ามการกระท าให้มีความรู้ของคนอ่ืน (ไม่ต้องเรียนรู้จากคนอ่ืน) ฯ บทว่า สพฺพธมฺเม เป็นบท
กรรมในบทว่า อภิสมฺพุทฺโธ ฯ บทว่า อภิสมฺพุทฺโธ เป็นบทกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท ์เป็นบทเหตุใน
บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ บทว่า โส เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า 
ภควา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (26) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงได้เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า
เท่านั้น ดังนี้แล้วต้องการไขความที่กล่าวไว้เพ่ือให้รู้การได้เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น จึงกล่าว
ค าว่า โส หิ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้ตรัสรู้แล้วซึ่ง
ธรรมที่แยกเป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรมแม้ทั้งสิ้น โดยความเกี่ยวข้องแห่งการรู้แจ้งลักษณะพร้อม
ทั้งกิจตามความจริง ชื่อว่าโดยชอบ ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ที่เกิดพร้อมจากความที่พระองค์ทรงสั่ง
สมอบรมพระบารมีมาแล้ว ด้วยพระองค์เอง ชื่อว่าด้วยพระองค์เอง ฯ 
 ต-ศัพท์ในบทว่า โส เป็นปักกันตวิสยะ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณัตถะ (มีความหมายว่า 
ทัฬหีกรณะ ย้ าความของประโยคหน้า แปลว่า จริงอยู่) ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า หิ-ศัพท์ มี
ความหมายว่าวิวรณะ ฯ ค านั้นไม่ควร ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านอาจารย์กล่าวค าเป็นต้นว่า โส 
ไปตามล าดับ ฯ ชื่อว่าสังขตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กริยติ ความว่า ธรรมชาตใด อัน
ปัจจัยทั้งหลาย ย่อมปรุงแต่ง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าสังขตะ ฯ ส  บทหน้า กร-ธาตุมี
ความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัยด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต568, เปลี่ยน ก เป็น ข ด้วยสูตร ปุรสมุปปรีหิ 
กโรติสฺส ขขรา วา ตปจฺจเยสุ จ569 ฯ ธรรมชาตถูกปัจจัยปรุงแต่ง หามิได้ ชื่อว่าอสังขตะ ฯ ชื่อว่าเภทะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ภิชฺชติ ความว่า ธรรมชาตใด อันบุคคล ย่อมจ าแนก เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น 
ชื่อว่าเภทะ ฯ ภิท-ธาตุมีความหมายว่า จ าแนก-ท าให้เป็นสองอย่าง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา570, วุทธิ อิ ที่ ภิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ571 ฯ อันถูกจ าแนกว่าสังขตะและอสังขตะ 
ชื่อว่าสังขตาสังขตเภทะ มีความหมายว่า การจ าแนกกล่าวคือสังขตะและ อสังขตะ เป็นสัมภาวนปุพ
พบทกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่ากละ เพราะวิเคราะห์ว่า กลิยิตพฺโพ สงฺขายิตพฺโพ ความว่า ส่วนย่อยใด 
อันบัณฑิตย่อมนับ เพราะเหตุนั้น ส่วนย่อยนั้น ชื่อว่ากละ ฯ กล- ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ลง 
อ ปัจจัย ด้วยสูตรว่า สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา572 ฯ ชื่อว่าสกละ เพราะวิเคราะห์ว่า สห กเลหิ วตฺตติ 
ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับการนับ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าสกละ คือ พร้อม
กับส่วนย่อย (ท้ังหมด) เป็นตัคคุณปฐมาพหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส หรือ ลบ ห ด้วยสูตร ยท
นุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ573 ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ สภาวะใด ย่อมทรงไว้ ซึ่งลักษณะของตน 
เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าธัมมะ ฯ ธรรมชาตคือธัมมะ ฯ ชาต -ศัพท์เป็นศัพท์ประเภทตัพภาวะ 
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ใส่ไว้ท้ายค าเพ่ือความสละสลวยของค า มิได้มีความหมายพิเศษอะไรเลย เหมือน อนฺต-ศัพท์ในค าว่า 
สุตฺตนฺต เป็นต้น ฯ 
 บทว่า ยาถาว เป็นบทนิบาต มีความหมายว่า ไม่วิปริตผิดแปลก ฯ ชื่อว่ารสะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า รสิยติ ความว่า กิจและความเป็นสิ่งสมบูรณ์ใด อันญาณอันเป็นผู้กระท า ยินดีเพลิดเพลิน 
เพราะเหตุนั้น กิจและความเป็นสิ่งสมบูรณ์นั้น ชื่อว่ารสะ หมายถึงธรรมที่มี่กิจคือความทั่วไปเป็นต้น
และความเป็นสิ่งสมบูรณ์ ฯ รส-ธาตุมีความหมายว่า ยินดี-เพลิดเพลิน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา574 ฯ ชื่อว่าสรสะ เพราะวิเคราะห์ว่า สห รเสน วตฺตติ ความว่า ลักษณะใด ย่อมเป็นไป
พร้อมกับรส เพราะเหตุนั้น ลักษณะนั้น ชื่อว่าสรสะ เป็นตัคคุณปฐมาพหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน สห 
เป็น ส หรือ ลบ ห ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ575 ฯ ชื่อว่าลักขณะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
ลกฺขิยติ เอเตน ความว่า ธรรมชาต อันบัณฑิต ย่อมก าหนดด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้น เพราะเหตุนั้น 
ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าลักขณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้น หมายถึงสภาวะทั่วไป มีความไม่เที่ยงเป็นต้น และ
สภาวะที่ไม่ทั่วไปมีความสัมผัสหยาบเป็นต้น ฯ ลกฺข-ธาตุมีความหมายว่า ก าหนด-ท าเครื่องหมาย, ลง 
ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ576, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 577, เปลี่ยน น 
เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ578 ฯ อันพร้อมกับรสด้วย อันพร้อมกับรสนั้น เป็นลักษณะด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าสรสลักขณะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ การรู้แจ้ง ชื่อว่าปฏิเวธะ หมายถึง
พระสัพพัญญุตญาณ ฯ วิธ-ธาตุมีความหมายว่า รู้ ฯ ปฏิ-อุปสัค เป็นศัพท์คล้อยตามความหมายของ
ธาตุ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา579, วุทธิ อิ ที่ วิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ580 ฯ ก็
ในมูลฏีกา ท่านกล่าวไว้ว่า ญาณที่รู้แจ้งธรรมทั้งมวล ได้มีแล้วที่โพธิบัลลังก์ ญาณที่รู้แจ้งธรรมทั้งมวล
นั้นก็คือมัคคญาณนั่นเอง แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ในทุกที่ ก็ไม่มีการก าหนดว่า ปฏิเวธ-ศัพท์มีความหมาย
ว่า มัคคญาณอย่างเดียวเท่านั้น ฯ ในที่ที่ ปฏิเวธ-ศัพท์ มีความหมายว่า มัคคญาณ ก็หมายถึง ญาณ
นั่นเอง ส่วนในที่ที่ ปฏิเวธ-ศัพท์ มีความหมายว่า พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ก็หมายถึง ญาณนั้น
เหมือนกัน แต่ในที่นี้ เพราะท่านกล่าวว่า สพฺพธมฺเม และว่า ยาถาวสรสลกฺขณปฺปฏิเวธวเสน จึง
หมายถึงพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้น ฯ ความจริง พระญาณนั้น ย่อมรู้แจ้งธรรมทั้งมวล โดยลักษณะ 
และโดยรส โดยไม่วิปริตผิดแปลก ฯ แม้ในมูลฎีกาเป็นต้น กล่าวไว้ว่า พระสัพพัญญุตญาณ ย่อมรู้แจ้ง 
โดยประการทั้งหลาย ตามความเป็นจริง ฯ ก็มัคคญาณ ย่อมรู้แจ้งธรรมทั้งมวล โดยความเกี่ยวข้อง
แห่งการก าจัดโมหะอันปกปิดญาณนั้น ฯ อสังขตธรรม ย่อมรู้แจ้งโดยความเกี่ยวข้องแห่งการกระท าให้
เป็นอารมณ์ แต่ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมทั่งมวล โดยลักษณะและโดยรส โดยไม่วิปริตผิดแปลก ฯ การรู้แจ้ง
ลักษณะพร้อมทั้งรส ชื่อว่าสรสลักขณปฏิเวธะ ฯ การรู้แจ้งลักษณะพร้อมทั้งรส โดยไม่วิปริตผิดแปลก 
ชื่อว่ายาถาวสรสลักขณปฏิเวธะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ การเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ฯ 
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หมายความว่า โดยความเกี่ยวข้องแห่งการรู้แจ้งลักษณะพร้อมกับรสโดยไม่วปริตผิดแปลก ฯ ถามว่า 
เมื่อมีความหมายอย่างนี้ ท่านอาจารย์ควรกล่าวว่า ลกฺขณสรสปฏิเวธวเสน ไว้ แต่เพราะเหตุอะไร จึง
กล่าวว่า สรสลกฺขณปฏิเวธ ไว้ ฯ เฉลยว่า ความจริง ล าดับคือลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน 
ควรกล่าวว่า ลกฺขณรส ตามล าดับฐาน แต่ในที่นี้ ไม่กล่าวว่า ลกฺขณรส เพราะไม่ท าตามล าดับ มี
ลักษณะเป็นต้น ฯ ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ก็เมื่อกล่าวว่า ลกฺขณรส ถ้าบางท่านท าการวิเคราะห์ว่า 
ลักษณะด้วย รสด้วย ชื่อว่าลักขณรสะ เป็นทวันทวสมาส การกระท านั้น ย่อมควร แต่ถ้าท าการ
วิเคราะห์ว่า รสคือลักษณะ ชื่อว่าลักขณรสะ เป็นกัมมธารยสมาส การกระท านั้น ย่อมไม่ควร ดังนี้ จึง
ไม่กล่าวว่า ลกฺขณรโส ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงไม่กล่าวปัจจุบัฏฐานและปทัฏฐานไว้ด้วย ฯ 
เฉลยว่า ผลที่เกิดขึ้น โดยความเกี่ยวข้องแห่งอารมณ์ที่เกิดร่วมกัน หรืออาการปรากฏแห่งญาณ โดย
เป็นอารมณ์ที่ถูกยึดเอา ชื่อว่าปัจจุปัฏฐาน บรรดาธรรมเหล่านั้น อาการปรากฏ เป็นอาการที่เข้าอยู่
อาศัยโดยธรรมอันเป็นอารมณ์ ส่วนผลเป็นอาการปรากฏอย่างอ่ืนจากธรรมนั้น ปทัฏฐานเป็นเหตุใกล้
อย่างอ่ืนจากธรรมนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่กล่าวปัจจุปัฏฐานและปทัฏฐานทั้ง 2 นั้นไว้ ฯ ท่านพระอริย
วังสเถระกล่าวไว้ว่า ค าว่า ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธวเสน ความว่า โดยความเกี่ยวข้องแห่งการรู้แจ้ง
ลักษณะอันเป็นสภาวะของตน โดยความไม่วิปริติผิดแปลก ฯ เมื่อมีเนื้อความอย่างนั้น ควรกล่าวว่า 
สภาวลกฺขณ แต่ไม่กล่าวอย่างนั้นกลับกล่าวว่า สรสลกฺขณ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ สภาวะอันบุคคลพึงรู้แจ้ง 
ชื่อว่ารสะ, รสของตน ชื่อว่าสรสะ, รสของตน โดยไม่วิปริตผิดแปลก ชื่อว่ายาถาวสรสะ, ลักษณะคือรส
ของตนโดยไม่วิปริตผิดแปลก อันบุคคลพึงก าหนด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายาถาวสรสลักขณะ, การรู้
แจ้งลักษณะคือรสของตนโดยไม่วิปริตผิดแปลกอันบุคคลพึงก าหนดนั้น, ความเกี่ยวข้องแห่งการรู้แจ้ง
ลักษณะคือรสของตนโดยไม่วิปริตผิดแปลกอันบุคคลพึงก าหนดนั้น ฯ บทว่า ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธ-
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะของบทว่า สมฺมา หาใช้เป็นบทสรูปวิเสสนะไม่ ฯ ก็ถ้าบทว่า ยาถาวสรส-
ลกฺขณปฏิเวธวเสน เป็นบทสรูปวิเสสนะไซร้ ท่านอาจารย์พึงกกล่าวว่า ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธ-     
สงฺขาเตน ฯ 
 ชื่อว่าวิจิตา เพราะวิเคราะห์ว่า วิจิยติฺถ ความว่า บารมีใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรง
เป็นสุเมธดาบส ได้ทรงสั่งสมแล้วด้วยพระญาณ เพราะเหตุนั้น บารมีนั้น ชื่อว่าวิจิตา หมายถึงทาน 
เป็นต้น ฯ ก็บทว่า วิจิตา นี้ ท่านอาจารย์กล่าวหมายถึงบารมีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสมแล้วใน
คราวเป็นสุเมธดาบส ฯ สมจริงดังพระด ารัสที่ตรัสไว้ในคัมภีร์พุทธวังสะเป็นต้นว่า พระโพธิสัตว์ผู้ได้ท า
ความปรารถนาที่ตั้งใจจริง ด้วยกล่าวว่า ในการที่เราเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นทานบารมีเป็นข้อแรก ดังนี้581 
จิ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วย
สูตร ภาวกมฺเมสุ ต582 ฯ ชื่อว่าอุปจิตา เพราะวิเคราะห์ว่า อุปจิยิตฺถ ความว่า บารมีใด อันพระผู้มี 
พระภาคเจ้าทรงสั่งสมแล้ว ในชาดก 500 ชาติ เพราะเหตุนั้น บารมีนั้น ชื่อว่าอุปจิตา หมายถึงทาน
บารมีเป็นต้น ฯ อุป บทหน้า จิ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม ฯ อุป-อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมาย
ของธาตุ ฯ บารมีนั้น อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสวงหาแล้ว ทรงสั่งสมแล้ว เพราะเหตุนั้น บารมีนั้นจึง
ชื่อว่าวิจิโตปจิตา เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส ฯ ความเป็นหรือการกระท าของพระโพธิสัตว์ 
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ยอดเยี่ยมสูงสุด ชื่อว่าบารมี มีทานเป็นต้น ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ วิสมาทีหิ583, ลบ ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ584, วุทธิ อ ที่ ป เป็น อา ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ จ585, ลง 
อี ปัจจัย ด้วยสูตร ณว ณิก เณยฺย ณ นฺตูหิ586 ฯ ปารมิตา คือ ปารมี ฯ ตา-ปัจจัยใส่ไว้ท้ายค าเพ่ือความ
สละสลวยของค า ฯ รัสสะ อี ตรงกลางเป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ587 ฯ 
บารมีเหล่านั้น ทั้งทรงแสวงหาแล้วและทรงสั่งสมแล้ว ทั้ งเป็นบารมี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า            
วิจิโตปจิตปารมิตา เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ อันเกิดขึ้นแล้วด้วยดีเพราะพระบารมีที่
แสวงหาแล้วและสั่งสมไว้แล้ว ชื่อว่าวิจิโตปจิตปารมิตาสัมภูตะ ฯ 
 ชื่อว่าสยัมภู เพราะวิเคราะห์ว่า สยเมว ภวติ ความว่า บุคคลใด ย่อมเป็น โดยตนเองนั่น
เทียว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าสยัมภู ฯ บุคคลนั้นคือใคร ฯ คือพระผู้มีพระภาคเจ้าศากยะมุนี ผู้
ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้แจ้งเญยยธรรมทั้งปวง โดยพระองค์เอง ไม่มีใครจะพึงอ้างได้ใน
ระหว่าง ฯ สยมฺภู-ศัพท์ หมายถึงพระพุทธเจ้า ฯ ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวถึงศัพท์ที่หมายถึง
พระพุทธเจ้าว่า สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ วรปญฺโ จ นายโก เป็นต้น588 ฯ สย -สัททูปปทะ ภู-ธาตุมี
ความหมายว่า เป็น-มี, ลง กฺวิ ปัจจัย, ลบ กฺวิ ปัจจัย ฯ ชื่อว่าญาณะ เพราะวิเคราะห์ว่า สพฺพธมฺเม   
ชานาติ ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมรู้แจ้ง ซึ่งธรรมทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณะ ฯ 
ญานแห่งพระสยัมภู ชื่อว่าสยัมภุญาณะ ฯ รัสสะ อู ที่ ภู เป็น อุ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆ-  
รสฺสา ปจฺจเยสุ จ589 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ญาณใด ย่อมเป็นเอง เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อว่าสยัมภู ฯ 
รัสสะ อู ที่ ภู เป็น อุ ด้วยสูตร อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ590 ฯ อันเป็นเองด้วย อันเป็นเองนั้น เป็น
ญาณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสยัมภุญาณะ ฯ ในที่นี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอาพระสัพพัญญุตญาณ 
ฯ ก็ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา ท่านพระสุมังคลาจารย์กล่าวไว้ว่า พระศายกมุนีชินเจ้า พระนามว่า
ตถาคต เพราะทรงมาถึง (รู้) ลักษณะของธาตุและอายตนะเป็นต้นอันถ่องแท้ โดยประเภทคือแยกเป็น
ลักษณะตนเองและลักษณะที่เสมอทั่ว ๆ ไป ด้วยพระสยัมภุญาณ ฯ ในอรรถกถามธุรัตถวิลาสินี ท่าน
อาจารย์พุทธทัตตะกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าพระตถาคต เพราะทรงมาถึง บรรลุแล้วโดยไม่ผิดพลาด รู้ตาม
ลักษณะของตนเองและลักษณะที่เสมอทั่ว ๆ ไป อันถ่องแท้ แท้จริงของรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งปวง 
ด้วยญาณคติ 
    เพราะเหตุที่ทรงบรรลุถึงลักษณะของตน 
  และลักษณะทั่วไปอันแท้จริงของธรรมทั้งปวง 
  เพราะฉะนั้น พระศาสดาผู้อันบัณฑิตเฉลิมพระนามว่า ตถาคต591 

                                                      

 583 รูป. -/388/290. 
 584 รูป. -/363/264. 
 585 รูป. -/364/264. 
 586 รูป. -/190/109. 
 587 รูป. -/354/247. 
 588 อภิธาน. -/4/3. 
 589 รูป. -/354/247. 
 590 รูป. -/145/85. 
 591 ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) -/2/23. 
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ในฎีกาสีลขันธ์เป็นต้น กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอบรมสั่งสมพระบารมีมาแล้ว ทรงก าจัด
กิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดมิให้เหลือ ด้วยพระสยัมภูญาณ ทรงมีพระขันธสันดานที่ทรงพระคุณอัน
นับไม่ถ้วน มีพระมหากรุณาสัพพัญญุตญาณเป็นต้น จึงทรงพระนามว่าพุทธะ แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น 
อรหัตตมัคคญาณนั่น มิได้มีการก าหนดว่า พระสยัมภูญาณ ฯ เพราะที่ที่กล่าวถึงอรหัตตมัคคญาณ 
หรือพระญาณมีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ก็หมายถึงพระสยัมภูญาณนั่นเอง ฯ ดังนั้น มัคคญาณ 
ย่อมรู้แจ้งธรรมทั้งมวล โดยไม่ผิด ฯ แต่ในที่นี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอาพระสัพพัญญุตญาณ เพราะ
ท่านกล่าวไว้ 2 ค าว่า สพฺพธมฺเม ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธวเสน ฯ ก็บทว่า สยมฺภุ าเณน เป็นบท
กรณะในบทว่า พุชฺฌิ มิได้เป็นบทสรูปวิเสสนะของบทว่า สาม  ฯ แต่ถ้าเป็นบทสรูปวิเสสนะก็ควรกล่าว
ว่า สยมฺภุ าณสงฺขาเตน ฯ บทว่า สาม  แปลว่า ด้วยพระองค์คือพระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ  
 ก็การถือเอาความหมายอย่างนี้ ย่อมเหมาะสมกับบทว่า สย  ในบทว่า สย  อภิญฺ าย ฯ บท
ว่า พุชฺฌิ มาจาก พุธ-ธาตุมีความหมายว่า รู้, อี อัชชัตตนีวิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย592, 
เปลี่ยน ธฺย เป็น ฌ ด้วยสูตร ตถา กตฺตริ จ593, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา594, 
รัสสะ อี วิภัตติ เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ595ฯ ถามว่า ก็
ในประโยค ท่านกล่าวกิตบทไว้ว่า อภิสมฺพุทฺโธ มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวอาขยาตบทว่า พุชฺฌิ 
ไว้ในค าที่ตั้งไว้ ฯ เฉลยว่า ความจริง บทกิริยาที่ส าเร็จเป็น พุชฺฌิ ท่านกล่าวไว้มุ่งถึงบทนามท่ีเป็นกัตตา
คือ โส ฯ ไขความว่า อญฺ าสิ เพราะ พุธ-ธาตุที่เว้น อภิ ส -อุปสัค มีความหมายว่า ตื่นและเบิกบาน ฯ 

า-ธาตุมีความหมายว่า รู้, อี อัชชัตตนีวิภัตติ,  ลง อ อาคม ด้วยสูตร อการาคโม หิยตฺตนีอชฺชตฺตนี-
กาลาติปตฺตีสุ596, ลง สฺ อาคม ด้วย กาลสตฺตมี-โยควิภาคะในสูตร กรสฺส กาสตฺตมชฺชตฺตนิมฺหิ597, แยก
พยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย598, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วย
สูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ599, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต600, 
รัสสะ อี วิภัตติ เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 601, ซ้อน ญฺ 
ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน602 ฯ ถามว่า ก็ในประโยค ท่านกล่าวว่า สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺเม ไว้มิใช่
หรือ เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวค าว่า โส หิ เป็นต้นไว้ตามล าดับของค านั้น ฯ เฉลยว่า บทกิริยา ย่อม
มองหาบทกรรม คือ สพฺพธมฺเม เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าว 2 บทว่า สมฺมา สามญฺจ ไว้ก่อนแล้วเรียง
บทกรรมคือ สพฺพธมฺเม ไว้ใกล้บทกริยาคือ อภิสมฺพุทฺโธ ส่วนค าว่า โส หิ เป็นต้น กล่าวไว้ตามล าดับ 
กัตตา กัมมะ วิเสสนะ และกรณะ ฯ  
                                                      

 592 รูป. -/510/368. 
 593 รูป. -/511/369. 
 594 รูป. -/42/39. 
 595 รูป. -/488/351. 
 596 รูป. -/457/330. 
 597 รูป. -/523/380. 
 598 รูป. -/12/9. 
 599 รูป. -/67/59. 
 600 รูป. -/14/10. 
 601 รูป. -/488/351. 
 602 รูป. -/40/33. 
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 (27) ท่านอาจารย์หวังจะให้ถ้อยค าของตนส าเร็จด้วยบทพระบาลี จึงกล่าวว่า ยถาห   
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่าพระด ารัสของพระองค์ อันข้าพเจ้าทั้งหลายพึงเชื่อ ด้วยการอ้างใด พระผู้
มีพระภาคเจ้าตรัสข้ออ้างนั้น สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมบทว่า อุปกะ เรารู้ยิ่งเอง 
คือรู้ธรรมอันต่างด้วยธรรมที่พึงรู้เป็นต้นเองทีเดียว จะพึงอ้างคืออ้างชื่ออะไรว่า คนนี้ เป็นอุปัชฌาย์
หรืออาจารย์ของเรา603 ดังนี้ ฯ 
 บทว่า โส เป็นบทกัตตาในบทว่า พุชฺฌิ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณัตถะ ฯ สองบทว่า 
สงฺขตาสงฺขตเภท  สกลมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมชาต  ฯ บทว่า ธมฺมชาต  เป็นกรรมในบทว่า 
พุชฺฌิ ฯ บทว่า ยาถาวสรสลกฺขณปฏิเวธวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺมา ฯ บทว่า สมฺมา 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า พุชฺฌิ ฯ บทว่า สย  เป็นบทกัตตาในบทว่า วิจิโตปจิต- ฯ บทว่า วิจิโตป-
จิตปารมิตาสมฺภูเตน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สยมฺภุ าเณน ฯ  บทว่า สยมฺภุ าเณน เป็นบทกรณะ
ในบทว่า พุชฺฌิ ฯ บทว่า สาม  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า พุชฺฌิ ฯ   บทว่า พุชฺฌิ อญฺ าสิ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ ยถา-ศัพท์ เป็นค าถาม ฯ บทว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บทว่า 
สย  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อภิญฺ าย ฯ บทว่า อภิญฺ าย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
อุทฺทิเสยฺย  ฯ บทว่า ก  เป็นบทกรรมในบทว่า อุทฺทิเสยฺย  ฯ บทว่า อห  เป็นบทกัตตาในบทว่า        
อุทฺทิเสยฺย  ฯ บทว่า อุทฺทิเสยฺย  เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ 
บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า อาห ฯ 
 ก็ด้วยบทว่า สมฺมา ในบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  นี้ ย่อมห้ามพระปัจเจกพุทธเจ้า บทว่า ส  ย่อม
ห้ามพระพุทธสาวก ฯ เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่ชื่อว่าโดยชอบ เพราะมิได้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดย
เกี่ยวเนื่องแห่งลักษณะโดยไม่วิปริตผิดแปลก ส่วนพระพุทธสาวก ไม่ชื่อว่าโดยชอบ เพราะไม่ได้ตรัสรู้
ธรรมทั้งปวงด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น ทรงพระนามว่า   
สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวง โดยชอบและด้วยพระองค์เอง 
 (28) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้รูปวิเคราะห์แม้อ่ืน จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ อีก
อย่างหนึ่ง พึงทราบนัยอื่นอีก ฯ ประกอบความว่า เพราะ พุธ-ธาตุมีความหมายว่า ตื่นและเบิกบาน จึง
มีอธิบายความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นแล้ว โดยชอบ และด้วยพระองค์เอง คือ มิใช่ผู้อื่นปลุกให้
ทรงตืน่ ได้แก่ ทรงปราศจากความหลับคือความลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาอย่างเด็ดขาด ด้วยพระองค์เอง
โดยแท้ อนึ่ง ทรงเบิกบานแล้ว คือ ทรงถึงความเบิกบานตามล าดับ โดยชอบ และด้วยพระองค์เอง 
โดยบรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันประดับด้วยจ านวนคุณนับไม่ถ้วน เพราะบรรลุอรหัตตมรรคญาณ 
เปรียบเสมือนดอกปทุมที่แย้มบาน โดยถึงความงามเลิศว่ามีสิริอันน่าชอบใจอย่างยิ่ง เพราะการต้อง
รัศมีพระอาทติย์ ฉะนั้น 
 บทว่า อถวา เป็นการรวมนิบาต ฯ ศัพท์ใดย่อมทรงไว้ซึ่งกิริยา เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อ
ว่าธาตุ ฯ ธาตุว่า พุธ ชื่อว่าพุธธาตุ เป็นสัมภาวนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ความตื่น ชื่อว่าชาครณะ 
ฯ ชาคร-ธาตุมีความหมายว่า ตื่น,  ลง ยุ ปัจจัยในภาวะ  ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ604,  เปลี่ยน ยุ เป็น อน  
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ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 605, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ606 ฯ ความเบิกบาน ชื่อว่าวิกสนะ 
ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ กส-ธาตุ (แปลว่า เบียดเบียน เมื่อมี วิ น าหน้า) มี
ความหมายว่า เบิกบาน, ลง ยุ ปัจจัย, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ฯ ความตื่นด้วย ความเบิกบานด้วย ชื่อว่า
ชาครณวิกสนะ, ความหมายคือความตื่นและความเบิกบาน ชื่อว่าชาครณวิกสนัตถะ เป็นอวธารณ - 
ปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงความหมายของธาตุที่กล่าวไว้ก่อน ฯ ความเป็นไป ชื่อว่า 
ปวัตตนะ ฯ ป-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ วตฺตุ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป,   ลง 
 ยุ ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ607, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 608 ฯ ค าว่า 
ทรงตื่นแล้วโดยชอบและโดยพระองค์เอง นี้เป็นประโยคของ พุธ-ธาตุที่มีความหมายว่า ตื่น ฯ จ-ศัพท์ 
ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่าบททั้งสองเป็นวิเสสนะ มิได้มีความหมายว่า อวธารณะ ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ใด ย่อมทรงตื่น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าปฏิพุทธะ ฯ 
ปฏิ-ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ขยายความหมายของธาตุ ฯ พุธ-ธาตุ มีความหมายว่าตื่นและเบิกบาน เช่น
ประโยคว่า ปุริโส ปพุชฺฌติ (คนย่อมตื่น) ปทุม  ปพุชฺฌติ (ดอกบัวย่อมบาน) ฯ 
 (29) ท่านอาจารย์เมื่อต้องการจะไขความค าว่า สมฺมา สามญฺจ ปฏิพุทฺโธ จึงกล่าวค าว่า 
อนญฺ - เป็นต้น ฯ บทว่า อนญฺ ปฏิโพธิโต ไขความของบทว่า สมฺมา ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ    
พระนามว่าอนัญญปฏิโพธิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อญฺเ หิ น ปฏิโพธิโต ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
อันบุคคลเหล่าอ่ืนปลุกให้ทรงตื่นแล้ว หามิได้ จึงทรงพระนามว่าอนัญญปฏิโพธิตะ เป็นอยุตตัตถสมาส 
ฯ บทว่า หุตฺวา ใส่เข้ามาให้รู้ลักษณะของกิริยาคือการไปปราศจากแล้ว ฯ หุ ภู-ธาตุมีความหมายว่า 
เป็น-มี, ลง ตฺวา ปัจจัย ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุน ตฺวาน ตฺวา วา609 ฯ ท่านอาจารย์ไขความ 
สาม-ศัพท์ว่า สยเมว เพราะ สาม-ศัพท์มีความหมายว่าสีด าและสามเวทก็มี ฯ ถามว่า ก็ถ้าเมื่อค า มี
ความหมายอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร จึงไม่ไขความของบทว่า สาม  ไว้ ฯ เฉลยว่า ความจริง แม้เมื่อไข
ความของบทว่า สาม  แล้ว ความหมายของบทว่า สาม  ก็จะพึงเข้าใจง่าย เพราะเห็นบทว่า สย  ในบท
ว่า สย  อภิญฺ าย นี้ เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องไขความ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมห้ามบทอ่ืนที่เป็นเหตุ ฯ เอว-
ศัพท์ที่ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า จ-ศัพท์ ในบทว่า สามญฺจ นี้ มีความหมายว่า อวธารณะ ฯ ชื่อว่าวาสนา 
เพราะวิเคราะห์ว่า วสติ สนฺตาเน ปริภาวิตา หุตฺวา ติฏฺ ติ ความว่า ความสามารถพิเศษอันกิเลส
ทั้งหลายน ามาแล้ว อบรมให้เจริญด ารงอยู่ในสันดานใด เพราะเหตุนั้น ความสามารถพิเศษอันกิเลส
ทั้งหลายน ามาแล้วนั้น ชื่อว่าอาหิตสัตติวิเสสะ หมายถึงวาสนา คืออ านาจพิเศษที่กิเลสอันเป็น
เช่นเดียวกับความประพฤติและที่เป็นเหตุแห่งความประพฤติในเวลาที่ยังมีอนุสัยกิเลสแห่งบุคคลผู้
หมดอนุสัยกิเลสในตนแล้ว น ามาให้แล้ว ฯ วส-ธาตุ มีความหมายว่า อยู่, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุ-
กรณปเทเสสุ จ610, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 611, วุทธิ อ ที่ ว เป็น อา ด้วยสูตร   
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อญฺเ สุ จ612, ลง อา ปัจจัยอีก, ฯ ชื่อว่าสวาสนา เพราะวิเคราะห์ สห วาสนาย วตฺตติ ความว่า ความ
หลับคือความลุ่มหลงใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับวาสนา เพราะเหตุนั้น ความหลับคือความลุ่มหลงนั้น ชื่อ
ว่าสวาสนา เป็นตัคคุณปฐมาพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่าสัมโมหะ เพราะวิเคราะห์ว่า สํมุยฺหนฺติ เอเตน 
ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมลุ่มหลง คือย่อมหลงอย่างยิ่ง ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อ
ว่าสัมโมหะ หมายถึงอวิชชา ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ที่ขยายความหมายของธาตุ ฯ มุห-ธาตุมีความหมาย 
ว่า หลง, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ613, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ614,  
วุทธิ อุ ที่ มุ เป็น โอ ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต615 ฯ ชื่อว่านิททา เพราะวิเคราะห์ว่า นินฺทิยติ 
ความว่า ความหลับใด อันบัณฑิตย่อมต าหนิ เพราะเหตุนั้น ความหลับนั้น ชื่อว่านิททา ฯ ก็ความที่รูป
กายในรูปที่ถีนมิทธิให้ตั้งขึ้นแล้วหนัก อวัยวะน้อยใหญ่จมลง ชื่อว่านิททา ฯ นินฺท -ธาตุ มีความหมาย
ว่า ติเตียน, ลง ท ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย616, ลบ นฺ (นินฺท เป็น นิท) ด้วยสูตร 
กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ617, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร      
ยุตฺเต618, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย619 ฯ ชื่อว่านิททา เพราะวิเคราะห์ว่า 
นิทฺทา วิย ความว่า อวิชชาใด เปรียบเสมือนความหลับ เพราะเหตุนั้น อวิชชานั้น ชื่อว่านิททา เป็นรูป
วิเคราะห์ปริกัปปตัทธิต ฯ ความลุ่มหลงด้วย ความลุ่มหลงนั้น เป็นเหมือนความหลับด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าสัมโมหนิททา เป็นอุปมานุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ พร้อมกับวาสนาด้วย พร้อมกับ
วาสนานั้น เป็นความลุ่มหลงเหมือนความหลับด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสวาสนสัมโมหนิททา ฯ ใน
อุปมานุตตรบทกัมมธารยสมาส บทวิเสสนะที่เป็นอุปมา จะอยู่หลัง ฯ รัสสะ อา ที่ สวาสนา เป็น อ 
ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ620 ฯ ในบทว่า อจฺจนฺต  วิคโต นี้ พึงใส่
บนเหตุเข้ามาว่า อริยมคฺค าเณน สมุจฺฉินฺนตา (เพราะถูกตัดขาด ด้วยอริยมรรคญาณ) ฯ บทว่า 
อจฺจนฺต  เป็นบทนิบาต ฯ มีความหมายว่า เอกนฺเตน (อย่างแน่แท้) ฯ ลง นา ปัจจัย หลัง อจฺจนฺต -ศัพท์ 
ด้วยสูตรว่า สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ621 ฯ หรือ อจฺจนฺต  มีความหมายว่า อย่างเดียว เป็น
กิริยาวิเสสนะ ฯ ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ622 ฯ บทว่า ปฏิพุทฺโธ ไข
ความเป็น วิคโต ฯ ชื่อว่าวิคตะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิคมิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าใดทรงไปปราศ
แล้ว เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงพระนามว่าวิคตะ ฯ คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ วิ-
อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ คมุ-ธาตุมี วิ-ศัพท์น าหน้า มีความหมายว่า เว้น, ลง ต 
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ปัจจัย ในอดีต ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ623, ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร คมขนหนรมาทีนมนฺโต624 ฯ 
ส่วนเนื้อความท่ี 2  ท่านไขด้วยบทว่า ทินกโร เป็นต้น ฯ 
 ชื่อว่าทินะ เพราะวิเคราะห์ว่า เทนฺติ เอเตน ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมให้ ซึ่งวัตถุแก่
บุคคลอ่ืน ด้วยวันนี้ เพราะเหตุนั้น วันนั้น จึงชื่อว่าทินะ หมายถึง กลางวัน ฯ ทา-ธาตุมีความหมายว่า 
ให้, ลง อิน ปัจจัย ด้วยสูตร วิจินาทเย, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ625 ฯ ชื่อว่าทินกระ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ทินํ กโรติ ความว่า พระอาทิตย์ ย่อมท าให้มีกลางวัน เพราะเหตุนั้น พระอาทิตย์
นั้น ชื่อว่าทินกระ ฯ ทิน สัททูปปทะ กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา626 ฯ ชื่อว่ากิรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า แสงใด ย่อมเกลี่ย ย่อมกระจาย คือย่อมก าจัดซึ่ง
ความมืด เพราะเหตุนั้น แสงนั้น ชื่อว่ากิรณะ ฯ กิร-ธาตุมีความหมายว่า กระจัดกระจาย-เรี่ยราย, ลง 
ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ627, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 628, เปลี่ยน น 
เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ629 ฯ แสงแห่งพระอาทิตย์ ชื่อว่าทินกรกิรณะ ฯ การมาร่วมกัน คือการ
เป็นไปร่วมกัน ชื่อว่าสมาคมะ ฯ ถามว่า การมาร่วมกันของอะไร ฯ เฉลยว่า การมาร่วมกันของดอก
ปทุม ฯ ส  อา บทหน้า คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ อา-อุปสัค เป็นศัพท์ที่ขยายความหมายของธาตุ 
ฯ ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ630 ฯ การมาร่วมกันด้วยแสงพระอาทิตย์ ชื่อว่าทินกรกิรณ - 
สมาคมะ ฯ ชื่อว่ารุจิ เพราะวิเคราะห์ว่า ดอกปทุม ย่อมรุ่งเรือง ด้วยแสงนั่น เพราะเหตุนั้น แสงนั้น จึง
ชื่อว่ารุจิ ฯ รุจ-ธาตุมีความหมายว่า สว่าง-รุ่งเรือง, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ631 ฯ ชื่อว่ารุจิรา 
เพราะวิเคราะห์ว่า รุจิ เอติสฺสา อตฺถิ ความว่า รัศมี ย่อมมี แก่สิรินั่น เพราะเหตุนั้น สิรินั้น ชื่อว่ารุจิรา 
ฯ ลง ร ปัจจัย ด้วยสูตร มธฺวาทิโต โร632 ฯ อันยอดเยี่ยมด้วย อันยอดเยี่ยมนั้น เป็นรัศมีด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าปรมรุจิรา, สิรินั้นทั้งยอดเยี่ยม ทั้งมีรัศมี เพราะเหตุนั้น สิรินั้น จึงชื่อว่าสิิรปรมารุจิรา 
เป็นวิเสสโนภยบทกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่าสิริ เพราะวิเคราะห์ว่า ปทุเม นิสฺสยติ ความว่า ความงาม
ใด ย่อมอาศัยอยู่ในดอกปทุม เพราะเหตุนั้น ความงามนั้น ชื่อว่าสิริ ฯ สร-ธาตุมีความหมายว่า อาศัย, 
ลง อิ ปัจจัยในกัตตุ ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ633, เปลี่ยน อ ที่ ส เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ -       
ปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ634 ฯ อันยอดเยี่ยมและมีรัศมีด้วย อันยอดเยี่ยมและมีรัศมีนั้น 
เป็นสิริด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปรมรุจิรสิริ ฯ ชื่อว่าโสภา เพราะวิเคราะห์ว่า สุภติ ความว่า สิริใด 
ย่อมงาม เพราะเหตุนั้น สิรินั้น จึงชื่อว่าโสภา ฯ สุภ ธาตุมีความหมายว่า งาม , ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
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สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา635, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ636 ฯ ชื่อว่าอัคคา เพราะวิเคราะห์ว่า  
เสฏฺ ภาวํ อชฺชติ ความว่า ความงามใด ย่อมถึงซึ่งความเป็นของเลิศ เพราะเหตุนั้น ความงามนั้น ชื่อ
ว่าอัคคา ฯ ความงามด้วย ความงามนั้น เป็นเลิศด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโสภัคคา ฯ ความงามอัน
เลิศว่าสิริทั้งยอดเยี่ยมทั้งมีรัศมี ชื่อว่าปรมรุจิรสิริโสภัคคา เป็นสัมภาวนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
การถึง ชื่อว่าปัตติ ฯ ถามว่า การถึงของอะไร ฯ เฉลยว่า ของดอกปทุม ฯ ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป, 
การถึง การไป คือ การบรรลุถึง ฯ ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา637, ลบ ทฺ ท้ายธาตุ และ
ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ638 ฯ  การถึงความงามอันเลิศว่าสิริทั้งยอดเยี่ยมทั้งมีรัศมี ชื่อ
ว่าปรมรุจิรสิริโสภัคคัปปัตติ ฯ ชื่อว่าวิกสิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิกสยิตฺถ ความว่า ดอกปทุมใด บาน
แล้ว เพราะเหตุนั้น ดอกปทุมนั้น ชื่อว่าวิกสิตะ ฯ วิ บทหน้า กส -ธาตุมีความหมายว่า บาน, ลง ต 
ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ639, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร640 ฯ อิว-ศัพท์ เป็นอุปมา
โชตกะ ฯ ชื่อว่าปทุมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปชฺชติ เทวปูชาทึ ยาติ ความว่า ดอกไม้ใด ย่อมถึงการบูชา
เทวดาเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ดอกไม้นั้น ชื่อว่าปทุมะ หมายถึงดอกบัว ฯ ลง กุม ปัจจัย ด้วยสูตร 
อุสกุสปทสุข กุโม, ลบ กฺ ที่ กุม ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ641, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต642 ฯ 
 ชื่อว่าอัคคะ เพราะวิเคราะห์ว่า อชฺชติ เสฏฺ ภาวํ คจฺฉติ ความว่า มรรคใด ย่อมถึงความ
เป็นมรรคอันประเสริฐ เพราะเหตุนั้น มรรคนั้น ชื่อว่าอัคคะ ฯ อันประเสริฐด้วย อันประเสริฐนั้น เป็น
มรรคด้วย เพราะเหตุใด จึงชื่อว่าอัคคมัคคะ หมายถึงอรหัตมรรค ญาณในอรหัตมรรค ชื่อว่าอัคค -
มัคคญาณะ ฯ การประกอบพร้อม ชื่อว่าสมาคมะ ฯ ถามว่า การประกอบพร้อมของอะไร ฯ เฉลยว่า 
การประกอบพร้อมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ การประกอบพร้อมด้วยญาณในมรรคอันเลิศ ชื่อว่า 
อัคคมัคคญาณสมาคมะ ฯ ชื่อว่าปริมิตา เพราะวิเคราะห์ว่า ปริมิเนตพฺพา ความว่า คุณเหล่าใด อัน
บัณฑิตพึงนับ เพราะเหตุนั้น คุณเหล่านั้น ชื่อว่าปริมิตา ฯ ปริ บทหน้า มา-ธาตุมีความหมายว่า รัก-
ทะนุถนอม-เปรียบเทียบ-ชั่ง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต643, เปลี่ยน อา ที่ มา เป็น อิ ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ644 ฯ คุณทั้งหลายอันบุคคลนับไม่ได้ ชื่อ
ว่าอปริมิตะ เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ น-นิบาต มีความหมายว่า ปริยุทาสะ (แสดง
ความหมายอื่นที่เสมอกันกับสิ่งที่กล่าวปฏิเสธไว้) ฯ เปลี่ยน น เป็น อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส645 
ฯ ชื่อว่าคุณะ เพราะวิเคราะห์ว่า คุณิยนฺติ เสยฺยตฺถิเกหิ ปริจิยนฺติ ความว่า ธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้น
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เหล่าใด อันบุคคลทั้งหลายผู้ต้องการความดี ย่อมสั่งสม เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าคุณะ ฯ คุณ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา646 
ฯ อันนับไม่ได้ด้วย อันนับไม่ได้เหล่านั้น เป็นคุณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอปริมิตคุณะ ฯ ชื่อว่า
คณะ เพราะวิเคราะห์ว่า คณิตพฺโพ ความว่า หมู่ใด อันบัณฑิตพึงนับ เพราะเหตุนั้น หมู่นั้น ชื่อว่าคณะ 
ฯ คณ-ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา647 ฯ คณะแห่ง
คุณอันนับไม่ได้ทั้งหลาย ชื่อว่าอปริมิตคุณคณะ ฯ ชื่อว่าอลังกตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อลงฺกโรติ ความ
ว่า ญาณใด ย่อมประดับ คือย่อมกระท าการประดับตน เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อว่าอลังกตะ ฯ อล -
นิบาต มีความหมายว่า ประดับ ฯ อล  สัททูปปทะ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร 
พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ648, ลบ รฺ ท้าย กร-ธาตุ ด้วยสูตร รกาโร จ649 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อว่าอลังกตะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อลงฺกริยติ ความว่า ญาณใด อันคณะแห่งคุณ ย่อมกระท าการประดับคือตกแต่ง 
เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อว่าอลังกตะ ฯ บทว่า คุณคเณน เป็นบทกัตตาในทบว่า กริยติ ฯ กร -ธาตุมี
ความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต650 ฯ อันคณะแห่งคุณอันนับไม่ได้กระท าการ
ประดับ ชื่อว่าอปริมิตคุณคณาลังกตะ ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าใด ย่อมตรัสรู้ธรรมทั้งปวง โดยปกติ 
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงพระนามว่าสัพพัญญู ฯ ความเป็นแห่งพระสัพพัญญู ชื่อว่า
สัพพัญญุตา ฯ รัสส อู เป็น อุ เพ่ือให้ออกเสียงง่าย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ651, พระญาณคือความเป็นพระสัพพัญญู ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ ฯ รัสสะ อา ที่ ตา 
เป็น อ, ไม่มีการซ้อน ญฺ ฯ เป็นอวธารณปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ อันคณะแห่งคุณอันนับไม่ได้
กระท าการประดับด้วย อันคณะแห่งคุณอันนับไม่ได้กระท าการประดับนั้น เป็นพระสัพพัญญุตญาณ
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอปริมิตคุณคณาลังกตสัพพัญญุตญาณะ ฯ การถึง คือการบรรลุของพระผู้
มีพระภาคเจ้า ฯ การถึงคือการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันคณะแห่งคุณอันดับไม่ได้กระท าการ
ประดับ ชื่อว่าอปริมิตคุณคณาลังกตสัพพัญญุตญาณัปปัตติ ฯ เอว-ศัพท์ ในบทว่า สยเมว มีความหมาย
ว่า ปรินิวัตตนะ มิได้มีความหมายว่า เอว-ศัพท์ ฯ บทว่า ปฏิพุทฺโธ ไขความเป็น วิกสิโต ฯ ชื่อว่า       
วิกสิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิกสิตวา ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าใด ทรงเบิกบานแล้ว เพราะเหตุนั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ชื่อว่าวิกสิตะ ฯ วิ บทหน้า กส-ธาตุมีความหมายว่า เบิกบาน, ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ652, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร653 ฯ แต่ถ้าเมื่อประสงค์เป็น   
อิ- ธาตุมีความหมายว่า ไป ควรกล่าวว่า วิกาสิโต ดังนี้  ด้วยอ านาจการอธิบายเพ่ือให้รู้ว่า บทว่า        
วิกสิโต นี้เป็นกัตตุวาจก จึงไขความเป็น วิกาสมนุปฺปตฺโต ฯ เพราะเหตุนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกาจึง
กล่าวไว้ว่า พระนามว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเบิกบานด้วยการตรัสรู้ ฯ ความเบิกบาน ชื่อว่าวิกาสะ 
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ฯ กส-ธาตุมีความหมายว่า เบิกบาน, ลง ณ ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร ภาเว จ654 ฯ ชื่อว่าอนุปปัตตะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อนุปาปุณิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าใด ทรงถึงแล้ว เพราะเหตุนั้น พระผู้มี  
พระภาคเจ้านั้น ชื่อว่าอนุปปัตตะ ฯ อนุ บทหน้า ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร 
พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ655, ลบ ทฺ ท้ายธาตุ และซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ 656 ฯ ถามว่า 
พุธ-ธาตุ ย่อมเป็นไปแม้ในการไป เพราะเหตุอะไร จึงไม่กล่าวว่ามีความหมายว่า ไป ฯ เฉลยว่า ความ
จริง เมื่อกล่าวว่ามีความหมายว่า รู้ ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามีความหมายว่า ไป เพราะค าว่า ธาตุเหล่า
ใดมีความหมายว่า ไป ธาตุเหล่านั้นมีความหมายว่า รู้ ธาตุเหล่าใดมีความหมายว่า รู้ ธาตุเหล่านั้นมี
ความหมายว่า ไป เพราะฉะนั้น จึงไม่กล่าวว่ามีความหมาย ไป ฯ 
 อถวา-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า พุธธาตุสฺส เป็นบทสัมพันธ์กับกิริยาในบทว่า ปวตฺตน-
โต ฯ บทว่า ชาครณวิกสนตฺเถสุปิ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า ปวตฺตนโต เป็น   
ญาปกเหตุในบทว่า อตฺโถ ฯ สองบทว่า สมฺมา สามญฺจ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิพุทฺโธ ฯ บท
ว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า ปฏิพุทฺโธ หุตฺวา วิคโต ฯ บทว่า อนญฺ ปฏิโพธิโต เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ภควา ฯ บทว่า หุตฺวา เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า วิคโต ฯ บทว่า สยเมว เป็นบทตติยา-  
วิเสสนะในบทว่า วิคโต ฯ บทว่า สวาสนสมฺโมหนิทฺทาย เป็นบทอปาทานะในบทว่า วิคโต ฯ บทว่า 
อจฺจนฺต  เป็นบทตติยาวิเสสนะหรือบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิคโต ฯ บทว่า วิคโต เป็นกิตบท        
กัตตุวาจก ฯ บทว่า ทินกรกิรณสมาคเมน เป็นบทวิเสสนเหตุในบทว่า ปตฺติยา ฯ บทว่า ปรมรุจิรสิริ-
โสภคฺคปฺปตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิกสิต  ฯ บทว่า วิกสิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ปทุม  ฯ อิว-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า ปทุม  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อคฺคมคฺค าณสมาคเมน 
เป็นบทวิเสสนเหตุในบทว่า ปตฺติยา ฯ บทว่า อปรมิตคุณคณาลงฺกตสพฺพญฺญุต าณปฺปตฺติยา เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า วิกสิโต ฯ เพราะเหตุนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกา ท่านจึงกล่าวว่า อปรมิตคุณ-
คณาลงฺกตสพฺพญฺญุต าณสมาคเมน วิกสิโต (ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว โดยการประกอบพร้อมด้วย  
พระสัพพัญญุตญาณอันถูกประดับแล้วด้วยคณะแห่งพระคุณอันนับไม่ได้) ฯ การท าเป็นวิเสสนะนี้ 
ย่อมเสมอกับค าว่า ปรมรุจิรสิริโสภคฺคปฺปตฺติยา วิกสิต  ฯ จะกล่าวบทว่า ปรมรุจิรสิริโสภคฺคปฺปตฺติยา 
แม้เป็นตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺมา ก็ควร ฯ สองบทว่า สมฺมา สยเมว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
วิกสิโต ฯ บทว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า วิกสิโต อนุปฺปตฺโต ฯ บทว่า วิกาส  เป็นบทกรรมในบท
ว่า อนุปฺปตฺโต ฯ บทว่า วิกสิโต อนุปฺปตฺโต เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อิติ เป็นบทสรูปะของบทว่า 
อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ค าว่า อนญฺ ปฏิโพธิโต หุตฺวา สยเมว สวาสนสมฺโมหนิทฺทาย อจฺจนฺต  วิคโต นี้เป็นค า   
ญาปกเหตุ แสดงให้ทราบถึงความหมายที่มาของค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ว่ามาจากค าแสดงความหมาย
ว่า สมฺมา สามญฺจ ปฏิพุทฺโธ สวาสนสมฺโมหนิทฺทาย อจฺจนฺต  วิคโตติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ ค าว่า ทินกร -  
กิรณสมาคเมน ปรมรุจิรสิริโสภคฺคปฺปตฺติยา วิกสิตมิว ปทุม  อคฺคมคฺคาณสมาคเมน อปรมิตคุณ
คณาลงฺกตสพฺพญฺญุตาณปฺปตฺติยา สมฺมา สยเมว จ วิกสิโต วิกาสมนุปฺปตฺโต นี้เป็นค าญาปกเหตุ แสดง
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ให้ทราบถึงความหมายที่มาของค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ว่ามาจากค าแสดงความหมายว่า สมฺมา สยเมว จ 
อปรมิตคุณคณาลงฺกตสพฺพญฺญุตาณปฺปตฺติยา วิกสิโตติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ 
 (30) ท่านพระญาณกิตติเถระหมายเอาค าทักท้วงว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นครู   
พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ประกอบด้วยความหมายของศัพท์ตามที่
กล่าวแล้ว มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิเศษ
ออกไป ด้วยบทว่า อตุลํ ดังนี้ จึงกล่าวว่า ยถาวุตฺตวจนตฺถโยเคปิ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า แม้เม่ือ 
สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ประกอบด้วยความหมายของศัพท์ตามที่กล่าวแล้ว ท่านพระอนุรุทธาจารย์สดุดี
พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค าว่า อตุล  นี้ เพราะ สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์เป็นไปด้วยอ านาจของพระนามใน
พระผู้มีพระภาคเจ้า” 
 ชื่อว่ายถาวุตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปกาโร วุตฺโต อสฺส ความว่า ประการอย่างนี้ว่า พระผู้
มีพระภาคเจ้า ตรัสรู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งมวลโดยชอบและโดยพระองค์เอง ทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว โดยชอบและ
โดยพระองค์เอง แห่งความหมายของค านั้น อันอาจารย์กล่าวแล้ว เพราะเหตุนั้น ความหมายของค า
นั้น จึงชื่อว่ายถาวุตตะ ฯ   
 ยถา-ศัพท์ มีความหมายว่า ปการะ (ต่าง ๆ) ฯ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่า
วจนะ เพราะวิเคราะห์ว่า วุจฺจติ อตฺโถ อเนน ความว่า ความหมายอันอาจารย์ย่อมกล่าวด้วยศัพท์นี้ 
เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าวจนะ หมายถึง สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ ฯ วจ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว-
พูด, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ657 ฯ ชื่อใด อันบุคคลย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อนั้น ชื่อ
ว่าอัตถะ ฯ ความหมายของค า ชื่อว่าวจนัตถะ , ตามที่กล่าวแล้วด้วย ตามที่กล่าวแล้วนั้น เป็น
ความหมายของค าด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายถาวุตตวจนัตถะ ฯ การประกอบคือความเชื่อมโยง ชื่อ
ว่าโยคะ ฯ การประกอบด้วยความหมายแห่งค าตามที่กล่าวแล้ว ชื่อว่ายถาวุตตวจนัตถโยคะ ฯ อปิ -
ศัพท์ มีความหมายว่า โจทนารุจิสูจนะ (คือการด าริของผู้ถามที่เกิดความสงสัย จึงแปลว่า แม้ก็จริง) ฯ 
ชื่อว่าสัททะ เพราะวิเคราะห์ว่า สทฺทิยติ ความว่า ค าใด อันอาจารย์ย่อมกล่าว เพราะเหตุนั้น ค านั้น 
ชื่อว่าสัททะ ฯ สทฺท-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา658 ฯ 
ศัพท์ว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธสัททะ เป็นสัมภาวน-ปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่าภคะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ภชิตพฺพา ความว่า สมบัติอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ อันบุคคลทั้งหลายย่อมส้อง
เสพ เพราะเหตุนั้น สมบัติเหล่านั้น ชื่อว่าภคะ ฯ ภช-ธาตุมีความหมายว่า เสพ-คบ, ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา659, เปลี่ยน ช เป็น ค ด้วยสูตร กคา จชาน 660 ฯ ทรงพระนามว่าภควา 
เพราะวิเคราะห์ว่า สมบัติอันเป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งหลาย ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั่น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าภควา ฯ ลง วนฺตุ ปัจจัย ด้วยสูตร คุณาทิโต 
วนฺตุ661, ลง สฺมึ วิภัตติ, เปลี่ยน นฺตุ กับ สฺมึ เป็น ติ ด้วยสูตร โตติตา สสฺมึนาสุ662 ฯ 
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 ชื่อว่าสมัญญา เพราะวิเคราะห์ว่า สวิเสเสน อญฺ ายติ เอตาย ความว่า ธรรมชาติอัน
บุคคลย่อมรู้โดยพิเศษ ด้วยชื่อนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อนั้น ชื่อว่าสมัญญา ฯ ส -อุปสัค มีความหมายว่า
พิเศษ ฯ อา-อุปสัค เป็นศัพท์ที่คล้อยตามความหมายของธาตุ ฯ า-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา663, ซ้อน ญฺ, รัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ664, หรือเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค665 ฯ ความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ฯ ความเกี่ยวข้องด้วยชื่อ ชื่อว่าสมัญญาวสะ หมายถึงความสัมพันธ์ด้วย
เพียงชื่อ ฯ ปาฐะว่า สมญฺ วเสน ก็งาม ฯ ความจริง สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ ย่อมเป็นไปโดยความ
เกี่ยวข้องเพียงพระนามในพระผู้มีพระภาคเจ้า หาเป็นไปโดยความเกี่ยวข้องแห่งคุณไม่ ฯ ศัพท์นั้นเป็น
ศัพท์ที่ประกาศพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมด ารงอยู่โดยความเป็นศัพท์ที่เป็นพระนามของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ ก็ศัพท์ว่า พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น เป็นศัพท์ที่
ประกาศพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเอง ฯ แม้ในฎีกาสัททัตถจินตา ท่านก็กล่าวไว้ว่า แม้
เมื่อประกอบ สมฺพุทฺธ-ศัพท์ที่เกิดขึ้นด้วยเนื้อความแห่งค าตามที่กล่าวแล้ว จึงสดุดีให้พิเศษว่า ทรงมี
พระญาณอันหมดจดแล้ว เพราะก าหนดโดยเป็นศัพท์ที่เป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ 
เพราะฉะนั้น ปาฐะว่า สมญฺ าวเสน ก็งาม ฯ ใช้ปาฐะแม้ว่า สามญฺ วเสน ก็มี ฯ แต่ปาฐะนั้นไม่งาม ฯ 
เพราะบทว่า สามญฺ วเสน มีความหมายว่า สาธารณวเสน (คือทั่วไป) จากค าว่า สามัญญะ คือ
สาธารณะทั่วไป ฯ ดังนั้น เมื่อมีความหมายอย่างนี้ ความหมายว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ -ศัพท์ ใช้ในพระผู้มี
พระภาคเจ้า ด้วยอ านาจศัพท์ทั่วไป ดังนี้ ไม่ควรถือเอา ฯ ก็ถ้าถือเอาความหมายว่า คุณทั้งหลาย ย่อม
เสมอ ชื่อว่าสมานะ ความเป็นแห่งคุณอันเสมอ ชื่อว่าสามัญญะ สมานะก็คือสามัญญะนั่นเอง บุคคล
ย่อมเสมอ ชื่อว่าสมานะ ความเป็นแห่งบุคคลผู้เสมอ ชื่อว่าสามัญญะ สมานะก็คือสามัญญะนั่นเอง 
เมื่อถือเอาความหมายแม้อย่างนี้ แม้ความหมายว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ เป็นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ด้วยอ านาจศัพท์ทั่วไป ดังนี้ จึงไม่ควรถือเอา เพราะฉะนั้น ปาฐะนั้นจึงไม่งาม ฯ แต่อาจารย์พวกอ่ืน 
กล่าวว่า ชื่อว่าสามัญญะ เพราะหมายถึงครูทั้ง 6 ฯ  ค านั้นก็ไม่เหมาะ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะ  
สมฺมาสมฺพุทฺธ-ศัพท์ หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยส่วนเดียว ฯ  ศัพท์ใด ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น 
ศัพท์นั้น ชื่อว่าปวัตตะ ฯ ป บทหน้า วตุ -ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป , ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร        
พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ666 ฯ ความเป็นแห่งศัพท์ที่ เป็นไป ชื่อว่าปวัตตัตตะ ฯ วิ บทหน้า สิส -ธาตุมี
ความหมายว่า ท าให้พิเศษ-ท าให้ต่างกัน, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยการิตานิ 
เหตฺวตฺเถ667, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาณ  โณ โลปํ668, วุทธิ อิ ที่ สิสฺ ธาตุ เป็น เอ ด้วยสูตร อส 
โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต669, ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ ฯ 
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 บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธสทฺทสฺส เป็นบทสัมพันธะในกิริยาในบทว่า โยเคปิ ฯ บทว่า ยถาวุตฺต-
วจนตฺถโยเคปิ เป็นบทภาวลักขณวันตะในบทว่า สติ ฯ บทว่า สติ เป็นบทภาวลักขณะในบทว่า วิเสสติ 
ฯ บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธสทฺทสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺตตฺตา ฯ บทว่า ภควติ เป็นบท   
วิสยาธาระในบทว่า ปวตฺตตฺตา ฯ บทว่า ปวตฺตตฺตา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า วิเสเสติ ฯ บทว่า อตุล  
เป็นบทสรูปะในบทว่า อิมินา ฯ บทว่า อิมินา เป็นบทกรณะในบทว่า วิเสเสติ ฯ บทว่า ภควนฺต  เป็น
บทกรรมในบทว่า วิเสเสติ ฯ บทว่า อาจริโย เป็นบทกัตตาในบทว่า วิเสเสติ ฯ บทว่า วิเสเสติ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (31) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้ความหมายของศัพท์ส่วนย่อย จึงกล่าวว่า ตุลาย เป็นต้น ฯ 
บุคคลเหล่าอ่ืน อันเขาเปรียบเทียบได้ หรือบุคคลเสมอเหมือนกัน ชื่อว่าตุลยะ ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์
กล่าวเพียงค าว่า ตุลาย ไม่มีบทว่า ปญฺ าย จะได้บทว่า ปญฺ าย จากไหน ฯ เฉลยว่า ได้บทว่า      
ปญฺ าย เพราะ ตุลา-ศัพท์ที่หมายถึงตราชั่งปกติท่านไม่ได้หมายเอา และเพราะแสดงค าท่ีท่านกล่าวไว้
ในมูลฎีกา ฯ ก็ในมูลฎีกานั้น ท่านกล่าวไว้ว่า บทว่า อตุลิต  ความว่า อันเขาเปรียบเทียบไม่ได้ ด้วย
ปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ฯ ชื่อว่าตุลา เพราะวิเคราะห์ว่า ตุเลติ ธมฺมาทึ ตีเรติ ความว่า ปัญญา
ใด ย่อมพิจารณาสิ่งต่าง ๆ มีธรรมเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่าตุลา ฯ ตุล -ธาตุมี
ความหมายว่า พิจารณา-ให้ส าเร็จ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา670, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ 
ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย671 ฯ บุคคลใด อันเขาวัด (ชั่ง) ให้เสมอ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า     
สัมมิตะ ฯ ส  บทหน้า มา-ธาตุมีความหมายว่า เปรียบเทียบ-ชั่ง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ 
ต672, เปลี่ยน อา ที่ มา เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 673, 
หรือเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ  ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค 674 ฯ ในนัยที่  2 สมฺมิต-ศัพท์ มี
ความหมายว่า เหมือน ฯ บุคคลผู้เหมือน ชื่อว่าสัมมิตะ หมายถึงผู้เสมอเหมือนกัน ฯ เหมือนอุทาหรณ์
ว่า ผู้เสมอเหมือนพระราชา ชื่อว่าราชสัมมิตะ และผู้เสมอเหมือนเทวดา ชื่อว่าเทวสัมมิตะ เนื้อความ
แม้ในที่นี้ก็เหมือนกัน ฯ 
 บททว่า ปุคฺคเลหิ เป็นบทสหัตถตติยาในบทว่า สมฺมิโต ฯ บทว่า ตุลาย เป็นบทตติยา-     
วิเสสนะในบทว่า สมฺมิโต ฯ บทว่า สมฺมิโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุคฺคโล ฯ บทว่า ปุคฺคโล เป็นบท
สัญญี ฯ บทว่า ตุลฺโย เป็นบทสัญญา ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ บุคคลอันบุคคลเหล่าอ่ืนเปรียบเทียบได้ คือวัด
ให้เสมอกัน (ชั่ง) ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ อันมีคุณคือศีลเป็นต้น ชื่อว่าตุลยะ ฯ บทว่า      
สีลาทิคุเณน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ตุลนาย ฯ บทว่า ตุลาย มีความหมายว่า ตุลนาย (ตาชั่ง) ฯ 
เพราะฉะนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกา ท่านจึงกล่าว บุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ ด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
เปรียบเทียบ ชื่อว่าตุลยะ คือมีก าลังอันเขาน าเข้าไปด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ฯ เป็นการ
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วิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ลง ย ปัจจัย ในความหมายว่า สัมมิตะ (ชั่ง) หลัง ตุล-ศัพท์ ด้วยสูตร ยทนุ-
ปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ675 ฯ 
 (32) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า เมื่อมีการกล่าวว่า ตุลฺย ไว้  ในคาถา ท่านกล่าว ตุลฺย-
ศัพท์ว่า ตุล ด้วยเหตุอะไร จึงกล่าวค าว่า โสเยว เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ตุลยะนั้นนั่นเอง ท่าน
อาจารย์กล่าวว่า ตุละ ด้วยเหตุอะไร ด้วยอ านาจลบ ย อักษรฯ 
 ย-อาคมใส่เข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า ตุลฺย-ศัพท์ ชื่อว่าตุละ ไม่ใช่
ศัพท์อ่ืน ฯ ย อักษร คือ ย ค าว่า การ-ศัพท์ หมายถึงอักษร ด้วยสูตร อกฺขเรหิ การ676, การลบ ชื่อว่า
โลปะ หมายถึง การไม่เห็น การไม่ออกเสียง ชื่อว่าโลปะ ฯ ลุป-ธาตุมีความหมายว่า ไม่เห็น-ไม่ปรากฏ, 
ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ677 ฯ ลบ ย อักษร ชื่อว่ายการโลปะ ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุไร จึงไม่ใส่ 
ปจฺจย-ศัพท์อย่างนี้ว่า ยการปจฺจยโลโป ฯ เฉลยว่า ความจริง ท่านก็ไม่ได้มุ่งถึงบทส าเร็จว่า ตุลฺโย แล้ว
ไม่ไส่ ปจฺจย-ศัพท์ จึงกล่าวว่า ยกาโร ไว้ ฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ความเก่ียวข้องแห่งการ
ลบ ย อักษร ชื่อว่ายการโลปวสะ ฯ อธิบายความว่า เมื่อควรกล่าวว่า ตุลฺย แต่กลับกล่าวว่า ตุล เพราะ
ท าการลบ ย อักษรเพ่ือความสละสลวย ฯ 
 บทว่า โสเยว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า ตุโล เป็นบทอาการะในบทว่า วุตฺโต ฯ 
บทว่า ยการโลปวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺโต ฯ 
 (33) ลง อ ปัจจัย ในความหมายว่า สัมมิตะ ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ678 
เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวค าว่า อถวา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ด้วยความเกี่ยวข้องแห่ง 
อ ปัจจัย ใช้ในความหมายคือเปรียบเทียบ ท่านอาจารย์จึงกล่าวค าว่า บุคคลอันบุคคลเหล่าอ่ืน
เปรียบเทียบได้ คือเสมอเหมือน ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ คือด้วยคุณมีศีลเป็นต้นที่เสมอ
เหมือน ชื่อว่าตุละ ฯ ความหมายคือเปรียบเทียบ ชื่อว่าสัมมิตัตถะ ฯ อ คือ อ อักษร , ปัจจัยคืออักษร, 
อ อักษรด้วย อ อักษรนั้น เป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอการปัจจยะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมม -
ธารยสมาส ฯ ด้วยความเกี่ยวข้องแห่ง อ อักษรที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าอการปัจจยวสะ ฯ   แม้ อ อักษรที่
เป็นปัจจัย ชื่อว่าอปัจจโยปิ มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ปจฺจโย เพ่ือให้รู้ความที่ อ 
อักษรเป็นปัจจัย ฯ 
 บทว่า สมฺมิตตฺเถ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า อการปจฺจย- ฯ บทว่า อการปจฺจยโลปวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบท
กรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 ก็ท่านอาจารย์วิมลพุทธิเถระกล่าวไว้ว่า บุคคลผู้อันเขาเปรียบเทียบว่า ชื่อว่าการชั่งมีมาสก
และกหาปณะเป็นต้น เหมือนตราชั่ง ท่านมิได้กล่าวหมายถึงพระสาวกเป็นต้น เพราะมีความหมายว่า
จะถูกถึงเปรียบเทียบ ฯ ค านั้นไม่ถูก ฯ เพราะพระฎีกาจารย์มิได้กล่าวไว้ว่า มาสกและกหาปณะ    
เป็นต้น ฯ นักศึกษาทั้งหลายไม่อาจจะรู้ได้ ฯ เพราะเหตุนั้น พระฎีกาจารย์ควรกล่าวค านั้นไว้ แต่ไม่ได้
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กล่าวไว้ ฯ เพราะฉะนั้น ค าว่า มาสกหาปณาทิโก ตุโล นาม ตุโล วิยาติ ตุโล สาวกาทโย คมฺย - 
มานตฺถตฺตา น วุตฺโต นั้น จึงไม่ควร ฯ 
 บุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ชื่อว่าตุละ พระผู้มี      
พระภาคเจ้าเป็นบุคคลอันเขาเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบหามิได้ จึงพระนามว่า 
อตุละ เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ น-ศัพท์ มีความหมายว่า ปริยุทาสวาจี ฯ การปฏิเสธ
ความหมายของบทอ่ืนโดยยกความหมายที่เสมอกันขึ้นแสดง ชื่อว่าปริยุทาสะ ฯ ปริ อุ บทหน้า อส - 
ธาตุมีความหมายว่า ทิ้ง, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ679, ลง ยฺ และ ทฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทน-
ตรลา จาคมา680 ฯ ชื่อว่าปริยุทาสวาจี เพราะวิเคราะห์ว่า ปริยุทาสํ วุจฺจติ ความว่า น อักษรใด ห้าม
ความหมายของบทหลังแล้วย่อมถูกน าไปเปรียบเทียบในสิ่งที่เสมอกัน น อักษรนั้น ชื่อว่าปริยุทาสวาจี 
ฯ อ อักษรในความหมายก่อน (ปสัชชปฏิเสธะ) ชื่อว่าอัญญัตถะ ฯ เปลี่ย น เป็น อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส 
ตปฺปุริเส681 ฯ น-ศัพท์ มีความหมายว่า ปฏิเสธะ ฯ สองบทว่า ตุโล อตุโล เป็นลิงคัคถะ ฯ 
 (34) ท่านอาจารย์ต้องการที่จะท าความหมายของค าว่า อตุโล ให้ปรากฏ จึงกล่าวค าว่า   
สีลาทีห ิเป็นต้น ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ไม่เหมือนกับใคร ๆ ด้วยพระคุณท้ังหลายมีศีลเป็นต้น 
ฯ 
 ชื่อว่าสีละ เพราะวิเคราะห์ว่า สิเลติ อุปธาเรติ สํสมงฺคิปุคฺคลํ อปาเยสุ อุปปตฺติ -         
นิวารเณน ภูโส ธาเรติ ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมทรงบุคคลผู้มีความพร้อมด้วยธรรมชาตนั้นไว้ โดย
ไม่ให้เกิดในอบายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าสีละ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ วิเคราะห์ว่า   
สิลยติ อุปธาริยติ สปฺปุริเสหิ หทยมํสนฺตรํ อุปเนตฺวา ธาริยติ ความว่า ธรรมชาตใด อันคนดีทั้งหลาย
น้อมน าเข้าไปในเนื้อคือหทัยแล้วทรงไว้ เพราะเหตุนั้นธรรมชาตนั้น ชื่อว่าสีละ ฯ สิล-ธาตุมีความหมาย
ว่า เข้าไปทรงไว้, การทรงไว้อย่างมั่นคง ชื่อว่าอุปธารณะ หมายถึงเป็นที่รองรับคือเป็นที่ตั้ง ฯ ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา682 ฯ ทีฆะ อิ ที่ สิ เป็น อี ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ683, ศีลเป็นต้นแห่งคุณทั้งหลายมีสมาธิและปัญญาเป็นต้นเหล่าใด คุณ
เหล่านั้น ชื่อว่าสีลาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ธรรมมีศีลเป็นต้น อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประกาศและทรงสั่งสม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคุณะ ฯ คุณ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม, ประกาศ ฯ ลง 
อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา684 ฯ บทว่า อตุโล นี้ ไขความเป็น อสทิโส ฯ ชื่อว่าสทิสะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า สมาโน วิย โส ทิสฺสติ ความว่า บุคคลนั้น ย่อมถูกเห็นเป็นเหมือนเสมอกัน เพราะ
เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าสทิสะ ฯ สมาน สัททูปปทะ ทิส-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง กฺวิ ปัจจัย ด้วย
สูตร กฺวิ จ685, ลบ กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิโลโป จ686, เปลี่ยน สมาน เป็น ส ด้วยข้อตกลงว่าเป็น ส ใน
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สูตร อิยตมกิเอสานมนฺตสฺสโร ทีฆ  กฺวจิ ทิสสฺส คุณ  โท ร  สกฺขี จ 687 ฯ ผู้เสมอเหมือนหามิได้ ชื่อว่า 
อสทิสะ เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส, เปลี่ยน น เป็น อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส688 ฯ 
 บทว่า สีลาทีหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า คุเณหิ ฯ บทว่า คุเณหิ เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า อสทิโส ฯ บทว่า เกนจิ เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า อสทิโส ฯ บทว่า อสทิโส เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ภควา ฯ บทว่า ภควา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (35) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้เนื้อความของค าแม้อ่ืนอีก จึงกล่าวค าว่า นตฺถิ เป็นต้น ฯ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่าอตุละ เพราะวิเคราะห์ว่า ไม่มีบุคคลผู้ทัดเทียมคือเสมอเหมือน 
เพราะทรงเป็นอัครบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ฯ 
 อ อักษรในเนื้อความนี้ มีความหมายว่า ว่างเปล่า ฯ บทว่า ตุโล นี้ ไขเป็น สทิโส ฯ ด้วย
บทว่า สทิโส นี้ ท าให้รู้ว่า ตุล-ศัพท์มีความหมายว่า สทิสะ ฯ เปลี่ยน น เป็น อ ด้วย อตฺต  นสฺส-โยค-
วิภาคะในสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส689, เป็นอตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่าสเทวกะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า เทเวหิ สห วตฺตติ ความว่า โลกใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับเทวดาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
โลกนั้น ชื่อว่าสเทวกะ เป็นปฐมาตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปา
คมวิการวิปรีตาเทสา จ690, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ691 ฯ ชื่อว่าโลกะ เพราะวิเคราะห์ว่า โลกิยติ เอตฺถ กุสลากุสลกมฺมํ ตพฺพิปาโก จ ความว่า บุญบาป
และผลแห่งบุญบาปนั้น อันบุคคลย่อมเห็น คือย่อมปรากฏในสัตว์นี้ เพราะเหตุนั้น สัตว์นั้น ชื่อว่าโลกะ 
หมายถึงสัตว์โลก ฯ โลก-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา692 ฯ 
ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นผู้เลิศ ฯ ชื่อว่าปุ เพราะวิเคราะห์ว่า ปาติ ความว่า นรกใด ย่อมรักษา
สัตว์นรกทั้งหลายไว้ โดยอ านาจแห่งการไม่ให้ออกไป เพราะเหตุนั้น นรกนั้น ชื่อว่าปุ ฯ ปา -ธาตุมี
ความหมายว่า รักษา, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย693 ฯ ชื่อว่าปุคคละ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ปุ นิรยํ คจฺฉติ ความว่า สัตว์ใด ย่อมไปสู่นรก เพราะเหตุนั้น สัตว์นั้น ชื่อว่าปุคคละ 
หมายถึงสัตว์อ่ืน ฯ ส าหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า เรียกว่าบุคคล ด้วยอ านาจโวหารที่มีมาก่อน ฯ ปุ     
สัททูปปทะ คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิ จ694, ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร 
ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ695, ลบนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร พฺยญฺชเน จ696, ซ้อน คฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว 
าเน697, ลบ กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิโลโป จ698, ลง สิ วิภัตติ ด้วยสูตร ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วา ตเว-
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ตุนาทีสุ จ699, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร นิคฺคหิตญฺจ700, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ลฺ ด้วย วา-
ศัพท์ในสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค701 ฯ ผู้เลิศด้วย ผู้เลิศนั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า    
อัคคปุคคละ ฯ ศัพท์แห่งความรู้ ย่อมมีจากคุณนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งบุคคลผู้
เลิศ ชื่อว่าอัคคปุคคลภาวะ 
 บทว่า เอตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า นตฺถิ ฯ สองบทว่า ตุโล สทิโส เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ปุคฺคโล ฯ บทวา ปุคฺคโล เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า   
อตุโล ฯ บทว่า สเทวเก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โลเก ฯ บทว่า โลเก เป็ยอาธาระในบทว่า อคฺค-  
ปุคฺคล- ฯ บทว่า อคฺคปุคฺคลภาวโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ 
 (36) ท่านอาจารย์ประสงค์จะท าความเป็นบุคคลผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ส าเร็จ 
ตามพระบาลี จึงกล่าวค าว่า ยถาห เป็นต้น ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระด ารัสอุทาหรณ์ว่าอย่างไร 
ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า ยาวตา...อาทึ ฯ 
 ภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ตาม 2 เท้าก็ตาม 4 เท้าก็ตาม มีประมาณเพียงใด 
ตถาคต บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มีประมาณเพียงนั้น ดังนี้เป็นต้น ฯ ประมาณใด
แห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายาวตา เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ลง อาวตา 
ปัจจัย ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ702 ฯ ชื่อว่าภิกขุ เพราะเห็นภัยในสังสารวัฏ ฯ ชื่อว่า
สัตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า รูปาทีสุ สตฺตา ความว่า บุคคลทั้งหลายเหล่าใด ติดแล้วในรูปเป็นต้น เพราะ
เหตุนั้น บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าสัตตะ ฯ สช-ธาตุมีความหมายว่า ติด, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร 
พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ703, ลบ ชฺ และซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ704 ฯ ชื่อว่าปทะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ปชนฺติ เอเตหิ ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเที่ยวไปด้วยอวัยวะที่ เป็นเครื่องเที่ยวไป    
เหล่านั่น เพราะเหตุนั้น อวัยวะที่เป็นเครื่องเที่ยวเหล่านั้น ชื่อว่าปทะ ฯ ปท -ธาตุมีความหมายว่า ไป, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา705 ฯ ชื่อว่าอปทะ เพราะวิเคราะห์ว่า นตฺถิ ปทา เอเตสํ 
สตฺตานํ ความว่า เท้าทั้งหลายของสัตว์เหล่านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าอปทะ 
หมายถึงงูเป็นต้น เป็นอตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ เท้าทั้งหลาย 2 ของสัตว์เหล่านั้น มีอยู่ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าทิปทะ หมายถึงมนุษย์เป็นต้น เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน ทฺวิ เป็น ทิ ด้วย 
จ-ศัพท์ ในสูตร ติเย ทุตาปิจ706 ฯ เท้าทั้งหลาย 4 ของสัตว์เหล่านั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าจตุปทะ 
หมายถึงช้างม้าเป็นต้น เป็นตัคคุณฉัฏฐพหุพพีหิสมาส ฯ วา-ศัพท์ทั้ง 3 มีความหมายว่าสมุจจยะ ฯ 
ท่านถือเอาค าเบื้องต้นอย่างนี้ว่า ยาวตา ภิกฺขเว...จตุปฺปทา ดังนี้ ละค าตรงกลาง แล้วถือเอาค าลง
ท้ายว่า ตถาคโต เป็นต้น แล้วแสดงเปยยาละตรงกลาง ฯ ความจริง พระบาลีมาในอังคุตตรนิกาย    
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จตุกกนิบาตว่า ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทิปทา วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วา รูปิโน วา 
อรูปิโน วา ส  ฺ  ิโน วา อส  ฺ  ิโน วา เนวส  ฺ  ีนาส  ฺ  ิโน วา ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ อรหํ 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ บทว่า เปยฺยาโล มีความหมายว่า นัยอันพิสดาร ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า 
ตถาคตะ เพราะเสด็จมาแล้วโดยประการนั้น ฯ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางก่อน เสด็จมาแล้ว โดย
ประการใด พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์นี้ ก็เสด็จมาแล้วโดยประการนั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้ มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น จึงทรงพระนามว่าตถาคตะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ ในบทว่า เตส  เป็น
ฉัฏฐีวิภัตติลงในความหมายของปัญจมีวิภัตติ ด้วยสูตร ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 707 ฯ บทว่า อคฺคมกฺขายติ 
ตัดบทเป็น อคฺโค อกฺขายติ ฯ เปลี่ยน โอ เป็น อ ด้วยสูตร เอโอนมวณฺโณ708 ฯ ลง มฺ อาคม ด้วยสูตร 
มทา สเร709 (ควรเป็นสูตร ยวมทนตรลา จาคมา) ฯ บทว่า อกฺขายติ มาจาก ขา-ธาตุมีความหมายว่า 
กล่าว ฯ อา-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย 710, 
ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา711, รัสสะ อา อุปสัค เป็น อ ฯ ค าว่า ยาวตา...มกฺขายติ 
ดังนี้ เป็นเบื้องต้นแห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่ามีค าว่า ยาวตา...มกฺขายติ ดังนี้เป็นต้น เป็นตัคคุณฉัฏฐี -  
พหุพพีหิสมาส ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาค าว่า อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น 
 บทว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บทว่า ยถา เป็นค าถาม ฯ บทว่า อาห เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ยาวตา อป...จตุปฺปทา วา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จตุปฺปท  สตฺตา 
ฯ บทว่า สตฺตา เป็นบทกัตตาในบทว่า สนฺติ ฯ บทว่า ภิกฺขเว เป็นบทอาลปนะ ฯ บทว่า ตถาคโต เป็น
บทกัตตาในบทว่า อกฺขายติ ฯ บทว่า เตส  เป็นบทอปาทานะในบทว่า อคฺโค ฯ บทว่า อคฺโค เป็นบท 
อาการะในบทว่า อกฺขายติ ฯ บทว่า อกฺขายติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อาทิ-ศัพท์ไม่ได้เป็นบท
กรรมในบทว่า อาห เพราะท่านกล่าวไว้โดยเกี่ยวข้องกับค าที่เป็นปฐมาวิภัตติ เพราะฉะนั้น บทว่า  
ยาวตา...อาทิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (37) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ว่า ท่านพระอนุรุทธาจารย์ท าการสดุดี ด้วยอาการ 3 ด้วย
สองบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล  จึงกล่าวค าว่า เอตฺตาวตา จ เป็นต้น ฯ ก็ด้วยค ามีประมาณเท่านี้ ย่อม
เป็นอันท่านอาจารย์ท าการสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยอาการ 3 คือ เหตุสัมปทา ผลสัมปทา และ
สัตตูปการสัมปทา ฯ 
 เอตฺตาวตา-ศัพท์ เป็นนิบาต มีความหมายว่า ปริจเฉทะ ฯ จ-ศัพท์ เป็นบทวากยารัมภะ ฯ 
ชื่อว่าเหตุ เพราะวิเคราะห์ว่า หิโนติ ผลํ เอเตน ความว่า ผลคือพระพุทธคุณทั้งสิ้น ย่อมเป็นไปด้วย
ธรรมอันเป็นการกระท านั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าเหตุ หมายถึงพระมหากรุณาและพระบรม
โพธิสัมภาร ฯ หิ-ธาตุ มีความหมายว่า เป็นไป, ลง ตุ ปัจจัย ด้วยสูตร หนาทีหิ ณุนุตโว712 ฯ ชื่อว่าผล 
เพราะวิเคราะห์ว่า ผลติ ความว่า ธรรมชาตมีญาณเป็นต้นใด ย่อมเผล็ดออก เพราะเหตุนั้น ธรรมชาต
นั้น ชื่อว่าผล ฯ ผล-ธาตุมีความหมายว่า ส าเร็จ-เผล็ดออก, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
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วา713 ฯ กระท ากรรมมาก่อน ชื่อว่าอุปการะ หมายถึงการกระท ากรรมในกาลก่อน ฯ อุป -ศัพท์ มี
ความหมายว่ากรรมในกาลก่อน ฯ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ714 ฯ 
การท าประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าสัตตูปการะ เหตุด้วย ผลด้วย สัตตูปการะด้วย ชื่อว่ า
เหตุผลสัตตูปการะ ฯ ความสมบูรณ์  ชื่อว่าสัมปทา เป็นภาวสาธนะ ฯ ส  บทหน้า ปท -ธาตุมี
ความหมายว่า ไป ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยม
ติยโว วา715, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก ฯ ความสมบูรณ์แห่งเหตุ ผลและสัตตูปการะ ชื่อว่าเหตุผลสัตตู
ปการสัมปทา ฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งเหตุสัมปทา ผลสัมปทา และ
สัตตูปการสัมปทา ชื่อว่าเหตุผลสัตตูปการสัมปทาวสะ ฯ การจ าแนก คือแยก ชื่อว่าอาการะ ฯ อา บท
หน้า กร-ธาตุมีความหมายว่า จ าแนก-แยก, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ716, ลบ ณ ปัจจัย, วุทธิ อ 
ที่ ก เป็น อา ฯ พระนามว่าภควา เพราะทรงมีความเป็นใหญ่ ฯ การสรรเสริญ ชื่อว่าโถมนา ฯ โถม - 
ธาตุมีความหมายว่า สรรเสริญ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ717, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร 
อนกา ยุณฺวูน 718, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก ฯ การสรรเสริญใด อันบุคคลกระท าแล้ว เพราะเหตุนั้น 
การสรรเสริญนั้น ชื่อว่ากตา ฯ 
 บทว่า เอตฺตาวตา จ เป็นบทกรณะในบทว่า กตา ฯ บทว่า เหตุผลสตฺตูปการสมฺปทาวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ตีหิ ฯ บทว่า ตีหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากาเรหิ ฯ บทว่า        
อากาเรหิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โถมนา ฯ บทว่า ภควโต เป็นบทสัมปทานะในบทว่า โถมนา 
ฯ บทว่า โถมนา เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า กตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โถมนา ฯ บทว่า 
โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (38) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้สรุปสัมปทา 3 ประการ จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า บรรดาสัมปทาทั้ง 3 ประการนั้น ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วย  
พระมหากรุณาและความอบรมพระโพธิสมภาร ชื่อว่าเหตุสัมปทา เพราะเหตุอะไร เพราะพระพุทธคุณ
ทั้งสิ้นมีพระมหากรุณาและความอบรมพระโพธิสมภารนั้นเป็นมูล ฯ 
 ความสมบูรณ์แห่งเหตุ ชื่อว่าเหตุสัมปทา ฯ ชื่อว่ามหตี เพราะวิเคราะห์ว่า มหาวิสยตาย 
มหานุภาวมหาผลตาย จ มหนฺติ ความว่า พระกรุณาใด ชื่อว่าใหญ่ เพราะเป็นธรรมชาติมีอารมณ์
ใหญ่ มีอานุภาพมากและมีผลมาก เพราะเหตุนั้น พระกรุณานั้น ชื่อว่ามหตี ฯ มห-ธาตุมีความหมายว่า 
เจริญ, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา719, ลง อี ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร นทาทิโต วา 
อี720, เปลี่ยน นฺต เป็น ต ด้วยสูตร นฺตุสฺส ตมีกาเร721 ฯ อันใหญ่ด้วย อันใหญ่นั้น เป็นพระกรุณาด้วย 

                                                      

 713 รูป. -/568/414. 
 714 รูป. -/580/424. 
 715 รูป. -/599/437. 
 716 รูป. -/580/424. 
 717 รูป. -/596/434. 
 718 รูป. -/570/417. 
 719 รูป. -/646/469. 
 720 รูป. -/187/107. 
 721 รูป. -/191/110. 



 144 

เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามหากรุณา ฯ เปลี่ยน มหนฺต เป็น มหา ด้วยสูตร มหต  มหาตุลฺยาธิกรเณ 
ปเท722 ฯ แม้วิเคราะห์ว่า มหา จ สา กรุณา จาติ มหากรุณา (อันใหญ่ด้วย อันใหญ่นั้น เป็น       
พระกรุณาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามหากรุณา) ก็ควร ฯ พระกรุณาที่เป็นไปในพระสันดานของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ทรงยกมารดาขึ้นจากสมุทรจนถึงเป็นสุเมธดาบส 
ชื่อว่าพระมหากรุณา ฯ การประกอบ ชื่อว่าสมาโยคะ ฯ ถามว่า การประกอบของใคร ฯ เฉลยว่า ของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ฯ ส  อา บทหน้า ยุช-ธาตุมีความหมายว่า ประกอบ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว 
จ723, เปลี่ยน ชฺ เป็น คฺ ด้วยสูตร กค จชาน 724 ฯ การประกอบด้วยพระมหากรุณา หรือการประกอบ
ในพระมหากรุณา ชื่อว่ามหากรุณาสมาโยคะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส หรือสัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ ชื่อ
ว่าโพธิ เพราะวิเคราะห์ว่า จตฺตาริ สจฺจานิ พุชฺฌิ ยถาสกํ ปริญฺ าภิสมยาทิวเสน ปฏิวิชฺฌิ ความว่า 
ญาณใด ย่อมรู้แจ้งอริยสัจ 4 โดยความเกี่ยวเนื่องแห่งการรู้แจ้งทุกข์ที่ควรรู้เป็นต้น ด้วยตนเอง เพราะ
เหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อว่าโพธิ หมายถึงมรรคญาณ ฯ ชื่อว่าโพธิ เพราะวิเคราะห์ ว่า สพฺพธมฺเม สพฺพ- 
กาเรน พุชฺฌิ ความว่า ญาณใด ย่อมรู้แจ้งธรรมทั้งปวงโดยประการทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อ
ว่าโพธิ หมายถึงพระสัพพัญญุตญาณ ฯ ญาณทั้งสองนั้น ท่านเรียกว่าโพธิ ในที่นี้เพราะแสดงชื่อทั่วไป 
ฯ พุธ-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ725, วุทธิ อุ ที่ พุ เป็น โอ ด้วยสูตร  
อญฺเ สุ จ726 ฯ ชื่อว่าสัมภาระ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺภริยติ เอเตหิ ความว่า พระโพธิญาณอันบารมี
ธรรมมีทานเป็นต้นเหล่านั่นซึ่งเป็นผู้กระท า สั่งสมคือเกื้อหนุน เพราะเหตุนั้น บารมีธรรมมีทานเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าสัมภาระ ฯ ส  บทหน้า ภร-ธาตุมีความหมายว่า สนับสนุน-เกื้อหนุน, ลง ณ ปัจจัย ด้วย
สูตร วิสรุชปทาทิโต ณ727, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ ที่ ภ เป็น อา ฯ การสะสม คือธรรมที่เกื้อหนุนแก่
พระโพธิญาณ ชื่อว่าโพธิสัมภาระ เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ การท าให้เต็ม ชื่อว่าสัมภรณะ ฯ ส  บท
หน้า ภร-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้เต็ม, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ728, เปลี่ยน ยุ เป็น อน 
ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 729, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ730, การเติมเต็มซึ่งสัมภาระธรรม
อันเกื้อหนุนแก่พระโพธิญาณ ชื่อว่าโพธิสัมภารสัมภรณะ ฯ จ -ศัพท์ เป็นวุตตสมุจจยะ ฯ การ
ประกอบด้วยพระมหากรุณาและการเติมเต็มซึ่งสัมภาระธรรมอันเกื้อหนุนแก่พระโพธิญาณเหล่านั้น 
เป็นมูลแห่งพระพุทธคุณเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น พระพุทธคุณเหล่านั้น ชื่อว่ามีการประกอบด้วย   
พระมหากรุณาและการเติมเต็มซึ่งสัมภาระธรรมอันเกื้อหนุนแก่พระโพธิญาณนั้นเป็นมูล , ความเป็น
แห่งพระพุทธคุณมีการประกอบด้วยพระมหากรุณาและการเติมเต็มซึ่งสัมภาระธรรมอันเกื้อหนุนแก่
พระโพธิญาณนั้นเป็นมูล ชื่อว่าตังมูลกัตตะ ฯ 
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 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า เหตุสมปทนา นาม เป็นบทสัญญา ฯ สองบทว่า 
มหากรุณาสมาโยโค โพธิสมฺภารสมฺภรณญฺจ เป็นบทสัญญี 
 (39) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ประเภทของผลสัมปทา จึงกล่าวค าว่า ผลสมฺปทา    
เป็นต้น ฯ ความสมบูรณ์แห่งผล ชื่อว่าผลสัมปทา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ธรรมชาตใด ย่อมรู้ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าญาณ ฯ การละกิเลสทั้งหมดพร้อมทั้งวาสนา ชื่อว่าปหานะ ฯ ป บท
หน้า หา-ธาตุมีความหมายว่า สละ-ละ, ลง ยุ ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ731 ฯ ชื่อว่า       
อนุภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า ตํสมงฺคิปุคฺคลํ อนุภาเวติ วฑฺเฒติ ความว่า ภาวะมีเดชเป็นต้นใด ยัง
บุคคลผู้พร้อมมูลด้วยสิ่งนั้นให้เจริญร่ าไป เพราะเหตุนั้น ภาวะมีเดชเป็นต้น ชื่อว่าอนุภาวะ หมายถึง
ความอุตสาหะและความสามารถของเดช ฯ อนุ บทหน้า ภู-ธาตุมีความหมายว่า เจริญ, ลง อ ปัจจัย 
ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา732, วุทธิ อู เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ733 ฯ อนุภาวะ คือ อานุภาวะ ฯ 
ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจายาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ734 ฯ ธรรมชาตใด 
ย่อมถึง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยความเย็นเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ารูปะ ฯ ชื่อว่า   
อายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อยนฺติ เอตฺถ ความว่า อวัยวะมีผมเป็นต้น ย่อมเป็นไปในสรีระนี้ เพราะเหตุ
นั้น สรีระนี้ ชื่อว่าอายะ ฯ อย-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป คือความเป็นไป ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วย
สูตร วิสรุชปทาทิโต ณ735, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ เป็น อา ฯ ความเป็นไปคือส่วนที่เกิดขึ้นแห่งอวัยวะ
มีผมเป็นต้นที่น่าเกลียด ชื่อว่ากายะ กายคือรูป ชื่อว่ารูปกายะ ฯ ญาณด้วย ปหานะด้วย อานุภาวะ
ด้วย รูปกายด้วย ชื่อว่าญาณปหานานุภาวรูปกายะ ฯ ความสมบูรณ์ชื่อว่าสัมปทา ความสมบูรณ์แห่ง
ญาณ ปหานะ อานุภาวะ และรูปกาย ชื่อว่าญาณปหานานุภาวรูปกายสัมปทา ฯ ความเกี่ยวข้องแห่ง
ญาณสัมปทนา ปหานสัมปทา อานุภาวสัมปทา และรูปกายสัมปทา ชื่อว่าญาณปหานานุภาวรูปกาย -
สัมปทาวสะ ฯ ประการ 4 อย่าง แห่งผลสัมปทานั่น เพราะเหตุนั้น ผลสัมปทานั้น ชื่อว่าจตุพพิธา 
เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ  
 บทว่า ผลสมฺปทา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า าณปหานานุภาวรูปกายสมฺปทาวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุพฺพิธา ฯ บทว่า จตุพฺพิธา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ผลสมฺปทา ฯ 
 (40) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ลักษณะของญาณสัมปทาเป็นต้น จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ 
เป็นต้น ฯ บรรดาผลสัมปทาทั้ง 4 อย่างนั้น มรรคญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งพระสัพพัญญุตญาณ และ  
พระทศพลญาณเป็นต้น ซึ่งมีมรรคญาณนั้นเป็นมูล ชื่อว่าญาณสัมปทา ฯ  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าใด ทรงรู้ธรรมทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จึงทรง
พระนามว่าสัพพัญญู ฯ ความเป็นแห่งพระสัพพัญญู ชื่อว่าสัพพัญญุตา ญาณคือความเป็นแห่ง      
พระสัพพัญญู ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ ฯ ชื่อว่าปทะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปชฺชติ เอเตน ความว่า ผลย่อม
เป็นไปด้วยเหตุนั้น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าปทะ ฯ ชื่อว่าฐานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ติฏฺ ติ เอตฺถ 
ความว่า ผลย่อมตั้งอยู่ในเหตุนี้ เพราะความเป็นไปอันต่อเนื่อง เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าฐานะ ฯ 
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เหตุอันเป็นไปด้วย อันเป็นที่ตั้งด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปทัฏฐานะ หมายถึงเหตุอันใกล้ เหตุใกล้
แห่งพระสัพพัญญุตญาณ ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณปทัฏฐานะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสมาส ฯ ก็ในมูลฎีกา ท่าน
กล่าวไว้ว่า มรรคญาณเป็นเหตุใกล้แห่งพระสัพพัญญุตญาณ และพระสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุใกล้แห่ง
มรรคญาณ ฯ ก็ในค าว่า มคฺค าณปทฏฺ าน  นี้  มีวิ เคราะห์ว่า มรรคญาณเป็นเหตุใกล้แห่ง           
พระสัพพัญญุตญาณนั่น เพราะเหตุนั้น พระสัพพัญญุตญาณนั้น ชื่อว่ามัคค าณปทัฏฐานะ (เป็นเหตุ
ใกล้แห่งมรรคญาณ) เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ในที่นี้  ท่านจึงไม่กล่าวว่า      
พระสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุใกล้แห่งมรรคญาณ เหมือนในมูลฎีกา ฯ เฉลยว่า ไม่กล่าวไว้ เพราะจะ
กล่าวพระสัพพัญญุตญาณด้วยบทนี้ว่า และพระญาณมีทศพลญาณเป็นต้นมีมรรคญาณนั้นเป็นมูล ฯ ก็
ด้วย อาทิ -ศัพท์ ในบทว่า ทสพลาทิ าณานิ  นั้น ท่านสงเคราะห์ประเภทปัญญาเป็นอเนกมี          
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ฯ ญาณอันประกอบด้วยมรรค ชื่อว่ามรรคญาณ ฯ ชื่อว่ามูละ เพราะ
วิเคราะห์ว่า มูลนฺติ เอเตน ความว่า ญาณท้ังหลายย่อมตั้งอยู่ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ญาณนั้น ชื่อ
ว่ามูละ ฯ มูล-ธาตุมีความหมายว่า ตั้ง-ด ารงอยู่, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา736 ฯ 
มรรคญาณนั้น เป็นมูลแห่งญาณทั้งหลายเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น ญาณทั้งหลายเหล่านั้น จึงมีมรรค
ญาณนั้นเป็นมูล เป็นอตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานม - 
การนฺโต737 ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น มคฺคาณญฺจ ตมฺมูลกานิ ทสพลาทิาณานิ จ ฯ ชื่อว่าพละ 
เพราะวิเคราะห์ว่า พลนฺติ ความว่า ญาณเหล่าใด ย่อมครอบง าซึ่งธรรมที่เป็นปฏิปักษ์คืออวิชชา 
เพราะเหตุนั้น ญาณเหล่านั้น ชื่อว่าพละ ฯ พล-ธาตุมีความหมายว่า ครอบง า, ลง อ ปัจจัิย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา738 ฯ มีค าที่ท่านกล่าวไว้ว่า พล -ธาตุมีความหมายว่า ครอบง า เป็นการ
ประกอบด้วยความหมายที่ยิ่งเกินของธาตุ ฯ  สิบด้วย สิบนั้น เป็นพละด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
ทสพละ มี านา านญาณเป็นต้น ฯ ทศพลญาณอันเป็นเบื้องต้นแห่งญาณทั้งหลายเหล่าใด ญาณ
ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่ทสพลาทิ (มีทศพลญาณเป็นต้น) เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วย อาทิ-
ศัพท์ ท่านสงเคราะห์ประเภทปัญญาเป็นเอนกมีอัปปฏิหตญาณและจตุสัจจญาณเป็นต้น ในกาลทั้ง 3 
ฯ มีทศพลญาณเป็นต้นด้วย มีทสพลญาณเป็นต้นนั้น เป็นญาณด้วย เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อ
ว่าทสพลาทิญาณะ ฯ ความสมบูรณ์ ชื่อว่าสัมปทา ความสมบูรณ์แห่งญาณ ชื่ อว่าญาณสัมปทา ฯ 
นาม-ศัพท์ ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้การปรากฏของชื่อ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า สพฺพญฺญุต าณปทฏฺ าน  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า มคฺค าณ  ฯ สองบทว่า มคฺค าณ  ทสพลาทิ าณานิ เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ตมฺมูลกานิ เป็นบท  
วิเสสนะของบทว่า ทสพลาทิ าณานิ ฯ บทว่า าณสมฺปทา นาม เป็นบทสัญญา ฯ 
 (41) ประกอบความว่า การท าสังกิเลสทั้งสิ้นพร้อมทั้งวาสนาให้ถึงความไม่เกิดขึ้นอย่าง
เด็ดขาดเป็นธรรมดาด้วยอรหัตมรรคภาวนา ชื่อว่าปหานสัมปทา ฯ   
 ชื่อว่าสวาสนา เพราะวิเคราะห์ว่า สห วาสนาหิ วตฺตนฺติ ความว่า สังกิเลสเหล่าใด ย่อม
เป็นไปพร้อมกับวาสนาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น สังกิเลสเหล่านั้น ชื่อว่าสวาสนา เป็นตัคคุณฉัฏฐี -  
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พหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ739 ฯ สังกิเลสเหล่าใด 
ย่อมเป็นไปพร้อมกับส่วนย่อยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น สังกิเลสเหล่านั้น ชื่อว่าสกละ ฯ ชื่อว่าสังกิเลสะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า สงฺกิลิสฺสนฺติ เอเตหิ สตฺตา ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมเศร้าหมองด้วยกิเลสเหล่า
นั่น เพราะเหตุนั้น กิเลสเหล่านั้น ชื่อว่าสังกิเลสะ หมายถึงกิเลส 10 ประการ ฯ ส  บทหน้า กิลิส-ธาตุมี
ความหมายว่า เศร้าหมอง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา740, วุทธิ อิ ที่ ลิ เป็น เอ ด้วย
สูตร อญฺเ สุ จ741 ฯ ทั้งสิ้นด้วย ทั้งสิ้นนั้น เป็นกิเลสด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสกลสังกิเลสะ เป็น   
วิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ อันเป็นไปพร้อมกับวาสนาด้วย อันเป็นไปพร้อมกับวาสนาเหล่านั้น 
เป็นสังกิเลสทั้งสิ้นด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสวาสนสกลสังกิเลสะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารย -
สมาส ฯ บทว่า อจฺจนฺต  แปลว่า อย่างแน่แท้ ฯ การเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปาทะ ฯ ปท-ธาตุมีความหมายว่า 
ไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ742 ฯ ชื่อว่าธัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ธาริยติ ลกฺขิยติ ความว่า การ
เกิดขึ้นใด อันบัณฑิตย่อมก าหนด เพราะเหตุนั้น การเกิดขึ้นนั้น ชื่อว่าธัมมะ ฯ การเกิดขึ้นด้วย การ
เกิดขึ้นนั้น เป็นธัมมะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปปาทธัมมะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
ธรรมอันเกิดขึ้นแห่งกิเลสเหล่านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุปปาทธัมมะ เป็นอตัคคุณฉัฏฐี-
พหุพพีหิสมาส ฯ ความเป็นแห่งธรรมอันไม่เกิดขึ้น ชื่อว่าอนุปปาทธัมมตา การถึง ชื่อว่าอาปาทนะ ฯ 
อา บทหน้า ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ743, วุทธิ อ ที่ ป เป็น อา 
ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ744 ฯ การถึงความเป็นธรรมอันไม่เกิดขึ้น ชื่อว่าอนุปปาทธัมมตาปาทนะ ฯ บทว่า 
อนุปฺปาทธมฺมตาย เป็นบทกรรมในบทว่า อาปาทน  ฯ การละกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งวาสนา ชื่อว่า   
ปหานะ, ความสมบูรณ์คือความบริบูรณ์ ชื่อว่าสัมปทา, ความสมบูรณ์แห่งการละกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้ง
วาสนา ชื่อว่าปหานสัมปทา ฯ 
 ชื่อว่าอิจฉิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อิจฺฉิตพฺโพ ความว่า ประโยชน์มีประโยชน์เกื้อกูลเป็นต้น 
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงปรารถนา เพราะเหตุนั้น ประโยชน์นั้น ชื่อว่าอิจฉิตะ ฯ อิสุ -ธาตุมี
ความหมายว่า ปรารถนา-ต้องการ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต745 ฯ เปลี่ยน สฺ เป็น จฺฉ ด้วย
สูตร อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วา746 ฯ สิ่งใด ๆ อันบุคคลปรารถนาแล้ว ชื่อว่ายถิจฉิตะ ฯ ยถา -ศัพท์ มี
ความหมายว่า วิจฉา ฯ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ความส าเร็จ ชื่อว่านิปผาทนะ , ความ 
ส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว ๆ ชื่อว่ายถิจฉิตนิปผาทนะ ฯ ชื่อว่าปติ เพราะวิ เคราะห์ว่า ปาติ รกฺขติ 
ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าใด ทรงรักษาโลกพร้อมทั้งเทวโลก เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 
ทรงพระนามว่าปติ ฯ ปา-ธาตุมีความหมายว่า รักษา, ลง อติ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต   

                                                      

 739 รูป. -/423/310. 
 740 รูป. -/568/414. 
 741 รูป. -/434/318. 
 742 รูป. -/580/424. 
 743 รูป. -/596/434. 
 744 รูป. -/434/318. 
 745 รูป. -/622/450. 
 746 รูป. -/476/344. 
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ณฺวาทโย747 ฯ ผู้เป็นใหญ่คือผู้เป็นเจ้าแห่งโลก ชื่อว่าอธิปติ ความเป็นแห่งผู้เป็นเจ้าแห่งโลก ชื่อว่า
อาธิปัจจะ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ด้วยสูตร ณฺย ตฺตตา ภาเว ตุ748 ฯ ความสมบูรณ์ คือความบริบูรณ์แห่ง
อานุภาพ ชื่อว่าอานุภาวสัมปทา ฯ 
 โลกใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับส่วนย่อยทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น โลกนั้น ชื่อว่าสกละ ฯ 
ทั้งสิ้นด้วย ทั้งสิ้นนั้น เป็นโลกด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสกลโลกะ ฯ ชื่อว่านยนะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
เนนฺติ อตฺตภาวํ ความว่า จักษุเหล่าใด ย่อมน าไปซึ่งอัตภาพ เพราะเหตุนั้น จักษุเหล่านั้น ชื่อว่านยนะ 
ฯ นิ-ธาตุมีความหมายว่า น าไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ749 ฯ ดวงตาของสัตว์โลก
ทั้งปวง ชื่อว่าสกลโลกนยนะ ฯ ชื่อว่าสกลโลกนยนาภิเสกะ เพราะวิเคราะห์ว่า สกลโลกนยนานิ     
อภิสิญฺจติ ความว่า ความบริบูรณ์แห่งอัตภาพใด ย่อมอภิเษกซ่ึงดวงตาของสัตว์โลกท้ังปวง เพราะเหตุ
นั้น ความบริบูรณ์แห่งอัตภาพนั้น ชื่อว่าสกลโลกนยนาภิเสกะ ฯ อภิ บทหน้า สิจ-ธาตุมีความหมายว่า 
ไหล-รด-ราด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา750, วุทธิ อิ ที่ สิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ 
จ751, เปลี่ยน จฺ เป็น กฺ ด้วยสูตร กคา จชาน 752 ฯ ความบริบูรณ์แห่งอัตภาพนั้น อันอภิเษกซึ่งดวงตา
ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วย อันเป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ความบริบูรณ์แห่งอัตภาพนั้น ชื่อว่าสกลโลก-
นยนาภิเสกภูตะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ ปน-ศัพท์ วิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าลักขณะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า มหาปุริสตฺตํ ลกฺขิยติ เอเตหิ ความว่า ความเป็นมหาบุรุษ อันบัณฑิตย่อมก าหนดด้วย
เครื่องหมายเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น เครื่องหมายเหล่านั้น ชื่อว่าลักขณะ ฯ พระลักษณะ 32 ประการ
คือ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน พ้ืนฝ่าพระบาททั้งสองมีจักรซึ่งมีก าข้างละ 1,000 ซี่ มีกง มีดุม และมี
ส่วนประกอบครบทุกอย่าง มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไป มีพระองคุลียาว มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อน
นุ่ม ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่าย มีข้อพระบาทสูง มีพระชงฆ์
เรียวดุจแข้งเนื้อทราย เป็นต้น753 ฯ ลกฺข-ธาตุมีความหมายว่า ท าเครื่องหมาย, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
นนฺทาทีหิ ยุ754 ฯ ชื่อว่าพยัญชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า มหาปุริสตฺตํ พฺยญฺชนฺติ ปกาเสนฺติ ความว่า 
ลักษณะเหล่าใด ย่อมประกาศความเป็นมหาบุรุษ เพราะเหตุนั้น ลักษณะเหล่านั้น ชื่อว่าพยัญชนะ ฯ 
วิ บทหน้า อชิ-ธาตุมีความหมายว่า ประกาศ, ลง ยุ ปัจจัย กตฺตุกรณปเทเสสุ จ755, ลงนิคคหิต ( -   ) 
อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 756, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ญฺ ด้วยสูตร 
วคฺคนฺต  วา วคฺเค757, เปลี่ยน อิ ที่ วิ เป็น ยฺ ด้วยสูตร อิวณฺโณ ย  นวา758, เปลี่ยว วฺ เป็น พฺ ด้วย จ-
                                                      

 747 รูป. -/651/478. 
 748 รูป. -/387/286. 
 749 รูป. -/597/435. 
 750 รูป. -/568/414. 
 751 รูป. -/434/318. 
 752 รูป. -/554/405. 
 753 ที.ม. (บาลี) 10/35/15-18. 
 754 รูป. -/596/434. 
 755 รูป. -/597/435. 
 756 รูป. -/370/268. 
 757 รูป. -/49/46. 
 758 รูป. -/21/17. 
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ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ759 ฯ ลักษณะอันเป็นส่วนย่อย ชื่อว่าอนุพยัญชนะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมม -
ธารยสมาส ฯ พระอนุพยัญชนะ 80 คือ มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม มีนิ้วพระหัตถ์
และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับแต่ต้นจนปลาย มีพระนขาทั้ง 20 มีสีแดง มีพระนขาทั้ง 20 นั้น 
งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงเบื้องต่ าดุจเล็บแห่งสามัญชนทั้งปวง มีพระนขานั้นมีพรรณอัน
เกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นริ้วรอย เป็นต้น760 ฯ พระลักษณะด้วย พระอนุพยัญชนะด้วย ชื่อว่าลักขณา- 
นุพยัญชนะ ฯ ชื่อว่าปฏิมัณฑิตา เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิมณฺฑิยติ อลงฺกริยติ ความว่า ความบริบูรณ์
แห่งพระอัตภาพใด อันพระลักษณะและพระอนุพยัญชนะ ย่อมประดับประดา เพราะเหตุนั้น ความ
บริบูรณ์แห่งพระลักษณะนั้น ชื่อว่าปฏิมัณฑิตะ ฯ ปฏิ บทหน้า มฑิ-ธาตุมีความหมายว่า ประดับ-
ตกแต่ง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต761, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคม-
วิการวิปรีตาเทสา จ762, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ณฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค763 ฯ ความบริบูรณ์
แห่งพระอัตภาพอันพระลักษณะและพระอนุพยัญชนะประดับประดาแล้ว ชื่อว่าลักขณานุพยัญชน -
มัณฑิตะ ฯ ชื่อว่าอัตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาหิโต อหํมาโน เอตฺถ ความว่า ความถือตัวว่า เรา ตั้งอยู่
แล้ว คือเป็นไปแล้วในรูปขันธ์นี้ เพราะเหตุนั้น รูปขันธ์นั้น ชื่อว่าอัตตะ ฯ บทว่า อาหิโต เป็นอธิกรณ -
สาธนะที่กล่าวพร้อมกับความหมายของ อท-ธาตุ ฯ อท-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป คือความ
เป็นไป ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ764, เปลี่ยน ทฺ ท้ายธาตุ เป็น ตฺ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ765, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ วิภัตติ เป็น อา ด้วยสูตร สฺยา 
จ766 ฯ ชื่อว่าภาวะ เพราะเกิดขึ้น ฯ ภู-ธาตุมีความหมายว่า เป็น-มี, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุช-
ปทาทิโต ณ767 ฯ ความเกิดขึ้นคืออัตตะ ชื่อว่าอัตตภาวะ เป็นอวธารณปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ หรือ 
ชื่อว่าอัตตภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺตาติ ทิฏฺ  ิคติเกหิ คเหตพฺพากาเรน ภวติ ปวตฺตติ ความว่า 
รูปขันธ์ใด ย่อมเป็นไปโดยอาการอันบุคคลทั้งหลายผู้ยึดถือทิฏฐิย่อมยึดเอาว่าเป็นตัวตน เพราะเหตุนั้น 
รูปขันธ์นั้น ชื่อว่าอัตตภาวะ ฯ บทว่า อตฺตา เป็นบทอาการะในบท คเหตพฺพ - ฯ ความสมบูรณ์คือ
ความบริบูรณ์ ชื่อว่าสัมปัตติ ฯ ส  บทหน้า ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิย-
มติยโว วา768, ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ769 ฯ ความสมบูรณ์แห่ง
อัตภาพ ชื่อว่าอัตตภาวสัมปัตติ ฯ กายคือรูป ชื่อว่ารูปกายะ, ความบริบูรณ์แห่งรูปกาย ชื่อว่ารูปกาย-
สัมปทา ฯ ส าหรับ นาม-ศัพท์ ท่านวางไว้ท้ายบท ไม่ได้วางไว้กลางบท แม้ถึงอย่างนั้น ท่านก็วางนาม-
ศัพท์ไว้ในเวลากล่าวความหมาย ฯ นี้เป็นมิคปทวลัญชนัย ฯ 
                                                      

 759 รูป. -/27/20. 
 760 ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) -/27/355, ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) -/27/469 
 761 รูป. -/622/450. 
 762 รูป. -/370/268. 
 763 รูป. -/49/46. 
 764 รูป. -/666/487. 
 765 รูป. -/488/351. 
 766 รูป. -/113/74. 
 767 รูป. -/577/422. 
 768 รูป. -/599/437. 
 769 รูป. -/560/409. 
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 บทว่า สวาสนสกลสงฺกิเลสาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อนุปฺปาท- ฯ บทว่า อจฺจนฺต  เป็น
บทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปาท - ฯ บทว่า อนุปฺปาทธมฺมตาปาทน  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า 
ปหานสมฺปทา เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ยถิจฺฉิตนิปฺผาทเน เป็นบทอาธาระในบทว่า อาธิปจฺจ   ฯ บทว่า 
อาธิปจฺจ  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อานุภาวสมฺปทา เป็นบทสัญญา ฯ สองบทว่า สกลโลกนยนาภิเสก-  
ภูตา ลกฺขณานุพฺยญฺชนปฏิมณฺฑิตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺตภาวสมฺปตฺติ- ฯ บทว่า อตฺตภาว-
สมฺปตฺติ เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า รูปกายสมฺปทา เป็นบทสัญญา ฯ 
 (42) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า สัตตูปการสัมปทามีกี่อย่าง จึงกล่าวค าว่า สตฺตู-  
ปกาโร เป็นต้น ฯ สัตตูปการสัมปทา มี 2 อย่าง ฯ การบ าเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่า
อุปการะ, อุปการะแก่สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าสัตตูปการะ ฯ ปน -ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าอาสยะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อาคนฺตฺวา เสติ จิตฺตํ เอตฺถ ความว่า จิตที่เป็นไปในอารมณ์แม้อ่ืน แล้วย่อมกลับมา
เป็นไปในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ที่นั้น ชื่อว่าอาสยะ หมายถึง ฉันทะและยถาภูตญาณ ฯ ท่านกล่าวไว้ว่า 
ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระอัธยาศัยเกื้อกูลเป็นนิจ และการรอเวลาแก่กล้าแห่งอินทรีย์ ฯ สี- 
ธาตุความหมายว่า นอน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา770, วุทธิ อี ที่ สี เป็น เอ ด้วยสูตร 
อญฺเ สุ จ771 ฯ ชื่อว่าปโยคะ เพราะเป็นเครื่องประกอบ หมายถึงพระธรรมเทศนา ฯ ป บทหน้า ยุช-
ธาตุมีความหมายว่า ประกอบ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ772, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร 
การิตาน  โณ โลปํ773, วุทธิ อุ ที่ ยุ เป็น โอ ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต774, เปลี่ยน ช เป็น ค 
ด้วยสูตร กคา จชาน 775 ฯ อาสยะด้วย ปโยคะด้วย ชื่อว่าอาสยัปปโยคะ ฯ ประเภท ชื่อว่าวสะ , 
ประเภทแห่งอาสยะและปโยคะ ชื่อว่าอาสยัปปโยควสะ ฯ ประการ 2 แห่งสัตตูปการสัมปทานั้น 
เพราะเหตุนั้น สัตตูปการสัมปทานั้น ชื่อว่าทุวิธะ เป็นอตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ  
 บทว่า สตฺตูปกาโร เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อาสยปฺปโยควเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า ทุวิโธ ฯ บทว่า ทุวิโธ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สตฺตูปกาโร ฯ 
 (43) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ อาสยะและปโยคะ โดยย่อ จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น 
ฯ บรรดาสัตตูปการสัมปทาทั้ง 2 อย่าง คืออาสยะและปโยคะนั้น ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมี
พระอัธยาศัยเกื้อกูลเป็นนิจ แม้ในเหล่าสัตว์ผู้มีความผิดมีพระเทวทัตเป็นต้นผู้มิใช่ผู้รองรับพระธรรม-
เทศนา และการรอเวลาแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของเวไนยสัตว์ผู้มีปัญญินทรีย์ยังไม่แก่กล้า ชื่อว่าอาสยะ ฯ 
 พระเทวทัตเป็นเบื้องต้นแห่งภิกษุทั้งหลายมีพระโกกาลิกะเป็นต้นเหล่าใด ภิกษุทั้งหลายมี
พระโกกาลิกะเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเทวทัตตาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่าวิโรธิ เพราะ
วิเคราะห์ว่า วิรุชฺฌนฺติ ความว่า สัตว์เหล่าใด ย่อมคัดค้านในพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเหตุนั้น สัตว์
เหล่านั้น ชื่อว่าวิโรธิ ฯ วิ บทหน้า รุธ-ธาตุมีความหมายว่า คัดค้าน-ขัดแย้ง-เป็นปฏิปักษ์, ลง ณี ปัจจัย 
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ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ776 ฯ ผู้เป็นปฏิปักษ์ด้วย ผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่านั้น เป็นสัตว์
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิโรธิสัตตะ ฯ รัสสะ อี ที่ วิโรธี เป็น อิ ฯ อปิ -ศัพท์ มุ่งถึงสัตว์ผู้ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ ฯ ชื่อว่าหิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า หิโนติ ความว่า ประโยชน์ใด ย่อมเป็นไปตามเหตุ เพราะเห็น
นั้น ประโยชน์นั้น ชื่อว่าหิตะ ฯ หิ -ธาตุมีความหมายว่า ไป , ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ      
กตฺตริ777 ฯ ชื่อว่าอาสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาคนฺตฺวา เสติ จิตฺตํ เอตฺถ ความว่า จิตที่เป็นไปใน
อารมณ์แม้อ่ืนแล้วย่อมกลับมาเป็นไปในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ที่นั้น ชื่อว่าอาสยะ หมายถึง พระอัธยาศัย 
พระอัธยาศัยในประโยชน์เกื้อกูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าใด มีอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ชื่อว่าทรงมี
พระอัธยาศัยในประโยชน์เกื้อกูล, ความเป็นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีพระอัธยาศัยในประโยชน์
เกื้อกูล ชื่อว่าหิตัชฌาสยตา ได้แก่ ฉันทะ ฯ ความแก่กล้า ชื่อว่าปริปากะ ฯ ปจ -ธาตุมีความหมายว่า 
หุง-ต้ม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา778, วุทธิ อ ที่ ป เป็น อา, เปลี่ยน จ เป็น ก ด้วย
สูตร กคา จชาน 779 ฯ อินทรีย์ทั้งหลายอันถึงความแก่กล้าแล้ว ชื่อว่าปริปากคตะ, อินทรีย์ทั้งหลายอัน
ถึงความแก่กล้าแล้ว หามิได้ ชื่อว่าอปริปากคตะ เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส, เปลี่ยน น เป็น 
อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส780 ฯ อินทรีย์ ใช้ในความหมายว่า เป็นใหญ่ ฯ อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์
เป็นต้น ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่กว่าสหชาตธรรมทั้งหลายในกิจมีความเชื่อเป็นต้น เป็นการ
วิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ลง ณิย ปัจจัย หลัง อินฺท-ศัพท์ ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ781, 
ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ782, เปลี่ยน ท เป็น ทฺร ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ783 ฯ 
อินทรีย์ทั้งหลายแห่งสัตว์เหล่าใดอันถึงความไม่แก่กล้าแล้ว สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าอปริปากคตินทริยะ 
เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะเป็นใหญ่ ความแก่กล้า ชื่อว่าปริปากะ ความแก่
กล้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ชื่อว่าอินทริยปริปากะ ฯ ชื่อว่ากาละ เพราะวิเคราะห์ว่า กลิตพฺโพ ความว่า 
เวลาอันชนพึงนับว่า เวลาเท่านี้ล่วงไปแล้วเป็นต้น เพราะเหตุนั้น เวลานั้น ชื่อว่ากาละ มีตอนเช้า    
เป็นต้น ฯ กล-ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา784, วุทธิ 
อ ที่ ก เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ785 ฯ เวลาแห่งความแก่กล้าของอินทรีย์ ชื่อว่าอินทริยปริปาก -  
กาละ ฯ การรอคอย ชื่อว่าอาคมนะ ฯ อา บทหน้า คมุ-ธาตุมีความหมายว่า รอคอย, ลง ยุ ปัจจัย ด้วย
สูตร นนฺทาทีหิ ยุ786 ฯ การรอคอยซึ่งเวลาแห่งความแก่กล้าของอินทรีย์ ชื่อว่าอินทริยปริปากกาลา- 
คมนะ ฯ   
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 บทว่า อินฺทฺริยปริปากกาลสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า อาคมน  ฯ จ-ศัพท์ มีความหมายว่า 
วุตตสมุจจยะ ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า เทวทตฺตาทีสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า     
วิโรธิสตฺเตสุปิ ฯ บทว่า วิโรธิสตฺเตสุปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า หิต - ฯ บทว่า นิจฺจ  เป็นบทกิริยา-      
วิเสสนะในบทว่า อชฺฌาสยตา ฯ สองบทว่า หิตชฺฌาสยตา อินฺทฺริยปริปากกาลาคมนญฺจ เป็นบทสัญญี 
ฯ บทว่า อปริปากปญฺ นฺทฺริยาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อินฺทฺริย- ฯ บทว่า อาสโย เป็นบทสัญญา 
ฯ 
 (44) ส่วนความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีพระหฤทัยมิได้มุ่งหวังลาภสักการะ    
เป็นต้น ทรงแสดงพระธรรมอันจะน าสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งปวง โดยหัวข้อคือยาน 3 แก่เหล่าสัตว์อ่ืน
จากเหล่าสัตว์ผู้มีความคิดมีพระเทวทัตเป็นต้นนั้น ชื่อว่าปโยคะ ฯ 
 สัตว์เหล่าอ่ืนจากสัตว์ผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่านั้น ชื่อว่าตทัญญะ สัตว์เหล่า อ่ืนจากสัตว์ผู้เป็น
ปฏิปักษ์เหล่านั้นด้วย สัตว์เหล่าอ่ืนจากสัตว์ผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่านั้น นั้น เป็นสัตว์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าตทัญญสัตตะ หมายถึงเหล่าสัตว์ผู้รองรับพระธรรมเทศนา ฯ ปน -ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ, ชื่อว่า
ลาภะ เพราะวิเคราะห์ว่า ลพฺภติ ความว่า ไทยธรรมใด อันบุคคลย่อมได้ เพราะเหตุนั้น ไทยธรรมนั้น 
ชื่อว่าลาภะ หมายถึงสิ่งของมีข้าวเป็นต้น ฯ ลภ-ธาตุมีความหมายว่า ได้, ลง ณ ปัจจัยในกรรม ด้วย
สูตร วิสรุชปทาทิโต ณ787 ฯ ปัจจัยใด อันบุคคลย่อมกระท าด้วยดี เพราะเหตุนั้น ปัจจัยนั้น ชื่อว่า
สักการะ ฯ ส-นิบาตมีความหมายว่า ประโยชน์ ฯ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร 
วิสรุชปทาทิโต ณ788, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน789 ฯ ลาภด้วย สักการะด้วย ชื่อว่าลาภ-
สักการะ, ลาภและสักการะเป็นเบื้องต้นแห่งสามีจิกรรมมีการไหว้ การเคารพ และการบูชาเป็นต้น
เหล่าใด สามีจิกรรมมีการไหว้ การเคารพ และการบูชาเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าลาภสักการาทิ เป็น    
ตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่านิรเปกขะ เพราะวิเคราะห์ว่า น อเปกฺขติ ความว่า จิตใด ย่อมไม่
มุ่งหวัง เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่านิรเปกขะ ฯ นิ อป น าหน้า อิกฺข-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง อ 
ปัจจัย, วุทธิ อิ ที่ อิกฺข เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ790, ลง รฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา791 
ฯ ธรรมชาตใดย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าจิตตะ ฯ จินฺต-ธาตุมีความหมายว่า คิด-รู้, ลง 
ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ792 ฯ เปลี่ยน นฺ เป็นนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ-   
ปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ793, ลบนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร กฺวจิ โลปํ794, น า ตฺ พยัญชนะ
ประกอบกับสระหลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต795 ฯ จิตอันไม่มุ่งหวังลาภและสักการะเป็นต้นของพระผู้
มีพระภาคเจ้าใด มีอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงพระนามว่าลาภสักการทินิรเปกขจิตตะ ฯ ชื่อว่า 

                                                      

 787 รูป. -/577/422. 
 788 รูป. -/577/422. 
 789 รูป. -/40/33. 
 790 รูป. -/434/318. 
 791 รูป. -/34/23. 
 792 รูป. -/666/487. 
 793 รูป. -/488/351. 
 794 รูป. -/53/49. 
 795 รูป. -/14/10. 



 153 

ยานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ยนฺติ ตํ ตํ หิตสุขํ คจฺฉนฺติ เอเตหิ ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมบรรลุความสุข
อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้น ๆ ด้วยธรรมชาตเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตเหล่านั้น ชื่อว่ายานะ 
หมายถึง ศรัทธา วิริยะ ปัญญา หรือศีล สมาธิ ปัญญา หรืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯ แต่อาจารย์ท่าน
อ่ืนประสงค์ว่า พระพุทธญาณ พระปัจเจกพุทธญาณ และพระพุทธสาวกญาณ ฯ ยา-ธาตุมีความหมาย
ว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ฯ หมู่แห่ง 3 ชื่อว่าตยะ, ลง ณ ปัจจัย หลัง ติ-ศัพท์ ด้วยสูตร สมูหตฺเถ กณฺณา796, 
ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ797, เปลี่ยน อิ เป็น อย ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตา-
เทสา จ798 ฯ หมวด 3 แห่งยานทั้งหลาย ชื่อว่ายานัตตยะ ฯ ชื่อว่ามุขะ เพราะวิเคราะห์ว่า มุขติ 
ปวตฺตติ เอเตน ความว่า ความสุขอันเป็นประโยชน์เกื้อกูล ย่อมเป็นไปโดยธรรมชาตนั่น เพราะเหตุนั้น 
ธรรมชาตนั่น ชื่อว่ามุขะ ฯ มุข-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา799 ฯ อุบายคือหมวดแห่งญาณ 3 ชื่อว่ายานัตตยะ มีความหมายว่าหัวข้อ หมายถึงอุบาย คือหมวด 
3 แห่งยาน ฯ ชื่อว่าทุกขะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพานิ ความว่า ธรรมชาตเหล่าใด อันสัตว์
ทั้งหลายพึงอดทนได้ยาก เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตเหล่านั้น ชื่อว่าทุกขะ ฯ ทุ สัททูปปทะ ขมุ -ธาตุมี
ความหมายว่า อดทน, ลง กฺวิ ปัจจัย, ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ800, ลบ กฺวิ 
ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิโลโป จ801, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา802 ฯ ทั้งปวงด้วย ทั้ง
ปวงเหล่านั้น เป็นทุกข์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัพพทุกขะ ฯ ชื่อว่าสัพพทุกขนิยยานิกะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า สพฺพทุกฺขโต นิยฺยาติ ความว่า พระธรรมเทศนาใด ย่อมน าสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์  
ทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระธรรมเทศนานั้น ชื่อว่าสัพพทุกขนิยยายิกะ ฯ นิ บทหน้า ยา -ธาตุมี
ความหมายว่า น าออก, ลง อนีย ปัจจัย ในกัตตุ ด้วย ตพฺพานียา-โยควิภาคะในสูตร ภาวกมฺเมสุ     
ตพฺพานียา803, รัสสะ อี เป็น อิ และเปลี่ยน ย เป็น ก ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ804, ซ้อน ยฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน805 ฯ ชื่อว่าธัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺตโน 
สภาวํ ธาเรติ ความว่า สภาวะใด ย่อมทรงไว้ซึ่งสภาวะของตน เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าธัมมะ 
หมายถึงธรรมมีขันธ์เป็นต้น ฯ ชื่อว่าเทสนา เพราะวิเคราะห์ว่า เทสิยติ เอตาย ความว่า พระธรรมอัน
พระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงแสดงด้วยเจตนาหรือด้วยสัททชาตินั่น เพราะเหตุนั้น เจตนาหรือสัทท -
ชาตินั้น ชื่อว่าเทสนา ฯ ทิส-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว-สวด-แสดง, ลง ยุ ปัจจัย, เปลี่ยน ยุ เป็น อน 
ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 806, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ807, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์อีก, การ
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แสดงธรรม ชื่อว่าธัมมเทสนา, อันเป็นสภาวะที่น าออกจากทุกข์ทั้งปวงด้วย อันเป็นสภาวะที่น าออก
จากทุกข์ท้ังปวงนั้น เป็นพระธรรมเทศนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัพพทุกขนิยยานิกธัมมเทสนา ฯ 
 บทว่า ตทญฺ สตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ลาภสกฺการาทิ- ฯ บทว่า ลาภสกฺการาทิ-
นิรเปกฺขจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เทสนา ฯ บทว่า ยานตฺตยมุเขน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า เทสนา ฯ บทว่า สพฺพทุกฺขนิยฺยานิกธมฺมเทสนา เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ปโยโค นาม เป็นบท
สัญญา ฯ 
 (45) ท่านอาจารย์ เมื่อมีค าถามว่า บรรดาสัมปทาตามที่กล่าวมา สัมปทาไหน ท่านได้
แสดงด้วยบทไหน ดังนี้แล้วประสงค์ที่จะให้รู้ว่า สัมปทานี้ ท่านแสดงด้วยบทนี้ สัมปทานี้ ท่านแสดง
ด้วยบทนี้ จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า บรรดาสัมปทา 3 อย่าง มีเหตุสัมปทา   
เป็นต้นนั้น ผลสัมปทา 2 อย่างข้างต้น ท่านพระอนุรุทธาจารย์แสดงแล้วด้วยค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธํ นี้ 
ส่วนผลสัมปทา 2 อย่างนอกนี้และสัตตูปการสัมปทา 2 อย่างเหมือนกัน แสดงแล้วด้วยบทว่า อตุลํ นี้ 
 สัมปทนาที่กล่าวก่อน ชื่อว่าปุริมะ ฯ ลง อิม ปัจจัย ด้วยสูตร ชาตาทีนมิมิยา จ808 ฯ บทว่า 
เทฺว หมายถึง าณสัมปทาและปหานสัมปทนา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า เทฺว หมายถึง   
อานุภาวสัมปทาและรูปกายสัมปทา ฯ ตถา-ศัพท์ น าเอาค าว่า เทฺว เข้ามา ฯ จ-ศัพท์มีความหมายว่า 
วุตตสมุจจยะ (แปลว่า และ) จึงประกอบความเป็น ผลสมฺปทา จ สตฺตูปการสมฺปทา จ (ผลสัมปทาและ
สัตตูปการสัมปทา) ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ สองบทว่า ปุริมา เทฺว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ผลสมฺปทา ฯ บทว่า ผลสมฺปทา เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ เป็นบท   
สรูปะของบทว่า อิมินา ฯ บทว่า อิมินา เป็นบทกรณะในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า ทสฺสิตา เป็นกิตบท 
กัมมวาจก ฯ สองบทว่า อิตรา เทฺว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ผลสมฺปทา ฯ สองบทว่า ผลสมฺปทา  
สตฺตูปการสมฺทา เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า ตถา น าเอาค าว่า เทฺว เข้ามา ฯ บทว่า 
อตุลนฺติ เป็นบทสรูปะในบทว่า เอเตน ฯ บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะในบทว่า ทสฺสิตา ฯ 
 ในค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธ  นี้ อธิบายความว่า ญาณสัมปทาและปหานสัมปทา ท่านแสดงไว้
ด้วย พุทธ-ศัพท์ ที่มีความหมายว่า รู้-ตื่น-เบิกบาน ด้วยบทว่า อตุล  ที่แสดงความเป็นผู้ไม่มีใครเหมือน 
เป็นอันว่าท่านไดแ้สดง อานุภาวสัมปทา รูปกายสัมปทา และสัตตูปการสัมปทา แล้วฯ 
 (46) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็เหตุสัมปทา ท่านได้แสดงไว้ด้วยบทไหน จึงกล่าวค าว่า 
ตทุปายภูตา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า อนึ่ง เหตุสัมปทาอันเป็นเหตุเข้าถึงผลสัมปทาและสัตตูปการ
สัมปทาทั้ง 2 นั้น ท่านอาจารย์แสดงแล้วแม้ด้วยบททั้ง 2 โดยเป็นบทที่มีความสามารถ เพราะแห่ง
สัมปทาทั้ง 2 นั้น จะเกิดมีไม่ได้ โดยเว้นจากเหตุสัมปทาเช่นนั้นเสีย และเพราะเมื่อผลสัมปทาและ 
สัตตูปการสัมปทาทั้ง 2 นั้น ไม่มีเหตุ (พึงเกิดได้เอง) ผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทาทั้ง 2 เหล่านั้น ก็
จะมีความเกี่ยวข้องกับความเกิดมีได้ในบุคคลทุกจ าพวก 
 ชื่อว่าอุปายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อุเปนฺติ เอตาย ความว่า ผลสัมปทาและสัตตูปการ-
สัมปทา ย่อมเข้าถึงเหตุแห่งเหตุสัมปทานั่นแล้วเป็นไป เพราะเหตุนั้น เหตุสัมปทานั้น ชื่อว่าอุปายะ ฯ 
อุป บทหน้า อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ809, ลบ ณฺ อนุพันธ์ 
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ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ810, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต811, เปลี่ยน เอ เป็น 
อาย ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต812 ฯ เหตุแห่งผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทาเหล่านั้น ชื่อว่า     
ตทุปายะ เหตุแห่งผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทานั้นด้วย เหตุแห่งผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทา
นั้น นั้น เป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตทุปายภูตา เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส มี
ความหมายพิเศษ ฯ ปิ-ศัพท์ ย่อมมุ่งถึงส่วนย่อย ฯ ความเป็นแห่งบททั้งหลาย 2 ที่สามารถ ชื่อว่า
สามัตถิยะ ฯ 
 (47) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามถึงเหตุว่า เหตุสัมปทา ท่านแสดงไว้โดยเป็นบทที่มี
ความสามารถ เพราะเหตุอะไร ดังนี้ จึงกล่าวา ตถาวิธ เป็นต้น ฯ ชื่อว่าตถาวิธะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
ตถา โส วิโธ เอตสฺส ความว่า ประการแห่งเหตุนั่นอันเช่นนั้น คือการประกอบด้วยพระมหากรุณาและ
การสั่งสมซึ่งสัมภารธรรมอันเกื้อหนุนแก่พระโพธิญาณ เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าตถาวิธะ เป็น   
ตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส, อันมีประการเช่นนั้นด้วย อันมีประการเช่นนั้น นั้น เป็นเหตุด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าตถาวิธเหตุ ฯ การเว้น คือการท าการเว้น ชื่อว่าพยติเรกะ หมายถึงความว่างเปล่า ฯ วิ อติ 
บทหน้า ริจ-ธาตุมีความหมายว่า สงบ ฯ วิเวกะ หมายถึงความว่างเปล่า ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร 
ภาเว จ813, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อิ ที่ ริ เป็น เอ, เปลี่ยน จ เป็น ก ด้วยสูตร กคา จชาน 814, เปลี่ยน อิ 
ที่ อติ เป็น ยฺ ด้วยสูตร อิวณฺโณ ย  นวา815, เปลี่ยน วฺ เป็น พฺ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ816, น าเข้า
ประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต817 ฯ เหตุแห่งสัมปทาทั้งสองนั้น จากเหตุอันมีประการเช่นนั้น 
ชื่อว่าตถาวิธเหตุพยติเรกะ ฯ สัมปทาทั้งสองนั้น คือผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทา ชื่อว่าตทุภยะ 
เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ความสมบูรณ์ ชื่อว่าสัมปัตติ ความสมบูรณ์แห่งผลสัมปทาและ
สัตตูปการสัมปทาทั้งสองนั้น ชื่อว่าตทุภยสัมปัตติ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าสัมภวะ ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ที่
คล้อยตามความหมายของธาตุ ฯ ภู-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ818, 
ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อู เป็น โอ, เปลี่ยน โอ เป็น อว ด้วยสูตร โอ อว สเร819 ฯ ความเป็นไป หามิได้ 
ชื่อว่าอสัมภวะ หมายถึงกิริยาที่ไม่เป็นไป เป็นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส, เปลี่ยน น เป็น อ ด้วย
สูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส820 ฯ ชื่อว่าอเหตุกะ เพราะวิเคราะห์ว่า นตฺถิ เหตุ เอเตสํ ความว่า เหตุแห่ง
ผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทาเหล่านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น ผลสัมปทาและสัตตูปการสัมปทา
เหล่านั้น ชื่อว่าอเหตุกะ เป็นอตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ความเป็นแห่งอเหตุกะ ชื่อว่าอเหตุกัตตะ ฯ 
จ-ศัพท์ ประกอบไม่เหมาะ ควรประกอบเป็น อสมฺภวโต จ สมฺภวปฺปสงฺคโต จ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่า
                                                      

 810 รูป. -/526/382. 
 811 รูป. -/527/383. 
 812 รูป. -/541/391. 
 813 รูป. -/1580/424. 
 814 รูป. -/554/405. 
 815 รูป. -/21/17. 
 816 รูป. -/27/20. 
 817 รูป. -/14/10. 
 818 รูป. -/580/424. 
 819 รูป. -/435/319. 
 820 รูป. -/344/228. 
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สัมภวะ ฯ ความขัดข้อง ชื่อว่าปสังคะ ฯ ป บทหน้า สนฺธ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ภาเว จ821, ลบ ณฺ อนุพันธ์, เปลี่ยน นฺ เป็นนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร นิคฺคหิต ส โยคาทิ โน822, 
เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น งฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค823, เปลี่ยน ธ เป็น ค ด้วยสูตร กคา จชาน  ฯ 
ความขัดข้องต่อความเป็นไป ชื่อว่าสัมภวัปปสังคะ ฯ 
 บทว่า ตทุปายภูตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เหตุสมฺปทา ฯ บทว่า เหตุสมฺปทา เป็นบท
กรรมในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า ทฺวีหิปิ เป็นบทกรณะในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า สามตฺถิยโต เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า ทสฺสิตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า ตถาวิธเหตุพฺย-    
ติเรเกน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อสมฺภวโต ฯ บทว่า ตทุภยสมฺปตฺตีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
อสมฺภวโต ฯ บทว่า อสมฺภวโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า ทสฺสิตา ฯ บทว่า อเหตุกตฺเต จ เป็นบท 
ภาวสัตตมี ฯ บทว่า สติ เป็นบทตุลยาธิกรณสัตตมี ฯ บทว่า สพฺพตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า สมฺภว- 
ฯ บทว่า ตาส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมฺภว- ฯ บทว่า สมฺภวปฺปสงฺคโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า 
ทสฺสิตา ฯ 
 (48) เพ่ือคล้อยตามค าว่า ก็ด้วยบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล  นี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์
นมัสการพระพุทธรัตนะแล้วมิใช่หรือ เมื่อจะเริ่มอะไร จึงกล่าวบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตมํ ดังนี้ ท่าน
อาจารย์จึงกล่าวค าว่า ตเทวํ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ท่านอาจารย์ ครั้นนมัสการพระพุทธรัตนะ
นั้น ซึ่งมีการสดุดีที่ประมวลไว้ด้วยข้อก าหนด 3 ประการเป็นเบื้องต้นตามนัยที่กล่าวแล้ว คือ เหตุ
สัมปทา ผลสัมปทา และสัตตูปการสัมปทา เป็นต้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะเริ่มการนอบ
น้อมแด่พระรัตนะที่เหลือ จึงกล่าวว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม ํฯ 
 ประการ 3 แห่งข้อก าหนดเหล่าใด ข้อก าหนดเหล่านั้น ชื่อว่าติวิธา เป็นตัคคุณฉัฏฐี-  
พหุพพีหิสมาส ฯ  ประการ 3 ด้วย ประการ 3 นั้น เป็นข้อก าหนดด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าติวิธา-
วัตถะ ฯ ชื่อว่าสังคหิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า เหตุผลสตฺตูปการสมฺปทา จ สุฏฺ ฐุ สงฺคเหตพฺพา       
ปริจฺฉินฺทิตพฺพา ความว่า การสรรเสริญใด คือ เหตุสัมปทา ผลสัมปทา และสัตตูปการสัมปทา อัน
บัณฑิตพึงรวบรวมไว้ด้วยดี เพราะเหตุนั้น การสรรเสริญนั้น ชื่อว่าสังคหิตะ ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ที่
ขยายความหมายของธาตุ ฯ คห-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต824, 
ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร825 ฯ การสรรเสริญที่ถูกรวบรวมไว้ด้วยข้อก าหนด 3 อย่าง ชื่อว่า
ติวิธาวัตถาสังคหิตะ ฯ การสรรเสริญ ชื่อว่าโถมนา ฯ ที่ถูกรวบรวมไว้ด้วยข้อก าหนด 3 อย่างด้วย ที่ถูก
รวบรวมไว้ด้วยข้อก าหนด 3 อย่างนั้น เป็นการสรรเสริญด้วย ชื่อว่าติวิธาวัตถาสังคหิตโถมนา ฯ ชื่อว่า
ปุพพังคมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปุพฺพํ คจฺฉติ ความว่า การสรรเสริญใด ย่อมเป็นไปในเบื้องต้น เพราะ
เหตุนั้น  การสรรเสริญนั้น  ชื่อว่าปุพพังคมะ ฯ  ปุพฺพ  สัททูปปทะ  คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อ  

                                                      

 821 รูป. -/580/424. 
 822 รูป. -/578/428. 
 823 รูป. -/49/46. 
 824 รูป. -/622/450. 
 825 รูป. -/547/400. 
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ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา826, ลง อา ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย827, ลง
นิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ828, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น งฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺ
เค829 ฯ ชื่อว่าติวิธาวัตถาสังคหิตโถมนาปุพพังคมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ติวิธาวตฺถาสงฺคหิตโถมนา 
ปุพฺพงฺคมา อสฺส ความว่า การสรรเสริญพระพุทธรัตนะนั้น อันบัณฑิตรวบรวมแล้วด้วยข้อก าหนด 3 
ประการ เป็นเบื้องต้น เพราะเหตุนั้น พระพุทธรัตนะนั้น ชื่อว่าติวิธาวัตถาสังคหิตโถมนาปุพพังคมะ ฯ 
บทว่า อสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า โถมนา ฯ เป็นอตัคคุณจตุตถีพหุพพีหิสมาส ฯ รตนะคือ
พระพุทธเจ้า ชื่อว่าพุทธรัตนะ ฯ อันเหลือด้วย อันเหลือเหล่านั้น เป็นรัตนะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าเสสรัตนะ ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งถึงพุทธรัตนะ ฯ การนอบน้อม ชื่อว่าปณามะ ฯ อาจารย์จักเริ่ม คือจักท า 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอารภันตะ (เมื่อจะเริ่ม) ฯ 
 บทว่า ต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า พุทฺธรตน  ฯ บทว่า เอว  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
ติวิธา ฯ บทว่า ติวิธาวตฺถาสงฺคหิตโถมนาปุพฺพงฺคม  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า พุทฺธรตน  ฯ บทว่า    
พุทฺธรตน  เป็นบทกรรมในบทว่า วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า วนฺทิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาห ฯ 
บท อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อาห ฯ บทว่า เสสรตนานมฺปิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า 
ปณาม  ฯ บทว่า ปณาม  เป็นบทกรรมในบทว่า อารภนฺโต ฯ บทว่า อารภนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า อาจริโย ฯ บทว่า อาห เป็นบทกัตตา ฯ บทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตมนฺติ เป็นบทอาธาระหรือบทกรรม
ในบทว่า อาห ฯ บทว่า อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (49) ท่านอาจารย์เมื่อจะแก้ค าทักท้วงว่า พระธรรมและพระสงฆ์มิใช่ประธาน เพราะบท
ว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม  เป็นบทย่อความหมายอ่ืน มิใช่หรือ ภาวะที่พระธรรมและพระสงฆ์  อัน
พุทธศาสนิกชนพึงกราบไหว้ อันใครย่อมทราบได้ ดังนี้แล้วจึงกล่าวค าว่า คุณิภูตานมฺปิ หิ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า ความจริง ภาวะที่พระธรรมและพระสงฆ์ แม้เป็นบทขยายความในความหมายของ
บทอ่ืน คือเป็นบทวิเสสนะ เพราะมีบทอ่ืนเป็นประธาน อันพุทธศาสนิกชนพึงกราบไหว้ บัณฑิตย่อม
ทราบได ้ด้วยการประกอบ สห ศัพท์ไว้ ฯ  
 ชื่อว่าคุณะ เพราะวิเคราะห์ว่า คุณิยเต วิเสสิยเต เอเตหิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า 
อันอาจารย์ย่อมท าให้พิเศษด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เหล่านั่น เพราะเหตุนั้น พระธรรมและพระสงฆ์
เหล่านั้น ชื่อว่าคุณะ ฯ คุณ-ธาตุมีความหมายว่า มิใช่ประธาน (วิเสสนะ-บทขยาย), ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา830 ฯ เป็นวิเสสนะ เป็นแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคุณิภูตะ, พระธรรมและ
พระสงฆ์เหล่าใด เป็นวิเสสนะ คือมิใช่ประธาน เป็นแล้ว เพราะเหตุนั้น พระธรรมและพระสงฆ์
เหล่านั้น ชื่อว่าคุณิภูตะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ ลง อิ อาคมหลัง คุณ-ศัพท์ เมื่อมี ภู-ธาตุ
อยู่หลัง ด้วยสูตรในสัททนีติว่า ยถารหมิวณฺณาคโม ภกเรสุ831 ฯ แต่อาจารย์กล่าวว่า ลง อิ อาคม ด้วย

                                                      

 826 รูป. -/599/437. 
 827 รูป. -/176/101. 
 828 รูป. -/57/52. 
 829 รูป. -/49/46. 
 830 รูป. -/568/414. 
 831 นีติ.สุตฺต. -/1338/1167. 
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สูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ832 และท าการรัสสะ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา 
ปจฺจเยสุ จ833 ฯ อปิ-ศัพท์มีความหมายว่า ครหะ ฯ หิ-ศัพท์มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ พระธรรม
ด้วย พระสงฆ์ด้วย ชื่อว่าธัมมสังฆะ ฯ ชื่อว่าอภิวาเทตัพพะ เพราะวิเคราะห์ว่า อภิวนฺทนียา ความว่า 
พระธรรมและพระสงฆ์เหล่าใด อันอาจารย์พึงกราบไหว้ เพราะเหตุนั้น พระธรรมและพระสงฆ์
เหล่านั้น ชื่อว่าอภิวาเทตัพพะ ฯ อภิ บทหน้า วท-ธาตุมีความหมายว่า กราบไหว้,  ลง ตพฺพ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา834, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร835, เปลี่ยน อิ อาคม เป็น เอ 
ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ836 ฯ ความเป็นแห่งพระธรรมและ
พระสงฆ์อันอาจารย์พึงกราบไหว้ ชื่อว่าอภิวาเทตัพพภาวะ ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ ฯ ยุช-ธาตุมี
ความหมายว่า ประกอบ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ837, ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อุ ที่ ยุ เป็น โอ, 
เปลี่ยน ช เป็น ค ด้วยสูตร กคา จชาน 838 ฯ 
 (50) ท่านอาจารย์ประกอบค าว่า คุณิภูตาน  เป็นต้นนั้น เพ่ือเปรียบเทียบ จึงวางไว้ด้วยค า
ว่า ยถา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เปรียบเสมือนเมื่อกล่าวว่า เขามาพร้อมทั้งลูกและเมีย ชนอ่ืนก็
ทราบได้ว่า แม้ลูกและเมีย (ของเขา) ก็ มาด้วย ฉันใด ภาวะที่พระธรรมและพระสงฆ์ผู้ อัน
พุทธศาสนิกชนพึงกราบไหว้ บัณฑิตย่อมทราบได้ ด้วยการประกอบ สห ศัพท์ไว้ ฯ 
 ยถา-ศัพท์เป็นนิบาตมีความหมายว่า อุปมา ฯ ลูกด้วย เมียด้วย ชื่อว่าปุตตทาระ ฯ ชื่อว่า 
สปุตตทาระ เพราะวิเคราะห์ว่า สห ปุตฺตทาเรน วตฺตมาโน ความว่า คนใดเป็นไปพร้อมกับลูกและเมีย 
เพราะเหตุนั้น คนนั้น ชื่อว่าสปุตตทาระ ฯ คนทั้งสองมีการมาเหมือนกัน เพราะเป็นการย่อความหมาย
ของบทอ่ืนอันเป็นตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส เพราะฉะนั้น จึงสรุปความว่า แม้ลูกและเมีย (ของ
เขา) ก็มาด้วย ฯ ลูกด้วย เมียด้วย ชื่อว่าปุตตทาระ ฯ ด้วย อปิ -ศัพท์ ท าให้รู้ว่า พ่อมิได้มาคนเดียว ฯ 
การมา ชื่อว่าอาคมนะ ฯ อา บทหน้า คมุ ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ 
ยุ839 ฯ  
 บทว่า คุณีภูตานมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมสงฺฆาน  ฯ บทว่า ธมฺมสงฺฆาน  เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า -ภาโว ฯ บทว่า อภิวาเทตพฺพภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า วิญฺ ายติ ฯ บทว่า 
สหโยเคน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิญฺ ายติ ฯ บทว่า วิญฺ ายติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า สปุตฺตทาโร อาคโตติ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจเน ฯ บทว่า 
วจเน เป็นบทภาวสัตตมี ฯ บทว่า วุตฺเต เป็นบทตุลยาธิกรณสัตตมี ฯ บทว่า ปุตฺตทารสฺสาปิ เป็นบท 
สัมพันธะในบทว่า อาคมน  ฯ บทว่า อาคมน  เป็นบทกรรมในบทว่า วิญฺ ายติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท 
สมาปันนะ ฯ 
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 (51) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ความหมายที่เป็นส่วนย่อยในบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตมํ 
จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น และประกอบความว่า ในบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตม  นั้น ชื่อว่าธัมมะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า สภาวะใด ย่อมทรงเหล่าสัตว์ผู้ทรงตนคือธรรมไว้ ไม่ให้ตกไปในอบาย 4 และในวัฏฏทุกข์
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าธัมมะ ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นสัตตมีวิภัตติใช้ในนิทธารณะ ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นบทนิทธารณียะ ฯ 
เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์สารัตถวิลาสินี ท่านจึงกล่าวว่า บทว่า ตตฺถ เป็นสัตตมีวิภัตติใช้ในนิทธารณะ ฯ 
บทว่า อตฺตาน  หมายถึงธรรมะ ฯ ชื่อว่าอัตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อทติ ความว่า สภาวะใด ย่อม
เบียดเบียนสังสารทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติไปตามที่สอน เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าอัตตะ 
หมายถึง ธรรม 10 ประการ ฯ อท-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน ฯ ภักขนะ แปลว่า การเบียดเบียน 
ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ840, เปลี่ยน ทฺ เป็น ตฺ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน   
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ841, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อา ด้วยสูตร สฺยา จ842 ฯ บทว่า ธาเรนฺเต 
หมายถึง ตั้งไว้ เป็นไป คือ เกิดขึ้นในตน ฯ ชื่อว่าธาเรนตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ธาเรนฺติ ความว่า สัตว์
เหล่าใด ย่อมทรงธรรมไว้ คือตั้งไว้ในตน เพราะเหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าธาเรนตะ ฯ ธร -ธาตุมี
ความหมายว่า ทรงไว้, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา 843, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร       
จุราทิโต เณณยา844, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ845, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย 
ปร  ยุตฺเต846 ฯ บทว่า จตูสู คือ นรก เปรต ดิรัจฉาน และอสุรกาย ฯ ความเจริญ ชื่อว่าปายะ ฯ เป - 
ธาตุมีความหมายว่า เจริญ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ847, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ 
โลปํ848, เปลี่ยน เอ เป็น อาย ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต849 ฯ ชื่อว่าอปายะ เพราะวิเคราะห์ว่า นตฺถิ 
ปาโย วุทฺธิ เอตฺถ ความว่า ความเจริญในที่นี้ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น ที่นั้น ชื่อว่าอปายะ เป็นอตัคคุณ
สัตตมีพหุพพีหิสมาส ฯ ความเจริญ ชื่อว่าอยะ ฯ อย-ธาตุมีความหมายว่า เจริญ, ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา850 ฯ ชื่อว่าอปายะ เพราะปราศจากความเจริญหรือความสุข ฯ ชื่อว่าวัฏฏะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺติ ความว่า ธรรมเหล่าใด ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า
วัฏฏะ ฯ วัฏฏะ 3 คือ กิเลสวัฏฏะ กัมมวัฏฏะ และวิปากวัฏฏะ ฯ วตฺต-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, 
ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ851 (ควรลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา), น าเข้า
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ประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต852, เปลี่ยน ตฺต เป็น ฏฺฏ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ853 ฯ ชื่อ
ว่าทุกขะ เพราะทนได้ยาก, ทุกข์ในวัฏฏะทั้งหลาย ชื่อว่าวัฏฏทุกขะ ฯ จ -ศัพท์ ควรประกอบเป็น   
อปาเยสุ จ วฏฺฏทุกฺเขสุ จ ฯ ชื่อว่าอปตมานะ เพราะวิเคราะห์ว่า น ปตนฺติ ความว่า สัตว์เหล่าใด ย่อม
ไม่ตกไป เพราะเหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าอปตมานะ ฯ น สัททูปปทะ ปต-ธาตุมีความหมายว่า ตก, 
ลบสระท้ายธาตุ ด้วยสูตร ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 854, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน   
มานนฺตา855, เปลี่ยน น เป็น อ ด้วยสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส856 ฯ บทว่า กตฺวา มาจาก กร-ธาตุมี
ความหมายว่า ท า, ลง ตฺวา ปัจจัย ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุน ตฺวาน ตฺวา วา857, ลบ รฺ ท้าย
ธาตุ ด้วยสูตร รกาโร จ858 ฯ บทว่า ธาเรติ มาจาก ธร-ธาตุมีความหมายว่า ทรงไว้, ติ วิภัตติ, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ859, เปลี่ยน อ เป็น เอ ด้วยสูตร โลปญฺเจตฺตมกาโร860, น าเข้าประกอบกัน 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต ฯ 
 (52) มีค าถามว่า ก็ท่านอาจารย์ต้องการท าการวิเคราะห์ ควรกล่าวค าเพียงเท่านี้ว่า    
ธาเรตีติ ธมฺโม มิใช่หรือ ไม่ควรกล่าวว่า อตฺตานํ ธาเรนฺเต จตูสุ อปาเยสุ วฏฺฏทุกฺเขสุ จ อปตมาเน 
กตฺวา ไว้ แต่ท่านกล่าวไว้เพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ความจริงท่านกล่าวค านั้นไว้เพ่ือให้รู้ว่า ธรรมะนี้ ย่อม
ท าอย่างนั้นแล้วทรงเหล่าสัตว์ไว้ ฯ ถามว่า ค าอย่างนั้น ยกไว้ก่อน เพราะเหตุอะไร ท่านจึงกล่าวค าว่า 
ธาเรนฺเต ไว้ ฯ เฉลยว่า เพราะมุ่งถึงกรรมของบทว่า กตฺวา จึงกล่าวบทว่า ธาเรนฺเต ไว้ ฯ ด้วยบทว่า 
ธาเรนฺเต นี้ ย่อมห้ามเหล่าสัตว์ที่ไม่ทรงธรรมะไว้ ฯ เพราะมุ่งถึงกรรมของบทว่า ธาเรนฺเต จึ งใส่บทว่า 
อตฺตาน  ไว้ ฯ ด้วยบทว่า อตฺตาน  นี้ ย่อมห้ามวัตถุมีก าแพงเป็นต้น ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงใส่
บทว่า อปตมาเน ไว้ ฯ เฉลยว่า ใส่บทว่า อปตมาเน ไว้ เพ่ือให้รู้ว่าเป็นวิกติกัมมะของบทว่า ธาเรนฺเต 
ฯ ก็ กร-ธาตุที่ไม่มีการิตปัจจัย ได้กรรม 2 อย่าง เหมือน กร-ธาตุที่มีกรรม 2 อย่างในประโยคว่า สเจ 
เช สจฺจ  ภณสิ อทาสึ ต  กโรมิ ถ้าเธอพูดจริง เราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไท861 ฯ เพราะมุ่งถึงอาธาระ
ของบทว่า อปตมาเน จึงใส่สองบทว่า อปาเยสุ และ วฏฺฏทุกฺเขสุ ไว้ ฯ ด้วยสองบทนี้ จึงห้ามการไม่ตก
ไปเป็นต้น ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงใส่บทว่า จตูสุ ไว้ ฯ เฉลยว่า เมื่อว่าโดยอ้อม โลกมนุษย์ ชื่อ
ว่าอบาย เมื่อเทียบกับเทวโลก แม้เทวโลก ชื่อว่าอบาย เมื่อเทียบกับพรหมโลก แม้พรหมโลก ก็ชื่อว่า
อบาย เมื่อเทียบพระนิพพาน เมื่อว่าโดยอ้อมอย่างนี้ วัฏฏทุกข์แม้ทั้งหมด ชื่อว่าอบาย เพราะฉะนั้น จึง
ใส่บทว่า จตูสุ ไว้ เพ่ือห้ามวัฏฏทุกข์ (ดังที่กล่าวมา) ฯ ถามว่า เพราะเหตุอะไร จึงใส่ถึงสองบทว่า  
อปาเยสุ และ วฏฺฏทุกฺเขสุ ไว้ ใส่เพียงบทเดียวไว้ก็ได้ มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ความจริง ใส่บทว่า อปาเยสุ 
ไว้เพ่ือให้รู้ว่า ธรรม 10 อย่างนี้ย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไปในอบายทั้งหลาย, แต่ใส่บทว่า วฏฺฏ-  
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ทุกฺเขสุ นี้ไว้เพ่ือให้รู้ความพิเศษว่า โสดาปัตติมรรค เว้นภพทั้ง 7 ย่อมทรงเหล่าสัตว์มิให้ตกไปในวัฏฏ-
ทุกข์ในภพที่ 8 เป็นต้น และมรรคนั้น เว้นภพ 2, 3, 4, 5 และ 6 ภพ ย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไป
ในวัฏฏทุกข์ในภพที่ 3 เป็นต้น, สกทาคามิมรรค เว้น 2 ภพ ย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไปในวัฏฏทุกข์
ในภพที่ 2 เป็นต้น, อนาคามิมรรค เว้น 1 ภพ ย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไปในวัฏฏทุกข์ในภพที่ 2 
เป็นต้น, อรหัตมรรค ย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไปในวัฏฏทุกข์ในภพทั้งหมด, ส่วนผล พระนิพพาน
และพระปริยัติธรรมย่อมทรงเหล่าสัตว์ไว้มิให้ตกไปในวัฏฏทุกข์ ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์สารัตถทีปนี 
ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอนมิให้ตกไปในอบายทั้ง 4 ฯ 
    เหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ 
  จักไม่ไปสู่อบายภูมิ ครั้นละกายมนุษย์แล้ว 
  จักท าให้หมู่เทพเจริญเต็มที่862 
 อีกอย่างหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรมหาสามิเถระได้กล่าวไว้ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่า
สัตว์ท ามิให้ตกไปในสังสารทุกข์ไว้  เพราะตัดสังสารทุกข์ได้เด็ดขาด ด้วยอ านาจการเกิด 7 ชาติเป็น
อย่างยิ่ง โดยการเกิดขึ้นแห่งมรรคผล ฯ แม้ในฎีกาสัจจสังเขป ท่านวาจิสสราจารย์กล่าวไว้ว่า ชื่อว่า
ธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอนว่าชื่อว่าซึ่งธรรม เพราะตัดสังสารทุกข์ได้เด็ดขาด 
ด้วยอ านาจการเกิด 7 ชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยการเกิดขึ้นแห่งมรรคผล ท าให้ไม่ตกไปในอบาย 4 และ
ในวัฏฏทุกข์ไว้ ฯ บทว่า กตฺวา ย่อมท าให้บทวิกติกัมมปกติปรากฏ ฯ เหมือนอย่างค านี้ที่กล่าวด้วย
อ านาจการให้ฐานันดรว่า อทาสึ ต  กโรมิ-เราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไท อุปราชมหาราช  กโรมิ-เราจะ
แต่งตั้งพวกท่านให้เป็นอุปราชและมหาราช ฉันใด บทนี้ว่า อปตมาเน กตฺวา-ท าเหล่าสัตว์มิให้ตกไป 
ท่านกล่าวไว้ด้วยอ านาจการท ามิให้ตกไป ก็ฉันนั้น ฯ บทว่า สตฺเต นี้ถึงไม่มีแม้ก็จริง ถึงกระนั้น ก็ควร
น าบทว่า สตฺเต มาวางไว้ข้างหลังบทว่า กตฺวา ฯ เพราะฉะนั้น ในฎีกาคัมภีร์นยาสะ ท่านอาจารย์วชิร-
พุทธิจึงกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอน โดยท ามิให้ตกไปในอบาย 
4 ไว้ ฯ ก็ในอธิการว่าด้วยความหมายของค าแห่ง ธมฺม -ศัพท์นี้ อาจารย์หลายท่านประกอบค าที่ไม่
เหมือนกันไว้ แต่พระสุมังคลาจารย์นี้ได้กล่าวไว้ในอภิธัมมาวตารฎีกาว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่า
สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในมรรค ผู้ตั้งอยู่ในผล และผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอน ท าให้ ไม่ตกไปในอบายทุกข์และ
ในวัฏฏทุกข์ ฯ บรรดาบทเหล่านั้น ด้วยบทว่า อธิคตมคฺเค หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในมรรค ด้วยบทว่า  
สจฺฉิกตนิโรเธ หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในผล ด้วยบทว่า ยถานุสิฏฺ    ปฏิปชฺชมาเน จ หมายถึงปุถุชนคนดี ฯ 
ส่วนพระธรรมปาลาจารย์ได้กล่าวไว้ในอนุฎีกาพระอภิธรรมว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้
ปฏิบัติตามธรรมที่สอน ท าให้ไม่ตกไปในอบายทั้งหลายไว้ ฯ อบายทั้ง 4 ชื่อว่าอบาย เพราะมีแต่ความ
ทุกข์อย่างเดียว ฯ ส่วนโลกมนุษย์ ชื่อว่าอบาย โดยอ้อม เมื่อเทียบกับเทวโลก แม้เทวโลก ชื่อว่าอบาย 
เมื่อเทียบกับพรหมโลก แม้พรหมโลกก็ชื่อว่าอบาย เมื่อเทียบกับพระนิพพาน เมื่อว่าโดยอ้อมอย่างนี้ 
วัฏฏทุกข์แม้ทั้งหมด จึงชื่อว่าอบาย เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวบทว่า อปาเยสุ ไว้ แต่มิได้กล่าวบทว่า 
วฏฺฏทุกฺเขสุ ไว้ ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ที่ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า อปาเยสุ ไว้อย่างนี้ เพราะ
เป็นการกล่าวโดยอ้อม ฯ ค านั้น ไม่ควร ฯ เพราะแม้พระปริยัติธรรม ก็ทรงเหล่าสัตว์มิให้ตกไปใน
อบายทั้งปวงไว้ ฯ เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาฉัตตมาณววิมานวัตถุ ท่านพระธรรมปาลาจารย์จึงกล่าว
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ไว้ว่า ถึงพระปริยัติธรรมก็ทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปสู่ทุกข์ในอบาย เพราะการปฏิบัติจริง แม้เพียงด ารงอยู่
ในสรณะและศีลทั้งหลาย863 ฯ ในโมคคัลลานปัญจิกากล่าวว่า สภาวะทรงผู้ด ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปใน
อบายและวัฏฏทุกข์ ชื่อว่าธรรม ธรรมนั้นมี 9 ประการโดยจ าแนกเป็นมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 
หรือมี 10 ประการพร้อมกับปริยัติธรรม เพราะปฏิเวธมีปริยัติธรรมนั้นเป็นมูลเหตุ ที่จริงแล้ว แม้ปริยัติ
ธรรมนั้นได้ชื่อว่าทรงไว้ไม่ให้ตกไปในวัฏฏทุกข์ ฯ ส่วนพระพุทธนาคเถระกล่าวไว้วินยัตถมัญชูสา ฎีกา
กังขาวิตรณีว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอน  มิให้ตกไปในอบายทุกข์
และสังสารทุกข์ไว้ ฯ ก็ในฎีกาเนตติปกรณ์ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่ อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติ
ตามธรรมที่สอนมิให้ตกไปจากอบายและจากสังสาระ ฯ  
 (53) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ก็แล ค าว่า ย่อมทรงไว้นั้น โดยความหมายของการทรงไว้ ก็คือ 
การก าจัดกิเลสที่ให้สัตว์เกิดในอบายภูมิเป็นต้น ย่อมมี โดยเป็นสภาวะตัดกิเลสได้เด็ดขาดและมีความ
สงบระงับจากกิเลสที่ตัดได้เด็ดขาดนั้นเป็นอารมณ์ จึงกล่าวค าว่า จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน นววิโธ ฯ 
ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ถึงพระปริยัติธรรมก็ชื่อว่าธัมมะ โดยที่พระปริยัติธรรมเป็นเหตุบรรลุถึงมรรคผล
และพระนิพพานทั้งสามนั้น จึงกล่าวค าว่า ปริยตฺติยา เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ  เพราะอาศัยค าที่
ท่านกล่าวไว้ในฉัตตมาณวกวิมานวัตถุว่า ราควิราคมเนญฺชมโสกํ เป็นต้น จึงกล่าวค าว่า ปริยตฺติยา  
เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกา ท่านจึงกล่าวว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้
ตั้งอยู่ในมรรค ผู้ตั้งอยู่ในผล และผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอน ท ามิให้ตกไปในอบายทุกข์และในวัฏฏทุกข์ 
ฯ ธัมมะนั้น มี 10 อย่างคือ มรรค 4 ผล 4 พระนิพพาน 1 พระปริยัติธรรม 1 ฯ  
 สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในฉัตตมาณวกวิมานวัตถุว่า 
    เธอจงถึงพระธรรมอันเป็นเหตุส ารอกราคะ 
  มีสภาวะไม่หวั่นไหว ไร้ความเศร้าโศก 
  เป็นสภาวธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง 
  ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน น่าปรารถนา ละเอียดอ่อน 
  ซึ่งพระตถาคตทรงจ าแนกไว้แจ่มแจ้งแล้วนี้เพ่ือเป็นที่พ่ึงที่ระลึกเถิด864 
 ในบทพระคาถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอริยมรรคด้วยบทว่า อันเป็นเหตุส ารอก
ราคะ เพราะเป็นเครื่องส ารอกราคะทุกประเภทมีกามราคะเป็นต้น ฯ ตรัสเรียกอริยผลในบทว่า มี
สภาวะไม่หวั่นไหว ไร้ความเศร้าโศก เพราะตัณหากล่าวคือความอยากเหลือเกินและความเศร้าโศกท่ีมี
ความเร่าร้อนภายในเป็นลักษณะสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวง เพราะอริยผลนั้นเกิดขึ้น ฯ  ตรัสเรียก 
พระนิพพานว่า ชื่อว่าเป็นสภาวธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง เพราะไม่ถูกปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่ง ฯ 
ก็พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระปริยัติธรรมแม้ทั้งหมดด้วยค าว่า 
ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน เพราะสมบูรณ์ด้วยอรรถะ พยัญชนะ และรส โดยทรงแสดงไม่ผิดเพ้ียนและ
เพราะทรงจ าแนกไว้ดี โดยทรงประกาศความละเอียดอ่อนโดยส่วนเดียว ฯ ประกอบความว่า ในบท
พระคาถานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอริยมรรคด้วยบทว่า อันเป็นเหตุส ารอกราคะ เพราะเป็น
เครื่องส ารอกราคะทุกประเภทมีกามราคะเป็นต้น ตรัสเรียกอริยผลในบทว่า มีสภาวะไม่หวั่นไหว ไร้
ความเศร้าโศก เพราะตัณหากล่าวคือความอยากเหลือเกินและความเศร้าโศกที่มีความเร่าร้อนภายใน
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เป็นลักษณะสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวง เพราะอริยผลนั้นเกิดขึ้น ตรัสเรียกพระนิพพานด้วยบทว่า เป็น
สภาวธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง เพราะไม่ถูกปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่ง ตรัสพระปริยัติธรรมแม้
ทั้งหมดด้วยบทว่า ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน เพราะสมบูรณ์ด้วยอรรถะ พยัญชนะ และรส โดยทรงแสดง
ไม่ผิดเพี้ยนและเพราะทรงจ าแนกไว้ดี โดยทรงประกาศความละเอียดอ่อนโดยส่วนเดียว ฯ  
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น ตณฺหาย จ โสกสฺส จ ฯ บท
ว่า ตทุปฺปตฺติย  เป็นบทภาวสัตตมีในบทว่า ปริกขีณตฺตา ฯ บทว่า ปจฺจเยน เป็นบทกัตตาในบทว่า 
อสงฺขตตฺตา ฯ สี่บทว่า อวิโรธทีปนโต อตฺถพฺยญฺชนรสสมฺปนฺนตฺตา ยาว ปคุณวิภาวนโต สุฏฺฐุ    
วิภตฺตตฺตา จ เป็นบทเหตุในบทว่า กถิโต ฯ มรรคด้วย ผลด้วย ชื่อว่ามัคคผละ, มรรค 4 และผล 4 ชื่อ
ว่าจตุมัคคผละ, มรรค 4 และผล 4 ด้วย พระนิพพานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุมัคคผลนิพพานะ 
ฯ ประเภท ชื่อว่าวสะ, ประเภทแห่งมรรค 4 ผล 4 และพระนิพพพาน 1 ชื่อว่าจตุมัคคผลนิพพานวสะ 
ฯ ประการ 9 แห่งธัมมะนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านววิธะ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ มรรค 4 
มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ผล 4 มีโสดาปัตติผลเป็นต้น พระนิพพาน 1 ชื่อว่าโลกุตตรธรรม 9 ฯ บทว่า 
ปริยตฺติ หมายถึงพระไตรปิฎก ฯ ประการ 10 แห่งธัมมะนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทสวิธะ ฯ บทว่า 
จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า นววิโธ ฯ สองบทว่า นววิโธ ทสวิโธ เป็นบท   
วิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปตัถะ ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (54) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงการทรงอยู่ที่กล่าวไว้ว่า ธาเรติ โดยสรูป จึงกล่าวค าว่า 
ธารณญฺจ เป็นต้น ฯ ก็แล การทรงอยู่แห่งพระธรรมนั้น ชื่อว่าธารณะ ก็คือการก าจัดกิเลสที่ให้สัตว์
เกิดในอบายภูมิเป็นต้น ฯ 
 การทรงอยู่ ชื่อว่าธารณะ ฯ ธร-ธาตุมีความหมายว่า ทรงไว้, ลง ยุ ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร 
นนฺทาทีหิ ยุ865, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 866, วุทธิ อ ที่ ธ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ 
จ867, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ868 ฯ จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ ฯ ปน-ศัพท์เป็นวจนา-
ลังการะ ใส่ไว้เพ่ือความสละสลวย ฯ อบายเป็นเบื้องต้นแห่งวัฏฏทุกข์เหล่าใด วัฏฏทุกข์เหล่านั้น ชื่อ
ว่าอปายาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ชื่อว่าอปายาทินิพพัตตกะ เพราะวิเคราะห์ว่า อปายาทีสุ 
สตฺเต นิพฺพตฺตาเปสฺสนฺติ ความว่า กิเลสเหล่าใด จักยังสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในอบายเป็นต้น เพราะเหตุ
นั้น กิเลสเหล่านั้น ชื่อว่าอปายาทินิพพัตตกะ ฯ นิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ วตุ- 
ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป คือการเกิดขึ้น ฯ ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา869, 
ลง ณาเป ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ จ870, ลบ ณาเป ปัจจัย ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ871, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา 
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ยุณฺวูน 872, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต873, ซ้อน วฺ และ ตฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว        
าเน874, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ875 ฯ ชื่อว่ากิเลสะ เพราะวิเคราะห์ว่า    

กิลิสฺสนฺติ เอเตหิ ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมอง คือย่อมเดือดร้อนด้วยธรรมเหล่านั่น เพราะ
เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่ากิเลสะ ฯ กิลิส-ธาตุมีความหมายว่า เร่าร้อน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพ-
โต ณฺวุิตฺวาวี วา876, วุทธิ อิ ที่ ลิ ตรงกลางธาตุ เป็น เอ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา     
ปจฺจเยสุ จ877 ฯ อันให้สัตว์เกิดในอบายเป็นต้นด้วย อันให้สัตว์เกิดในอบายเป็นต้นเหล่านั้น เป็นกิเลส
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอปายาทินิพพัตตกกิเลสะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ การ
ก าจัด ชื่อว่าวิทธังสนะ ฯ วิ-อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ ธ ส -ธาตุมีความหมายว่า 
ท าลาย, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ878 ฯ การก าจัดซึ่งกิเลสที่ให้สัตว์เกิดในอบายเป็นต้น ชื่อ
ว่าอปายาทินิพพัตตกกิเลสวิทธังสนะ ฯ 
 บทว่า ธารณญฺจ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า เอตสฺส เป็นบทสัมพันธ์กับกิริยาในบทว่า ธารณ  ฯ 
บทว่า อปายาทินิพฺพตฺตกกิเลสวิทฺธ สน  เป็นบทสรูปวิเสสนะของบทว่า ธารณ  ฯ 
 (55) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า เพราะท าไว้ว่า การก าจัดกิเลส ในที่นี้ ชื่อว่าการทรง
อยู่ ดังนั้น การก าจัดกิเลสนั้น ว่าโดยตรง ได้แก่ อริยมรรคและพระนิพพาน ความก าจัดกิเลสนั้น ว่า
โดยอ้อม ย่อมได้แก่ผลและปริยัติแม้ทั้ง 2 ฯ ก็แล การทรงอยู่แห่งพระธรรมนั้น ก็คือการก าจัดกิเลสที่
ให้สัตว์เกิดในอบายภูมิเป็นต้น ฯ ประกอบความว่า บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่า ก็การก าจัดกิเลสที่ให้
สัตว์เกิดในอบายภูมิเป็นต้นนั้น ว่าโดยตรง ได้แก่ อริยมรรคและพระนิพพานแม้ทั้งสองอย่างนี้คือ การ
ก าจัดกิเลสที่ให้สัตว์เกิดในอบายภูมิเป็นต้น ได้แก่อริยมรรค โดยเป็นสภาวะตัดกิเลสได้เด็ดขาด และ
ได้แก่พระนิพพาน โดยอริยมรรคนั้นเป็นเหตุส าเร็จประโยชน์ คือการก าจัดกิเลสนั้นได้โดยมี         
พระนิพพานเป็นอารมณ์  
 แต่การก าจัดกิเลสที่ให้สัตว์เกิดในอบายภูมเิป็นต้นนั้น ว่าโดยอ้อม ย่อมได้แก่ผลและปริยัติ
แม้ทั้ง 2 อย่างนี้คือ โดยผลมีความเป็นไปแห่งคุณที่คล้อยตามมรรค ด้วยอ านาจเป็นเครื่องสงบระงับ
กิเลสที่ตัดขาดด้วยมรรคได ้และโดยที่ปริยัติเป็นเหตุบรรลุถึงมรรคผลและพระนิพพานนั้น ฯ 
 อันเป็นอริยะด้วย อันเป็นอริยะนั้น เป็นมรรคด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอริยมัคคะ ฯ ชื่อ
ว่ากิเลสสมุจเฉทกะ เพราะวิเคราะห์ว่า กิเลเส สมุจฺฉินฺทติ ความว่า อริยมรรคใด ย่อมตัดขาดซึ่งกิเลส
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น อริยมรรคนั้น ชื่อว่ากิเลสสมุจเฉทกะ ฯ ส  บทหน้า ฉิทิ -ธาตุมีความหมายว่า 
ตัด, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา879, ตั้ง ณฺ ที่ ณฺวุ ปัจจัยเป็นเหมือนการิตะ ด้วยสูตร 
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การิต  วิย ณานุพนฺโธ880, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 881, วุทธิ อิ ที่ ฉิ เป็น เอ ด้วย
สูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต882, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา883 ฯ ความเป็นแห่ง
การตัดขาดซึ่งกิเลส ชื่อว่ากิเลสสมุจเฉทกภาวะ  ฯ จ-ศัพท์ในบทว่า นิพฺพานสฺส จ เป็นสมุจจยะที่ควร
กล่าวไว้ในระหว่าง ฯ ก็อะไรคือที่ควรกล่าวไว้ในระหว่าง ฯ การให้รู้ว่าพระนิพพานก าจัดกิเลส ชื่อว่า
ควรกล่าวไว้ในระหว่าง ฯ ความเป็นแห่งอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณภาวะ ฯ ประโยชน์หมายถึงกิจคือการ
ก าจัดกิเลสนั้น ชื่อว่าตทัตถะ ฯ ความส าเร็จ ชื่อว่าสิทธิ ความส าเร็จประโยชน์คือการก าจัดกิเลสนั้น 
ชื่อว่าตทัตถสิทธิ เหตุแห่งความส าเร็จประโยชน์คือการก าจัดกิเลสนั้น ชื่อว่าตทัตถสิทธิเหตุ ความเป็น
แห่งเหตุแห่งความส าเร็จประโยชน์คือการก าจัดกิเลสนั้น ชื่อว่าตทัตถสิทธิเหตุตา ฯ จ -ศัพท์ ย่อมให้รู้
ว่า ความที่อริยมรรคก าจัดกิเลส ชื่อว่าการก าจัดกิเลสอย่างเดียวก็หามิได้ ฯ ด้วยบทว่า ตทตฺถสิทฺธิ -
เหตุตาย เมื่อว่าโดยตรง ควรมีปาฐะที่เว้น จ-ศัพท์ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านมิได้กล่าว จ-ศัพท์
ตัวที่ 2 ไว้ในอภิธัมมาวตารฎีกา ฯ ก็เมื่อมีการถือเอาความหมาย จึงควรใส่บทว่า อุภินฺน  ไว้ข้างหลังบท
ว่า ตทตฺถสิทฺธิเหตุตาย จ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านจะกล่าวบทว่า อุภินฺนมฺปิ ไว้ข้างหน้า และ
เพราะในอภิธัมมาวตารฎีกา ท่านอาจารย์กล่าวว่า ตทตฺถสิทฺธิเหตุตายาติ อุภินฺนมฺปิ ฯ ความเป็นไป
รอบ ชื่อว่าปริยายะ หมายถึงว่าไม่เป็นไปโดยตรง ฯ ปริ บทหน้า อย-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป 
คือความเป็นไป ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ884 ฯ ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุทธิ อ เป็น อา, ลง ยฺ อาคม
ตรงกลาง ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา885 ฯ ไม่เป็นไปโดยตรงหาไม่ได้ ชื่อว่านิปปริยายะ หมายถึง
เป็นไปโดยตรง ฯ 
 บทว่า ต  เป็นบทกรรมในสองบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า อิรยมคฺคสฺส เป็นสัมพันธกิริยาในบท
ว่า -วิทฺธ สน  ฯ บทว่า กิเลสสมุจฺเฉทกภาวโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิทฺธ สน  ในบทว่า กิเลส
วิทฺธ สน  ฯ บทว่า นิพฺพานสฺส เป็นบทสัมพันธกิริยาในบทว่า -วิทฺธ สน   เป็นบทภาวสัมพันธะแม้ในบท
ว่า ตทตฺถสิทฺธิเหตุตาย ฯ บทว่า อารมฺมณภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เหตุ ฯ บทว่า ตสฺส 
เป็นบทกิจจสัมพันธะในว่า ตทตฺถ- ฯ บทว่า ตทตฺถสิทฺธิเหตุตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
วิทฺธ สน  ในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อุภินฺน  ฯ บทว่า อุภินฺน  เป็น
บทสัมพันธกิริยาในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  ฯ บทว่า กิเลสวิทฺธ สน  เป็นบทกรรมในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า 
นิปฺปริยายโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ลพฺภติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
บทว่า ผลสฺส เป็นบทสัมพันธกิริยาในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  เป็นบทสัมพันธกิริยาในบทว่า  ปวตฺติโต ฯ 
บทว่า กิเลสาน  เป็นบทกรรมในบทว่า ปฏิปฺปสฺสมฺภน- ฯ บทว่า ปฏิปฺปสฺสมฺภนวเสน เป็นบทตติยา-   
วิเสสนะในบทว่า ปวตฺติโต ฯ บทว่า มคฺคานุคุณปฺปวตฺติโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กิเลส
วิทฺธ สน  ฯ บทว่า ปริยตฺติยา จ เป็นบทสัมพันธกิริยาในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  เป็นภาวสัมพันธะแม้ในบท
ว่า เหตุตาย ฯ บทว่า ตทธิคมเหตุตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  ฯ บทว่า กิเลส-
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วิทฺธ สน   เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อุภินฺน ปิ ฯ บทว่า อุภินฺน ปิ เป็นบทสัมพันธ
กิริยาในบทว่า กิเลสวิทฺธ สน  ฯ บทว่า กิเลสวิทฺธ สน  เป็นบทกรรมในบทที่โยคเข้ามาว่า ลพฺภิต ฯ บทว่า 
ปริยายโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ลพฺภติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า ทฎฺ พฺพ  ฯ บท
ว่า ทฏฺ พฺพ  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (56) ประกอบความว่า ชื่อว่าสัทธัมมะ เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นธรรมของท่านผู้สงบ
ทั้งหลาย คือ สัตบุรุษทั้งหลาย ได้แก่ พระอริยบุคคลทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เป็นธรรมที่มีอยู่ ปรากฏ
อยู่ หาใช่ไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ เหมือนอัตตา (ตน) ที่พวกเดียรถีย์พากันก าหนด ฉะนั้นไม่ อีกอย่างหนึ่ง 
เป็นธรรมที่บัณฑิตยกย่อง คือสรรเสริญ เพราะประกอบด้วยคุณมีความเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสดีแล้วเป็นต้น หาเป็นธรรมที่น่าติเตียนโดยส่วนเดียว เหมือนธรรมของลัทธิภายนอกฉะนั้น ไม่ ฯ 
 เพราะ สนฺต-ศัพท์ มีความหมายว่า อจฺจิต-การบูชา วิชฺชมาน-ความมีอยู่ และ ปสฏฺ -การ
สรรเสริญเป็นต้น จึงไขบทว่า สต  นี้เป็น สปฺปุริสาน  ฯ ชื่อว่าสันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปาเปหิ สมนฺติ 
ความว่า บุคคลเหล่าใด ย่อมสงบจากบาปทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าสันตะ ฯ หลัง 
สนฺต-ศัพท์ ลง น  ฉัฏฐีวิภัตติ ฯ ตั้ง นฺต เป็นเหมือน นฺตุ ด้วยสูตร เสเสสุ นฺตุว 886, เปลี่ยน นฺต กับ น  
วิภัตติ เป็น ต  ด้วยสูตร น มฺหิ ต  วา887 ฯ ชื่อว่าสันตะ เพราะเป็นผู้สงบ ฯ ชื่อว่าปุริสะ เพราะวิเคราะห์
ว่า ปุ นิรยํ ริสนฺติ หึสนฺติ ความว่า บุคคลเหล่าใดย่อมเบียดเบียนซึ่งนรก เพราะเหตุนั้น บุคคล
เหล่านั้น ชื่อว่าปุริสะ ฯ ปุ สัททูปปทะ ริส-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา888 ฯ ผู้สงบด้วย ผู้สงบนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัปปุริสะ ฯ 
เปลี่ยน สนฺต เป็น ส ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต889 ฯ สัตบุรุษแม้ท่ีเป็นปุถุชนก็มี
อยู่ เพราะฉะนั้น จึงไขว่า อริยปุคฺคลา (พระอริยบุคคล) ฯ ชื่อว่าพระอริยะ เพราะเป็นผู้ห่างไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย ฯ ผู้เป็นพระอริยะด้วย ผู้เป็นพระอริยะเหล่านั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
อริยปุคคละ ฯ เปลี่ยน อารก เป็น อริย ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ 890 ฯ เปลี่ยน สนฺต 
เป็น ส ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต891 ฯ บทว่า สนฺต นี้ ไขเป็น ส วิชฺชมาโน ฯ 
วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ เพราะเหตุนั้น ในนัยที่ 1 สนฺต-ศัพท์ มีความหมายว่า คนดี ในนัยที่ 2 มี
ความหมายว่า มีอยู่ ฯ ชื่อว่าสังวิชชมานะ เพราะวิเคราะห์ว่า สํวิชฺชติ ความว่า ธรรมใดย่อมมีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าสังวิชชมานะ ฯ ส  บทหน้า วิท -ธาตุมีความหมายว่า เป็น-มี, ลง มาน 
ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา892, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย893, เปลี่ยน ทฺย เป็น ช ด้วย
สูตร ตถา กตฺตริ จ894, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน895 ฯ ส -อุปสัค เป็นศัพท์ขยายความหมาย
                                                      

 886 รูป. -/108/72. 
 887 รูป. -/104/70. 
 888 รูป. -/568/414. 
 889 รูป. -/112/74. 
 890 รูป. -/423/310. 
 891 รูป. -/112/74. 
 892 รูป. -/646/469. 
 893 รูป. -/510/368. 
 894 รูป. -/511/369. 
 895 รูป. -/40/33. 



 167 

ของธาตุ ฯ ชื่อว่าติตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า ตรนฺติ อุปฺปิลวนฺติ เอตฺถ ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมข้าม
คือย่อมลอยไป หมายถึง ด าผุดด าว่ายอยู่ในทิฏฐิ 62 นี้ เพราะเหตุนั้น ทิฏฐิ 62 นี้ ชื่อว่าติตถะ ฯ ตร- 
ธาตุมีความหมายว่า ลอยไป, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร ติตฺถาทโย, เปลี่ยน อ เป็น อิ และลบ รฺ ท้ายธาตุ 
ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ896, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสา-    
โฆสาน  ตติยป มา897 ฯ ชื่อว่าติตถิกะ เพราะวิเคราะห์ว่า ติตฺถํ เอเตสมตฺถิ ความว่า ทิฏฐิ 62 ของสัตว์
เหล่านั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่าติตถิกะ ฯ ลง อิก ปัจจัย ด้วยสูตร ทณฺฑาทิโต อิก
อี898 ฯ ติตฺถิยา นั่นเอง ติตฺถิกา ฯ เปลี่ยน ก เป็น ย ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ899 ฯ ชื่อ
ว่าปริกัปปิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปริกปฺปิยติ ความว่า อัตตาใดอันเดียรถีย์ทั้งหลายย่อมนึกคิดเข้าใจ
กัน เพราะเหตุนั้น อัตตานั้น ชื่อว่าปริกัปปิตะ ฯ ปริ บทหน้า กปฺป-ธาตุมีความหมายว่า นึกคิด, ลง ต 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต900, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร901 ฯ  อัตตาตัวตนอันเดียรถีย์
ทั้งหลายนึกคิดกัน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าติตถิยปริกัปปิตะ ฯ สภาวะอันยอดเยี่ยมคือไม่ผิดแปลก ชื่อ
ว่าปรมัตถะ ฯ อันมีอยู่หามิได้ ชื่อว่าอวิชชมานะ ฯ บทว่า สนฺโต นี้ ไขเป็น  ปสฏฺโ ฯ ชื่อว่าสันตะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า สํสิยติ ปสํสิยติ ความว่า ธรรมใดอันบัณฑิตย่อมสรรเสริญ เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น 
ชื่อว่าสันตะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ ชื่อว่าปสัฏฐะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปสํสิยติ ความว่า ธรรมใด 
อันบัณฑิตย่อมสรรเสริญ ธรรมนั้น ชื่อว่าปสัฏฐะ ฯ สนฺต-ศัพท์ มีความหมายว่า ประเสริฐ ฯ ชื่อว่า
สวากขาตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สุฏฺฐุ อาขฺยายติ ความว่า ธรรมใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยดี 
เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าสวากขาตะ ฯ สุ อา บทหน้า ขฺยา-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง ต 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต902, เปลี่ยน อุ เป็น วฺ ด้วยสูตร วโมทุทนฺตาน 903 ฯ ความเป็นแห่งธรรม
อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ชื่อว่าสวากขาตตา , ความเป็นแห่งธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้ดีแล้วเป็นเบื้องต้นแห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นต้น 
เพราะเหตุนั้น คุณทั้งหลายเหล่านั้น จึงชื่อว่าสวากขาตตาทิ ,  ความเป็นแห่งธรรมอันพระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นด้วย ความเป็นแห่งธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นนั้น เป็น
คุณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสวากขาตตาทิคุณ ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ ฯ อันเป็นไปใน
ภายนอก ชื่อว่าพาหิรกะ เป็นรูปวิเคราะห์แบบตัทธิต ฯ ลง ก อาคม ด้วย สพฺพโต -ศัพท์ในสูตร สพฺพ-
โต โก904 ฯ อันเป็นไปในภายนอกด้วย อันเป็นไปในภายนอกนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
พาหิรกธัมมะ ฯ ชื่อว่านันทิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นินฺทิตพฺโพ ความว่า ธรรมใดอันบุคคลพึงติเตียน 
เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่านันทิตะ ฯ นิท-ธาตุมีความหมายว่า ติเตียน, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาว-
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กมฺเมสุ ต905, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ906, ท าการเปลี่ยน
นิคคหิต ( -   ) เป็น นฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค907, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร908 ฯ อัน
บุคคลติเตียนโดยแน่แท้ ชื่อว่าเอกันตนินทิตะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
 บทว่า สต  สปฺปุริสาน  อริยปุคฺคลาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า สนฺโต วา  
ส วิชฺชมาโน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธะ
ในบทว่า อวิชฺชมาโน ฯ บทว่า ติตฺถิยปริกปฺปิโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺตา ฯ บทว่า อตฺตา เป็น
ลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า ปรมตฺถโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อวิชฺช-
มาโน ฯ บทว่า อวิชฺชมาโน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า  
สนฺโต ปสฏฺโ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า สฺวากฺขาตตาทิคุณโยคโต เป็นบทเหตุในบทว่า 
ปสฏฺโ  ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธะในบทว่า เอกนฺตนินฺทิโต ฯ บทว่า   
พาหิรกธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท ์เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า เอกนฺตนินฺทิโต เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า สทฺธมฺโม ฯ บทว่า 
สทฺธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย ชื่อว่าสัทธัมมะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ ธรรมมีอยู่ ปรากฏอยู่  
ชื่อว่าสัทธัมมะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ ธรรมอันบัณฑิตยกย่องคือสรรเสริญ ชื่อว่า     
สัทธัมมะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 (57) ประกอบความว่า คณะนั้นด้วย ชื่อว่าหมู่ เพราะเป็นที่ชุมนุมของพระอริยบุคคล
ทั้งหลาย ชื่อว่าสูงสุดด้วย เพราะประกอบด้วยคุณอันพิเศษ มีความเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้น อีก
อย่างหนึ่ง ชื่อว่าสูงสุดกว่าคณะทั้งหลายหรือในคณะทั้งหลาย คือในหมู่แห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ด้วยอ านาจแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นแล คือด้วยความเกี่ยวข้องแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วมีความเป็น
หมู่ที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคณุตตมะ (หมู่อันสูงสุด) ฯ 
 หมู่แห่งพระอริยบุคคลใดอันบัณฑิตพึงนับด้วยการนับว่า 1 2 เป็นต้น เพราะเหตุนั้น หมู่
แห่งพระอริยบุคคลนั้น ชื่อว่าคณะ ฯ คณ-ศัพท์นั่นมีความหมายว่า หมู่ แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น คณ-ศัพท์
นี้ ใช้ในหมู่ของพระอริยบุคคล เพราะเป็นที่ชุมนุมแห่งบุคคลผู้สูงสุด ฯ คณ-ธาตุมีความหมายว่า นับ-
ค านวณ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา909 ฯ  ท่านอาจารย์ใส่ จ ต-ศัพท์ ในรูปวิเคราะห์
กัมมธารยสมาสเพ่ือให้รู้ว่าบทวิเสสนะกับบทประธานมีความหมายเสมอกัน ฯ ความเป็นไป ชื่อว่า
ภาวะ หมายถึงกิริยาที่มีอยู่ ความเป็นแห่งหมู่ ชื่อว่าสมุหภาวะ ฯ ชื่อว่าปฏิปันนะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
ปฏิปชฺชติ ความว่า หมู่ใดย่อมปฏิบัติ เพราะเหตุนั้น หมู่นั้น ชื่อว่าปฏิปันนะ ฯ ปฏิ บทหน้า ปท-ธาตุมี
ความหมายว่า ไป , ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ910, เปลี่ยน ต เป็น อนฺน ด้วยสูตร       
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ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วา911 ฯ หมู่ผู้ปฏิบัติแล้วด้วยดี ชื่อว่าสุปฏิปันนะ ความเป็นแห่งหมู่ผู้ปฏิบัติ
แล้วด้วยดี ชื่อว่าสุปฏิปันนตา ฯ ความเป็นแห่งหมู่ผู้ปฏิบัติแล้วด้วยดีเป็นเบื้องต้นแห่งคุณเหล่านั้น คุณ
เหล่านั้น จึงชื่อว่าสุปฏิปันนตาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาคุณมีหมู่ผู้ปฏิบัติตรงเป็นต้น ฯ คุณ
ทั้งหลายด้วย คุณทั้งหลายเหล่านั้น เป็นคุณพิเศษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคุณวิเสสะ เป็น          
วิเสสนุตรบทกัมมธารยสมาส ฯ ความเป็นแห่งหมู่ผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นด้วย ความเป็นแห่งหมู่ผู้ปฏิบัติ
ดีแล้วเป็นต้นเหล่านั้น เป็นคุณวิเศษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุปฏิปันนตาทิคุณวิเสสะ ฯ การ
ประกอบคือการเกี่ยวข้อง ชื่อว่าโยคะ การประกอบด้วยคุณวิเศษมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้น ชื่อ
ว่าสุปฏิปันนตาทิคุณวิเสสโยคะ ฯ ในบทว่า คณาน  นี้ ลงฉัฏฐีวิภัตติในความหมายของปัญจมีวิภัตติใน
สูตรว่า ทุติยาป  ฺจมีน  ฺจ912 มิได้ลงในความหมายนิทธารณะ ฯ ถามว่า เพระเหตุอะไรจึงไม่ลงใน
ความหมายนิทธารณะ ฯ เฉลยว่า เพราะฉัฏฐี[ตัปปุริส]สมาสถูกปฏิเสธไว้ในความหมายนิทธารณะ 
กล่าวคือ ในคัมภีร์ไวยากรณ์มีคัมภีร์ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ และสัททสารัตถชาลินี เป็นต้น อาจารย์
ทั้งหลายปฏิเสธฉัฏฐีสมาสในความหมายนิทธารณะ ฯ แม้ในอรรถกถาของพุทธวงศ์ ท่านอาจารย์
พุทธทัตตะได้กล่าวว่า ค าว่า ทิปทุตฺตโม แปลว่า ผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้า ชื่อว่า ทิปทุตตมะ อนึ่ง ใน
ตัวอย่างนี้ไม่ปฏิเสธฉัฏฐีสมาส เพราะไม่มีลักษณะของนิทธารณะ แต่ปฏิเสธฉัฏฐีสมาสที่มีลักษณะของ
นิทธารณะ913 ฯ บทว่า ทิปทาน  ความว่า กว่าสัตว์สองเท้า ฯ ในบทว่ิา คเณสุ นี้ ลง สุสัตตมีวิภัตติใน
ความหมายของปัญจมีวิภัตติ ด้วยสูตร ปญฺจมฺยตฺเถ จ914 หรือลง สุสัตตมีวิภัตติในอาธาระ ด้วยสูตร โอ
กาเส สตฺตมี915 เหมือน สฺมึสัตตมีวิภัตติในประโยคว่า ย  โลเก อคฺคปุคฺคโล (เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกใด) 
ฯ วา-ศัทพ์เป็นวิกัปปัตถะ ฯ ชื่อว่าเทวะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทิพฺพนฺติ กามคุณาทีหิ กีฬนฺติ ความว่า 
บุคคลเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินด้วยกามคุณเป็นต้น เพราะเหตุนั้น บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเทวะ ฯ ทิวุ-ธาตุ
มีความหมายว่า เล่น-เพลิดเพลิน, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ916 ฯ เหล่ากอคือลูกของ
นายมนุ ชื่อว่ามนุสสะ ฯ ลง อุสฺส ปัจจัย ด้วยสูตร มนุโต อุสฺสุสเก 917 หรือด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา      
นิปาตนา สิชฺฌนฺติ918 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ใจของชนเหล่านั้นสูง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามนุสสะ เป็นฉัฏฐี
พหุพพีหิสมาส ฯ บุคคลเหล่าใดย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เพราะเหตุนั้น บุคคล
เหล่านั้น ชื่อว่า  มนุสสะ ฯ มนุ-ธาตุมีความหมายว่า รู้ ฯ ลง อุสฺส ปัจจัย ด้วยสูตร มนุปูรสุณาทีหิ 
อุสฺสนุสิสา919 ฯ เทพด้วย มนุษย์ด้วย ชื่อว่าเทวมนุสสะ ฯ บทว่า สมูเหสุ เป็นบทแสดงไขของบทว่า 
คเณสุ ฯ ประการแห่งคุณเหล่านั่นที่ท่านกล่าวแล้ว เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายถาวุตตะ, ตามที่กล่าวแล้ว

                                                      

 911 รูป. -/631/456ห. 
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ด้วย ตามที่กล่าวแล้วนั้น เป็นคุณด้วย เพราะเหตุใด จึงชื่อว่ายถาวุตตคุณะ ฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งคุณตามที่กล่าวแล้ว ชื่อว่ายถาวุตตคุณวสะ ฯ 
 บทว่า คโณ จ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โส ฯ บทว่า โส เป็นลิงคัตถะ น ฯ บทว่า อริย -
ปุคฺคลาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมูหภาวโต ฯ บทว่า สมูหภาวโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
คโณ ฯ บทว่า อุตฺตโม จ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โส ฯ บทว่า สุปฏิปนฺนตาทิคุณวิเสสโยคโต เป็นบท
วิเสสนะของบทว่า อุตฺตโม ฯ บทว่า คณาน  เป็นบทอปาทานะในบทว่า อุตฺตโม ฯ สองบทว่า คเณสุ 
สมูเหสุ เป็นบทอปาทานะในบทว่า อุตฺตโม ในนัยที่ 2 เป็นบทอาธาระในบทว่า อุตฺตโม ฯ บทว่า โลเก 
ในค าว่า โลเก อคฺคปุคฺคโล นี้ เป็นบทอาธาระในบทว่า อคฺคปุคฺคโล ฯ บทว่า เทวมนุสฺสาน  เป็นบท  
สัมพันธะในบทว่า สมูเหสุ ฯ บทว่า อุตฺตโม เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 คณะด้วย คณะนั้น เป็นหมู่สูงสุดด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคณุตตมะ เป็นวิเสสนุตตร -
บทกัมมธารยสมาส ฯ ผู้สูงสุดกว่าหมู่ทั้งหลาย ชื่อว่าคณุตตมะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ ผู้สูงสุดในหมู่
ทั้งหลาย ชื่อว่าคณุตตมะ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ 
 (58) ประกอบความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสสัทธัมมคณุตตมะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า เป็นไปพร้อมกับพระสัทธรรมและหมู่อันสูงสุด ฯ  
 ก็เพราะ สห-ศัพท์ ไม่สามารถจะแสดงลิงค์ได้ เพราะเป็นศัพท์ที่ไม่แสดงสิ่ งที่เป็นสิ่งของ 
ฉะนั้น เมื่อมีการถือเอาความหมาย จึงควรประกอบ ย ต-ศัพท์ เพ่ือให้ลิงค์ปรากฏ ฯ ควรประกอบ จ-
ศัพท์เป็น สทฺธมฺเมน จ คณุตฺตเมน จ ฯ ในบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตโม นี้ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วยสูตร 
ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ920 ฯ การประกอบคือความสัมพันธ์ด้วย สห-ศัพท์ ย่อมเป็นไปพร้อม
กับกิริยา คุณนาม และนาม ฯ แต่ในที่นี้ ความสัมพันธ์ด้วย สห -ศัพท์ ย่อมเป็นไปพร้อมกับกิริยา ฯ 
เป็นตัคคุณสวิญญาณพหุพพีหิสมาส ฯ 
 บทว่า โย เป็นบทกัตตาในบทว่า วตฺตเต ฯ บทว่า สห เป็นกิริยาสมวายะ หรือกิริยา -       
วิเสสนะในบทว่า วตฺตเต ฯ สองบทว่า สทฺธมฺเมน คณุตฺตเมน จ เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สห ฯ อิ
ติ-ศัพท์ เป็นบทนามลาภเหตุในบทว่า สสทฺธมฺมคณุตฺตโม ฯ บทว่า โส เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า       
สสทฺธมฺมคณุตฺตโม เป็นลิงคัตถะ ฯ  
 ในลหุกนัยมีเป็นต้นว่า สห สทฺธมฺเมน ฯ ควรท าครุกนัยอย่างนี้ว่า พระสัทธรรมด้วย หมู่อัน
สูงสุดด้วย ชื่อว่าสัทธัมมคณุตตมะ เป็นอิตรีตรโยคทวันทวสมาส (อสมาหารทวันทะ) ฯ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าใด ย่อมทรงเป็นไปพร้อมกับพระสัทธรรมและหมู่อันสูงสุด เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 
ทรงพระนามว่าสสัทธัมมคณุตตมะ ฯ เมื่อมีความประสงค์จะกล่าวถึงบทกรรม ท่านอาจารย์จึงกล่าวค า
ว่า ต  สสทฺธมฺมคณุตฺตม  ฯ  
 บทว่า อภิวาทิย มาจาก อภิ บทหน้า วาท-ธาตุมีความหมายว่า กราบ-ไหว้, ลง ตฺวา ปัจจัย 
ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุน ตฺวาน ตฺวา วา921, เปลี่ยน ตฺวา เป็น ย ด้วยสูตร สพฺเพหิ ตุนาทีน  
โย922, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร923 ฯ ตั้งบทว่า อภิวาทิย ไว้ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า    
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วิเสสโต เพราะ อภิ-ศัพท์มีความหมายพิเศษ ฯ การพิเศษ คือการอย่างยิ่ง ชื่อว่าวิเสสะ ฯ วิ บทหน้า 
สิส-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้พิเศษ-ท าให้แตกต่าง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา924, 
ลง โต ปัจจัย ในความหมายตติยาวิภัตติ ด้วยสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ925 ฯ วนฺท-ธาตุมีความหมายว่า 
กราบ-ไหว้, ลง ตฺวา ปัจจัย, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร926 ฯ 
 (59) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงการอธิบายบทว่า วิเสสโต จึงกล่าวค าว่า ภย- เป็นต้น ฯ 
ความกลัว ชื่อว่าภยะ ฯ ภิ-ธาตุมีความหมายว่า กลัว, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา927,  
วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ928, เปลี่ยน เอ เป็น อย ฯ การได้ ชื่อว่าลาภะ ฯ ลภ -ธาตุมี
ความหมายว่า ได้รับ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ929 ฯ ชื่อว่ากุละ เพราะวิเคราะห์ว่า กุลติ เอเตน 
ความว่า ชนย่อมสืบต่อซึ่งกันและกันด้วยวงศ์นั่น เพราะเหตุนั้น วงศ์นั้น ชื่อว่ากุละ ฯ กุล -ธาตุมี
ความหมายว่า สืบต่อ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา930 ฯ ความประพฤติ ชื่อว่าอาจาระ 
หมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติในตระกูล ฯ จร-ธาตุมีความหมายว่าประพฤติ-เที่ยวไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วย
สูตร ภาเว จ931 ฯ ความกลัวด้วย ลาภด้วย ตระกูลด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติด้วย ชื่อว่าภยลาภกุลาจาระ, 
ความกลัว ลาภ ตระกูลและธรรมเนียมปฏิบัติเป็นเบื้องต้นแห่งโคตรเป็นต้นเหล่าใด โคตรเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าภยลาภกุลาจาราทิ ฯ การเว้น ชื่อว่าวิรหะ ฯ วิ บทหน้า รห -ธาตุมีความหมายว่าสละ-
ละ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา932 ฯ การเว้นจากความกลัว ลาภ ตระกูลและธรรม
เนียมปฏิบัติเป็นต้น ชื่อว่าภยลาภกุลาจาราทิวิรหะ ฯ การกระท าอย่างเอ้ือเฟ้ือ ชื่อว่าสักกัจจะ ฯ ส -
นิบาต มีความหมายว่าเอ้ือเฟ้ือ ฯ ส บทหน้า กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาว-
กมฺเมสุ ต933, เปลี่ยน รฺ ท้ายธาตุกับ ต ปัจจัย เป็น จฺจ ด้วยสูตร ปจฺจยาทนิฏฺ า นิปาตนา สิชฺฌนฺติ934, 
ลง สิ วิภัตติ, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน935 ฯ บทว่า อาทเรน นี้ แสดงไขด้วยความเกี่ยวข้อง
กับการอธิบายบทว่า สกฺกจฺจ  เหมือนบทว่า วิสม  ในประโยคว่า วิสม  จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ แสดงไขว่า 
วิสมานากาเรน ฉะนั้น ฯ ความเอ้ือเฟ้ือชื่อว่าอาทระ ฯ อา บทหน้า ทร-ธาตุมีความหมายว่า เอ้ือเฟ้ือ ฯ 
อา-อุปสัคเป็นศัพท์ขยายความหมายของธาตุ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 936 ฯ ชื่อ
ว่าอายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อายนฺติ เอเตน ความว่า ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยธรรมคือเหตุ 
กล่าวคือวิญญัตินั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าอายะ หมายถึงวิญญัติ ฯ อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป 
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ฯ การไป คือความเป็นไป ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ937, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร  
อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต938, เปลี่ยน เอ เป็น อาย ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต939 ฯ  ความเกิดขึ้นที่
น่ารังเกียจ ชื่อว่ากายะ ฯ ในที่นี้ กาย-ศัพท์ มีความหมายว่ากายวิญญัติ ฯ ชื่อว่าวจี เพราะวิเคราะห์ว่า 
วจนฺติ เอตาย ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมกล่าวด้วยวิญญัตินั่น เพราะเหตุนั้น วิญญัตินั้น ชื่อว่าวจี ฯ 
วจ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว-พูด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา940, ลง อี ปัจจัย ด้วยสูตร 
นทาทิโต วา อี941 ฯ ชื่อว่ามนะ เพราะวิเคราะห์ว่า มนุเต ความว่า ธรรมชาตใดย่อมรู้ซึ่งอารมณ์ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ามนะ ฯ มนุ-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา942 ฯ กายด้วย วจีด้วย มโนด้วย ชื่อว่ากายวจีมนะ ฯ ชื่อว่าทวาระ เพราะวิเคราะห์ว่า    
ทฺวารนฺติ สํวรนฺติ เอเตน ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมส ารวมระวังกายวาจาและจิตด้วยธรรมชาตนั่น 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าทวาระ ฯ บทว่า ทฺวาเร แปลว่า ในการส ารวม ฯ การส ารวมคือการ
รักษา ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ943 ฯ ทวารคือกายวาจาและใจ ชื่อว่ากายวจีมโน -
ทวาระ ฯ เปลี่ยน อ ที่ มน เป็น โอ ด้วยสูตร เอเตสโม โลเป944 ฯ มีการรัสสะเป็น กายวจิ ฯ รัสสะ อี 
ที่ วจี เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ 945 ฯ เพราะ ทฺวาร-ศัพท์ไม่เป็น 
ทวันทวสมาส จึงควรประกอบเป็น กายทฺวาร  วจีทฺวาร  มโนทฺวาร  ฯ 
 ในพากย์นั้น บทว่า กายทฺวาร  (กายทวาร) คือ กายวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ว กายวิญญัตินั้น
เรียกว่า กายทวาร เพราะเป็นกายที่เคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า กายวิญญัติคือ
อะไร ฯ เฉลยว่า กายวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการค้ าจุน ทรงไว้ และเคลื่อนไหว
รูปกายที่เกิดร่วมกับวาโยธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การก้าวไปเป็นต้นด าเนินไป  ฯ บทว่า วจีทฺวาร    
(วจีทวาร) คือ วจีวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ว วจีวิญญัตินั้นเรียกว่า วจีทวาร เพราะเป็นสภาวะเคลื่อนไหว 
และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า วจีวิญญัติคืออะไร ฯ เฉลยว่า วจีวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอัน
เป็นเหตุให้เกิดการกระทบของอุปาทินนรูปกับปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การเปล่งวาจาด าเนินไป 
ฯ บทว่า มโนทฺวาร  (มโนทวาร) คือ จิตที่ประกอบกับเจตนาทุกอย่าง จัดเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตโดย
พิเศษ ฯ จริงอยู่ กุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น เรียกว่า ทวาร (ประตูใจ) เพราะให้โอกาสเกิดขึ้นแก่
มโนกรรมล้วน ๆ ที่ด าเนินไปโดยไม่ถึงการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทางกายและวาจาของธรรมที่ เกิด
ร่วมกัน ฯ ในกามาวจรกุศลกิจ 8 ดวง จิตที่เป็นญาณสัมปยุต สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา และสหรคต
ด้วยอุเบกขาเวทนา เป็นอสังขาริกและเป็นสสังขาริกมี 4 ดวง ท่านประสงค์เอาเป็นมโนทวาร ในที่นี้ ฯ 
อีกอย่างหนึ่ง จิตที่เป็นญาณสัมปยุต สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ท่านประสงค์เอาในที่นี้  แต่ไม่ใช่จิตทุก
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ดวง ฯ ท่านกล่าวไว้แม้ว่า ทวารที่เป็นทางเป็นไปแห่งกายกรรมอ่ืน ชื่อว่ากายทวาร ที่เป็นทางเป็นไป
แห่งวจีกรรม ชื่อว่าวจีทวาร ทวารที่เป็นทางเป็นไปแห่งจิตทั้งหลาย ชื่อว่ามโนทวาร ฯ 
 บทว่า ภยลาภกุลาจาราทิวิรหิเตน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สกฺกจฺจ  ฯ บทว่า 
สกฺกจฺจ  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า อาทเรน เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า    
วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า กายวจีมโนทฺวาเรหิ เป็นบทกรณะในบทว่า วนฺทิตฺวา ฯ บทว่า วนฺทิตฺวา เป็นบท   
ปุพพกาลกิริยา ฯ บทว่า อิติ เป็นบทสรูปะในบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ในบทว่า ภยลาภกุลาจาราทิวิรหิเตน นี้ ชื่อว่าการกราบไหว้เพราะความกลัว คือถ้าเราไม่
กราบไหว้เขาก็จะท าอันตรายแก่เรา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าการกราบไหว้เพราะความกลัว ฯ ชื่อว่า
การกราบไหว้เพราะลาภ คือเราหวังลาภสักการะเป็นต้น จึงกราบไหว้เพราะลาภ ฯ ชื่ อว่าการกราบ
ไหว้เพราะตระกูล คือนี้เป็นมารยาทประจ าตระกูล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าการกราบไหว้เพราะตระกูล 
ฯ ชื่อว่าการกราบไหว้เพราะธรรมเนียมปฏิบัติ คือการกราบไหว้ปรารภอาจารวัตรที่ท าในคราวเป็น
คฤหัสถ์ ฯ แม้โคตรเป็นต้นก็พึงทราบอย่างนี้เหมือนกัน ฯ ต่อไปนี้เป็นค าอธิบายในบทว่า กายวจีมโน-
ทฺวาเรหิ วนฺทิตฺวา ฯ ท่านอาจารย์ตั้งกายวิญญัติที่มีกามาวจรกุศลมีพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์ให้ถึง
พร้อมแล้ว ชื่อว่าย่อมกราบไหว้ด้วยกายทวาร ฯ ตั้งวจีวิญญัติที่มีกามาวจรกุศลมีพุทธคุณเป็นต้นเป็น
อารมณ์ให้ถึงพร้อมแล้ว ชื่อว่าย่อมกราบไหว้ด้วยวจีทวาร ฯ ไม่ตั้งกายวิญญัติและวจีวิญญัติที่มี
กามาวจรกุศลมีพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์ให้ถึงพร้อมแล้ว ชื่อว่าย่อมกราบไหว้ด้วยมโนทวารคือ
กามาวจรกุศล ฯ 
 ภาส-ธาตุมีความหมายว่า พูด-กล่าว, สว่าง-รุ่งเรือง ฯ สฺส  วิภัตติหมวดภวิสสันตี เพราะ
เป็นฝ่ายอัตตโนบท จึงกล่าวว่าเป็นได้ 3 สาธนะ เพราะฉะนั้น ภาส-ธาตุจึงมีความหมายว่า พูด-กล่าว 
ฯ ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ว่า สฺส  วิภัตติเป็นกัตตุวาจก จึงตั้งเป็น ภาสิสฺส  แสดงไขเป็น กเถสฺสามิ ฯ  
อาจารย์บางพวกกล่าวว่า ท่านกล่าวไว้เพ่ือห้ามความสงสัยว่าเป็นหมวดกาลาติปัตติ ฯ ค านั้น ไม่
ถูกต้อง ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะกิริยาที่เป็นหมวดกาลาติปัตติเกิดในฐานะที่เกิดขึ้นติดต่อกัน ฯ 
ภาส-ธาตุมีความหมายว่า พูด-กล่าว, สฺส  วิภัตติหมวดภวิสสันตี, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร อิการาคโม 
อสพฺพธาตุกมฺหิ946 ฯ กถ-ธาตุมีความหมายว่า พูด-กล่าว, สฺสามิ วิภัตติ หมวดภวิสสันตี, ลง อิ อาคม ฯ 
 (60) ประกอบความว่า ปกรณ์ชื่อว่าอภิธัมมะ เพราะวิเคราะห์เป็นต้นว่า เป็นที่อันพระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสธรรมทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นที่พิเศษอย่างยิ่งไว้ โดยเป็นปรมัตถธรรม อันพระองค์ทรง
ให้บังเกิดแล้วจากสมมติบัญญัติ ฯ 
 ชื่อว่านิพพัตติตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิพฺพตฺติยิตฺถ ความว่า ปรมัตถ์ใด อันพระผู้มี     
พระภาคเจ้าทรงให้บังเกิดแล้วจากสมมติบัญญัติ เพราะเหตุนั้น ปรมัตถ์นั้น ชื่อว่านิพพัตติตะ เป็น 
กัมมสาธนะ ฯ นิ บทหน้า วฏ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป ฯ นิ-อุปสัค เป็นศัพท์ที่เปลี่ยนความหมาย
ของธาตุ ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต947, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร948, ซ้อน วฺ 
และ ฏฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน949, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ และ ฏฺฏ เป็น ตฺต ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท 
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ธสฺส จ950 ฯ ประโยชน์อันยอดเยี่ยม คืออันไม่ผิดแปลก ชื่อว่าปรมัตถะ, อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้
เกิดแล้วด้วย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เกิดแล้วนั้น เป็นปรมัตถะด้วย เพราะเหตุนั้น จืงชื่อว่า
นิพพัตติตปรมัตถะฯ ศัพท์คือความรู้ ย่อมมีเพราะนิมิตนั่น เพราะเหตุนั้น นิมิตนั้น ชื่อว่าภาวะ 
หมายถึงคุณ ความเป็นแห่งปรมัตถะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้บังเกิดแล้ว ชื่อว่านิพพัตติตปรมัตถ
ภาวะ ฯ ค าว่า วิสิฏฺ า ท่านกล่าวถึง อภิ-ศัพท์มีความหมายหลากหลาย ฯ ชื่อว่าวิสิฏฐะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า วิเสสิยนฺเต ความว่า ธรรมเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พิเศษจากสมมติบัญญัติ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าวิสิฏฐะ เป็นกัมมสาธนะ ฯ วิ บทหน้า สิส-ธาตุมีความหมายว่า 
อย่างยิ่ง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต951, เปลี่ยน สฺ ท้ายธาตุกับ ต ปัจจัย เป็น ฏฺ  ด้วยสูตร 
สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชหนฺสาทีหิ ฏฺโ 952 ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ จึงมีรูปวิเคราะห์ดังนี้ ธรรมอันเกินหรืออันยิ่ง 
ชื่อว่าอภิธัมมะ ธรรมทั้งหลายที่มีความเจริญ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในคัมภีร์นี้ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมะ ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมกับลักษณะคือที่ถูกก าหนดด้วยอารมณ์เป็นต้น อัน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมะ ธรรมทั้งหลายที่ถูกบูชา คือควร
บูชา อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมะ ธรรมทั้งหลายที่ถูก
ก าหนดตัดตามสภาวะ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น จึ งชื่อว่าอภิธัมมะ ธรรม
ทั้งหลายที่พิเศษอย่างยิ่ง อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมะ ฯ 
 บทว่า นิพฺพตฺติตปรมตฺถภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิสิฏฺ า ฯ บทว่า อภิวิสิฏฺ า  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมา ฯ บทว่า ธมฺมา เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺตา ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบท
อาธาระในบทว่า วุตฺตา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อาทินา ฯ บทว่า อาทินา เป็นบทตติยา- 
วิเสสนะในบทว่า อภิธมฺโม ฯ บทว่า ปกรณ  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อภิธมฺโม เป็นบทสัญญา ฯ 
 ชื่อว่าอภิธัมมะ เพราะเป็นที่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมทั้งหลายอันพระองค์ทรงให้
บังเกิดแล้ว ในปกรณ์นี้ เป็นตัคคุณสัตตมีพหุพพีหิสมาส ฯ 
 ชื่อว่าธัมมสังคณิ เพราะวิเคราะห์ว่า ธมฺมา สงฺคยฺหนฺติ เอตฺถ ความว่า ธรรมทั้งหลายมี
กุศลธรรมเป็นต้น อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปกรณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าธัมมสังคณิ 
ฯ ส  บทหน้า คห-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปฺปเทเสสุ จ953, เปลี่ยน 
ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 954, ลบ หฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ955, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ956, ลง อี ปัจจัยอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร นทาทิ-
โต วา อี957 ฯ ธัมมสังคณิเป็นเบื้องต้นแห่งปกรณ์ใด ปกรณ์นั้น ชื่อว่าธัมมสังคณิอาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐี-
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พหุพพีหิสมาส ฯ รัสสะ อี เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ 958 ฯ ปกรณ์ 7 
ชื่อว่าสัตตัปปกรณะ มีสังขยาอยู่หน้า จัดเป็นทิคุสมาส จึงเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ ฯ ชื่อว่าปิฏกะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ปิฏิยติ สทฺทิทยติ อตฺโถ เอเตน ความว่า เนื้อความอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัส
ด้วยศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าปิฏกะ ฯ ปิฏ -ธาตุมีความหมายว่า ท าเสียง-ออกเสียง, 
รวบรวม, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต959 ฯ อภิธรรมด้วย อภิธรรมนั้น เป็น
ปิฎกดว้ย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมปิฏกะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
 สองบทว่า ธมฺมสงฺคณิอาทิสตฺตปฺปกรณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมปิฏก  ฯ บทว่า  
อภิธมฺมปิฏก  เป็นลิงคัตถะ ฯ  
 เนื้อความมีจิตเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น ชื่อว่าอภิธัมมัตถะ 
ฯ บทว่า วุตฺตา ท่านใส่เข้ามามุ่งถึงคาถาท่ี 2 ว่า วุตฺตา นั้น  
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺตา ฯ บทว่า วุตฺตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า   
อตฺถา ฯ บทว่า อตฺถา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 เนื้อความอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม ชื่อว่าอภิธัมมัตถะ เป็นมัชเฌโลปี-
สัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ เนื้อความอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น อันอาจารย์ย่อมย่อ
รวมไว้ในปกรณ์นี้ เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ หรือเนื้อความอันพระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้น อันอาจารย์ย่อมย่อรวมไว้ด้วยปกรณ์นั้น เพราะเหตุนั้น ปกรณ์นั้น ชื่อว่า
อภิธัมมัตถสังคหะ 
 บทว่า เต เป็นบทวุตตกัมมะในบทว่า สงฺคยฺหนฺติ ฯ บทว่า อาจริเยน เป็นบทกัตตาในบท
ว่า สงฺคยฺหนฺติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า สงฺคยฺหนฺติ ฯ บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะใน
บทว่า สงฺคยฺหนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ บท
ว่า ปกรณ  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  เป็นบทสัญญา ฯ 
 เนื้อความอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม อันอาจารย์รวบรวมไว้ในปกรณ์นี้ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ เป็นอธิกรณสาธนะ ฯ เนื้อความอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ในพระอภิธรรม อันอาจารย์รวบรวมไว้ด้วยปกรณ์นี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหะ เป็น
กรณสาธนะ ฯ ส  บทหน้า คห-ธาตุมีความหมายว่า ย่อ ฯ ส -ศัพท์มีความหมายว่า ย่อ เพราะฉะนั้น จึง
ควรกล่าวว่า คห-ธาตุมีความหมายว่า ย่อ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา960 ฯ 
 (61) ท่านอาจารย์เมื่อจะกล่าวเชื่อมต่อคาถาที่ 2 จึงกล่าวว่า เอวํ เป็นต้น ฯ ท่านอาจารย์
ครั้นท าบุรพกิจมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ตามที่ประสงค์ ๆ เป็นเครื่องหมาย
อย่างนี้ก่อนแล้ว ปกรณ์นี้ ท่านอาจารย์ตั้งไว้ด้วยอ านาจเป็นเครื่องรวบรวมเนื้อความที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่าใด บัดนี้ เมื่อจะยกเนื้อความที่ตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้นขึ้นแสดง
โดยสังเขปก่อน จึงได้กล่าวค าว่า ตตฺถ วุตฺตา ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า เอว  หมายถึงคาถาที่  1 นี้  ฯ ประโยชน์อันบุคคลประสงค์ ชื่อว่าอธิปเปตะ, 
ประโยชน์อันบุคคลประสงค์ใด ๆ ชื่อว่ายถาธิปเปตะ ฯ ยถา -ศัพท์ มีความหมายว่า วิจฉา ฯ หรือ 
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ประโยชน์อันบุคคลประสงค์อันสมควร ชื่อว่ายถาธิปเปตะ ฯ ชื่อว่าปโยชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า     
ปโยชิยติ ความว่า ผลใด อันบุคคลย่อมให้เป็นไปด้วยเหตุ เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อว่าปโยชนะ ฯ 
ตามที่ประสงค์ ๆ ด้วย ตามที่ประสงค์ ๆ นั้น เป็นประโยชน์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายถาธิปเปตัป-
ปโยชนะ, เหตุแห่งประโยชน์ตามที่ประสงค์ ๆ ชื่อว่ายถาธิปเปตัปปโยชนนิมิตตะ ฯ การนอบน้ อม  
พระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นแห่งบุรพกิจมีความหมายค าอธิบายที่คัมภีร์กล่าวไว้เป็นต้นใด บุรพกิจมี
ความหมายค าอธิบายที่คัมภีร์กล่าวไว้เป็นต้นนั้น ชื่อว่ารตนัตตยปณามาทิกะ ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร 
กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต961 ฯ บทว่า วิธาย แยกมาจาก วิ บทหน้า ธา-ธาตุมีความหมาย กระท า, 
ลง ตฺวา ปัจจัย ด้วยสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุน ตฺวาน ตฺวา วา962, เปลี่ยน ตฺวา เป็น ย ด้วยสูตร  
สพฺเพหิ ตุนาทีน  โย963 ฯ การรวบรวม ชื่อว่าสังคหณะ ฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ฯ ใช้เป็น 
สงฺคณฺหนวเสน ก็มี ฯ บทว่า ปฏฺ ปิยติ แยกมาจาก ป บทหน้า ป-ธาตุมีความหมายว่า ตั้งไว้, เต 
วิภัตติ , ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ โย 964, เปลี่ยน เต เป็น ติ ด้วยสูตร อตฺตโนปทานิ 
ปรสฺสปทตฺต 965 ฯ การย่อ ชื่อว่าสังเขปะ ฯ บทว่า อุทฺทิสิยติ ความว่า อาจารย์ยกขึ้นแสดง ฯ ค าว่า 
ตตฺถ วุตฺตา เป็นเบื้องต้นแห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่ามีค าว่า ตตฺถ วุตฺตา เป็นต้น ฯ 
 บทว่า เอว  เป็นบทกรณะในบทว่า วิธาย ฯ บทว่า ตาว เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า 
วิธาย ฯ บทว่า ยถาธิปฺเปตปฺปโยชนนิมิตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รตนตฺตยปณามาทิก  ฯ บทว่า 
รตนตฺตยปณามาทิก  เป็นบทกรรมในบทว่า วิธาย ฯ บทว่า วิธาย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาห 
ฯ บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อาห ฯ บทว่า เยส  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺ-
ถาน  ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถาน  เป็นบทกรรมในบทว่า สงฺคหน- ฯ บทว่า สงฺคหณวเสน เป็นบทตติยา-    
วิเสสนะในบทว่า ปฏฺ ปิยติ ฯ บทว่า อิท  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปกรณ  ฯ บทว่า ปกรณ  เป็นบท
กรรมในว่า ปฏ ปิยติ ฯ  บทว่า อาจริเยน เป็นบทกัตตาในบทว่า ปฏ ปิยติ ฯ บทว่า ปฏ ปิยติ เป็น
อาขยาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า เต เป็นบทกรรมในบทว่า อุทฺทิสนฺโต ฯ บทว่า ตาว เป็นบทกิริยา-    
วิเสสนะในบทว่า อุทฺทิสนฺโต ฯ บทว่า สงฺเขปโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุทฺทิสนฺโต ฯ บทว่า 
อุทฺทิสนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย ฯ บทว่า อาจริโย เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บทว่า 
ตตฺถ วุตฺตาติอาทิ เป็นบทอาการะในบทว่า อาห ฯ  
 (62) เพราะกล่าวสองบทว่า จตุธา สพฺพถา ท่านอาจารย์จึงท าการประกอบเนื้อความคาถา 
เพราะคาถามีเนื้อความที่เข้าใจยาก จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ ตสฺมึ เป็นต้น ฯ ในบทว่า ตตฺถ นี้ ต-ศัพท์ 
ท่านกล่าวไว้ข้างหน้า เพราะเป็นปักกันตวิสยะ จึงวางบทว่า อภิธมฺม ตามหลัง เพราะฉะนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า ตสฺมึ อภิธมฺเม ฯ ถามว่า ก็บทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  เป็นบทสมาส มิใช่หรือ  เพราะเหตุอะไร 
ในบทสมาส ท่านจึงวางแม้บทหนึ่งไว้ข้างหลัง ต-ศัพท์ที่เป็นกัตตา ฯ เฉลยว่า ความจริง ความยินดีที่จะ
อธิบายตามที่กล่าวแล้ว เป็นความเป็นไปของศัพท์ เพราะฉะนั้น ท่านจึงวางแม้บทหนึ่งไว้ข้างหลัง ต -
ศัพท์ ฯ ก็การวางบทว่า อภิธมฺเม นั้น ท่านกล่าวมุ่งถึงบทว่า วุตฺตา ฯ ก็บทว่า วุตฺตา มุ่งถึงบทอาธาระ 
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ฯ แต่ในฎีกาเก่าท่านกล่าวไว้ว่า ตสฺมึ อภิธมฺมตฺถสงฺคเห ฯ ค านั้น ไม่ถูก ฯ เพราะบทว่า วุตฺตา เป็นบท
มุ่งถึงบทอาธาระ ฯ ความจริง เมื่อเว้นบทที่อยู่ใกล้ แล้วน าบทที่ไม่มีอยู่ในคาถามา หาได้ไม่ เมื่อบทว่า  
 ิตา ที่อยู่ไกล ที่เป็นบทอาธาระ จึงไม่ควร ฯ ท่านจึงกล่าวอธิบายความว่า บทว่า สพฺพถา แสดงไขเป็น  

กุสลาทิวเสน ขนฺธาทิวเสน จ ฯ 
 โดยประการทั้งปวง ชื่อว่าสัพพถา ฯ ประเภทแห่งพระอภิธรรมทั่วไป ชื่อปการะ อันต่าง
ด้วยกุศลเป็นต้น ฯ ค าว่า กุสลาทิวเสน กล่าวหมายถึงคัมภีร์ธัมมสังคณี ฯ ก็บทนี้ กล่าวหมายถึงธรรมมี
กุศลเป็นต้นที่ท่านรวบรวมเป็น หมวด 2 หมวด 3 อันเป็นเนื้อความในมาติกาคัมภีร์ธัมมสังคณี ฯ กุศล
ทั้งหลายเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมทั้งหลายมีอกุศลธรรมเป็นต้นเหล่าใด ธรรมมีอกุศลธรรมเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่ากุสลาทิ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาธรรมทั้งหลายมี
กุศลเป็นเบื้องต้น มีอารมณ์เป็นที่สุดอันเป็นเนื้อความที่แยกจากมาติกาคัมภีร์ธัมมสังคณี ฯ ก็ อาทิ -
ศัพท์ในบทว่า กุสลาทิวเสน นี้ มีความหมายว่า มริยาทะ (ขอบเขต แปลว่า เบื้องต้น) เหมือน อาทิ -
ศัพท์ในสูตร อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาฬีส 966 ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์มูลฎีกา ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ด้วย
บทว่า เ ยฺยธมฺเมสุ สพฺเพสุ นี้ ท่านกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมทั้งปวงประเภทขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ ปฏิจจสมุปบาท และสติปัฏฐานเป็นต้น อันเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ควร
ก าหนดรู้ ควรละ ควรท าให้แจ้ง และประเภทกุศลเป็นต้น แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่พระองค์พึงให้ข้ามพ้นได้ 
ฯ ฝ่ายพระวิมลพุทธิเถระกล่าวว่า อาทิ-ศัพท์ในบทว่า กุสลาทิวเสน นี้ มีความหมายว่า ปการะ (มี
ความเหมือนกัน) มิได้มีความหมายว่า มริยาทะ (เบื้องต้น) หากไม่กล่าวว่า กุสลาทีหิ ก็จะมีความเสมอ
เหมือนกัน ฯ ก็ค านั้นควรแล้ว เชื่อถือได้ ฯ ประเภท ชื่อว่าวสะ, ประเภทแห่งกุศลเป็นต้น ชื่อว่า        
กุสลาทิวสะ ฯ ด้วยบทว่า ขนฺธาทิวเสน กล่าวหมายถึงปกรณ์มีคัมภีร์วิภังค์เป็นต้น ฯ ก็บทนี้ท่านกล่าว
หมายถึงธรรมมีกุศลเป็นต้นเหล่านั้นแลที่กล่าวไว้ในพระสูตรด้วยอ านาจขันธ์เป็นต้น ที่จ าแนกในคัมภีร์
วิภังค์ด้วยอ านาจสุตตันตภาชนียะเป็นต้น และหมายถึงธรรมมีขันธ์เป็นต้นที่กล่าว โดยธรรมที่
สงเคราะห์ได้และไม่ได้เป็นต้น โดยสมยวิมุตตปุคคละเป็นต้น โดยฐปนาและปาปนาเป็นต้น โดย    
กุสลมูลเป็นต้น โดยติกปัฏฐานเป็นต้น ฯ ขันธ์ทั้งหลายเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมทั้งหลายมีอายตนะ   
เป็นต้นเหล่าใด ธรรมทั้งหลายมีอายตนะเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าขันธาทิ และด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา
อายตนะ ธาตุ และการตัดขาดเป็นต้นที่กล่าวไว้ในปกรณ์ทั้ง 6 ฯ อาทิ-ศัพท์ในบทว่า กุสลาทิวเสน นี้ 
มีความหมายว่า มริยาทะ (เบื้องต้น) นั่นเอง ฯ ประเภทแห่งขันธ์เป็นต้น ชื่อว่าขันธาทิวสะ ฯ จ-ศัพท์ 
มีความหมายว่าวุตตสมุจจยะ ฯ บทว่า ปรมตฺถโต แสดงไขเป็น สมฺมุตึ เปตฺวา นิพฺพตฺติตปรมตฺถวเสน 
ฯ ควรกล่าวเพียงบทว่า ปรมตฺถโต ไขเป็น ปรมตฺเถน แต่ท่านใส่ค าว่า สมฺมุตึ เปตฺวา นิพฺพตฺติต- เพ่ือ
อะไร ฯ บางท่านอาจสงสัยว่า เพราะในคาถามีค ากล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระอภิธรรมใน
ปกรณ์นั้นไว้โดยประการทั้งปวง ควรถือเอาบัญญัติเป็นเอกเทสในบทว่า ปรมตฺถโต เพราะพระผู้มี   
พระภาคเจ้าตรัสบัญญัติไว้ในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติ ดังนี้ เพราะห้ามความสงสัยนั้น ท่านจึงใส่ค าว่า    
สมฺมุตึ เปตฺวา นิพฺพตฺติต- ไว้ ฯ ชื่อว่าสมมุติ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺมา มุนิยติ ความว่า บัญญัติใด อัน
บัณฑิตย่อมรู้โดยชอบ เพราะเหตุนั้น บัญญัตินั้น ชื่อว่าสมมุติ หมายถึง อัตถบัญญัติที่เป็นบัญญัติมีการ
ยึดมั่นเป็นต้น มีหญิง ชาย เตียง ตั่ง รถ เป็นต้น ฯ ส  บทหน้า มุน-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง ติ ปัจจัย 
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ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา967, ลบ นฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร คมขนหนรมาทีนมนฺโต968, เปลี่ยน นิคคหิต    
( -   ) มฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค969 ฯ หรือชื่อว่าสมมุติ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺมา มุนาติ เอตาย 
ความว่า บัณฑิตย่อมรู้เนื้อความโดยชอบด้วยบัญญัตินั่น เพราะเหตุนั้น บัญญัตินั้น ชื่อว่าสมมุติ 
หมายถึงนามบัญญัติ (สัททบัญญัติ) ที่เปิดเผยให้รู้ด้วยเสียงตามเนื้อความที่ท่านก าหนดโดยอาการที่
ควรรู้ด้วยการสังเกตความเกี่ยวข้องของเสียงและเนื้อความ ฯ ชื่อว่านิพพัตติตะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
นิวฏฺฏยิตฺถ ความว่า ปรมัตถ์ใดอันอาจารย์ให้เกิดขึ้นจกสมมุติ เพราะเหตุนั้น ปรมัตถ์นั้น ชื่อว่า
นิพพัตติตะ ฯ ก็ นิพพตฺติต-ศัพท์นี้ มีความหมายว่า ให้เกิดขึ้น เหมือน นิพฺพตฺต-ศัพท์ในประโยคว่า 
นิพฺพตฺตพีช  ผล -ผลอันเมล็ดพืชให้เกิดแล้ว ฯ ปรมัตถ์คืออันอาจารย์ให้เกิดแล้ว ชื่อว่านิพพัตติตปรมัตถ์ 
ฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งปรมัตถ์อันอาจารย์ให้เกิด ชื่อว่านิพพัตติต -
ปรมัตถวสะ ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ไม่กล่าวว่า นิพฺพตฺติตปรมตฺเถน กลับใส่ วส -ศัพท์ไว้ เพ่ืออะไร ฯ 
เฉลยว่า ในบทว่า ปรมตฺถโต นี้ หมายถึงเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม ชื่อว่า
ปรมัตถ์ แม้ในบทว่า จตุธา นี้ ก็หมายถึงเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัวไว้ในพระอภิธรรมเท่านั้น 
ชื่อว่าอาการ 4 ก็เพราะบทว่า ปรมตฺถโต ไม่ควรเพ่ือเกี่ยวข้องกับบทว่า จตุธา ฉะนั้น ท่านอาจารย์จึง
ใส่ วส-ศัพท์เพ่ือท าให้แตกต่างกันไว้ ฯ ในบทว่า ปรมตฺถโต นี้ ลง โต ปัจจัยในความหมายตติยาวิภัตติ 
ด้วย กฺวจิ โต-โยควิภาคะในสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ970 ฯ 
 เมื่อกล่าวว่า จิตฺต  อาจมีความสงสัยว่า ค านี้จะหมายถึงจิตรกรรม และบัญญัติเป็นต้น 
เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไขว่า วิญฺ าณกฺขนฺโธ ฯ ความจริง จิตฺต-ศัพท์มีความหมายว่าจิตรกรรมใน
ประโยคว่า จรณ  นาม จิตฺต -ภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้ เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือ เป็นต้น 971 มี
ความหมายว่านามบัญญัติ (ชื่อ) ในประโยคว่า จิตฺโต คหปติ-ท่านจิตตคหบดี เป็นต้น972 มีความหมาย
ว่าความวิจิตรคือประการต่าง ๆ ในประโยคว่า นาห  ภิกฺขเว อญฺ  เอก  ธมฺม  สมนุปสฺสามิ เอว  จิตฺต -
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งเหมือนอย่างจิต เป็นต้น973 ฯ เพราะฉะนั้น ท่าน
อาจารย์จึงแสดงไขว่า วิญฺ าณกฺขนฺโธ เพ่ือห้ามความสงสัยนั้น ฯ ถามว่า ควรกล่าวเพียง วิญฺ าณ  แต่
ใส่ ขนฺธ-ศัพท์ไว้เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า ใส่ ขนฺธ-ศัพท์ไว้เพ่ือให้รู้ว่าหมายเอาวิญญาณท่ีแยกราสิ 10 
ราสิ มีอตีตราสิและอนาคตราสิเป็นต้น ฯ วิญญาณนั้นด้วย วิญญาณนั้นเป็นขันธ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าวิญญาณักขันธะ หมายถึงกองแห่งวิญญาณ ส่วนแห่งวิญญาณ ฯ ความจริง ขนฺธ -ศัพท์ มี
ความหมายว่า กอง, ส่วน ฯ 
 เมื่อกล่าวว่า เจตสิก  อาจมีความสงสัยว่า ค านี้หมายถึงเจตสิกแต่ละดวง ในเวทนาขันธ์ 
เป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไขว่า เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย  ฯ เวทนาเป็นเบื้องต้นแห่งสัญญาและ
สังขารเหล่าใด สัญญาและสังขารเหล่านั้น ชื่อว่าเวทนาทิ เวทนาเป็นเบื้องต้นด้วย เวทนาเป็นเบื้องต้น
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นั้น เป็นขันธ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเวทนาทิกขันธะ ฯ หมวดแห่ง 3 ชื่อว่าตยะ หมวด 3 แห่ง
ขันธ์มีเวทนาขันธ์เป็นต้น ชื่อว่าเวทนาทิกขันธัตตยะ ฯ 
 เมื่อกล่าวว่า รูปํ อาจมีความสงสัยว่า ค านี้หมายถึง ปิยรูปสาตรูป อันเป็นส่วนหนึ่งของ
วัณณายตนะ เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไขว่า ภูตุปาทายเภทภินฺโน รูปกฺขนฺโธ ฯ ถามว่า ควรกล่าว
เพียงค าว่า รูปกฺขนฺโธ ไว้ แต่ใส่บทว่า ภูตุปาทายเภทภินฺโน ไว้ เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า บทว่า      
ภูตุปาทายเภทภินฺโน เป็นบทวิเสสนะที่ใส่เข้ามาเพ่ือเป็นการระบุให้ชัดเจนถึงที่สุดว่า รูปขันธ์แท้จริง 
คือภูตรูปและอุปาทายรูปนั่นเอง ฯ ชื่อว่าอุปาทายะ เพราะวิเคราะห์ว่า อุปาทิยติ ภูเต นิสฺสยติ ความ
ว่า รูปใด ย่อมอาศัยมหาภูตรูป เพราะเหตุนั้น รูปนั้น ชื่อว่าอุปาทายะ ฯ อุป อา บทหน้า ทา -ธาตุมี
ความหมายว่า ให้ ฯ อุปสัค 2 ศัพท์นั้นห้ามความหมายของธาตุ เพราะฉะนั้น ทา-ธาตุจึงมีความหมาย
ว่า อาศัย ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ 974, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ 
โลปํ975, เปลี่ยน อา ที่ ทา-ธาตุ เป็น อาย ด้วยสูตร อาการนฺตานมาโย976, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น 
อ  ด้วยสูตร สึ977, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต978 ฯ มหาภูตรูปด้วย อุปาทายรูปด้วย 
ชื่อว่าภูตุปาทายะ, การแยก ชื่อว่าเภทะ, ประเภทแห่งมหาภูตรูปและอุปาทายรูป ชื่อว่าภูตุปาทาย -  
เภทะ, อันถูกจ าแนกโดยประเภทแห่งมหาภูตรูปและอุปาทายรูป ชื่อว่าภูตุปาทายเภทภินนะ ฯ รูป
ด้วย รูปนั้น เป็นขันธ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ารูปักขันธะ หมายถึง กองแห่งรูป ส่วนแห่งรูป ฯ 
 เมื่อกล่าวว่า นิพฺพาน  อาจมีความสงสัยว่า ค านี้หมายถึง อรหัตตผลและความสงบระงับ
ความเร่าร้อนเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไขว่า มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต อสงฺขตธมฺโม ฯ ความ
จริง บทว่า นิพฺพาน  นี้ มีความหมายว่า อรหัตตผล ในประโยคว่า นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ -การท า
อรหัตตผลให้แจ้ง เป็นต้น979 มีความหมายว่าความสงบระงับความเร่าร้อน ในประโยคว่า ทิฏฺ ธมฺม-
นิพฺพานวาทา980-ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ เห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน981 เป็นต้น 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงแสดงไขว่า มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต อสงฺขตธมฺโม ฯ บทว่า ทิฏฺ ธมฺมนิพฺพาน- 
วาทา ความว่า พวกเดียรถีย์อธิบายว่า ทุกข์สงบด้วยการบริโภคกามคุณ 5 ตามสมควร ในอัตภาพของ
ตนที่เห็นเป็นประจักษ์ ฯ ถามว่า ควรกล่าวเพียงค าว่า สงฺขตธมฺโม แต่ท่านอาจารย์ใส่บทวิเสสนะว่า 
มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต เพราะเหตุอะไร ฯ เฉลยว่า ใส่บทวิเสสนะว่า มคฺคผลานมาลมฺพนภูโต เพ่ือ
ก าหนดนิพพานเป็นอารมณ์ โดยมรรคจิตผลจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะมีนิพพานอย่างเดียวเป็น
อารมณ์ อย่างนี้ว่า ก็พวกปรวาทีบุคคลกล่าวว่า สภาวธรรมมีอาการเป็นต้นว่า ธรรมอย่างหนึ่ง ชื่อว่า
นิพพาน ย่อมไม่มีโดยปรมัตถ์ เพราะหาไม่ได้เหมือนอัตตาของพวกเดียรถีย์ และเหมือนเขากระต่าย 
                                                      

 974 รูป. -/577/422. 
 975 รูป. -/526/382. 
 976 รูป. -/564/413. 
 977 รูป. -/195/114. 
 978 รูป. -/14/10. 
 979 ขุ.ขุ.อ. (บาลี) -/11/133., (ไทย) -/11/225. 
 980 ที.สี. (บาลี) 9/93/36. 
 981 ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ หมายถึง ลัทธิที่ถือว่า สามารถบรรลุนิพพานหรือสามารถดับทุกข์ได้
โดยง่าย ในอัตภาพนี้ เป็นความเข้าใจของพวกที่เห็นความเพลิดเพลินจากกามคุณว่าเป็นนิพพาน หรือเห็นความสุข
จากฌานว่าเป็นนิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) 1/93-97/111-112) 
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ฉะนั้น ดังนี้ ชื่อว่าอสังขตธรรม เพราะเหตุนั้น ธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตผลจิตที่ท า
ความสงบจากการตัดกิเลสได้เด็ดขาด อันผิดแปลกจากธรรมที่สมมุติจากสังขตธรรม ชื่อว่านิพพาน มี
อยู่ ฯ มรรคด้วย ผลด้วย ชื่อว่ามัคคผละ ฯ ชื่อว่าอาลัมพนะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาคนฺตฺวา ลมฺพนฺติ 
เอตฺถ ความว่า จิตและเจตสิก มาแล้วในนิพพานนี้ ย่อมยึดเหนี่ยวด้วยอ านาจท าให้เป็นอารมณ์ เพราะ
เหตุนั้น นิพพานนั้น ชื่อว่าอาลัมพนะ ฯ อา บทหน้า ลพิ-ธาตุมีความหมายว่า ห้อยลง ฯ การห้อยลง 
ชื่อว่าอวลัมพนะ ฯ ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ982, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 983, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส -      
โลปาคมา จ984, เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค985, น าเข้าประกอบกัน ด้วย
สูตร นเย ปร  ยุตฺเต986 ฯ อันเป็นอารมณ์ เป็นแล้ว ชื่อว่าอาลัมพนภูตะ ใช้เป็น อาลมฺพณภูโต ก็มี ฯ 
เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ987 ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์ไม่กล่าวเพียง 
อสงฺขโต กลับกล่าวว่า อสงฺขตธมฺโม ฯ เฉลยว่า ท่านกล่าวว่า อสงฺขตธมฺโม เพราะแสดงตามพระบาลี
ว่า อสงฺขตา ธมฺมา ฯ อันปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งหามิได้ ชื่อว่าอสังขตะ ฯ อ-ศัพท์ มีความหมายว่า อ่ืน 
(อสังขตะ ธรรมอ่ืนจากธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง) ฯ อ่ืนจากธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งด้วย อ่ืนจากธรรมที่
ปัจจัยปรุงแต่งนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอสังขตธัมมะ ฯ 
 อิติ-ศัพท์ เป็นบทตุลยาธิกรณะกับบทว่า เอว  ฯ อิติ-ศัพท์ ในคาถา แสดงไขเป็น เอว  ฯ    
อิติ-ศัพท์ มีความหมายว่า แสดง ฯ บทว่า จตุธา แสดงไขเป็น จตูหากาเรหิ ฯ พระฎีกาจารย์ กล่าว
เนื้อความว่า จตูหากาเรหิ (โดย 4 ประการ) ด้วยอ านาจที่จะอธิบาย เมื่อควรกล่าวเนื้อความว่า บทว่า 
จตุธา ความว่า โดยการจ าแนกเป็น 4 เพราะอาศัยสูตรว่า วิภาเค ธา จ988 ฯ การจ าแนกเนื้อความที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม โดย 4 ประการ ชื่อว่าวิภาคะ ก็วิภาคะนั้น ท่านประสงค์
เอาอาการ ในที่นี้ ฯ ถามว่า ก็เมื่อมีค าอย่างนี้ ท่านไม่กล่าวว่า วิภาเคหิ กลับกล่าวว่า อากาเรหิ เพ่ือ
อะไร ฯ เฉลยว่า ก็ความจริง ในพระอภิธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความในพระอภิธรรมไว้โดย
ประการทั้งปวง ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า อากาเรหิ เพ่ือให้รู้อาการที่ด ารงอยู่อย่างนี้ว่า แม้ใน        
พระอภิธรรมนั้น เนื้อความท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม ด ารงอยู่แล้วโดย 4 ประการ ฯ 
โดยจ าแนกทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุธา, ลง ธา ปัจจัย ด้วยสูตร วิภาเค ธา จ989 ฯ บทว่า อากาเรหิ แปลว่า 
โดยประการทั้งหลาย ฯ ก็ในบทว่า อากาเรหิ นี้ อาการ -ศัพท์ มีความหมายว่า ปการะ (ประการ) 
เหมือนในประโยคว่า ทฺวตฺตึสาการา (32 ประการ) ฯ ชื่อว่าอาการะ เพราะวิเคราะห์ว่า อากโรนฺติ 
ความว่า เนื้อความเหล่าใด ย่อมเป็นไปทั่วถึงบทขยายจากบทอ่ืน ๆ เพราะเหตุนั้น เนื้อความเหล่านั้น 

                                                      

 982 รูป. -/597/435. 
 983 รูป. -/570/417. 
 984 รูป. -/488/351. 
 985 รูป. -/49/46. 
 986 รูป. -/14/10. 
 987 รูป. -/550/402. 
 988 รูป. -/420/308. 
 989 รูป. -/420/308. 
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ชื่อว่าอาการะ ฯ อา บทหน้า กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ990 
ฯ ถามว่า ก็ในคาถา ไม่มีบทว่า  ิต  ท่านมุ่งถึงบทอะไร จึงใส่ไว้ ฯ บทว่า  ิต  มุ่งถึงบทว่า สพฺพถา จึงได้
ใส่ไว้ ฯ ก็บทว่า สพฺพถา ย่อมเชื่อมกับบทว่า วุตฺตา ฯ เมื่อบทว่า สพฺพถา มีความเชื่อมกับบทว่า วุตฺตา 
อย่างนี้ บทว่า จตุธา ก็ไม่มีความเชื่อมกับบทใด ๆ ฯ ก็ถ้าท่านพระอนุรุทธาจารย์ใส่บทว่า สพฺพถา บท
ว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺตา ท่านอาจารย์นี้ได้กล่าวไว้แล้วในคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย 
เหมือนบทว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทสยิ ฯ สมดังค าที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปรมัตถ -
วินิจฉัย 
    พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้ทรงประกาศสัจจะ 4 ทรงแสดง 
  ปรมัตถธรรม 4 ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และพระนิพพาน ฯ 
 พึงทราบว่า ก็สองบทว่า จตุธา สพฺพถา ท่านใส่ในคาถาไว้เช่นนี้ เพราะเหตุนั้น บทว่า  ิตา 
ใส่เข้ามามุ่งถึงบทว่า สพฺพถา ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงไม่ใส่ปาฐะที่เหลือว่า จตูหากาเรหิ โหนฺติ 
ไว้ ฯ เฉลยว่า ปาฐะที่เหลือว่า โหนฺติ นั้น ที่ไม่ได้ใส่เข้ามาเพราะไม่มีความเกี่ยวข้อง ฯ ท่านอาจารย์
ประสงค์เอาค าอธิบายไว้ในที่นี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความในพระอภิธรรมไว้โดยประการ  
ทั้งปวง จริงอย่างนั้น เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมเหล่านั้น ด ารงอยู่ได้ใน 
พระอภิธรรมโดย 4 ประการ ฯ ด้วยการอธิบายนี้ ท่านอาจารย์จึงไม่ใส่ปาฐะที่เหลือว่า โหนฺติ ไว้ 
เพราะไม่มีความเก่ียวข้อง ฯ ชื่อว่าฐิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปติฏฺ หึสุ ความว่า เนื้อความเหล่าใด ด ารง
อยู่แล้วในพระอภิธรรม เพราะเหตุนั้น เนื้อความเหล่านั้น ชื่อว่าฐิตะ ฯ า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-
ยืน, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร อตีเต ตตฺวนฺตุตาวี991, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร992, เปลี่ยน  
เป็น ถ993 ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ994 ฯ การประกอบ คือการเชื่อมกันและกัน
ของบทท้ังหลาย ชื่อว่าโยชนา ฯ  
 บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ตสฺมึ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺเม ฯ บทว่า อภิธมฺเม 
เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺตา เป็นอาธาระแม้ในบทว่า  ิตา ก็มี ฯ สองบทว่า สพฺพถา กุสลาทิวเสน 
ขนฺธาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺตา ฯ บทว่า วุตฺตา เป็นวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺถา 
ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถา เป็นบทกัตตาในบทว่า  ิตา ฯ บทว่า ปรมตฺถโต สมฺมตึ เปตฺวา นิพฺพตฺติต-
ปรมตฺถวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า สมฺมตึ เป็นบทกรรมในบทว่า เปตฺวา ฯ 
บทว่า เปตฺวา เป็นบทพยัตตยโยคะ หรือวิเสสนะในบทว่า นิพฺพตฺติตา ฯ สี่บทว่า จิตฺต  วิญฺ าณกฺ-  
ขนฺโธ เจตสิก  เวทนาทิกฺขนฺธตฺตย  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า รูปํ รูปกฺขนฺโธ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า         
ภูตุปาทายเภทภินฺโน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รูปกฺขนฺโธ ฯ บทว่า นิพฺพาน  อสงฺขตธมฺโม เป็น   
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า มคฺคผลาน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อาลมฺพน - ฯ บทว่า อาลมฺพนภูโต เป็นบท  
วิเสสนะของบทว่า อสงฺขตธมฺโม ฯ บทว่า อิติ เอว  เป็นสรูปนิทัสสนะในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า จตูหา-

                                                      

 990 รูป. -/577/422. 
 991 รูป. -/612/444. 
 992 รูป. -/547/400. 
 993 โดยส่วนมาก  ิต-ศัพท์ที่ปรากฏใช้ในปกรณ์ทั้งหลาย เป็นอักษรที่เกิดศีรษะ/ปุ่มเหงือกอยู่แล้ว ท า
การเปลี่ยนนี้เพื่ออะไร. 
 994 รูป. -/370/268. 
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กาเรหิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า  ิตา ฯ บทว่า จตูหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากาเรหิ ฯ บท
ว่า  ิตา เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสะในบทว่า โยชนา ฯ บทว่า โยชนา เป็น 
ลิงคัตถะ ฯ 
 (63) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ความหมายส่วนย่อยในคาถานั้น จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ     
เป็นต้น ฯ ในคาถาที่ 2 นั้น บัณฑิตพึงท าการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ ฯ ท่านอาจารย์ต้องการท าการ
วิเคราะห์ในบทว่า ปรมตฺถโต นี้ จึงท าเป็นกัมมธารยสมาสว่า เนื้อความอันไม่วิปริต ยอดเยี่ยม คือ 
สูงสุด หมายถึงสภาวะแห่งเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมอันไม่ผิดแปลก ฯ 
ควรกล่าวเพียงค าว่า ปรโม อตฺโถ เท่านั้น แต่ท่านอาจารย์แสดงไขเป็น อุตฺตโม เพื่ออะไร ฯ ปรม-ศัพท์
นี้ เกี่ยวพันขอบเขตที่ก าหนด จึงปรากฏความหมายว่า ประมาณ ในประโยคเป็นต้นว่า ทสาหปรม  
อติเรกจีวร  ธาเรตพฺพต -ภิกษุพึงทรงอติเรกจีวรไว้ได้ประมาณ 10 วัน995 เพราะฉะนั้น จึงแสดงไขว่า 
อุตฺตโม เพ่ือห้ามความหมายว่าประมาณเสีย ฯ แม้เมื่อกล่าวบทว่า อุตฺตโม ไว้ บางคนอาจถือเอาว่า 
อกุศลธรรมไม่ชื่อว่าปรมัตถ์ เพราะฉะนั้น จึงแสดงไขอีกว่า อวิปรีโต เพ่ือให้รู้ว่า จิต จะแปรเป็นเจตสิก
ไม่ได้ เจตสิกเป็นต้นก็แปรเป็นจิตเป็นต้นไม่ได้ ฯ บทว่า อตฺโถ ความว่า สภาวะมีจิตเป็นต้น ฯ ก็ อตฺถ-
ศัพท์มีความหมายว่า สภาวะ ฯ ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อริยติ ความว่า สภาวะใดอันบัณฑิต 
ย่อมรู้โดยไม่ผิดแปลก เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าอัตถะ ฯ อร -ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ถ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ ถมา996, ลบ รฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส-
โลปาคมา จ997, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา998 ฯ เพราะท่านอาจารย์กล่าวค าไว้ว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความในพระอภิธรรม ท่านอาจารย์จึงท าเป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาสว่า 
เนื้อความ คืออารมณ์ของญาณอันเยี่ยม คือสูงสุด เพราะใส่ใจว่า เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ในพระอภิธรรม คืออารมณ์ของพระสัพพัญญุตญาณ ชื่อว่าปรมัตถะ ฯ หรือเนื้อความคืออารมณ์ของ
ญาณอันเยี่ยม คือสูงสุด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปรมัตถะ ฯ ในบทว่า าณสฺส นี้ ท่านประสงค์เอา 
พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้น ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านอาจารย์กล่าวค าไว้ว่า เนื้อความที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในคาถานั้น ฯ เพราะ อตฺถ-ศัพท์มีความหมาย
หลากหลาย ท่านอาจารย์จึงแสดงไขเป็น โคจโร (อารมณ์) ฯ ก็ อตฺถ -ศัพท์ปรากฏความหมายว่า 
อารมณ์ เหมือนในประโยคว่า อญฺ ตฺถสฺเสว เหตุตา-เพราะเหตุแห่งอารมณ์อ่ืนนั่นเอง ฯ ชื่อว่าอัตถะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อสติ เอตฺถ ความว่า พระสัพพัญญุตญาณ ย่อมเป็นไปในสภาวะนี้ เพราะเหตุนั้น 
สภาวะนั้น ชื่อว่าอัตถะ ฯ อส-ธาตุมีความหมายว่า เป็น-มี, เปลี่ยน อสฺ-ธาตุ เป็น อตฺ และลง ถ ปัจจัย 
หลัง อตฺ ด้วยสูตร สูวุสานมูวุสานมโต โถ จ999, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1000 ฯ ชื่อ
ว่าโค เพราะวิเคราะห์ว่า คจฺฉติ ความว่า พระสัพพัญญุตญาณใด เป็นธรรมชาตที่ปัจจัยอะไร ๆ ไม่

                                                      

 995 วิ.มหา. (บาลี) 2/462/2., (ไทย) 2/462/3. 
 996 รูป. -/653/480. 
 997 รูป. -/488/351. 
 998 รูป. -/42/39. 
 999 รูป. -/670/490. 
 1000 รูป. -/14/10. 
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ก าจัดในธรรมทั้งปวงแล้วย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น พระสัพพัญญุตญาณนั้น ชื่อว่าโค ฯ ดังที่คัมภีร์
สัททนีติแสดงไว้ว่า  
    โค-ศัพท์ มีความหมาย 8 อย่าง คือ วัว, อินทรีย์, แผ่นดิน, 
  ค าพูด, ความรู้/ความเข้าใจ, พระอาทิตย์, รัศมี และน้ า ฯ1001 
 คมุ สปฺป -ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ร ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ  ปพฺพชฺชาทโย     
นิปจฺจนฺเต1002, ลบ มฺ ท้ายธาตุ พร้อม ร ปัจจัย ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิโน1003, แยกพยัญชนะออก
จากสระ (ค = คฺ + อ) ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย1004, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร 
นเย ปร  ยุตฺเต1005, เปลี่ยน สิ เป็น โอ ด้วยสูตร โส1006 ฯ ชื่อว่าโคจระ เพราะวิเคราะห์ว่า โค จรติ 
เอตฺถ ความว่า โค คือพระสัพพัญญุตญาณย่อมเป็นไปในสภาวะนี้ เพราะเหตุนั้ น สภาวะนั้น ชื่อว่า
โคจระ หมายถึงจิตเป็นต้น ฯ ถามว่า ก็พระสัพพัญญุตญาณย่อมเข้าถึงความเป็นปรมัตถ์แม้โดยบัญญัติ 
เพราะเป็นผู้กระท าธรรมทั้งปวงมิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ย่อมไม่เข้าถึงความเป็นปรมัตถ์ แม้โดยบัญญัติ 
เพราะเป็นสภาวะที่เจริญขึ้น ฯ ความจริง ปรมตฺถ-ศัพท์นี้ มีความหมายว่าเจริญขึ้น จึงหมายถึงญาณที่
ไม่ถึงความเป็นปรมัตถ์ในเนื้อความ 4 อย่าง มีจิตเป็นต้น เหมือนอย่างในประโยคเป็นต้นว่า มยุร-ศัพท์
เป็นต้น หมายถึงสัตว์พิเศษเป็นต้น ฉะนั้น จัดเป็นตัปปุริสสมาส ฯ ญาณเข้าถึงความเป็นปรมัตถ์ ฯ 
เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะพระสัพพัญญุตญาณ มี 4 อย่าง ฯ ความจริง ญาณท่านเรียกว่าพระ
สัพพัญญุตญาณ ในเพราะเป็นญาณสัมปยุตฝ่ายมหากิริยาจิต 4 ดวง ฯ ในญาณ 4 อย่างนั้น ญาณ
อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แก่อีกญาณหนึ่ง เพราะฉะนั้น ญาณจึงถึงความเป็นปรมัตถ์ ฯ  แต่พระวิมลพุทธิ
เถระกล่าวไว้ว่า โดยเป็นรุฬหิศัพท์ ฯ หากค านั้นเป็นค าทีถู่กต้อง ควรถือเอา ฯ  
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า กาตพฺโพ ฯ บทว่า ปรโม อุตฺตโม อวิปริโต เป็นบท   
วิเสสนะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ปรมสฺส อุตฺตมสฺส เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า าณสฺส ฯ วา-ศัพท์มีความหมายว่า วิกัปปะ ฯ บทว่า าณสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า    
โคจโร ฯ บทว่า อตฺโถ โคจโร เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ปรมตฺโถ บทว่า ปรมตฺโถ 
เป็นลิงคัตถะ ฯ  
 (64) ท่านอาจารย์กล่าวรูปวิเคราะห์ว่า จินฺเตตีติ จิตฺตํ เพ่ือให้รู้ว่า ผู้ท า นอกจากจิตย่อม
ไม่มี จิตเท่านั้น ชื่อว่าผู้ท า ฯ ธรรมชาตใด ย่อมคิด เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าจิต ฯ  
 บทว่า จินฺเตติ มาจาก จินฺต-ธาตุมีความหมายว่า คิด, ติ วิภัตติ, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร   
จุราทิโต เณณยา1007, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาณ  โณ โลปํ1008, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร 
                                                      

 1001 พระอัคควังสเถระ, สัททนีติปทมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ , พระธรรมโมลี ตรวจช าระ 
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และนายจ ารูญ ธรรมดา แปล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2546), หน้า 
778. 
 1002 รูป. -/660/483. 
 1003 รูป. -/558/408. 
 1004 รูป. -/12/9. 
 1005 รูป. -/14/10. 
 1006 รูป. -/66/58. 
 1007 รูป. -/525/382. 
 1008 รูป. -/526/382. 
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นเย ปร  ยุตฺเต1009 ฯ จินฺต-ธาตุมีความหมายว่า คิด, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1010, เปลี่ยน 
นฺ ของ จินฺต-ธาตุ เป็นนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร นิคฺคหิต ส โยคาทิ โน1011, ลบนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร  
พฺยญฺชเน จ1012, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1013, เปลี่ยน สิ เป็น อ  ด้วยสูตร สึ1014 ฯ 
 (65) ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ความหมายของบทว่า จินฺเตติ จึงกล่าวว่า ธรรมชาตชื่อว่า
จิต เพราะวิเคราะห์ว่า คิด อธิบายว่า รู้อารมณ์ ฯ ท่านกล่าวว่า วิชานาติ เพ่ือให้รู้วิญญาณรับเอา
อารมณ์ที่พิเศษโดยกิจ ฯ ท่านต้องการให้ค าส าเร็จโดยสาธนะว่า อารมฺมณ  วิชานาติ-ย่อมรู้อารมณ์ จึง
กล่าวค าว่า ยถา เป็นต้น ฯ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ยถา อย่างไร พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวค าว่า 
จิตมกีารรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ ฯ  
 ชื่อว่าวิสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิสิโนติ ความว่า อารมณ์ใดย่อมผูกธรรมชาตที่เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ไว้ในตน เพราะเหตุนั้น อารมณ์นั้น ชื่อว่าวิสยะ ฯ วิ บทหน้า สิ-ธาตุมีความหมายว่า ผูก-มัด
, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1015, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1016 ฯ ความรู้
แจ้ง ชื่อว่าวิชานนะ ความรู้แจ้งอารมณ์ ชื่อว่าวิสยวิชานนะ ฯ ชื่อว่าลักขณะ เพราะวิเคราะห์ว่า    
ลกฺขิยติ เตน ความว่า จิต อันบัณฑิตย่อมก าหนดด้วยความรู้แจ้งอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้น ความรู้แจ้ง
อารมณ์นั้น ชื่อว่าลักขณะ ฯ การรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะของจิตนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิสย -    
วิชานนลักขณะ ฯ 
 บทว่า วิสยวิชานนลกฺขณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
อิติ-ศัพท ์เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า อาห ฯ 
 (66) ท่านอาจารย์ประสงค์จะแก้ค าทักท้วงว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์จึงก าหนด
เอาจิตด้วยอารมณ์อย่างนี้ว่า รู้แจ้งอารมณ์ จิตที่เกิดขึ้นได้ ไม่มีอารมณ์เป็นปัจจัยอย่าง เดียว จิตที่เว้น
นิสสยปัจจัยและสมนันตรปัจจัยเป็นต้นเป็นปัจจัยเท่านั้น จึงเกิดขึ้นได้ ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า สติปิ     
เป็นต้น ฯ ความจริง แม้เมื่อมีนิสสยปัจจัยและสมนันตรปัจจัยเป็นต้น ก็ยังมีอยู่ จิต เว้นจากอารมณ์
เสีย กเ็กิดขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น ท่านพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า จิตนั้น มีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์นั้น 
คือมีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ ฯ  
 ปิ-ศัพท์มีความหมายว่า อรุจิสูจกะ (คือการด าริของผู้ถามที่เกิดความสงสัย จึงแปลว่า แม้
ก็จริง) ฯ หิ-ศัพม์มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ (คือย้ าความของประโยคหน้า แปลว่า จริงอยู่) ฯ นิสสย-
ปัจจัยด้วย สมนันตรปัจจัยด้วย ชื่อว่านิสสยสมนันตระ เป็นสมาหารทวันทวสมาส ฯ นิสสยปัจจัยและ
สมนันตรปัจจัยเป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัยใด ปัจจัยนั้น ชื่อว่านิสสยสมนันตราทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมาย
เอาอุปนิสสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย อาเสวนปัจจัย อินทริยปัจจัย วิปปยุตตปั จจัย อัตถิปัจจัย และ 
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อวิคตปัจจัย ฯ นิสสยะและสมนันตระเป็นเบื้องต้นด้วย นิสสยะและสมนันตระเป็นเบื้องต้นนั้น เป็น
ปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านิสสยสมนันตราทิปัจจยะ ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์
กล่าวค าขึ้นก่อนล าดับว่า นิสฺสยสมนนฺตราทิปจฺจเย ควรกล่าวค านั้นไปตามล าดับปัจจัยอย่างนี้ว่า 
สมนนฺตราทินิสฺสยาทิปจฺจเย มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ความจริง วิญญาณธาตุ 7 พร้อมวัตถุมีนิสสยปัจจัย
เป็นอารมณ์ เหมือนอย่างจิตที่มีอารัมมณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยเป็นอารมณ์ ฉะนั้น เพราะฉะนั้น 
ท่านอาจารย์มุ่งถึงวัตถุ 5 มีจักษุเป็นต้นที่เกิดก่อนที่เป็นเหมือนอารมณ์จึงกล่าวนิสสยปัจจัยไว้ก่อน ฯ 
ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ไม่กล่าวอนันตรปัจจัยไว้แล้วกล่าวสมนันตรปัจจัยต่อ ฯ เฉลยว่า ความจริง 
เพราะสมนันตรปัจจัยอยู่ใกล้กับนิสสยปัจจัย เพราะฉะนั้น ท่านไม่กล่าวอนันตรปัจจัยไว้ก่อน จึงกล่าว
สมนันตรปัจจัย ฯ แท้จริง ปัจจัย 2 อย่างเป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ท่านกล่าวสมนันตรปัจจัยก็คือ
กล่าวอนันตรปัจจัยด้วย ฯ อาจารย์บางท่านกล่าวว่า ก็ถ้าท่านอาจารย์กล่าวสมนันตรปัจจัยไว้เพ่ือ
ความไพเราะสละสลวยของค าไซร้ ก็ควรกล่าวว่า นิสฺสยานนฺตราทิปจฺจเย ฯ ส่วนในคัมภีร์ปรมัตถ -
มัญชุสา อาจารย์บางท่านกล่าวว่า เพราะแสดงปาฐะว่า สมนนฺตราทิ ไว้ ปาฐะว่า นิสฺสยสมนนฺตราทิ 
จึงเป็นการเขียนไว้ด้วยความเผลอ ฯ ค านั้น ไม่ควร ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะแสดงปาฐะว่า นิสฺสย -
สมนนฺตราทิ ไว้แม้ในฎีกาสังเขปะและฎีกาปรมัตถวินิจฉยะ ฯ ฐานะนี้เป็นฐานะที่ละเอียดยิ่งนัก ฯ 
ด้วย อาทิ-ศัพท์ ในค าว่า นิสฺสยาทิ หมายเอา อารัมมณปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย อินทริย-
ปัจจัย วิปปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย และวิคตปัจจัยด้วย ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ในค าว่า สมนนฺตราทิ หมาย
เอา อนันตรปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย อาเสวนปัจจัย กัมมปัจจัยที่เกิดในขณะต่าง ๆ กัน นัตถิปัจจัย และ
วิคตปัจจัยด้วย ฯ การรู้อารมณ์นั้นเป็นลักษณะของจิตนั้น เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าตั งลักขณะ 
ความเป็นแห่งการรู้อารมณ์นั้นเป็นลักษณะ ชื่อว่าตังลักขณตา ฯ  
 บทว่า สติปิ เป็นบทตุลยาธิกรณสัตตมี ฯ บทว่า นิสฺสยสมนนฺตราทิปจฺจเย เป็นบทภาว-
สัตตมี ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า วินา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า อารมฺมเณน เป็นบทอปาทานะในบทว่า วินา ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า 
อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า อุปฺปชฺชติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺตา ฯ 
บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ต ลกฺขณตา ฯ บทว่า ต ลกฺขณตา เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺตา ฯ 
บทว่า วุตฺตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 จิตที่เกิดในอรูปภพ เว้นปุเรชาตปัจจัยที่แน่นอนเป็นต้น บางอย่าง ย่อมเกิดได้ มีอธิบายว่า 
แต่จิตที่เว้นจากอารมณ์เสียก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จิตนั้น มีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ 
ฯ 
 (67) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ประโยชน์ในการใส่บทว่า วิสยวิชานนลกฺขณ -จิตมี
ลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ เข้ามา จึงกล่าวว่า เตน เป็นต้น ฯ ด้วยบทว่า วิสยวิชานนลกฺขณ  นั้น ย่อมเป็น
อันท่านอาจารย์คัดค้านมติของท่านผู้มีปกติกล่าวว่า จิตไม่มีอารมณ์ ฯ 
 ชื่อว่าอาลัมพนะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาลมฺพนฺติ ตํ นิสฺสาย ปวตฺตนฺติ ความว่า จิตและ
เจตสิก อาศัยธรรรมชาตนั้น ย่อมยึดเหนี่ยวเป็นไป เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าอาลัมพนะ ฯ ชื่อ
ว่านิราลัมพนะ เพราะวิเคราะห์ว่า นตฺถิ อาลมฺพนํ เอตสฺส ความว่า การยึดเอาอารมณ์ของจิตนั้น 
ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่านิราลัมพนะ ฯ ชื่อว่านิราลัมพนวาที เพราะวิเคราะห์ว่า          
นิราลมฺพนํ อิติ วทนฺติ สีเลน ความว่า ปรวาทีบุคคลเหล่าใด ย่อมกล่าวค าว่า จิตไม่มีอารมณ์ โดยปกติ 
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เพราะเหตุนั้น ปรวาทีบุคคลเหล่านั้น ชื่อว่านิราลัมพนวาที ฯ มติของปรวาทีบุคคลผู้มีปกติกล่าวว่าจิต
ไม่มีอารมณ์ ชื่อว่านิราลัมพนวาทิมตะ ฯ ชื่อว่าปฏิกขิตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิกฺขิปิยิตฺถ ความว่า 
มติใดอันอาจารย์ปฏิเสธแล้ว เพราะเหตุนั้น มตินั้น ชื่อว่าปฏิกขิตตะ ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทกรณะในบทว่า ปฏิกฺขิตฺต  ฯ บทว่า นิราลมฺพนวาทิมต  เป็นบทกัตตาใน
บทว่า โหติ ฯ บทว่า ปฏิกฺขิตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นิราลมฺพนวาทิมต  ฯ บทว่า โหติ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจาก ฯ  
 อธิบายว่า มติของปรวาทีบุคคลว่า ชื่อว่าจิตย่อมไม่รับอารมณ์ ดังนี้ นั้น  เป็นอันท่าน
อาจารย์ปฏิเสธแล้ว เพราะแสดงการรู้แจ้งอารมณ์ ด้วยบทว่า วิสยวิชานนลกฺขณ  นี้ ฯ 
 (68) ด้วยความหมายของค านี้ว่า ธรรมชาตชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่า คิด ท่านอาจารย์
ให้รู้ว่า จิตนั่นเองย่อมรู้แจ้งอารมณ์ แต่มิใช่ให้รู้ว่า เจตสิกที่ประกอบกับจิตนั้น ย่อมรู้แจ้งอารมณ์ ดังนี้ 
ส่วนเจตสิกย่อมรู้อารมณ์ แม้เพราะใส่ใจว่า เจตสิกเหล่านั้น ย่อมรู้แจ้งอารมณ์ด้วยจิตอันเป็นเครื่องมือ 
ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า จินฺเตนฺติ วา เป็นต้น ฯ หรือว่า ธรรมชาตชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่าเป็น
เครื่องมือให้สัมปยุตธรรมรู้อารมณ์ ฯ ชื่อว่ากรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า กโรนฺติ เอเตน ความว่า 
สัมปยุตตธรรม ย่อมท า คือให้ส าเร็จการรู้แจ้งอารมณ์ ด้วยจิตนั้น เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่ากรณะ ฯ 
อันเป็นเครื่องมือด้วย อันเป็นเครื่องมือนั้น เป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากรณภูตะ ฯ อัน
ประกอบแล้วด้วย อันประกอบแล้วนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัมปยุตตธัมมะ ฯ 
 วา-ศัพท์ มีความหมายว่า วิกัปปะ ฯ บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะในบทว่า จินฺเตนติ ฯ บท
ว่า กรณภูเตน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอเตน ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺมา เป็นบทกัตตาในบทว่า     
จินฺเตนฺติ ฯ บทว่า จินฺเตนฺติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า จิตฺต  ฯ บท
ว่า จิตฺต  เป็นบทสัญญา ฯ  
 (69) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า เพียงความรู้อารมณ์ ก็ชื่อว่าจิต เพ่ือห้ามความเป็นไป
ด้วยอ านาจของจิตที่มีความหมายอ่ืน จึงกล่าวค าว่า อถวา เป็นต้น ฯ อถวา แปลว่า อีกนัยหนึ่ง ฯ 
เพียงความคิด คือการได้รับการรู้แจ้งอารมณ์ ชื่อว่าจิต ฯ อถวา-ศัพท์ เป็นการรวมนิบาต ฯ ความคิด 
ชื่อว่าจินตนะ เป็นภาวสาธนะ เป็นอสปทวิเคราะห์ ฯ เพียงความคิด ชื่อว่าจินตนมัตตะ ฯ มตฺต-ศัพท์ 
ห้ามความเป็นกรณสาธนะของ จิตฺต-ศัพท์ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ประมาณ ชื่อว่ามัตตะ เป็นภาวสาธนะ ฯ 
มา-ธาตุมีความหมายว่า ปริมาณ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1017, ซ้อน ตฺ และรัสสะ อา ที่ 
มา-ธาตุ เป็น อ ฯ ความคิดด้วย ความคิดนั้น เป็นประมาณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจินตมัตตะ ฯ 
วิเคราะห์ว่า จินฺตนมตฺตํ-เพียงความคิด ฯ บทว่า จินฺตนมตฺต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบท
สัญญา ฯ 
 (70) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า ความคิด คือการท าความคิด ก็การท าความคิดนั้น 
เป็นเพียงความเป็นไปของจิตด้วยปัจจัยทั้งหลายของตน จึงกล่าวค าว่า ยถา เป็นต้น ฯ ความจริง เพียง
กิริยามีความรู้แจ้งเป็นต้น คือความเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้น ชื่อว่าสภาวธรรม ฯ 
 ชื่อว่าปัจจยะ เพราะวิเคราะห์ว่า เอตํ ปฏิจฺจ เอตสฺมา เอติ ความว่า ผลอาศัยเหตุนั้น 
ย่อมเป็นไปจากเหตุนั่น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าปัจจยะ ฯ อันสมควรแก่ปัจจัย ชื่อว่ายถาปัจจยะ 
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ฯ หิ-ศัพท์ มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ ประมาณ ชื่อว่ามัตตะ ฯ เพียง
ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติมัตตะ ฯ มตฺต -ศัพท์ ห้ามความเป็นกัตตุสาธนะเป็นต้น ฯ เอว-ศัพท์มี
ความหมายว่า สันนิฏฐานะ (คาดคะเน) ฯ บทว่า ยทิท  ก าหนดว่า ตสฺส ฯ บทว่า ยทิท  เป็นลิงค -   
วิปัลลาส ตัดบทเป็น ย  อิท  มีความหมายว่า โย อย  ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ อาการที่มีอยู่มี การน้อม
ไป แตกสลาย หยาบกระด้างและกระทบเป็นต้น ชื่อว่าลักษณะ ฯ ชื่อว่าสภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า สห 
ภาวเน วตฺตติ ความว่า ธรรมใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับภาวะ คือลักษณะ เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่า
สภาวะ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ อันเป็นสภาวะด้วย อันเป็นสภาวะนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าสภาวธัมมะ ฯ  
 บทว่า ยถาปจฺจย  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺติ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะใน
บทว่า กิริยา ฯ บทว่า วิชานนาทิกิริยา เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า เอสา  ปวตฺติมตฺตเมว เป็นบท-       
วิเสสนะของบทว่า วิชานนาทิกิริยา ฯ บทว่า ยทิท  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สภาวธมฺโม ฯ บทว่า 
สภาวธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (71) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้คุณตามที่ได้แล้ว ด้วยค าว่า เอวญฺจ กตฺวา เป็นต้น ฯ ก็
เพราะอธิบายความดังกล่าวมาอย่างนี้ คือกระท าไว้ในใจอย่างนี้ว่า เพียงความเป็นไปที่สมควรแก่ปัจจัย 
ชื่อว่าธรรม ว่าโดยตรง ปรมัตถธรรมแม้ทั้งหมด บัณฑิตย่อมได้ความเป็นภาวสาธนะ ทั้งนั้น ฯ 
 อปิ-ศัพท์ มีความหมายว่า มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ เนื้อความอันยอดเยี่ยม ชื่อว่ าปรมัตถะ  
ปรมัตถะด้วย ปรมัตถนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปรมัตถธัมมะ ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ 
คือกิริยา ฯ ชื่อว่าสาธนะ เพราะวิเคราะห์ว่า สาเธนฺติ เยน ความว่า ชนทั้งหลายท าให้การส าเร็จรูป
ส าเร็จด้วยสภาวะใด สภาวะนั้น ชื่อว่าสาธนะ ฯ สาธนะคือภาวะ ชื่อว่าภาวสาธนะ ฯ เอว -ศัพท์ 
ห้ามกัตตุสาธนะและกรณสาธนะ ฯ 
 บทว่า เอวญฺจ เป็นบทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า ลพฺภติ ฯ 
บทว่า สพฺเพสมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปรมตฺถธมฺมาน  ฯ ปรมตฺถธมฺมาน  เป็นสัมปทานะในบท
ว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ภาวสาธนเมว เป็นบทกรรมในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า นิปฺปริยายโต เป็นบทตติยา-
วิเสสนะในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ลพฺภติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (72) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า รูปวิเคราะห์ที่เป็นกัตตุสาธนะและกรณสาธนะ พึงเห็นว่าเป็น
การกล่าวอย่างไร จึงกล่าวค าว่า กตฺตุ เป็นต้น ฯ รูปวิเคราะห์ที่ท่านกล่าวไว้ว่า จินฺเตตีติ จิตฺต  เป็นต้น 
บัณฑิตพึงเห็นว่า รูปวิเคราะห์ที่เป็นกัตตุสาธนะและกรณสาธนะ เป็นการกล่าวโดยอ้อม ฯ  
 กัตตุด้วย กรณะด้วย ชื่อว่ากัตตุกรณะ ความเกี่ยวพันธ์แห่งกัตตุและกรณะ ชื่อว่ากัตตุ -
กรณวสะ ฯ ปน-ศัพท์ มีความหมายว่า วิเสสะ ฯ ชื่อว่าวจนะ เพราะวิเคราะห์ว่า วุจฺจติ อเนน ความว่า 
เนื้อความอันบัณฑิตย่อมกล่าวด้วยศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าวจนะ หมายถึงการวิเคราะห์ 
ฯ ค าที่แยกออกไป ชื่อว่ารูปวิเคราะห์ ฯ ชื่อว่ากถา เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺถํ กเถติ ความว่า ชนย่อม
กล่าวเนื้อความใด เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่ากถา ฯ เนื้อความที่กล่าวโดยอ้อม ชื่อว่าปริยาย-
กถา ฯ 
 บทว่า กตฺตุกรณวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า นิพฺพจน  ฯ บทว่า นิพฺพจน  เป็นบท
กรรมในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า ทฏฺ พฺพ  เป็นกิตบท 
กัมมวาจก ฯ 
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 (73) ท่านอาจารย์จะท าค าว่า ปริยายกถา (ค ากล่าวโดยอ้อม) ให้มั่นคง จึงกล่าวว่า สก 
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง ภาวะที่ธรรมทั้งหลายเป็นกัตตา โดยยกตนขึ้นเป็นประธานใน
หน้าที่ของตน ๆ และภาวะที่ธรรมที่จะพึงให้ส าเร็จเป็นกรณะ โดยยกภาวะที่ตนเป็นกัตตาขึ้นในหมวด
สหชาตธรรม ด้วยภาวะที่คล้อยตามกัตตานั้น อันบัณฑติย่อมได้โดยอ้อมทั้งนั้น ฯ  
 อันเป็นของตนด้วย อันเป็นของตนด้วย ชื่อว่าสกสกะ ฯ เปลี่ยน อตฺต เป็น สก ด้วย ตโต -
โยควิภาคะในสูตร ตโต สฺมิมิ1018 ฯ สิ่งที่คนพึงท า ชื่อว่ากิจจะ กิจอันเป็นของตน ๆ ชื่อว่าสกสกกิจจะ 
ฯ หิ-ศัพท์ มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ ภาวะแห่งธรรมอันเป็นประธานกล่าวคือกัตตา ชื่อว่าปธาน-
ตา ภาวะที่ตนกล่าวคือกัตตาเป็นประธาน ชื่อว่าอัตตัปธานตา ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ตนเป็นประธานแห่ง
ธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าอัตตัปปธานะ หมายถึงธรรมเหล่าอ่ืนจากธรรมที่เป็นกัตตา ภาวะ
แห่งธรรมอันมีตนเป็นประธาน ชื่อว่าอัตตัปปธานตา ฯ การยกข้ึน ชื่อว่าสมาโรปนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ 
บทว่า สมาโรปน  อธิบายว่า กล่าว (ความเป็นกัตตา) ฯ การยกความท่ีตนขึ้นเป็นประธาน ชื่อว่าอัตตัป-
ปธานตาสมาโรปนะ ฯ ชื่อว่ากัตตา เพราะท ากิริยาให้ส าเร็จ ฯ ศัพท์คือความรู้ย่อมมีจากนิมิตนั่น 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าภาวะ ฯ ธรรมอันคล้อยตามกัตตานั้น ชื่อว่าตทนุกุละ ฯ ความเป็นแห่งธรรมอัน
คล้อยตามกัตตานั้น ชื่อว่าตทนุกุลภาวะ ฯ ชื่อว่าสหชาตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สห ชายนฺติ ความว่า 
ธรรมเหล่าใด ย่อมเกิดพร้อมกับธรรมมีจิตเป็นต้น อันเป็นเครื่องมือ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อ
ว่าสหชาตะ หมายถึงผัสสะเป็นต้น ฯ อันเกิดพร้อมกันด้วย อันเกิดพร้อมกันนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าสหชาตธัมมะ หมวดแห่งธรรมอันเกิดพร้อมกัน ชื่อว่าสหชาตธัมมสมุหะ ฯ การยกขึ้น 
คือการกล่าวความเป็นกัตตา ชื่อว่ากัตตุภาวสมาโรปนะ ฯ ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพะ เพราะวิเคราะห์ ว่า 
ปฏิปทิยติ ความว่า ธรรมใดอันบัณฑิตย่อมให้ส าเร็จ เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าปฏิปาเทตัพพะ ฯ 
อันบัณฑิตพึงให้ส าเร็จด้วย อันบัณฑิตพึงให้ส าเร็จนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฏิปาเท-
ตัพพธัมมะ ฯ ชื่อว่ากรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า กโรติ เตน ความว่า ชนย่อมท ากิริยาโดยธรรมนั้น 
เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่ากรณะ ฯ ความเป็นแห่งกรณะ ชื่อว่ากรณัตตะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบ
เป็น กตฺตุภาโว จ กรณตฺตญฺจ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามเนื้อความโดยตรง ฯ 
 บทว่า สกสกกิจฺเจสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า กตฺตุภาโว เป็นอาธาระแม้ในบทว่า สมา -   
โรปเนน ฯ บทว่า ธมฺมาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาโว ฯ บทว่า อตฺตปฺปธานตาสมาโรปเนน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภาโว ฯ บทว่า กตฺตุภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ตทนุกุล-
ภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมาโรปเนน ฯ บทว่า สหชาตธมฺมสมูเห เป็นบทอาธาระในบท
ว่า สมาโรปเนน ฯ บทว่า กตฺตุภาวสมาโรปเนน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิปาเทตพฺพ - ฯ บท
ว่า ปณฺฑิเตน เป็นบทกัตตาในบทว่า ปฏิปาเทตพฺพ- ฯ บทว่า ปฏิปาเทตพฺพธมฺมสฺส เป็นบทสัมพันธะ
ในบทว่า กรณตฺต  ฯ บทว่า กรณตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ปริยายโตว เป็นบทตติยา-
วิเสสนะในบทว่า ลพฺภติ ฯ บทว่า ลพฺภติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (74) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ก็ถ้ารูปวิเคราะห์ที่เป็นกัตตุสาธนะและกรณ- 
สาธนะ เป็นการกล่าวโดยอ้อม แล้วแสดงความเป็นกัตตุสาธนะและกรณสาธนะ เพ่ืออะไร จึงกล่าวว่า 
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ตถา เป็นต้น ฯ การแสดงเช่นนั้น คือการประกาศธรรมโดยความเป็นกัตตุสาธนะและกรณสาธนะนั้น 
บัณฑิตพึงทราบว่า เพ่ือแสดงว่า กัตตาเป็นต้น ที่พ้นไปจากสภาวธรรม ไม่มี ฯ 
 การแสดง คือการประกาศ ชื่อว่านิทัสสนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ การแสดงโดยความเป็นกัตตุ
สาธนะและกรณสาธนะนั้น ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ อาการมีความรู้แจ้ง
เป็นต้น ถูกรู้ว่า เป็นลักษณะ ฯ ความเป็น มีอยู่ ชื่อว่าสภาวะ ความมีอยู่แห่งธรรม ชื่อว่าธัมมสภาวะ 
อันพ้นไปจากสภาวธรรม ชื่อว่าธัมมสภาววินิมุตตะ ฯ กัตตาเป็นต้น แห่งกรณสาธนะใด กรณสาธนะ
นั้น ชื่อว่ากัตตาทิ ฯ ความมี หามิได้ ชื่อว่าอภาวะ หมายถึงความไม่มี ฯ การแสดงความไม่มี ชื่อว่า 
อภาวปริทีปนะ ฯ ประโยชน์คือการแสดงความไม่มี แห่งการแสดงใด การแสดงนั้น ชื่อว่าอภาว -     
ปริทีปนัตถะ ฯ 
 บทว่า ตถานิทสฺสน  เป็นบทกรรมในบทว่า เวทิตพฺพ  ฯ บทว่า ธมฺมสภาววินิมุตฺตสฺส เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า กตฺตาทิโน ฯ บทว่า กตฺตาทิโน เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อภาว- ฯ บทว่า 
อภาวปริทีปนตฺถ  เป็นบทอาการะในบทว่า เวทิตพฺพ  ฯ บทว่า เวทิตพฺพ  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (75) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้ว่า ก็อาจารย์ทั้งหลายย่อมพรรณนาความหมายแห่ง จิตฺต-
ศัพท์ให้พิสดาร จึงกล่าวค าว่า วิจิตฺต ดังนี้เป็นต้น ฯ พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย ย่อมพรรณนา
ความหมายแห่ง จิตฺต-ศัพท์ให้พิสดาร แม้โดยความหมายมีกระท าให้วิจิตรเป็นต้นไว้ในอรรถกถา   
อัฏฐสาลินี ฯ 
 การกระท า ชื่อว่ากรณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ การท าจิตรกรรมเป็นต้น อันมีประการต่าง ๆ 
ให้วิจิตร ชื่อว่าวิจิตตกรณะ การท าให้วิจิตรเป็นเบื้องต้นแห่งความหมายของศัพท์มี จิตฺต เป็นต้นของ
ตนใด ความหมายของศัพท์มี จิตฺต เป็นต้นนั้น ชื่อว่าวิจิตตกรณาทิ ฯ อปิ -ศัพท์ มุ่งเอาความหมาย 3 
อย่าง มี กัตตุสาธนะ กรณสาธนะ และภาวสาธนะ ฯ ศัพท์ว่า จิตฺต ชื่อว่าจิตตสัททะ ฯ  อีกอย่างหนึ่ง 
เพราะในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ศัพท์ว่า จิตฺต นี้ หมายถึงจิตทั้งหมดที่ทั่วไป ฉะนั้น อาจารย์ทั้งหลายจึง
ขยายความโดยนัยว่า บรรดาโลกิยจิต กุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต ธรรมชาตที่สั่งสมความสืบ
ต่อของตนด้วยอ านาจชวนวิถี ชื่อว่าจิต เป็นต้น ฯ  
 บทว่า วิจิตฺตกรณาทิโตปิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ บทว่า จิตฺตสทฺทสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อตฺถ  ฯ บว่า อตฺถ  เป็นบทกรรมในบทว่า ปปญฺเจนฺติ ฯ 
 (76) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า การรวบรวมนี้เป็นการรวบรวมความหมายที่ถูกขยาย
ไว้ จึงกล่าวค าว่า อยํ เป็นต้น ฯ ก็ในอธิการว่าด้วยการกล่าวความหมายของ จิตฺต-ศัพท์นี้ การรวบรวม
นี้เป็นการรวบรวมความหมายที่ถูกขยายไว้ 
 บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สงฺคโห ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า เอตฺถ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า สงฺคโห ฯ บทว่า สงฺคโห เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (77) ประกอบความว่า วิญญาณ ชื่อว่าจิต เพราะท าจิตรกรรมให้ วิจิตรเป็นต้น หรือ 
วิญญาณ ชื่อว่าจิต เพราะภาวะที่ตนวิจิตร หรือ วิญญาณใดอันกรรมและกิเลสสั่งสมไว้ เพราะเหตุนั้น 
วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต หรือ วิญญาณใด ย่อมรักษาไว้ซึ่งอัตภาพอันกรรมและกิเลสสั่งสมไว้ เพราะเหตุ
นั้น วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต หรือ วิญญาณใดย่อมสั่งสมความสืบต่อของตน เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น 
ชื่อว่าจิต หรือ วิญญาณใด มีอารมณ์อันวิจิตร เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต ฯ 
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 ชื่อว่าวิจิตตกรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิจิตฺตํ กโรติ ความว่า จิตใด ย่อมท าศิลปะมี
จิตรกรรมเป็นต้น มีประการต่าง ๆ ให้วิจิตร เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าวิจิตตกรณะ ฯ หรือ ชื่อว่า
วิจิตตกรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิจิตฺตสฺส กรณํ ความว่า จิตใด ท าศิลปะมีกรรมเป็นต้นให้วิจิตร 
เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าวิจิตตกรณะ ฯ  ได้แก่จิต 32 ดวงที่เป็นไปกับวิญญัติ คือ มโนทวาราวัชชน-
จิต 1 ดวง กามชวนจิต ๒๙ ดวง อภิญญาจิต ๒ ดวง (รวมเป็น 32 ดวงที่ท าให้การพูด (วจีวิญญัติ), 
อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย (กายวิญญัติ) เกิดขึ้นได้) ฯ เป็นกิตันตทุติยาตัปปุริสสมาส ฯ วิจิตฺต  
สัททูปปทะ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ยุ ปัจจัยในกัตตุ ด้วยสูตร กตฺตุกรณปฺปเทเสสุ จ1019 ฯ 
หรือ ชื่อว่าวิจิตตกรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิจิตฺตํ กรณมสฺส ความว่า การท าให้วิจิตรแห่งจิตนั้น 
เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าวิจิตตกรณะ ฯ จิตทั้งหมดนั่นแล ชื่อว่าวิจิตตกรณะ เพราะมีการท าอัน
วิจิตรที่แตกต่างกันและกันมีอาวัชชนกิจเป็นต้น ฯ เป็นตัคคุณฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ในบทว่า จิตฺต  นี้ 
พึงทราบรูปวิเคราะห์ด้วย วิจิตฺต-ศัพท์ที่เป็นศัพท์ขยายของ จิตฺต-ศัพท์ เพราะลบ กรณ-ศัพท์บทหลัง 
และลบ วิ-ศัพท์ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1020 ฯ และในบทว่า จิตฺต  เป็นอาทิ-
อุตตรปทโลปตัปปุริสพหุพพีหิสมาส ฯ 
 ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
    สมาสมี 3 ประเภทตามการลบบทต้น บทกลาง และบทปลาย  
  เช่น ทตฺโต (นายเทพประทาน), อสฺสรโถ (รถเทียมม้า) และ รูปํ (ภพแห่ง 
  รูปพรหม, รูปภพ) 
อีกอย่างหนึ่ง ฯ ขยายความว่า บทว่า วิจิตฺตกรณ เป็นบทที่แสดงเหตุให้รู้ความเป็นไปอันวิจิตร 
เพราะฉะนั้น ชื่อว่าจิตตะ เพราะกระท ากรรมอันวิจิตรเป็นต้น ฯ การกระท า ชื่อว่ากรณะ การกระท า
กรรมอันวิจิตร ชื่อว่าวิจิตตกรณะ ฯ จิตตชาตที่ชื่อว่าวิจิตร เพราะท าให้วิจิตร ชื่อว่าวิจิตร เพราะเป็น
เหตุให้ถูกท า ชื่อว่าวิจิตรในโลกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะกระท าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตนั่นเอง ชนย่อม
ท าการวิจิตร คือท าให้วิจิตร ด้วยวิญญาณนั่น เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต ฯ วิจิ -ธาตุ มี
ความหมายว่า ท าการวิจิตร ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1021 ฯ รูปวิเคราะห์ด้วย จิตฺต-ธาตุ
นี้ เหมาะสมกับค าในอรรถกถาว่า ชื่อว่าจิต เพราะกระท าให้วิจิตร ฯ 
 ท่านอาจารย์ต้องการให้รู้ว่า ชื่อว่าจิต เพราะภาวะที่ตนวิจิตร ด้วยอ านาจชาติ ภูมิ และ
สัมปโยคะเป็นต้น จึงกล่าวว่า อตฺตโน จิตฺตตาย วา ฯ ภาวะแห่งจิต คือวิญญาณอันวิจิตรด้วยภูมิ และ
สัมปโยคะเป็นต้น ชื่อว่าภาวะที่ตนวิจิตร ฯ ชื่อว่าจิต เพราะภาวะที่ตนวิจิตร ฯ รูปวิเคราะห์นี้ เป็นรูป
วิเคราะห์ด้วยบทปาฏิปทิกะ ฯ คือ กุศลจิต อกุศลจิตและอัพยากตจิต ฯ วา-ศัพท์เป็นวิกัปปัตถะ วาง
ไว้ในฐานะของตนนั่นเอง ฯ ชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่า จิยติ ความว่า วิบากใด อันกรรมและกิเลสสั่ง
สมคือให้เกิด เพราะเหตุนั้น วิบากนั้น ชื่อว่าจิต ฯ กรรมด้วย กิเลสด้วย ชื่อว่ากัมมกิเลสะ ฯ ชื่อว่าจิต 
เพราะวิเคราะห์ว่า กมฺมกิเลเสหิ จิตฺตํ ความว่า วิบากใด อันกรรมและกิเลสสั่งสมไว้ เพราะเหตุนั้น 
วิบากนั้น ชื่อว่าจิต ฯ จิ-ธาตุ มีความหมายว่า สั่งสม, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1022, ซ้อน 
                                                      

 1019 รูป. -/597/435. 
 1020 รูป. -/370/268. 
 1021 รูป. -/666/487. 
 1022 รูป. -/666/487. 
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ตฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1023 ฯ ชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่า จิตฺตํ ตายติ ความว่า วิญญาณใด อัน
กรรมอันวิจิตรเป็นต้นสั่งสมไว้ดีแล้ว วิญญาณนั้น ย่อมรักษาอัตภาพไว้ เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น ชื่อ
ว่าจิต คือจิตที่เป็นกุศล อกุศลและอัพยากตฝ่ายโลกิยะ ฯ จิตฺต-ศัพท์บทหน้า ตา-ธาตุ มีความหมายว่า 
รักษา-คุ้มครอง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1024 ฯ วา-ศัพท์วางไว้ในฐานะของตน ฯ ตถา-
ศัพท์มีความหมายเดียวกันกับ วา-ศัพท์ ฯ บทว่า อตฺตสนฺตาน  ความว่า ความสืบต่อของตน คือความ
สืบต่อแห่งชวนจิต ฯ ความสืบต่อของตน ชื่อว่าอัตตสันตานะ ฯ ชื่อว่าจิต เพราะวิเคราะห์ว่า อตฺตโน 
สนฺตานํ จิโนติ ความว่า วิญญาณใด ย่อมสั่งสมความสืบต่อของตน คือความสืบต่อแห่งชวนจิต ด้วย
การกระท าให้ก าลังเพ่ิมข้ึน เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต ได้แก่ชวนจิตที่เหลือที่ยังไม่เกิด ฯ อีก
อย่างหนึ่ง ฯ วิญญาณใด ย่อมสั่งสมความสืบต่อของตน คือความสืบต่อแห่งจิตคือวิญญาณ ด้วย
อนันตรปัจจัยเป็นต้น ด้วยการท าความเป็นไปที่ไม่ขาดสาย เพราะเหตุนั้น วิญญาณนั้น ชื่อว่าจิต 
หมายถึงจิตทุกดวง ฯ จิ-ธาตุ มีความหมายว่า สั่งสม, ลง ต ปัจจัย ฯ อารมณ์อันวิจิตร ของจิตนั้น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น จิตนั้น จึงชื่อว่ามีอารมณ์อันวิจิตร หมายถึงจิตทุกดวง เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ วา-
ศัพท์ประกอบในฐานะ ฯ เป็น จ-ศัพท์ ก็มี ฯ จ-ศัพท์ มีความหมายเหมือน วา-ศัพท์ ฯ มีอารมณ์อัน
วิจิตร ชื่อว่าจิต เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ลบ วิ และ อารมฺมณ-ศัพท์ ฯ 
 บทว่า วิญฺ าณ  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า วิจิตฺตกรณ- เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า จิตฺต  ฯ 
บทว่า จิตฺต  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า อตฺตโน เป็นบทสัมพันธะเข้ากับบทว่า จิตฺตตาย ฯ บทว่า จิตฺต-
ตาย เป็นบทเหตุในบทว่า จิตฺต  ฯ วา-ศัพท์ มีความหมายว่าวิกัปปะ ฯ จิตฺต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
บทว่า กมฺมกิเลเสหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า ตายติ ฯ บทว่า 
ตายติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ วา ตถา สองศัพท์ เป็นวิกัปปะ ฯ บทว่า จิโนติ เป็นอาขยาตบท 
กัตตุวาจก ฯ บทว่า อตฺตสนฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า จิโนติ ฯ บทว่า วิจิตฺตารมฺมณ  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า วิญฺ าณ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า จิตฺต  ฯ จ-ศัพท์ มีความหมายว่า วิกัปปะ ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นสรูปะของบทว่า อย  ฯ 
 (78) ธรรมชาตใด มี คือเกิด ในจิต โดยมีความเป็นไปเนื่องกับจิตนั้น เพราะเหตุนั้น ธรรม
ชาตนั้น ชื่อว่าเจตสิก ฯ บทว่า เจตสิ ลง สฺมึ วิภัตติ หลัง เจต-ศัพท์ ฯ เปลี่ยน สฺมึ เป็น อิ ด้วยสูตร 
มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา1025, ลง สฺ อาคม ด้วยสูตร ส สเร วาคโม1026 ฯ ธรรมชาตชื่อว่าภวะ เพราะ
มี คือเกิด ฯ ความเป็นไปอันเกี่ยวเนื่องคือเกี่ยวข้องกับจิตนั้น ชื่อว่าวุตติ เจตสิกนั้นมีความเป็นไป
เพราะความเกี่ยวเนื่องกับจิตนั้น ชื่อว่าตทายัตตวุตติ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ภาวะแห่งความ
เป็นไปเพราะความเก่ียวเนื่องกับจิตนั้น ชื่อว่าตทายัตตวุตติตา ฯ ถามว่า เมื่อมีค าที่กล่าวว่า เจตสิกเกิด
ในจิต อยู่แล้ว เพราะเหตุไร จึงใส่ค าขยายว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย ฯ เฉลยว่า เมื่อมีค าที่กล่าวว่า เจตสิก
เกิดในจิต อยู่แล้วก็จริง อาจเป็นเหตุให้มีข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ว่า ที่ว่าเจตสิกเกิดขึ้นในจิตนั้น เกิดขึ้นใน
รูปแบบของการแผ่กระจายไปในจิต หรือเกิดขึ้นในรูปแบบของการเจิรญเติบโตขึ้นในจิตเป็นต้น จึง
ต้องใส่ค าขยายว่า ตทายตฺตวุตฺติยา ฯ ลง ณิก ปัจจัย หลัง เจต-ศัพท์ ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิ-   
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สนฺนิทานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ1027, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ1028, ลง สฺ อาคม 
ด้วยสูตร ส สเร วาคโม1029 ฯ 
 บทว่า เจตสิ เป็นบทเวสยิกาธาระในบทว่า ภว  ฯ บทว่า ภว  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
ตทายตฺตวุตฺติตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภว  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า เจตสิก  ฯ บท
ว่า เจตสิก  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (79) อาจมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า เจตสิกนั้น เว้นจากจิตเสีย ก็เกิดขึ้นในกาลบางคราว 
เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงท าค าว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย ไว้ให้มั่นคงแล้วกล่าวค าว่า น หิ เป็นต้น ฯ 
ความจริง เจตสิกนั้นเว้นจากจิตเสีย ก็ไม่สามารถจะรับอารมณ์ได้ ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะเมื่อไม่มีจิต 
เจตสิกก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด ฯ ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ส่วนจิต เป็นเช่นไร จึงกล่าวค าว่า 
จิตฺตมฺปน เป็นต้น ฯ ส่วนจิต แม้จะเว้นจากเจตสิกบางประการเสียมีวิตกเจตสิกเป็นต้น ก็ยังเป็นไปใน
อารมณไ์ด ้เพราะฉะนั้น เจตสิกนั้นเท่านั้น ชื่อว่ามีความเป็นไปเนื่องกับจิต ฯ 
 หิ-ศัพท์  มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ การรับอารมณ์  ชื่อว่าอารัมมณัคคหณะ 
ความสามารถในการรับอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณัคคหณสมัตถะ ฯ การเกิดขึ้นไม่ได้ ชื่อว่าอนุปปัชชนะ 
ฯ ปน-ศัพท์ มีความหมายว่าวิเสสะ ฯ อปิ-ศัพท์ ย่อมเป็นเหตุให้รู้ว่า หาใช่จิตพร้อมกับเจตสิกอย่าง
เดียวเท่านั้นที่เป็นไปในอารมณ์ ฯ เอว-ศัพท ์ห้ามจิต ฯ 
 น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า จิตฺเตน เป็นบท 
อปาทานะในบทว่า วินา ฯ ลง นา-ตติยาวิภัตติ ในความหมายปัญจมีวิภัตติ หลัง จิตฺต-ศัพท์ ด้วย จ-
ศัพท์ในสูตร ทูรนฺติกทฺธ-กาล-นิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสาโยค-วิภตฺตารปฺปโยค-สุทฺธปฺ-ปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺ-
ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺธน-คุณวจน-ปญฺห-กถน-โถกากตฺตูสุ จ1030 ฯ บทว่า วินา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า 
คหณสมตฺถ  ฯ บทว่า อารมฺมณคฺคหณสมตฺถ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ต  ฯ บทว่า อสติ เป็นบท    
ตุลยาธิกรณสัตตมีในบทว่า จิตฺเต ฯ บทว่า จิตเต เป็นบทภาวสัตตมีในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า 
สพฺเพน สพฺพ  เป็นรุฬหิศัพท์ ฯ บทว่า สพฺเพน สพฺพ  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ 
บทว่า อนุปฺปชฺชนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า น โหติ ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตติ 
ฯ บทว่า เกนจิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เจตสิเกน ฯ บทว่า เจตสิเกน เป็นบทอปาทานะในบทว่า    
วินาปิ ฯ บทว่า วินาปิ เป็นบทวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปวตฺตติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า นาม ฯ บทว่า 
ตเมว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า จิตฺตายตฺตวุตฺติก  นาม เป็นบทสัญญา ฯ 
 (80) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้ค าที่ตนกล่าวไว้ว่า เจตสิกมีความเป็นไปเนื่องกับจิตนั้น 
ส าเร็จตามพระบาลี จึงกล่าวค าว่า เตน เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่า 
ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นประธาน ดังนี้เป็นต้น เพราะเจตสิกมีความเป็นไปเนื่องกับจิต ฯ  
 ชื่อว่ามีใจเป็นประธาน คือ มีใจที่ไปเบื้องต้น เป็นไปพร้อม ฯ ชื่อว่าธรรมทั้งหลาย คือ
สภาวะที่ไม่ใช่สัตว์ ฯ ชื่อว่ามีใจเป็นประธาน เพราะธรรมเหล่านั้นมีใจเป็นประธานโดยความว่าเป็น
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ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้น ฯ ความจริง เจตสิกเหล่านั้น เมื่อจิตไม่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ฯ ส่วน
จิต แม้เมื่อเจตสิกบางประการไม่เกิดขึ้น ก็เกิดข้ึนได ้ฯ บทว่า ธมฺมา คือ อรูปขันธ์ 3 ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาห ฯ บทว่า อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า 
ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บทว่า มโนปุพฺพงฺคมา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมา ฯ บทว่า  
ธมฺมา เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า อาห 
ฯ 
 (81) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ประโยชน์ในการใส่บทว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย จึงกล่าวว่า 
เอเตน ดังนี้เป็นต้น ฯ ด้วยบทว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย นี้ ย่อมเป็นอันท่านอาจารย์คัดค้านความปฏิบัติผิด 
มีความที่เวทนา 5 ประการ มีสุขเวทนาเป็นต้น ไม่มีเจตนาและความที่เวทนา 5 ประการ มีสุขเวทนา
เป็นต้น เป็นธรรมชาติเที่ยงแท้เป็นต้น ฯ 
 สุขเวทนาเป็นเบื้องต้นแห่งทุกขเวทนาเป็นต้นเหล่าใด ทุกขเวทนาเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ามี
สุขเวทนาเป็นต้น ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนา ฯ เจตนาแห่งสุขเวทนา
เป็นต้นเหล่านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอเจตนา เป็นอตัคคุณจตุตถีพหุพพีหิสมาส ฯ ความ
เป็นแห่งสุขเวทนาเป็นต้นที่ไม่มีเจตนา ชื่อว่าอเจตนัตตะ ความเป็นแห่งสุขเวทนาเป็นต้นเป็นธรรมชาติ
เที่ยงแท้ ชื่อว่านิจจัตตะ ความเป็นแห่งสุขเวทนาเป็นต้นไม่มีเจตนาและเป็นธรรมชาติเที่ยงแท้ ชื่อว่า  
อเจตนัตตนิจจัตตะ ความเป็นแห่งสุขเวทนาเป็นต้นไม่มีเจตนาและเป็นธรรมชาติเที่ยงแท้ เป็นเบื้องต้น 
แห่งความเป็นผู้มีความสุขเป็นต้นเหล่าใด ความเป็นผู้มีความสุขเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอเจตนัตต-   
นิจจาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาความเป็นผู้มีความสุขและความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้น ฯ ชื่อ
ว่าปฏิปัตติ เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิปชฺชิยนฺติ ความว่า ความเป็นผู้ไม่มีเจตนาเป็นต้นเหล่าใด อันชน
พาลทั้งหลาย ย่อมปฏิบัติ คือเข้าถึงด้วยการรับเอา เพราะเหตุนั้น ความเป็นผู้ไม่มีเจตนาเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิปัตติ ฯ ปฏิ บทหน้า ปท-ธาตุ มีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร 
อิตฺถิยมติยโว วา1031, ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ1032 ฯ การปฏิบัติ
อันผิดเพ้ียน ชื่อว่าวิปปฏิปัตติ เป็นกัมมธารยสมาส ฯ ปิ-ศัพท์ ท่านอาจารย์ให้รู้ว่า หาคัดค้านมติผู้ม ี 
วาทะว่าจิตไม่มีอารมณ์อย่างเดียวไม่ โดยที่แท้ แม้การปฏิบัติผิดเพี้ยนก็คัดค้านด้วย ฯ ชื่อว่าปฏิกขิตตะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ปฏิกฺขิปิยึสุ ความว่า ความวิบัติเหล่าใด อันอาจารย์ย่อมคัดค้าน เพราะเหตุนั้น 
วิบัติเหล่านั้น ชื่อว่าปฏิกขิตตะ เป็นกัมมสาธนะ ฯ 
 บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะในบทว่า ปฏิกฺขิตฺตา ฯ บทว่า สุขาทีน  เป็นบทสัมพันธะในบท
ว่า อเจตนตฺตนิจฺจตฺตาทโย ฯ บทว่า อเจตนตฺตนิจฺจตฺตาทโย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิปฺปฏิปตฺติโย 
ฯ บทว่า วิปฺปฏิปตฺติโย เป็นบทกรรมในบทว่า ปฏิกฺขิตฺตา ฯ บทว่า ปฏิกฺขิตฺตา เป็นกิตบท กัมมวาจก 
ฯ 
 (82) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้นัยที่สมควรแม้อ่ืนอีก จึงกล่าวว่า เจตสิ เป็นต้น ฯ ค าที่    
พระวิมลพุทธิเถระได้กล่าวไว้ว่า ปรารภค าว่า เจตสิ เป็นต้น เพราะเห็นความผิดในความเป็นบทหน้า
และบทท้ายของบทที่เป็นอาธาระและอาธาริยะ ในวิกัปป์ต้น ค านั้นไม่ถูกต้อง ฯ เพราะอะไร ฯ เพราะ
ความผิดนั้นถูกน าออกไปแล้วด้วยบทว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย ฯ ความจริง ในวิกัปป์ต้น เมื่อไม่ประกอบ
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บทขยายว่า ตทายตฺตวุตฺติตาย ความผิดนั้นจึงมี และท่านอาจารย์ได้ประกอบบทขยายไว้ เพราะฉะนั้น 
ความผิดจึงไม่มี ฯ ค าบางอย่างที่ควรกล่าวมีอยู่ ฯ ท่านอาจารย์นั่นได้กล่าววิกัปป์ต้นในฎีกานี้แล้ว
กล่าวไว้ในอภิธัมมวตารฎีกาภายหลัง ฯ วิกัปป์ท้ายในฎีกานี้ ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ก่อนในอภิธัมมา-
วตารฎีกานั้น ฯ ความจริง ในอภิธัมมาวตารฎีกานั้น ท่านกล่าวไว้ว่า ธรรมชาตที่ประกอบในจิต โดย
ความเป็นอวิปปโยคะ หรือมีในจิตนั้น ชื่อว่าเจตสิก เพราะเป็นไปเนื่องกับจิตนั้น ฯ เพราะฉะนั้น 
ความผิดนั้น จึงไม่มี ฯ หรืออีกนัยหนึ่ง ฯ ธรรมชาตที่ประกอบในจิต เพราะความเป็นอวิปปโยคะ ชื่อ
ว่าเจตสิก ฯ ชื่อว่าเจตะ เพราะวิเคราะห์ว่า จินฺเตติ ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมคิด ย่อมรู้อารมณ์ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าเจตะ คือจิต ฯ จิติ-ธาตุ มีความหมายว่า คิด-รู้, ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1033, วุทธิ อิ ที่ จิติ-ธาตุ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1034 ฯ บทว่า เจตสิ มี
วิธีการท ารูปคือ ลง สฺมึ-วิภัตติหลัง เจต-ศัพท์, เปลี่ยน สฺมึ เป็น อิ ด้วยสูตร มโนคณาทิโต สฺมึนานมิ
อา1035, ลง สฺ อาคม ด้วยสูตร ส สเร วาคโม1036 ฯ ชื่อว่านิยุตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิยุชฺชติ ความว่า 
ขันธ์ 3 มีเวทนาขันธ์เป็นต้นใด ย่อมประกอบ เพราะเหตุนั้น ขันธ์ 3 มีเวทนาขันธ์เป็นต้นนั้น ชื่อว่า
นิยุตตะ ฯ นิ บทหน้า ยุช-ธาตุ มีความหมายว่า ประกอบ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1037, 
ลบ ชฺ ท้ายธาตุ และซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ1038 ฯ บทว่า เจตสิก  มีวิธีการท ารูปคือ 
ลง ณิก ปัจจัย หลัง เจต-ศัพท์ ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิทานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ1039, 
ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ,1040 ลง สฺ อาคม ด้วยสูตร ส สเร วาคโม1041 ฯ 
 (83) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้รูปวิเคราะห์ที่ทั่วไปทั้งกัตตุสาธนะและกัมมสาธนะของ
บทว่า รูปํ จึงกล่าวรูปวิเคราะห์ว่า รุปฺปตีติ รูปํ ฯ ธรรมชาตใด ย่อมเปลี่ยนแปร (สลาย) อธิบายว่า 
ย่อมถึงความเปลี่ยนแปร เพราะปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและความร้อนเป็นต้น อันเป็นเหตุ 
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ารูปะ เป็นกัตตุสาธนะ ฯ บทว่า รุปฺปติ มาจาก รุป-ธาตุ มีความหมาย
ว่า เสื่อม-วอดวาย ฯ ความแปรผัน คือ การถึงการเปลี่ยนแปร ฯ ติ -วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร 
ทิวาทิโต โย1042, เปลี่ยน ปฺ ท้ายธาตุ กับ ย ปัจจัย เป็น ป ด้วยสูตร ตถา กตฺตริ จ1043, ซ้อน ปฺ ด้วย
สูตร ปรเทฺวภาโว าเน1044 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ธรรมชาตใด อันปัจจัยทีเ่ป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและ
ความร้อนเป็นต้น อันเป็นผู้กระท าให้ถึงความเปลี่ยนแปร เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ารูปะ เป็น
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กัมมสาธนะ ฯ บทว่า รุปฺปติ มาจาก รุป-ธาตุ, เต-วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ โย1045, 
เปลี่ยน ย ปัจจัย เป็น ป ด้วยสูตร ปุพฺพรูปญฺจ1046, น าเข้าประกอบกัน แล้วเปลี่ยน เต-วิภัตติฝ่าย  
อัตตโนบท เป็น ติ-วิภัตติฝ่ายปรัสสบท ด้วยสูตร อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต 1047 ฯ บทว่า รูปํ มีวิธีการ
ท ารูปคือ รุป-ธาตุ มีความหมายว่า เสื่อม-วอดวาย, ลง อ ปัจจัย ในกัตตุสาธนะและกัมมสาธนะ ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1048, ทีฆะ อุ ที่ รุป-ธาตุ เป็น อู ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆ-
วิปรีตาเทสโลปาคมา จ1049 ฯ 
 ในนัยที่ 1 บทว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ เป็นบทเหตุในบทว่า รุปฺปติ ฯ บทว่า รุปฺปติ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก หรือกัมมกัตตุวาจก ฯ ในนัยที่ 2 บทว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ เป็นกัตตาใน
บทว่า รุปฺปติ ฯ บทว่า รุปฺปติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (84) เพ่ือให้รู้ความหมายของบทว่า รุปฺปติ ว่าเป็นได้ทั้งกัตตุสาธนะและกัมมสาธนะ ท่าน
อาจารย์จึงกล่าวค าว่า สีตุณฺหาทิ เป็นต้น ฯ บทว่า รุปฺปติ มีความหมายว่า ธรรมชาตที่ชื่อว่ารูปะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมถึงความเปลี่ยนแปร ด้วยปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและความร้อน
เป็นต้น หรืออันปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและความร้อนเป็นต้นให้ถึงความเปลี่ยนแปร ฯ 
ความหนาวเย็นด้วย ความร้อนด้วย ชื่อว่าสีตุณหะ ความหนาวเย็นและความร้อนเป็นเบื้องต้นแห่ง
ธรรมชาตมีความหิวกระหายเป็นต้นเหล่าใด ธรรมชาตเหล่านั้นมีความหิวกระหายเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อ
ว่าสีตุณหาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาความหิวกระหายเป็นต้น ฯ ชื่อว่าวิโรธิ เพราะวิเคราะห์ว่า   
วิรุชฺฌนฺติ ความว่า ปัจจัยเหล่าใด ย่อมตรงกันข้าม (เป็นข้าศึก) เพราะเหตุนั้น  ปัจจัยเหล่านั้น ชื่อว่า  
วิโรธิ ฯ วิ บทหน้า รุธิ-ธาตุ มีความหมายว่า ปิดกั้น-ขีดขวาง, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ1050 ฯ 
อันเป็นข้าศึกด้วย อันเป็นข้าศึกเหล่านั้น เป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิโรธิปัจจยะ ความ
หนาวเย็นและความร้อนเป็นต้นด้วย ความหนาวเย็นและความร้อนเป็นต้นนั้น เป็นปัจจัยที่เป็นข้าศึก
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีตุณหาทิวิโรธิปัจจยะ ฯ ความเปลี่ยนแปร ชื่อว่าวิการะ ฯ บทว่า   
อาปชฺชติ มาจาก อา บทหน้า ปท-ธาตุ มีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ติ-วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วย
สูตร ทิวาทิโต โย1051, เปลี่ยน ทฺ ท้าย ปท-ธาตุ กับ ย เป็น ช ด้วยสูตร ตถา กตฺตริ จ1052, ซ้อน ชฺ ด้วย
สูตร ปรเทฺวภาโว าเน1053 ฯ บทว่า อาปาทิยติ มาจาก อา บทหน้า ปท-ธาตุ, ลง เต-วิภัตติ, ลง ย 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ โย1054, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร อิวณฺณาคโม วา1055, วุทธิ อ ของ ปท-ธาตุ 
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เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1056 ฯ วา-ศัพท์ ใช้ในความหมายว่า วิกัปปะ ฯ แม้ในคัมภีร์อภิธัมมาวตาร
ฎีกา ท่านกล่าวไว้ว่า ธรรมชาตชื่อว่ารูปะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมถึงความเปลี่ยนแปร ด้วยปัจจัยที่
เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและความร้อนเป็นต้น หรืออันปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นและ
ความร้อนเป็นต้นให้ถึงความเปลี่ยนแปร ฯ 
 บทว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ วิการ  เป็นบทเหตุในบทว่า อาปชฺชติ ฯ ลง หิ-ตติยาวิภัตติ 
ด้วยสูตร เหตฺวตฺเถ จ1057 ฯ บทว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า อาปาทิยติ ฯ ลง หิ-
ตติยาวิภัตติ ด้วยสูตร กตฺตริ จ1058 ฯ  บทว่า วิการ  เป็นบทกรรม ในสองบทว่า อาปชฺชติ และ        
อาปาทิยติ ฯ บทว่า อาปชฺชติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อาปาทิยติ เป็น อาขยาตบท    
กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (85) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้ค าที่กล่าวว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ วิการมาปชฺชติ    
อาปาทิยติ ส าเร็จตามพระบาลี จึงกล่าวค าว่า เตนาห เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ตรัสว่า ย่อมเปลี่ยนแปร เพราะความหนาวเย็นบ้าง ย่อมเปลี่ยนแปร เพราะความร้อนบ้าง ดังนี้เป็นต้น 
ฯ ในค าว่า สีเตนปิ รุปฺปติ อุเณฺหนปิ รุปฺปติ นี้ อาห-ศัพท์ไม่ได้สัมพันธ์กับ อิติ-ศัพท์ เพราะไม่มี อิติ-
ศัพท์ จึงกล่าว อิติ ไว้ ฉันใด ฯ เพราะท่านไม่ได้กล่าว อาทิ-ศัพท์ด้วยทุติยาวิภัตติ อาห-ศัพท์ จึงไม่ได้
สัมพันธ์กับ อาทิ-ศัพท์ ดังนั้น จึงกล่าว อาทิ ไว้ ฉันนั้น ฯ เพราะฉะนั้น จึงตัดบทเป็น เตนาห ภควา พึง
ออกเสียงว่า สีเตนปิ รุปฺปติ อุเณฺหนปิ รุปฺปตีติอาทิ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงศัพท์อ่ืน ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ จึง
สงเคราะห์ได้ว่า ย่อมเปลี่ยนแปร เพราะความหิวบ้าง ย่อมเปลี่ยนแปร เพราะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เลื้อยคลาน ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาห ฯ บทว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บท
ว่า อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า สีเตนปิ รุปฺปติ อุเณฺหนปิ รุปฺปตีติอาท ิเป็นลิงคัตถะ ฯ  
 (86) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ความย่อของการเปลี่ยนแปรในค าว่า รุปฺปติ ในพระบาลี 
จึงกล่าวค าว่า รปฺุปนญฺเจตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเอง ในเมื่อมี
การประชุมแห่งปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้น คือเมื่อมีการพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยที่เป็น
ข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้น ชื่อว่าความเปลี่ยนแปรในค าว่า รุปฺปติ นี้ที่กล่าวไว้ในพระบาลี ฯ 
 ความเปลี่ยนแปร ชื่อว่ารุปปนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ จ -ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ความ
หนาวเย็น เป็นเบื้องต้นแห่งธรรมชาตเหล่าใด ธรรมชาตเหล่านั้น ชื่อว่าสีตาทิ  อันเป็นข้าศึกด้วย อัน
เป็นข้าศึกเหล่านั้น เป็นปัจจัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิโรธิปัจจยะ อันมีความหนาวเย็นเป็นต้นด้วย 
อันมีข้าศึกเป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสีตาทิวิโรธิปัจจยะ ฯ ความไป คือความเป็นไป
ร่วมกัน ชื่อว่าสมวายะ ความเป็นไปร่วมกันแห่งปัจจัยอันเป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้น ชื่อว่า      
สีตาทิวิโรธิปัจจยสมวายะ ฯ ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัตติ ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิม ชื่อว่าวิสทิ-      
สุปปัตติ คือ ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมของรูปที่เกิดขึ้นภายหลังไม่เป็นเหมือนรูปที่เกิดขึ้นก่อน ฯ 
เอว-ศัพท์ ย่อมห้ามความเปลี่ยนแปลง ฯ 

                                                      

 1056 รูป. -/434/318. 
 1057 รูป. -/297/181. 
 1058 รูป. -/78,293/63,176. 



 197 

 รุปฺปน  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า รุปฺปน  ฯ บทว่า สีตาทิ-    
วิโรธิปจฺจยสมวาเย เป็นบทภาวสัตตมี ฯ บทว่า สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า อุปฺปชฺชติ  ฯ บทว่า 
วิสทิสุปฺปตฺติเยว เป็นบทสัญญี ฯ 
 (87) เพราะกล่าวค าว่า รุปฺปนญฺเจตฺถ สีตาทิวิโรธิปจฺจยสมวาเย วิสทิสุปฺปตฺติเยว ท่าน
อาจารย์เมื่อตั้งค าทักท้วงแล้วจะเฉลย จึงกล่าวค าว่า ยทิ เป็นต้น ฯ ค าทักท้วงว่า ถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้น
ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิม ในเมื่อมีการประชุมแห่งปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้น ชื่อว่า
ความเปลี่ยนแปร แม้อรูปธรรมก็ควรเรียกว่า รูป คือถึงการเรียกว่า รูป ไดม้ิใช่หรือ ฯ 
 เอว -ศัพท์ มีความหมายว่านิทัสสนะ ฯ ปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า รูปธรรมทั้งหลาย หาถึงการ
เรียกว่ารูปได้อย่างเดียวไม่ ฯ ถึงการเรียกว่า รูป ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ แม้อรูปธรรมก็ควรเรียกว่า รูป 
ได ้เพราะไดค้วามเกิดข้ึนที่ไม่เหมือนเดิม ในเมื่อมกีารประชุมแห่งปัจจัยที่เป็นข้าศึก ฯ 
 ยทิ-ศัพท์ เป็นบทปริกัปปะ ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะ ฯ บทว่า อรูปธมฺมานมฺปิ เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า โวหาโร ฯ บทว่า รูปโวหาโร เป็นบทกัตตาในบทว่า อาปชฺชติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (88)  เฉลยว่า อรูปธรรมทั้งหลาย เรียกว่ารูปไม่ได้ ฯ เพระเหตุอะไร ฯ เพราะบัณฑิต
ประสงค์เอาความเปลี่ยนแปรที่ปรากฏชัดแล้วนั่นแล โดยความสามารถแห่งศัพท์ มี สีต-ศัพท์เป็นต้น ฯ 
การถือเอา คือใส่ สีต-ศัพท์ เป็นต้นในพระสูตร ชื่อว่าสีตาทิคคหณะ ฯ ความเป็นคือความสามารถแห่ง 
สีต-ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าสีตาทิคคหณสามัตถิยะ ฯ ความเปลี่ยนแปรที่ปรากฏชัดยิ่ง ชื่อว่าวิภูตตระ ฯ ลง 
ตร ปัจจัย ด้วยสูตร วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺ า1059 ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามความเปลี่ยนแปรที่ไม่ปรากฏชัด ฯ 
ความเปลี่ยนแปรที่บัณฑิตประสงค์เอา คือปรารถนาเอา ชื่อว่าอธิปเปตะ ความเป็นแห่งความเปลี่ยน
แปรที่บัณฑิตประสงค์เอา ชื่อว่าอธิปเปตัตตะ ฯ 
 บทว่า สีตาทิคหณสามตฺถิยโต เป็นบทเหตุในบทว่า อธิปฺเปตตฺตา ฯ บทว่า วิภูตตรสฺเสว 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รุปฺปนสฺส ฯ บทว่า รุปฺปนสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อธิปฺเปตตฺตา ฯ บท
ว่า อธิปฺเปตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า นาปชฺชติ ฯ  
 (89) ท่านอาจารย์ท าค าที่กล่าวไว้ว่า สีตาทิคหณสามตฺถิยโต วิภูตตรสฺเสว รุปฺปนสฺส    
อธิปฺเปตตฺตา ให้มั่นคงอย่างยิ่ง จึงกล่าวค าว่า อิตรถา หิ เป็นต้น ฯ ความจริง เมื่อก าหนดเนื้อความ
นอกไปจากนี้ คือเมื่อมีความเปลี่ยนแปรที่ไม่ปรากฏชัดอ่ืนจากความเปลี่ยนแปรที่ปรากฏชัด ความ
เปลี่ยนแปรที่ปรากฏชัดก็ส าเร็จด้วยค าทีไ่ม่แปลกกันเลยว่า รุปฺปติ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน์
อะไร ด้วยศัพท์ มี สีต-ศัพท์เป็นต้นเล่า ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ (จริงอยู่) ฯ อันทั่วไปด้วย อันทั่วไปนั้น เป็นค าด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าสามัญญวจนะ ค าท่ีไม่แปลกกันเลยว่า รุปฺปติ ฯ เอว-ศัพท์ ห้าม สีต-ศัพท์เป็นต้น ฯ 
 บทว่า อิตรถา เป็นบทภาวะในบทว่า สติ ฯ บทว่า สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า 
ปริยตฺต  ฯ บทว่า รุปฺปตีติ อวิเสสวจเนเนว เป็นบทกรณะในบทว่า ปริยตฺต  ฯ บทว่า ปริยตฺต  เป็นกิริยา
บท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กึ ฯ บทว่า กึ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า สีตาทิคฺคหเณน 
เป็นบทสหาทิโยคตติยา ในบทว่า กึ ฯ 
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 (90) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า สีต -ศัพท์เป็นต้นในพระสูตร มีประโยชน์ให้รู้
ความหมายนี้ จึงกล่าวค าว่า ตํ ปน เป็นต้น ฯ ก็ศัพท์ว่า สีต เป็นต้นนั้น มีประโยชน์ให้รู้อย่างนี้ว่า 
ความเปลี่ยนแปรแห่งรูป อันปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้นถูกต้องแล้ว ปรากฏชัดกว่า 
เพราะฉะนั้น ความเปลี่ยนแปรเช่นนั้นแหละ บัณฑิตประสงค์เอาในบทว่า รุปฺปติ นี้ ฯ 
 ปน-ศัพท์ มีความหมายว่าวิเสสะ ฯ ความหนาวเย็น เป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัยใด ปัจจัยนั้น 
ชื่อว่าสีตาทิ ฯ รูปอันปัจจัยที่เป็นข้าศึกมีความหนาวเย็นเป็นต้นย่อมถูกต้อง ชื่อว่าผุฏฐะ ฯ เอว-ศัพท์ 
ห้ามความเปลี่ยนแปรที่ไม่ชัด ฯ ความหมาย คือประโยชน์ อันบัณฑิตให้รู้ แห่ง สีต -ศัพท์เป็นต้นใด  
สีต -ศัพท์เป็นต้นนั้น ชื่อว่าญาปนัตถะ ฯ 
 บทว่า ต  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า สีตาทินา เป็นบทกัตตาในบทว่า ผุฏฺ สฺส ฯ บทว่า ผุฏฺ สฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า รุปฺปน  ฯ บทว่า รุปฺปน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วิภูตตร  เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า รุปฺปน  ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า อธิปฺเปต  ฯ บทว่า ตเทว เป็นบทกรรมในบทว่า 
อธิปฺเปต  ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า อธิปฺเปต  ฯ บทว่า อธิปฺเปต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า าปน- ฯ บทว่า าปนตฺถ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ต  ฯ 
 (91) เพ่ือทักท้วงในภพภูมิอ่ืน ท่านอาจารย์จึงเริ่มค าว่า ยทิ เป็นต้น ฯ ค าทักท้วงว่า ถ้า
เมื่อเป็นเช่นนั้น คือเมื่อมีการถือเอาความเปลี่ยนแปรที่ปรากฏชัด ท าไม ในพรหมโลก จึงเรียกว่ารูป ฯ 
ความจริง ปัจจัยที่เป็นตัวเบียดเบียนสรีระของพรหมทั้งหลายมีความหนาวเย็นเป็นต้น ไม่มีในพรหม
โลกนั้น ฯ  
 ค าว่า น หิ เป็นต้น เป็นค าแสดงความบริบูรณ์ของค าทักท้วง ฯ หิ -ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ 
(จริงอยู่) ฯ ชื่อว่าอุปฆาตกะ เพราะวิเคราะห์ว่า อุปฆาตนฺติ ความว่า ความหนาวเย็นเป็นต้นเหล่าใด 
ย่อมเข้าไปท าร้าย คือเบียบเบียนร่างกาย เพราะเหตุนั้น ความหนาวเย็นเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอุปฆาต
กะ ฯ 
 บทว่า ยทิ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า สติ ฯ บทว่า เอว  เป็นบทลักขณะในบทว่า สติ ฯ บท
ว่า กถ  เป็นค าถาม ฯ บทว่า พฺรหฺมโลเก เป็นบทอาธาระในบทว่า สิยา ฯ บทว่า รูปโวหาโร เป็นบท 
กัตตาในบทว่า สิยา ฯ บทว่า น เป็นบทปฏิเสธะในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
อตฺถิ ฯ บทว่า อุปฆาตกา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สีตาทโย ฯ บทว่า สีตาทโย เป็นบทกัตตาในบทว่า 
อตฺถิ ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นนิบาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ  
 (92) เฉลยว่า กิญฺจาปิ เป็นต้น ฯ ความว่า ปัจจัยที่เป็นตัวท าร้ายคือเบียดเบียนอันต่างด้วย
สัมผัสแห่งความหนาวเย็นเป็นต้นจะไม่มีแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ความหนาวเย็นเป็นต้นที่เป็นปัจจัยตัว
สนับสนุนคือเกื้อหนุนอุปถัมภ์ก็มีอยู่ เพราะฉะนั้น ความเปลี่ยนแปรในพรหมโลกนี้ ย่อมเกิดมีได้ด้วย
อ านาจปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนนั้น ฯ 
 พึงทราบบทว่า กิญฺจาปิ เป็นนิบาตบทหนึ่ง ในเมื่อมีการก าหนดชื่อพิเศษ ฯ ชื่อว่าอนุค -
คาหกะ เพราะวิเคราะห์ว่า อนุคฺคณฺหนฺติ ความว่า ความหนาวเย็นเป็นต้นเหล่าใด ย่อมสนับสนุน คือ
เกื้อหนุนร่างกาย เพราะเหตุนั้น ความหนาวเย็นเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอนุคคาหกะ ฯ ความจริง พวก
พรหม ย่อมมีอุตุชรูปปรากฏอยู่ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสาภิธานารัมภะ ฯ อ านาจคือความเกี่ยวข้องแห่ง
ความหนาวเย็นที่เป็นปัจจัยสนับสนุนเหล่านั้น ชื่อว่าตังวสะ ลงนิคคหิตอาคม ข้างหน้า (ต ) ฯ 
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 บทว่า กิญฺจาปิ เป็นบทอุปคมนิบาตในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า อุปฆาตกา เป็นบทกัตตาใน
บทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า นตฺถิ เป็นนิบาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อนุคฺคาหกา เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ 
ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นนิบาตบทในกัตตุวาจก ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า สมฺภวติ ฯ บทว่า ต -
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺภวติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า สมฺภวติ ฯ บท
ว่า รุปฺปน  เป็นบทกัตตาในบทว่า สมฺภวติ ฯ บทว่า สมฺภวติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ 
เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (93) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้นัยแห่งการเฉลยที่สมควรอ่ืนอีก จึงกล่าวค าว่า อถวา   
เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ มีการเรียกว่า รูป ได้ ในพรหมโลกนั้น เพราะไม่ล่วงเลยความเปลี่ยนแปร
นั้นคือสภาวะความเปลี่ยนแปรนั้นไปไดเ้ลย ฯ 
 บทว่า อถวา เป็นบทอภินนนิบาต ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ คือกิริยาการเปลี่ยนแปร ฯ 
ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ หมายถึงความเป็นของตนคือการเปลี่ยนแปร ฯ สภาวะนั้น ชื่อว่า    
ตังสภาวะ ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า (ต ) ฯ การไม่ล่วงเลยสภาวะคือความเปลี่ยนแปรนั้น ชื่อว่า        
ตังสภาวานาติวัตตนะ ฯ การเรียกว่า รูป ชื่อว่ารูปโวหาระ ฯ 
 บทว่า ต สภาวานาติวตฺตนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบท  
อาธาระในบทว่า โหติ ฯ บทว่า รูปโวหาโร เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ 
ฯ 
 มีอธิบายว่า เหมือนอย่างน้ านม แม้เมื่อถูกรีดมาแล้ว เรียกว่า น้ านม เพราะไม่ล่วงเลย
สภาวะคือความเป็นน้ านมนั้น ฉันใด มีการเรียกว่า รูป ได้ เพราะแม้ความไม่เปลี่ยนแปรก็ไม่ล่วงเลย
ความเปลี่ยนแปร ฉันนั้น ฯ มีค ากล่าวไว้ว่า การก าหนดทั้งตอนต้นและตอนท้ายทั้ง 2 ควรแล้ว ฯ 
เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านอาจารย์นั้นนั่นแลก็แสดงข้อก าหนดทั้ง 2 ที่กล่าวคล้อยตามคัมภีร์ 
อภิธัมมาวตารฎีกา ฯ ความจริง ท่านอาจารย์กล่าวข้อก าหนดตอนต้นในฎีกานั้นไว้ภายหลังในที่นั้น 
แล้วกล่าวข้อก าหนดตอนท้ายไว้ก่อนในที่นี้ ฯ ความจริง ถ้ามีการเรียกว่า รูป ได้อย่างนั้น ในพรหมโลก 
ย่อมไม่ได้ความเบียดเบียนอันมีสัมผัสแห่งความหนาวเย็นเป็นต้นเป็นพิเศษในพรหมโลกนั้น ฯ แท้จริง 
มีการเรียกว่า รูป ได้ เพราะไม่ล่วงเลยความเปลี่ยนแปรนั้น ฯ แท้จริง มีการเรียกว่า รูป ได้ เพราะแม้
ความไม่เปลี่ยนแปรก็ไม่ล่วงเลยความเปลี่ยนแปร เหมือนอย่างน้ านม แม้เมื่อถูกรีดมาแล้ว เรียกว่า 
น้ านม เพราะไม่ล่วงเลยสภาวะคือความเป็นน้ านมนั้น ฉะนั้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ปัจจัยที่เป็นตัว
เบียดเบียนอันต่างด้วยสัมผัสแห่งความหนาวเย็นเป็นต้นจะไม่มีในพรหมโลกนั้นแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น 
ความหนาวเย็นเป็นต้นที่เป็นปัจจัยตัวสนับสนุนก็มีอยู่ ฯ ความจริง พวกพรหม ย่อมมีอุตุชรูปปรากฏ
อยู่ เพราะฉะนั้น จึงมีความเปลี่ยนแปรในพรหมโลกนั้น ดังนั้น ใคร ๆ จึงไม่ขัดขวางการเรียกว่า รูป ใน
พรหมโลกนั้นได้ ฯ 
 (94) เพ่ืออนุเคราะห์ต่อชนผู้ขลาดต่อคัมภีร์ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า อลํ เป็นต้น ฯ พอที
ด้วยการขยายความของรูปศัพท์อย่างเยิ่นเย้อ คือโดยประการอื่น ฯ 
 อล -ศัพท์ มีความหมายว่าปฏิเสธ เหมือนประโยคว่า อล  เม รชฺเชน พอทีด้วยการ
ครองราชย์แห่งเรา ฯ ความเยิ่นเย้อ ชื่อว่าปปัญจะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ป บทหน้า ปจิ -ธาตุ มี
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ความหมายว่า ขยาย-แผ่ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1060, ลงนิคคหิตอาคม ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1061, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ ด้วยสูตร 
วคฺคนฺต  วา วคฺเค1062 ฯ การขยายความอันมาก ชื่อว่าอติปปัญจะ ฯ 
 อล -ศัพท์ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อติปปญฺเจน เป็นบทสหาทิโยคตติยาในบทว่า อล  ฯ 
ความว่า ด้วยค าว่า อลมติปปญฺเจน นี้ ชื่อว่ารูป เพราะถูกเปลี่ยนแปร คือ ความสืบต่อของตนที่มีอยู่
เองนั่นแลย่อมให้ถึงการเปลี่ยนแปร ฯ ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้ค าประมาณเท่านี้ว่า ด้วยรูปวิเคราะห์
นี้ ความเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนเดิมเป็นเหตุในความสือต่อของตนใด ความสืบต่อนั้น ท่านแสดงว่า ความ
เปลี่ยนแปร ฯ ในส่วนนี้ อรูปธรรมย่อมไม่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อ ความจริง ค านั้นเป็นค าที่ผิด อรูป
ธรรม อันอนันตรปัจจัยเป็นต้นย่อมให้เกิดขึ้น หามีอยู่ไม่ ฯ รูป-ศัพท์ มีความเจริญในการถึงการเปลี่ยน
แปรได้ด้วยการสืบต่อ เพราะฉะนั้น อรูปธรรมทั้งหลาย อาจารย์บางพวกจึงกล่าวว่า ไม่เรียกว่า รูป ใน
พรหมโลกเหล่านั้น เพราะไม่มีการสืบต่อ ฯ อาจารย์พวกอ่ืนกล่าวว่า เรียกว่า รูป ได้ เพราะมีการ
กระทบกัน ฯ ตามมติของอาจารย์เหล่านั้น รูปที่มีการกระทบกันนั่นเองจึงมีการเกี่ยวข้องกับการ
เรียกว่า รูป แม้ก็จริง ถึงกระนั้น แม้การรวมกลุ่ม โดยการรวมของอวัยวะ ก็เรียกว่า รูป ได้ 
เพราะฉะนั้น รูปทั้งหมดแล ย่อมได้การเรียกว่า รูป ฯ 
 (95) ธรรมชาตที่ออกไปแล้วจากตัณหา ที่เรียกว่า "วานะ" เพราะร้อยรัด คือเย็บไว้ซึ่งภพ
น้อยภพใหญ่ หรือเพราะว่า เป็นเครื่องดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้น เพราะเหตุนั้น อสังขตวัตถุนั้น ชื่อว่า
นิพพาน ฯ 
 ชื่อว่าภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า ภวนฺติ ชายนฺติ เอตฺถ สตฺตา นามรูปธมฺมา จ ความว่า 
สัตว์และนามรูปธรรมทั้งหลาย ย่อมเกิดในโอกาสนี้ เพราะเหตุนั้น โอกาสนั้น ชื่อว่าภาวะ คือภพน้อย 
ฯ ภุ-ธาตุ มีความหมายว่า เกิด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1063, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วย
สูตร อญฺเ สุ จ1064, เปลี่ยน โอ เป็น อว ด้วยสูตร โอ อว สเร1065 ฯ ภพใหญ่ ชื่อว่าอภวะ ฯ ความจริง 
อ-อักษรมีความหมายว่า เจริญ-ใหญ่ เหมือนค าว่า ผลาผล  อเสขา ธมฺมา เป็นต้น ฯ ภพน้อยด้วย ภพ
ใหญ่ด้วย ชื่อว่าภวาภวะ ฯ การร้อยรัด คือการเย็บ ชื่อว่าวินนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ  วุ-ธาตุ มี
ความหมายว่า เย็บ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1066, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 1067, ลง นา ปัจจัยตรงกลาง ด้วยสูตร กิยาทิโต นา1068, เปลี่ยน อุ ที่ วุ-ธาตุ เป็น อิ ด้วยสูตร  
กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1069 ฯ หรือเป็น วิ-ธาตุ มีความหมายว่า เย็บ ก็
ได้ ฯ วิธีการท ารูปเหมือนที่กล่าวมาแล้ว ฯ หรือเป็น วิน-ธาตุ มีความหมายว่า เย็บ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วย
                                                      

 1060 รูป. -/568/414. 
 1061 รูป. -/488/351. 
 1062 รูป. -/49/46. 
 1063 รูป. -/568/414. 
 1064 รูป. -/434/318. 
 1065 รูป. -/435/319. 
 1066 รูป. -/596/434. 
 1067 รูป. -/570/417. 
 1068 รูป. -/513/373. 
 1069 รูป. -/488/351. 
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สูตร นนฺทาทีหิ ยุ1070 ฯ ไขความว่า เพราะ วุ วิ และวิน-ธาตุ เป็นธาตุที่หมายถึงการเย็บ เหตุกล่าวถึง
การร้อยรัดสันดานด้วยการส ารวมเป็นต้น ฯ การเย็บ ชื่อว่าสั งสิพพนะ ฯ ส  บทหน้า สิวุ-ธาตุ มี
ความหมายว่า เย็บ, ลง ยุ ปัจจัย, เปลี่ยน ยุ เป็น อน, ซ้อน วฺ, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ ด้วย จ -ศัพท์ ใน
สูตร โท ธสฺส จ1071 ฯ ชื่อว่าวานะ เพราะวิเคราะห์ว่า วินติ ความว่า ตัณหาใด ย่อมร้อยรัด คือเย็บภพ
ใหญ่ด้วยอ านาจสุคติและทุคติไว้ในภพอ่ืน ๆ ได้แก่ย่อมกระท าให้เป็นเหมือนท าการเย็นชุน เพราะเหตุ
นั้น ตัณหานั้น ชื่อว่าวานะ ฯ วุ หรือ วิ-ธาตุ มีความหมายว่า เย็บ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณ -
ปเทเสสุ จ1072, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1073, ทีฆะ อ ที่ อน เป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1074 ฯ ตัณหา เรียกว่า วานะ ชื่อว่าวานสังขาตะ ฯ ชื่อ
ว่าตัณหา เพราะวิเคราะห์ว่า ตสติ ปาปมิจฺฉติ เอตาย ความว่า สัตว์ ย่อมกระหาย คือต้องการความ
ชั่ว ด้วยธรรมชาตินั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าตัณหา ฯ หรือชื่อว่าตัณหา เพราะวิเคราะห์ว่า 
ตสติ ความว่า ธรรมชาติใด ย่อมกระหายคือหิวอารมณ์ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าตัณหา ฯ 
ตส-ธาตุ มีความหมายว่า หิว-กระหาย, ลง ห ปัจจัย และเปลี่ยน ส ท้ายธาตุ เป็น ณฺ, ด้วยสูตร วชาทีหิ 
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1075 หรือสูตร ตณฺหาทโย, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต 
อาปจฺจโย1076 ฯ ชื่อว่านิกขันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิกฺขมติ ความว่า ธรรมชาตใด ย่อมออกไป เพราะ
เหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่านิกขันตะ ฯ นิ บทหน้า กมุ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป ฯ นิ-ศัพท์ เป็นอุปสัค
ที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1077, เปลี่ยน ต เป็น นฺต 
พร้อมลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ1078, เปลี่ยน ก เป็น ข ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส 
จ1079, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1080 ฯ ธรรมชาตที่ออกไปแล้วจากตัณหาชื่อว่า
วานะ เรียกว่านิพพาน เป็นอมาทิปรตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า นิพฺพาติ มาจาก นิ บทหน้า วา-ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ผูก ฯ นิ-ศัพท์ เป็นอุปสัคที่เปลี่ยนความหมายของธาตุ ฯ อธิบายว่า วา-ธาตุ มี
ความหมายว่า สงบ ฯ ติ-วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ1081, ลบ อ ปัจจัย ด้วยสูตร    
โลปญฺเจตฺตมกาโร1082, ซ้อน วฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1083, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ ด้วย จ-ศัพท์ ใน

                                                      

 1070 รูป. -/596/434. 
 1071 รูป. -/27/20. 
 1072 รูป. -/597/435. 
 1073 รูป. -/570/417. 
 1074 รูป. -/488/351. 
 1075 รูป. -/660/483. 
 1076 รูป. -/176/101. 
 1077 รูป. -/606/441. 
 1078 รูป. -/618/447. 
 1079 รูป. -/27/20. 
 1080 รูป. -/49/46. 
 1081 รูป. -/433/318. 
 1082 รูป. -/487/350. 
 1083 รูป. -/40/33. 
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สูตร โท ธสฺส จ1084 ฯ ไฟ คือราคะ ชื่อว่าราคัคคิ ไฟคือราคะ เป็นเบื้องต้นแห่งไฟใด ไฟนั้น ชื่อว่า
ราคัคคิอาทิกะ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต 1085 
ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาไฟคือโทสะและโมหะเป็นต้น ฯ ชื่อว่านิพพาน เพราะเป็นเครื่องดับไฟคือ
ราคะ โทสะและโมหะเป็นต้น เป็นกรณสาธนะ ฯ 
 บทว่า ภวาภว  เป็นบทกรรมในบทว่า วินนโต ส สิพฺพนโต ฯ บทว่า วินนโต ส สิพฺพนโต เป็น
บทเหตุในบทว่า วาน- ฯ บทว่า วานสงฺขาตาย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตณฺหาย ฯ บทว่า ตณฺหาย 
เป็นบทอปาทานะในบทว่า นิกฺขนฺต  ฯ บทว่า นิกฺขนฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมชาต  ฯ บทว่า 
ธมฺมชาต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า นิพฺพาติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ วา -ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ 
บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะในบทว่า นิพฺพาติ ฯ บทว่า ราคคฺคิอาทิโก เป็นบทกัตตาในบทว่า นิพฺพาติ 
ฯ อิต-ิศัพท ์เป็นบทเหตุในบทว่า นิพฺพาน  ฯ บทว่า นิพฺพาน  เป็นบทสัญญา ฯ 

พรรณนาปริจเฉทท่ี 1 
 (96) ท่านอาจารย์ครั้งท าการพรรณนาเนื้อความแห่งคาถามีค าว่า วุตฺตา เป็นต้นในคัมภีร์
นั้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ ประสงค์จะท าการพรรณนานิเทสต่อไป จึงกล่าวค าว่า อิทานิ เป็นต้น 
 ประกอบความว่า เพราะการอธิบายสภาวธรรมที่มีการจ าแนก เว้นการจ าแนกเสีย ย่อมมี
ไม่ได้ ฉะนั้น บัดนี้ ท่านอาจารย์หวังจะแสดงการจ าแนกเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน   
พระอภิธรรมตามที่ยกขึ้นแสดงไว้ตามล าดับอุเทส เมื่อจะเริ่มจ าแนกแสดงจิต ด้วยอ านาจข้อเบ็ดเตล็ด
มี ภูมิ ชาติ และสัมปโยคะเป็นต้นก่อน จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ จิตตํ ตาว ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 การจ าแนก ชื่อว่าวิภาคะ คือท าการจ าแนกสภาวธรรม ด้วยอ านาจข้อเบ็ดเตล็ดมี ภูมิ ชาติ 
เป็นต้น ฯ ภช-ธาตุ มีความหมายว่า จ าแนก, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ1086, ลบ ณฺ อนุพันธ์แล้ว  
วุทธิ อ ที่ ภ เป็น อา, เปลี่ยน ชฺ ท้ายธาตุ เป็น คฺ ด้วยสูตร กคา จชาน 1087 ฯ ชื่อว่าวิภาควันตะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า วิภาโค เอเตสมตฺถิ ความว่า การจ าแนก คือการแยก มีอยู่ แก่ธรรมเหล่านั้น เพราะเหตุ
นั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าวิภาควันตะ ฯ บทว่า เอเตส  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อตฺถิ ฯ ลง วนฺตุ 
ปัจจัย ด้วยสูตร คุณาทิโต วนฺตุ1088 ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ฯ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ 
หมายความว่า ความเป็นกามาวจรธรรมเป็นต้น และความเป็นกุศลธรรมเป็นต้น มีเป็นปกติ ฯ การ
อธิบาย คือการประกาศ ชื่อว่าวิภาวนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ การอธิบายสภาวธรรม ชื่อว่าสภาววิภาวนะ 
ฯ การจ าแนก ชื่อว่าวิภาคะ ฯ ประการแห่งธรรมเหล่าใดที่ท่านอาจารย์ยกขึ้นแสดงแล้ว ธรรมเหล่านั้น 
ชื่อว่ายถาอุททิฏฐะ ประการพิเศษ มี จิต เป็นต้น แห่งธรรมเหล่าใด ที่อาจารย์ยกขึ้นแสดงแล้ว ธรรม
เหล่านั้น ชื่อว่ายถาอุททิฏฐะ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ เนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน
พระอภิธรรม ชื่อว่าอภิธัมมัตถะ ฯ ล าดับแห่งอุเทส ชื่อว่าอุทเทสักกมะ ความว่า ตามที่ยกขึ้นแสดงไว้
ตามล าดับอุเทส คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ฯ การจ าแนก ชื่อว่าวิภาคะ ฯ ชื่อว่าภูมิ หมายถึง ภูมิ 4 
มี กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ ฯ ชื่อว่าภูมิ เพราะวิเคราะห์ว่า ภวนฺติ เอตฺถ ความว่า สัตว์
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และธรรมทั้งหลาย ย่อมมี คือเป็นไปในที่นี้และในอวัตถา เพราะเหตุนั้น ที่และอวัตถา จึงชื่อว่าภูมิ 
หมายถึง สถานที่และอวัตถา ฯ ความจริง อวัตถา เข้าใจกันว่าเหมือนสถานที่เป็นไปของสัตว์ผู้มีอวัตถา 
ฯ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น สัตว์ผู้มีอวัตถาเหล่านั้น ย่อมมีการรับความสุข ฯ ก็ อวัตถา ในที่นี้ เป็นภาวะที่
ธรรมทั้งหลายถูกกามตัณหาเป็นต้นก าหนดและไม่ก าหนดไว้ ฯ บรรดาภูมิทั้ง 4 นั้น ภูมิ 3 ข้างต้น พึง
ทราบด้วยอ านาจการที่กามตัณหาก าหนดและไม่ก าหนดทั้งสอง โลกุตตรภูมินอกนี้ พึงทราบด้วย
อ านาจเป็นอวัตถา ฯ ความจริง โลกุตตรธรรมย่อมไม่ได้สถานที่อ่ืนจากกามภพเป็นต้น ฯ ภู -ธาตุ มี
ความหมายว่า เป็น-มี, ลง มิ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1089 ฯ อาการที่เหมือนกัน 
แม้ที่แตกต่างกัน มีอยู่ในอาการนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าชาติ ได้แก่กุศลธรรมเป็นต้น อาการที่
เหมือนกัน แม้แตกต่างกัน ย่อมมี คือย่อมเป็นไปในอาการนี้ เพราะเหตุนั้น อาการนั้น ชื่อว่าชาติ คือ
อาการที่เสมอกัน ฯ ชาติ มี 4 อย่าง คือ กุศลชาติ อกุศลชาติ วิบากชาติ และกิริยาชาติ ฯ ชน -ธาตุ มี
ความหมายว่า เกิด, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1090, ลบ นฺ ที่เป็นพยัญชนะท้ายธาตุ ด้วย
สูตร คมขนหนรมาทีนมนฺโต1091, ทีฆะ อ ที่ ช เป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ1092 ฯ การประกอบกับประการมีการเกิดร่วมกันเป็นต้นของจิตพร้อมกับโสมนัส    
เป็นต้น ชื่อว่าสัมปโยคะ ฯ การประกอบร่วมในจิตเหล่านั้น ๆ อย่างนี้ว่า โสมนัสสุเปกขาทิฏฐิ-     
สัมปโยคะ ปฏิฆสัมปโยคะ ญาณสัมปโยคะ ชื่อว่าอาการะ ฯ ภูมิ ชาติ และสัมปโยคะ ชื่อว่าภูมิชาติ -
สัมปโยคะ ฯ ภูมิสัมปโยคะเป็นต้น แห่งสังขารเป็นต้นเหล่าใด สังขารเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าภูมิสัม - 
ปโยคาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา สังขาร ฌาน อารมณ์ และมรรค ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะ
แสดงจิตด้วยค าที่จะกล่าวว่า ด้วยอ านาจข้อเบ็ดเตล็ดมี ภูมิ ชาติ สัมปโยคะ สังขาร ฌาน อารมณ์ และ
มรรค ข้างต้นก่อน อย่างนี้ ฯ อ านาจ คือความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ อ านาจข้อเบ็ดเตล็ดมี ภูมิ ชาติ 
สัมปโยคะเป็นต้น ชื่อว่า ภูมิชาติสัมปโยคาทิวสะ ฯ 
 ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ตตฺถ จิตฺตํ ตาว ภูมิวเสน วิภชิตฺวา ดังนี้หมายเอานิเทสนี้ว่า 
บรรดาเนื้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม 4 ประการนั้น ข้าพเจ้าจะแสดงจิตก่อน 
จิต 4 ประเภท คือกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต ฯ ค านี้ว่า ด้วยอ านาจ
สังขารที่เป็นชาติสัมปโยคะ พึงทราบว่าท่านกล่าวหมายเอาบรรดาจิต 4 ประเภทเหล่านั้น ว่ากามาวจร
จิตนิเทส ค าว่า ด้วยอ านาจฌานที่ชาติสัมปโยคะ นี้ หมายเอารูปาวจรจิตนิเทส ค าว่า ด้วยอ านาจ
อารมณ์ที่เป็นชาติสัมปโยคะ นี้ หมายเอาอรูปาวจรจิตนิเทส ค าว่า ด้วยอ านาจมรรคที่เป็นชาติ -    
สัมปโยคะ นี้ หมายเอาโลกุตตรจิตนิเทส ฯ หวังจะแสดง คือเพ่ือแสดงโดยไม่เหลือไว้ ฯ บทว่า       
อารภิสฺสติ คือ อาจารย์เมื่อจะเริ่ม ฯ บรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า จิต ก่อน เป็นเบื้องต้นแห่งค าใด ค านั้น 
ชื่อว่ามีจิตเป็นเบื้องต้นก่อน เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ 
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในสองบทว่า อารภนฺโต และ อาห ฯ บทว่า ยสฺมา เป็นบท
กิริยาปรามสนเหตุในบทว่า น โหติ ฯ บทว่า วิภาควนฺตาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมาน  ฯ บทว่า 
ธมฺมาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สภาว- ฯ บทว่า สภาววิภาวน  เป็นบทกัตตาในบทว่า น โหติ ฯ บท
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ว่า วิภาเคน เป็นบทกรรมหรือบทอปาทานะในบทว่า วินา ฯ บทว่า วินา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า น 
โหติ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบท   
ญาปกเหตุในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ยถาอุทฺทิฏฺ าน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺถาน  ฯ บท
ว่า อิภิธมฺมตฺถาน  เป็นบทกรรมในบทว่า วิภาค  ฯ บทว่า อุทฺเทสกฺกเมน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
วิภาค  ฯ บทว่า วิภาค  เป็นกรรมในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ทสฺเสตุ เป็นบทตทัตถสัมปทานะในบทว่า 
นิทฺทิสิตุ ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า ตาว เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า 
วิภชิตฺวา ฯ บทว่า ภูมิชาติสมฺปโยคาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า วิภชิตฺวา 
เป็นบทสมานกาลกิริยาในบทว่า นิทฺทิสิตุ ฯ บทว่า นิทฺทิสิตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อารภนฺโต ฯ 
บทว่า อารภนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย ฯ บทว่า อาจริโย เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ 
บทว่า อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตตฺถ จิตฺต  ตาวาติอาทิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (97) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้ว่า ตาว-ศัพท์มีความหมาย 4 อย่าง คือ ปฐมะ-ก่อน กม-
ล าดับ วัคคัพภันตราเปกขน-การเพ่งถึงระหว่างวรรค และอนุชานนะ-การตามรู้ แต่ในที่นี้ ตาว-ศัพท์ มี
ความหมาย ปฐมะ-ก่อน  จึงกล่าวค าว่า ตาวสทฺโท เป็นต้น ฯ ตาว-ศัพท์ มีความหมายแห่งค าว่า     
"ป มํ" นี้ ฯ ศัพท์ว่า ตาว ชื่อว่าตาวสัททะ ฯ   
 ตาวสทฺโท เป็นบทกัตตาในบทว่า วตฺตติ ฯ บทว่า ป ม  เป็นบทสรูปะของบทว่า เอตสฺส ฯ 
บทว่า เอตฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อตฺเถ ฯ บทว่า อตฺเถ เป็นบทอาธาระในบทว่า วตฺตติ ฯ 
 (98) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ตาว-ศัพท์ สัมพันธ์เข้ากับบทว่า โหติ ในค าว่า จตุพฺพิธ  โหติ มิใช่
หรือ เมื่อ ตาว-ศัพท์มีความสัมพันธ์เข้ากับบทว่า โหติ ตาว-ศัพท์พึงกล่าวความหมายอะไร ถ้าไม่กล่าว
ความหมายว่า ปฐม -ก่อน ดังนั้น ความหมายในค าว่า ตตฺถ จิตฺต  ตาว นี้จะพึงมีอย่างไร ดังนี้ จึงกล่าว
ว่า ยถาอุทฺทิฏฺเ สุ จตูสุ อภิธมฺมตฺเถสุ ป มํ จิตฺตํ นิทฺทิสิยตีติ อยญฺเหตฺถตฺโถ ฯ ความหมาย        
ในนิเทสว่า ตตฺถ จิตฺต  ตาว คือ ความจริง ในนิเทสนี้ มีอธิบายความดังนี้ว่า บรรดาเนื้อความที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม 4 ประการ ตามท่ียกข้ึนแสดงไว้ ข้าพเจ้าจะแสดงจิตก่อน ฯ 
 ค าว่า ยถาอุทฺทิฏฺเ สุ นี้ เป็นเหตุให้รู้ความหมายที่สัมผัสเฉพาะด้วยบทว่า ตตฺถ ฯ ถามว่า 
ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์ไม่วางบทกิริยาว่า วุจฺจเต ไว้ แต่วางบทกิริยาว่า นิทฺทิสิยติ ไว้ ฯ ตอบว่า 
เพราะเป็นนิเทสของค าว่า ตตฺถ จิตฺต  ตาว จึงวางบทกิริยาว่า นิทฺทิสิยติ เพ่ือความเหมาะสมกับนิเทส 
ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ในค าว่า ตตฺถ จิตฺต  ตาว นี้ พระฎีกาจารย์จึงวางบทกิริยาว่า นิทฺทิสิยติ ที่
ไม่มีอยู่ไว้ ฯ ตอบว่า ความจริง บทว่า นิทฺทิสิยติ ไม่มี แต่ในการถือเอาความหมาย เมื่อพระฎีกาจารย์
วางบทกิริยาว่า นิทฺทิสิยติ ไว้ ตาว-ศัพท์ ที่กล่าวความหมายว่า ปฐมะ-ก่อน พึงสัมพันธ์เข้ากับบทว่า  
โหติ ในค าว่า จตุพฺพิธ  โหติ นี้ เมื่อมีความสัมพันธ์อย่างนั้น พึงมีความหมายว่า จิตมี 4 ประเภท ย่อมมี
ก่อนอย่างนี้ว่า บรรดาจิตเหล่านั้น จิตมี 4 ประเภท คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และ 
โลกุตตรจิต ความหมายนั้น ย่อมไม่ถูก เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีจิตอย่างมากมายจากจิต 4 ประเภท 
ในภายหลัง ก็ถ้าท่านประสงค์เอา ตาว-ศัพท์ ที่กล่าวความหมายว่า กมะ-ล าดับ พึงมีความหมายว่า 
บรรดาจิตเหล่านั้น จิตมี 4 ประเภท คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต  
ตามล าดับ ความหมายแม้นั้น ก็ไม่ถูก ความจริง จิตมี 4 ประเภทตามล าดับภูมิ ดังนั้น ตาว-ศัพท์ใส่เข้า
มาหมายเอาการแสดงจิตก่อนแสดงเจตสิกเป็นต้น  เพราะฉะนั้น ตาว -ศัพท์ที่กล่าวความหมายว่า 
กมะ-ล าดับ ก็ไม่ถูกต้อง ฯ 
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  สองบทว่า ยถาอุทฺทิฏฺเ สุ จตูสุ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺเถสุ ฯ บทว่า 
อภิธมฺมตฺเถสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ป ม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า นิทฺทิสิยติ ฯ บทว่า 
จิตฺต  เป็นบทวุตตกัมมะในบทว่า นิทฺทิสิยติ ฯ บทว่า นิทฺทิสิยติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทสรูปะของบทว่า อย  ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺโถ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ 
ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (99) ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้ความเป็นพหุพพีหิสมาสของบทว่า จตุพฺพิธ  นั่นเอง จึง
กล่าวค าว่า จตฺตาโร เป็นต้น ฯ ชื่อว่าจตุพพิธะ เพราะวิเคราะห์ว่า จิตนั้น มีอย่าง คือ ประการ 4 
เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าจตุพพิธะ เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ  
 วิธ-ศัพท์ มีความหมายว่า มานะ-นับ และ โกฏฐาสะ-ส่วน เพราะฉะนั้น เพ่ือห้าม
ความหมายเหล่านั้น จึงกล่าว วิธา ปการา ฯ ชื่อว่าวิธะ เพราะวิเคราะห์ว่า นานปฺปกาเร อวยเว 
ธาเรนฺติ ความว่า ประการเหล่าใด ย่อมทรงไว้ซึ่งอวัยวะมีประการต่าง ๆ เพราะเหตุนั้น ประการ
เหล่านั้น ชื่อว่าวิธะ ฯ วิ บทหน้า ธา-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต  
ณฺวุตฺวาวี วา1093 ฯ 
 บทว่า จตฺตาโร เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิธา ฯ บทว่า วิธา ปการา เป็นลิงคัตถะ ฯ บท
ว่า อสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปการา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า จตุพฺพิธ  ฯ บทว่า จตุพฺพิธ  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ 
 วาจาประกอบความในค าว่า ตตฺถ ฯลฯ โลกุตฺตรญฺจ นี้ ความว่า บรรดาเนื้อความที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรม 4 ประการ ตามที่ยกขึ้นแสดงไว้ ข้าพเจ้าจะแสดงจิตก่อน จิตมี 4 
ประเภท คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต ฯ 
 (100) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามถึงเหตุว่า ก็เพราะเหตุใด จึงท าการแสดงจิตไป
ตามล าดับอย่างนี้ว่า กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต ดังนี้ จึงกล่าว ยสฺมา  
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็เพราะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิ 4 เหล่านี้ ประณีตขึ้นตามล าดับ 
ฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงท าการแสดงจิตเหล่านั้นตามล าดับที่เลว ดี ดีกว่า และดีท่ีสุด ฯ 
 ปน-ศัพท์ มีความหมายว่า วิเสสะ ฯ ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิ 4 ชื่อว่าจตุภูมิกะ ฯ 
ตามธรรมทั้งหลายอันก่อน ชื่อว่าอนุปุพพะ เป็นอัพยยีภาวสมาส ฯ อันน าไป คือถึงความเป็นอุกฤษณ์ 
ชื่อว่าปณีตะ ฯ เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส จ1094 ฯ อันประณีตขึ้นตามล าดับ ชื่อ
ว่าอนุปุพพัปปณีตะ ฯ ชื่อว่าอุกกัฏฐะ เพราะดียิ่ง ชื่อว่าอุกกัฏฐตระ เพราะดียิ่งกว่า ชื่อว่าอุกกัฏฐตร -
ตมะ เพราะดีที่สุด ฯ ลง ตร ปัจจัย ในความหมายว่าดียิ่ง และตมปัจจัยในความหมายว่าดีที่สุด ด้วย
สูตร วิเสเส ตรตมิสิกิยิฏฺ า1095 ฯ อันเลวด้วย อันดีด้วย อันดีกว่าด้วย อันดีที่สุดด้วย ชื่อว่าหีนุกกัฏฺ -
อุกกัฏฺ ตรตมะ ฯ ลบ อุกฺกฏฺ -ศัพท์ ตัวท้ายเพ่ือการออกเสียงดีกว่า เพราะ ตร ตม ปัจจัย ด้วยสูตร  
เตสุ วุฑฺฒิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1096 ฯ ตามล าดับที่เลว ดี ดีกว่า และดีที่สุด ชื่อว่าหีนุกกัฏฺ -
อุกกัฏฺ ตรตมานุกกมะ ฯ 
                                                      

 1093 รูป. -/568/414. 
 1094 รูป. -/27/20. 
 1095 รูป. -/390/292. 
 1096 รูป. -/370/268. 
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 บทว่า ยสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า อนุปุพฺพปณีตา ฯ สามบทว่า เอเต จตุภูมิกา อนุปุพฺพ-
ปณีตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมา ฯ บทว่า ธมฺมา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุใน
บทว่า กโต ฯ บทว่า หีนุกฺกฏฺ อุกฺกฏฺ ตรอุกฺกฏฺ ตมานุกฺกเมน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กโต ฯ 
บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นิทฺเทโส ฯ บทว่า นิทฺเทโส เป็นบทกรรมในบทว่า กโต ฯ บทว่า 
กโต เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ   
 (101) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความของแต่ละส่วน จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ 
บรรดาบทเหล่านั้น บัณฑิตพึงท าการวิเคราะห์ในบทว่า กามาวจร  เป็นต้น อย่างนี้ ฯ ธรรมใด ย่อม
ต้องการ คือย่อมปรารถนาวัตถุกาม เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่ากาม ฯ 
 บทว่า กาโม เป็นปุลลิงค์แน่นอน ฯ กมุ-ธาตุ มีความหมายว่า ปรารถนา, ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1097, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ1098, วุทธิ อ ที่ ก เป็น อา 
ด้วยสูตร อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต1099 ฯ ในที่อ่ืน มารก็ดี พระจันทร์ก็ดี ก็มีชื่อว่ากาม เพราะฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า กามตัณหา ฯ ตัณหาอันเป็นกาม ชื่อว่ากามตัณหา ฯ หรือ ตัณหาที่เป็นไปในกาม ชื่อ
ว่ากามตัณหา ฯ ค าว่า กามตัณหานี้ เป็นชื่อของตัณหาที่อาศัยกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์ ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า กาตพฺโพ ฯ บทว่า โย ธมฺโม เป็นบทกัตตาในบทว่า 
กาเมติ ฯ บทว่า กาเมติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กาโม ฯ บทว่า 
กาโม เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า กามตณฺหา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (102) กามตัณหานั้น ย่อมท่องเที่ยวไป คือเป็นไปในจิต 54 ดวง ด้วยอ านาจท าให้เป็น
อารมณ ์เพราะเหตุนั้น จิตนั้น จึงชื่อว่ากามาวจร ฯ 
 ท่านอาจารย์มุ่งถึงการกล่าว จึงกล่าวค าว่า โส ไว้ เมื่อกล่าวค าว่า โส ไว้อย่างนี้ จึงเป็นค า
สามัญทั่วไป เพราะฉะนั้น ครั้นมุ่งถึงการกล่าว จึงกล่าวค าว่า สา ไว้ ฯ ชื่อว่าอาลัมพนะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า อาคนฺตฺวา ลมฺพนฺติ เอตฺถ ความว่า จิตและเจตสิก หรือตัณหา ย่อมมายึดเหนี่ยวในจิตนี้ 
เพราะเหตุนั้น จิตนั้น จึงชื่อว่าอาลัมพนะ ฯ อา บทหน้า ลพิ-ธาตุ มีความหมายว่า ห้อยลง-แขวน ฯ 
การห้อยลง  ชื่อว่าอวลัมพนะ ฯ  ลง ยุ ปัจจัย  ด้วยสูตร  กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1100,  เปลี่ยน ยุ เป็น อน  
ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1101, ลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 1102, 
เปลี่ยนนิคคหิต เป็น มฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1103 ฯ ค าว่า อาลมฺพณ  ก็มี โดยเปลี่ยน น เป็น ณ 
ด้วยสูตร รหาทิโต ณ1104 ฯ อันตัณหากระท า ชื่อว่ากรณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ บทว่า ตณฺหาย เป็น
บทกัตตาในบทว่า กริยเต ฯ การที่ตัณหากระท าให้เป็นอารมณ์ ชื่อว่าอาลัมพนกรณะ ฯ บทว่า    
อาลมฺพนสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า กรณ  ฯ อ านาจ คือความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่ง

                                                      

 1097 รูป. -/577/422. 
 1098 รูป. -/526/382. 
 1099 รูป. -/527/383. 
 1100 รูป. -/597/435. 
 1101 รูป. -/570/417. 
 1102 รูป. -/370/268. 
 1103 รูป. -/49/46. 
 1104 รูป. -/550/402. 
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การที่ตัณหากระท าให้เป็นอารมณ์ ชื่อว่าอาลัมพนกรณวสะ ฯ ด้วยบทวิเสสนะนี้ว่า อาลมฺพนกรณ-
วเสน ย่อมห้ามบทวิเสสนะทั้ง 3 คือ สมฺปโยควเสน อาลมฺพิตพฺพธมฺมวเสน วิปากทานวเสน ไว้ ฯ 
ความจริง ในการรับเอาการท่องเที่ยวไปด้วยอ านาจสัมปโยคะ เว้นโลภมูลจิต 8 ดวง ของจิตที่ไม่
ประกอบด้วยตัณหาแล้ว ไม่พึงสงเคราะห์กามาวจรจิต 46 ดวงที่เหลือ ฯ ในการรับเอาการท่องเที่ยว
ไปด้วยอ านาจธรรมที่ถูกท าให้เป็นอารมณ์ ไม่พึงสงเคราะห์จิต 13 ดวง คือวิญญาณจิต 5 ทั้ง 2 ฝ่าย 
และมโนธาตุจิต 3 ที่ไม่เป็นอารมณ์ ฯ บทว่า อาลมฺพิตพฺพธมฺมวเสน คือ ด้วยตัณหาที่กามาวจรจิต
ทั้งหลายท าให้เป็นอารมณ์ ฯ จิตเหล่านั้นไม่มีตัณหาเป็นอารมณ์ ชื่อว่าอนารัมมณะ ฯ ในการรับเอา
การท่องเที่ยวไปด้วยอ านาจการให้ผล ไม่พึงสงเคราะห์อกุศลจิต 12 ดวง มหากุศลจิต 8 ดวง และ
กิริยาจิต 11 ดวง ฯ เพราะฉะนั้น บทวิเสสนะว่า อาลมฺพนกรณวเสน นี้ ใส่เข้ามาเพ่ือสงเคราะห์
กามาวจรจิตทุกดวง ฯ ใช้เป็น อารมฺมณกรณวเสน ก็มี ฯ 
 บทว่า สา เป็นบทกัตตาในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทเวสยิกาธาระในบทว่า 
อวจรติ ฯ บทว่า อวจรติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อาลมฺพนกรณวเสน เป็นบทตติยา-      
วิเสสนะในบทว่า อวจรติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กามาวจร  ฯ บทว่า กามาวจร  เป็นบท
สัญญา ฯ 
 (103) ท่านอาจารย์ครั้นแสดงเนื้อความของ กาม-ศัพท์ ด้วยอ านาจเป็นกัตตาอย่างนี้แล้ว 
บัดนี้ เมื่อจะแสดงเนื้อความของ กาม-ศัพม์ ด้วยอ านาจเป็นกรรม จึงกล่าวค าว่า กามิยติ เป็นต้น ฯ 
หรือวิเคราะห์ว่า กามภพใด อันกามตัณหาใคร่ คือปรารถนา เพราะเหตุนั้น กามภพนั้น ชื่อว่ากาม ฯ 
 บทว่า กามิยติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กาโม ฯ บท
ว่า กาโม เป็นบทสัญญา ฯ 
 104 ชื่อว่ากามในวัฏฏะที่เป็นไปในภูมิ 3 มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวค าว่า เอกาทส-
วิโธ กามภโว ฯ ภพนั้น มีอย่าง คือ ประการ 10 อันยิ่งด้วย 1 เพราะเหตุนั้น ภพนั้น ชื่อว่าเอกาทสวิธะ 
ฯ สภาพชื่อว่ากาม เพราะวิเคราะห์ว่า ยังจิตให้ใคร่ ได้แก่  กามตัณหา ฯ สภาพชื่อว่ากามภพ เพราะ
วิเคราะห์ว่า เป็นที่ที่มีกาม คือกามภูมิ 11 อย่าง มี อบายภูมิ 4 มนุสสภูมิ 1 และกามาวจรภูมิ 6 ฯ จิต
ชื่อว่ากามาวจร เพราะวิเคราะห์ว่า ท่องเที่ยวคือเป็นไปโดยมาก ในกามภพ 11 อย่างนั้น ฯ 
 บทว่า เอกาทสวิโธ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กามภโว ฯ บทว่า กามภโว เป็นลิงคัตถะ ฯ 
บทว่า ตสฺมึ เป็นบทอาธาระในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า เยภุยฺเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า   
อวจรติ ฯ บทว่า อวจรติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิต-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กามาวจร  ฯ 
บทว่า กามาวจร  เป็นบทสัญญา ฯ 
 (105) ท่านอาจารย์หมายเอาการทักท้วงว่า ควรกล่าวเพียงค าว่า ตสฺมึ อวจรติ-ท่องเที่ยว
ไปในกามภพนั้น ไม่ใช่หรือ เพราะเหตุไร จึงกล่าวว่า เยภุยฺเยน อวจรติ -ท่องเที่ยวไปโดยมาก ใน
กามภพนั้น จึงกล่าวค าว่า เยภุยฺเยน เป็นต้น ฯ ความจริง เพราะท่านประสงค์เอาการท่องเที่ยวไป
โดยมาก กามาวจรจิตนี้ แม้จะเป็นไปในรูปภพหรืออรูปภพได้บ้าง ก็จะเกิดคือควรเป็นกามาวจร (อยู่
นั่นเอง) ฯ  
 การท่องเที่ยวไป คือความเป็นไป ชื่อว่าจรณะ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ อันท่านย่อม
ประสงค์เอา ชื่อว่าอธิปเปตะ ความเป็นการท่องเที่ยวไปอันท่านประสงค์เอา ชื่อว่าอธิปเปตัตตะ ฯ   
รูปภพด้วย อรูปภพด้วย ชื่อว่ารูปารูปภวะ ฯ บทว่า ปวตฺติ คือจิตที่เป็นไป ฯ อปิ-ศัพท์ รวมเอากามภพ
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ด้วย ฯ ความเป็น คือชื่อว่ากามาวจร ชื่อว่ากามาวจรภาวะ ฯ ชื่อว่าอุปปันนะ เพราะย่อมเกิดข้ึน ฯ อุป 
บทหน้า ปท-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1105, เปลี่ยน ต เป็น 
อนฺน และลบ ทฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วา1106 ฯ แต่ในที่นี้ อุป-ศัพท์ หมายถึง
ควร ฯ ธาตุ มีความหมายคล้อยตามอุปสัค เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวค าว่า ยุตฺโต ฯ 
 บทว่า เยภุยฺเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จรณสฺส ฯ บทว่า จรณสฺส เป็นบท      
สัมพันธะในบทว่า อธิปฺเปตตฺตา ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณะ ฯ บทว่า อธิปฺเตตฺตา เป็นบทเหตุในบท
ว่า อุปปนฺโน ฯ บทว่า รูปารูปภเว เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตสฺส ฯ บทว่า ปวตฺตสาปิ เป็นบท     
วิเสสนะของบทว่า อิมสฺส ฯ บทว่า อิมสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า กามาวจรภาโว ฯ บทว่า 
กามาวจรภาโว เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า อุปปนฺโน เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (106) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงนัยอ่ืนอย่างนี้ว่า ชื่อว่ากามาวจร โดยหลักคือภูมิ จิตชื่อว่า
กามาวจร โดยอุปจาระ จึงกล่าวค าว่า กามภโว เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง กาม คือกามตัณหา ท่องเที่ยว
ไป คือเป็นไปในกามภพ 11 ภูมินี้ เพราะเหตุนั้น กามภพนั่นเอง ชื่อว่ากามาวจร ฯ กาม ย่อมมีในภพนี้ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากามภพ ฯ ย-อาคม ใส่เข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว-ศัพท์ห้ามจิต ฯ 
 บทว่า กามภโวเยว เป็นบทสัญญี ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ บทว่า กาโม เป็นบทกัตตา
ในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า อวจรติ เป็นอาขยาตบท 
กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กามาวจโร ฯ บทว่า กามาวจโร เป็นบทสัญญา ฯ 
 (107) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ในนัยนี้ ภพ ชื่อว่ากามวจร ส่วนจิต ชื่อว่า
อย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงอุทาหรณ์ จึงกล่าวค าว่า มญฺจา 
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า จิตแม้เป็นไปแล้วในกามาวจรภพนั้น ชื่อว่ากามาวจร โดยระบุชื่อภพเป็น
ที่อาศัย ในจิตผู้อาศัย ดุจชนทั้งหลายผู้อยู่บนเตียง ชื่อว่าเตียง โดยระบุชื่อเตียงเป็นที่อาศัยในชน
ทั้งหลายผู้อาศัย ในประโยคเป็นต้นว่า "เตียงทั้งหลาย ย่อมกระท าเสียงโห่" ดังนี้  ฯ 
 อปิ-ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า กามภพอย่างเดียวหาใช่ชื่อว่ากามาวจรไม่ ฯ ชื่อว่านิสสิตะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า นิสฺสยติ ความว่า จิตใด ย่อมอาศัยภพ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่านิสสิตะ ฯ นิ บทหน้า 
สิ-ธาตุ มีความหมายว่า เสพ-คบ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1107, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร 
ยถาคมมิกาโร1108, ซ้อน สฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1109 ฯ ชื่อว่านิสสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า   
นิสฺสยติ ตํ ความว่า จิต ย่อมอาศัยภพนั้น เพราะเหตุนั้น ภพนั้น ชื่อว่านิสสยะ เป็นอวุตตกัตตุสาธนะ 
ฯ นิ บทหน้า สิ-ธาตุ มีความหมายว่า เสพ-คบ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1110, วุทธิ อิ  

                                                      

 1105 รูป. -/606/441. 
 1106 รูป. -/631/456. 
 1107 รูป. -/606/441. 
 1108 รูป. -/547/400. 
 1109 รูป. -/40/33. 
 1110 รูป. -/568/414. 
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เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1111, เปลี่ยน เอ เป็น อย ด้วยสูตร เอ อย1112 ฯ ชื่อว่าโวหาระ เพราะ
วิเคราะห์ว่า โวหาริยติ เอเตน ความว่า ภพ อันบัณฑิตย่อมเรียก คือย่อมกล่าว โดยชื่อนั่น เพราะเหตุ
นั้น ชื่อนั้น ชื่อว่าโวหาระ ฯ วิ โอ บทหน้า หร-ธาตุ มีความหมายว่า กล่าว, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร     
วิสรุชปทาทิโต ณ1113, ลบ ณฺ อนุพันธ์แล้ววุทธิ อ เป็น ห เป็น อา ฯ ชื่อแห่งภพผู้อาศัย ชื่อว่านิสสย - 
โวหาระ ฯ เตียงทั้งหลาย คือชนทั้งหลายผู้อยู่บนเตียง ย่อมกระท าเสียงโห่ดัง ฯ ชื่อว่ามัญจะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า มญฺเจนฺติ ปุคฺคลํ ธาเรนฺติ ความว่า เตียง (มีขาเหมือนก้ามปู) เป็นต้นเหล่าใด ย่อมรองรับ 
คือย่อมทรงบุคคลไว้ เพราะเหตุนั้น เตียงเหล่านั้น ชื่อว่ามัญจะ ฯ มจิ-ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้, ลง 
อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1114, ลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ -    
วิปรีตาเทสา จ1115, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1116 ฯ มญฺจ-ศัพท์ในที่นี้ 
ประสงค์เอาการกล่าวถึงชนผู้อยู่บนเตียง ฯ ชื่อว่ากัฏฐิ เพราะวิเคราะห์ว่า กสิยเต ความว่า เสียงใด อัน
ชนย่อมเปล่งออก คือย่อมเปล่งเสียงสูง เพราะเหตุนั้น เสียงนั้น ชื่อว่ากัฏฐิ ฯ กส-ธาตุ มีความหมายว่า 
เปล่งเสียง, ลง ต ปัจจัยในกรรม ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1117, เปลี่ยน ต พร้อมกับ สฺ ท้ายธาตุ เป็น ฏฺ  
ด้วยสูตร สาทิสนฺตปุจฺฉภญฺชห สาทีหิ ฏฺโ 1118, ลง อี ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร นทาทิโต วา อี1119, 
รัสสะ อี ปัจจัย เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ 1120 ฯ เปล่งเสียงดัง ชื่อว่า
อุกกัฏฐิ ฯ ศัพท์ว่า อุกฺกฏฺ  ิ มีใช้ในที่นี้ ในอภิธัมมาวตารฎีกา และในคัมภีร์อีกมากมาย ฯ ใช้เป็น     
อุกฺกุฏฺ  ิ ก็มี ฯ อุ บทหน้า กุส-ธาตุ มีความหมายว่า ออกเสียง ฯ วิธีการท ารูปที่เหลือมีวิธีท าเหมือน
ข้างต้น ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาบ้านทั้งหลาย ย่อมส่งเสียง เป็นต้น ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตมฺปิ ฯ บทว่า ปวตฺตมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า นิสฺสิเต เป็นบทอาธาระในบทว่า โวหาเรน ฯ บทว่า 
นิสฺสยโวหาเรน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กามาวจร  ฯ บทว่า กามาวจร  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า 
มญฺจา อุกฺกฏฺ  ึ กโรนฺตีติอาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า มญฺจา นาม ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ  
อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (108) ท่านอาจารย์กล่าว พอที ด้วยการกล่าวอย่างพิสดาร เพ่ืออนุเคราะห์ชนผู้ขลาด
คัมภีร์ ฯ พอที คือไม่สมควรด้วยการกล่าวอย่างพิสดารเกินไป ฯ  
 อล -ศัพท์ มีความหมายว่า ปฏิ เสธ ฯ ชื่อว่าอติวิสารณี  เพราะวิเคราะห์ว่า อติ วิย 
วิสารยิตพฺพา ความว่า ถ้อยค าใด อันเราพึงขยายอย่างยิ่ง เพราะเหตุนั้น ถ้อยค านั้น ชื่อว่าอติวิสารณี 
ฯ อติ วิ บทหน้า สร-ธาตุ มีความหมาย ขยาย-พิสดาร ฯ ขยาย คือพิสดาร ฯ ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
                                                      

 1111 รูป. -/434/318. 
 1112 รูป. -/491/356. 
 1113 รูป. -/577/422. 
 1114 รูป. -/568/414. 
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 1116 รูป. -/49/46. 
 1117 รูป. -/622/450. 
 1118 รูป. -/626/452. 
 1119 รูป. -/187/107. 
 1120 รูป. -/354/247. 
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กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1121, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1122, น าเข้าประกอบกัน, ลง อี 
ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร นทาทิโต วา อี1123 ฯ บทว่า อติวิสารณิยา ในที่นี้ คือความเป็นใหญ่ ได้แก่
พิเศษ ฯ ชื่อว่ากถา เพราะวิเคราะห์ว่า กเถตพฺพา ความว่า วาจาใด อันเราพึงกล่าว เพราะเหตุนั้น 
วาจานั้น ชื่อว่ากถา ฯ ด้วยค าว่า อติวิสารณิยา กถาย นี้  ท่านอาจารย์ย่อมให้รู้ค าที่กล่าวไว้ใน     
อรรถกถาอัฏฐสาลินีว่า ก็กามทั้ง 2 อย่างนั้น ย่อมท่องเที่ยวไปในประเทศใด ด้วยสามารถแห่งความ
เป็นไป ประเทศนั้น มี 11 ส่วน คือ อบายภูมิ 4 นมุษยภูมิ 1 เทวโลก 6 ชั้น กามย่อมท่องเที่ยวไปใน
ประเทศนี้ เพราะฉะนั้น ประเทศนี้จึงชื่อว่ากามาวจร เหมือนการท่องเที่ยวไปกับพวกกองเกวียน 
เหมือนอย่างว่า บุรุษผู้มีกองเกวียนเที่ยวไปในประเทศใด ประเทศนั้นแม้จะมีสัตว์ 2 เท้า และสัตว์ 4 
เท้าเหล่าอ่ืนท่องเที่ยวไปด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกประเทศนั้นว่า ประเทศเป็นที่ท่องเที่ยวไป
ของบุรุษผู้มีกองเกวียน เหมือนกัน เพราะพระองค์ทรงก าหนดเอาสัตว์ผู้เที่ยวไปเหล่านั้น ฉันใด 
ประเทศนี้แม้เมื่อมีรูปาวจรเป็นต้นเหล่าอ่ืนท่องเที่ยวไปในประเทศนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัส
เรียกว่า กามาวจร เหมือนกัน เพราะพระองค์ทรงก าหนดเอากามาวจรเหล่านั้นเท่านั้น ฉันนั้น การที่
พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่า กาม เท่านั้น เพราะลบบทหลังออกไป เหมือนค าว่า รูปภพ ตรัสเรียกว่า รูป 
ฉันใด จิตนี้ย่อมท่องเที่ยวไปในกามภูมิ 11 ภูมิ นี้ ก็ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น จิตดวงนี้จึงชื่อว่า กามาวจร 
ฯ มีอธิบายว่า ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวเพราะกล่าวแล้วว่า ก็ท่านผู้มีความต้องค านั้นพึงน ามากล่าวไว้ในที่นี้ 
แต่ข้าพเจ้าจัดพรรณนาโดยย่อ ดังนี้ 
 (109) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าการรวบรวมเนื้อความตามที่กล่าวเพ่ือให้นักศึกษาทรงจ า
เนื้อความตามที่กล่าวแล้วได้ง่ายขึ้น จึงกล่าวค าว่า โหติ เป็นต้น ฯ มีการรวบรวมเนื้อความตามที่กล่าว
แล้วและมีในอธิการที่พรรณนาความหมายของ กามาวจร-ศัพท์นี้อย่างนี้ว่า จิตนั้นชื่อว่ากามาวจร 
เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกาม หรือท่องเที่ยวไปในกาม หรือ โดยฐานูปจาร ฯ 
ประกอบความว่า กามท่องเที่ยวไปในจิตนี้ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่ากามาวจร หรือจิตใดท่องเที่ยว
ไปในกามภพ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่ากามาวจร หรือจิต ชื่อว่ากามาวจร โดยฐานูปจาร ฯ ควรใส่
ปาฐะที่เหลือว่า สงฺคโห ในค าว่า โหติ เจตฺถ นี้ ฯ การใส่ปาฐะว่า สงฺคโห อย่างนี้  จะได้ตรงกับประโยค
ว่า อย  ปเนตฺถ สงฺคโห ที่ผ่านมา ฯ จ-ศัพท์ เป็นไปในชื่อระหว่างวรรค ฯ ตัดบทเป็น กาโม อวจรติ อิติ 
เอตฺถ ส าเร็จรูปเป็น กาโมวจรตีเตตฺถ โดยข้างหน้าให้ลบ อ ที่ อวจรติ ด้วยสูตร วา ปโร อสรูปา1124, 
ตรงกลางให้แยก อิ ออกจาก ตฺ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย1125, ลบสระ อิ ข้างหน้า 
ด้วยสูตร สรา สเร โลปํ1126, ทีฆะ อิ ที่ อิติ ด้วยสูตร ทีฆ 1127, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร 
นเย ปร  ยุตฺเต1128 ฯ ตัดบทเป็น กาเม อวจรติ อิติ ส าเร็จรูปเป็น กาเมวจรตีติ ฯ วา-ศัพท์ เป็น    

                                                      

 1121 รูป. -/597/435. 
 1122 รูป. -/570/417. 
 1123 รูป. -/187/107. 
 1124 รูป. -/15/11. 
 1125 รูป. -/12/9. 
 1126 รูป. -/13/9. 
 1127 รูป. -/17/14. 
 1128 รูป. -/14/10. 
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วิกัปปะ ฯ ชื่อว่าฐานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ติฏฺ นฺติ เอตฺถ ความว่า ชนทั้งหลาย ย่อมหยุดอยู่บนที่นั่งนี้ 
เพราะเหตุนั้น ที่นั่งนั้น ชื่อว่าฐานะ ฯ า-ธาตุ มีความหมายว่า ยืน-การถอยกลับ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วย
สูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1129, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1130, เปลี่ยน  เป็น ถ (ไม่
ควร) และลบ อ ที่ อน ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1131 ฯ ความใกล้เคียง คือความ
เป็นไป ชื่อว่าอุปจาระ เป็นภาวสาธนะ ฯ อุปจาระ คือความเป็นไปในฐานะกล่าวชนแห่งฐานะ ชื่อ
ว่าฐานูปจาระ ฯ บทว่า านูปจารโต ความว่า ด้วยความใกล้เคียงแห่งฐานะในฐานะ คือด้วยอ านาจชื่อ
ของฐานะนั้น ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ ควรประกอบ อปิ-ศัพท์ว่า านูปจารโตปิ ฯ อปิ-ศัพท์ 
เป็นอเปกขัตถะ ฯ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์ให้รู้ว่า จิต หาชื่อว่ากามาวจร โดยตรงอย่างเดียวไม่ ฯ 
 บทว่า สงฺคโห เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า โหติ ฯ บทว่า กาโม เป็นบทกัตตาในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า 
อวจรติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กามาวจร  ฯ บทว่า เอตฺถ เป็น
บทอาธาระในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า กาเม เป็นบทอาธาระในบทว่า อวจรติ ฯ บทว่า อวจรติ เป็น
อาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กามาวจร  ฯ บทว่า านูปจารโตปิ เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า กามาวจร  ฯ บทว่า ต  เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า ภเว ฯ บทว่า กามาวจร  เป็น
บทวิกติกัตตาในบทว่า ภเว ฯ บทว่า ภเว เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบทสรูป-    
นิทัสสนะของบทว่า สงฺคโห ฯ 
 (110) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความตามที่กล่าวไว้ในรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิ ต
ทั้งหลาย จึงกล่าวค าว่า รูปา เป็นต้น ฯ แม้ในรูปาวจรจิต และอรูปาวจรจิต บัณฑิตพึงเห็นนัย
เช่นเดียวกันนี้ ตามควรเช่นเดียวกัน ฯ 
 รูปาวจรจิตด้วย อรูปาวจรจิตด้วย ชื่อว่ารูปาวจรจิตทั้งหลาย ฯ อปิ -ศัพท์ มุ่งถึงกามาวจร
จิต ฯ ชื่อว่านยะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิยติ ความว่า เนื้อความใด อันบัณฑิต ย่อมน าไป คือย่อมรู้ 
เพราะเหตุนั้น  เนื้อความนั้น  ชื่อว่านยะ ฯ  นิ-ธาตุ  มีความหมายว่า  น าไป,  ลง  อ  ปัจจัย  ด้วยสูตร  
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1132, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1133, เปลี่ยน เอ เป็น อย ด้วยสูตร เอ 
อย1134 ฯ การไม่ล่วงความเหมาะสม ชื่อว่ายถารหะ เป็นอัพยยีภาวสมาส ฯ ชื่อว่าทัฏฐัพพะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ปสฺสิตพฺโพ ความว่า นัยใด อันบัณฑิตพึงเห็น เพราะเหตุนั้น นัยนั้น ชื่อว่าทัฏฐัพพะ ฯ 
 บทว่า รูปารูปาวจเรสุปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า ทฏฺ พฺโพ ฯ บทว่า โส นโย เป็นบทกรรม
ในบทว่า ทฏฺ พฺโพ ฯ บทว่า ยถารห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺโพ ฯ บทว่า ทฏฺ พฺโพ เป็น 
กิตบท กัมมวาจก ฯ 
 ด้วยค าว่า รูปารูปาวจเรสุปิ เอเสว นโย ยถารห  ทฏฺ พฺโพ ท่านอาจารย์ประสงค์ให้รู้
ความหมายนี้ว่า ชื่อว่ารูป เพราะเปลี่ยนแปรด้วยความหนาวเย็นเป็นต้น ฯ รูปมีอยู่ในภพนี้ เพราะเหตุ

                                                      

 1129 รูป. -/597/435. 
 1130 รูป. -/570/417. 
 1131 รูป. -/370/268. 
 1132 รูป. -/568/414. 
 1133 รูป. -/434/318. 
 1134 รูป. -/491/356. 
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นั้น รูปจึงชื่อว่ารูปภพ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร สทฺธาทิโต ณ1135 ฯ ตัณหาที่เป็นไปในรูป ชื่อว่ารูปะ 
เป็นอุตตรปทโลปตัปปุริสสมาส ฯ รูปท่องเที่ยวไปในจิต 15 ดวงนี้ ด้วยอ านาจท าให้เป็นอารมณ์ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ารูปาวจร ฯ รูป คือรูปตัณหาท่องเที่ยวไปในจิต 15 ดวงนี้ ด้วยอ านาจท าให้เป็น
อารมณ์ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่ารูปาวจร ฯ หรือว่า รูปด้วย ภพนั้นด้วย ชื่อว่ารูป เป็นอุตตรปท -
โลปกัมมธารยสมาส ฯ จิตท่องเที่ยวไปในรูป โดยมาก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ารูปาวจร ฯ  ความจริง 
เพราะท่านประสงค์เอาการท่องเที่ยวไปโดยมาก รูปาวจรจิตนี้ แม้จะเป็นไปในกามภพได้บ้าง ก็จะเกิด
เป็นรูปาวจร (อยู่นั่นเอง) ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ รูปภพนั่นเองหรือรูปที่ท่องเที่ยวไปในรูปภพนี้  ชื่อว่า       
รูปาวจร ฯ จิตแม้เป็นไปแล้วในรูปาวจรภพนั้น ชื่อว่ารูปาวจร โดยระบุชื่อภพเป็นที่อาศัย ในจิตผู้อาศัย 
ดุจในประโยคเป็นต้นว่า "เตียงทั้งหลาย ย่อมกระท าเสียงโห่" ดังนี้แล ฯ ก็ในอธิการนี้ มีคาถารวมความ
ว่า 
    จิตนั้นชื่อว่ารูปาวจร เพราะมีความหมายว่า เป็นที่ท่องเที่ยวไป 
  แห่งรูป หรือท่องเที่ยวไปในรูป หรือ โดยฐานูปจาร ฯ  
 รูปไม่มีในภพนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอรูป คืออรูปภพ เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ ตัณหาที่
เป็นไปในอรูปภพ ชื่อว่าอรูป เป็นอุตตรปทโลปตัปปุริสสมาส ฯ อรูปท่องเที่ยวไปในภพนี้ ด้วยอ านาจ
ท าให้เป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอรูปาวจร ฯ อรูป คืออรูปตัณหา ท่องเที่ยวไปในจิต 12 ดวง
นี้ ด้วยอ านาจท าให้เป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าอรูปาวจร ฯ อรูปด้วย ภพนั้นด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอรูป เป็นอุตตรปทโลปกัมมธารยสมาส ฯ จิตท่องเที่ยวไปในอรูป โดยมาก เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอรูปาวจร ฯ ความจริง เพราะท่านประสงค์เอาการท่องเที่ยวไปโดยมาก อรูปาวจรจิตนี้ 
แม้จะเป็นไปในรูปภพได้บ้าง ก็จะเกดิเป็นอรูปาวจร (อยู่นั่นเอง) ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ อรูปภพนั่นเองหรือ
อรูปที่ท่องเที่ยวไปในอรูปภพนี้  ชื่อว่าอรูปาวจร ฯ จิตแม้เป็นไปแล้วในอรูปาวจรภพนั้น ชื่อว่า        
อรูปาวจร โดยระบุชื่อภพเป็นที่อาศัย ในจิตผู้อาศัย ดุจในประโยคเป็นต้นว่า "เตียงทั้งหลาย ย่อม
กระท าเสียงโห่" ดังนี้แล ฯ ก็ในอธิการนี้ มีคาถารวมความว่า 
    จิตนั้นชื่อว่าอรูปาวจร เพราะมีความหมายว่า เป็นที่ท่องเที่ยวไป 
  แห่งอรูป หรือท่องเที่ยวไปในอรูป หรือ โดยฐานูปจาร ฯ  
 (111) จิตชื่อว่าโลกุตตระ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมข้ามขึ้น คือก้าวล่วงจากโลกกล่าวคือ
อุปาทานขันธ์ โดยไม่มีอาสวะ ฯ 
 ชื่อว่าอุปาทานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ภุสํ อาทิยนฺติ ความว่า ธรรมเหล่าใด ย่อมถือ คือย่อม
ยึดอย่างมั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าอุปาทานะ ฯ อุป-ศัพท์ มีความหมายว่า มั่น ฯ อา บท
หน้า ทา-ธาตุ มีความหมายว่า ถือเอา, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1136, เปลี่ยน ยุ เป็น 
อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1137 ฯ ขันธ์ทั้งหลายอันเป็นอารมณ์ของอุปาทานทั้งหลาย ชื่อว่าอุปาทาน -
ขันธ์ เป็นมัชเฌโลปจตุตถีตัปปุริสสมาส ฯ กล่าว คืออุปาทานขันธ์ ชื่อว่าอุปาทานักขันธสังขาตะ ฯ ชื่อ
ว่าโลกะ เพราะวิเคราะห์ว่า ลุชฺชนฺติ ความว่า โลกิยธรรมเหล่าใด ย่อมแตกท าลายไป เพราะเหตุนั้น 
โลกิยธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าโลกะ ฯ ลุจ-ธาตุ มีความหมายว่า ไม่ปรากฏ, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร    
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สพฺพโต ณฺวตฺวาวี วา1138, ลบ ณฺ อนุพันธ์และวุทธิ อุ เป็น โอ, เปลี่ยน จฺ เป็น กฺ ด้วยสูตร กคา 
จชาน 1139 ฯ การถึงความแตกสลายไป ย่อมไม่มี เพราะท่านประสงค์ว่า โลกแห่งโลกิยธรรมทั้งหลาย
นั่นเอง ในความหมายว่าแตกสลาย แม้เมื่อมีธรรมคือมรรคผล เพราะความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของ
ปัจจัย ฯ ความจริง ธรรมคือมรรคผลเหล่านั้น เรีกยว่าโลกุตตรธรรม ฯ กล่าวคืออุปาทานขันธ์ด้วย 
กล่าวคืออุปาทานขันธ์นั้น เป็นโลกด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปาทานักขันธสังขาตโลกะ ฯ ถามว่า 
ก็เพราะเหตุใด ท่านอาจารย์ไม่กล่าวว่า โลกโต แต่วางบทวิเสสนะว่า อุปาทานกฺขนฺธสงฺขาต - ไว้ ฯ 
ตอบว่า วางบทวิเสสนะว่า อุปาทานกฺขนฺธสงฺขาต - ไว้ เพ่ือเนื่องจาก โลก-ศัพท์มีหลากหลาย
ความหมายมาก เช่น สังขารโลกเป็นต้น ฯ ท่านกล่าวค าที่เป็นปัจจุบันกาลว่า อุตฺตรติ หมายเอาขณะที่
เป็นไปของมรรคจิต ฯ กล่าวค าว่า โดยไม่มีอาสวะ เพ่ือให้รู้ว่า มรรคจิต ย่อมข้ามขึ้นด้วยคุณธรรมนี้
เท่านั้น ฯ ชื่อว่าอาสวะ เพราะวิเคราะห์ว่า อา สมนฺตโต สวนฺติ ความว่า ธรรมเหล่าใด ย่อมไหล
เป็นไปโดยรอบ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าอาสวะ ฯ อา บทหน้า สุ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1140, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1141, เปลี่ยน โอ 
เป็น อว ด้วยสูตร โอ อว สเร1142 ฯ อาสวะทั้งหลายที่ท าตนให้เป็นอารมณ์แล้วเป็นไป ย่อมไม่มีแก่
ธรรมเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนาสวะ ฯ ศัพท์คือความรู้ ย่อมมีจากนิมิตนั่น เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าภาวะ คือคุณ คุณแห่งความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าอนาสวภาวะ ฯ วิเคราะห์ว่า ชื่อว่าโลกุตตระ 
เพราะข้ามขึ้นจากโลก ฯ บทว่า อุตฺตร  มาจาก อุ บทหน้า ตร-ธาตุ มีความหมายว่า ข้าม, ลง อ ปัจจัย
ในปัจจุบันกาล ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1143 ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้โดยสรูป จึงกล่าวว่า มคฺค
จิตฺต  ฯ จิตที่ประกอบด้วยมรรค ชื่อว่ามรรคจิต ฯ 
 บทว่า อุปาทานกฺขนฺธสงฺขาตโลกโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า อุตฺตรติ ฯ บทว่า อุตฺตรติ 
เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อนาสวภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุตฺตรติ ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า โลกุตฺตร  ฯ บทว่า โลกุตฺตร  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า มคฺคจิตฺต  เป็นลิงคัตถะ 
ฯ 
 (112) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ผลจิต เป็นอย่างไร จึงกล่าวค าว่า ผลจิตฺตํ เป็นต้น ฯ ก็
ผลจิตข้ามข้ึนแล้วจากโลกนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าผลจิต ได้แก่โลกุตตรจิต ฯ 
 ชื่อว่าผละ เพราะวิเคราะห์ว่า ผลติ ความว่า จิตใด ย่อมเผล็ดออก คือย่อมส าเร็จ เพราะ
เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าผละ ฯ ผล-ธาตุ มีความหมายว่า เผล็ด-ส าเร็จ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา1144 ฯ ผลด้วย ผลนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าผลจิต ฯ ปน-ศัพทเ์ป็นวิเสสัตถะ 
ฯ ชื่อว่าอุตติณณะ เพราะวิเคราะห์ว่า อุตฺตรติ ความว่า ผลใด ย่อมข้ามขึ้น เพราะเหตุนั้น ผลนั้น ชื่อ
ว่าอุตติณณะ ฯ อุ เป็นบทหน้า ตร-ธาตุ มีความหมายว่า ข้าม, และ ลง ต ปัจจัยด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ  
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กตฺตริ1145, เปลี่ยน ต ปัจจัย เป็น อิณฺณ พร้อมลบ รฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ตราทีหิ อิณฺโณ 1146, น าเข้า
ประกอบกัน, ซ้อน ตฺ ฯ อันข้ามขึ้นแล้วจากโลก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโลกุตตระ ฯ อุ บทหน้า ตร -
ธาตุ มีความหมายว่า ข้าม, ลง อ ปัจจัยในอดีต ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1147 ฯ 
 บทว่า ผลจิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อุตฺติณฺณ  ฯ บทว่า ตโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า 
อุตฺติณฺณ  ฯ บทว่า อุตฺติณฺณ  เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า โลกุตฺตร  ฯ บทว่า 
โลกุตฺตร  เป็นบทสัญญา ฯ 
 (113) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า เมื่อมีการถือเอาการกล่าว อุตฺตร -ศัพท์ว่ามี
ความหมายว่า ยิ่ง มรรคจิต ผลจิต และนิพพาน จึงชื่อว่าโลกุตตระ จึงกล่าวค าว่า อุภยมฺปิ เป็นต้น ฯ 
อีกนัยหนึ่ง ฯ มรรคจิตและผลจิตแม้ทั้ง 2 นั้น พร้อมกับนิพพาน ชื่อว่าโลกุตตระ เพราะวิเคราะห์ว่า 
เหนือกว่า คือยิ่งกว่าโลกกล่าวคืออุปาทานขันธ์ ด้วยอ านาจแห่งคุณตามท่ีกล่าวแล้วนั่นแล ฯ 
 ปิ-ศัพท์ มีความหมาว่า อวยวาเปกขะ ฯ อุตฺตร-ศัพท์ในค าว่า สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน     
ภิกฺขุนา1148 กล่าวถึงจีวรมีผ้าอุตตราสงค์อันตรวาสกเป็นต้น เพราะเหตุนั้น จึงไขความว่า ยิ่ง ฯ ที่กล่าว
แล้วโดยพิเศษ ชื่อว่ายถาวุตตะ คุณที่กล่าวแล้วโดยพิเศษ ชื่อว่ายถาวุตตคุณะ หมายถึงคุณคือความไม่
มีอาสวะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งคุณที่กล่าวแล้วโดยพิเศษ ชื่อว่ายถาวุตต -
คุณวสะ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า ยิ่งด้วยความเกี่ยวข้องแห่งคุณอ่ืน หามิได้ ฯ 
 บทว่า อุภยมฺปิ เป็นลิงคัตถะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ สห-ศัพท์ เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า อุภยมฺปิ ฯ  บทว่า นิพฺพาเนน เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สห ฯ บทว่า โลกโต เป็นบท    
อปาทานะในบทว่า อุตฺตร  ฯ บทว่า อุตฺตร  อธิก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุภยมฺปิ ฯ ยถาวุตฺตคุณ-
วเสเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุตฺตร  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า โลกุตฺตร  ฯ บทว่า    
มคฺคผลนิพฺพาน  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า โลกุตฺตร  เป็นบทสัญญา ฯ 
 (114) เพ่ือจะแก้ค าทักท้วงว่า บรรดาจิต 4 ภูมิเหล่านี้ กามาวจรจิต มีถึง 4 ประการ โดย
แยกเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิต บรรดากามาวจรจิต 4 ประการเหล่านั้น ท่าน
อาจารย์ไม่กล่าวกุศลจิตที่ควรกล่าวไว้ก่อน เพราะเหตุไร จึงแสดงเฉพาะอกุศลจิตและอเหตุจิตก่อน 
บรรดาอกุศลจิตและอเหตุกจิตเหล่านั้น ท่านอาจารย์แสดงจิตที่สหรคตด้วยโลภะก่อน เพราะเหตุไร ใน
ล าดับต่อจากจิตที่สหรคตด้วยโลภะ แสดงโทสมูลจิต เพราะเหตุอะไร ในล าดับต่อจากโทสมูลจิต แสดง
โมหมูลจิต เพราะเหตุอะไร ดังนี้ ท่านอาจารย์จึงกล่าวค าว่า อิเมสุ ปน เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็
ในบรรดาจิต 4 ภูมิเหล่านี้ แม้เมื่อกามาวจรจิต มีถึง 4 ประการ โดยแยกเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบาก
จิต และกิริยาจิต ท่านพระอนุรุทธาจารย์ เมื่อจะแสดงเฉพาะปาปจิต (อกุศลจิต) และอเหตุจิตก่อน  
โดยคล้อยตามนัยที่จะกล่าวอยู่อย่างนี้ว่า จิตทั้งหลาย ที่พ้นจากอกุศลจิตและอเหตุกจิต ท่านเรียกว่า 
โสภณจิต เพ่ือจะตั้งชื่อจิต 59 ดวง หรือ 91 ดวง ซึ่งเว้นจากอกุศลจิต (12 ดวง) และอเหตุกจิต (18 
ดวง) โดยนามว่าโสภณจิต จึงจ าแนกแสดงโลภมูลจิตไว้ 8 ดวง โดยความต่างกันแห่งเวทนา ทิฏฐิ และ
สังขาร ก่อน ด้วยค ามีว่า โสมนสฺสสหคตํ ดังนี้เป็นต้น เพ่ือจะแสดงเฉพาะจิตตุปบาทที่สหรคตด้วย
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โลภะเหล่านั้น (โลภมูลจิต 8 ดวง) ก่อน เพราะในบรรดาอกุศลจิตและอเหตุจิตเหล่านั้น เฉพาะเหล่า
จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ เกิดแก่สัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในภพทั้งหลายในเบื้องต้น ด้วยอ านาจวิถีจิต 
แล้วจึงแสดงเหล่าจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัส (โทสมูลจิต 2 ดวง) ในล าดับต่อจากจิตตุปบาท
ที่สหรคตด้วยโลภะนั้น โดยภาวะที่เป็นทวิเหตุกจิตเท่ากัน (โดยภาวะแห่งจิต 2 เหล่านั้นเสมอกันโดย
ความมีเหตุ 2) และแสดงเหล่าจิตตุปบาทที่เป็นเอกเหตุกะ (โมหมูลจิต 2 ดวง) ในล าดับต่อจากจิตตุป-
บาทที่สหรคตด้วยโทมนัสนั้น ฯ 
 ปน-ศัพท์ มีความหมายว่าปักขันตระ (ประโยคที่ตรงข้ามกับประโยคหน้า จึงแปลว่า แต่
ว่า-ส่วนว่า) ฯ กุศลจิตด้วย อกุศลจิตด้วย วิปากจิตด้วย กิริยาจิตด้วย ชื่อว่ากุสลากุสลวิปากกิริยา การ
แยก ชื่อว่าเภทะ ประเภทแห่งกุศลจิต อกุศลจิต วิปากจิตและ กิริยาจิต ชื่อว่ากุสลากุสลวิปากกิริยาเภ
ทะ ฯ อย่าง คือประการ 4 ของจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุพพิธะ ความเป็นแห่งจิต 4 
ประการ ชื่อว่าจตุพพิธภาวะ ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ของค าทักท้วง ฯ อกุศล
จิตด้วย อเหตุกจิตด้วย ชื่อว่าปาปาเหตุกะ ฯ จิตทั้งหลาย ย่อมเว้นอกุศลจิตและอเหตุกจิต เพราะเหตุ
นั้น จิตทั้งหลาย จึงชื่อว่าปาปาเหตุกวัชชะ ฯ บทว่า เอกูนสฏฺ  ิยา ท่านกล่าวหมายเอา โลกุตตรจิต 8 
ดวง ฯ บทว่า เอกนวุติยา ท่านกล่าวหมายเอา โลกุตตรจิต 40 ดวง ฯ 60 หย่อนด้วย 1 ชื่อว่าเอกูนสฏฺ
 ี ฯ 90 เกินด้วย 1 ชื่อว่าเอกนวุติ ฯ สองบทว่า เอกูนสฏฺ  ิยา เอกนวุติยา เป็นอิตถีลิงค์แน่นอน ฯ วา-

ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ มิได้เป็นสมุจจยัตถะ ฯ ชื่อว่าโสภณะ ชื่อว่าโสภณ- นามะ ฯ การเรียก ชื่อว่าโว
หาระ เป็นภาวสาธนะ ฯ การกระท าการเรียก คือการกล่าว ชื่อว่าโวหาร-กรณะ ฯ นัยที่จักกล่าว ชื่อว่า
วักขมานนยะ ฯ อกุศลจิตด้วย อเหตุกจิตด้วย ชื่อว่าปาปาเหตุกะ ฯ ใส่ ยฺ -อาคม เข้ามาเพ่ือให้ออก
เสียงง่าย ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามจิตที่เหลือ ฯ บทว่า ทสฺเสติ คือ ท่านอาจารย์ก าลังแสดง ฯ จ -ศัพท์ เป็น
วากยารัมภะ ฯ ปฏิสนธิ อันสัตว์ถือเอาแล้ว สัตว์นั้น ชื่อว่าคหิตปฏิสันธิกะ ฯ ในบทว่า อาทิโต ลง โต 
ปัจจัยในความหมายสัตตมีวิภัตติ ด้วย กฺวจิ โต-โยควิภาคะในสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺตฺเถ ฯ ชื่อว่าวีถิ 
เพราะวิเคราะห์ว่า วิยนฺติ คจฺฉนฺติ เอตาย ความว่า จิตทั้งหลาย ย่อมเป็นไปตามแถวนี้ เพราะเหตุนั้น 
แถวนั้น ชื่อว่าวีถิ ได้แก่ความเป็นไปแห่งจิต ฯ วิ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ถิ ปัจจัย ด้วยสูตร วชา
ทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1149 ฯ จิตที่ถูกวิถีเข้าไปก าหนด ชื่อว่าวีถิจิตตะ ความเก่ียวข้อง ชื่อว่าวสะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งวิถีจิต ชื่อว่าวีถิจิตตวสะ ฯ อันสหรคตด้วยโลภะด้วย อันสหรคตด้วยโลภะนั้น เป็น
จิตตุปบาทด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโลภสหคตจิตตุปปาทะ ฯ เอว -ศัพท์ ห้ามอกุศจิตที่เหลือ ฯ 
ความควรเป็น ชื่อว่าสัมภวะ ฯ 
 ถามว่า ก็ค าว่า จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโลภะ เกิดแก่สัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในภพทั้งหลายใน
เบื้องต้น ด้วยอ านาจวิถีจิต ดังนี้ ย่อมรู้ได้อย่างไร ฯ เฉลยว่า ย่อมรู้ได้ว่า ในธัมมยมก จิตที่สหรคตด้วย
โลภะ 17 ดวง ย่อมเกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิตอย่างนี้ว่า เพราะพระบาลีว่า ในภังคขณะแห่งสภาวธรรม
ที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นก าลังดับและสภาวธรรมที่เป็น
อัพยากฤตก็ก าลังดับ ดังนี้ ปฏิสนธิจิตย่อมเกิดขึ้นก่อน ล าดับต่อจากปฏิสนธิจิตนั้น ภวังคจิตที่เป็นส่วน
อดีต 12 ดวง ย่อมเกิดขึ้น ภวังคจลนจิต 1 ดวง และภวังคุปัจเฉทจิต 1 ดวง ย่อมเกิดขึ้นดับไป
ตามล าดับ ต่อจากนั้น มโนทวาราวัชชนจิต ย่อมเกิดข้ึน ต่อจากนั้น จิตที่สหรคตด้วยโลภะ ย่อมเกิดขึ้น 
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7 ครั้ง ดังนี้ ฯ มูลฎีกาขยายความว่า เพราะพระบาลีว่า ในภังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศล
ในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นก าลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต
ก็ก าลังดับ ดังนี้ จิตที่มีความรักใคร่ในภพ 16 ดวง หรือมากกว่านั้นย่อมเกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิต น้อย
กว่านั้นไม่เกิดขึ้น ฯ 
 ย-อาคมในบทว่า เตเยว ใส่เข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมห้ามจิตตุปบาทที่
เป็นฝ่ายอกุศลที่เหลือ ฯ ในล าดับแห่งจิตตุปบาทเหล่านั้น ชื่อว่าตทนันตระ ฯ ในบทว่า ตทนนฺตร  นี้ 
ลงทุติยาวิภัตติในกาล ด้วยสูตร ตติยาสตฺตมีนญฺจ1150 ฯ เหตุ 2 อย่าง แห่งจิตเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าทวิเหตุกะ ความเป็นแห่งเหตุ 2 อย่าง ชื่อว่าทวิเหตุกภาวะ ความเป็นแห่งจิตทั้งหลายที่
เหมือนกัน ชื่อว่าสามัญญะ ความเหมือนกันแห่งทวิเหตุกจิต ชื่อว่าทวิเหตุกสามัญญะ ฯ จิตอันสหรคต
ด้วยโทมนัส ชื่อว่าโทมนัสสสหคตะ ฯ ในล าดับแห่งจิตเหล่านั้น ชื่อว่าตทนันตระ ฯ เหตุอย่าง 1 แห่ง
จิตเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเอกเหตุกะ ฯ จ -ศัพท์ ควรประกอบว่า โทมนสฺสสหคเต จ เอก- 
เหตุเก จ ฯ เพ่ืออันแสดง ชื่อว่าทสฺเสตุ ฯ ค าว่า โสมนสฺสสหคต  เป็นเบื้องต้นแห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่า
โสมนัสสสหคตันติอาทิ ฯ เวทนาด้วย ทิฏฐิด้วย สังขารด้วย ชื่อว่าเวทนาทิฏฺ  ิสังขาระ ความต่างกัน ชื่อ
ว่าเภทะ ความต่างกันแห่งเวทนา ทิฏฐิ และสังขาร ชื่อว่าเวทนาทิฏฺ  ิสังขารเภทะ ฯ 
 บทว่า อิเมสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จตูสุ ฯ บทว่า จตูสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า 
กามาวจรจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาเวปิ ฯ บทว่า กุสลากุสลวิปากกฺริยาเภเทน เป็นบท   
ตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุพฺพิธา ฯ บทว่า จตุพฺพิธภาเวปิ เป็นบทลักขณวันตะในบทว่า สติ ฯ บทว่า 
สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ สามบทว่า ปาปาเหตุกวชฺชาน  เอกูนสฏฺ  ิยา วา เอก-  
นวุติยา วา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตาน  ฯ บทว่า จิตฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า โวหาร - ฯ บท
ว่า โสภณนาเมน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โวหาร- ฯ บทว่า โวหารกรณตฺถ  เป็นบทสัมปทานะใน
บทว่า อนุรูปโต ฯ บทว่า ปาปาเหตุกมุตฺตานิ โสภณานีติ วุจฺจเรติ เอว  เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า     
วกฺขมาน- ฯ บทว่า วกฺขมานนยสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อนุรูปโต ฯ บทว่า อนุรูปโต เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า ปาปาเหตุเกเยว เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า 
ป ม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า ทสฺเสนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย 
ฯ บทว่า อาจริโย เป็นบทกัตตาในบทว่า ทสฺเสติ  ฯ บทว่า เตสุ จ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า 
โลภสหคตจิตฺตุปฺปาทาน  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า ภเวสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า คหิตา ฯ บทว่า 
คหิตปฏิสนฺธิกสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สตฺตสฺส ฯ บทว่า สตฺตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า  
สมฺภวโต ฯ บทว่า อาทิโต เป็นบทอาธาระในบทว่า สมฺภวโต ฯ บทว่า วีถิจิตฺตวเสน เป็นบทตติยา -     
วิเสสนะของบทว่า สมฺภวโต ฯ บทว่า โลภสหคตจิตฺตุปฺปาทานเมว เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมฺภวโต 
ฯ บทว่า สมฺภวโต เป็นบทเหตุในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า เตเยว เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ 
บทว่า ป ม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า ทสฺเสตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบท
ว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ตทนนฺตร  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า ทฺวิเหตุกภาวสามญฺเ น 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บทว่า โทมนสฺสสหคเต เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บท
ว่า ตทนนฺตร  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ เอกเหตุเก จ เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตุ ฯ บท
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ว่า ทสฺเสตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ทสฺเสติ ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคตนฺติอาทินา เป็นบทกรณะในบท 
ทสฺเสติ ฯ บทว่า โลภมูล  เป็นบทกรรมในสองบทว่า วิภชิตฺวา ทสฺเสติ ฯ ตาว-ศัพท์ เป็นบทกิริยา-      
วิเสสนะในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า เวทนาทิฏฺ  ิสงฺขารเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อฏฺ ธา ฯ 
บทว่า วิภชิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ทสฺเสติ ฯ บทว่า ทสฺเสติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก 
ฯ 
 (115) ท่านอาจารย์เมื่อจะไขความท่ีเป็นส่วนย่อย จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ใจที่ดี ชื่อ
ว่าสุมนะ อีกอย่างหนึ่ง ใจที่ดีนั้น มีอยู่แก่บุคคลนั้น เพราะเหตนุั้น บุคคลนั้น ชื่อว่ามีใจดี ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร  มโน เป็นกัมมธารยสมาส ฯ บทว่า สุนฺทร  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า 
มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ กล่าวคือ มน-ศัพท์มี 2 ลิงค์ คือ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ 
ฯ บทว่า มน  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ ถามว่า ท่านควรกล่าวว่า สุนฺทโร โดยมองหาบทว่า มโน มิใช่หรือ เหตุ
ใดจึงมิได้กล่าวเช่นนั้น แต่กล่าวว่า สุนฺทร  ฯ เฉลยว่า ค านั้นจริง ฯ ท่านกล่าวว่า สุนฺทร  มโน เพื่อแสดง
ให้รู้ว่า บทนปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  มีความหมายเสมอกับบทปุงลิงค์คือ มโน ฯ ท่านอาจารย์รูปนี้มิได้ท า
การยกศัพท์ว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ ความหมายนปุงสกลิงค์ของบทว่า มโน ด้วยบทที่มี
ความหมายเสมอกันว่า สุนฺทร  แต่กระท าเพ่ือแสดงว่า บทที่มีความหมายเสมอกันย่อมมีได้ในที่บางแห่ง
ด้วยความไม่เป็นนปุงสกลิงค์ในตัวอย่างของศัพท์ปุงลิงค์ที่เป็นไปในมโนคณะ ฯ รูปวิเคราะห์ว่า ตํ วา 
เอตสฺส อตฺถิ เป็นพหุพพีหิสมาส เพราะมุ่งถึง ต -ศัพท์ที่เป็นบทในประโยคอย่างนี้ว่า สุนฺทร  มโน ฯ 
ความจริง ต -ศัพท์ ย่อมถูกต้องกับประโยคว่า สุนฺทร  มโน ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์มุ่งถึงบทว่า มโน ควร
กล่าวบทว่า โส เพราะเหตุไร ท่านไม่กล่าวอย่างนั้น กลับกล่าวบทว่า ต  ฯ เฉลยว่า จริงอย่างนั้น ฯ เมื่อ
กล่าวบทว่า โส ศัพท์ว่า ต  ย่อมผิดกับบทว่า มโน เพราะเป็นปุงลิงค์ แต่ไม่ผิดกับบทว่า สุนฺทร  ก็เมื่อ
กล่าวบทว่า ต  ศัพท์ว่า ต  ย่อมถูกต้องกับประโยคว่า สุนฺทร  มโน เพราะเป็นนปุงสกลิงค์ เพราะฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า ต  ฯ ถามว่า อตฺถิ-ศัพท์ ใส่เข้ามา เพ่ืออะไรในพหุพพีหิสมาส ฯ เฉลยว่า อตฺถิ-ศัพท์ใส่
เข้ามาเพ่ือให้รู้ความเป็นสัมปทานะของบทว่า เอตสฺส ฯ ค าที่ก าหนดว่า อตฺถิ -ศัพท์ ใส่เข้ามาโดยเป็น
พหุพพีหิสมาส ดังนี้ ย่อมไม่มี ในที่ไหน ฯ เพราะเหตุนั้น ท่านพระอัครวังสาจารย์จึงกล่าวว่า พฺรหฺมสฺส 
วณฺโณ วิย  วณฺโณ เอตสฺสา อตฺถีติ พฺรหฺมวณฺณี ฯ ถามว่า เพราะเหตุไร ในค าว่า ต  วา เอตสฺสาติ 
ทุมโน ข้างหลัง ท่านจึงไม่ใส่ อตฺถิ-ศัพท์ไว้ ฯ เฉลยว่า อตฺถิ-ศัพท์ที่ท่านไม่ได้ใส่ไว้ในตอนหลัง เพราะ
ท่านใส่ อตฺถิ-ศัพท์ไว้ข้างหน้านี้แล้ว ฯ แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า บทสมาสว่า สุมโน ถูกต้องแล้วด้วย 
ต -ศัพท์ เพราะเหตุนั้น บทตัทธิตว่า ต  วา เอตสฺส อตฺถิ ก็ถูกต้องแล้วเหมือนกัน ฯ ค านั้น ไม่ถูก ฯ 
เพราะเหตุไร ฯ เพราะบทสมาสว่า สุมโน เป็นบทที่ไม่ถูกต้องด้วย ต -ศัพท์ ฯ ก็ถ้าอาจารย์กล่าวว่า 
สุนฺทร  มโน สุมโน ต -ศัพท์ พึงถูกต้องกับบทสมาสว่า สุมโน และท่านไม่ได้กล่าวค านั้นไว้ ในตอนหลัง 
ท่านอาจารย์จักกล่าวบทสมาสว่า สุมโน จิตฺต  เพราะฉะนั้น ค าของอาจารย์บางพวกว่า เป็นตัทธิต จึง
ไม่ถูก ฯ ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ความย่อที่จะได้ในวิกัปปะทั้งสอง จึงกล่าวค าว่า จิตฺต  เป็นต้น ฯ 
ได้แก่ จิต หรือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยใจที่ดีนั้น ฯ ความพรั่งพร้อม ชื่อว่าสมังคะ ความพรั่งพร้อมด้วย
ใจที่ดีนั้น ชื่อว่าตังสมังคะ ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า ฯ ความพรั่งพร้อมด้วยใจที่ดีนั้น ย่อมมีแก่บุคคล
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นั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตังสมังคี ฯ ลง อี ปัจจัย ด้วยสูตร ทณฺฑาทิโต อิก อี1151 ฯ มีความพรั่ง
พร้อมด้วยใจที่ดีนั้นด้วย มีความพรั่งพร้อมด้วยใจที่ดีนั้น นั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
ตังสมังคิปุคคละ ฯ รัสสะ อี ที่อยู่ตรงกลางบท เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ 
จ1152 ฯ วา-ศัพท์ ใส่เข้ามาเพ่ือให้เหมาะสมกับค าว่า ต  วา ฯ  
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า สุนฺทร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
มโน ฯ บทว่า มโน เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ วา -ศัพท์ เป็นบท       
วิกัปปัตถะ ฯ บทว่า เอตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นอาขยาตบท กัตตุ-
วาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า สุมโน ฯ บทว่า สุมโน เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า จิตฺต          
ต สมงฺคิปุคฺคโล เป็นลิงคัตถะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นบทวิกัปปัตถะ ฯ 
 (116) รูปวิเคราะห์ว่า ใจที่ดี ชื่อว่าสุมนะ อีกอย่างหนึ่ง ใจที่ดีนั้น มีอยู่แก่บุคคลนั้น เพราะ
เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่ามีใจดี ฯ เชื่อมความว่า ความเป็นแห่งใจดี หรือแห่งจิตนั้น โดยเป็นเหตุเป็นไป
แห่งค าศัพท ์และญาณปัญญาท่ีรู้ไดใ้นจิต หรือในบุคคลชื่อว่าสุมนะนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าโสมนัส ฯ 
 ชื่อว่าภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า ภวนฺติ เอตสฺมา ความว่า ค าศัพท์และญาณปัญญาที่รู้ได้ 
ย่อมเป็นไปจากเหตุนั่น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าภาวะ ได้แก่ทัพพะคือสุขเวทนา ฯ ชื่อว่าอภิธานะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า อภิธิยติ เอเตน ความว่า ความหมายกล่าวคือจิตและบุคคล อันอาจารย์ย่อมเรียก
ด้วยค าศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น ค าศัพท์นั้น ชื่อว่าอภิธานะ ฯ สุมน-ศัพท์กล่าวถึงจิตและบุคคล ฯ อภิ 
บทหน้า ธา-ธาตุ มีความหมายว่า กล่าว, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1153 ฯ ความรู้ ชื่อ
ว่าพุทธิ ญาณคือความรู้ว่า จิตและบุคคล ชื่อว่าสุมนะ ฯ ค าศัพท์ด้วย ญาณปัญญาที่รู้ได้ด้วย ชื่อว่า
อภิธานพุทธิ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ ชื่อว่าเหตุ เพราะวิเคราะห์ว่า หิโนติ เอเตน ความว่า 
ค าศัพท์และญาณปัญญาที่รู้ได้ทั้ง 2 ย่อมเป็นไปด้วยธรรมนั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าเหตุ ได้แก่ 
สุขเวทนา ฯ เหตุแห่งความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติเหตุ ความเป็นไปแห่งเหตุที่เป็นไป ชื่อว่าปวัตติเหตุตา 
ได้แก่คุณคือความดีแห่งสุขเวทนา ฯ ค าว่า ตสฺมึ อภิธานพุทฺธีน  ปวตฺติเหตุตาย นี้ใส่เข้ามาเพ่ือรู้
เนื้อความของบทว่า ภาโว ฯ จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺสํ ความเป็นแห่งใจดี ชื่อว่า
โสมนัส ฯ เนื้อความที่จะได้ในบทนี้ว่า ธรรมมีผัสสะเป็นต้นและความเป็นไปมีนามและชาติเป็นต้นนี้ 
ย่อมไม่ปรากฏ เพราะค าว่า ตสฺมึ อภิธานพุทฺธีน  ปวตฺติเหตุตาย ภาโว ท่านกล่าวไว้โดยเป็นค าที่ทั่วไป 
และเพราะบ่งบอกถึงคุณคือนาม ชาติ ทัพพะ และกิริยา อันเป็นเหตุแห่งความเป็นไปของค าศัพท์ ด้วย 
ภาว-ศัพท์ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความอย่างย่อ จึงกล่าวค าว่า มานสิกา เป็นต้น ฯ 
ค าว่าโสมนัสนี้ เป็นชื่อแห่งสุขเวทนาทางใจ ฯ อันเป็นไปในใจ ชื่อว่ามานสิกา อันเป็นไปในใจด้วย เป็น
สุขเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามานสิกสุขเวทนา ฯ 
 บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาโว ฯ บทว่า ภาโว เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตสฺมึ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺติ- ฯ บทว่า อภิธานพุทฺธีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺติ- ฯ บทว่า 
ปวตฺติเหตุตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภาโว ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า โสมนสฺส  ฯ 

                                                      

 1151 รูป. -/400/295. 
 1152 รูป. -/354/247. 
 1153 รูป. -/597/435. 



 219 

บทว่า โสมนสฺส  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า มานสิกสุขเวทนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อธิวจน  ฯ บทว่า 
เอต  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อธิวจน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอต  ฯ  
 (117) จติที่เข้าถึงอาการ 4 อย่าง มีเกิดร่วมกันเป็นต้นกับโสมนัสนั้น เพราะเหตุนั้น จิตดวง
นั้น จึงชื่อว่าโสมนัสสสหคตจิต ฯ 
 ท่านอาจารย์ไขความ สหคต-ศัพท์ว่า ส สฏฺ -ระคนกัน เพราะ สหคต-ศัพท์มีความหมาย
หลากหลายประการมี ตพฺภาว-ความเป็นอย่างนั้น และ โอกิณฺณ-เกลื่อนกล่นแล้ว เป็นต้น ฯ การ
เกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปาทะ การเกิดขึ้นร่วมกัน ชื่อว่าเอกุปปาทะ การเกิดขึ้นร่วมกัน เป็นเบื้องต้นแห่ง
อาการ 4 อย่างมีการดับร่วมกันเป็นต้นเหล่าใด อาการ 4 อย่างมีการดับร่วมกันเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่า
เอกุปปาทาทิ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเก่ียวข้องแห่งอาการ 4 อย่างมีการเกิดร่วมกันเป็นต้น 
ชื่อว่าเอกุปปาทาทิวสะ ฯ ชื่อว่าสังสัฏฐะ เพราะวิเคราะห์ว่า สํสชฺชติ ความว่า จิตใดย่อมระคน เพราะ
เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าสังสัฏฐะ ฯ ส  บทหน้า สช-ธาตุมีความหมายว่า เกี่ยวข้อง-เจือปน-ระคน, ลง ต 
ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1154, เปลี่ย ต ปัจจัย พร้อมพยัญชนะท้ายธาตุข้างต้น เป็น ฏฺ  
ด้วยสูตร สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชห สาทีหิ  ฏฺโ 1155 ฯ ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้ รู้ว่า สห-ศัพท์ มี
ความหมายว่า สทฺธึ-พร้อม-กับ คต-ศัพท์มีความหมาว่า ปตฺติ-ถึง จึงกล่าวค าว่า เตน เป็นต้น ฯ ความ
เป็น ชื่อว่าภาวะ หมายถึงความมีอยู่ ความเป็นสภาวะที่มีอยู่แห่งการเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้น ชื่อว่า   
เอกุปปาทาทิภาวะ ฯ จิตใดย่อมไป คือย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าคตะ ฯ มีความแตกต่าง
กันอย่างนี้ คือ ในนัยที่ 1 เป็นบทเดียวกันว่า สหคต  ในนัยที่ 2 แยกเป็น สห บท 1 เป็น คต  บท 1 ฯ มี
วิเคราะห์ว่า จิตที่สหรคต คือที่ระคนด้วยอ านาจอาการ 4 อย่าง มีเกิดร่วมกันเป็นต้น กับโสมนัส หรือ
ที่ถึงภาวะมีเกิดในขณะเดียวกันเป็นต้น กับโสมนัสนั้น เพราะเหตุนั้น จิตดวงนั้น จึงชื่อว่าโสมนัสส-
สหคตจิต ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สหคต  ฯ บทว่า สหคต  ส สฏฺ  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า เอกุปฺปาทาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ส สฏฺ ฯ บทว่า เตน เป็น
บทสหโยคตติยาของบทว่า สห ฯ บทว่า สห เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คต  ฯ บทว่า เอกุปฺปาทาทิ
ภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า คต  ฯ บทว่า คต  เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า 
คต  ฯ วา-ศัพท์ เป็นบทวิกัปปัตถะ ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (118) ธรรมชาติใด ย่อมเห็นอารมณ์อันผิดเพี้ยน อันไม่เป็นจริง หรือโดยไม่เป็นจริง เพราะ
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่าทิฏฐิ ฯ 
 มิจฺฉา-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ ลง อ  หรือ นาวิภัตติ แล้วลบวิภัตติทิ้ง ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโส-
ปสคฺคนิปาตาทีหิ จ1156 ฯ ทิส-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1157, 
เปลี่ยน ติ เป็น ริฏฺ  ิ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโ  จ1158, ลบ รฺ ที่ ริฏฺ  ิ พร้อม สฺ ท้าย 
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ทิสฺ-ธาตุ ด้วยสูตร รมฺหิ รนฺโต ราทิโน1159, แยก ทฺ ออกจาก อิ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน       
วิโยชเย1160, ลบสระ อิ หน้า แล้วปกติสระ อิ หลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต1ิ161, น า ทฺ พยัญชนะท่ีไม่มีสระประกอบกับสระ อิ หลัง ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1162 ฯ 
 บทว่า มิจฺฉา เป็นบทกิริยาวิเสสนะ หรือบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปสฺสติ ฯ บทว่า ปสฺสติ 
เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า ทิฏฺ  ิ ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิ เป็นบทสัญญา 
ฯ 
 (119) ท่านอาจารย์ใส่ใจถึงการตามประกอบว่า ก็ ทิฏฺ  ิ-ศัพท์เป็นค าสามัญทั่วไปมิใช่หรือ 
เพราะเหตุไร ในฐานะนี้ จึงเรียกความเห็นผิดเท่านั้นว่า ทิฏฐิ ดังนี้ จึงกล่าวค าว่า สามญฺ วจนสฺสาปิ 
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง แม้ค าสามัญ คือแม้ค าที่เหมือนกัน ก็ยังมีวิสัยแปลกันได้ โดย
เนื้อความและสถานที่เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในอธิการว่าด้วยอกุศลจิตนี้ ท่านอาจารย์จึงกล่าวเฉพาะ
ความเห็นผิดเท่านั้นว่า ทิฏฐิ ฯ 
 ชื่อว่าสมานะ เพราะวิเคราะห์ว่า สเมติ ความว่า ศัพท์ใด ย่อมเสมอ ด้วยการออกเสียง 
เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าสมานะ ฯ สมาโน นั่นเอง สามญฺ  ฯ ชื่อว่าวจนะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
วุจฺจติ อตฺโถ เอเตน ความว่า อาจารย์กล่าวเนื้อความด้วยศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่า
วจนะ ฯ ค าอันเสมอกัน ชื่อว่าสามัญญวจนะ ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นครหัตถะ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ 
ชื่อว่าอัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า อริยติ ความว่า สิ่งที่ถูกเรียกใด อันบัณฑิตย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น สิ่งที่
ถูกเรียกนั้น ชื่อว่าอัตถะ ฯ ชื่อว่าปกรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปกริยติ เอตฺถ ความว่า เนื้อความอัน
บัณฑิตย่อมกล่าวไว้ในสถานที่นี้ เพราะเหตุนั้น สถานที่นั้น ชื่อว่าปกรณะ ฯ ป บทหน้า กร-ธาตุมี
ความหมายว่า กล่าว, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1163 ฯ เนื้อความด้วย สถานที่ด้วย ชื่อ
ว่าอัตถัปปกรณะ เนื้อความและสถานที่ เป็นเบื้องต้นแห่งเพศเป็นต้นเหล่าใด เพศเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อ
ว่าอัตถัปปกรณาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา เพศ ความรุ่งเรือง สถานที่ เวลา และความแตกต่าง
ของศัพท์เป็นต้น ฯ 
 บรรดาศัพท์สามัญมีศัพท์ว่าเนื้อความเป็นต้นเหล่านั้น ศัพท์ที่หมายถึงเนื้อความ เหมือน
อย่างเมื่อเขากล่าวว่า สีหะขับร้อง ย่อมท าให้เข้าใจความหมายว่า เป็นบุรุษท่ีมีชื่อว่าสีหะ เป็นผู้ขับร้อง 
แต่เมื่อกล่าวว่า สีหะย่อมแกว่งหาง ย่อมท าให้เข้าใจความหมายว่า เป็นราชสีห์เจ้าป่าที่ก าลังแก่วงหาง 
ฉะนั้น จึงมีการแสดงความหมายที่พิเศษของศัพท์ที่เสมอเหมือนกันด้วยการออกเสียง ด้วยอ านาจของ
เนื้อความ ฯ เหมือนอย่างเมื่อเขากล่าวว่า เมื่ออยู่ในสงคราม ท่านจงน าสินธวะมา ย่อมท าให้เข้าใจ
ความหมายว่า เป็นม้าสินธพ แต่เมื่อกล่าวว่า เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล ท่านจงน าสินธวะมา ย่อมท าให้
เข้าใจความหมายว่า เป็นเกลือสินเธาว์ ฉะนั้น จึงมีการแสดงความหมายที่พิเศษของศัพท์ที่เสมอ
เหมือนกันด้วยการออกเสียง ด้วยอ านาจของสถานที่ ฯ 
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 คัมภีร์สัททสารัตถชาลินีจึงแสดงไว้ว่า 
    ในปาฐะว่า สีหะขับร้อง สีหะกระดิกหาง บัณฑิตย่อมรู้ โดยเนื้อความ 
  ว่า กระดิกหางเป็นราชสีห์ และขับร้องเป็นมาณพที่ชื่อว่าสีหะ  
    เมื่อยืนในโรงทาน  และในสงครามแล้วกล่าวว่า  ท่านจงน าอัสสะมา  
  ย่อมรู้ว่า ในโรงทาน เป็นคนยากจน ในสงคราม เป็นม้า ตามล าดับ ดังนี้ ฯ 
ก็ในที่นี้ ท่านประสงค์เอาอธิการว่าด้วยอกุศลจิตว่า สถานที่ เพราะท่านกล่าวค าว่า อิธ ไว้ ฯ เมื่อมี 
พระพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลาย สีหะผู้เป็นเจ้าป่า ย่อมออกจากที่อยู่ในเวลาเย็น ดังนี้ ย่อมท าให้รู้ว่า 
เป็นราชสีห์ชาติไกรสร ผู้เป็นเจ้าป่า และเมื่อกล่าวว่า สีหะ ผู้เป็นสมณุทเทส สีหะ ผู้เป็นเสนาบดี ย่อม
ท าให้รู้ว่า เป็นสามเณรผู้ชื่อว่าสีหะ เป็นเสนาบดีผู้ชื่อว่าสีหะ ฯ มีการแสดงความหมายที่พิเศษของ
ศัพท์ที่เสมอเหมือนกันและการออกเสียง ด้วยอ านาจความเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของศัพท์  ฯ แม้
ภาวะคือความปราศจากโทษ ในประโยคเป็นต้นว่า ราตรีสว่างไสวน่ารื่นรมย์ งดงาม ย่อมท าให้รู้ได้ 
ด้วย รมณิย-ศัพท์แล ฯ ก็ในอธิการว่าด้วยอกุศลจิตนี้ เฉพาะความเห็นผิดเท่านั้น เรียกว่า ทิฏฐิ แม้ด้วย
อ านาจความเก่ียวข้องกับความแตกต่างของศัพท์ ฯ 
 ชื่อว่าวิเสสะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิเสสติ ความว่า เนื้อความใด ย่อมพิเศษ คือพิเศษอย่าง
ยิ่ง เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่าวิเสสะ ฯ วิ บทหน้า สิส-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้พิเศษ-ท าให้
แตกต่างกัน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1164, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1165 
ฯ ชื่อว่าวิสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิสยติ เอตฺถ ความว่า ศัพท์ย่อมเป็นไปในเนื้อความนี้ เพราะเหตุนั้น 
เนื้อความนั้น ชื่อว่าวิสยะ ฯ วิ บทหน้า สิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ   
อัตถวิสัย เทสวิสัยแห่งค าสามัญนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิ เสสวิสยะ คือศัพท์ที่มีการออกเสียง
เหมือนกัน ความเป็นศัพท์ที่มีอัตถวิสัยและเทสวิสัยอันพิเศษ ชื่อว่าวิเสสวิสยตา ฯ ความเห็นอัน
ผิดเพี้ยน อันไม่เป็นจริง หรือโดยไม่เป็นจริง ชื่อว่ามิจฉาทัสสนะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามการเห็นโดยชอบ ฯ 
  บทว่า สามญฺ วจนสฺสาปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -วิสยตา ฯ บทว่า อตฺถปฺปกรณาทินา 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -วิสยตา ฯ บทว่า วิเสสวิสยตา เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า  
โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระ
ในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า มิจฺฉาทสฺสนเมว เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิ เป็นบทอาการะ
ในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า วุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (120) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า คต-ศัพท์เป็นไปในความหมายของตนเองเท่านั้น จึง
กล่าวว่า ทิฏฺ  ิเยว เป็นต้น ฯ ทิฏฺ  ิ นั่นเอง เป็นทิฏฺ  ิคต  ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะ คต-ศัพท์ มีความ
เป็นไปในภาวะ ทิฏฐิ-ศัพท์นั้น ดุจในประโยคเป็นต้นว่า สงฺขารคตํ (สังขาร) ตมคตํ (ความมืด) ดังนี้ 
ฉะนั้น ฯ  
 ย-อาคม ใส่เข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามความหมายที่แยกออกไปอีกของ 
คต-ศัพท์ ฯ ทิฏฺ  ิ นั่นเอง เป็น ทิฏฺ  ิคต  เป็นรูปวิเคราะห์ของปริกัปปตัทธิต ไม่ใช่กัมมธารยสมาส ฯ 
นอกจาก ทิฏฺ  ิ-ศัพท์ ลง คต-ศัพท์ในศัพท์อ่ืน เพ่ือความสละสลวยของค า ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา       
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นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1166 ฯ ท่านพระอัครวังสาจารย์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์สัททนีติว่า อนฺต คต-ศัพท์เป็นต้น 
ใส่เข้ามาเพ่ือความสละสลวยของค า เช่นค าว่า ปตนฺติ ปรนฺเต สุตฺตนฺโต กมฺมนฺโต วจนนฺต  พฺรหฺมชาล-
สุตฺตนฺต  คูถคต  มุตฺตคต  ทิสตา เทวตา อิทปฺปจฺจยตา ฯ ชื่อว่าสังขาระ เพราะวิเคราะห์ว่า สงฺขริยติ 
ความว่า ธรรมใด อันปัจจัยทั้งหลาย ย่อมปรุงแต่ง เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าสังขาระ สงฺ ขาโร 
นั่นเอง สงฺขารคต  ฯ ชื่อว่าตมะ เพราะวิเคราะห์ว่า ติมนฺติ สตฺตา เอเตน ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อม
ล าบาก ด้วยความมืดนั่น เพราะเหตุนั้น ความมืดนั้น ชื่อว่าตมะ ฯ ติม -ธาตุมีความหมายว่า ล าบาก, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1167, เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการ-
วิปรีตาเทสา จ1168 ฯ ตโม นั่นเอง เป็น ตมคต  ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาศัพท์ว่า อากาสคต  คูถคต  
เป็นต้น ฯ ศัพท์ว่า คตะ ชื่อว่าคตสัททะ ฯ ชื่อว่าภาวะ เพราะวิเคราะห์ว่า ภวติ เอตฺถ ความว่า คต-
ศัพท์ ย่อมเป็นไปในเนื้อความว่า ทิฏฐิ นี้  เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่าภาวะ ฯ คัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกาแสดงไว้ว่า ภาว-ศัพท์ มีความหมายว่า ปทตฺถ-เนื้อความของบท สตฺตา-ความเป็น 
อธิปฺปาย-ความประสงค์ และ กิริยา-กริยาอาการ ดังนี้ ฯ ความเป็นไปคือเนื้อความแห่งทิฏฐิ-ศัพท์นั้น 
ชื่อว่าตัพภาวะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าวุตติ ฯ ความเป็นไปโดยเนื้อความแห่งทิฏฐิ-ศัพท์นั้น แห่งคต-
ศัพท์นั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตัพภาววุตติ หรือ คต-ศัพท์ย่อมเป็นไปในเนื้อความแห่งทิฏฐินั้น 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตัพภาววุตติ คือ คต-ศัพท์ การมีความเป็นไปในเนื้อความแห่งทิฏฐินั้น ชื่อว่า 
ตัพภาววุตติตตะ ฯ 
 บทว่า ทิฏฺ  ิเยว เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิคต  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า สงฺขารคต  ตม- 
คตนฺติ เป็นบทอาธาระในบทว่า อาทีสุ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า คตสทฺทสฺส เป็นบท   
สัมพันธะในบทว่า ตพฺภาววุตฺติตฺตา ฯ บทว่า ตพฺภาววุตฺติตฺตา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า ทิฏ  ิคต  ฯ 
 (121) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า คต-ศัพท์ที่กล่าวถึงเนื้อความที่เข้าอยู่ภายใน เป็น 
กัตตุสาธนะ ที่กล่าวถึงความเป็นไป เป็นภาวสาธนะ จึงกล่าวค าว่า ทฺวาสฏฺ  ี เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง 
ความเห็นผิดที่เป็นไป คือหยั่งลงภายในทิฏฐิ 62 ประการ หรือเพียงความไปแห่งทิฏฐิที่ยึดเอาการ
แสวงหา คือ ไม่มีสภาวธรรมอะไร ๆ มีตัวตนเป็นต้นที่จะพึงไปคือพึงรู้ในทิฏฐินี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
ว่าทิฏฐิคตะ 
 บทว่า ทฺวาสฏฺ  ิยา เป็นอิตถีลิงค์ เอกวจนะแน่นอน ฯ บทว่า ทฺวาสฏฺ  ิยา ความว่า ทิฏฐิ 
62 ประการ คือ สัสสตวาทะ (ลัทธิที่ถือว่าเที่ยง) 4 ลัทธิ เอกัจจสัสสตวาทะ (ลัทธิที่ถือว่าเที่ยงเป็น
บางอย่าง) 4 ลัทธิ อันตานันติกวาทะ (ลัทธิที่ถือว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุด) 4 ลัทธิ อมราวิกเขปกวาทะ 
(ลัทธิที่ถือซัดส่ายไม่ตายตัวแบบปลาไหล) 4 ลัทธิ อธิจจสมุปปัตติกวาทะ (ลัทธิที่ถือว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเอง 
ไม่มีเหตุปัจจัย) 2 ลัทธิ สัญญีวาทะ (ลัทธิที่ถือว่ามีสัญญา) 16 ลัทธิ อสัญญีวาทะ (ลัทธิที่ถือว่าไม่มี
สัญญา) 8 ลัทธิ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ (ลัทธิที่ถือว่ามีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่) 8 ลัทธิ อุจเฉท-
วาทะ (ลัทธิที่ถือว่าขาดสูญ) 7 ลัทธิ ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ (ลัทธิที่ถือว่ามีสภาวะบางอย่างเป็น
นิพพานในปัจจุบัน) 5 ลัทธิ ฯ บทว่า อนฺโตคธ  เป็นบทไขความของบทว่า คต  ฯ ชื่อว่าคตะ เพราะไป 
คือเป็นไป ได้แก่มิจฉาทิฏฐิ ฯ ชื่อว่าอันโตคธะ เพราะวิเคราะห์ว่า อนฺโต โอคธติ ปวิสติ ความว่า 
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ความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นต้นใด ย่อมเข้าไปในภายใน เพราะเหตุนั้น ความยึดมั่นนั้น ชื่อว่า
อันโตคธะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าคมนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ คมน  นั่นเอง คมนมตฺต  ฯ มตฺต-ศัพท์มี
ความหมายเหมือน เอว-ศัพท์ ฯ ค าว่า น เอตฺถ เป็นต้น เป็นผลของ มตฺต-ศัพท์ ฯ ความยึดมั่นว่าเป็น
ตัวตนเป็นต้นใด ที่จะพึงไป คือพึงรู้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคันตัพพะ ฯ ใช้เป็น คนฺธพฺพ ก็มี ฯ มี
ความหมายเหมือนกัน ฯ เปลี่ยน ต เป็น ธ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส จ1169 ฯ มีการประกอบ
วิธีการท ารูปเหมือนกล่าวมาก่อนนั่นเอง ฯ ตัวตนเป็นเบื้องต้นแห่งของที่เนื่องด้วยตนใด ของที่เนื่อง
ด้วยตนนั้น ชื่อว่าอัตตาทิกะ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาของที่เนื่องด้วยตนเป็นต้น ฯ ลง ก ปัจจัย
หลังศัพท์สมาส ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต1170 ฯ 
 บทว่า ทฺวาสฏฺ  ิยา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ทิฏฺ  ีสุ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ บทว่า 
ทิฏฺ  ีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า คต  ฯ บทว่า คต  อนฺโตคธ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺตาทิ -
ทฬฺหคฺคหณ  ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิยา เป็นบทสัมพันธะในบทว่า คมน- ฯ บทว่า คมนมตฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ น-
ศัพท์ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า คนฺตพฺโพ หรือในบทว่า 
อตฺถิ ฯ สองบทว่า คนฺตพฺโพ อตฺตาทิโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โกจิ ฯ บทว่า โกจิ เป็นบทกัตตาใน
บทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ทิฏฺ  ิคต  ฯ บท
ว่า ทิฏฺ  ิคต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ทิฏฺ  ิ นั่นเอง เป็น ทิฏฺ  ิคต  เป็นบทตัทธิต ฯ ทิฏฐิที่เป็นไปในทิฏฐิ 62 ประการ ชื่อว่าทิฏฐิ-
คตะ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ หรือความเป็นไปแห่งทิฏฐินั่นเอง ชื่อว่าทิฏฐิคตะ เป็นฉัฏฐีตัปปุริส
สมาส ฯ 
 (122) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ความย่อ จึงกล่าวว่า อิทเมว เป็นต้น ฯ ความถือมั่น 
(ในสัตว์และสังขารทั้งหลาย) ว่าเป็นตัวตน หรือเป็นของเนื่องด้วยตนเป็นต้น ที่เป็นไปอย่างนี้ว่า ค านี้
เท่านั้นจริง ค าอ่ืนเปล่า ดังนี้ ฯ 
 ความถือมั่นว่านี้ของตน ชื่อว่าอัตตนิยะ ตัวตนด้วย ของที่ เนื่องด้วยตนด้วย ชื่อว่า    
อัตตัตตนิยะ ความถือมั่นว่าเป็นตัวตนและของเนื่องด้วยตน เป็นเบื้องต้นแห่งความเที่ยงแท้แน่นอน
เป็นต้นเหล่าใด ความเที่ยงแท้แน่นอนเหล่านั้น ชื่อว่าอัตตัตตนิยาทิ ฯ ความยึดมั่น คือความถือมั่น ชื่อ
ว่าอภินิเวสะ ความยึดมั่น (ในสัตว์และสังขารทั้งหลาย) ว่าเป็นตัวตน หรือเป็นของเนื่องด้วยตนเป็นต้น 
ชื่อว่าอัตตัตตนิยาทิอภินิเวสะ ฯ 
 บทว่า อิทเมว เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า สจฺจ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิทเมว ฯ บทว่า 
โมฆ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อญฺ  ฯ บทว่า อญฺ  เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทอาการะในบท
ว่า ปวตฺโต ฯ บทว่า ปวตฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺตตฺตนิยาทิอภินิเวโส ฯ บทว่า อตฺตตฺตนิยาทิ
อภินิเวโส เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (123) จิตที่ประกอบแล้วโดยประการทั้งหลาย มีความเกิดข้ึนร่วมกันเป็นต้นพร้อมกับทิฏฐิ
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ฯ 
 บทว่า สม  มีความหมายเหมือน ส -ศัพท์ ฯ ความเกิดขึ้นร่วมกัน ชื่อว่าเอกุปปาทะ ความ
เกิดขึ้นร่วมกัน เป็นเบื้องต้นแห่งอาการ 4 อย่างมีความดับร่วมกันเป็นต้นเหล่าใด อาการ 4 อย่างมี
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ความดับร่วมกันเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเอกุปปาทาทิ ฯ บทว่า ปกาเรหิ เป็นความหมายของ ป-ศัพท์ ฯ 
ชื่อว่าปการะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปกโรนฺติ ความว่า ความพิเศษเหล่าใด ย่อมกระท าทั่วไป คือ ย่อม
แตกต่างจากสามัญท่ัวไป เพราะเหตุนั้น ความพิเศษนั้น ชื่อว่าปการะ ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สม  ฯ บทว่า สม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า 
ยุตฺต  ฯ บทว่า เอกุปฺปาทาทีหิ เป็นบทสรูปะของบทว่า ปกาเรหิ ฯ บทว่า ปกาเรหิ เป็นบทตติยา -      
วิเสสนะในบทว่า ยุตฺต  ฯ บทว่า ยุตฺต  เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า      
ทิฏฺ  ิคตสมฺปยุตฺต  ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิคตสมฺปยุตฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (124) รูปวิเคราะห์ว่า จิตที่ประกอบแล้วโดยประการทั้งหลาย มีความเกิดขึ้นร่วมกัน   
เป็นต้น อย่างเท่าเทียมกันกับทิฏฐินั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ฯ บุรพประโยคใด 
ย่อมปรุงแต่ง คือจัดแจง ซึ่งจิต ด้วยเครื่องปรุงแต่งพิเศษ กล่าวคือภาวะที่จิตกล้าแข็ง หรืออีกนัยหนึ่ง 
จิตนั้นถูกเครื่องปรุงแต่งพิเศษกล่าวคือสภาวะที่จิตกล้าแข็งนี้ ปรุงแต่ง คือจัดแจงอยู่ โดยนัยที่กล่าว
แล้ว อันเป็นผู้กระท าโดยบุรพประโยคนั่น เพราะฉะนั้น บุรพประโยคนั้น ชื่อว่าสังขาร ฯ 
 บทว่า สชฺเชติ เป็นบทไขความของบทว่า สงฺขโรติ ฯ ส  บทหน้า กร -ธาตุมีความหมายว่า 
ท า, ติ วิภัตติ, ลง โอ ปัจจัย ด้วยสูตร ตนาทิโต โอยิรา1171, เปลี่ยน กร เป็น ขร ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1172, วุทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1173 ฯ ความเป็น
แห่งจิตอันกล้าแข็ง ชื่อว่าติกขภาวะ กล่าวคือความที่จิตกล้าแข็ง ชื่อว่าติกขภาวสังขาตะ ฯ เครื่องปรุง
แต่งด้วย เครื่องปรุงแต่งนั้น เป็นของพิเศษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามัณฑนวิเสสะ กล่าวคือความที่
จิตกล้าแข็งด้วย กล่าวคือความที่จิตกล้าแข็งนั้น เป็นเครื่องปรุงแต่งด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าติกข -
ภาวสังขาตมัณฑนวิเสสะ ฯ อันท่านกล่าวแล้วด้วย อันท่านกล่าวแล้วนั้น เป็นนัยด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าวุตตนยะ คือเครื่องปรุงแต่งพิเศษกล่าวคือสภาวะที่จิตกล้าแข็ง ฯ ส  บทหน้า กร -ธาตุ, ลง ณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1174, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ1175, เปลี่ยน กร 
เป็น ขร ด้วยสูตร ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ขขรา วา ตปฺปจฺจเยสุ จ 1176, วุทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตร       
อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต1177 ฯ 
 บทว่า สงฺขโรติ สชฺเชติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า 
สชฺเชติ ฯ บทว่า ติกฺขภาวสงฺขาตมณฺฑนวิเสเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สชฺเชติ ฯ บทว่า       
สงฺขริยติ สชฺชิยติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ บทว่า ต  เป็นบทกรรมใน
บทว่า สชฺชิยติ ฯ บทว่า เอเตน เป็นบทวุตตกัตตาในบทว่า สชฺชิยติ ฯ บทว่า วุตฺตนเยน เป็นบทตติยา-
วิเสสนะในบทว่า สชฺชิยติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า สงฺขาโร ฯ บทว่า สงฺขาโร เป็นบท
สัญญา ฯ 
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 รูปวิเคราะห์ว่า สงฺขโรติ จิตฺตํ ติกฺขภาวสงฺขาตมณฺฑนวิเสเสน สชฺเชตีติ สงฺขาโร เป็น  
กัตตุสาธนะ รูปวิเคราะห์ว่า สงฺขาริยติ วา ตํ เอเตน วุตฺตนเยน สชฺชิยตีติ สงฺขาโร เป็นอวุตตกัตตุ-
สาธนะ ฯ ก็ถ้ามีนัยอ่ืนว่า จิตนั้น ถูกบุคคลปรุงแต่งคือจัดแจงอยู่ โดยนัยที่กล่าวแล้ว โดยบุรพประโยค
นั่น เพราะฉะนั้น บุรพประโยคนั้น ชื่อว่าสังขาร พึงถือเอาเนื้อความว่า บทว่า ปุคฺคเลน ก็เป็นกัตตาใน
บทว่า สชฺชิยติ บทว่า เอเตน เป็นบทกรณะในบทว่า สชฺชิยติ ดังนี้ จึงควรเป็นกรณสาธนะ ฯ  แต่
เป็นอวุตตกัตตุสาธนะควรกว่า เพราะกล่าวค าว่า ตนฺนิพฺพตฺติโต ดังนี้ ฯ 
 (125) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ความย่อ จึงกล่าวค าว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ บุรพประโยค
ของตน หรือของบุคคลเหล่าอ่ืน ที่เป็นไปด้วยอ านาจสนับสนุนแก่จิตหรือบุคคลที่ท้อแท้อยู่ในหน้าที่คือ
กิจที่ต้องท านั้น ๆ 
 ชื่อว่ากิจจะ เพราะวิเคราะห์ กตฺตพฺพํ ความว่า การงานใด อันบุคคลพึงกระท า เพราะเหตุ
นั้น การงานนั้น ชื่อว่ากิจจะ ฯ บทว่า ส สีทติ คือบุคคลผู้ท้อแท้ ฯ บทว่า ส สีทติ คือ จิตที่ท้อแท้ ฯ การ
ให้ก าลังที่เหมาะสม ชื่อว่าอนุรูปพลัปปทานะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งการ ให้
ก าลังที่เหมาะสม ชื่อว่าอนุพลัปปทานวสะ คือความเก่ียวข้องแห่งการให้เกิดความอุตสาหะ ฯ วา-ศัพท์
ทั้ง 2 เป็นสมุจจยะ ฯ ชื่อว่าปโยคะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปโยเชติ เอเตน ความว่า สภาวธรรมย่อม
ประกอบบุคคลในกรรมนั้น ๆ ด้วยธรรมนั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าปโยคะ ได้แก่ ความ
พยายาม ฯ ความพยายาม คือการออกค าสั่ง ชื่อว่าปโยคะ ชื่อว่าอาณัตติ ความพยายามเบื้องต้น ชื่อ
ว่าปุพพปโยคะ ความพยายามเบื้องต้นที่เป็นไป ชื่อว่าปวัตตปุพพปโยคะ ฯ มิจฉาวายามะและ
สัมมาวายามะที่เป็นไปในทวาร 3 ด้วยอ านาจท าให้เกิดความอุตสาหะ ชื่อว่าความพยายามเบื้องต้นที่
เป็นไปแห่งตน ฯ การออกค าสั่งที่เป็นไปในกายทวารและวจึทวาร แก่บุคคลเหล่าอ่ืน ด้วยอ านาจท าให้
เกิดความอุตสาหะ ชื่อว่าความพยายามเบื้องต้นที่เป็นไปแห่งบุคคลเหล่าอ่ืน ฯ 
 บทว่า ตตฺถ ตตฺถ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กิจฺเจ ฯ บทว่า กิจฺเจ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
ส สีทมานสฺส ฯ บทว่า ส สีทมานสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า -ทาน- ฯ บทว่า อนุพลปฺปทานวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺต- ฯ บทว่า อตฺตโน วา ปเรส  วา เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปโยโค 
ฯ บทว่า ปวตฺตปุพฺพปโยโค เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (126) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า ภาวะที่จิตกล้าแข็งอันบุรพประโยคนั้นให้เกิดแล้ว 
จึงชื่อว่าสังขาร ในอธิการเรื่องจิตนี้ จึงกล่าวค าว่า โส ปน เป็นต้น ฯ ก็บุรพประโยคนั้น ย่อมเป็นไปใน
จิตสันดานของตนที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้น และในสันดานของบุคคลอ่ืน เพราะฉะนั้น เฉพาะอาการ
พิเศษกล่าวคือภาวะที่จิตกล้าแข็งอันบุรพประโยคนั้นให้เกิดแล้ว จึงชื่อว่าสังขาร ในอธิการเรื่องจิตนี้ 
คือ ในอารมณ์แห่งการก าหนดจิตนี้ ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ส่วนเบื้องต้น ชื่อว่าปุพพภาคะ เวลาเบื้องต้น ที่เป็นไปในส่วน
เบื้องต้น ชื่อว่าปุพพภาคัปปวัตตะ ฯ ความสืบต่อ คือความเชื่อมต่อ ชื่อว่าสันตานะ ความสืบต่อแห่ง
จิต ชื่อว่าจิตตสันตานะ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นด้วย อันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นนั้น เป็นความสืบต่อ
แห่งจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปุพพภาคัปปวัตตจิตตสันตานะ ฯ เจว-ศัพท์ เป็นนิบาตศัพท์หนึ่งที่
เป็นสมุจจยัตถะ ฯ ความสืบต่อของบุคคลเหล่าอ่ืน ชื่อว่าปรสันตานะ ฯ จ -ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ ก็    
บุรพประโยคนั้น กล่าวคือความพยายามทั้งสอง ย่อมเป็นไปในจิตสันดานของตนที่เป็นไปในส่วน
เบื้องต้น ฯ บุรพประโยค กล่าวคือการออกค าสั่ง ย่อมเป็นไปในสันดานของบุคคลอ่ืน ฯ ชื่อว่า  
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นิพพัตติตะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิพฺพตฺติยติ ความว่า อาการพิเศษใด อันบุรพประโยคนั้น ย่อมให้
เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น อาการพิเศษนั้น ชื่อว่านิพพัตติตะ ฯ บทว่า ปุพฺพปโยเคน เป็นกัตตาในบทว่า 
นิพฺพตฺติยติ ฯ อันบุรพประโยคนั้นให้เกิดขึ้น ชื่อว่าตันนิพพัตติตะ ฯ บทว่า เตน เป็นบทกัตตาในบทว่า 
นิพฺพตฺติโต ฯ ความเป็นแห่งจิตที่กล้าแข็ง ชื่อว่าติกขภาวะ กล่าวคือ ความเป็นแห่งจิตที่กล้าแข็ง ชื่อว่า
ติกขภาวสังขาตะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามบุรพประโยค ฯ 
 บทว่า โส เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า อตฺตโน เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
จิตฺตสนฺตาเน ฯ สองบทว่า ปุพฺพภาคปฺปวตฺตจิตฺตสนฺตาเน เจว ปรสนฺตาเน จ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปวตฺตติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า สงฺขาโร ฯ สอง
บทว่า ตนฺนิพฺพตฺติโต ติกฺขภาวสงฺขาโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า จิตฺตสฺส เป็นบท  
สัมพันธะในบทว่า ติกฺขภาโว ฯ บทว่า วิเสโสว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระในบทว่า   
สงฺขาโร ฯ บทว่า สงฺขาโร เป็นบทสัญญา ฯ 
 (127) สังขารนั้น ไม่มีแก่จิตดวงใด จิตดวงนั้น ชื่อว่าอสังขาร อสงฺขาร  นั้นนั่นเอง เป็น  
อสงฺขาริก  ฯ 
 เมื่อควรกล่าว นตฺถิ สงฺขาโร ยสฺส แต่ไม่กล่าวอย่างนั้น กลับกล่าวว่า โส ยสฺส นตฺถิ ไว้ ฯ 
ค านั้น ท่านกล่าวไว้เพ่ือให้รู้บทว่า ยสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า นตฺถิ ฯ สังขาร ไม่มีแก่จิตดวงใด 
จิตดวงนั้น ชื่อว่าอสังขาร เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า ณิก ปัจจัย เป็นไปใน
ความหมายของตน ฯ อสงฺขาร  นั่นเอง เป็น อสงฺขาริก  ฯ 
 บทว่า โส เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า ยสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า นตฺถิ ฯ 
บทว่า นตฺถิ เป็นนิบาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อสงฺขาร  เป็นบทสัญญา ฯ 
บทว่า ตเทว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อสงฺขาริก  เป็นบทสัญญา ฯ 
 (128) จิตที่ประกอบคือเป็นไปพร้อมด้วยสังขาร ชื่อว่าสสังขาริก ฯ ท่านแสดงลหุกนัยว่า 
สงฺขาเรน สหิต  [จิตฺต ] สสงฺขาริก  ฯ รูปวิเคราะห์ว่า จิตที่เป็นไปพร้อมด้วยสังขาร ชื่อว่าสสังขาระ 
เป็นตัคคุณตัปปุริสสมาส ฯ สสงฺขาร  นั่นเอง เป็น สสงฺขาริก  ฯ 
 บทว่า สงฺขาเรน เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สห- ฯ บทว่า สหิต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า 
สสงฺขาริก  เป็นบทสัญญา ฯ 
 (129) ท่านอาจารย์กล่าวค าสาธกว่า ตถาหิ เป็นต้น ฯ จริงอย่างนั้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ
เพราะเหตุนั้น อาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า อาการพิเศษที่เกิดแต่บุรพประโยค เกิดมีในจิต ชื่อว่า
สังขาร ภาวะที่จิตเป็นอสังขาริกเป็นต้น ย่อมมีได้ในจิตตวิสัยนี้ ด้วยอ านาจสังขารนั้น ฯ เชื่อมความว่า 
อาการพิเศษที่เกิดแต่บุรพประโยค คือเป็นไปแต่บุรพประโยค เกิดมีในจิต คือเกิดในจิต ชื่อว่าสังขาร 
ภาวะที่จิตเป็นอสังขาริกเป็นต้น ย่อมมีได้ในจิตตวิสัยนี้ ด้วยอ านาจสังขารนั้น คือด้วยความเกี่ยวข้อง
แห่งสังขารนั้น ฯ 
 ในนัยที่ 1 ตถา หิ-ศัพท์ เป็นนิบาต 1 ศัพท์มีความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ในนัยที่ 2 ตถา-
ศัพท์ กล่าวความหมายว่า การณะ หิ-ศัพท์มีความหมายเหมือน เอว-ศัพท์ เพราะฉะนั้น พึงทราบ
เนื้อความว่า ด้วยเหตุนั้นนั่นแล ฯ อันเกิดมีแต่บุรพประโยค ชื่อว่าปุพพปโยคสัมภูตะ ฯ ย่อมเกิดมีใน
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จิต ชื่อว่าจิตตสัมภวี ฯ ลง ณี ปัจจัย ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ1178 ฯ ความเกี่ยวข้อง 
ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งสังขารนั้น ชื่อว่าตังวสะ ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า ฯ อสังขาริกเป็น
เบื้องต้น แห่งสสังขาริกใด สสังขาริกนั้น ชื่อว่าอสังขาริกาทิ ความเป็นแห่งอสังขาริกเป็นต้น ชื่อว่า   
อสังขาริกาทิตา ฯ 
 ในนัยที่ 1 ตถาหิ เป็นนิบาต ในนัยที่ 2 ตถาหิ เป็นบทเหตุในบทว่า วทนฺติ ฯ บทว่า      
อาจริยา เป็นบทกัตตาในบทว่า วทนฺติ ฯ บทว่า วทนฺติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ สองบทว่า 
ปุพฺพปโยคสมฺภูโต จิตฺตสมฺภวี เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นบทสัญญี ฯ บท
ว่า สงฺขาโร เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ต วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ บทว่า เอตฺ ถ เป็น
บทอาธาระในบทว่า โหติ ฯ บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า อสงฺขาริกาทิตา เป็น
บทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
 (130) ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้นัยแม้อ่ืน จึงกล่าวค าว่า อถวา เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง 
นัยอ่ืนอีก ฯ ค าว่า สสงฺขาริกมสงฺขาริกํ นี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวหมายถึงความมีและความไม่มี
แห่งสังขารอย่างเดียว หากล่าวเพราะความมีและความไม่มีความเป็นไปร่วมกันแห่งสังขารนั้นด้วยจิต
ไม่ เพราะฉะนั้น เพราะสังขารแม้ที่มีปรกติเป็นไปในสันดานที่ต่างกัน ก็มีจิตนี้เป็นความมุ่งหมาย 
เพราะกล่าวถึงสองบทที่หมายถึงความมีและความไม่มีแห่งสังขาร จิตที่บังเกิดแล้วด้วยอ านาจคือด้วย
ความสามารถแห่งสังขารนั้น ชื่อว่าสสังขาริก เพราะวิเคราะห์ว่า "มีสังขาร" เพราะ สห ศัพท์ แสดง
ความหมายว่า มี ดุจในประโยคว่า สโลมโก สัตว์มีขน สปกฺขิโก สัตว์มีปีก เป็นต้น ฯ 
 เพราะเมื่อกล่าวว่า อถวา แล้วค าว่า บัณฑิตย่อมรู้นัยที่สละนัยก่อน ดังนี้ ท่านอาจารย์จึง
กล่าวความมีและความไม่มีความเป็นไปร่วมกันแห่งสังขารนั้นด้วยจิต ในนัยต้น แต่กล่าวความมีและ
ความไม่มีความเป็นไปร่วมกันแห่งสังขาร ในนัยหลัง ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า สสงฺขาริก  เป็นครั้ง
แรกหมายเอาความมีแห่งสังขาร ฯ จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยัตถะ จึงควรประกอบเป็น สสงฺขาริกนฺติ จ   
อสงฺขาริกนฺติ จ ฯ บทว่า สงฺขารสฺส หมายถึงสังขารกล่าวคือบุรพประโยค ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าภาวะ 
คือความีอยู่ ความไม่เป็นไป ชื่อว่าอภาวะ คือความไม่มีอยู่ ได้แก่ความมีและความไม่มี ฯ ชื่อว่าภาวา -
ภาวะ ฯ ความเป็นไปร่วมกัน ชื่อว่าสหัปปวัตติ ฯ ชื่อว่าสันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สํวิชฺชติ ความว่า 
สภาวะใด ย่อมมี เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่าสันตะ ความเป็นไป ชื่อว่าภาวะ ความมีปรากฏอยู่  
ชื่อว่าสัพภาวะ ฯ เปลี่ยน สนฺต-ศัพท์ เป็น ส ด้วยสูตร สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต1179 ฯ ความมี ชื่อ
ว่าสัพภาวะ และความไม่มี ชื่อว่าอภาวะ ความมีด้วย ความไม่มีด้วย ชื่อว่าสัพภาวาภาวะ ความมีและ
ความไม่มีแห่งความเป็นไปร่วมกัน ชื่อว่าสหัปปวัตติสัพภาวาภาวะ ฯ ความสืบต่อที่ต่างกัน ชื่อว่า   
ภินนสันตานะ ฯ ความสืบต่อของบุคคลเหล่าอ่ืนที่ต่างจากความสืบต่อของตน ฯ สังขารที่เป็นไปใน
สันดานที่ต่างกัน ชื่อว่าภินนสันตาตัปปวัตติ ฯ ด้วย อปิ-ศัพท์ ที่มีความหมายว่า สัมปิณฑนะ ย่อมให้รู้
ว่า หากล่าวสังขารที่มีปรกติเป็นไปในสันดานของตนมีจิตนี้เป็นความมุ่งหมายอย่างเดียวไม่ ฯ บทว่า 
สงฺขารสฺส คือสังขารกล่าวคือการออกค าสั่ง ฯ จิตนี้เป็นความมุ่งหมายคือเป็นผล ชื่อว่าอิทมัตถะ เป็น
กัมมธารยสมาส ฯ เปลี่ยน อิม เป็น อิท  ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1180 หรือด้วยสูตร 
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อิมสฺสิท 1181, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น มฺ ด้วยสูตร มทา สเร1182 ฯ จิตนี้เป็นความมุ่งหมายแห่งสังขารนั้น มี
อยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอิทมัตถิ ฯ ลง อี ปัจจัย ด้วยสูตร ทณฺฑาทิโต อิก อี1183 ฯ ความเป็นแห่งจิต
นี้เป็นความมุ่งหมาย ชื่อว่าอิทมัตถิตา ฯ ลง ตา ปัจจัย ด้วยสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 1184 ฯ ความ
เกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งสังขารนั้น ชื่อว่าตังวสะ ลงนิคคหิตอาคม ฯ ท่านอาจารย์ใส่ใจ
ว่า ก็ในบทว่า สสงฺขาริก  มีการเปลี่ยน สห-ศัพท์ เป็น ส มิใช่หรือ เพราะฉะนั้น ควรกล่าวว่า สห สงฺขา
เรน แต่ไม่กล่าวอย่างนั้น กลับกล่าวว่า สงฺขาโร อสฺส อตฺถิ เพราะเหตุไร ดังนี้ จึงใส่เหตุว่า สโลมโก 
สปกฺขิโกติอาทีสุ วิย สหสทฺทสฺส วิชฺชมานตฺถปริทีปนโต-เพราะแสดง สห-ศัพท์ว่ามีความหมายว่า มี 
ดุจในประโยคว่า (สัตว์) มีขน (สัตว์) มีปีก ฯ ขนของสัตว์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสโลมกะ คือ
มีขน ฯ ปีกของสัตว์มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสปักขิกะ ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา     
นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1185, ลง ก ปัจจัย ท้ายศัพท์สมาส ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต 1186 ฯ 
ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา บทว่า สธโน-มีศัพท์ เป็นต้น ฯ ศัพท์ว่า สห ชื่อว่าสหสัททะ ฯ ความหมาย
ว่า มี ชื่อว่าวิชชมานัตถะ ฯ การแสดงความหมายว่า มี ชื่อว่าวิชชมานัตถปริทีปนะ ฯ 
 สองบทว่า สสงฺขาริกมสงฺขาริก  เป็นบทสรูปะของบทว่า เอต  ฯ บทว่า เอต  เป็นบทกรรมใน
บทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า สนฺธาย ฯ บทว่า สงฺขารสฺส เป็นบท        
สัมพันธะในบทว่า ภาวาภาว  ฯ บทว่า ภาวาภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า สนฺธาย ฯ บทว่า สนฺธาย เป็น
บทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า วุตฺต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบท
ว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺติ ฯ บทว่า สหปฺปวตฺติสพฺภาวาภาวโต เป็นบท
เหตุในบทว่า น วุตฺต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า อิทมตฺถิตาย ฯ บทว่า ภินฺนสนฺตานปฺ -
ปวตฺติโนปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สงฺขารสฺส ฯ บทว่า สงฺขารสฺส เป็นบทภาวสัมพันธะในบทว่า    
อิทมตฺถิตาย ฯ บทว่า อิทมตฺถิตาย เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า นิพฺพตฺต  ฯ บทว่า ต วเสน เป็นบท    
ตติยาวิเสสนะในบท่า นิพฺพตฺต  ฯ บทว่า นิพฺพตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็น
บทสัญญีในบทว่า สสงฺขาริก  ฯ บทว่า สงฺขาโร เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อสฺส เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นนิบาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบท
ว่า สสงฺขาริก  ฯ บทว่า สโลมโก สปกฺขิโกติอาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า สหสทฺโท ฯ วิย-ศัพท์ เป็น
อุปมาโชตกะ ฯ บทว่า สหสทฺทสฺส เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า ปริทีปนโต ฯ บทว่า วิชฺชมานตฺถ -
ปริทีปนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า สสงฺขาริก  ฯ 
 แต่พระวิมลพุทธิเถระได้กล่าวไว้ว่า ท่านอาจารย์กล่าวว่า เพราะสังขารแม้ทีมี่ปรกติเป็นไป
ในสันดานที่ต่างกันเป็นต้นไว้ เพ่ือแสดงวิกัปป์แม้อ่ืน ฯ ค านั้นผิด ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะค าว่า
สันดานที่ต่างกันเป็นต้นเป็นค าที่ไม่มีนัยอ่ืนจากค าว่า อถวา-อีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น ฯ ความจริงมีนัย
เดียวเท่านั้น ฯ แม้ค าว่า อปิ-ศัพท์ เป็นศัพท์ที่กล่าวถึงปัญหา ก็ผิด ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะ อปิ-ศัพท์
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มิได้กล่าวถึงปัญหา ฯ แต่ อปิ-ศัพท์ กล่าวความหมายว่าสัมปิณฑนะ ฯ แม้ค าว่า อิทมตฺถิตาย และ 
ปจฺจยภาววิชฺชมานตาย ก็ผิด ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะค าว่า ปจฺจยภาว นี้ ไม่เหมาะกับบทว่า อิท  ฯ 
ส่วนพระอริยวังสะกล่าวไว้ว่า บทว่า สสงฺขาริก  นี้อันเป็นประโยชน์แก่บทที่เป็นเหตุว่า อิทมตฺถิตาย 
และว่า อิติอตฺเถน มีความเกี่ยวข้องกัน ฯ ค านั้นก็ผิด ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะในบทว่า สสงฺขาริก  นี้ มี 
อิติ-ศัพท์อยู่ในบทว่า เหตุภูตสฺส สงฺขาโร อสฺส อตฺถิ ฯ แม้ค าว่า โต ปัจจัยใช้ในความหมายทุติยาวิภัตติ
ในบทว่า สหปฺปวตฺตสพฺภาวาภาวโต ก็ผิด ฯ ควรกล่าวว่า สหปฺปวตฺติสพฺภาวาภาว  ฯ ความจริง โต 
ปัจจัย ใช้ในความหมายว่า เหตุ ฯ ในบทว่า ผลมีอยู่ในจิตดวงสุดท้ายนี้ ใช้เป็นค าว่า อิทมตฺถิ ก็ผิด ฯ 
ควรกล่าว อิท อตฺถิตาย ฯ 
 (131) ส่วนจิตที่ตรงกันข้ามกับสสังขาริกจิตนั้น คือนอกจากสสังขาริกจิตนั้น ชื่อว่า     
อสังขาริก โดยนัยที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วนั่นแหละ เพราะไม่มีสังขารนั้น ฯ 
 จิตที่ตรงกันข้าม คือนอกจากสสังขาริกจิตนั้น ชื่อว่าตัพพิปรีตะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ 
ฯ ความไม่มีสังขารนั้น ชื่อว่าตทภาวะ ฯ นัยที่กล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตนยะ ฯ อธิบายความว่า นัยที่
ข้าพเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วว่า สังขารนั้น ไม่มีแก่จิตดวงใด จิตดวงนั้น ชื่อว่าอสังขาร อสงฺขาร  นั้นนั่นเอง 
เป็น อสงฺขาริก  ฯ 
 บทว่า ตพฺพิปรีต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ตทภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า อสงฺขาริก  ฯ บท
ว่า วุตฺตนเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อสงฺขาริก  ฯ บทว่า อสงฺขาริก  เป็นบทสัญญา ฯ 
 ก็รูปวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ว่า สงฺขาโร ยสฺส อตฺถีติ สสงฺขารํ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ    
สสงฺขาร  นั้นนั่นเอง เป็น สสงฺขาริก  ฯ ลง ณิก ปัจจัย ในความหมายตนเอง ฯ รูปวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ว่า  
สงฺขาโร ยสฺส นตฺถิ ต  อสงฺขาร  เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ อสงฺขาร  นั้นนั่นเอง เป็น อสงฺขาริก  ฯ 
 (132) จิตที่ไม่ประกอบ คือไม่ระคนด้วยทิฏฐิ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิคตวิปปยุต ฯ ไข
ความว่า วิส สฏฺ  เพ่ือห้ามเนื้อความว่า อันประกอบโดยประการต่าง ๆ ฯ  
 บทว่า ทิฏฺ  ิคเตน เป็นบทวิปปโยคตติยาในบทว่า วิปฺปยุตฺต  วิส สฏฺ  ฯ บทว่า วิส สฏฺ เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า ทิฏฺ  ิคตวิปฺปยุตฺต  ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิ-
คตวิปฺปยุตฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (133) ประกอบความว่า เวทนาชื่อว่าอุเบกขา เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมเสวยอารมณ์โดย
เหมาะ คือโดยสมควร ได้แก่ แม้เมื่อเสวยอารมณ์ ก็เสวยด้วยอาการที่ด ารงอยู่โดยอาการคือความเป็น
กลาง ฯ ไขความว่า อุปปตฺติโต เพราะ อุป-ศัพท์มีความหมายหลากหลายมี สมีป -ใกล้ อุปมา-
เปรียบเทียบเป็นต้น ฯ ไขความว่า ยุตฺติโต เพราะ อุปปตฺติ-ศัพท์มีความหมายแม้ว่า เข้าถึงอยู่ ดุจใน
ประโยคว่า ย่อมเข้าถึงโลกสวรรค์ เป็นต้น ฯ การเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัตติ ฯ อุป บทหน้า ปท -ธาตุมี
ความหมายว่า ไป ฯ อุป-ศัพท์ เป็นศัพท์ท าให้ความหมายของธาตุเพ่ิมขึ้น ฯ ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร 
อิตฺถิยมติยโว วา1187, ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร คุปาทีนญฺจ1188, ลง โต ปัจจัยในตติยา
วิภัตติ ด้วย กฺวจิ โต-โยควิภาคะในสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ1189 ฯ การประกอบ ชื่อว่ายุตติ ฯ ยุช-
ธาตุมีความหมายว่า ประกอบ, ลง ติ ปัจจัย, ลบ ชฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน   
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ทฺวิ จ1190 ฯ ไขความว่า อนุภวติ เพราะ อิกฺขติ-ศัพท์ มีความหมายแม้ว่า ดู-มอง-เห็น เป็นต้น ฯ อิกฺข-
ธาตุมีความหมายว่า เสวย, ติ วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ1191 ฯ อนุ บทหน้า ภู-ธาตุมี
ความหมายว่า เสวย, ติ วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ1192, วุทธิ อู เป็น โอ ด้วยสูต อญฺเ สุ 
จ1193, เปลี่ยน โอ เป็น อว ด้วยสูตร โอ อว สเร1194 ฯ ถามว่า เวทนาเป็นกลาง ย่อมเสวยรสของ
อารมณ์ โดยสมควร ด้วยอะไร ฯ เฉลยว่า เวทนาเป็นกลางเสวยรสของอารมณ์ โดยสมควร เพราะไม่มี
การตกไปฝ่ายอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ฯ ถามว่า ท่านอาจารย์ควรกล่าวรูปวิเคราะห์เพียงเท่านี้ว่า 
อุปปตฺติโต ยุตฺติโต อิกฺขติ อนุภวติ อุเปกฺขา ไม่ควรใส่ค าว่า เวทิยมานาปิ มชฺฌตฺตาการสณฺ  ิติยา 
ค านั้นท่านใส่เข้ามาเพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ความจริง ท่านใส่ค าว่า เวทิยมานาปิ มชฺฌตฺตาการ-      
สณฺ  ิติยา เพ่ือให้รู้ว่า เวทนาเป็นกลางเสวยรสของอารมณ์ แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็เสวยโดยอาการคือ
ความเป็นกลาง ฯ ความสมบูรณ์ในการใส่ค าว่า เวทิยมานาปิ มชฺฌตฺตาการสณฺ  ิติยา เข้ามารู้ได้ยาก ฯ 
ชื่อว่าเวทิยมานา เพราะวิเคราะห์ว่า เวทิยติ ความว่า เวทนาใด ย่อมเสวยรสของอารมณ์ เพราะเหตุ
นั้น เวทนานั้น ชื่อว่าเวทิยมานา ฯ วิท-ธาตุมีความหมายว่า เสวย, ลง มาน ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน 
มานนฺตา1195, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1196, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1197, วุทธิ อิ 
ที่  วิทฺ -ธาตุ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺ เ สุ  จ1198, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์  ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต       
อาปจฺจโย1199 ฯ อปิ-ศัพท์ มีความหมายว่าติเตียนว่า เวทนาเป็นกลาง ย่อมเสวยโดยสมควร ย่อมเสวย
โดยอาการคือความเป็นกลาง ท าไม ฯ สภาวะคือตัวตนที่ด ารงอยู่ในท่ามกลางของอาการคือความสุข
และความทุกข์ ชื่อว่ามัชฌัตตา อาการคือความเป็นกลาง ชื่อว่ามัชฌัตตาการะ ฯ การด ารงอยู่ คือ
ความเป็นไป ชื่อว่าสัณฐิติ ความด ารงอยู่โดยอาการคือความเป็นกลาง ชื่อว่ามัชฌัตตาการสัณฐิติ ฯ 
ด้วยบทว่า เวทิยมานาปิ มชฺฌตฺตาการสณฺ  ิติยา นี้ ท่านอาจารย์จะให้รู้ว่า เวทนาเป็นกลางเสวยรสของ
อารมณ์ แม้ก็จริง ถึงกระนั้น ก็เสวยโดยอาการคือสภาวะเป็นกลาง ไม่เสวยโดยอาการคือการตกไป
ฝ่ายอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ฯ อุป บทหน้า อิกฺข-ธาตุมีความหมายว่า เสวย, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
อิตฺถิยมติยโว วา1200, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์อีก ด้วยสูตร อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย1201 ฯ 
 บทว่า อุปปตฺติโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อิกฺขติ อนุภวติ ฯ บทว่า ยา เวทนา เป็น
บทกัตตาในบทว่า อิกฺขติ ฯ บทว่า อิกฺขติ อนุภวติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า เวทิยมานาปิ 
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เป็นบทกัตตาในบทว่า อนุภวติ  ฯ บทว่า มชฺฌตฺตาการสณฺ  ิติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า      
อนุภวติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขา ฯ บทว่า อุเปกฺขา เป็นบทสัญญา ฯ 
 (134) รูปวิเคราะห์ว่า เวทนาชื่อว่าอุเบกขา เพราะย่อมเสวยโดยสมควร ฯ แม้ในปรมัตถ
วินิจฉยฎีกา ท่านก็กล่าวไว้ว่า เวทนาชื่อว่าอุเบกขา เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมเสวยอารมณ์โดยเหมาะ 
คือโดยสมควร ได้แก่ แม้เมื่อเสวยอารมณ์ ก็เสวยด้วยอาการที่ด ารงอยู่โดยอาการคือความเป็นกลาง ฯ 
อีกนัยหนึ่ง ฯ เวทนาชื่อว่าอุเบกขา เพราะวิเคราะห์ว่า การเสวยอารมณ์อันเหมาะสมคือไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนา ฯ 
 สุขเวทนาด้วย ทุกขเวทนาด้วย ชื่อว่าสุขทุกขะ ฯ ท่านกล่าวค าว่า อุเปตา เพ่ือให้รู้
เนื้อความของ อุป-ศัพท์ ฯ ไขความค าว่า ยุตฺตา เพราะ อุเปตา-ศัพท์ กล่าวแม้ความเข้าถึง ฯ ไขความ
ว่า อวิรุทฺธา เพราะ ยุตฺตา-ศัพท์ กล่าวแม้ความประกอบ ฯ ไขความว่า อนุภวน  เพ่ือให้รู้ว่า อิกขา-
ศัพท์ เป็นภาววาจก ฯ ความเหมาะสม ชื่อว่าอุเปตา ฯ อุป บทหน้า อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ต 
ปัจจัยในภาวะ ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1202, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1203, ลง อา ปัจจัยใน
อิตถีลิงค์อีก ฯ ความสมควร ชื่อว่ายุตตา ฯ ยุช-ธาตุ, ต ปัจจัย, อา ปัจจัย ฯ ความไม่เป็นปฏิปักษ์ ชื่อ
ว่าอวิรุทธา ฯ การเสวย ชื่อว่าอิกขา, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1204, ลง อา ปัจจัยในอิตถี
ลิงค์อีก ฯ การเสวย ชื่อว่าอนุภวนะ, ภู-ธาตุ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1205, เปลี่ยน ยุ เป็น 
อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1206 ฯ 
 บทว่า สุขทุกฺขาน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อุเปตา ยุตฺตา อวิรุทฺธา ฯ บทว่า อุเปตา  
ยุตฺตา อวิรุทฺธา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิกฺขา ฯ บทว่า อิกฺขา อนุภวน  เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขา ฯ บทว่า อุเปกฺขา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (135) ท่านอาจารย์เมื่อประสงค์จะกล่าวค าว่า สุขทุกฺขาน  วา อุเปตา ยุตฺตา อวิรุทฺธา    
อิกฺขา จึงกล่าวค าว่า สุขทุกฺขา เป็นต้น ฯ จริงอยู่ อุเบกขาเวทนานี้ ย่อมเป็นไปแม้ในล าดับติดต่อกัน
แห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเหล่านั้น เพราะไม่ขัดต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนา ฯ 
 สุขด้วย ทุกข์ด้วย ชื่อว่าสุขทุกขะ ฯ ชื่อว่าวิโรธะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิรุชฺฌติ ความว่า 
เวทนาใด ย่อมขัดซึ่งกันและกัน เพราะเหตุนั้น เวทนานั้น ชื่อว่าวิโรธิ คือสุขเวทนาและทุกขเวทนา ฯ วิ 
บทหน้า รุธิ-ธาตุมีความหมายว่า ปิดกั้น-ห้าม, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จ1207, วุทธิ อุ เป็น โอ 
ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1208 ฯ ความเป็นปฏิปักษ์หามิได้ ชื่อว่าอวิโรธิ คืออุเบกขาเวทนา ฯ ความไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนา ชื่อว่าสุขทุกขาวิโรธิ ฯ ความเป็นแห่งความไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสุข
เวทนาและทุกขเวทนา ชื่อว่าสุขทุกขาวิโรธิตา ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ระหว่างคั่นหามิได้ ชื่อว่า
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อนันตระ ฯ ปิ-ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า อุเบกขาเวทนาย่อมเป็นไปในล าดับติดต่อกันแห่งอุเบกขาเวทนาอย่าง
เดียวหามิได้ ฯ 
 บทว่า สุขทุกฺขาวิโรธิตาย เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า เอสา เป็นบท    
กัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อนนฺตร  ฯ บทว่า อนนฺตรมฺปิ เป็นบท
กาลสัตตมีในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปวตฺตติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ     
 ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา กล่าวไว้ว่า ก็เนื้อความนี้ ย่อมได้เฉพาะเวทนาที่ประกอบด้วย
จิตที่สหรคตด้วยโลภะเป็นต้น แต่ในเบื้องต้น หาเป็นเช่นนั้นไม่ ความจริง การเสวยอารมณ์ โดยสมควร
แห่งจิตที่สหรคตด้วยโลภะเป็นต้น ย่อมไม่มีหามิได้ ฯ 
 (136) บทว่า อุเปกฺขาสหคตํ นี้ มีนัยดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วนั่นแล ฯ ท่านอาจารย์
หมายเอารูปวิเคราะห์นี้ว่า จิตที่สหรคต คือที่ระคนด้วยอ านาจอาการ 4 อย่าง มีเกิดร่วมกันเป็นต้น 
กับอุเบกขาเวทนา หรือที่ถึงภาวะมีเกิดในขณะเดียวกันเป็นต้น กับอุเบกขาเวทนา เพราะเหตุนั้น จิต
ดวงนั้น จึงชื่อว่าอุเบกขาสหคตจิต ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า วุตฺตนยเมว ฯ นัยที่กล่าวแล้วแห่งบทใด บท
นั้น ชื่อว่าวุตตนัย ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามนัยอื่น ฯ 
 บทว่า อุเปกฺขาสหคต  เป็นบทสรูปะของบทว่า อิท  ฯ บทว่า อิท  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า  
วุตฺตนยเมว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิท  ฯ 
 (137) ท่านอาจารย์เมื่อจะยกค าทักท้วงขึ้นว่า ก็ในโลภมูลจิต 8 ดวงนี้ สัมปยุตธรรม
ทั้งหลายมีผัสสเจตสิกเป็นต้นแม้เหล่าอ่ืน ก็ยังมีอยู่ ท่านอาจารย์กล่าวจิตนั้นสหรคตเป็นต้นไว้เท่านั้น 
เพราะเหตุไรไม่กล่าวอย่างนั้น กลับกล่าวจิตนั้นสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นไว้เท่านั้น ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
กสฺมา เป็นต้น ฯ การทักท้วงว่า ในโลภมูลจิต 8 ดวงนี้ เมื่อสัมปยุตธรรมทั้งหลาย มีผัสสเจตสิกเป็นต้น 
แม้เหล่าอื่น กย็ังมีอยู่ ท่านอาจารย์กล่าวจิตสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นไว้เท่านั้น ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวจนาลังการะ ฯ บทว่า อญฺเ สุ ความว่า เมื่อสัมปยุตธรรมทั้งหลาย มีผัสส-
เจตสิกเป็นต้น แม้เหล่าอ่ืนจากโสมนัส อุเบกขา และทิฏฐิเป็นต้น ก็ยังมีอยู่ ฯ ปิ -ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า 
โสมนัสเป็นต้นมีอยู่อย่างเดียวก็หามิได้ ฯ ในบทว่า ผสฺสาทีสุ สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ควรถือเอาเจตสิก 20 
เหล่านี้ คือ เจตสิกธรรม 7 ประการมีทั่วไปแก่จิตทุกดวง มีผัสสเจตสิกเป็นต้น เว้นเวทนา ปกิณณก-
เจตสิก 6 ประการ เจตสิกธรรม 4 ประการมีทั่วไปแก่อกุศจิตทุกดวง มี โมหะ อหิริกะ อโนตัปปะ 
อุทธัจจะ และ โลภะ 1 มานะ 1 ถีนมิทธะ 1 ฯ เพราะเหตุไร ฯ เพราะท่านกล่าวบทว่า เอตฺถ ไว้ ฯ จิต
ที่สหรคตด้วยโสมนัส เป็นเบื้องต้นแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นต้นเหล่าใด จิตที่สหรคตด้วย
อุเบกขาเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าโสมนัสสสหคตาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาอสังขาริกจิตที่สหรคต
ด้วยอุเบกขาและสหรคตด้วยทิฏฐิ ฯ ความเป็นแห่งจิตสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้น ชื่อว่าโสมนัสส-  
สหคตาทิภาวะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามความที่จิตสหรคตด้วยผัสสะเป็นต้น ฯ 
 บทว่า กสฺมา เป็นบทเหตุปุจฉาในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า  
วิชฺชมาเนสุ เป็นอาธาระแม้ในบทว่า วุตฺโต ฯ สองบทว่า อญฺเ สุปิ ผสฺสาทีสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ เป็นบทภาวสัตตมี ฯ บทว่า วิชฺชมาเนสุ เป็นบทตุลยา-     
ธิกรณสัตตมี ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคตาทิภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า วุตฺโต เป็นกิตบท 
กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
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 (138) บทว่า โสมนสฺส เป็นต้น เป็นบทเฉลย ฯ เพราะสัมปยุตธรรมทั้งหลาย มีโสมนัส 
เป็นต้นนั่นแล มีไม่ทั่วไป (แก่จิตทุกดวง) ท่านอาจารย์จึงกล่าวจิตสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นไว้เท่านั้น 
ฯ 
 โสมนัสเป็นเบื้องต้นแห่งเจตสิกเหล่าใด เจตสิกเหล่านั้น ชื่อว่าโสมนัสสาทิ ฯ ด้วย อาทิ-
ศัพท์ หมายเอาทิฏฐิทั้งหลายและความเป็นอสังขาริกจิต ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามผัสสเจตสิกเป็นต้น ฯ ความ
เป็นแห่งโสมนัสเป็นต้นมีไม่ทั่วไป (แก่จิตทุกดวง) ชื่อว่าอสาธารณภาวะ ฯ 
 บทว่า โสมนสฺสาทีนเมว เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ บทว่า อสาธารณภาวโต 
เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺโต ฯ 
 (139) ท่านอาจารย์เ พ่ือให้สัมปยุตธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้นนั่นแลมีไม่ทั่วไป (แก่จิต
ทุกดวง) ส าเร็จ จึงกล่าวว่า ผสฺสาทโย เป็นต้น ประกอบความว่า ความจริง เจตสิกธรรมบางเหล่า (7 
ประการ) มีผัสสเจตสิกเป็นต้น มีทั่วไปแก่จิตทุกดวง ฯ เจตสิกธรรมบางเหล่า (19 ประการ) มทีั่วไปแก่
กุศลจิตเป็นต้น และเจตสิกธรรมทั้งหลาย (4 ประการ) มีโมหเจตสิกเป็นต้น มีทั่วไปแก่อกุศลจิตทุก
ดวง เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงไม่อาจจะอธิบายจิตให้ต่างกันได้ โดยเจตสิกธรรมมีผัสสเจตสิก   
เป็นต้นเหล่านั้น ฯ ส่วนเจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้น เกิดในจิตบางดวง ไม่เกิดในจิตบางดวง 
เพราะฉะนั้น ความต่างกันแห่งจิตด้วยอ านาจเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นนั้น ปรากฏชัดเจนแล้ว ฯ 
 ผัสสเจตสิกเป็นเบื้องต้นแห่งเจตสิกธรรมเหล่าใด เจตสิกธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าผัสสาทิ ฯ หิ-
ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ บทว่า เกจิ ความว่า เจตสิกธรรม 6 ประการมีผัสสเจตสิกเป็นต้นมีทั่วไปแก่
จิตทุกดวง ฯ เจตสิกธรรมมีทั่วไปแก่จิตทุกดวง ชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะ ฯ บทว่า เกจิ ความว่า 
เจตสิกธรรม 6 ประการ มีวิตกเจตสิกเป็นต้น เป็นปกิณณกเจตสิก ฯ ไม่ควรถือเอาโสภณเจตสิก ฯ 
เพราะเหตุไร ฯ เพราะเป็นอกุสลาธิการ ฯ กุศลจิตเป็นเบื้องต้นแห่งจิตเหล่าใด จิตเหล่านั้น ชื่อว่า      
กุสลาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา อกุศลจิตและอัพยากฤตจิต ฯ เจตสิกธรรมมีทั่วไปแก่จิตทุกดวง 
มีกุศลจิตเป็นต้น ชื่อว่ากุสลาทิสาธารณะ ฯ ปกิณณกเจตสิก 6 ประการมีวิตกเจตสิกเป็นต้น มีทั่วไป
แก่กุศลจิตเป็นต้น ตามสมควร คือมีไม่ทั่วไปแก่จิตทุกดวงมีกุศลจิตเป็นต้น ฯ โมหเจตสิกเป็นเบื้องต้น
แห่งเจตสิกธรรมเหล่าใด เจตสิกธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าโมหาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา อหิริก-
เจตสิก อโนตตัปปเจตสิก และอุทธัจจเจตสิก ฯ จ-ศัพท์วางไม่ถูกที่ไม่ตรงต าแหน่ง ควรวางเป็น สพฺพ-
จิตฺตสาธารณา จ สพฺพากุสลสาธารณา จ ฯ เจตสิกธรรมทั้งหลาย (4 ประการ) มีโมหเจตสิกเป็นต้น มี
ทั่วไปแก่อกุศลจิตทุกดวง ฯ 
 ท่านอาจารย์ประสงค์ค าถามว่า ก็จิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้น เป็นอย่างไร จึงกล่าวว่า 
โสมนสฺส เป็นต้น ฯ ปน-ศัพท์เป็นวิเสสัตถะ ฯ เอว-ศัพท์ มีความหมายว่า สันนิษฐาน ย่อมให้รู้ว่า ไม่
ปรากฏ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าตังวสะ ลงนิคคหิตอาคม 
ฯ 
 สามบทว่า ผสฺสาทโยปิ เกจิ สพฺพจิตฺตสาธารณา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เจตสิกา ฯ บท
ว่า เจตสิกา เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า เกจิ กุสลาทิสาธารณา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เจตสิกา ฯ 
สองบทว่า โมหาทโย สพฺพากุสลสาธารณา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เจตสิกา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ
ในบทว่า น สกฺกา ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า สกฺกา ฯ บทวา เตหิ เป็นบทวิเสสนตติยาในบท
ว่า วิเสเสตุ ฯ บทว่า สกฺกา เป็นนิบาตบท ภาววาจก ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า วิเสเสตุ บท
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ว่า วิเสเสตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า น สกฺกา ฯ บทวา อาจริเยน เป็นบทอวุตตกัตตาในบทว่า น  
สกฺกา ฯ บทว่า โสมนสฺสารทโย เป็นบทกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า กตฺถจิ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จิตฺเต ฯ บทว่า จิตฺเต เป็นบทอาธาระในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า โหนฺติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
บทว่า กตฺถจิ เป็นบทวิเสสนะในบทว่า จิตฺเต ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า โหนฺติ 
เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ปากโฏ ฯ บทว่า ปากโฏว เป็นบท        
วิเสสนะของบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า ต วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า จิตฺตสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ในบทว่า โสมนสฺสาทโย ปน กตฺถจิ จิตฺเต โหนฺติ กตฺถจิ น โหนฺติ-ส่วนเจตสิกธรรมทั้งหลาย
มีโสมนัสเป็นต้น เกิดในจิตบางดวง ไม่เกิดในจิตบางดวง นี้ พึงทราบอธิบายความตามสมควรดังนี้
โสมนัสเจตสิก เกิดในจิตบางดวง คือในจิต 4 ดวงที่สหรคตด้วยโสมนัส ไม่เกิดในจิตบางดวง คือ
ที่สหรคตด้วยอุเบกขา อุเบกขาเกิดในจิตบางดวง คือในจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา ไม่เกิดในจิตบางดวง 
คือที่สหรคตด้วยโสมนัส ทิฏฐิเกิดในจิตบางดวง คือในจิตที่เป็นทิฏฐิสัมปยุต ไม่เกิดในจิตบางดวง คือ
ในจิตที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต สังขารเกิดในจิตบางดวง คือที่เป็นสสังขาริกจิต ไม่เกิดในจิตบางดวง คือที่เป็น
อสังขาริกจิต ฯ 
 (140) ท่านอาจารย์เมื่อจะเฉลยค าถามถึงเหตุ จึงกล่าวว่า กสฺมา เป็นต้น ฯ ถามว่า เพราะ
เหตุไร เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้ จึงเกิดในจิตบางดวง ไมเ่กิดในจิตบางดวง ฯ  
 บทว่า กสฺมา เป็นบทเหตุปุจฉา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวจนาลังการะ ฯ บทว่า เอเต เป็นบท   
กัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า กตฺถจิ เป็นบทอาธาระในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า โหนฺติ เป็นอาขยาตบท 
กัตตุวาจก ฯ บทว่า กตฺถจิ เป็นบทอาธาระในบทว่า โหนฺติ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทสรูปะของบทว่า ปุจฺฉา ฯ บทว่า ปุจฺฉา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (141) มีความสัมพันธ์ว่า เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านี้ จึงเกิดในจิตบางดวง ไม่เกิด
ในจิตบางดวง เพราะมีเหตุเกิดร่วมและไม่เกิดร่วม คือมีความเป็นเหตุตั้งอยู่ใกล้และไม่ตั้งอยู่ใกล้ หรือ
เพราะมีเหตุที่ถึงพร้อมและไม่ถึงพร้อม ฯ 
 ชื่อว่าการณะ เพราะวิเคราะห์ว่า กโรติ ความว่า เหตุใด ย่อมกระท าคือให้เกิดผล เพราะ
เหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าการณะ ฯ ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1209, วุทธิ อ เป็น อา ด้วย
สูตร อญฺเ สุ จ1210, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1211, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร  
รหาทิโต ณ1212 ฯ ชื่อว่าสันนิหิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สห นิธาติ ความว่า เหตุใด ย่อมตั้งอยู่ คือด ารง
อยู่ร่วมกับเจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้น เพราะความเป็นไปติดต่อกัน เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น 
ชื่อว่าสันนิหิตะ ฯ สนฺนิหิต-ศัพท์ กล่าวถึงการเกิดร่วมกัน ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์โมหวิจเฉทนียะ 
ท่านจึงกล่าวไว้ว่า พระนามว่า พุทธะ เพราะทรงเป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในพระโพธิญาณคือมรรคญาณและ
พระสัพพัญญุตญาณ ฯ ส -ศัพท์ เป็นอุปสัคท่ีกล่าวถึงความหมายของ สห-ศัพท์ ฯ นิ-ศัพท์ เป็นอุปสัคที่
เบียดเบียนความหมายของธาตุ เหมือนในประโยคเป็นต้นว่า ขุมทรัพย์นั่นที่ฝังไว้ดีแล้ว ฯ  ธา-ธาตุ มี
                                                      

 1209 รูป. -/597/435. 
 1210 รูป. -/434/318. 
 1211 รูป. -/570/417. 
 1212 รูป. -/550/402. 
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ความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1213, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร 
ยถาคมมิกาโร1214, เปลี่ยน ธ เป็น ห ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ1215 ฯ ชื่อว่าอสันนิหิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สห น นิธาติ ความว่า เหตุใด ย่อมไม่ตั้งอยู่ คือไม่ด ารง
อยู่ร่วมกับเจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้น เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าอสันนิหิตะ เป็นอยุตตัตถ
สมาส ฯ ในนัยที่ 2 มีรูปวิเคราะห์อย่างนี้ว่า ชื่อว่าสันนิหิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า สนฺนิธาติ ความว่า เหตุ
ใด ย่อมตั้งไว้ด้วยดี คือถึงพร้อม ได้แก่บรรลุถึงด้วยอ านาจได้เจตสิกธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้น 
เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าสันนิหิตะ คือเหตุที่ถึงพร้อม ฯ สนฺนิหิต-ศัพท์ ขยายความด้วย สมฺปตฺต-
ศัพท์ ฯ เนื้อความว่า เหตุอันไม่ตั้งไว้ดีแล้ว ชื่อว่าอสันนิหิตะ คือเหตุที่ไม่ถึงพร้อม ฯ เพราะฉะนั้น ใน
คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา ท่านจึงกล่าวไว้ว่า บทว่า อสนฺนิหิเต คือ ไม่ถึงพร้อม ฯ เหตุอันถึงพร้อมด้วย 
อันไม่ถึงพร้อมด้วย ชื่อว่าสันนิหิตาสันนิหิตะ ความเป็นแห่งเหตุที่ถึงพร้อมและไม่ถึงพร้อม ชื่อว่าสันนิ-
หิตาสันนิหิตภาวะ ฯ 
 บทว่า การณสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ บทว่า สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาวโต เป็น
บทญาปกเหตุในสองบทว่า โหนฺติ น โหนฺติ ฯ 
 มีอธิบายความในประโยคว่า การณสฺส สนฺนิหิตาสนฺนิหิตภาวโต-เพราะมีเหตุเกิดร่วมและ
ไม่เกิดร่วม ดังนี้ เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้น ย่อมเกิดในจิตบางดวง เพราะมีเหตุเกิดร่วม ไมเ่กิดในจิต
บางดวง เพราะไม่เหตุเกิดร่วม ฯ มีวาจาประกอบความตามล าดับดังนี้ บรรดาเจตสิกธรรมมีโสมนัส
เป็นต้นเหล่านั้น โสมนัสเจตสิก เกิดในจิต 4 ดวงที่สหรคตด้วยโสมนัสนี้ เพราะตนถึงพร้อมคือได้เหตุ 3 
มีอิฏฐารมณ์เป็นต้น ไม่เกิดในจิต 4 ดวงที่สหรคตด้วยอุเบกขา เพราะตนได้ถึงพร้อมด้วยเหตุมี
อิฏฐารมณ์เป็นต้น อุเบกขา เกิดในจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา เพราะตนได้เหตุมีอิฏฐมัชฌัตตารมณ์  
เป็นต้น ไม่เกิดในจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส เพราะไม่ได้เหตุนั้น ทิฏฐิเกิดในจิตที่เป็นทิฏฐิสัมปยุต เพราะ
ตนได้เหตุคือการคบบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิและความที่บุคคลเป็นผู้มีอุจเฉททิฏฐิเป็นเจ้าเรือน ไม่เกิดใน
จิตที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต เพราะตนได้เหตุนั้น แต่เมื่อมีฤดูที่เหมาะสมเป็นต้น ย่อมเป็นอสังขาริกจิต เมื่อ
ไม่มีฤดูที่เหมาะสมเป็นต้น ไม่เป็นอสังขาริกจิต ฯ ก็ค าว่า มีเหตุเกิดร่วมและไม่เกิดร่วม นี้ เข้าใจยาก 
เพราะท่านกล่าวเหตุโดยทั่วไปแล้วในหนหลัง ฯ 
 (142) คนถามเมื่อจะถามความย่อ จึงกล่าว กิมฺปน เป็นต้น ฯ ถามว่า ก็อะไรเป็นเหตุแห่ง
เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้น เหล่านั้น ฯ 
 บทว่า กึ เป็นบทปุจฉา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ บทว่า เนส  เป็นบทสัมพันธะใน
บทว่า การณ  ฯ บทว่า การณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า ปุจฺฉา ฯ บทว่า ปุจฺฉา 
เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (143) บทว่า วุจฺจเต ความว่า ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไป ฯ บทว่า สภาวโต เป็นต้น เป็นการ
กล่าวอย่างพิสดาร ฯ เชื่อมความว่า อันที่จริง อิฏฐารมณ์ โดยสภาวะ หรือโดยปริกัปป์ 1 ความที่
บุคคลมีปฏิสนธิจิตสหรคตด้วยโสมนัส 1 ความที่บุคคลมีปรกติไม่ลึกซึ้ง 1 เป็นเหตุแห่งโสมนัส ใน
อธิการแห่งอกุศลจิตนี้ ฯ อิฏฐมัชฌัตตารมณ์ 1 ความที่บุคคลมีปฏิสนธิจิตสหรคตด้วยอุเบกขา 1 
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ความที่บุคคลมีปรกติลึกซึ้ง 1 เป็นเหตุแห่งอุเบกขา ฯ การคบบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 1 ความที่บุคคล
เป็นผู้มีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นเจ้าเรือน 1 เป็นเหตุแห่งทิฏฐิ ฯ ส่วนปัจจัยทั้งหลายมีฤดูและ
โภชนะที่เหมาะสมเป็นต้น เป็นเหตุแห่งความที่จิตเป็นอสังขาริก เพราะเหตุฉะนี้ เจตสิกธรรมมีโสมนัส
เป็นต้นเหล่านั้น จึงเกิดเฉพาะในจิตบางดวง เพราะเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ด้วย
อ านาจเหตุที่เหมาะสมแก่ตน เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงไม่อาจบัญญัติความต่างกันแห่งจิตได้ โดย
เจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้นแล ฯ 
 ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ ความว่า ความมีปกติของตน ฯ 
สัญญาวิปลาส คือความจ าวิปลาสสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ชื่อว่าปริกัปป์ ฯ วา -
ศัพท์ ควรประกอบเป็น สภาวโต วา ปริกปฺปโต วา ฯ หิ-ศัพท์ เป็นวิตถาระ ฯ ชื่อว่าอิฏฐะ เพราะน่า
ปรารถนา หรือชื่อว่าอิฏฐะ เพราะน่าแสวงหา ได้แก่รูปารมณ์เป็นต้น ฯ อิส-ธาตุ มีความหมายว่า 
แสวงหา ฯ อันน่าปรารถนาด้วย อันน่าปรารถนานั้น เป็นอารมณ์ด้วย เพราเหตุนั้น จึงชื่อว่าอิฏฐารมณ์ 
ฯ อันประกอบด้วยโสมนัส ชื่อว่าโสมนัสสะ เป็นอุตตรโลปตติยาตัปปุริสสมาส ฯ ปฏิสนธิจิต อัน
ประกอบด้วยโสมนัส ย่อมมีแก่บุคคลใด บุคคลนั้น ชื่อว่าโสมนัสสปฏิสันธิกะ ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร 
กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต1216, ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยโสมนัส ชื่อว่า 
โสมนัสปฏิสันธิกตา ฯ ชื่อว่าคัมภิระ เพราะถึงคือเป็นไปโดยความเป็นผู้ลึกซ้ึง คือสภาวะ ฯ คมุ-ธาตุ มี
ความหมายว่า ไป, ลง อิร ปัจจัย ด้วยสูตร รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ 1217, ลง ภฺ อาคม
ตรงกลาง ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1218 ฯ ความเป็นผู้มีปรกติอัน
ลึกซึ้ง ชื่อว่าคัมภิรสภาวะ คือความเป็นผู้มีปรกติอันหนักแน่น ความเป็นผู้มีปรกติอันลึกซึ้ง ย่อมไม่มีแก่
บุคคลใด บุคคลนั้น ชื่อว่าอคัมภิรสภาวะ ความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่มีความเป็นผู้มีปรกติลึกซึ้ง ชื่อว่า
อคัมภิรสภาวตา ฯ ใช้เป็นปาฐะเสียงยาวว่า คมฺภีโร ก็มี ฯ ทีฆะ อิ ตรงกลางเป็น อี ด้วยสูตร กฺวจาทิ-
มชฺฌุตฺตราท  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ1219 ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น อิฏฺ ารมฺมณญฺจ โสมนสฺสปฏิสนฺธิ-
กตา จ อคมฺภีรสภาวตา จ ฯ ด้วยค าว่า อิธ นี้ ย่อมห้ามเหตุแห่งโสมนัส ในอธิการแห่งอกุศลจิต ฯ 
 สองบทว่า สภาวโต ปริกปฺปโต วา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อิฏฺ - ฯ สามบทว่า        
อิฏฺ ารมฺมณ  โสมนสฺสปฏิสนฺธิกตา จ อคมฺภีรสภาวตา จ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระใน
บทว่า โสมนสฺสสฺส ฯ บทว่า โสมนสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า การณ  ฯ บทว่า การณ  เป็นลิงคัตถะ 
ฯ 
 (144) ตัวตนคือความปกติตั้งอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่น่าปรารถนา แห่งอารมณ์ใด มีอยู่ 
อารมณ์นั้น ชื่อว่ามัชฌัตตะ อันน่าปรารถนาด้วย อันน่าปรารถนานั้น เป็นความปกติที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ด้วย ชื่อว่าอิฏฐมัชฌัตตะ อารมณ์ที่ เป็นปกติตั้งอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่น่าปรารถนานั่นแล ชื่อ
ว่าอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ฯ อันประกอบด้วยอุเบกขา ชื่อว่าอุเปกขา เป็นตัปปุริสสมาส ฯ ปฏิสนธิจิตที่
ประกอบด้วยอุเบกขา ย่อมมีแก่บุคคลใด บุคคลนั้น ชื่อว่าอุเปกขาปฏิสันธิกะ ความเป็นแห่งบุคคลผู้มี
ปฏิสนธิจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา ชื่อว่าอุเปกขาปฏิสันธิกตา ฯ สภาวะคือความเป็นปกติอันลึกซึ้งของ
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บุคคลใดมีอยู่ บุคคลนั้น ชื่อว่าคัมภีรสภาวะ ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีปรกติลึกซึ้ง ชื่อว่าคัมภีรสภาวตา 
ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ บทว่า อิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณ  อุเปกฺขาปฏิสนฺธิกตา คมฺภีรสภาวตา 
จ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อุเปกฺขาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า การณ  ฯ 
 (145) ชื่อว่าวิปันนา เพราะวิเคราะห์ว่า วิปชฺชิ ความว่า ทิฏฐิใด วิบัติแล้ว คือ พินาศแล้ว 
เพราะเหตุนั้น ทิฏฐินั้น ชื่อว่าวิปันนา ฯ วิ บทหน้า ปท -ธาตุมีความหมายว่า ไป วิ-ศัพท์เป็นศัพท์
เบียดเบียนความหมายของธาตุ เพราะฉะนั้น จึงมีความหมายว่า พินาศ ฯ ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร อตีเต 
ตตวนฺตุตาวี1220, เปลี่ยน ต เป็น อนฺน และลบ ทฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วา1221 ฯ 
ทิฏฐิ อันวิบัติ คือพินาศของบุคคลใด มีอยู่ บุคคลนั้น ชื่อว่าทิฏฐิวิปันนะ มีทิฏฐิอันวิบัติด้วย มีทิฏฐิอัน
วิบัตินั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทิฏฐิวิปันนปุคคละ การเสพ คือการคบ ชื่อว่าเสวนา 
การคบบุคคลผู้มีทิฏฐิอันวิบัติแล้ว ชื่อว่าทิฏฐิวิปันนปุคคลเสวนา ฯ อัตตาและโลก ชื่อว่าสัสสตะ 
เพราะเป็นไปติดต่อกัน ฯ สส-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไปติดต่อกัน, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺต-
มานาตีเต ณฺวาทโย1222 หรือลง ต ปัจจัย ด้วยสูตรในคัมภีร์โมคคัลลานะ วาทีหิ โต ฯ อัตตาและโลก 
ชื่อว่าอุจเฉทะ เพราะขาดสูญ ฯ อัตตาและโลกทั้งเป็นไปติตต่อและขาดสูญ ชื่อว่าสัสสตุจเฉทะ ฯ ชื่อ
ว่าอาสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า อาสยนฺติ เอตฺถ ความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมอาศัยในทิฏฐินี้ เพราะเหตุ
นั้น ทิฏฐินี้ ชื่อว่าอาสยะ ฯ อา-ศัพท์ เป็นศัพท์เบียบเบียนความหมายของธาตุ เพราะฉะนั้น สิ-ธาตุจึงมี
ความหมายว่า อาศัย ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1223 ฯ ทิฏฐิเป็นที่อาศัยอันเป็นไป
ว่า อัตตาและโลกเป็นไปติดต่อและขาดสูญ ของบุคคลใด มีอยู่ บุคคลนั้น ชื่อว่าสัสสตุจ เฉทาสยะ 
ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเป็นที่อาศัย ชื่อว่าสัสสตุจเฉทาสยตา ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ สองบทว่า ทิฏฺ  ิวิปนฺนปุคฺคลเสวนา สสฺสตุจฺเฉทาสสฺสตุจฺเฉทาสย-
ตา จ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ทิฏฺ  ิยา เป็นบทสัมพันธะในบทว่า การณ  ฯ 
 (146) ธรรมชาตใด ย่อมครอบง าปัจจัยที่ไม่เหมาะสม เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่า
พละ ฯ พล-ธาตุมีความหมายว่า ครอบง า, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1224 ฯ ธรรม-
ชาตที่เหมาะสมของปัจจัยมีฤดูเป็นต้นเหล่านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ปัจจัยมีฤดูเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่า
พลวะ ฤดูด้วย โภชนะด้วย ชื่อว่าอุตุโภชนะ อันเหมาะสมด้วย อันเหมาะสมเหล่านั้นเป็นฤดูและ
โภชนะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าพลวอุตุโภชนะ ฤดูและโภชนะอันเหมาะสม เป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัย
มีที่อยู่อาศัยเป็นต้นเหล่าใด ปัจจัยมีที่อยู่อาศัยเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าพลวอุตุโภชนาทิ  ฯ ก็ พลว-ศัพท์ 
ขยายความว่า สัปปายะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ถามว่า ก็ในที่นี้ ท่านใส่ ปน-ศัพท์ไว้ เพราะเหตุ
อะไร ฯ เฉลยว่า โสมนัส อุเบกขาและทิฏฐิที่กล่าวไว้ก่อน เป็นเจตสิกธรรม ส่วนภาวะที่จิตเป็น      
อสังขาริก มิใช่เจตสิกธรรม เพราะฉะนั้น ท่านจึงใส่ ปน -ศัพท์ไว้ในที่นี้ ฯ ชื่อว่าปัจจัย เพราะเป็น
เป็นไปอาศัยผล ฯ  ปติ บทหน้า อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป,  ลง อ ปัจจัย  ด้วยสูตร  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 

                                                      

 1220 รูป. -/612/444. 
 1221 รูป. -/631/456. 
 1222 รูป. -/651/478. 
 1223 รูป. -/568/414. 
 1224 รูป. -/568/414. 



 238 

วา1225, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1226 ฯ ความที่จิตเป็นอสังขาริก ชื่อว่าอสังขาริกภาวะ ฯ   
อิติ-ศัพท์มีความหมายว่า เสมอกับบทว่า ตสฺมา หาใช่มีความหมายต่างกันไม่ ฯ บทว่า อตฺตโน ความ
ว่า ของตนคือเจตสิกธรรมมีโสมนัสเป็นต้น ฯ เหตุอันเหมาะสม ชื่อว่าอนุรูปการณะ ความเกี่ยวข้อง ชื่อ
ว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งเหตุอันเหมาะสม ชื่อว่าอนุรูปการณวสะ ฯ ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัชชนะ  
เป็นภาวสาธนะ ฯ ลง ย อาคมเข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว -ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า เจตสิกธรรมมี
โสมนัสเป็นต้นไม่เกิดในจิตทุกดวงที่สหรคตด้วยโลภเจตสิก ฯ การเกิดขึ้น ชื่อว่าสัมภวะ ฯ เพื่อบัญญัติ 
คือเพ่ือให้รู้ ชื่อว่าปญฺ าเปตุ ฯ 
  บทว่า พลวอุตุโภชนาทโย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปจฺจยา ฯ บทว่า ปจฺจยา เป็น 
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า อสงฺขาริกภาวสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า การณ  ฯ บทว่า อิติ ตสฺมา เป็นบทเหตุ
ในบทว่า อุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อตฺตโน เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อนุรูป- ฯ บทว่า อนุรูปการณวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า เนส  เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า อุปฺปชฺชนโต 
ฯ บทว่า อุปฺปชฺชนโต เป็นบทเหตุในบทว่า สมฺภโว ฯ บทว่า กตฺถจิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺเต ฯ 
บทว่า จิตฺเตเยว เป็นบทอาธาระในบทว่า สมฺภโว ฯ บทว่า สมฺภโว เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท
เหตุในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า สกฺกา เป็นนิบาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า เอเตหิ เป็นบทกรณะในบทว่า 
ปญฺ าเปตุ ฯ บทว่า จิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นบทกรรมในบทว่า 
สกฺกา ฯ บทว่า ปญฺ าเปตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า สกฺกา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (147) ท่านอาจารย์ต้องการให้ค าที่ตนกล่าวไว้ว่า โสมนสฺสาทีนเมว อสาธารณโต-เพราะ
สัมปยุต-ธรรมทั้งหลายมีโสมนัสเป็นต้นนั่นแล มีไม่ทั่วไป (แก่จิตทุกดวง) เป็นต้นส าเร็จ จึงกล่าวว่า 
เอวญฺจ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็เพราะอธิบายอย่างนี้ คือ เพราะสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีโสมนัส
เป็นต้นมีไม่ทั่วไป (แก่จิตทุกดวง) หมายถึงเพราะท าสัมปยุตธรรมตามที่กล่าวแล้วไว้ในใจ ในค าลงท้าย
คาถา ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า จิต (8 ดวง) เหล่านั้นสหรคตด้วยโลภเจตสิกไว้แน่ชัด ทั้งที่จิต (8 ดวง) 
เหล่านั้น ก็ยังมีโมหเจตสิกเป็นเหตุร่วมอยู่ด้วย ฯ  
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ บทว่า กตฺวา ความว่า ตฺวา ปัจจัย ใช้ในความหมายว่า เหตุ ฯ 
ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า เมื่อจิต (8 ดวง) เหล่านั้น มีโลภเจตสิกและโมหเจตสิกเป็นเหตุร่วม
อยู่ เพราะเหตุไร จึงก าหนดจิตเหล่านี้ โดยโลภเจตสิกเท่านั้น ดังนี้ จึงกล่าวว่า สติปิ โมหเหตุกภาเว 
ดังนี้ไว้ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ของค าทักท้วง ฯ โมหเจตสิกเป็นเหตุแห่งจิต
เหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโมหเหตุกะ ความเป็นแห่งโมหเจตสิกเป็นเหตุ ชื่อว่าโมหเหตุกภาวะ ฯ 
ความเป็นแห่งจิตที่สหรคตด้วยโลภเจตสิก ชื่อว่าโลภสหคตภาวะ ฯ เอว -ศัพท์ห้ามความที่จิตสหรคต
ด้วยโมหเจตสิก ฯ ชื่อว่านิคมนะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิคมิยติ เอตฺถ ความว่า เนื้อความตามท่ีกล่าวแล้ว 
ท่านอาจารย์ย่อมกล่าวอ้างคือกล่าวซ้ าอีก ในค านี้ เพราะเหตุนั้น ค านั้น ชื่อว่านิคมนะ คือค าว่า ชื่อว่า
จิตที่สหรคตด้วยโลภเจตสิก 8 ดวงเหล่านี้ ฯ นิ-ศัพท์ เป็นอุปสัคที่เบียดเบียนความหมายของธาตุ ฯ 
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คมุ-ธาตุ มีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1227, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วย
สูตร อนกา ยุณฺวูน 1228 ฯ 
 บทว่า เอวญฺจ เป็นบทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺตา ฯ 
บทว่า เนส  เป็นบทสัมพันธะในสองบทว่า ภาเว ภาโว ฯ บทว่า สติปิ เป็นบทภาวลักขณะในบทว่า   
วุตฺโต ฯ บทว่า โมหเหตุกภาเว เป็นบทภาววันตะ ฯ บทว่า โลภสหคตภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า    
วุตฺโต ฯ บทว่า นิคมเน เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า วุตฺโต เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (148) ท่านอาจารย์เพ่ือให้รู้อาการคือความเป็นไปของโลภมูลจิตทั้งหลาย จึงกล่าวว่า     
อิเมสํ เป็นต้น ฯ แต่โลภมูลจิตแม้ทั้ง 8 ดวงเหล่านี้ บัณฑิตพึงทราบตามล าดับความเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 
ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นปักขันตระ อปิ-ศัพท์ เป็นวุตตสัมปิณฑนัตถะ เพราะฉะนั้น อปิ-ศัพท์ ย่อม
ให้รู้ว่า โลภมูลจิต ไม่ใช่แค่ 2 ดวง 4 ดวง 5 ดวง โดยที่แท้ แม้ทั้ง 8 ดวง ฯ บทว่า อย  เป็นการแสดงที่
จะกล่าวต่อไป ฯ การเกิดข้ึน ชื่อว่าอุปปัตติ ฯ ล าดับแห่งการเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัตติกกมะ ฯ 
 บทว่า อิเมส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อุปฺปตฺติ ฯ บทว่า อฏฺ นฺนมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า อิเมส  ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุปฺปตฺติกฺกโม ฯ บทว่า อุปฺปตฺติกฺกโม เป็นบท
กรรมในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า เวทิตพฺโพ เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (149) มีความพิสดารด้วยค าว่า ยทา หิ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า จริงอยู่ เมื่อใด บุคคล
มีจิตกล้าแข็งเองตามสภาวะ ไม่ถูกกระตุ้นเตือน เชิดชูมิจฉาทิฏฐิ โดยนัยเป็นต้นว่า โทษในกาม
ทั้งหลายไม่มี ดังนี้ ร่าเริงยินดี บริโภคกาม หรือเชื่อทิฏฐมงคลเป็นต้น โดยความเป็นสาระ เมื่อนั้น 
อกุศลจิตดวงที่ 1 ย่อมบังเกิดข้ึน ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นวิตถารโชตกะ ฯ ชื่อว่ากาม เพราะสัตว์ทั้งหลายใคร่คือปรารถนา ได้แก่กาม
คุณ ฯ ภาวะที่ตกยากอย่างยิ่ง คือ ความก าพร้า ชื่อว่าอาทินะ ฯ ชื่อว่ากปณะ คือความเป็นคนที่น่า
สงสาร เป็นภาวสาธนะ ฯ อา บทหน้า ทิ-ธาตุมีความหมายว่า ตกยาก-ล าบาก, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1229 ฯ ชื่อว่าอาทีนวะ เพราะถึงความตกยากคือความทุกข์ยากอย่างยิ่ง 
หมายถึงคนก าพร้า ฯ อาทีน สัททูปปทะ วา-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา1230 ฯ เหมือนความตกยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอาทีนวะ คือโทษ เป็นปริกัปปตัทธิต ฯ 
บทว่า มิจฺฉาทิฏฺ  ึ คือ มิจฉาทิฏฐิมีอุจเฉททิฏฐิเป็นต้น ฯ ก็บุคคลที่มีจิตวิปัลลาสด้วยมิจฉาทิฏฐินั้น 
ย่อมยึดถือว่า โทษในกามไม่มี เพราะปฏิเสธโลกหน้าว่า ร่างกายท่องเที่ยวไปตราบเท่าที่มีความโกรธ 
(ชีวิต) เป็นอารมณ์เท่านั้น ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกากล่าวไว้ว่า บุคคลย่อมรวบรวม
มิจฉาทิฏฐิมีเป็นต้นอย่างนี้ว่า การแสดงบุตรเป็นหลักเป็นทางสวรรค์และความหลุดพ้น โดยนัยเป็นต้น
ว่า นั่นเป็นเพียงแนวทาง ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงจิตที่ตั้งไว้ในทางไปสวรรค์เลย บุคคลผู้มีบุตร ไม่มี
ความเศร้าโศก ย่อมไปด้วยทางไปสวรรค์นั้น เหล่าสัตว์เลี้ยงและนก ย่อมเห็นทางไปสวรรค์นั้น 
เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงประพฤติเมถุนธรรมแม้ในมารดาของตน ฯ บทว่า ปุรกฺขิตฺวา คือกระท า
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ไว้เบื้องหน้าร่วมกัน ฯ ปุร สัททูปปทะ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ตฺวา ปัจจัย ด้วยสูตร ปุพฺพ-  
กาเลกกตฺตุกาน  ตุนตฺวานตฺวา วา1231, เปลี่ยน กร เป็น ข ด้วยสูตร ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ขขรา วา 
ตปฺปจฺจเยสุ จ1232, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1233, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  
ตติยป มา1234 ฯ ชนชื่อว่าหัฏฐะ เพราะร่าเริง ฯ หส-ธาตุมีความหมายว่า ยินดี, ชื่อว่าตุฏฐะ เพราะ
ยินดี ฯ ตุส-ธาตุมีความหมายว่า ยินดี, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร อตีเต ตตวนฺตุตาวี1235, เปลี่ยน ต พร้อม
พยัญชนะท้ายธาตุ เป็น ฏฺ  ด้วยสูตร สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชห สาทีหิ ฏฺโ 1236 ฯ ผู้ร่าเริงแล้วด้วย ผู้ร่าเริง
แล้วนั้น เป็นผู้ยินดีแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าหัฏฐตุฏฐะ คือยินดีอย่างยิ่ง ฯ วา -ศัพท์ในบทว่า 
กาเม วา มีความหมายไม่แน่นอน ฯ เพราะเหตุนั้น คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวไว้ว่า บุคคลย่อม
รวบรวมการยึดถือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นอย่างนี้ว่า ในอทินนาทาน การลักเงินทองของพวกพราหมณ์
เท่านั้น มีโทษ นอกนั้นไม่มีโทษ มุสาวาทเพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตและการวิวาหะของตนของครูทั้งหลาย 
ไม่มีโทษ นอกนั้นมีโทษ การน าการกล่าวร้ายมาเพ่ือประโยชน์แก่ครู เป็นต้น ไม่มีโทษ นอกนั้นมีโทษ 
การกล่าวเรื่องภารตยุทธและการน านางสีดามาเป็นต้น ย่อมมีเพ่ือการสงบระงับบาป ดังนี้ ฯ บทว่า 
ทิฏฺ มงฺคลาทีนิ ความว่า ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล ฯ ความเห็น ชื่อว่าทิฏฐิ ฯ ชื่อว่ามงคล 
เพราะเป็นเครื่องถึงความส าเร็จและความเจริญ ฯ มงฺค-ธาตุมีความหมายว่า ความเป็นมงคล, ลง อล 
ปัจจัย ด้วยสูตร ปฏาทีหฺยล 1237 ฯ มงคลคือทิฏฐิ ชื่อว่าทิฏฐิมงคล ใช้เป็น ทิฏฐมงคลก็มี ทิฏฐมงคลเป็น
เบื้องต้นแห่งสุตมงคลและมุตมงคลเหล่าใด สุตมงคลและมุตมงคลเหล่านั้น ชื่อว่าทิฏฐมังคลาทิ  ฯ วา-
ศัพท์ที่ 2 ควรประกอบเป็น ปริภุญชติ วา ปจฺเจติ วา ฯ บทว่า สารโต ปจฺเจติ ความว่า ไม่ยึดถือโดย
ความเป็นเหตุเบื้องต้นของความเจริญ แต่ยึดถือโดยความเป็นสาระอย่างนี้ว่า นี้เท่านั้นเป็นเหตุแห่ง
ความเจริญ ฯ ปติ บทหน้า อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ บทว่า สภาวติกฺเขเนว ความว่า มีจิตอันไม่
กระท าด้วยอ านาจความโลภหรือการยึดมั่นของมิจฉาทิฏฐิอันกล้าแข็งเอง ฯ ความมี ชื่อว่าภาวะ ความ
มีแห่งตน คือความมีปกติของตน ชื่อว่าสภาวะ ฯ จิตชื่อว่ากล้าแข็ง เพราะแกล้วกล้า ฯ ติช -ธาตุมี
ความหมายว่า แกล้วกล้า, ความแกล้วกล้า, ความกล้าแข็งโดยปกติ ชื่อว่าสภาวติกขะ ฯ เอว -ศัพท์ 
ห้ามความอ่อน ฯ บทว่า อนุสฺสาหิเตน ความว่า อันตนหรือบุคคลอ่ืนไม่กระตุ้นเตือน ฯ บทว่า ป ม  
ความว่า อกุศลจิตดวงที่ 1 ย่อมเกิดขึ้น ตามล าดับเทศนา หรือตามล าดับการชี้แจงในที่นี้ ฯ ก็ในที่นี้ 
พึงทราบว่า ท่านอาจารย์กล่าวอกุศลจิตดวงที่ 1 เป็นทิฏฐิสัมปยุตเพียงเท่านี้ว่า บุคคลมีจิตกล้าแข็งเอง
ตามสภาวะ ไม่ถูกกระตุ้นเตือน เชิดชูมิจฉาทิฏฐิ โดยนัยเป็นต้นว่า โทษในกามท้ังหลายไม่มี ดังนี้ ร่าเริง
ยินดี บริโภคกาม หรือเชื่อทิฏฐมงคลเป็นต้น โดยความเป็นสาระ กล่าวว่าเป็นอกุศลจิตดวงที่ 1 
ที่สหรคตด้วยโสมนัส ด้วยบทว่า หฏฺ ตุฏฺโ -ร่าเริงยินดี กล่าวว่าเป็นอสังขาริกจิต ด้วยบทว่า สภาว- 
ติกฺเขเนว อนุสฺสาหิเตน-กล้าแข็งเองตามสภาวะ ไม่ถูกกระตุ้นเตือน ดังนี้ ฯ 
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 บทว่า ยทา เป็นกาลสัตตมีในสองบทว่า ปริภุญฺชติ ปจฺเจติ ฯ บทว่า นตฺถิ เป็นอาขยาตบท 
กัตตุวาจก ฯ บทว่า กาเมสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า อาทีนโว ฯ บทว่า อาทีนโว เป็นบทกัตตาในบทว่า 
นตฺถิ ฯ บทว่า อิติอาทินา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นเยน ฯ บทว่า นเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า ปุรกฺขิตฺวา ฯ บทว่า มิจฺฉาทิฏ  ึ เป็นบทกรรมในบทว่า ปุรกฺขิตฺวา ฯ บทว่า ปุรกฺขิตฺวา เป็นบท    
ปุพพกาลกิริยาในสองบทว่า ปุริภุญฺชติ ปจฺเจติ ฯ บทว่า หฏฺ ตุฏฺโ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุคฺคโล 
ฯ บทว่า กาเม เป็นบทกรรมในบทว่า ปริภุญฺชติ ฯ บทว่า ทิฏฺ มงฺคลาทีนิ เป็นบทกรรมในบทว่า     
ปจฺเจติ ฯ บทว่า สารโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปจฺเจติ ฯ บทว่า ปจฺเจติ เป็นอาขยาตบท    
กัตตุวาจก ฯ สองบทว่า สภาวติกฺเขเนว อนุสฺสาหิเตน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺเตน ฯ บทว่า   
จิตฺเตน เป็นบทกรณะในสองบทว่า ปริภุญฺชติ ปจฺเจติ ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า 
อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า ป ม  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อกุสลจิตฺต  ฯ บทว่า อกุสลจิตฺต  เป็นบทกัตตาใน
บทว่า อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า อุปฺปชฺชติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (150) ในบทว่า ยทา ปน มนฺเทน สมุสฺสาหิเตน จิตฺเตน ตทา ทุติย  นี้ มีวาจาประกอบ
ความว่า อนึ่ง เมื่อใด บุคคลมีจิตอ่อน ถูกกระตุ้นเตือน เชิดชูมิจฉาทิฏฐิ ร่าเริงยินดี บริโภคกาม หรือ
เชื่อทิฏฐมงคลเป็นต้น โดยความเป็นสาระ เมื่อนั้น อกุศลจิตดวงที่ 2 ย่อมเกิดข้ึน ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า มนฺเทน คือ อ่อน ไม่กล้าแข็ง ฯ จิตชื่อว่ามันทะ เพราะ
ไม่ถึงความเป็นจิตที่แกล้วกล้า ฯ มทิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา1238, ลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ1239 ฯ ก็จิตเช่นนั้น ย่อมเป็นไปด้วยการกระตุ้นเตือน
ของตนหรือบุคคลอื่น เหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า สมุสฺสาหิเตน อันถูกกระตุ้นเตือน ฯ 
 บทว่า ยทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ สองบทว่า มนฺเทน สมุสฺสาหิเตน เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จิตฺเตน ฯ บทว่า จิตฺเตน เป็นบทกรณะ ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า ทุติย  เป็นบท   
วิเสสนะ (ของ อกุสลจิตฺต ) ฯ 
 (151) ประกอบความว่า แต่ว่า เมื่อใด บุคคลมีจิตกล้าแข็งเองตามสภาวะ ไม่ถูกกระตุ้น
เตือน ไม่เชิดชูมิจฉาทิฏฐิ ร่าเริงยินดีอย่างเดียว เสพเมถุน เพ่งอยากได้สมบัติของคนอ่ืน หรือลักทรัพย์
ของคนอ่ืนไป เมื่อนั้น อกุศลจิตดวงที่ 3 ย่อมเกิดข้ึน ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า อปุรกฺขิตฺวา ความว่า ไม่กระท าให้เป็นเบื้องหน้า ฯ 
กระท าให้เป็นเบื้องหน้าหามิได้ ชื่อว่าอปุรักขิตวา เป็นตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า เกวล  หฏฺ ตุฏฺโ  ความ
ว่า ไม่เจื่อปนด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีความยินดีอย่างยิ่ง ฯ ความเป็นไปอย่างเดียว ชื่อว่าเกวละ คือกิริยาที่ไม่
เจือปนด้วยมิจฉาทิฏฐิ ฯ เกว-ธาตุมีความหมายว่า เกิด-ท าให้เกิด, ลง อล ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ 
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1240, ชื่อว่ามิถุนะ เพราะเกี่ยวข้องกัน คือคู่ชายหญิง ฯ มิถ-ธาตุมีความหมาย
ว่า เกี่ยวข้อง, ลง อุน ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1241 ฯ ลบ กฺ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆาวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1242 ฯ การล่วงละเมิดนี้ของคนคู่ชายหญิง ชื่อว่าเมถุนะ 
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ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร สทฺธาทิโต ณ1243 ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ควรประกอบหลังบทกิริยา ฯ 
บทว่า เสวติ มาจาก สิวุ-ธาตุมีความหมายว่า เสพ, ติ วิภัตติ, อ ปัจจัย ฯ ชื่อว่าสัมปัตติ เพราะเหล่า
สัตว์ถึงความเจริญโดยชอบด้วยธนชาติเป็นต้นนั่น ฯ ส  บทหน้า ปท -ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ติ 
ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1244, ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร คุปาทีนญฺจ1245 ฯ สมบัติ
ของคนอ่ืน ชื่อว่าปรสัมปัตติ ฯ บทว่า อภิชฺฌายติ คือ ย่อมคิดมุ่งเอาสมบัติของคนอ่ืน ฯ ชื่อว่าภัณฑะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ภณฺฑิตพฺพํ ความว่า ทรัพย์ใด อันชนทั้งหลายพึงห่อ คือพึงเก็บ เพราะเหตุนั้น 
ทรัพย์นั้น ชื่อว่าภัณฑะ ฯ ภฑิ-ธาตุ มีความหมายว่า ห่อ-เก็บ, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1246, 
ลบ ก ปัจจัยและลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆาวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1247 
ฯ สิ่งของของคนอ่ืน ชื่อว่าปรภัณฑะ ฯ ด้วย วา-ศัพท์ หมายเอาการกล่าวเท็จที่เป็นไปอย่างนั้นเป็นต้น
ด้วย ฯ  
 บทว่า ยทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า มิจฺฉาทิฏ  ึ เป็นบทกรรมในบทว่า อปุรกฺขิตฺวา ฯ 
บทว่า อปุรกฺขิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา ฯ  บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า หฏฺ ตุฏฺโ  ฯ 
บทว่า เมถุน  เป็นบทกรรมในบทว่า เสวติ ฯ บทว่า ปรสมฺปตฺตึ เป็นบทกรรมในบทว่า อภิชฺฌายติ ฯ 
บทว่า ปรภณฺฑ  เป็นบทกรรมในบทว่า หรติ ฯ บทกิริยาสามบท เสวติ อภิชฺฌายติ หรติ เป็นอาขยาต
บท กัตตุวาจก ฯ สองบทว่า สภาวติกฺเขเนว อนุสฺสาหิเตน เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺเตน ฯ บทว่า 
จิตฺเตน เป็นบทกรณะในสามบทว่า เสวติ อภิชฺฌายติ หรติ ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า 
ตติย  เป็นบทวิเสสนะ (ของบทว่า อกุสลจิตฺต ) ฯ 
 (152) ในประโยคว่า ยทา ปน มนฺเทน สมุสฺสาหิเตน จิตฺเตน ตทา จตุตฺถ  นี้  มีวาจา
ประกอบความว่า อนึ่ง เมื่อใด บุคคลมีจิตอ่อน ถูกกระตุ้นเตือน ไม่เชิดชูมิจฉาทิฏฐิ ร่าเริงยินดีอย่าง
เดียว เสพเมถุน เพ่งอยากได้สมบัติของคนอ่ืน หรือลักทรัพย์ของคนอ่ืนไป เมื่อนั้น อกุศลจิตดวงที่ 4 
ย่อมเกิดข้ึน ฯ ประกอบความว่า แต่เมื่อใด บุคคลทั้งหลาย ปราศจากโสมนัสเวทนาในข้อก าหนดแม้ทั้ง 
4 อย่าง เพราะอาศัยความไม่ถึงพร้อมแห่งกามท้ังหลาย เพราะไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเวทนาเหล่าอ่ืน เมื่อ
นั้น โลภมูลจิต 4 ดวงทีเ่หลือ ซ่ึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ย่อมเกิดข้ึนแล ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า กามาน  คือกามคุณที่ก าลังถูกเสวยอยู่ ฯ ด้วย วา-ศัพท์ 
คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกากล่าวไว้ว่า บุคคลย่อมรวบรวมความยึดถือเป็นต้นว่า ถือเอาสิ่งของที่ตนได้
เพราะมิได้ประสงค์เอาสมบัติของคนอ่ืน ฯ ความไม่ถึงพร้อม ชื่อว่าอสัมปัตติ ฯ บทว่า อาคมฺม คือ 
เพราะเข้าไปอาศัย ฯ บทว่า อญฺเ ส  คือ โสมนัสเวทนาเหล่าอ่ืนจากความถึงพร้อมแห่งกามคุณ
ทั้งหลาย ฯ วา-ศัพท์ ควรประกอบเป็น อาคมฺม วา อภาเวน วา ฯ บทว่า โสมนสฺสเหตูน  คือ แห่งเหตุ 
มีอิฏฐารมณ์เป็นต้นตามที่กล่าวแล้ว ฯ เหตุปัจจัยแห่งโสมนัสเวทนา ชื่อว่าโสมนัสสเหตุ ฯ ความเป็น 
ชื่อว่าภาวะ ความเป็นหามิได้ ชื่อว่าอภาวะ ฯ บทว่า จตูสุ วิกปฺเปสุ คือ ในวาระแห่งการเกิดขึ้นของจิต 
4 ดวงซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ ชื่อว่าวิกัปปะ เพราะถูกก าหนดไว้ คือวาระแห่งการเกิดขึ้นของ
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จิต 4 ดวงซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ บุคคลทั้งหลายผู้ปราศจากโสมนัสเวทนา ชื่อว่าโสมนัสส-  
รหิตะ ฯ 
 บทว่า ยทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า กามาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อสมฺปตฺตึ ฯ 
บทว่า อสมฺปตฺตึ เป็นบทกรรมในบทว่า อาคมฺม ฯ บทว่า อาคมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า -รหิ
ตา ฯ บทว่า อญฺเ ส  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โสมนสฺสเหตูน  ฯ บทว่า โสมนสฺสเหตูน  เป็นบท     
สัมพันธะในบทว่า อภาเวน ฯ บทว่า อภาเวน เป็นบทวิเสสนเหตุในบทว่า -รหิตา ฯ บทว่า จตูสุ เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า วิกปฺเปสุ ฯ บทว่า วิกปฺเปสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า -รหิตา ฯ บทว่า -รหิตา 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุคฺคลา ฯ บทว่า โหนฺติ เป็นบทอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตทา เป็น
บทกาลสัตตมี ฯ สองบทว่า เสสานิ จตฺตาริ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุเปกฺขาสหคตานิ ฯ บทว่า 
อุเปกฺขาสหคตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อย  ที่กล่าว
ตอนหลัง ฯ 
 (153) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความหมายของ ปิ -ศัพท์ เพราะ ปิ-ศัพท์ที่เป็นนิบาตมี
ความหมายหลากหลาย จึงกล่าวว่า อฏฺ ปิ เป็นต้น ฯ ปิ-ศัพท์ในบทว่า อฏฺ ปิ เป็นสัมปิณฑนัตถะ ฯ 
ด้วยบทว่า ปิ-ศัพท์นี้ ย่อมให้รู้ว่า ในบทว่า อฏฺ ปิ ไม่ควรตัดบทเป็น อฏฺ  อปิ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ 
เพราะแสดง ปิ-ศัพท์ที่จะกล่าวไว้ในค าลงท้ายทั้งหมด ข้างต้นแล้ว ฯ การประมวลมา คือการท า
เนื้อความให้เป็นกอง ชื่อว่าสัมปิณฑนะ ฯ ส  บทหน้า ปิฑิ-ธาตุมีความหมายว่า รวบรวม-ท าให้เป็นกอง, 
ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1248, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1249, ลงนิคคหิต
อาคม ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1250, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น มฺ 
ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1251 ฯ การประมวลเป็นเนื้อความของ ปิ-ศัพท์ใด ปิ-ศัพท์นั้น ชื่อว่าสัมปิณฑ
นัตถะ ฯ 
 บทว่า อฏฺ ปีติ ปเท เป็นบทอาธาระในบทว่า ปิสทฺโท ฯ บทว่า ปิสทฺโท เป็นลิงคัตถะ ฯ 
บทว่า สมฺปิณฺฑนตฺโถ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปิสทฺโท ฯ 
 (154) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า ปิ-ศัพท์ในที่นี้ มีความหมายว่าอวุตตสัมปิณฑนะ จึง
กล่าวว่า เตน เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ด้วย ปิ-ศัพท์นั้น ท่านอาจารย์ย่อมรวบรวมแม้ความที่
จิตสหรคตกับโลภะเหล่านั้นมีหลายประการ โดยความต่างกันแห่งความเป็นไปโดยสมควรแก่กรรมบถ
ที่ได้อยู่ในอกุศลกรรมบถทั้งหลายและความต่างกันแห่งกาลเวลา สถานที่ สันดาน และอารมณ์เป็นต้น 
ตามนัยที่จะกล่าวต่อไป ฯ 
 บทว่า วกฺขมานนเยน ความว่า ตามนัยที่จะกล่าวอย่างนี้ ว่า ในปริจเฉทที่ 5 กาเมสุ 
มิจฉาจาร อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ จิต 4 ดวงที่เหลือ มีโลภะเป็นมูล ย่อมเกิดด้วยมูลเหตุ 2 อย่าง ฯ จัก
กล่าว เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวักขมานะ ฯ การน าไป คือความเป็นไปของศัพท์ ชื่อว่านัย อันจักกล่าว
ด้วย อันจักกล่าวนั้นเป็นนัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวักขมานนัย ฯ อันเป็นอกุศลด้วย อันเป็น
อกุศลเหล่านั้นเป็นกรรมบถด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอกุสลกัมมปถะ ฯ บทว่า ลพฺภมานกมฺม-   
                                                      

 1248 รูป. -/596/434. 
 1249 รูป. -/570/417. 
 1250 รูป. -/488/351. 
 1251 รูป. -/49/46. 
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ปถานุรูปโต คือ โดยสมควรแก่กรรมบถทั้งหลายคือ อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท            
ปิสุณวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา และมิจฉาทิฏฐิ ที่ได้อยู่ ฯ อันได้อยู่ด้วย อันได้อยู่นั้น เป็นกรรมบถ
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าลัพภมานกัมมปถะ ฯ อันสมควรแก่กรรมบถที่ได้อยู่  ชื่อว่าลัพภ -
มานกัมมปถานุรูปะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งความ
เป็นไป ชื่อว่าปวัตติเภทะ ฯ ชื่อว่ากาละ เพราะท าอายุของสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไป คือท าให้เหลือ
น้อยในแต่ละวัน หมายถึงกาลเวลาที่ เป็นอดีตเป็นต้นและที่ เป็นตอนเช้าเป็นต้น ฯ กล -ธาตุมี
ความหมายว่า สิ้นไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ 1252 ฯ ชื่อว่าเทสะ เพราะแสดงคือ
ปรากฏโดยประการต่าง ๆ เป็นต้นว่า นี้เป็นกามภูมิ นี้เป็นรูปภูมิ หมายถึงสถานที่มีกามภพเป็นต้น ฯ 
ทิส-ธาตุมีความหมายว่า ประกาศ-ท าให้ปรากฏ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1253, วุทธิ 
อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1254 ฯ การสืบเนื่อง คือการเชื่อมต่อ ชื่อว่าสันตานะ ความสืบต่อของ
สัตว์ทั้งหลาย ฯ ส  บทหน้า ตนุ-ธาตุมีความหมายว่า การขยาย, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต     
ณฺวุตฺวาวี วา1255 ฯ ชื่อว่าอารัมมณะ เพราะรูปเป็นต้นเป็นที่มายินดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯ อา บทหน้า 
รม-ุธาตุมีความหมายว่า ยินดี, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1256, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วย
สูตร อนกา ยุณฺวูน 1257, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ1258, ซ้อน มฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว    
าเน1259 ฯ กาลเวลาด้วย สถานที่ด้วย สันดานด้วย อารมมณ์ด้วย ชื่อว่ากาลเทสสันตานารัมมณะ 

กาลเวลาด้วย สถานที่ด้วย สันดานด้วย อารมมณ์ด้วย เป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัยเหล่าใด ปัจจัยเหล่านั้น 
ชื่อว่ากาลเทสสันตานารัมมณาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา อธิปดีและทวารเป็นต้น ฯ ความต่างกัน 
ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งกาลเวลา สถานที่  สันดาน และอารมณ์ เป็นต้น ชื่อว่ากาลเทส-          
สันตานารัมมณาทิเภทะ ฯ ความต่างกันแห่งความเป็นไปด้วย ความต่างกันแห่งกาลเวลา สถานที่ 
สันดาน และอารมณ์เป็นต้นด้วย ชื่อว่าปวัตติเภทกาลเทสสันตานารัมมณาทิเภทะ ฯ อย่างเดียวหามิได้ 
ชื่อว่าอเนกะ อย่าง คือ ประการ มิใช่หนึ่ง แห่งจิตเหล่าใด จิตเหล่านั้น ชื่อว่าอเนกวิธะ ความเป็นแห่ง
จิตมีประเภทหลายอย่าง ชื่อว่าอเนกวิธัตตะ ฯ ด้วย ปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า หาใช้ความต่างกันแห่งเวทนา 
ทิฏฐิ และสังขารอย่างเดียวไม่ 
 บทว่า เตน เป็นบทกรณะในบทว่า สงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า วกฺขมานเยน เป็นบทตติยา -       
วิเสสนะในบทว่า ลพฺภมาน- ฯ บทว่า อกุสลกมฺมปเถสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า เนส  เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า ลพฺภมาน- เป็นบทสัมพันธะแม้ในบทว่า อเนกวิธตฺต  ฯ บทว่า ลพฺภมานกมฺม -  
ปถานุรูปโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปวตฺติเภทกาลเทสสนฺตานารมฺมณาทิ -  
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เภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อเนก - ฯ บทว่า อเนกวิธตฺตมฺปิ เป็นบทกรรมในบทว่า     
สงฺคณหฺาติ ฯ บทว่า สงฺคณฺหาติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (155) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความหมายแห่งค าของบทไปตามล าดับนั่นแล จึงกล่าวว่า 
ทุฏฺฐุ เป็นต้น ฯ ใจที่ชั่ว คือไม่ดี ชื่อว่าทุมนะ อีกอย่างหนึ่ง บุคคลชื่อว่าทุมนะ เพราะวิเคราะห์ว่า มีใจ
ชั่ว เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ใจชั่วนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุมนะ 
เป็นอัสสัตถิตัทธิต, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร สทฺธาทิโต ณ1260 ฯ ภาวะแห่งใจชั่ว หรือบุคคลที่มีใจชั่วนั้น 
ชื่อว่าโทมนัส ฯ ค าว่า โทมนัสนี้ เป็นชื่อแห่งทุกขเวทนาทางใจ ฯ จิตที่สหรคตด้วยโทมนัสนั้น เหตุนั้น 
จึงชื่อว่าโทมนัสสสหคตะ ฯ ค าว่า ใจที่ชั่ว เป็นต้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วตอนต้น ฯ บทว่า ทุฏฺฐุ 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มโน ฯ จิตที่ไม่ดี ชื่อว่าทุฏฐุ เพราะเป็นไปโดยความเป็นจิตที่ไม่ดีงาม ฯ ทุ 
บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด -ยืน-ตั้งอยู่ , ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต           
ณฺวาทโย1261 ฯ ใช้เป็น ทุฏฺ  มโน ก็มี ฯ ต่างกันตรงที่ลงนิคคหิตอาคม ฯ อันเป็นไปในใจ ชื่อว่ามานสิ
กา ทุกข์ด้วย ทุกข์นั้น เป็นเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุกขเวทนา อันเป็นไปในใจด้วย อัน
เป็นไปในใจนั้น เป็นทุกขเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามานสิกทุกขเวทนา ฯ ความหมาย เรียก
เหตุว่ากระท าให้เป็นชื่อเรียก ด้วยศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอธิวจนะ ฯ ธรรมใด ย่อมกระทบ
อารมณ์ เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าปฏิฆะ ฯ ปติ บทหน้า หน-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียนและ
ไป, ลง ร ปัจจัย และเปลี่ยน หน เป็น ฆ ด้วยสูตร ส หนาญฺ าย วา โร โฆ1262, ลบ ร ปัจจัย ด้วยสูตร 
รมฺหิ รนฺโต ราทิโน1263, เปลี่ยน ปติ เป็น ปฏิ ด้วยสูตร กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส1264 ฯ 
 บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปฏิหญฺ ติ ฯ บทว่า ปฏิหญฺ ติ เป็นอาขยาต
บท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า ปฏิโฆ เป็นบทสัญญา ฯ เพ่ือให้รู้ว่า ย่อมได้แก่โทสะ
เท่านั้น หาใช่สัตว์เป็นต้นไม่ จึงกล่าวว่า โทโส ดังนี้ ฯ ชื่อว่าโทสะ เพราะประทุษร้ายอารมณ์ ฯ ทุส -
ธาตุมีความหมายว่า เกลียดชัง-ไม่พอใจ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1265 ฯ 
 (156) ท่านอาจารย์หมายเอาการขวนขวายว่า ก็ธรรมที่ไม่มีความพยายามนั่น ย่อมกระทบ
อารมณ์ อย่างไร ดังนี้ มิใช่หรือ จึงกล่าวว่า จณฺฑิกฺก- เป็นต้น ฯ ความจริง ปฏิฆะนี้ ย่อมเป็นไปคล้าย
กระทบอารมณ์ เพราะเป็นสภาวะดุร้าย ฯ 
 ชนชื่อว่าจัณฑะ เพราะดุร้าย ฯ จฑิ-ธาตุมีความหมายว่า ดุร้าย, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร   
กฑฺยาทีหิ โก1266, ลบ ก ปัจจัย, ลงนิคคหิตอาคม ฯ ความเป็นแห่งความดุร้าย ชื่อว่าจัณฑิกกะ, ลง ณิก 
ปัจจัย ด้วย ตุ-ศัพท์ ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1267, ลบ ณ อนุพันธ์ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ -     
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ปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสา จ1268, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1269 ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ 
ความเป็นอันมีอยู่ ชื่อว่าสภาวะ ความเป็นคือความดุร้าย เป็นลักษณะของโทสะใด โทสะนั้น ชื่อว่า 
จัณฑิกกสภาวะ ความเป็นแห่งสภาวะคือความดุร้าย ชื่อว่าจัณฑิกกสภาวตา ฯ หิ -ศัพท์ เป็นทัฬหี-
กรณะ ฯ บทว่า ปฏิหญฺ ติ คือ กระทบอารมณ์อยู่ ฯ  
 บทว่า จณฺฑิกฺกสภาวตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิหนนฺโต ฯ บทว่า เอโส เป็น
บทกัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปฏิหนนฺโต ฯ บทว่า        
ปฏิหนนฺโต วิย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอโส ฯ บทว่า ปวตฺตติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (157) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ก็โทสมูลจิตที่สหรคตด้วยโทมนัส จะไม่ต่างกัน
ด้วยอ านาจเวทนา กล่าวเอาศัพท์ว่าโทมนัสไว้ เพ่ืออะไร ดังนี้ มิใช่หรือ จึงกล่าวว่า โทมนสฺส เป็นต้น 
ฯ ประกอบความว่า แม้เมื่อจิตที่สหรคตด้วยโทมนัส จะไม่ต่างกันด้วยอ านาจเวทนา ท่านอาจารย์กล่าว
ศัพท์ว่าโทมนัสไว้ เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดจิตด้วยอ านาจธรรมที่มีไม่ทั่วไป (แก่จิตทุกดวง) ฯ 
 จิตที่สหรคตด้วยโทมนัส ชื่อว่าโทมนัสสสหคตะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความ
เกี่ยวข้องแห่งเวทนา ชื่อว่าเวทนาวสะ ฯ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันหามิได้ ชื่อว่าอเภทะ 
ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นอาโภคสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ของค าทักท้วง ฯ ชื่อว่าสาธารณะ เพราะเป็นที่
เป็นไปพร้อมกับการรองรับทั่วไป ธรรมทั้งหลายย่อมถูกรองรับคือตั้งอยู่เสมอเหมือนกันในธรรมนั้น 
เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อว่าสาธารณะ ฯ สม  สัททูปปทะ อา บทหน้า ธร-ธาตุมีความหมายว่า ทรงไว้, 
ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1270, เปลี่ยน สม  เป็น ส ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
ทีฆวิปรีตาเทส-โลปาคมา จ1271 ฯ ธรรมที่ไม่ทั่วไปแก่จิตเหล่าอ่ืน ชื่อว่าอสาธารณะ คือโทมนัส อันไม่
ทั่วไปด้วย อันไม่ทั่วไปนั้น เป็นธรรมด้วย เพราเหตุนั้น จึงชื่อว่าอสาธารณธัมมะ ความเกี่ยวข้องแห่ง
ธรรมอันไม่ทั่วไปแก่จิตเหล่าอ่ืน ชื่อว่าอสาธารณธัมมวสะ ฯ การก าหนด ชื่อว่าอุปลักขณะ ฯ การ
ถือเอาโทมนัส ชื่อว่าโทมนัสสัคคหณะ ฯ 
 บทว่า โทมนสฺสสหคตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อเภเท ฯ บทว่า เวทนาวเสน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า อเภเท ฯ บทว่า อเภเทปิ เป็นบทลักขณวันตะในบทว่า สติ ฯ บทว่า     
อสาธารณธมฺมวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปลกฺขณตฺถ  ฯ บทว่า จิตฺตสฺส เป็นบทกรรมในบท
ว่า อุปลกฺขณตฺถ  ฯ บทว่า อุปลกฺขณตฺถ  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า -คหณ  ฯ บทว่า โทมนสฺสคฺคหณ  
เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (158) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ปฏิฆะ ย่อมเป็นไปร่วมกับโทสมูลจิตเท่านั้น 
เพราะเหตุนั้น เมื่อกล่าวภาวะที่จิตสหรคตด้วยโทมนัส ก็ย่อมรู้แม้ภาวะที่จิตประกอบด้วยปฏิฆะ มิใช่
หรือ เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านอาจารย์กล่าวภาวะที่จิตประกอบด้วยปฏิฆะไว้ เพ่ือประโยชน์อะไร ดังนี้ จึง
กล่าว ปฏิฆ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่า ก็ภาวะที่จิตประกอบด้วย
ปฏิฆะ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ เพ่ือแสดงความที่ โทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 ดวงมีปรกติไปร่วมกันโดย
แน่นอน ฯ 
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 อันประกอบด้วยปฏิฆะ ชื่อว่าปฏิฆสัมปยุตตะ ความเป็นแห่งจิตอันประกอบด้วยปฏิฆะ ชื่อ
ว่าปฏิฆสัมปยุตตภาวะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าเอกันตสหจารี เพราะมีปรกติเป็นไปร่วมกัน 
ฯ จร-ธาตุ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ1272 ฯ ความเป็นแห่งความมีปรกติเป็นไป
ร่วมกัน ชื่อว่าเอกันตสหจาริตา การแสดงความเป็นแห่งความมีปรกติเป็นไปร่วมกัน ชื่อว่าเอกันตสห-
จาริตาทัสสนะ ฯ 
 บทว่า ปฏิฆสมฺปยุตฺตภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺโต ฯ บทว่า อุภินฺน  เป็นบท
ภาวสัมพันธะในบท่า -จาริตา- ฯ บทว่า เอกนฺตสหจาริตาทสฺสนตฺถ  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺโต 
ฯ บทว่า วุตฺโต เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า       
ทฏฺ พฺพ  เป็นกิตบท ภาววาจก ฯ 
 (159) ท่านอาจารย์เมื่อหมายเอาค าถามว่า อะไรเป็นความต่างกันของโทมนัสและปฏิฆะ
ทั้ง 2 ดวง เพราะท่านกล่าวไว้ว่า เพ่ือแสดงความที่โทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 ดวงมีปรกติไปร่วมกันโดย
แน่นอน ดังนี้ แล้วให้รู้ความต่างกันของโทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 ดวง จึงกล่าวว่า โทมนสฺสํ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า ก็โทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 เหล่านี้ มีความต่างกันดังนี้ คือ กบ็รรดาโทมนัสและปฏิฆะ
ทั้ง 2 นี้ โทมนัสเป็นธรรมอย่างหนึ่ง นับเนื่องในเวทนาขันธ์ มีลักษณะเสวยอนิฏฐารมณ์ ปฏิฆะเป็น
ธรรมอย่างหนึ่ง นับเนื่องในสังขารขันธ์ มีสภาวะดุร้าย ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ชื่อว่าอนิฏฐารัมมณะ การเสวย
อารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนา ชื่อว่าอนิฏฐารัมมณานุภวนะ การเสวยอารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนา เป็นลักษณะ
ของโทมนัสใด โทมนัสนั้น ชื่อว่าอนิฏฐารัมมณานุภวนลักขณะ ฯ อันนับเนื่อง คือนับเข้าภายในเวทนา
ขันธ์ ชื่อว่าเวทนากขันธปริยาปันนะ ฯ สภาวะอันดุร้าย เป็นลักษณะของปฏิฆะใด ปฏิฆะนั้น ชื่อ
ว่าจัณฑิกกสภาวะ ฯ อันนับเนื่องในสังขารขันธ์ ชื่อว่าสังขารักขันธปริยาปันนะ ฯ 
 บทว่า โทมนสฺส  เป็นลิ งคัตถะ ฯ บท่ า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ  ฯ สามบทว่า           
อนิฏฺ ารมฺมณานุภวนลกฺขโณ เวทนากฺขนฺธปริยาปนฺโน เอโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ สาม
บทว่า ปฏิโฆ จณฺฑิกฺกสภาโว สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺโน เอโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ สอง
บทว่า ธมฺโม เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อย  ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า วิเสโส ฯ บทว่า เอเตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (160) เพราะท่านกล่าวไว้ว่า โทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 เหล่านี้ มีความต่างกันดังนี้ ท่าน
อาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า ใคร ๆ พึงมีความสงสัยว่า แม้เหตุเกิดของโทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 ดวงมี
ความต่างกัน ดังนี้ เพื่อห้ามความสงสัยนั้นว่า เหตุเกิดของโทมนัสและปฏิฆะทั้ง 2 ดวงม่มีความต่างกัน 
ดังนี้ จึงกล่าวว่า เอตฺถ จ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่า ก็บรรดาโทมนัส
และปฏิฆะทั้ง 2 นี้ อนิฏฐารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเหตุแห่งโทมนัส และอาฆาตวัตถุ 9 อย่าง เป็น
เหตุแห่งปฏิฆะ ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ บทว่า นววิธอาฆาตวตฺถูนิ ความว่า เหตุแห่งความผูกโกรธ
อันมีก าลัง มี 9 อย่าง ฯ ในอาฆาตวัตถุ 9 อย่างนี้ มีเนื้อความสรูปดังนี้ คือ ผูกอาฆาตว่า คนนี้ ได้
ประพฤติ ก าลังประพฤติ จักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา, ผูกอาฆาตว่า คนนี้ ได้ประพฤติ 
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ก าลังประพฤติ จักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักของเรา, ผูกอาฆาตว่า คนนี้ ได้
ประพฤติ ก าลังประพฤติ จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักท่ีพอใจของเรา ฯ อย่าง 
คือ ประการ 9 แห่งวัตถุเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านววิธะ ฯ การทุบตี คือ ความโกรธอันมีก าลัง 
ชื่อว่าอาฆาตะ ฯ ชื่อว่าวัตถุ เพราะวิเคราะห์ว่า วสติ เอเตสุ ความว่า อนิฏฐผล ย่อมตั้งอยู่ในเหตุเหล่า
นั่น เพราะเหตุนั้น เหตุเหล่านั้น ชื่อว่าวัตถุ ฯ ที่ตั้งแห่งความอาฆาต ชื่อว่าอาฆาตวัตถุ มีอย่าง 9 ด้วย 
มีอย่าง 9 นั้น เป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านววิธอาฆาตวัตถุ ฯ จ-ศัพท์ ควร
ประกอบเป็น อนิฏฺ ารมฺมณญฺจ นววิธอาฆาตวตฺถูนิ จ ฯ เหตุแห่งโทมนัส ชื่อว่าโทมนัสสการณะ ฯ 
เหตุแห่งปฏิฆะ ชื่อว่าปฏิฆการณะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น โทมนสฺสการณญฺจ ปฏิฆการณญฺจ ฯ 
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า โทมนสฺสปฏิฆ ในบทว่า โทมนสฺสการณ  ปฏิฆ- 
การณญฺจ เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า ย กิญฺจิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อนิฏฺ ารมฺมณ  ฯ สองบทว่า 
อนิฏฺ ารมฺมณ  นววิธอาฆาตวตฺถูนิ จ เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ สองบทว่า โทมนสฺสการณ  
ปฏิฆการณญฺจ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ 
 (161) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความเกิดขึ้นของจิต 2 ดวง จึงกล่าวว่า ทฺวินฺนํ เป็นต้น ฯ 
อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบความเกิดขึ้นแห่งจิต 2 ดวงเหล่านั้น ในเวลาที่เป็นไปกล้าแข็งและอ่อน ใน
อกุศลกรรมบถ 10 มีปาณาติบาตเป็นต้น ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ การท าสัตว์มีชีวิตให้ตกไป คือให้ล่วงไป ชื่อว่าปาณาติปาตะ ฯ 
ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา อทินนาทาน มุสาวาท การใส่ร้าย ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ และพยายาท ฯ 
บทว่า ติกฺขมนฺทปฺปวตฺติกาเล คือในกาลที่เป็นไปกล้าแข็งและอ่อน ฯ อันกล้าแข็งด้วย อันอ่อนด้วย ชื่อ
ว่าติกขมันทะ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ความเป็นไปแห่งจิตที่กล้าแข็งและอ่อน ชื่อว่าติกขมันทัป - 
ปวัตติ กาลแห่งความเป็นไปแห่งจิตที่กล้าแข็งและอ่อน ชื่อว่าติกขมันทัปปวัตติกาละ ฯ ความเกิดขึ้น 
ชื่อว่าอุปปัตติ ฯ 
 บทว่า ทฺวินฺน  เนส  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตาน  ฯ บทว่า จิตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะ
ในสองบทว่า ปวตฺติ อุปฺปตฺติ ฯ บทว่า ปาณาติปาตาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺติ ฯ บทว่า    
ติกฺขมนฺทปฺปวตฺติกาเล เป็นบทอาธาระในบทว่า อุปฺปตฺติ ฯ บทว่า อุปฺปตฺติ เป็นบทกรรมในบทว่า 
เวทิตพฺพา ฯ บทว่า เวทิตพฺพา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (162) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า เนื้อความของ ปิ-ศัพท์ ในที่นี้ พึงทราบตามท านองแห่ง
นัยที่กล่าวแล้วในตอนท้าย ดังนี้ จึงกล่าวว่า เอตฺถ เป็นต้น ฯ บัณฑติพึงเห็นเนื้อความแห่ง ปิ-ศัพท์ แม้
ในค าลงท้ายนี้ ตามท านองแห่งนัยที่กล่าวไว้แล้ว ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งถึงค าลงท้ายที่กล่าวไว้แล้วในตอนท้าย 
ฯ การคล้อยตาม คือการไปตาม ชื่อว่าอนุสาระ ฯ การคล้อยตามนัยที่กล่าวแล้วมีว่า จะกล่าว เป็นต้น 
ชื่อว่าวุตตนยานุสาระ ฯ ปิ-ศัพท์ในบทว่า เอตฺถาปิ ในประโยคว่า เอตฺถาปิ นิคมเน ปิสทฺทสฺส อตฺโถ  
วุตฺตนยานุสาเรน ทฏฺ พฺโพ เป็นสัมปิณฑนัตถะ ฯ อธิบายว่า เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์ย่อมรวบรวม
แม้ความที่จิตสหรคตกับโลภะเหล่านั้นมีหลายประการ โดยความต่างกันแห่งความเป็นไปโดยสมควร
แก่กรรมบถที่ได้อยู่ในอกุศลกรรมบถทั้งหลายและความต่างกันแห่งกาลเวลา สถานที่ สันดาน และ
อารมณ์เป็นต้น ตามนัยที่จะกล่าวต่อไป ฯ  
 (163) ธรรมชาติชื่อว่าวิจิกิจฉา เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นเหตุให้บุคคลตัดสินสภาวธรรมยาก 
คือล าบาก ฯ 
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 ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นมีอยู่ ชื่อว่าสภาวะ ธรรมทั้งหลายมีอาการที่มีอยู่คือ การ
โน้มไป การแตกสลาย ความหยาบคายและความถูกต้องเป็นต้น ฯ ชื่อว่าวิจินันตะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
วิจินาติ ความว่า บุคคลใด ย่อมตัดสิน คือย่อมใคร่ครวญ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าวิจินันตะ ฯ วิ 
บทหน้า จิ-ธาตุมีความหมายว่า ใคร่ครวญ, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา1273, ลง นา 
ปัจจัย ด้วยสูตร กิยาทิโต นา1274 ฯ ท่านอาจารย์กล่าวความหมายของ วิจิ-ศัพท์ด้วยบทว่า วิจินนฺโต ฯ 
กล่าว กิจฺฉา-ศัพท์ว่าเป็นกรณสาธนะด้วยบทว่า ตาย กิจฺฉติ ฯ บทว่า กิจฺฉติ มาจาก กิต -ธาตุมี
ความหมายว่า ล าบาก, ติ วิภัตติ, ลง ฉ ปัจจัย ด้วยสูตร ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา วา1275, เปลี่ยน ต เป็น 
จ ด้วยสูตร พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ 1276 ฯ ไขความเป็น กิลมติ เพราะ กิจฺฉติ -ศัพท์มี
ความหมายหลากหลาย มี อยู่อาศัยและรักษาโรคเป็นต้น ฯ กิลม-ธาตุมีความหมายว่า ล าบาก-เหน็ด
เหนื่อย, ติ วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ1277 ฯ วิจินนฺต สัททูปปทะ กิต-ธาตุมีความหมาย
ว่า ล าบาก, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1278, ลง ฉ ปัจจัย ด้วยสูตร ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา 
วา1279, เปลี่ยน ต เป็น จ ด้วยสูตร พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ1280, ลง อา ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิ-
ยมโต อาปจฺจโย1281 ฯ เมื่อควรกล่าวว่า วิจินนฺตกิจฺฉา แต่ท าการลบ น และ ต พร้อม นฺ สังโยคทิ้ง 
ด้วย เอกวจน-ศัพท์ในสูตร สรา สเร โลปํ1282 หรือ ลบ นนฺต ศัพท์ทั้งสอง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคม-
วิการวิปรีตาเทสา จ1283 ฯ 
 บทว่า สภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า วิจินนฺโต ฯ บทว่า วิจินนฺโต เป็นบทกัตตาในบทว่า 
กิจฺฉติ ฯ บทว่า ตาย เป็นบทกรณะในบทว่า กิจฺฉติ ฯ บทว่า กิลมติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วิจิกิจฺฉา ฯ บทว่า วิจิกิจฺฉา เป็นบทสัญญา ฯ  
 ชื่อว่ากิจฉา เพราะเป็นเหตุให้ล าบากใจ เป็นกรณสาธนะ ฯ เหตุให้ล าบากใจของบุคคลผู้
ใคร่ครวญ ชื่อว่าวิจิกิจฉา เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ 
 (164) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงนัยที่เหมาะสมแม้อ่ืน จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ 
ธรรมชาติที่ชื่อว่าวิจิกิจฉา เพราะวิเคราะห์ว่า มีการเยี่ยวยา คือ การท าคืนคือญาณปัญญาไปปราศแล้ว 
เพราะยากที่จะรักษา ฯ 
 บทว่า จิกิจฺฉิตุ คือ เพ่ือจะรักษา ด้วยอ านาจการละความสงสัย ฯ ชื่อว่าทุกกระ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ทุกฺเขน กริยติ ความว่า ความสงสัยใด อันการท าคือโลกิยญาณ ย่อมท าโดยยาก เพ่ือจะ
รักษา เพราะเหตุนั้น ความสงสัยนั้น ชื่อว่าทุกกระ ฯ ความเป็นแห่งการท าการรักษาได้โดยยาก ชื่อว่า
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ทุกกรตา ฯ ไขความว่า วิคตา เพราะ วิ-อุปสัคมีความหมายหลากหลายมี ความพิเศษ เป็นต้น ฯ ชื่อว่า
วิคตะ เพราะไปปราศแล้ว ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า การท าคือการเยี่ยวยารักษาคือญาณปัญญา
นั่นเอง จึงไขความว่า าณปฏิกาโร ฯ การรักษาโรคคือความสงสัย ชื่อว่าวิจิกฉา เป็นภาวสาธนะ ฯ 
การเยียวยา คือการรักษา ชื่อว่าปฏิการะ การเยี่ยวยาคือญาณปัญญา ชื่อว่าญาณปฏิการะ ฯ บทว่า  

าณ  หมายถึงโลกิยญาณเท่านั้น ไม่ใช่โลกุตตรญาณ ฯ ด้วยบทว่า อิมิสฺสา นี้ ย่อมท าให้รู้เนื้อความ
ของบทอ่ืนด้วย ฯ วิ บทหน้า กิต-ธาตุมีความหมายว่า กระท าคืน-เยียวยา, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิ-
ยมติยโว วา1284, ลง ฉ ปัจจัย ด้วยสูตร ติชคุปกิตมาเนหิ ขฉสา วา1285, ซ้อน กิ ที่ กิต-ธาตุ ด้วยสูตร   
กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสราน  เทฺวภาโว1286, เปลี่ยน กฺ ของ กิ ที่ซ้อนมา เป็น จฺ ด้วยสูตร กวคฺคสฺส    
จวคฺโค1287, เปลี่ยน ต เป็น จ ด้วยสูตร พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ1288, น าเข้าประกอบกัน, ลง 
อา ปัจจัยประจ าอิตถีลิงค์อีกครั้ง ฯ 
 บทว่า จิกิจฺฉิตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ทุกฺกรตาย ฯ บทว่า ทุกฺกรตาย เป็นบทตติยา- 
วิเสสนะในบทว่า วิคตา ฯ บทว่า วิคตา เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า จิกิจฺฉา าณปฏิกาโร เป็น
บทกัตตาในบทว่า วิคตา ฯ บทว่า อิมิสฺสา เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วิคตา ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุ ฯ 
บทว่า วิจิกิจฺฉา เป็นบทสัญญา ฯ 
   ชื่อว่าวิจิกิจฉา เพราะมีการเยียวยาไปปราศแล้ว เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ตัดบท
เป็น วิ บทหนึ่ง จิกิจฺฉา บทหนึ่ง ฯ ในประโยคว่า จิกิจฺฉิตุ ทุกฺกรตาย วิคตา จิกิจฺฉา าณปฏิกาโร     
อิมิสฺสา นี้มีอธิบายว่า การเยียวยาคือญาณปัญญาของความสงสัยนี้ไปปราศแล้ว เพราะยากท่ีจะรักษา 
การเยียวยาคือญาณปัญญาของความสงสัยนี้ไปปราศแล้ว เพราะไม่มีการเยียวยาในที่ทั้งปวงก็หามิได้ 
ความจริง ความสงสัย อันมรรคญาณพึงละได้ ฯ 
 จิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉานั้น ชื่อว่าวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ฯ บทว่า อุทฺธตสฺส คือภาวะแห่ง
จิตหรือแห่งบุคคลที่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอุทธตะ ฯ อุ บทหน้า ธุ-ธาตุมีความหมายว่า หวั่นไหว, ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1289 ฯ 
 (165) ท่านอาจารย์เมื่อจะตอบค าทักท้วงว่า อุทธัจจเจตสิกจะมีทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งปวง 
จิตดวงนี้เท่านั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวให้ต่างกันโดยอุทธัจจเจตสิก ว่าอุทธัจจสัมปยุตจิต ดังนี้ จึงกล่าว
ว่า อุทฺธจฺจสฺส เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า แม้เมื่ออุทธัจจเจตสิกจะมีทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งปวง ในจิต
ดวงนี้ อุทธัจจเจตสิกเป็นประธานในสัมปยุตธรรมทั้งหลายเป็นไป เพราะฉะนั้น จิตดวงนี้เท่านั้น ท่าน
อาจารย์จึงกล่าวให้ต่างกันโดยอุทธัจจเจตสิกนั้น 
  อันทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งปวง ชื่อว่าสัพพากุสลสาธารณะ ความมีทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งปวง 
ชื่อว่าสัพพากุสลสาธารณภาวะ ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นโจทกาโภคทัสสนะ (คือแสดงความด าริของผู้ถามที่
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สงสัย จึงแปลว่า แม้ก็จริง) ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ คือ ในสัมปยุตธรรม 14 อย่างเว้นอุทธัจจเจตสิก 
ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามอกุศลจิตอ่ืน ฯ 
  บทว่า อุทฺธจฺจสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาเว ฯ บทว่า สพฺพากุสลสาธารณภาเวปิ 
เป็นบทภาวสัตตมีในบทว่า สติ ฯ บทว่า สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า อิธ เป็น
บทอาธาระในบทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปธาน  ฯ บท
ว่า ปธาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุทฺธจฺจ  ฯ บทว่า หุตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยาในบทว่า ปวตฺตติ 
ฯ บทว่า ปวตฺตติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วิเสเสตฺวา ฯ บทว่า  
อิทเมว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เตน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิเสเสตฺวา ฯ บทว่า  
วิเสเสตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า วุตฺต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (166) ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร อุทธัจจเจตสิกจึงเป็นประธานในจิตนี้ ฯ เฉลยว่า เพราะ
ไม่มีโลภเจตสิก โทสเจตสิกและวิจิกิจฉาเจตสิก ฯ ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ก็บรรดาจิตที่สหรคตด้วย
โลภเจตสิกทั้งหลาย โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิกและมานเจตสิก เป็นประธาน ในจิตที่สหรคตด้วยโทส -
เจตสิก ปฏิฆเจตสิก เป็นประธาน ในจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเจตสิก ก็อย่างนั้นเหมือนกัน ดังนี้     
เป็นต้น ฯ ก็เพราะอธิบายความอย่างนี้ คือเพราะท าไว้ในใจถึงอุทธัจจเจตสิกว่าเป็นประธานในจิตดวง
สุดท้าย ในบาลีธัมมุทเทส พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอุทธัจจเจตสิกไว้ในอกุศลจิตที่เหลือด้วยอ านาจ
แห่งเยวาปนกเจตสิก ส่วนในจิตดวงสุดท้ายนี้ ทรงแสดงอุทธัจจเจตสิกตามสภาวะไว้แน่นอนว่า 
อุทธัจจเจตสิกย่อมเกิดข้ึน ดังนี้ ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ศัพท์ว่า เป็นผัสสะ เป็นเวทนา ดังนี้ จึงชื่อว่าธัมมุทเทสะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วยธรรมนั่น 
ฯ ชื่อว่าปาละ เพราะปกปักรักษาความหมายไว้ ฯ ลง ลิ ปัจจัย ด้วยสูตร ปาโต ลิ ฯ บาลีคือ          
ธัมมุทเทส ชื่อว่าธัมมุทเทสปาลิ ฯ ชื่อว่าเยวาปนกะ เพราะวิเคราะห์ว่า เยวาปน อิติ กิยติ ความว่า 
ชื่อใดว่า เยวาปนะ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเรียก เพราะเหตุนั้น ชื่อนั้น ชื่อว่าเยวาปนกะ ฯ   
เยวาปน สัททูปปทะ เก-ธาตุมีความหมายว่า ออกเสียง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา1290 ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งเยวาปนกเจตสิก ชื่อว่าเยวาปนกวสะ ฯ ปน -
ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ถามว่า ในพระบาลี ท่านกล่าวว่า อุทฺธจฺจ  โหติ มิได้กล่าวว่า อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ 
เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวว่า อุทฺธจฺจ  อุปฺปชฺชติ ฯ เฉลยว่า ท่านกล่าวอย่างนั้น เพราะ อุปฺปชฺชติ-ศัพท์มี
ความหมายเสมอเหมือนกับ โหติ-ศัพท์ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามการแสดงค าสรูป ฯ  
 บทว่า เอวญฺจ เป็นบทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺต  ฯ 
บทว่า ธมฺมุทฺเทสปาลิย  เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เสสากุสเลสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
วุตฺต  ฯ บทว่า อุทฺธจฺจ  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เยวาปนกวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระในบทว่า เทสิต  ฯ บทว่า อุปฺปชฺชติ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า 
สรูเปเนว ฯ บทว่า สรูเปเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทสิต  ฯ 
 (167) ก็ในอธิการที่แสดงอุทธัจจเจตสิกตามสภาวะนี้ มีคาถารวมความที่กล่าวไว้ว่า     
สพฺพากุสลยุตฺตมฺปิ ฯลฯ ตํ สรูเปน เทสิตํ ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ เชื่อมความว่า อุทธัจจ-
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เจตสิกแม้ประกอบกับอกุศลจิตได้ทุกดวง ในจิตดวงสุดท้าย มีความรุนแรง เพราะเหตุนั้น จิตดวง
สุดท้ายนั้นเท่านั้น ท่านอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่า อุทธัจจสัมปยุตจิตเพราะประกอบด้วยอุทธัจจเจตสิก 
ฯ ความจริง เพราะเหตุที่อุทธัจจเจตสิกเป็นประธานนั่นแหละนั้น พระจอมมุนีจึงตรัส (อุทธัจจเจตสิก) 
ไว้ในอกุศลจิตทั้งหลายที่เหลือ โดยชื่อว่าเยวาปนกเจตสิก แล้วทรงแสดงอุทธัจจเจตสิกนั้น ตามสภาวะ
ไว้ในจิตดวงสุดท้ายนี้เท่านั้น ฯ 
 อันประกอบกับอกุศลจิตทุกดวง ชื่อว่าสัพพากุสลยุตตะ ฯ อปิ -ศัพท์ เป็นอรุจิทีปนะ 
(แปลว่า แม้ก็จริง) ฯ จิตดวงสุดท้าย ชื่อว่าอันตมานสะ ฯ ชื่อว่าพลวะ เพราะอุทธัจจเจตสิกนั่นมีก าลัง 
ฯ เอว-ศัพท์ห้ามอกุศลจิตที่เหลือ ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ การประกอบด้วยอุทธัจจเจตสิก ชื่อว่า
อุทธัจจโยคะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามเหตุอ่ืน ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ชื่อว่ามุนิ เพราะรู้ ฯ มุน-ธาตุมี
ความหมายว่า รู้, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ1291 ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอินทะ 
เพราะทรงถึงความเป็นใหญ่ในชนเหล่าอ่ืน ฯ อิท-ิธาตุมีความหมายว่า เป็นใหญ่เหนือผู้อื่น-เป็นใหญ่ยิ่ง, 
ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1292, ลงนิคคหิตอาคมและลบ ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺ
ติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-เทสโลปาคมา จ1293 ฯ เป็นมุนีด้วย มุนีนั้นเป็นใหญ่ด้วย เพราะเหตุนั้นจึงชื่อ
ว่ามุนินทะ ฯ ชื่อว่า      เยวาปนกะ ชื่อว่าเยวาปนกนามะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามอกุศลที่เหลือ ฯ 
 บทว่า สพฺพากุสลยุตฺตมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุทฺธจฺจ  ฯ บทว่า อุทฺธจฺจ  เป็น  
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า อนฺตมานเส เป็นบทอาธาระในบทว่า พลว  ฯ บทว่า พลว  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
อุทฺธจฺจ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ต เยว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า 
อุทฺธจฺจโยคโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เตเนว เป็นบทเหตุในสองบทว่า วตฺวา   
เทสิต  ฯ บทว่า มุนินฺเทน เป็นบทกัตตาในบทว่า เทสิต  ฯ บทว่า เยวาปนกนามโต เป็นบทตติยา-       
วิเสสนะในบทว่า วตฺวา ฯ บทว่า วตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า เทสิต  ฯ บทว่า เสเสสุ เป็นบท
อาธาระในบทว่า วตฺวา ฯ บทว่า เอตฺเถว เป็นบทอาธาระในบทว่า เทสิต  ฯ บทว่า ต  เป็นบทกรรมใน
บทว่า เทสิต  ฯ บทว่า สรูเปน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทสิต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบท
ว่า สงฺคหคาถา ฯ 
 (168) ท่านอาจารย์ใส่ใจถึงค าทักท้วงว่า จิต (โมมูหจิต) ทั้ง 2 ดวง ย่อมรับเอาอิฏฐารมณ์ 
อนิฏฐารมณ์และมัชฌัตตารมณ์ไว้ เพราะฉะนั้น จิต 2 ดวงจึงควรสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา โทมนัส
เวทนาและอุเบกขาเวทนา โดยเหมาะสมกับอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์และมัชฌัตตารมณ์ มิใช่หรือ 
เพราะเหตุอะไร จึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น ดังนี้ จึงกล่าวว่า อิมานิ เป็นต้น ฯ ประกอบ
ความว่า ก็จิต (โมมูหจิต) 2 ดวงเหล่านี้ เว้นจากโลภมูลและโทสมูล แม้ในอารมณ์ทั้งปวง เพราะความ
เป็นจิตหลงงมงายอย่างยิ่ง โดยเว้นจากมูลอื่น (คือโลภมูลและโทสมูล) และเพราะเป็นจิตโยกโคลง โดย
ประกอบพร้อมด้วยวิจิกิจฉาเจตสิก ซึ่งเป็นไปด้วยอ านาจแห่งความกระสับกระส่าย และอุทธัจจเจตสิก
ซึ่งเป็นไปด้วยความฟุ้งซ่าน จึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเป็นไป ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ อันเป็นมูลด้วย มูลนั้นเป็นอ่ืนด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า     
มูลันตระ มูลอ่ืนจากโมหมูล คือ โลภมูลและโทสมูล ฯ การเว้น ชื่อว่าวิรหะ ฯ วิ บทหน้า รห-ธาตุมี
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ความหมายว่า สละ-ละ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1294 ฯ อันเว้นจากมูลอ่ืน ชื่อว่า 
มูลันตรวิรหะ ฯ จิตที่ชื่อว่าอติสัมมุฬหะ เพราะหลงงมงายอย่างยิ่งในอารมณ์ ฯ ความที่จิตหลงงมงาย
อย่างยิ่ง ชื่อว่าอติสัมมุฬหตา ฯ ความหวั่นไหว คือการกระสับกระส่ายโดยรอบ ชื่อว่าสังสัปปนะ เป็น
ภาวสาธนะ ฯ ส  บทหน้า สปฺป-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1295 ฯ 
ความฟุ้งซ่าน ชื่อว่าวิกขิปนะ ฯ ความกระสับกระส่ายด้วย ความฟุ้งซ่านด้วย ชื่อว่าสังสัปปนวิกขิปนะ 
คือกิจ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งความกระสับกระส่ายและความฟุ้งซ่าน ชื่อ
ว่าสังสัปปนวิกขิปนวสะ การเป็นไปด้วยความเก่ียวข้องแห่งความกระสับกระส่ายและความฟุ้งซ่าน ชื่อ
ว่าสังสัปปนวิกขิปนวสปวัตตะ ฯ วิจิกิจฉาด้วย อุทธัจจะด้วย ชื่อว่าวิจิกิจฉุทธัจจะ การเป็นไปด้วย
ความเกี่ยวข้องแห่งความกระสับกระส่ายและความฟุ้งซ่านด้วย การเป็นไปด้วยความเกี่ยวข้องแห่ง
ความกระสับกระส่ายและความฟุ้งซ่านนั้น เป็นวิจิกิจฉาและอุทธัจจะด้วย เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อ
ว่าสังสัปปนวิกขิปนวสปวัตตวิจิกิจฉุทธัจจะ ฯ การประกอบพร้อม ชื่อว่าสมาโยคะ การประกอบพร้อม
ด้วยวิจิกิจฉาอันเป็นไปด้วยความเกี่ยวข้องแห่งความกระสับกระส่าย และอุทธัจจเจตสิกอันเป็นไปด้วย
ความฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสังสัปปนวิกขิปนวสปวัตตวิจิกิจฉุทธัจจสมาโยคะ ฯ จิตชื่อว่าจัญจละ เพราะโยก
โคลงคือหวั่นไหว ฯ จล-ธาตุมีความหมายว่า สั่นสะเทือน-หวั่นไหว, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา1296 ฯ ซ้อน จ ด้วยสูตร กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสราน  เทฺวภาโว1297, ลงนิคคหิตอาคม ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 1298, เปลี่ยนนิคคหิตเป็น ญฺ ด้วยสูตร 
วคฺคนฺต  วา วคฺเค1299 ฯ ความเป็นแห่งจิตที่หวั่นไหว ชื่อว่าจัญจลตา ฯ จ -ศัพท์ควรประกอบเป็น 
อติสมฺมูฬฺหตาย จ จญฺจลตาย จ ฯ โดยประการทั้งปวง ชื่อว่าสัพพถา ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ ใน
คัมภีร์บางแห่งมีใช้เป็น สพฺพถาปิ ก็มี ฯ มีความหมายว่า ในอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์และมัชฌัตตา -
รมณ์ แม้ทั้งหมด ฯ ความก าหนัด ชื่อว่ารชนะ ความเป็นโทสะ ชื่อว่ าทูสนะ ความก าหนดด้วย ความ
เป็นโทสะด้วย ชื่อว่ารชนทูสนะ อันเว้นจากความก าหนัดและความเป็นโทสะ ชื่อว่ารชนทูสนวิรหิตะ ฯ 
เอว-ศัพท์ ห้ามจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนา ฯ 
 สองบทว่า อิมานิ เทฺว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตาน  เป็นบท
ปกติกัตตาในบทว่า ปวตฺตนฺติ ฯ บทว่า มูลนฺตรวิรหโต เป็นบทเหตุในบทว่า อติสมฺมูฬฺหตาย ฯ บทว่า 
อติสมฺมูฬฺหตาย เป็นบทเหตุในบทว่า -วิรหิตานิ ฯ บทว่า ส สปฺปนวิกฺขิปนวสปฺปวตฺตวิจิกิจฺฉุทฺธจฺจ- 
สมาโยเคน เป็นบทเหตุในบทว่า จญฺจลตาย จ ฯ บทว่า จญฺจลตาย เป็นบทเหตุในบทว่า วิรหิตา ฯ บท
ว่า สพฺพตฺถาปิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิรหิตานิ ฯ บทว่า สพฺพถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
รชนทูสน- ฯ บทว่า รชตทูสนวิรหิตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า อุเปกฺขาสหคตา-
เนว  เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า ปวตฺตนฺติ ฯ 
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 (169) ท่านอาจารย์ เมื่อจะตอบค าทักท้วงว่า ก็เพราะจิต (โมมูหจิต) 2 ดวงเหล่านี้ เว้น
จากโลภมูลและโทสมูล จึงไม่มีโสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนา มีความต่างกันแห่งสังขาร อย่างไร 
ดังนี้ จึงกล่าวว่า ตโต เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็เพราะเหตุนั้นนั่นเอง โมหมูลจิต 2 ดวง เหล่านั้น 
จึงไม่มีความต่างกันแห่งสังขาร เพราะไม่มีภาวะที่จะกล้าแข็งได้ตามสภาวะและภาวะที่จะพึงให้อาจ
หาญ ฯ 
 บทว่า ตโตเยว ความว่า เพราะความเป็นจิตหลงงมงายอย่างยิ่ง และเพราะเป็นจิตโยก
โคลง ฯ ก็สองบทว่า อติสมฺมูฬฺหตา จญฺจลตา เป็นเหตุแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ ต-ศัพท์ 
ย่อมยึดเอาเหตุนั้น ฯ เอว-ศัพท์ห้ามเหตุอ่ืน ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ 
ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ คือความปกติของตน ฯ ความกล้าแข็งตามสภาวะ ชื่อว่าสภาวติกขะ 
ความเป็นแห่งความกล้าแข็งตามสภาวะ ชื่อว่าสภาวติกขตา ฯ ชื่อว่าอุสสาเหตัพพะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
อุสฺสาหยติ ความว่า จิตใด อันบุคคลย่อมให้อาจหาญ เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าอุสสาเหตัพพะ 
ความเป็นแห่งจิตอันบุคคลพึงให้อาจหาญ ชื่อว่าอุสสาเหตัพพตา ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น สภาว-
ติกฺขตาย จ อุสฺสาเหตพฺพตาย จ ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นหามิได้ ชื่อว่าอภาวะ ฯ ความ
ต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งสังขาร ชื่อว่าสังขารเภทะ ฯ อปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า ความต่างกัน
แห่งเวทนาย่อมไม่มีแก่โมหมูลจิต 2 ดวงเหล่านั้นอย่างเดียวหามิได้ ฯ 
 บทว่า ตโตเยว จ เป็นบทเหตุในบทว่า อภาวโต ฯ สองบทว่า สภาวติกฺขตาย อุสฺสาเหตพฺพ
ตาย จ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อภาวโต ฯ บทว่า อภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า     
สงฺขารเภโทปิ เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า เนส  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า 
นตฺถิ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ  
 (170) ก็ในที่นี้ มีคาถารวมความไว้ ฯ เชื่อมความว่า เพราะเป็นธรรมชาติงมงายและ
กระสับกระส่ายและฟุ้งซ่าน โมหมูลจิต 2 ดวงนี้ จึงเป็นเอกเหตุกจิต สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา และ
ไม่ต่างกันโดยความต่างกันแห่งสังขาร ในกาลทุกเมื่อ ฯ ความจริง โมมูหจิต 2 ดวงนั้นกระสับกระส่าย
อยู่ ฟุ้งซ่านอยู่ จึงไม่มภีาวะที่กล้าแข็งไดต้ามสภาวะ และภาวะทีจ่ะพึงให้อาจหาญ ในกาลทุกเม่ือ ฯ 
 จิต 2 ดวง ชื่อว่ามูฬหะ เพราะงมงายในอารมณ์ ฯ ความเป็นจิตที่งมงาย ชื่อว่ามูฬหัตตะ 
ฯ เจว-ศัพท์ เป็นการรวมนิบาตใช้ในความหมายว่า รวบรวม ฯ ความกระสับกระส่าย คือหวั่นไหว ชื่อ
ว่าสังสัปปะ ความฟุ้งซ่าน ชื่อว่าวิกเขปะ ความกระสับกระส่ายด้วย ความฟุ้งซ่ านด้วย ชื่อว่าสังสัปป-
วิกเขปะ ฯ บทว่า ส สปฺปวิกฺเขป นี้ เป็นบทขยายของบทว่า จญฺจลตา ด้วยอ านาจการขยายความ ฯ จ-
ศัพท์ เป็นสมุจจยะที่ประกอบในฐานะ ฯ เหตุ อย่างหนึ่งแห่งจิต 2 ดวงใด จิต 2 ดวงนั้น ชื่อว่าเอก-
เหตุกะ ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต1300 ฯ ชื่อว่าโสเปกขะ เพราะสหรคต
ด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส หรือลบ ห ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ 1301 ฯ 
ถ้า จ-ศัพท์ ตั้งอยู่ในฐานของตน ในกาลนั้น จ-ศัพท์นั้น มีความหมายว่า อวธารณะ เพราะฉะนั้น จึงมี
ความหมายว่า บทว่า โน จ ความว่า ไม่ต่างกันนั่นเอง ฯ ถ้า จ-ศัพท์ประกอบในที่ไม่ใช่ฐาน ในกาลนั้น 
จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น สงฺขารเภทโต จ ฯ จ-ศัพท์ เป็นสัมปิณฑนัตถะ เสมอเหมือนกับ อปิ-ศัพท์ 
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ในบทว่า สงฺขารเภโทปิ นี้ ฯ เพราะฉะนั้น จ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า จิต 2 ดวง จึงไม่ต่างกันโดยความต่างกัน
แห่งเวทนาอย่างเดียวหามิได้ ฯ ความต่างกันแห่งสังขาร ชื่อว่าสังขารเภทะ ฯ 
 สองบทว่า มูฬฺหตฺตา เจว ส สปฺปวิกฺเขปา จ เป็นบทเหตุในบทว่า โสเปกฺข  ฯ สองบทว่า 
เอกเหตุก  โสเปกฺข  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตทฺวย  ฯ บทว่า สพฺพทา เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า 
ภินฺน  ฯ บทว่า โน เป็นบทปฏิเสธในบทว่า ภินฺน  ฯ บทว่า ภินฺน  เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า       
สงฺขารเภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภินฺน  ฯ 
 (171) ท่านอาจารย์เมื่อจะเฉลยค าทักท้วงว่า โมหมูลจิต 2 ดวงนี้ จึงไม่ต่างกันโดยความ
ต่างกันแห่งสังขาร เพราะเหตุอะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า น หิ เป็นต้น ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ความ
เป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ ฯ ตัดบทเป็น ติกฺขตา อุสฺสาหนียตา ฯ ความเป็นแห่งจิตที่กล้าแข็ง ชื่อว่า
ติกขตา ฯ จิตชื่อว่าอุสสาหนียะ เพราะให้อาจหาญ ฯ อุ บทหน้า สห -ธาตุมีความหมายว่า อดทน, ลง 
อนีย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา1302, วุทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1303 ฯ ความ
เป็นแห่งจิตอันบุคคลพึงให้อาจหาญ ชื่อว่าอุสสาหนียตา ฯ โมหมูลจิต 2 ดวง ชื่อว่าสังสัปปมานะ 
เพราะกระสับกระส่าย ฯ ส  บทหน้า สปฺป-ธาตุ, ลง มาน ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา1304 ฯ  
โมหมูลจิต 2 ดวง ชื่อว่าวิกขิปนะ เพราะฟุ้งซ่าน ฯ  
 น-ศัพท ์เป็นบทปฏิเสธในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า น อตฺถิ ฯ 
บทว่า สภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ติกฺขตฺตา ฯ สองบทว่า ติกฺขตฺตุสฺสาหนียตา เป็นบท  
กัตตาในบทว่า น อตฺถิ ฯ บทว่า อตฺถิ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ สองบทว่า ส สปฺปมานสฺส 
วิกฺขิปนฺตสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตสฺส ฯ บทว่า สพฺพทา เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า น อตฺถิ ฯ 
อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า สงฺคหคาถา ฯ 
 (172) จิตชื่อว่าโมมูหะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมลุ่มหลง คืองมงายอย่างยิ่งโดยโมหะ เพราะ
เว้นจากมูลอ่ืน ฯ ความลุ่มหลง ชื่อว่าโมหะ ฯ ค าว่า อติสเยน เป็นค าไขความของค าว่า โมเหน นี้ ด้วย
อ านาจการอธิบายความ ฯ ค าว่า สมฺมุยฺหนฺติ เป็นค าไขความของค าว่า มุยฺหนฺติ ฯ มุห -ธาตุมี
ความหมายว่า ปราศจากความคิด, มุห-ธาตุมีความหมายว่า หลง เพราะฉะนั้น จึงใส่ ส -ศัพท์เข้ามา
เพ่ือให้ความหมายของธาตุต่างกัน ฯ อันเว้นจากมูลอ่ืน ชื่อว่ามูลันตรวิรหะ ฯ โมห สัททูปปทะ มุห-
ธาตุมีความหมายว่า ปราศจากความคิด, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1305, ลบ ห และทีฆะ 
อุ ตรงกลาง เป็น อู ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1306 ฯ 
 บทว่า โมเหน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า มุยฺหนฺติ ฯ บทว่า อติสเยน เป็นบทตติยา    
วิเสสนะในบทว่า สมฺมุยฺหนฺติ ฯ บทว่า สมฺมุยฺหนฺติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า มูลนฺตรวิรหโต 
เป็นบทเหตุในบทว่า สมฺมุยฺหนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า โมมูหานิ เป็นบทสัญญา ฯ 
 (173) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ค าว่า อิจฺเจวํ เป็นต้นเป็นค าลงท้าย จึงกล่าวว่า อิจฺเจวนฺติ
อาทิ เป็นต้น ฯ ค าว่า อิจฺเจวํ เป็นต้น เป็นการกล่าวย้ าอกุศลจิต 12 ดวงตามท่ีกล่าวแล้ว ฯ  
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 1304 รูป. -/646/469. 
 1305 รูป. -/577/422. 
 1306 รูป. -/488/351. 
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 ชื่อว่ายถาวุตตะ เพราะจิตทั้งหลายมีประการตามที่กล่าวแล้ว ฯ 10 อันยิ่งด้วย 2 ชื่อว่า
ทวาทสะ 12 ด้วย 12 เหล่านั้น เป็นอกุศลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทวาทสากุสละ จิตคืออกุศล 12 
ดวง ชื่อว่าทวาทสากุสลจิตตะ ฯ ชื่อว่านิคมนะ เพราะจิตถูกกล่าวซ้ าอีกในค านี้ ฯ 
 ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความที่เป็นส่วนย่อย จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ อิติ-ศัพท์ ใน
ค าว่า อิจฺเจว  เป็นต้นนั้น มคีวามหมายถึงการแสดงการรวมค าศัพท์และความหมาย ฯ 
 ศัพท์ว่า อิติ ชื่อว่าอิติสัททะ ฯ ชื่อว่าวจนะ เพราะเนื้อความถูกเรียกด้วยศัพท์นั่น ชื่อ
ว่าวจนียะ เพราะมีความหมายที่พึงกล่าวด้วยศัพท์ ค าศัพท์ด้วย ความหมายด้วย ชื่อว่าวจนวจนียะ 
การรวมค าศัพท์และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียสมุทายะ การแสดงการรวมค าศัพท์และความหมาย 
ชื่อว่าวจนวจนียสมุทายนิทัสสนะ ความหมายอันแสดงการรวมค าศัพท์และความหมาย ของ อิติ-ศัพท์
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวจนวจนียสมุทายนิทัสสนัตถะ ฯ ศัพท์ว่า เอว  ชื่อว่าเอวังสัททะ ฯ ค าศัพท์
และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียะ ล าดับแห่งค าศัพท์และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียปฏิปาฏิ การ
แสดงล าดับแห่งค าศัพท์และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียปฏิปาฏิสันทัสสนะ ฯ ความหมายอันแสดง
การล าดับแห่งค าศัพท์และความหมาย ของ เอว -ศัพท์นั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวจนวจนียปฏิปาฏิ
สันทัสสนัตถะ ฯ 
 ท่านอาจารย์ครั้นแสดงบทว่า อิจฺเจวํ เป็นบทนิบาตที่ต่างกันแล้ว บัดนี้ เมื่อจะแสดงการ
รวมนิบาต จึงกล่าวว่า นิปาต- เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง เอว  ศัพท์นี้ เป็นนิบาตรวมความใช้ในการเริ่ม
ค าลงท้ายแห่งค าศัพท์และความหมาย ฯ 
 ชื่อว่านิปาตะ เพราะวางลงตรงต้นค า กลางค าและท้ายค า การรวมนิบาต ชื่อว่ านิปาต-
สมุทายะ ฯ ค าศัพท์ด้วย ความหมายด้วย ชื่อว่าวจนวจนียะ ฯ ชื่อว่านิคมนะ เพราะเป็นค าที่กล่าวซ้ า
อีก เป็นภาวสาธนะ ฯ ค าลงท้ายแห่งค าศัพท์และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียนิคมนะ การเริ่ม คือการ
กระท า ชื่อว่าอารัมภะ การเริ่มค าลงท้ายแห่งค าศัพท์และความหมาย ชื่อว่าวจนวจนียนิคมนารัมภะ ฯ 
ใช้เป็น วจนวจนียนิคมนารมฺเภติ ก็มี ฯ การเริ่มคือการกระท าค าลงท้ายแห่งค าศัพท์และความหมาย
ของการรวมนิบาตใด มีอยู่ การรวมนิบาตนั้น ชื่อว่าวจนวจนียนิคมนารัมภะ ฯ ปาฐะก่อนนั่นแล 
เหมาะแล้ว ฯ 
 บทว่า อิจฺเจวนฺติอาทิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ยถาวุตฺตาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า       
ทฺวาทสากุสลจิตฺตาน  ฯ บทว่า ทฺวาทสากุสลจิตฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า นิคมน  ฯ บทว่า นิคมน  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิจฺเจวนฺติอาทิ ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ ในนัยที่ 2 บทว่า ตตฺถ 
เป็นบทอาธาระ ฯ บทว่า อิติสทฺโท เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วจนวจนียสมุทายนิทสฺสนตฺโถ เป็นบท      
วิเสสนะของบทว่า อิติสทฺโท ฯ บทว่า เอว สทฺโท เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วจนวจนียปฏิปาฏิ -       
สนฺทสฺสนตฺโถ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอว สทฺโท ฯ บทว่า นิปาตสมุทาโย เป็นบทกัตตาในบทว่า 
วตฺตติ ฯ บทว่า เอโส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นิปาตสมุทาโย ฯ บทว่า วจนวจนียนิคมนารมฺเภ เป็น
บทอาธาระในบทว่า วตฺตติ ฯ 
 (174) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความหมายของค าว่า อิจฺเจวํ เป็นต้น จึงกล่าว อิจฺเจวํ ฯลฯ 
วุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ ประกอบความว่า อธิบายความว่า อกุศลจิต 12 ดวง จบบริบูรณ์แล้ว คือจบ
เรียบร้อยแล้ว หรือที่ท่านอาจารย์รวบรวมไว้แล้ว คือก าหนดรู้แล้ว ได้แก่ กล่าวไว้แล้ว แม้โดยประการ
ทั้งปวง คือ โดยอาการมีสัมปโยคะเป็นต้นแม้ทั้งหมด คือสัมปโยคะกับโสมนัสเวทนา อุเบกขาเวทนา 
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และทิฏฐิเป็นต้น (คือ โลภมูลจิต 8 ดวง) สัมปโยคะกับปฏิฆะเป็นต้น (คือ โทสมูลจิต 2 ดวง)       
สัมปโยคะกับวิจิกิจฉาเจตสิกและอุทธัจจเจตสิก (คือ โมมูหจิต 2 ดวง) อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ คือ
โดยนัยตามท่ีกล่าวแล้ว ฯ 
 บทว่า ยถาวุตฺตนเยน ไขความของบทว่า อิจฺเจว  ฯ ชื่อว่ายถาวุตตะ เพราะมีประการตามที่
กล่าวแล้ว ฯ ชื่อว่านัย เพราะเป็นเครื่องน าไปคือรู้เนื้อความตามที่กล่าวแล้วด้วย ตามที่กล่าวแล้วนั้น 
เป็นนัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายถาวุตตนยะ ฯ โดยอาการทั้งปวง ชื่อว่าสัพพถา ฯ บทว่า   
โสมนสฺสุ เปกฺขาทิฏฺ  ิสมฺปโยคาทินา ปฏิฆสมฺปโยคาทินา วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจโยเคนาติ  สพฺเพนปิ           
สมฺปโยคาทินา อากาเรน ไขความของบทว่า สพฺพถาปิ ฯ โสมนัสเวทนาด้วย อุเบกขาเวทนาด้วย ทิฏฐิ
ด้วย ชื่อว่าโสมนัสสุเปกขาทิฏฐิ การประกอบพร้อม ชื่อว่าสัมปโยคะ การประกอบพร้อมด้วย โสมนัส
เวทนา อุเบกขาเวทนา และทิฏฐิ ชื่อว่าโสมนัสสุเปกขาทิฏฐิสัมปโยคะ การประกอบพร้อมด้วยโสมนัส
เวทนา อุเบกขาเวทนา และทิฏฐิ เป็นเบื้องต้นแห่งสังขารใด สังขารนั้น ชื่อว่าโสมนัสสุเปกขาทิฏฐิ -
สัมปโยคาทิ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาสังขารนั่นเอง ฯ การประกอบ
พร้อมด้วยปฏิฆะ ชื่อว่าปฏิฆสัมปโยคะ การประกอบพร้อมด้วยปฏิฆะ เป็นเบื้องต้นแห่งสังขารใด 
สังขารนั้น ชื่อว่าปฏิฆสัมปโยคาทิ เป็นตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาสังขารนั่นเอง 
ฯ วิจิกิจฉาด้วย อุทธัจจะด้วย ชื่อว่าวิจิกิจฉุทธัจจะ การประกอบพร้อม ชื่อว่าสัมปโยคะ การประกอบ
พร้อมด้วยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ ชื่อว่าวิจิกิจฉุทธัจจสัมปโยคะ ฯ บทว่า อิติ แปลว่า ด้วยประการฉะนี้ 
ฯ การประกอบพร้อมเป็นเบื้องต้นแห่งสังขารใด สังขารนั้น ชื่อว่าสัมปโยคาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมาย
เอาสังขารนั่นเอง ฯ การกระท าทั่วไป คือความต่างกันของสิ่งทั่วไป ชื่อว่าอาการะ ฯ บทว่า ทฺวาทส 
เป็นบทเดียว ฯ จิต 12 ดวง ชื่อว่าสมัตตะ เพราะถึงการจบบริบูรณ์แล้ว ฯ ส -อุปสัค กล่าวถึงการจบ ฯ 
อช-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1307, ลบ ชฺ ท้ายธาตุ และซ้อน 
ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ1308 ฯ บทว่า ปรินิฏฺ  ิตานิ ไขความบทว่า สมตฺตานิ ฯ ชื่อว่า      
ปรินิฏฐิตะ เพราะตั้งอยู่โดยรอบคือโดยที่สุด ฯ บทว่า สงฺคเหตฺวา ไขความ ส -ศัพท์ ฯ บทว่า คหิตานิ 
ไขความบทว่า อตฺตานิ ด้วยอ านาจความหมายของธาตุ ฯ จิต ชื่อว่าอัตตะ เพราะถูกถือเอา คือก าหนด
รู้ เป็นกัมมสาธนะ ฯ อท-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1309, 
ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ ด้วยสูตร คุปาทีนญฺจ1310 ฯ บทว่า วุตฺตานิ ไขความบทว่า คหิตานิ ด้วย
อ านาจการขยายความ ฯ 
 บทว่า อิจฺเจว  ยถาวุตฺตนเยน เป็นบทวิเสสนกรณะในบทว่า สมตฺตานิ ฯ สองบทว่า    
สพฺพถาปิ สพฺเพนปิ สมฺปโยคาทินา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากาเรน ฯ สามบทว่า โสมนสฺสุ-     
เปกฺขาทิฏฺ  ิสมฺปโยคาทินา ปฏิฆสมฺปโยคาทินา วิจิกิจฺฉุทฺธจฺจโยเคน เป็นบทสรูปะของ อิติ-ศัพท์ ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า สพฺเพน ฯ บทว่า อากาเรน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมตฺตานิ ฯ 
บทว่า ทฺวาทส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อกุสลจิตฺตานิ ฯ บทว่า อกุสลจิตฺตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า 
สมตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า อตฺตานิ คหิตานิ วุตฺตานิ ฯ บทว่า ปรินิฏฺ  ิตานิ เป็นกิตบท กัตตุวาจก 
                                                      

 1307 รูป. -/606/441. 
 1308 รูป. -/560/409. 
 1309 รูป. -/606/441. 
 1310 รูป. -/630/455. 
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ฯ บทว่า สงฺคเหตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อตฺตานิ ฯ บทว่า อตฺตานิ คหิตานิ วุตฺตานิ เป็น  
กิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (175) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความหมายของ อกุสล-ศัพท์ จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ใน
บทว่า อกุสลจิตฺตานิ นั้น บัณฑิตพึงทราบอธิบายความดังต่อไปนี้ ฯ จิตทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล
จิต ชื่อว่าอกุศลจิต ดุจคนทีเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อมิตร ชื่ออมิตร ฉะนั้น ฯ   
 ด้วยบทว่า กุสลปฏิปกฺขานิ นี้ ย่อมให้รู้ว่า อ-อักษร ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ปฏิเสธ 
ไม่เป็นไปในความหมายอื่น ไม่เป็นไปในความไม่มี ฯ จิตทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลจิต ชื่อว่ากุสล-
ปฏิปักขะ ฯ กุศลจิต หามิได้ ชื่อว่าอกุสละ อธิบายว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลจิต ฯ เป็นกัมมธารยตัปปุริส
สมาส ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะเฉลยค าถามว่า จิตทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลจิต ดุจอะไร ดังนี้ จึง
กล่าวว่า มิตฺต- เป็นต้น ฯ คนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมิตรทั้งหลาย ชื่อว่ามิตตปฏิปักขะ ฯ คนเป็นมิตร หา
มิได้ ชื่อว่าอมิตตะ ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า กุสลปฏิปกฺขานิ เป็นบทสัญญี ฯ 
บทว่า อมิตฺโต เป็นบทสัญญา ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ 
 (176) เพราะกล่าวว่า กุสลปฏิปกฺขานิ อกุสลานิ มิตฺตปฏิปกฺโข อมิตฺโต วิย จิตทั้งหลายที่
เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลจิต ชื่อว่าอกุศลจิต ดุจคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมิตร ชื่ออมิตร ฉะนั้น ไว้ ใคร ๆ พึงมี
ความสงสัยว่า กุศลเป็นธรรมชาตละ และอกุศลเป็นธรรมชาตที่จะพึงถูกละ กุศลจิตกับอกุศลจิตเป็น
คู่ปรับกัน ดังนี้ เพ่ือห้ามความสงสัยนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ปฏิปกฺข- ดังนี้เป็นต้น ฯ ก็ภาวะที่
กุศลจิตกับอกุศลจิตเป็นคู่ปรับกัน บัณฑิตพึงทราบโดยภาวะที่กุศลเป็นธรรมชาตละ และอกุศลเป็น
ธรรมชาตที่จะพึงถูกละตามล าดับ ฯ  
 ภาวะที่กุศลจิตกับอกุศลจิตเป็นคู่ปรับกัน ชื่อว่าปฏิปักขภาวะ ฯ จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ 
ฯ บทว่า ยถากฺกม  ย่อมให้รู้ว่า กุศลเป็นธรรมชาตละ อกุศลเป็นธรรมชาตที่จะพึงถูกละตามล าดับ ฯ 
สมควรแก่ล าดับ ชื่อว่ายถากกมะ ฯ ชื่อว่าปหายกะ เพราะเป็นธรรมชาตละอกุศล ฯ ชื่อว่าปหาตัพพะ 
เพราะเป็นธรรมชาตที่พึงถูกละ ฯ ธรรมชาตละด้วย ธรรมชาตที่จะถูกละด้วย ชื่อว่าปหายกปหาตัพพะ 
ความเป็นธรรมชาตแห่งผู้ละและผู้ถูกละ ชื่อว่าปหายกปหาตัพพภาวะ ฯ 
 บทว่า ปฏิปกฺขภาโว เป็นบทกรรมในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า กุสลากุสลาน  เป็นบท   
สัมพันธะในบทว่า ภาเวน ฯ บทว่า ยถากฺกม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า 
ปหายกปหาตพฺพภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า เวทิตพฺโพ เป็นกิตบท 
กัมมวาจก ฯ 
 (177) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ คาถาว่า อฏฺ ธา เป็นต้นนี้ เป็นคาถารวมความ จึงกล่าวว่า 
อฏฺ ธา เป็นต้น ฯ ค าว่า อฏฺ ธา เป็นต้น เป็นคาถารวมความ ฯ 
 การรวบรวมเนื้อความตามที่กล่าวแล้ว ชื่อว่าสังคหะ ฯ สัททชาติที่ชื่อว่าคาถา เพราะถูก
ขัดร้อง คือกล่าว ฯ เค-ธาตุมีความหมายว่า ส่งเสียง-ออกเสียง-ท าเสียง, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ 
ถมา1311, เปลี่ยน เอ เป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 1312 ฯ 
คาถาที่กล่าวเนื้อความโดยรวบรวม คือโดยสังเขป ชื่อว่าสังคหคาถา ฯ 
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 (178) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความของคาถา จึงกล่าวว่า โลโภ เป็นต้น ฯ ประกอบ
ความว่า อธิบายความว่า อกุศลจิต พึงมี 12 ดวง คือ จิตทั้งหลาย ชื่อว่ามี โลภะเป็นมูล เพราะ
วิเคราะห์ว่า มีโลภะนั้นด้วย ชื่อว่าเป็นมูลด้วย เพราะเป็นเช่นกับมูลราก โดยให้ส าเร็จภาวะแห่ง
สัมปยุตธรรมทั้งหลาย ด ารงมั่นอย่างดีด้วย พึงมี 8 ดวง โดยความต่างกันแห่งเวทนาเป็นต้น, จิต
ทั้งหลายชื่อว่ามีโทสะเป็นมูล ก็เหมือนกัน คือ เพราะวิเคราะห์ว่า มีโทสะนั้นด้วย ชื่อว่าเป็นมูล เพราะ
เป็นเช่นกับมูลราก โดยให้ส าเร็จภาวะแห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลาย ด ารงมั่นอย่างดีด้วย พึงมี 2 ดวง โดย
ความต่างแห่งสังขาร, และจิตทั้งหลายชื่อว่ามีโมหะเป็นมูล ได้แก่ กล่าวคือชื่อว่ามีโมหะเป็นมูล เพราะ
วิเคราะห์ว่า จิตเหล่านี้ มีโมหะล้วน ๆ เท่านั้นเป็นมูล พึงมี 2 ดวง โดยความต่างกันแห่งสัมปโยคะ ฯ 
 ชื่อว่าโลภะ เพราะวิเคราะห์ว่า ลุพฺภนฺติ เตน ความว่า สัตว์ทั้งหลาย ย่อมอยากได้ คือย่อม
มักมากในอารมณ์ ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าโลภะ ฯ ลุภ -ธาตุมีความหมายว่า 
ละโมบ-มักมาก-อยาก, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1313 ฯ จ-ศัพท์ทั้ง 2 และ ต-อักษรใน
รูปวิเคราะห์ว่า โลโภ จ โส มูลญฺจ ใส่เข้ามาเพ่ือให้ส าเร็จความเป็นตุลยาธิกรณะของ โลภ -ศัพท์และ
มูล-ศัพท์ ฯ สัมปยุตธรรมชื่อว่าสุปติฏฐิตะ เพราะด ารงมั่นอย่างดี ความที่สัมปยุตธรรมด ารงมั่นอย่างดี 
ชือว่าสุปติฏฐิตภาวะ ฯ ความส าเร็จ ชื่อว่าสาธนะ ความส าเร็จภาวะแห่งสัมปยุตธรรมที่ด ารงมั่นอย่าง
ดี ชื่อว่าสุปติฏฐิตภาวสาธนะ ฯ ชื่อว่ามูละ เพราะวิเคราะห์ว่า มูลยติ เอเตน ความว่า ต้นไม้ ย่อมด ารง
อยู่ คือตั้งอยู่ได้ด้วยรากนั่น เพราะเหตุนั้น รากนั้น ชื่อว่ามูละ ฯ มูล-ธาตุมีความหมายว่า ตั้ง-ด ารงอยู่, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1314 ฯ อันเหมือนกับมูลราก ชื่อว่ามูลสทิสะ ฯ ความเป็น
เช่นกับมูลราก ชื่อว่ามูลสทิสัตตะ ฯ ชื่อว่าเป็นมูล เพราะเป็นเช่นกับมูลราก เป็นปริกัปปตัทธิต ฯ ด้วย
รูปวิเคราะห์ว่า โลโภ จ โส สุปฺปติฏฺ  ิตภาวสาธเนน มูลสทิสตฺตา มูลญฺจ นี้ ย่อมให้รู้รูปวิเคราะห์ว่า 
โลโภ จ โส มูลญฺจาติ โลภมูลํ เป็นกัมมธารยสมาส ฯ ด้วยรูปวิเคราะห์ว่า ตํ เอเตสํ นี้ ย่อมให้รู้รูป
วิเคราะห์ว่า โลภมูลํ เอเตสํ อตฺถีติ โลภมูลานิ เป็นอัสสัตถิตัทธิต ฯ ใส่บทประธานว่า จิตฺตานิ เข้ามา 
ฯ เวทนาเป็นเบื้องต้นแห่งทิฏฐิและสังขารเหล่าใด ทิฏฐิและสังขารเหล่านั้น ชื่อว่าเวทนาทิ ฯ ด้วย 
อาทิ-ศัพท์ หมายเอาทิฏฐิและสังขาร ฯ ความต่างกันแห่งเวทนาเป็นต้น ชื่อว่าเวทนาทิเภทะ ฯ โดย
ประการ 8 ชื่อว่าอัฏฐธา ฯ ด้วยบทว่า ตถา ย่อมแสดงอ้างว่า จิตทั้งหลายชื่อว่ามีโทสะเป็นมูล เพราะ
วิเคราะห์ว่า มีโทสะนั้นด้วย ชื่อว่าเป็นมูล เพราะเป็นเช่นกับมูลราก  โดยให้ส าเร็จภาวะแห่งสัมปยุต-
ธรรมทั้งหลาย ด ารงมั่นอย่างดีด้วย พึงมี 2 ดวง โดยความต่างแห่งสังขาร ฯ มีรูปวิเคราะห์ว่า โทโส จ 
โส มูลญฺจาติ โทสมูลํ โทสมูลํ เอเตสํ จิตฺตานํ อตฺถีติ โทสมูลานิ ฯ ความต่างกันแห่งสังขาร ชื่อว่า
สังขารเภทะ ฯ โดยประการ 2 ชื่อว่าทวิธา ฯ บทว่า สุทฺโธ โมโหเยว มูลเมเตสนฺติ โมหมูลสงฺขาตานิ 
ไขความบทว่า โมหมูลานิ ฯ ใส่บทว่า สุทฺโธ เข้ามาเพ่ือให้รู้ความที่โมหะไม่เจือปนกับโลภะและโทสะ ฯ 
เอว-ศัพท์ ห้ามโลภะและโทสะ ก าหนดเอาแต่ความเป็นมูลแห่งโมหะ ฯ กล่าวคือมีโมหะเป็นมูล ชื่อว่า
โมหมูลสังขาตะ ฯ ถามว่า ควรกล่าวว่า โมหมูลานิ ไว้ เพราะเหตุอะไร จึงใส่ สงฺขาต -ศัพท์เข้ามา ฯ 
เฉลยว่า ใส่ สงฺขาต-ศัพท์เข้ามาเพ่ือให้รู้ความที่ อิติ-ศัพท์ในบทว่า เอเตสนฺติ มีความหมายว่า อาการะ 
ฯ อิต-ิศัพท์ ตัวหลัง มีความหมายว่า เหตุ ฯ ชื่อว่ามีโมหะเป็นมูล เพราะวิเคราะห์ว่า จิตเหล่านี้ มีโมหะ
เท่านั้นเป็นมูล เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ ใส่บทประธานว่า จิตฺตานิ เข้ามา ฯ ความต่างกันแห่งสัมปโยคะ 
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ชื่อว่าสัมปโยคเภทะ ฯ สัมปโยคะ แบ่งเป็น 2 อย่าง ด้วยอ านาจวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ ฯ ท่านอาจารย์
ใส่ใจค าถามว่า จ-ศัพท์ประกอบในที่มิใช่ฐานะในบทว่า โทสมูลานิ จ จึงกล่าวว่า จ ฯ จ -ศัพท์นั้น
เป็นสัมปิณฑนัตถะ ย่อมรวบรวมว่า จิตทั้งหลายหาใช่มีโทสะเป็นมูล มี 2 ดวงอย่างเดียวไม่ โดยที่แท้ 
ที่มีโมหะเป็นมูลก็มี 2 ดวงด้วย ฯ จ-ศัพท์แม้ในบทว่า โมหมูลานิ จ ย่อมรวบรวมว่า จิตทั้งหลายหาใช่มี
โมหะเป็นมูล มี 2 ดวงอย่างเดียวไม่ โดยที่แท้ ที่มีโทสะเป็นมูลก็มี 2 ดวงด้วย ฯ ถามว่า เมื่อกล่าวว่า 
อฏฺ ธา ทฺวิธา เทฺว ในคาถา ย่อมเป็นภัคครีติโทสะ ฯ เฉลยว่า ไม่เป็น เพราะท่านกล่าวไว้ด้วยอ านาจ
รักษาฉันท์ ฯ อาจารย์บางพวกกล่าวว่า เมื่อควรกล่าวว่า ทฺวิธา ไม่กล่าวค านั้นแล้วเพราะไม่มีความ
ต่างกันแห่งสังขาร ฯ ค านั้นไม่ควร เพราะเกิดขึ้นได้ 2 ดวง แม้โดยความต่างกันแห่งสัมปโยคะ ฯ 
 บทว่า โลโภ เป็นบทสัญญีในบทว่า มูล  ฯ บทว่า โส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โลโภ ฯ 
บท่า สุปฺปติฏฺ  ิตภาวสาธเนน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -สทิส- ฯ บทว่า มูลสทิสตฺตา เป็นบทเหตุ
ในบทว่า มูล  ฯ บทว่า มูล  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า เอเตส  เป็น
บทสัมปทานะในบทว่า อตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า โลภมูลานิ ฯ บทว่า โลภมูลานิ เป็นบท 
วิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า สิยุ ฯ บทว่า เวทนาทิเภทโต เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า อฏฺ ธา ฯ บทว่า อฏฺ ธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สิยุ ฯ บทว่า สิยุ 
เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ  ตถา-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า โทสมูลานิ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า สุทฺโธ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โมโห ฯ บทว่า โมโหเยว เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
มูล  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โมโห ฯ บทว่า เอเตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า มูล  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทอาการะในบทว่า -สงฺขาต ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า สิยุ ฯ บทว่า สมฺปโยค-  
เภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทฺว ฯ บทว่า เทฺว เป็นบทวิกติกัตตาในบทวา สิยุ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทสรูปะของบทว่า ทฺวาทส ฯ บทว่า อกุสลา เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า สิยุ ฯ บทว่า ทฺวาทส 
เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า สิยุ ฯ บทว่า สิยุ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของ
บทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ชื่อว่าวัณณนา เพราะเป็นเครื่องพรรณนา คือขยายความ ฯ วณฺณ -ธาตุมีความหมายว่า 
ขยาย-พิสดาร, ลง ยุ ปัจจัย ฯ การพรรณนาอกุศลจิต ชื่อว่าอกุสลวัณณนา ฯ ชื่อว่านิฏฐิตะ เพราะ
ตั้งอยู่โดยที่สุด ฯ นิ-ศัพท์ กล่าวถึงการจบ ฯ า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1315, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1316 ฯ 

วาจาประกอบความว่าด้วยอกุศลจิต จบแล้ว 
 

3.3 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องอเหตุกจิต 
 (179) ท่านอาจารย์ครั้นจ าแนกอกุศลแม้มี 3 อย่าง โดยความต่างกันแห่งมูล เป็น 12 ดวง 
โดยความต่างกันแห่งธรรมที่ประกอบเป็นต้นอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะแสดงไขอเหตุกจิตทั้งหลาย (18 
ดวง) แม้เมื่ออเหตุกจิตเหล่านั้นกม็ี 3 อย่าง คือเป็นอกุศลวิบากจิตเป็นต้น หวังจะจ าแนกเฉพาะอกุศล-
วิบากจิต เป็น 7 ดวง ด้วยความต่างกันแห่งที่อาศัยมีจักขุวัตถุเป็นต้น และกิจมีสัมปฏิจฉันนกิจเป็นต้น 
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ในล าดับต่อจากอกุศลจิต จึงกล่าวค าว่า อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิญฺ าณํ-จักขุวิญญาณ สหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนา ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า มูลเภทโต ความว่า โดยต่างกันแห่งโลภมูล โทสมูลและโมหมูล ฯ ความต่างกันแห่ง
มูล ชื่อว่ามูลเภทะ ฯ อย่าง คือประการ 3 แห่งอกุศลใด อกุศลนั้น ชื่อว่าติวิธะ ฯ ปิ -ศัพท์ เป็น      
โจทกาโภคทีปนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ฯ การประกอบพร้อม เป็นเบื้องต้นแห่งสังขารใด สังขารนั้น ชื่อ
ว่าสัมปโยคาทิ ฯ การประกอบพร้อมด้วยเวทนาและทิฏฐิ ชื่อว่าสัมปโยคะ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมาย
เอาสังขารนั่นเอง ฯ ความต่างกันแห่งธรรมที่ประกอบเป็นต้น ชื่อว่าสัมปโยคาทิเภทะ ฯ โดยประการ 
12 ชื่อว่าทวาทสธา ฯ เหตุแห่งจิตเหล่านั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอเหตุกะ จิตคืออเหตุกะ 
ชื่อว่าอเหตุกจิตตะ ฯ บทว่า นิทฺทิสิยติ คือ อาจารย์เมื่อจะแสดงไข ฯ ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วง
ว่า ในคัมภีร์ธัมม-สังคณี ท่านกล่าวอเหตุกจิตมี 3 อย่าง คือกุศลวิบากจิต อกุศลวิบากจิต และกิริยา
วิบากจิตตามล าดับมิใช่หรือ เพราะฉะนั้น ควรกล่าวกุศลวิบากจิตก่อน ท่านอาจารย์มิได้กล่าวอย่างนั้น
กลับกล่าวอกุศล-วิบากจิตก่อน เพราะเหตุอะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า เตสํ อกุสลวิปากาทิวเสน ติวิธ-
ภาเวปิ อกุสลานนฺตรํ อกุสลวิปาเกเยว ดังนี้ ฯ กุศลวิบากจิต เป็นเบื้องต้นแห่งจิตเหล่าใด จิตเหล่านั้น 
ชื่อว่ากุสลวิปากาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาอกุศลวิบากจิตและกิริยาวิบากจิตด้วย ฯ ความ
เกี่ยวข้องแห่งกุศลวิบากจิตเป็นต้น ชื่อว่ากุสลวิปากาทิวสะ ฯ อย่าง 3 แห่งจิตเหล่านั้น จิตเหล่านั้น จึง
ชื่อว่าติวิธะ ความเป็นแห่งจิต 3 อย่าง ชื่อว่าติวิธภาวะ ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นโจทกาโภคทีปนะ ฯ ล าดับ
แห่งอกุศลจิตทั้งหลาย ชื่อว่าอกุสลานันตระ ฯ ลง ย อาคมมาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ เอว -ศัพท์ห้าม
กุศลวิบากจิตและกิริยาวิบากจิต ฯ จักขุเป็นเบื้องต้นแห่งโสตะเป็นต้นเหล่าใด โสตะเป็นต้นเหล่านั้น 
ชื่อว่าจักขาทิ ฯ ชื่อว่านิสสยะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิสฺสยนฺติ ตานิ ความว่า จิตและเจตสิกย่อมอาศัย
จักขุเป็นต้นเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จักขุเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่านิสสยะ ฯ นิ บทหน้า สิ -ธาตุมี
ความหมายว่า เสพ-คบ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวีวา1317, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร  
อญฺเ สุ จ1318 ฯ จักขุเป็นต้นด้วย จักขุเป็นต้นเหล่านั้น เป็นที่อาศัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจัก
ขวาทินิสสยะ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาโสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย ฯ การรับมา ชื่อว่าสัมปฏิจฉัน
นะ การรับมาเป็นเบื้องต้นแห่งกิจใด กิจนั้น ชื่อว่าสัมปฏิจฉันนาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาสันตีรร
กิจด้วย ฯ สัมปฏิจฉันนะเป็นต้นด้วย สัมปฏิจฉันนะเป็นต้นนั้น เป็นกิจด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าสัมปฏิจฉันนาทิกิจจะ ความต่างกันแห่งกิจมีสัมปฏิจฉันนกิจเป็นต้น ชื่อว่าสัมปฏิจฉันนาทิกิจจเภทะ 
ฯ โดยประการ 7 ชื่อว่าสัตตธา ฯ เพื่อจะจ าแนก ชื่อว่า วิภชิตุ ฯ ค าว่า อุเปกขาสหคตัง จักขวุิญญาณัง 
เป็นเบื้องต้นแห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่า อุเปกขาสหคตัง จักขุวิญญาณนัติอาทิ ฯ 
 บทว่า เอว  เป็นบทกรณะ หรือบทวิเสสนะในบท่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า มูลเภทโต เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ติวิธมฺปิ ฯ บทว่า ติวิธมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อกุสล  ฯ บทว่า อกุสล  
เป็นบทกรรมในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า สมฺปโยคาทิเภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทฺวาทส-
วิธา ฯ บทว่า ทฺวาทสวิธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า วิภชิตฺวา เป็นบทปุพพ-
กาลกิริยาในบทว่า อาห ฯ บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า นิทฺทิสนฺโต ฯ บทว่า อเหตุก-    
จิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า นิทฺทิสนฺโต ฯ บทว่า นิทฺทิสนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย ฯ 
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บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาเวปิ ฯ บทว่า อกุสลวิปากาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า ติวิธ- ฯ บทว่า ติวิธภาเวปิ เป็นลักขณวันตะในบทว่า สติ ฯ บทว่า สติ เป็นลักขณกิริยาในบทว่า 
วิภชิตุ ฯ บทว่า อกุสลานนฺตร  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วิภชิตุ ฯ บทว่า อกุสลวิปาเกเยว เป็นบท
กรรมในบทว่า วิภชิตุ ฯ บทว่า จกฺขฺวาทินิสฺสยสมฺปฏิจฺฉนฺนาทิกิจฺจเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า สตฺตธา ฯ บทว่า สตฺตธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภชิตุิ ฯ บทว่า วิภชิตุ เป็นบทสัมปทานะ
ในบทว่า อาห ฯ บทว่า อุเปกฺขาสหคต  จกฺขุวิญฺ าณนฺติอาทึ เป็นบทกรรมในบทว่า อาห ฯ บทว่า 
อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (180) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงควมหมายของบทย่อย จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ พึง
ทราบวิเคราะห์ในค าว่า อุเปกฺขาสหคต  จกฺขุวิญฺ าณ  เป็นต้นนั้น ดังต่อไปนี้ ฯ ธรรมชาตชื่อว่าจักขุ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมชี้แจง คือเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณจิต คือเป็นที่ตั้งอาศัยของจักขุวิญญาณจิต 
เป็นประหนึ่งคอยบอกรูปารมณ์หรือสถานทีท่ี่สม่ าเสมอ และท่ีไม่สม่ าเสมอ ฯ  
 เพราะ จกฺขติ-ศัพท์เป็นศัพท์กล่าวความหมายหลากหลายมีความหมายว่า วิยตฺติวาจา-
กล่าวชัดเจน เป็นต้น จึงไขความว่า อาจิกฺขนฺต  ฯ ใส่ค าว่า วิญฺ าณาธิฏฺ  ิต  เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า จักขุ
อาศัยวิญญาณจิต จึงบอกรูปารมณ์หรือสถานที่ได้ ถ้าไม่อาศัยวิญญาณจิต ก็บอกรูปารมณ์หรือสถานที่
ไม่ได้ ฯ อธิ บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง ต ปัจจัย ในอธิกรณะ ด้วยโยค-   
วิภาคะในสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1319 ฯ อันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณจิต ชื่อว่าวิญญาณาธิฏฐิตะ ฯ ใส่ค า
ว่า หุตฺวา เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า กิริยาที่ตั้งอาศัยและกิริยาที่บอกทั้ง 2 เป็นกาลเวลาเท่านั้นนั่นเอง ฯ ใส่ค า
ว่า สมวิสม  เข้ามาเพราะ อาจิกฺขนฺต-ศัพท์เป็นศัพท์เรียกว่าหากรรม ฯ วิย-ศัพท์ห้ามความเป็นไปพร้อม
กับความพยายาม ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะจักษุเป็นศัพท์ที่ไม่มีความพยายาม ฯ บทว่า อาจิกฺขนฺต  
วิย มุ่งถึงบทกิริยาที่ส าเร็จ เพราะฉะนั้น จึงใส่บทว่า โหติ เข้ามา ฯ จกฺข-ธาตุมีความหมายว่า บอก-
กล่าว, ลง ณุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1320 ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ สองบทว่า จกฺขติ โหติ เป็นอาขยาตบท 
กัตตุวาจก ฯ บทว่า วิญฺ าณาธิฏฺ  ิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมชาต  ฯ บทว่า หุตฺวา เป็นบท
สมานกาลกิริยาในบทว่า อาจิกฺขนฺต  ฯ บทว่า สมวิสม  เป็นบทกรรมในบทว่า อาจิกฺขนฺต  ฯ บทว่า    
อาจิกฺขนฺต  วิย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมชาต  ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า จกฺขุ เป็นบท
สัญญา ฯ  
 (181) อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อว่าจักขุ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมชอบใจ คือเป็นประหนึ่งพอใจ  
รูปารมณ์ ฯ แม้ในรูปวิเคราะห์นี้  ควรน าบทว่า วิญฺ าณาธิฏฺ  ิต  หุตฺวา ใส่เข้ามา ฯ จกฺข-ธาตุมี
ความหมายว่า ความสบายใจ-พอใจ-ชอบใจ, ลง ณุ ปัจจัย ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ความหมายว่า 
ความสบายใจ-พอใจ-ชอบใจ ของ จกฺขติ-ศัพท์ส าเร็จด้วยการประกอบด้วย จกฺข-ธาตุนั้น จึงกล่าวว่า 
จกฺขตีติ หิ เป็นต้น ฯ ความจริง จกฺขติ-ศัพท์นี้ มีความหมายชอบใจดุจในประโยคว่า มธุ จกฺขติ-ผึ้ง
ชอบน้ าหวาน พฺยญฺชน  จกฺขติ-คนชอบกับข้าว ดังนี้เป็นต้น ฯ  
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ชื่อว่ามธุ เพราะวิเคราะห์ว่า มญฺ ติ ความว่า ธรรมชาตใด อัน
ชนย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่ามธุ คือรสที่ตัวผึ้งทั้งหลายท า ฯ มนุ-ธาตุมีความหมายว่า รู้
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, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 1321, เปลี่ยน น เป็น ธ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-   
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1322 ฯ ชื่อว่าพยัญชนะ เพราะเหล่าชนถึงคือได้รับความ
พอใจในปลาและเนื้อเป็นต้นนี้ด้วยพิเศษ ฯ วิ บทหน้า อช-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วย
สูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1323, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1324, ลงนิคคหิตอาคมตรง
กลาง ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ1325, เปลี่ยนนิคคหิตเป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1326, เปลี่ยน อิ เป็น 
ย ด้วยสูตร อิวณฺโณ ย  นวา1327, เปลี่ยน วฺ เป็น พฺ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส จ1328 ฯ ความชอบใจ 
ชื่อว่าอัสสารทนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ อา บทหน้า สท -ธาตุมีความหมายว่า ลิ้นรสอันอร่อย, ลง ยุ 
ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1329, วุทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1330, น าเข้าประกอบกัน, ซ้อน สฺ
, รัสสะ อา เป็น อ ฯ ความหมายว่าชอบใจ ของ จกฺขติ-ศัพท์ใด มีอยู่ จกฺขติ-ศัพท์นั้น ชื่อว่าอัสสาท-
นัตถะ ฯ 
 บทว่า จกฺขติ เป็นบทสรูปะของบทว่า สทฺโท ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า    
สทฺโท ฯ บทว่า สทฺโท เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า มธุิ จกฺขติ พฺยญฺชน  จกฺขตีติอาทีสุ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า จกฺขติสทฺโท ฯ บทว่า วิย เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า อสฺสาทนตฺโถ เป็นบท
วิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
 (182) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ความที่จักขุเป็นธรรมชาตชอบใจรูปารมณ์ส าเร็จตาม     
พระบาลี จึงกล่าวว่า เตน เป็นต้น ฯ เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า มาคันทิยะ จักขุแล        
มีรูปารมณเ์ป็นที่ยินดี ยินดีแล้วในรูปารมณ ์อันรูปารมณใ์ห้บันเทิงพร้อมแล้ว ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า มาคนฺทิย ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพราหมณ์นั้น โดยชื่อ ฯ ยินดีใน   
รูปารมณ์ ชื่อว่ารูปารามะ ฯ สองค านอกนี้เป็นไวพจน์ของค าว่า รูปาราม  นั้น ฯ ยินดีแล้วในรูปารมณ์ 
ชื่อว่ารูปรตะ ฯ บันเทิงพร้อมแล้วในรูปารมณ์ ชื่อว่ารูปสัมมุทิตะ ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาห ฯ บทว่า ภควา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาห ฯ บท
ว่า จกฺขุ โข มาคนฺทิย รูปาราม  รูปรต  รูปสมฺมุทิตนฺติอาทิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (183) ท่านอาจารย์ครั้นยกค าทักท้วงขึ้นด้วยตนเองแล้ว เมื่อจะเฉลย จึงกล่าวว่า ยทิ   
เป็นต้น ฯ ถามว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น คือ กล่าว จักขุ-ศัพท์ว่ามีความชอบใจ เพราะพระบาลีว่า       
มาคันทิยะ โสตะแล มีเสียงเป็นที่ยินดี ยินดีแล้วในเสียง อันเสียงให้บันเทิงพร้อมแล้ว  ดังนี้เป็นต้น 
แม้โสตะเป็นต้นก็มีความชอบใจในเสียงเป็นต้น เพราะฉะนั้น การจะเรียกโสตะเป็นต้นแม้เหล่านั้น 
ด้วยศัพท์ว่า จักขุ ก็ย่อมถูกต้อง มิใช่หรือ ฯ 
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 ค าว่า เอวัง โสตัง โข มาคันทิยะ สัททารามัง สัททะระตัง สัททะสัมมุทิตัง เป็นเบื้องต้น
แห่งค าใด ค านั้น ชื่อว่าเอวัง โสตัง โข มาคันทิยะ สัททารามัง สัททะระตัง สัททะสัมมุทิตันติอาทิ ฯ 
เป็นค าว่าเอวัง โสตัง โข มาคันทิยะ สัททารามัง สัททะระตัง สัททะสัมมุทิตันติอาทิด้วย ค าว่าเอวัง โส
ตัง โข มาคันทิยะ สัททารามัง สัททะระตัง สัททะสัมมุทิตันติอาทินั้น เป็นค าด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าเอวัง โสตัง โข มาคันทิยะ สัททารามัง สัททะระตัง สัททะสัมมุทิตันติอาทิวจนะ ฯ โสตะ เป็น
เบื้องต้นแห่งฆานะเป็นต้นเหล่าใด ฆานะเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าโสตาทิ ฯ อปิ -ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า หาใช่
จักขุชอบใจในรูปารมณ์อย่างเดียวไม่ ฯ เสียงเป็นเบื้องต้นแห่งกลิ่นเป็นต้นเหล่าใด กลิ่นเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าสัททาทิ ฯ ความชอบใจ ชื่อว่าอัสสาทนะ ฯ ความชอบใจเสียงเป็นต้น ชื่อว่าสัททาทิ- 
อัสสาทนะ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงจักขุ ฯ ศัพท์ว่า จักขุ ชื่อว่าจักขุสัททะ ฯ ชื่อว่าอภิเธยยะ เพราะวิเคราะห์
ว่า อภิธาตพฺโพ ความว่า เนื้อความอัน จักขุ-ศัพท์พึงกล่าว เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น ชื่อว่า       
อภิเธยยะ ฯ อัน จักขุ-ศัพท์พึงกล่าว ชื่อว่าจักขุสัททาภิเธยยะ ความเป็นแห่งเนื้อความอัน จักขุ-ศัพท์
พึงกล่าว ชื่อว่าจักขุสัททาภิเธยยตา ฯ  
 ยทิ-ศัพท์ เป็นปริกัปปะ ฯ บทว่า เอว  เป็นกัตตาในบทว่า สิยา ฯ บทว่า เอว  โสต  โข 
มาคนฺทิย สทฺทาราม  สทฺทรต  สทฺทสมฺมุทิตนฺติอาทิวจนโต เป็นบทเหตุในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า         
โสตาทีนมฺปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อสฺสาทน  ฯ บทว่า สทฺทาทิอสฺสาทน  เป็นบทกัตตาในบทว่า 
อตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุในบทว่า อาปชฺชติ ฯ บทว่า เตสมฺปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า จกฺขุ -    
สทฺทาภิเธยฺยตา ฯ บทว่า จกฺขุสทฺทาภิเธยฺยตา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาปชฺชติ ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบท 
สรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (184) เฉลยว่า ไม่ถูกต้อง ฯ ความที่โสตะเป็นต้นถูกจักขุ-ศัพท์กล่าว ย่อมไม่ถูกต้อง ฯ 
เพราะอะไร ฯ เพราะจักขุ-ศัพท์ นั้น เป็นศัพท์จ ากัดความ คือเป็นศัพท์ที่กล่าวเฉพาะ หมายถึงเป็น
ศัพท์ที่เก่ียวข้องเฉพาะกับจักขุปสาทรูปเท่านั้น ฯ 
 ชื่อว่านิรุฑฒะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิรุฬฺหติ ความว่า จักขุ-ศัพท์ใด ย่อมจ ากัดความในจักขุ-
ปสาทรูป เพราะเหตุนั้น จักขุ-ศัพท์นั้น ชื่อว่านิรุฑฒะ ฯ บทว่า นิรุฑฺโฒ ท่านถือเอานัยกล่าวตามภาษา
สันสกฤต ฯ นิ บทหน้า รุห-ธาตุมีความหมายว่า เกิด-ท าให้เกิด, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ 
กตฺตริ1331, เปลี่ยน ต เป็น ฒ ด้วยสูตร ธฒภเหหิ ธฒา จ 1332, เปลี่ยน ห เป็น ฑ ด้วยสูตร โฑ       
ฒกาเร1333, น าเข้าประกอบกัน ฯ ความเป็นแห่งความจ ากัดความ นิรุฑฒัตตะ ฯ บทว่า นิรุฑฺฒตฺตา 
เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า นาปชฺชติ ฯ 
 (185) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าเนื้อความนั้นให้ปรากฏด้วยการเปรียบเทียบ จึงกล่าวว่า     
นิรุฑฺโฒ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง จักขุ-ศัพท์นี้ เป็นศัพท์ที่จ ากัดความหมายเฉพาะจักขุ
ปสาทรูปที่มีลักษณะท าภูตรูปที่เกิดแต่กรรมซึ่งมีความประสงค์จะเห็นเป็นเหตุให้ผ่องใสเท่านั้น ดุจ 
มยุร-ศัพทเ์ป็นต้น จ ากัดความหมายในนกวิเศษเป็นต้น ฉะนั้น ฯ 
 ชื่อว่านิรุฑฒะ เพราะจ ากัดความ ฯ หิ-ศัพท์ มีความหมายว่าท าให้ปรากฏ ฯ ศัพท์ว่า จักขุ 
ชื่อว่าจักขุสัททะ ฯ เพื่อการเห็น ชื่อว่าทฏฺฐุ ฯ ชื่อว่าทัฏฐุกามะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทฏฺฐุ กาเมติ ความ
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ว่า บุคคลใด ย่อมประสงค์เพ่ือการเห็น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าทัฏฐุกามะ ความเป็นแห่งความ
ประสงค์เพ่ือการเห็น ชื่อว่าทัฏฐุกามตา คือรูปตัณหา ฯ ชื่อว่านิทานะ เพราะให้ผล นิทานคือความเป็น
แห่งความประสงค์เพ่ือการเห็น เป็นอุปนิสัยของกรรมใด กรรมนั้น ชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานะ เป็น 
พหุพพีหิสมาส ฯ กรรมอย่างนี้ซึ่งมีความประสงค์เพ่ือการเห็นเป็นเหตุ ชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานกัมมะ 
อันเกิดแต่กรรมซึ่งมีความประสงค์เพ่ือการเห็นเป็นเหตุ ชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานกัมมชะ ภูตรูปอันเกิด
แต่กรรมซึ่งมีความประสงค์เพ่ือการเห็นเป็นเหตุ ชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานกัมมชภูตะ ความผ่องใส ชื่อ
ว่าปสาทะ ความผ่องใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรมซึ่งมีความประสงค์เพ่ือการเห็นเป็นเหตุ ชื่อว่าทัฏฐุ-
กามตานิทานกัมมชภูตัปปสาทะ ความผ่องใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรมซ่ึงมีความประสงค์เพ่ือการเห็น
เป็นเหตุ เป็นลักษณะของจักขุปสาทรูปนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานกัมมช -        
ภูตัปปสาทลักขณะ หรือเป็นความผ่องใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรมซ่ึงมีความประสงค์เพ่ือการเห็นเป็น
เหตุอันจักขุปสาทรูปย่อมก าหนด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทัฏฐุกามตานิทานกัมมชภูตัปปสาทลักขณะ 
ฯ ภูตรูปทั้งหลาย ย่อมผ่องใส ด้วยธรรมชาตนั่น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าปสาทะ ปสาทรูป
คือจักขุ ชื่อว่าจักขุปปสาทะ ฯ เอว-ศัพท์ห้ามโสตะเป็นต้น ฯ ศัพท์ว่า มยุร เป็นเบื้องต้นแห่งศัพท์เหล่า
ใด ศัพท์เหล่านั้น ชื่อว่ามยุราทิ มยุระเป็นเบื้องต้นด้วย มยุระเป็นเบื้องต้นนั้น เป็นศัพท์ด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่ามยุราทิสัททะ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอามหิส-ควาย และปงฺกช-บัว เป็นต้นด้วย ฯ ชื่อ
ว่าสกุณะ เพราะวิเคราะห์ว่า สกฺโกติ ความว่า นกใด ย่อมสามารถ เพราะเหตุนั้น นกนั้น ชื่อว่าสกุณะ 
ฯ สก -ธาตุมีความหมายว่า อาจ -สามารถ, ลง กุน ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ  ปพฺพชฺชาทโย        
นิปจฺจนฺเต1334, ลบ ก ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1335, 
เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1336 ฯ นกด้วย นกนั้น เป็นนกวิเศษด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าสกุณวิเสสะ ฯ นกวิเศษ เป็นเบื้องต้นแห่งสัตว์วิเศษเป็นต้นเหล่าใด สัตว์วิเศษเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าสกุณวิเสสาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา มหิส-ควาย เป็นต้น และ ปงฺกช-บัว เป็นต้น 
ฯ 
 บทว่า นิรุฑฺโฒ เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า เอส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขุสทฺโท 
ฯ บทว่า จกฺขุสทฺโท เป็นบทกัตตาในบทว่า นิรุฑฺโฒ ฯ บทว่า ทฏฺฐุกามตานิทานกมฺมชภูตปฺปสาท- 
ลกฺขเณ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขุปฺปสาเทเยว ฯ บทว่า จกฺขุปฺปสาเทเยว เป็นบทอาธาระในบท
ว่า นิรุฑฺโฒ ฯ บทว่า มยุราทิสทฺทา เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า สกุณ-         
วิเสสาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า นิรุฑฺโฒ ฯ 
 ชื่อว่ามยุระ เพราะร้องเสียงดัง ฯ อธิบายความว่า สัตว์แม้เหล่าอ่ืนร้องเสียงดังก็จริง ถึ ง
กระนั้น มยุร-ศัพท์หมายเอานกยูงเท่านั้น เพราะเป็นรุฬหิศัพท์ จึงไม่หมายเอาในสัตว์เหล่าอ่ืน ในที่นี้ 
จึงมีอธิบายอย่างนี้ ฯ 
 (186) ท่านพระสุมังคลาจารย์จะแสดงให้รู้ว่า จักขุประสาทอย่างเดียวมิใช่เรียกว่า จัก ขุ 
แต่ก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกคิ้วก็เรียกว่า จักขุ โดยฐานยูปจาระ จึงกล่าวว่า จกฺขุ เป็นต้น ฯ อีก
อย่างหนึ่ง แม้ก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกค้ิว ท่านก็เรียกว่า จักขุ เพราะอยู่ร่วมกับจักขุ ฯ 
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 ความเป็นไป คืออยู่ร่วมกัน ชื่อว่าวุตติ ความอยู่ร่วมกับจักขุ ชื่อว่าจักขุสหวุตติ ฯ ปน-ศัพท์ 
เป็นวิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าภมุกะ เพราะไหวตัวได้ คือตั้งรอบนัยน์ตา ฯ ภม-ธาตุมีความหมายว่า หมุนไป, 
ลง อุก ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1337 ฯ ชื่อว่าอัฏฐิ เพราะวิเคราะห์ว่า อสิยติ 
ความว่า ธรรมชาตใด อันเหล่าสัตว์ย่อมโยนทิ้ง เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตนั้น ชื่อว่าอัฏฐิ ฯ อส -ธาตุมี
ความหมายว่า ทิ้ง, ลง  ิ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1338, ลบ สฺ ท้ายธาตุ ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1339 ฯ กระดูกแห่งคิ้ว ชื่อว่าภมุกัฏฐิ ฯ ชื่อ
ว่าปริจฉินนะ เพราะถูกก าหนด ฯ อันถูกก าหนดด้วยกระดูกคิ้ว ชื่อว่าภมุกัฏฐิปริจฉินนะ ฯ ชื่อว่ามังสะ 
เพราะรู้ คือเนื้อที่เขาบด ฯ มนุ-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง ส ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย 
นิปจฺจนฺเต1340, เปลี่ยน น เป็นนิคคหิต ( - ) ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส -      
โลปาคมา จ1341 ฯ ชื่อว่าปิณฑะ เพราะถึงความเป็นก้อน ฯ ปิฑ-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้เป็นกอง, 
ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1342, ลง นิคคหิตอาคม และลบ ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ -   
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 1343, เปลี่ยนนิคคหิตเป็น ณฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา        
วคฺเค1344 ฯ ก้อนแห่งเนื้อ ชื่อว่ามังสปิณฑะ ฯ ด้วย อปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า จักขุปสาทรูป เรียกว่า จักขุ 
อย่างเดียวหามิได้ ฯ 
 บทว่า จกฺขุสหวุตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า ภมุกฏฺ  ิปริจฺฉินฺโน 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ม สปิณฺโฑปิ ฯ บทว่า ม สปิณฺโฑปิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า 
จกฺขุนฺติ เป็นบทอาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า วุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (187) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ศัพท์ว่า จักขุ จะมีความหมายว่า ชอบใจ ก็ตาม ใน
อรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ค านึงถึงค าว่า วิภาเวติ-ย่อมชี้แจง ดังนี้ อย่างไร จึงกล่าวไว้ ดังนี้แล้ว
กล่าวว่า อฏฺ กถา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ค านึงถึงว่า 
เพราะธาตุทั้งหลาย มีเนื้อความมากมาย แม้ จกฺขติ-ศัพท์ มีความหมายว่า ชี้แจง ก็ได้ ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
ธรรมชาตชื่อว่าจักขุ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมเห็น คือชี้แจงรูปารมณ์ ฯ 
 เนื้อความ อันท่านย่อมกล่าวด้วยสัททชาตินั่น เพราะเหตุนั้น สัททชาตินั่น ชื่อว่าอัฏฐกถา 
หมายถึงอัฏฐกถาวิภังค์ ฯ เปลี่ยน ถ เป็น  ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1345 ฯ ปน-ศัพท์ เป็น       
วิเสสัตถะ ฯ มิใช่หนึ่ง ชื่อว่าอเนกะ เนื้อความมิใช่หนึ่ง แห่งธาตุเหล่าใด ธาตุเหล่านั้น ชื่อว่าอเนกัตถะ 
ฯ ความเป็นแห่งธาตุมีเนื้อความมิใช่หนึ่ง ชื่อว่าอเนกัตถัตตะ ฯ หมู่ศัพท์ที่ ชื่อว่า ธาตุ เพราะทรง
เนื้อความไว้ ฯ ศัพท์ว่า จกฺขติ เป็นศัพท์ท าตาม (เลียนแบบ) ฯ ลง ติ ปัจจัย หลัง จกฺข-ศัพท์ ด้วยสูตร 

                                                      

 1337 รูป. -/651/478. 
 1338 รูป. -/660/483. 
 1339 รูป. -/488/351. 
 1340 รูป. -/660/483. 
 1341 รูป. -/488/351. 
 1342 รูป. -/673/491. 
 1343 รูป. -/488/351. 
 1344 รูป. -/49/46. 
 1345 รูป. -/27/20. 



 267 

ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1346 ฯ ศัพท์ว่า จกฺขติ ชื่อว่าจักขติสัททะ ฯ ความชี้แจง ชื่อว่าวิภาวนะ 
ความหมายว่าชี้แจงคือประกาศ ของ จกฺขติ-ศัพท์ใด มีอยู่ จกฺขติ-ศัพท์นั้น ชื่อว่าวิภาวนัตถะ ความเป็น
แห่ง จกฺขติ-ศัพท์มีความหมายว่า ชี้แจง ชื่อว่าวิภาวนัตถตา ฯ ปิ -ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า จกฺขติ-ศัพท์มี
ความหมายว่า ชอบใจ อย่างเดียวหามิได้ ฯ ธรรมชาตชื่อว่าจักขุ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมเห็น คือชี้แจง
รูปารมณ์ ฯ จกฺข-ธาตุมีความหมายว่า ชี้แจง, ลง ณุ ปัจจัย ฯ 
 บทว่า อฏฺ กถาย  เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อเนกตฺถตฺตา เป็นบทเหตุในบท
ว่า สมฺภวติ ฯ บทว่า ธาตูน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อเนกตฺถตา ฯ บทว่า จกฺขติสทฺทสฺส เป็นบท   
สัมพันธะในบทว่า วิภาวนตฺถตา ฯ บทว่า วิภาวนตฺถตาปิ เป็นบทกัตตาในบทว่า สมฺภวติ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทอาการะในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า  จกฺขติ 
รูปํ วิภาเวตีติ จกฺขุ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 (188) แต่ในคัมภีร์ทั้งหลาย มีค าว่า วุจฺจติ ฯ ค านั้น ไม่ควร ฯ ส่วนค าว่า วุตฺต  ควร ฯ 
วิญญาณในจักขุปสาทรูป เพราะเหตุอะไร เพราะความเป็นจิตที่อาศัยจักขุปสาทรูปนั้นอยู่ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าจักขุวิญญาณ ฯ เมื่อกล่าวว่า วิญญาณในจักขุปสาทรูป พึงถึงความเป็นที่รองรับและถูก
รองรับ จึงกล่าวว่า เพราะความเป็นจิตที่อาศัยจักขุปสาทรูปนั้นอยู่ ฯ วิญญาณชื่อว่านิสสิตะ เพราะ
อาศัยอยู่ ฯ วิญญาณอันอาศัยในจักขุปสาทรูปนั้นอยู่ ชื่อว่าตันนิสสิตะ ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า ฯ 
ความเป็นแห่งวิญญาณท่ีอาศัยในจักขุปสาทรูปนั้นอยู่ ชื่อว่าตันนิสสิตัตตะ ฯ 
 บทว่า จกฺขุสฺมึ เป็นบทอาธาระในบทว่า วิญฺ าณ  ฯ  บทว่า วิญฺ าณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ รูป
วิเคราะห์ว่า วิญญาณอันอาศัยในจักขุปสาทรูปอยู่ ชื่อว่าจักขุวิญญาณ ฯ บทว่า ตนฺนิสฺสิตตฺตา เป็นบท
เหตุในบทว่า จกฺขุวิญฺ าณ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วิญฺ าณ  ฯ บทว่า จกฺขุวิญฺ าณ  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ 
 (189) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าค าว่า จกฺขุสฺมึ วิญฺ าณ  ตนฺนิสฺสิตตฺตา-วิญญาณในจักขุปสาท
รูป เพราะความเป็นจิตที่อาศัยจักขุปสาทรูปนั้นอยู่ ดังนี้ ให้หนักแน่นด้วยค าในอรรถกถา จึงกล่าวว่า 
ตถา เป็นต้น ฯ สมจริงดังค าที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกาถอัฏฐสาลินีว่า ค าว่า จักขุวิญญาณนี้มี
ลักษณะอาศัยจักขุปสาทรูปและรู้แจ้งรูปารมณ์ได ้ฯ 
 บทว่า ตถาหิ เป็นนิบาต ใช้ในความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ อันอาศัยในจักขุปสาทรูป ชื่อ
ว่าจักขุสันนิสสิตะ การรู้แจ้งรูปารมณ์ ชื่อว่ารูปวิชานนะ อันอาศัยจักขุปสาทรูปและรู้แจ้งรูปารมณ์ ชื่อ
ว่าจักขุสันนิสสิตรูปวิชานนะ อันอาศัยจักขุปสาทรูปและรู้แจ้งรูปารมณ์เป็นลักษณะของวิญญาณนี้ มี
อยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจักขุสันนิสสิตรูปวิชานนลักขณะ ฯ 
 บทว่า เอต  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า จกฺขุสนฺนิสฺสิตรูปวิชานนลกฺขณ  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า เอต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทวิเสสนรูปะในบทว่า วจน  ฯ 
 (190) แม้ในโสตวิญญาณจิตเป็นต้น บัณฑิตก็พึงเห็นรูปวิเคราะห์เป็นต้นตามสมควร ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ฯ โสตวิญญาณจิต เป็นเบื้องต้นแห่งวิญญาณจิตเหล่าใด วิญญาณจิตเหล่านั้น ชื่อว่า
โสตวิญญาณาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาฆานวิญญาณจิต ชิวหาวิญญาณจิตและกายวิญญาณจิต
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ด้วย ฯ ด้วย ปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า พึงเห็นรูปวิเคราะห์เป็นต้นในจักขุวิญญาณจิตอย่างเดียวหามิได้ ฯ 
การไม่ล่วงความสมควร ชื่อว่ายถารหะ ฯ 
 บทว่า เอว  เป็นตติยาวิเสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า โสตวิญฺ าณาทีสุปิ เป็นบท 
อาธาระในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า ยถารห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า ทฏฺ พฺพ  
เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (191) พึงทราบการอธิบายว่า ด้วยบทว่า เอว  เป็นต้น บัณฑิตพึงเห็นรูปวิเคราะห์ว่า 
วิญญาณในโสตปสาทรูป เพราะความเป็นจิตที่อาศัยโสตปสาทรูปนั้นอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโสต-
วิญญาณจิต สมจริงดังค าที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้อรรถกาถอัฏฐสาลินีว่า ค าว่า โสตวิญญาณนี้มีลักษณะ
อาศัยโสตปสาทรูปและรู้แจ้งสัททารมณ์ได้ ดังนี้เป็นต้น ฯ ด้วยบทว่า ตถา นี้ ท่านอาจารย์ย่อมแสดง
ว่าจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ ความเป็นแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ชื่อว่าอุเปกขา-
สหคตภาวะ ฯ 
 บทว่า ตถา เป็นบทสรูปะของบทว่า อิมินา ฯ บทว่า อิมินา เป็นบทกรณะในบทว่า   
อติทิสฺสติ ฯ บทว่า อุเปกฺขาสหคตภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า อติทิสฺสติ ฯ 
 (192) ชื่อว่าโสตวิญญาณาธิฏฐิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณจิต ได้
ยิน ฯ สุ-ธาตุมีความหมายว่า ฟัง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1347, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วย
สูตร อญฺเ สุ จ1348 ฯ ธรรมชาตชื่อว่าฆานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมสูดกลิ่น คือท าการรับกลิ่น ฯ 
เพราะกล่าว ฆายติ คนฺโธปาทาน  ค าว่า คนฺโธปาทาน  เป็นค าไขความบทว่า ฆายติ ฯ การถือเอา คือ
การรับเอากลิ่น ชื่อว่าคันโธปาทานะ ฯ ใส่บทว่า กโรติ เข้ามา เพราะ กร-ธาตุ และ ภู-ธาตุ เป็นธาตุที่
แผ่ความหมายไปในธาตุทั้งปวง ฯ 
 (193) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า ชีวิต-ศัพท์ในที่นี้ มีความหมายว่า รส โดยผลูปจาระ จึง
กล่าวว่า ชีวิต- เป็นต้น ฯ นิมิตแห่งความเป็นอยู่ คือเหตุแห่งความเป็นอยู่ ได้แก่ รสารมณ์ คือรสแห่ง
การกลืนกิน ชื่อว่าชีวิต ฯ ประกอบความว่า โดยนิรุตตินัย ธรรมชาติชื่อว่าชิวหา เพราะวิเคราะห์ว่า 
ร้องเรียกคือเป็นไปราวกะว่าร้องเรียกชีวิตนั้น เพราะน้อมไปในชีวิตนั้น ฯ 
 ชื่อว่าชีวิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า  เป็นที่เป็นไปแห่งธรรมทั้งหลาย ฯ ลง ต ปัจจัย ใน        
อธิกรณะ ด้วย ต-โยควิภาคะ ในสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1349 ฯ เหตุปัจจัยแห่งความเป็นอยู่ ชื่อว่าชีวิต- 
นิมิตตะ ฯ ชื่อว่ารสะ เพราะเหล่าสัตว์ชอบใจ ฯ รส-ธาตุมีความหมายว่า สบายใจ-เพลิดเพลินใจ, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1350 ฯ รสชื่อว่า ชีวิต โดยผลูปจาระ ดังตัวอย่างว่า เสมฺโห คุโฬ-
เสลดน้ าอ้อย ฯ ชิวหา ชื่อว่านินนะ เพราะน้อมไปในชีวิต ความเป็นแห่งการน้อมไปในชีวิต ชื่อว่านินน
ตา ฯ ชื่อว่านิรุตติ เพราะวิเคราะห์ว่า นีหริตฺวา อุจฺจเต ความว่า วิธี 5 อย่างมีการลงอักษรใหม่เป็นต้น
ใด อันบัณฑิตน าออกมากล่าว เพราะเหตุนั้น วิธี 5 อย่างมีการลงอักษรใหม่เป็นต้นนั้น ชื่อว่านิรุตติ ฯ 
นิ บทหน้า อุจ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1351, ลบ จ ท้ายธาตุ
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และซ้อน ตฺ ด้วยสูตร คุปาทีนญฺจ1352, ลง รฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา1353 ฯ ชื่อว่านยะ 
เพราะถูกก าหนดการส าเร็จรูปเป็นต้นด้วยค านั่น นัยอันมาในนิรุตติ ชื่อว่านิรุตตินยะ ฯ  
 บทว่า ชีวิตนิมิตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รโส ฯ บทว่า รโส เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า    
ชีวิต  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ต  เป็นบทกรรมในบทว่า อวฺหยติ ฯ บทว่า ตสฺม ึเป็นบทอาธาระในบทว่า 
นินฺน- ฯ บทว่า นินฺนตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อวฺหยติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า   
ชิวฺหา ฯ บทว่า นิรุตฺตินเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺตา ฯ 
 (194) ธรรมชาติชื่อว่าชิวหา เพราะวิเคราะห์ว่า ร้องเรียกชีวิต ฯ ชีวิต-สัททูปปทะ อา-บท
หน้า วฺห-ธาตุมีความหมายว่า เรียก, ประกาศ ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1354 ฯ เมื่อควร
จะกล่าวว่า ชีวิตอาวฺหา แต่ท าการลบอักษร 3 ตัว คือ วิ ต อา แล้วกล่าวว่า ชิวฺหา โดยนิรุตตินัยว่า   
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1355 ฯ สภาวะชื่อว่ากาย เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นบ่อเกิด คือ
สถานที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลาย ที่น่าเกลียด ฯ เพราะ กุ นิบาตมีความหมายหลากหลาย ท่านจึง
กล่าว กุจฺฉิตาน -ที่น่าเกลียด ฯ ชื่อว่ากุจฉิตะ เพราะบัณฑิตเกลียด คือติเตียน ฯ กุส-ธาตุมีความหมาย
ว่า ด่าว่า, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1356 ฯ บาปธรรมในที่นี้ ประสงค์เอาว่า น่าเกลียด จึง
ไม่ได้กระท าว่า มลทินมีผมเป็นต้น แต่กล่าวว่า แห่งบาปธรรมทั้งหลาย ฯ ชื่อว่าอายะ เพราะกายินทรีย์
นี้เป็นที่เป็นไปของบาปธรรมทั้งหลาย ฯ อย-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุช-
ปทาทิโต ณ1357, ลบ ณฺ และวุทธิ อ เป็น อา ฯ เพราะ อาย-ศัพท์กล่าวแม้ความหมายว่า เกิดขึ้น    
เป็นต้น จึงไขความว่า ปวตฺติฏฺ าน -สถานที่เป็นไป ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ ชื่อว่าฐานะ เพราะ
เป็นสถานที่ตั้งแห่งบาปธรรมทั้งหลาย สถานที่แห่งความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติฏฐานะ ฯ 
 บทว่า กุจฺฉิตาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปาปธมฺมาน  ฯ บทว่า ปาปธมฺมาน  เป็นบท  
สัมพันธะในบทว่า ปวตฺติ- ฯ บทว่า อาโย ปวตฺติฏฺ าน  เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบท่า 
กาโย ฯ 
 (195) บ่อเกิด แห่งบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียด ชื่อว่ากาย เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ 
ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ก็กายินทริย์มิใช่เป็นที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายเพียงอย่าง
เดียว มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร ท่านจึงกล่าวว่า กายินทรีย์เป็นที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลาย ดังนี้ 
จึงกล่าวว่า กายินฺทฺริยํ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง กายินทรีย์เป็นเหตุพิเศษแห่งบาปธรรม
ทั้งหลาย ที่เป็นไปด้วยอ านาจความยินดีโผฏฐัพพารมณ์เป็นต้น และมีกายปสาทรูปเป็นมูล เพราะเป็น
สภาวะรับโผฏฐัพพารมณ์ เพราะฉะนั้น กายินทรีย์ บัณฑิตจึงถือเอาเหมือนสถานที่เป็นไปแห่งบาป
ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ฉะนั้น ฯ 
 อินทรีย์คือกาย ชื่อว่ากายินทรีย์ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ อารมณ์ชื่อว่าโผฏฐัพพะ 
เพราะถูกสัมผัส ฯ การถือเอา ชื่อว่าคหณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ การถือเอาโผฏฐัพพะ ชื่อว่า
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โผฏฐัพพัคคหณะ ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ คือความปกติของตน ฯ 
สภาวะคือการถือเอาโผฏฐัพพะ แห่งกายินทรีย์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโผฏฐัพพคหณสภาวะ 
ความเป็นแห่งสภาวะคือการถือเอาโผฏฐัพพะ ชื่อว่าโผฏฐัพพคหณสภาวัตตะ ฯ ความยินดี ชื่อว่า    
อัสสาทะ ฯ ความยินดีซึ่งโผฏฐัพพะนั้น ชื่อว่าตทัสสาทะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้อง
แห่งความยินดีซึ่งโผฏฐัพพะนั้น ชื่อว่าตทัสสาทวสะ ฯ อันเป็นไปโดยความเกี่ยวข้องแห่งความยินดีซึ่ง
โผฏฐัพพะนั้น ชื่อว่าตทัสสาทวสัปปวัตตะ ฯ กายปสาทรูปนั้น เป็นมูลแห่งบาปธรรมเหล่านั้น เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าตัมมูลิกะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น ตทสฺสาทวสปฺปวตฺตานญฺจ ต มูลิกานญฺจ ฯ อัน
พิเศษด้วย อันพิเศษนั้น เป็นเหตุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิเสสการณะ ฯ 
 บท่า กายินฺทฺริย  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า โผฏฺ พฺพคหณสภาวตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า     
วิเสสการณ  ฯ สองบทว่า ตทสฺสาทวสปฺปวตฺตาน  ต มูลิกานญฺจ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปาปธมฺมาน  
ฯ  บทว่า ปาปธมฺมาน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า การณ  ฯ บทว่า วิเสสการณ  เป็นบทวิเสสนะของ 
กายินฺทฺริย  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺติ- ฯ 
บทว่า ปวตฺติฏฺ าน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กายินฺทฺริย  ฯ บทว่า กายินฺทฺริย  เป็นบทกรรมในบทว่า 
คยฺหติ ฯ บทว่า คยฺหติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 อธิบายความว่า กายินทรีย์ถึงไม่เป็นสถานที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลาย แม้ก็จริง ถึง
อย่างนั้น ก็ถือเอาเหมือนสถานที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น กายินทรีย์ บัณฑิตจึง
กล่าวว่าเป็นสถานที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น ฯ 
 (196) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้นัยแม้อ่ืน จึงกล่าวว่า สสมฺภาร เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง 
กายพร้อมทั้งสัมภาระ ก็ชื่อว่ากาย เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นบ่อเกิดอาการ 32 มีผมเป็นต้น ที่น่าเกลียด 
ฯ  
 ชื่อว่าสัมภาระ เพราะวิเคราะห์ว่า สมฺภริยติ เอเตหิ ความว่า กาย อันส่วนทั้งหลายมี สี 
และกลิ่นเป็นต้นเหล่านั่น บ ารุง คือค้ าชู เพราะเหตุนั้น ส่วนเหล่านั้น ชื่อว่าสัมภาระ ฯ บทว่า เอเตหิ 
เป็นบทกัตตาในบทว่า สมฺภริยติ ฯ ส  บทหน้า ภร-ธาตุมีความหมายว่า อุปถัมภ์-ค้ าชู, ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1358 ฯ กายชื่อว่าสสัมภาระ เพราะเป็นไปพร้อมกับสัมภาระท้ังหลาย ฯ กาย
คือสสัมภาระ ชื่อว่าสสัมภารกายะ ฯ ชื่อว่าเกสะ เพราะวิเคราะห์ว่า เก สยนฺติ ความว่า ผมเหล่าใด 
ย่อมอยู่ คือเป็นไปบนหัว เพราะเหตุ ผมเหล่านั้น ชื่อว่าเกสะ เป็นสัตตมีอลุตตสมาส ฯ เก-สัททูปปทะ 
สิ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1359 ฯ ผมเป็นเบื้องต้นแห่ง
ขนเป็นต้นเหล่าใด ขนเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเกสาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมายเอาอาการ 31 มีขน  
เป็นต้น ฯ ชื่อว่าอายะ เพราะผมเป็นต้นเกิดข้ึนในกายพร้อมทั้งสัมภาระนี้ ฯ 
 บทว่า สสมฺภารกาโย เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า กุจฺฉิตาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เกสาทีน  
ฯ บทว่า เกสาทีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อาโย ฯ บทว่า อาโย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สสมฺภาร-
กาโย ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (197) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า ก็ปสาทกาย เป็นอย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า ตํ เป็นต้น ฯ 
เพราะไปร่วมกันกับกายพร้อมทั้งสัมภาระนั้น ฯ อนึ่ง แม้ปสาทกาย ท่านก็เรียกว่ากายเหมือนกัน ฯ 
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 ชื่อว่าตังสหจริตะ เพราะไปร่วมกันกับกายพร้อมทั้งสัมภาระนั้น ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า 
ฯ ความเป็นแห่งการไปร่วมกันกับกายพร้อมทั้งสัมภาระนั้น ชื่อว่าตังสหจริตัตตะ ฯ ท่านพระสุมังคลา-
จารย์แสดงให้รู้ด้วยบทนั้นว่า กายประสาทชื่อว่า กาย โดยฐานูปจาระ ดังตัวอย่างว่า เตียงนอนย่อมท า
เสียงโห่ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ กายคือปสาทะ ชื่อว่าปสาทกายะ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งเอากายพร้อมทั้ง
สัมภาระ ฯ  
 บทว่า ต สหจริตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า ปสาทกาโยปิ เป็นบทกรรมใน
บทว่า วุจฺจติ ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า วุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก 
ฯ 
 (198) ธรรมชาตชื่อว่าทุกข์ เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งที่น่าเกลียด ขุดความสุขทางกาย 
หรือ เพราะวิเคราะห์ว่า อันสัตว์ทนได้ยาก ฯ 
 ทุ-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ เพราะ ทุกฺข-ศัพท์นั้นมีความหมายหลากหลาย ท่านจึงกล่าวบทว่า 
กุจฺฉิต  ฯ บทว่า กุจฺฉิต  เป็นบทวิเสสนะของกัตตา-ผู้กระท า หาใช้เป็นวิเสสนะของบทว่า กายิกสุข  ไม่ 
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงใส่บทว่า หุตฺวา เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า เป็นวิเสสนะของกรรม ฯ อันเป็นไปในกาย ชื่อ
ว่ากายิกะ อันเป็นไปในกายด้วย อันเป็นไปในกายนั้น เป็นความสุขด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากายิก -
สุขะ ฯ ความทน ชื่อว่าขมะ ธรรมชาตที่ทนได้ล าบาก คือยาก ชื่อว่าทุกขมะ ฯ 
 บทว่า กุจฺฉิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมชาต  ฯ บทว่า หุตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยา
ในบทว่า ขนติ ฯ บทว่า กายิกสุข  เป็นบทกรรมในบทว่า ขนติ ฯ บทว่า ทุกฺขม  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า ธมฺมชาต  ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า ทุกฺข  เป็นบทสัญญา ฯ 
 ในนัยที่ 1 ธรรมชาตชื่อว่าทุกข์ เพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ขุดความสุขทางกาย เป็น    
กัมมธารยสมาส ฯ ทุ บทหน้า ขนุ-ธาตุมีความหมายว่า ขุด-เจาะ, ลง กฺวิ ปัจจัย, และลบ กฺวิ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กวิมฺหิ1360 ฯ ในนัยที่ 2 ธรรมชาตชื่อว่าทุกข์ เพราะอันสัตว์ทนได้ยาก 
เป็นตัปปุริสสมาส ฯ ทุ บทหน้า ขมุ-ธาตุมีความหมายว่า อดทน, และลง กฺวิ ปัจจัย ฯ วิธีการที่เหลือ
เหมือนก่อนแล ฯ ก็ กฺวิ ปัจจัย ที่ใช้ในกรรม มีน้อย ฯ 
 (199) อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า ธรรมชาตชื่อว่าทุกข์ เพราะวิเคราะห์ว่า มีการให้
โอกาสทีท่ าได้ยาก ดังนี้ก็มี ฯ 
 ทุ-ศัพท์ มีความหมายว่า ท าได้ยาก เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ทุกฺกร  ฯ ข-ศัพท์ มี
ความหมายว่า ให้โอกาส เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า โอกาสทาน  ฯ ชื่อว่าทุกกระ เพราะวิเคราะห์
ว่า ทุกฺเขน กตฺตพฺโพ ความว่า โอกาสมีความไม่สม่ าเสมอเป็นต้นใด เหล่าสัตว์ท าได้โดยล าบาก คือ
ยาก เพราะเหตุนั้น โอกาสมีความไม่สม่ าเสมอเป็นต้นนั้น ชื่อว่าทุกกระ ฯ การที่อกุศลกรรมที่ให้วิบาก
เป็นไปได้ให้โอกาส ชื่อว่าโอกาสทานะ ฯ บทว่า อกุสลกมฺเมน เป็นตติยากัตตาในบทว่า ทาน  ฯ ปิ-
ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า พวกอาจารย์กล่าวความหมายของค าว่า กุจฺฉิต  หุตฺวา -เป็นสิ่งที่น่าเกลียด เป็นต้น
อย่างเดียวก็หามิได้ ฯ บทว่า อปเร หมายถึงอาจารย์อีกพวกหนึ่ง ไม่ใช่พระอรรถกถาจารย์ ฯ 
 บทว่า ทุกฺกร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โอกาส- ฯ บทว่า อกุสลกมฺเมน เป็นบทตติยา- 
กัตตาในบทว่า ทาน  ฯ บทว่า โอกาสทาน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า เอตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า 
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ทาน  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ทุกฺข  ฯ  อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า วทนฺติ ฯ บทว่า 
อปเร เป็นบทกัตตาในบทว่า วทนฺติ ฯ บทวิเคราะห์ว่า ทุกฺกร  โอกาสทาน  เอตสฺส-มีการให้โอกาสที่ท า
ได้ยาก เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ 
 (200) จิตชื่อว่าสัมปฏิจฉันนะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมรับคือถือเอาอารมณ์มีรูปารมณ์  
เป็นต้นที่ปัญจวิญญาณจิตรับไว้แล้ว เพราะมีความเป็นไปตามอาการที่รับมานั้น ฯ ท่านอาจารย์ใส่บท
ว่า ปญฺจวิญฺ าณคหิต  เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า จิตนี้ย่อมรับอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นที่จักขุวิญญาณจิต  
เป็นต้นรับไว้แล้ว หาใช่เป็นจิตใหม่ไม่ ฯ 5 ด้วย 5 นั้น เป็นวิญญาณจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าปัญจวิญญาณะ อันปัญจวิญญาณจิตรับไว้แล้ว ชื่อว่าปัญจวิญญาณคหิตะ ฯ เพราะ (บทว่า 
สมฺปฏิจฺฉติ) เป็นธาตุเรียกหากรรม ท่านจึงใส่บทว่า รูปาทิอารมฺมณ  ฯ รูปเป็นเบื้องต้นแห่งอารมณ์ใด 
อารมณ์นั้น ชื่อว่ารูปาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ฯ รูปเป็นต้นด้วย รูป
เป็นต้นนั้น เป็นอารมณ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ารูปาทิอารัมมณะ ฯ ท่านใส่บทว่า ตทาการปฺ -  
ปวตฺติยา เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า จิตนี้ ย่อมรับอารมณ์ เพราะมีความเป็นไปตามอาการที่รับมาแล้ว เพราะ
เป็นจิตที่ไม่มีความพยายาม ฯ อาการคือนั้น ชื่อว่าตทาการะ หมายถึงอาการที่รับมาแล้ว ฯ ความ
เป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ความเป็นไปตามอาการที่รับมาแล้วนั้น ชื่อว่าตทาการัปปวัตติ ฯ ส  ปฏิ-ศัพท์ เป็น
ศัพท์ที่เบียบเบียนความหมายของธาตุ ฯ ส  ปฏิ บทหน้า ฉิ-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง ยุ ปัจจัย 
ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1361, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้ยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1362, น าเข้าประกอบกัน, 
ซ้อน จฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1363 ฯ ลง นฺ อาคม เพ่ือให้ออกเสียงง่าย จึงใช้เป็น 
สมฺปฏิจฺฉนฺน  ดุจในประโยคว่า จีวรเจตาปนฺน  อุปกฺขต  ฯ ก็ในบทว่า จีวรเจตาปนฺน  นี้ ลง นฺ อาคมเข้ า
มา ฯ กังขาวิตรณฎีกา ใช้เป็น จีวรเจตาปน  ฯ  
 บทว่า ปญฺจวิญฺ าณคหิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รูปาทิอารมฺมณ  ฯ บทว่า รูปาทิ-
อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺปฏิจฺฉติ ฯ บทว่า ตทาการปฺปวตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า สมฺปฏิจฺฉนฺน  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (201) จิตชื่อว่าสันตีรณะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมพิจารณา โดยชอบ คือสอดส่องอารมณ์มี
รูปารมณ์เป็นต้นตามท่ีสัมปฏิจฉันนจิตรับไว้แล้ว ฯ 
 เพราะ ส -ศัพท์มีความหมายหลากหลาย จึงไขความเป็น สมฺมา ฯ เพราะ ตีร-ธาตุ กล่าว
ความหมายว่า อโธคติ-ลงไปข้างล่าง เป็นต้น จึงไขความเป็น วีม สติ ฯ อันสัมปฏิจฉันนจิตรับไว้แล้ว
ตามสมควร ชื่อว่ายถาสัมปฏิจฉิตะ ฯ ส  บทหน้า ตีร-ธาตุมีความหมายว่า พิจารณา-สอดส่อง, ลง ยุ 
ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1364, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1365, เปลี่ยน น 
เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ1366 ฯ 
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 บทว่า สมฺมา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ตีเรติ ฯ บทว่า ยถาสมฺปฏิจฺฉิต  เป็นบท       
วิเสสนะของบทว่า รูปํ ฯ บทว่า รูปํ เป็นบทกรรมในบทว่า วีม สติ ฯ 
 (202) จิตชื่อว่าวิบาก เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นผลแห่งกุศลจิตและอกุศลจิต ที่ขัดแย้งกัน
และกัน ฯ เพราะ วิ-ศัพท์มีความหมายหลากหลาย จึงไขความเป็น วิรุทฺธาน  ฯ ท่านใส่บทว่า อญฺ -
มญฺ  เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า ท่านประสงค์เอาผลแห่งกุศลจิตและอกุศลจิตที่ขัดแย้งกันและกันเท่านั้น ใน
ที่นี้ ฯ ใส่บทว่า กุสลากุสลาน  เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า ท่านประสงค์ว่า ที่ขัดแย้งต่อกุศลจิตและอกุศลจิต 
ดังนี้ ฯ 
 บทว่า อญฺ มญฺ  วิรุทฺธาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กุสลากุสลาน  ฯ บทว่า กุสลา-     
กุสลาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปากาน ิฯ สองบทว่า ปากานิ วิปากานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (203) แม้กัมมชรูปธรรมที่ถึงภาวะซึ่งสุกแล้ว เพราะกรรมให้เกิดแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า ค าว่า วิบากนี้ เป็นชื่อของอรูปธรรมที่ถึงภาวะซึ่งสุกแล้ว ดังนี้ เพ่ือห้ามความหมายนั้น ฯ ค า
ว่า วิบากนี้ เป็นชื่อคือเป็นนามของอรูปธรรมที่ถึงภาวะซึ่งสุกแล้ว ฯ 
 อันสุกแล้ว ชื่อว่าวิปักกะ ฯ วิ บทหน้า ปจ-ธาตุมีความหมายว่า หุง-ต้ม, ลง ต ปัจจัยใน
ภาวะ ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1367, เปลี่ยน ต เป็น กฺก และลบ จฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร สุสปจสกโต กฺข- 
กฺกา จ1368 ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ฯ ท่านกล่าว สภาวะนั่นเอง ด้วย ภาว -ศัพท์ ฯ ภาวะคืออันสุก
แล้ว ชื่อว่าสภาวะ หมายถึงภาวะที่สุกแล้ว ฯ มูลฎีกาว่า ท่านกล่าวบทว่า วิปกฺกภาวมาปนฺนาน  
อรูปธมฺมาน  เพ่ือแสดงว่า ผลทั้งหลายของข้าวสาลีและพืชเป็นต้น อันเกิดขึ้นเหมือนข้าวสาลีและพืช
เป็นต้นนั้น ชื่อว่าวิปักกะ และย่อมได้ชื่อเรียกทางภาษาว่าวิบาก หาใช่ราก หน่อ ใบ ล าต้น และก้านไม่ 
ฉันใด ผลทั้งหลายแห่งกุศลจิตและอกุศลจิต ย่อมได้ชื่อเรียกทางภาษาว่าวิบาก ว่า อันถึงภาวะซึ่งสุก
แล้วเหมือนกับกุศลจิตและอกุศลจิตนั้น ๆ ด้วยความเป็นอรูปธรรม ด้วยความเป็นไปพร้อมกับอารมณ์ 
และด้วยความเป็นกรรมฝ่ายขาวและฝ่ายด าเป็นต้น หาใช่รูปธรรมทั้งหลาย แม้ที่กรรมให้เกิด เพราะ
เป็นเหมือนกับกรรมไม่ ดังนี้ ฯ ด้วยบทว่า วิปกฺกภาว  เป็นต้น ย่อมให้รู้ว่า วิปาก-ศัพท์ เป็นไวพจน์ของ 
วิปักกะ หาใช่เป็นไวพจน์ของ ผละ ไม่ เพราะฉะนั้น วิปาก-ศัพท์จึงกล่าวถึงอรูปธรรมเท่านั้น เพราะยก
ไว้ในอรูปธรรม หากล่าวถึงรูปธรรมไม่ ฯ ก็เมื่อมี วิปาก-ศัพท์เป็นไวพจน์ของ ผละ รูปธรรมจึงไม่
เหมือนวิบากต่าง ๆ ฯ รูปวิเคราะห์ว่า ผลอันพิเศษ ท าเป็นกัมมธารยสมาส ฯ 
 บทว่า วิปกฺกภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า อาปนฺนาน  ฯ บทว่า อาปนฺนาน  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า อรูปธมฺมาน  บทว่า อรูปธมฺมาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อธิวจน  ฯ บทว่า เอต  เป็น  
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า อธิวจน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอต  ฯ 
 (204) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้คุณที่ได้ด้วยบทว่า วิปกฺก- เป็นต้น จึงกล่าวว่า เอวญฺจ   
เป็นต้น ฯ ก็เพราะใส่ใจถึง วิปาก-ศัพท์ที่เป็นไวพจน์ของ วิปักกะ เป็นชื่อของอรูปธรรมทั้งหลายที่ถึง
สภาวะซึ่งสุกแล้วอย่างนี้ กฏัตตารูปทั้งหลาย แม้ที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุฏฐานก็ไม่
เรียกว่าเป็นวิบาก ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ อันเป็นกุศลและอกุศลด้วย อันเป็นกุศลและอกุศลนั้น เป็น
กรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากุสลากุสลกัมมะ ฯ ชื่อว่ากุสลากุสลกัมมสมุฏฐานะ เพราะมีกุศล
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กรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุฏฐาน ฯ อปิ-ศัพท์ย่อมให้รู้ความไม่พอใจของผู้ทักท้วงว่า กัมมชรูป พึงได้
ชื่อว่าวิบาก เพราะมีกรรมเป็นสมุฏฐาน ฯ กรรมชื่อว่ากฎะ เพราะเป็นกรรมที่สัตว์กระท าแล้ว ฯ 
เปลี่ยน ต เป็น ฏ ด้วย จ-ศัพท์ ในสูตร โท ธสฺส จ1369 ฯ กฏานิ นั่นเอง เป็น กฏตฺต  ฯ ลง ตฺต ปัจจัย ใน
ความหมายตนเอง (เดิม) ด้วย ตุ-ศัพท์ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1370 ฯ รูปทั้งหลายเกิดแล้ว เพราะ
กรรมที่สัตว์ท าแล้ว ชื่อว่ากัตตารูปะ เป็นอลุตตสมาส ฯ ชื่อว่าโวหาระ เพราะรูปถูกเรียกด้วยชื่อนั่น ฯ 
วิ อว บทหน้า หร-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1371, เรียกว่า
วิบาก ชื่อว่าวิปากโวหาระ ฯ 
 บทว่า เอวญฺจ เป็นบทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ 
บทว่า กุสลากุสลกมฺมสมุฏฺ านานมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กฏตฺตารูปาน  ฯ บทว่า กฏตฺตารูปาน  
เป็นบทสัมปทานะในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า นตฺถิ เป็นนิบาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า วิปากโวหาโร เป็น
บทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ 
 (205) ท่านอาจารย์ไม่จัดบทว่า อกุสลวิปากจิตฺตานิ เป็นกัมมธารยสมาส ด้วยบทว่า 
อกุสลสฺส เป็นต้น ฯ อันเป็นวิบากด้วย อันเป็นวิบากนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า วิปาก-  
จิตตะ ฯ  
 บทว่า อกุสลสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิปาก- ฯ สองบทว่า วิปากจิตฺตานิ อกุสล-     
วิปากจิตฺตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (206) ธรรมชาตชื่อว่าสุข เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมท ากายและจิตให้ปลอดโปร่ง หรือเพราะ
วิเคราะห์ว่า ย่อมขุดความล าบากทางกายและจิตด้วยดี หรือเพราะวิเคราะห์ว่า อันสัตว์พึงทนได้ง่าย ฯ 
 บทว่า สุขติ มาจาก สุข-ธาตุมีความหมายว่า กิริยาแห่งความสุขนั้น ฯ บทว่า ตกฺกิริยา คือ 
กิริยาของสุขเวทนา ฯ ท่านจึงกล่าวว่า สุข -ความสุข ฯ ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเป-
ณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ1372, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ1373, ติ วิภัตติ ฯ กายด้วย 
จิตด้วย ชื่อว่ากายจิตตะ ฯ บทว่า กาโย หมายถึงรูปกาย ฯ ชื่อว่าสุข เพราะท าให้กายและจิตปลอด
โปร่ง ฯ สุข + ณย + อ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1374, ลบ ณย-การิตปัจจัย ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1375 ฯ บทว่า กายจิตฺต  เป็นบทกรรมในบท
ว่า สุขยติ ฯ 
 ชื่อว่าสุข เพราะขุดความล าบากทางกายและจิตด้วยดี  ฯ สุ บทหน้า ขนุ-ธาตุมีความหมาย
ว่า ขุด-เจาะ, กฺวิ ปัจจัย ฯ วิธีการท ารูปที่เหลือเหมือนก่อนหน้านี้ ฯ กายด้วย จิตด้วย ชื่อว่ากายจิตตะ 
ฯ บทว่า กาโย หมายถึงรูปกาย ฯ ชื่อว่าอาพาธะ เพราะเบียดเบียน ฯ อา บทหน้า พาธ -ธาตุมี
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ความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1376 ฯ การเบียดเบียนกายและ
จิต ชื่อว่ากายจิตตาพาธะ ฯ บทว่า กายจิตฺตาพาธ  เป็นบทกรรมในบทว่า ขนติ ฯ ชื่อว่าสุข เพราะอัน
สัตว์พึงทนได้ง่าย เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ สุ บทหน้า ขมุ-ธาตุมีความหมายว่า อดทน, กฺวิ ปัจจัย ฯ 
 (207) อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า ชื่อว่าสุข เพราะวิเคราะห์ว่า มีการให้โอกาสที่ท าได้
โดยง่าย ดังนี้ก็มี ฯ โอกาส ชื่อว่าสุกระ เพราะอันสัตว์พึงท าได้โดยง่าย ฯ บทว่า เอตสฺส เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า ทาน  ฯ 
 (208) เพ่ือจะทักท้วงการนับที่ไม่เท่ากัน ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า กสฺมา ปน เป็นต้น ฯ ค า
ทักท้วงว่า ก็เพราะเหตุไร สันตีรณจิตฝ่ายอกุศลวิบาก ท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้เพียงดวงเดียว ฉันใด  
สันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก ท่านมิไดก้ล่าวไว้ฉันนั้น กล่าวไว้ถึง 2 ดวง ฯ 
 บทว่า กสฺมา ปน เป็นบทเหตุปุจฉา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวจนาลังการ ฯ ยถา-ศัพท์ เป็นอุปมา
โชตกะ ฯ บทว่า อกุสลวิปากสนฺตีรณ  เป็นบทกรรมในบว่า วุตฺต  ฯ บทว่า เอกเมว เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า อกุสลวิปากสนฺตีรณ  ฯ บทว่า เอว  เป็นบทอุปไมย ฯ บทว่า อวตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาใน
บทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า กุสลวิปากสนฺตีรณ  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ทฺวิธา เป็นบทตติยา-    
วิเสสนะในบทว่า วุตฺต  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (209) เชื่อมความว่า เฉลยว่า สันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก ท่านอาจารย์กล่าวไว้ถึง 2 ดวง 
เพราะสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบากนั้นมีความต่างกันแห่งเวทนา ด้วยอ านาจอิฏฐารมณ์และอิฏฐ-   
มัชฌัตตารมณ์ ฯ 
 อันน่าปรารถนาด้วย อันน่าปรารถนาเป็นกลางด้วย ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตะ อันน่า
ปรารถนาและอันน่าปรารถนาเป็นกลางด้วย อันน่าปรารถนาและอันน่าปรารถนาเป็นกลางนั้น เป็น
อารมณ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตารัมมณะ ความเกี่ยวข้องแห่งอิฏฐารมณ์
และอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตารัมมณวสะ ฯ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ฯ ความ
ต่างกันแห่งเวทนาทั้งหลาย ชื่อว่าเวทนาเภทะ ฯ ความมี คือความเป็นไป ชื่อว่าสัมภวะ ความมีแห่ง
ความต่างกันแห่งเวทนา ชื่อว่าเวทนาเภทสัมภวะ ฯ  
 บทว่า อิฏฺ อิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เภท- ฯ บทว่า 
เวทนาเภทสมฺภวโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 (210) ค าทักท้วงว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น เป็นต้น ฯ ทักท้วงว่า ถ้าพึงมีค าเช่นนั้นว่า         
ในสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบากมีความต่างกันแห่งเวทนา ด้วยอ านาจอิฏฐารมณ์และอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ 
แม้ในสันตีรณจิตฝ่ายอกุศวิบากนั้น ก็ต้องมีความต่างกันแห่งเวทนา ด้วยอ านาจอนิฏฐารมณ์และ
อนิฏฐมัชฌัตตารมณ์บ้าง (มิใช่หรือ) ฯ 
 อปิ-ศัพท์มุ่งเอาสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก ฯ อันไม่น่าปรารถนาด้วย อันไม่น่าปรารถนา
เป็นกลางด้วย ชื่อว่าอนิฏฐอนิฏฐมัชฌัตตะ อันไม่น่าปรารถนาและอันไม่น่าปรารถนาเป็นกลางด้วย 
อันไม่น่าปรารถนาและอันไม่น่าปรารถนาเป็นกลางนั้น เป็นอารมณ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า  
อนิฏฐอนิฏฐมัชฌัตตารัมมณะ ความเกี่ยวข้องแห่งอนิฏฐารมณ์และอนิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ชื่อว่า  
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อนิฏฐอนิฏฐมัชฌัตตารัมมณวสะ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งเวทนา ชื่อว่าเวทนาเภทะ 
ฯ อันเขาย่อมเป็น ชื่อว่าภวิตัพพะ ฯ 
  บทว่า ยทิ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า สิยา ฯ บทว่า เอว  เป็นบทกัตตาในบทว่า สิยา ฯ 
บทว่า ตตฺถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า ภวิตพฺพ  ฯ บทว่า อนิฏฺ านิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า -เภเทน ฯ บทว่า เวทนาเภเทน เป็นบทกัตตาในบทว่า ภวิตพฺพ  ฯ บทว่า 
ภวิตพฺพ  เป็นกิตบท ภาววาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (211) เฉลยว่า นยิทเมว -สันตีรณจิตฝ่ายอกุศลวิบากนี้ หาเป็นเช่นนั้นไม่ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า สันตีรณจิตฝ่ายอกุศลวิบากนี้ หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะอะไร เพราะโทมนัสแม้ที่จะ
พึงเกิดขึ้นในอนิฏฐารมณ์ เว้นปฏิฆะเสีย ก็เกิดขึ้นไม่ได้ และเพราะปฏิฆะซึ่งมีสภาวะเป็นอกุศลแท้ ๆ 
ไม่เกิดในอารมณ์ท่ีเป็นอัพยากฤตทั้งหลาย ฯ 
 ลง ย อาคมเข้ามาเพ่ือให้ออกเสียงง่าย ฯ ตัดบทเป็น อิท  เอว  ฯ อธิบายความว่า สันตีรณ-
จิตฝ่ายกุศลวิบาก มี 2 ดวง เพราะสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบากนั้นมีความต่างกันแห่งเวทนา สันตีรณจิต
ฝ่ายอกุศลวิบาก หาเป็นเช่นนั้นไม่ ฯ อันไม่น่าปรารถนาด้วย อันไม่น่าปรารถนานั้น เป็นอารมณ์ด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนิฏฐารมณ์ ฯ บทว่า อุปฺปชฺเชยฺย คือ โทมนัส พึงเกิดขึ้น ฯ อุ บทหน้า ปท-
ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ตพฺพ ปัจจัยในกัตตุ ด้วย ตพฺพานียา -โยควิภาคะในสูตร ภาวกมฺเมสุ     
ตพฺพานียา1377, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1378, เปลี่ยน ทฺย เป็น ช ด้วยสูตร ตสฺส จวคฺคยการ-
วการตฺต  สธาตฺวนฺตสฺส1379, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1380, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว    
าเน1381 ฯ อปิ-ศัพท์ ประกอบในฐานะ เป็นสัมภาวนัตถะ หาใช่สัมปิณฑนัตถะไม่ ฯ การไม่เกิดข้ึน ชื่อ

ว่าอนุปปัชชนะ ฯ 
 ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า โทมนัส เว้นปฏิฆะเสียพึงเกิดขึ้นได้ โทมนัสจะต้อง
เกิดข้ึนพร้อมปฏิฆะ ดังนี้ จึงกล่าวว่า ปฏิฆสฺส จ เป็นต้น ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น อนุปฺปชฺชนโต จ 
อสมฺภวโต จ ฯ ตัดบทเป็น เอกนฺต  ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ คือความ
เป็นปกติของตน ฯ อกุศลเป็นสภาวะของปฏิฆะนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอกุสลสภาวะ ฯ ความมี 
ความเป็นไป ไม่มี ชื่อว่าอสัมภวะ ฯ 
 น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า สิยา ฯ บทว่า อิท  เป็นบทกัตตาในบทว่า สิยา ฯ บทว่า 
เอว  เป็นบทอุปไมย ฯ บทว่า อนิฏฺ ารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุปฺปชฺชิตพฺพสฺสาปิ ฯ บทว่า 
อุปฺปชฺชิตพฺพสฺสาปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า โทมนสฺสสฺส ฯ บทว่า โทมนสฺสสฺส เป็นบทสัมพันธะใน
บทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า ปฏิเฆน เป็นบทอปาทานะในบทว่า วินา ฯ บทว่า วินา เป็นบทวิเสสนะ
ในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ  บทว่า อนุปฺปชฺชนโต เป็นบทเหตุในบทว่า น สิยา ฯ บทว่า ปฏิฆสฺส จ เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า อสมฺภวโต ฯ บทว่า เอกนฺต  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า สภาว- ฯ บทว่า 
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อกุสลสภาวสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปฏิฆสฺส ฯ บทว่า อพฺยากเตสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า  
อสมฺภวโต ฯ บทว่า อสมฺภวโต เป็นบทเหตุในบทว่า น สิยา ฯ 
 (212) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าทักท้วงว่า ปฏิฆะซึ่งมีสภาวะเป็นอกุศลแท้ ๆ ไม่เกิดในอารมณ์
ที่เป็นอัพยากฤตทั้งหลาย ดังนี้ จึงกล่าวว่า น หิ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เพราะว่า ธรรมที่มีชาติ
ต่างกัน หาไม่ได้แน่นอนในหมวดธรรมที่มีชาติต่างกัน ฉะนั้น โทมนัสจึงไม่ เกิดในอกุศลวิบากจิต
ทั้งหลาย เพราะปฏิฆะที่ควรแก่การประกอบที่เสมอกันกับตน ไม่เกิดมี เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงไม่
กล่าวสันตีรณจิตฝ่ายอกุศลวิบากนั้นว่าสหรคตด้วยโทมนัสเวทนานั้น ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ปฏิฆะนั่นมีชาติต่างกัน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าภินนชาติกะ ฯ 
บทว่า อตฺตนา คือโทมนัสเวทนา ฯ การประกอบ ชื่อว่าสมานะ เพราะเสมอกัน ฯ สม -ธาตุมี
ความหมายว่า เสมอเหมือนกัน, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1382, เปลี่ยน ยุ เป็น อน 
ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1383, ทีฆะ อ ตรงกลางเป็น อา ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ1384 ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ การประกอบที่เสมอเหมือนกัน ชื่อว่าสมานโยคะ ฯ 
ด้วยค าว่า สมานะ ย่อมห้ามการประกอบที่ไม่เสมอเหมือนกัน ฯ ปฏิฆะ ชื่อว่าขมะ เพราะย่อมควร ฯ 
ที่ควร คือที่เหมาะสมในการประกอบที่เสมอกัน ชื่อว่าสมานโยคักขมะ ฯ ความเกิดมี ชื่อว่าสัมภวะ  
ความเกิดมี ไม่มี ชื่อว่าอสัมภวะ ฯ อันสหรคตด้วยโทมนัสนั้น ชื่อว่าตังสหคตะ ลงนิคคหิตอาคม
ข้างหน้า ฯ ความเป็นแห่งสันตีรณจิตฝ่ายอกุศลวิบากที่สหรคตด้วยโทมนัสนั้น ชื่อว่าตังสหคตตา ฯ 
 น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า ภินฺนชาติโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺโม ฯ บทว่า 
ธมฺโม เป็นบทกรรมในบทว่า อุปลพฺภติ ฯ บทว่า ภินฺนชาติเกสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุปลพฺภติ ฯ 
บทว่า อุปลพฺภติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า อสมฺภวโต ฯ บทว่า 
อกุสลวิปาเกสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า น สมฺภวติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า น วุตฺตา ฯ บทว่า 
ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ต สหคตตา ฯ ต สหคตตา เป็นบทกรรมในบทว่า น วุตฺตา ฯ 
 (213) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุแม้อ่ืน ในเมื่อสันตีรณจิตที่เป็นอกุศลวิบากสหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนา จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ อีกนัยหนึ่ง ฯ คนมีก าลังอ่อนแอบางคน ถูกคนแข็งแรง
เบียดเบียนอยู่ เมื่อไม่สามารถจะโต้ตอบเขาได้ จ าต้องวางเฉยในผู้นั้น ฉันใด เพราะอกุศลวิบากจิต (7 
ดวง) มีก าลังน้อยรอบด้าน โทมนัสจึงไม่เกิดมี แม้ในอนิฏฐารมณ์ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น     
สันตีรณจิตจึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น ฯ 
 ชื่อว่าพลวะ เพราะบุรุษนั่นมีก าลัง ฯ ชื่อว่าพาธิยมานะ เพราะวิเคราะห์ว่า พาธิยติ ความ
ว่า คนมีก าลังอ่อนแอที่ถูกคนแข็งแรงเบียดเบียนอยู่ เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้น ชื่อว่าพาธิยมานะ ฯ พาธ-
ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง มาน ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตมาเน มานนฺตา1385, ลง ย ปัจจัย ด้วย
สูตร ภาวกมฺเมสุ โย1386, ลง ยฺ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1387 ฯ ชื่อว่าทุพพละ เพราะมีก าลังน้อย 

                                                      

 1382 รูป. -/597/435. 
 1383 รูป. -/570/417. 
 1384 รูป. -/488/351. 
 1385 รูป. -/646/469. 
 1386 รูป. -/445/323. 
 1387 รูป. -/547/400. 



 278 

อันก าลังน้อยด้วย อันก าลังน้อยนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุพพลปุริสะ ฯ บทว่า    
ปฏิปฺผริตุ มาจาก ปฏิ บทหน้า ผร-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง ตุ ปัจจัย ด้วย ตเวตุ-โยค-  
วิภาคะในสูตร อิจฺฉตฺเถสุ สมานกตฺตเกตุสุ ตเวตุ วา1388, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1389 ฯ 
ส่วนในอภิธัมมาวตารฏีกา มีบทว่า ปริปฺผริตุ ฯ ชื่อว่าอสักโกนตะ เพราะไม่สามารถ ฯ คนมีก าลังน้อย 
ชื่อว่าอุเปกขกะ เพราะวางเฉยโดยอาการเป็นกลาง ฯ อุป บทหน้า อิกฺข-ธาตุมีความหมายว่า มอง-เห็น
, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1390, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1391 ฯ 
เอว-ศัพท์ ห้ามการเบียดเบียน ฯ ชื่อว่าปริทุพพละ เพราะวิบากจิตเหล่านั่นมีก าลังอ่อนรอบด้าน ความ
เป็นแห่งวิบากจิตที่มีก าลังอ่อนรอบด้าน ชื่อว่าปริทุพพลภาวะ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นโจทการุจิสูจนะ (แปลว่า 
แม้ก็จริง) ฯ ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปาทะ ความเกิดขึ้นแห่งโทมนัส ชื่อว่าโทมนัสสุปาทะ ฯ เอว-ศัพท์ 
ห้ามสันตีรณจิตที่สหรคตด้วยโทมนัสเวทนา ฯ 
 บทว่า ยถา เป็นอุปมาโชตกะ ฯ สามบทว่า โกจิ พลวตา พาธิยมาโน เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า ทุพฺพลปุริโส ฯ บทว่า พลวตา เป็นบทกัตตาในบทว่า พาธิยมาโน ฯ บทว่า ทุพฺพลปุริโส เป็น
บทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ปฏิปฺผริตุิ ฯ บทว่า ปฏิปฺผริตุิ เป็น
บทตทัตถสัมปทานะในบทว่า อสกฺโกนฺโต ฯ บทว่า ตสฺมึ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุเปกฺขโก ฯ บทว่า 
อุเปกฺขโกว เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า เอวเมว เป็นบทอุปไมย ฯ บทว่า อกุสลวิปากาน  
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ บทว่า ปริทุพฺพลภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า  
อนิฏฺ ารมฺมเณปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุปฺปาโท ฯ บทว่า โทมนสฺสุปฺปาโท เป็นบทกัตตาในบทว่า 
นตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขาสหคตเมว ฯ บทว่า สนฺตีรณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
อุเปกฺขาสหคตเมว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สนฺตีรณ  ฯ 
 (214) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า เพราะเหตุอะไร วิบากจิตทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 4 
ดวง มีจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ย่อมเป็นไปทั้งในอนิฏฐารมณ์ และทั้งใน
อิฏฐารมณ์ มิใช่หรือ ดังนี้ จึงกล่าวว่า จกฺขุ เป็นต้น ฯ อนึ่ง แม้วิบากจิตทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 4 ดวง มี
จักขุวิญญาณจิตเป็นต้น ก็สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาทั้งในอนิฏฐารมณ์ และทั้งในอิฏฐารมณ์ เพราะ
กิริยาที่วัตถุกับอารมณก์ระทบกัน มพีลังอ่อน ฯ 
 จักขุวิญญาณจิต เป็นเบื้องต้นแห่งวิบากจิตเหล่าใด วิบากจิตเหล่านั้น ชื่อว่าจักขุ
วิญญาณาทิ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ วิบากแห่งจิตทั้ง 2 ฝ่าย ชื่อว่าอุภยวิปากะ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึง
สันตีรณจิต ฯ การกระทบอารมณ์ในวัตถุหรือด้วยวัตถุ ชื่อว่าวัตถารัมมณฆัฏฏนะ ฯ  ชื่อว่าทุพพลา 
เพราะการกระทบนั่นมีก าลังอ่อน ความเป็นแห่งการกระทบมีก าลังอ่อน ชื่อว่าทุพพลภาวะ ฯ ปิ-ศัพท์ 
ในบทว่า ปิจ เป็นโจทการุจิสูจนะ (แม้ก็จริง) ฯ จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ (แปลว่า และ) ควรประกอบเป็น 
อนิฏฺเ ปิ จ อิฏฺเ ปิ จ ฯ 
 สองบทว่า จกฺขุวิญฺ าณาทีนิ จตฺตาริ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุภยวิปากานิปิ ฯ บทว่า 
อุภยวิปากานิปิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วตฺถารมฺมณฆฏนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ บท
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ว่า ทุพฺพลภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขาสหคตานิ ฯ สองบทว่า อนิฏฺเ ปิ อิฏฺเ ปิ จ เป็นบท     
วิเสสนะของบทว่า อารมฺมเณ ฯ บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุเปกฺขาสหคตานิ ฯ บทว่า 
อุเปกฺขาสหคตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุภยวิปากานิปิ ฯ 
 (215) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า วัตถุและอารมณ์อันบุคคลย่อมไม่รู้ วัตถุและ
อารมณ์นั้น เป็นอย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า เตสํ หิ เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ความจริง วัตถุทั้งหลายมี
จักขุวัตถุเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งวิญญาณจิตแม้ทั้ง 4 ดวงเหล่านั้น ก็เป็นอุปาทายรูปนั่นเอง 
อารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นแม้ที่ เป็นอารมณ์แห่งวิญญาณจิตแม้ทั้ง 4 ดวง เหล่านั้น ก็
เหมือนกัน คือเป็นอุปาทายรูปนั่นเอง ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งเอาส่วนย่อย ฯ อันเป็นที่ตั้งด้วย อันเป็นที่ตั้งนั้น 
เป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวัตถุภูตะ คือที่อาศัยเกิด ฯ จักขุ เป็นเบื้องต้นแห่งวัตถุเหล่าใด 
วัตถุเหล่านั้น ชื่อว่าจักขวาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาโสตะ ฆานะ และชิวหา ฯ ชื่อว่าอุปาทา 
เพราะอาศัยภูตรูป อุปาทาด้วย อุปาทานั้นเป็นรูปด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปาทารูปะ ฯ เอว-ศัพท์
ห้ามภูตรูป ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นอนุกัฑฒนัตถะ ฯ อันเป็นอารมณ์ด้วย อันเป็นอารมณ์นั้น เป็นแล้วด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอารัมมณภูตะ ฯ ปิ-ศัพท์มุ่งเอาวัตถุ ฯ รูปเป็นเบื้องต้นแห่งอารมณ์เหล่าใด 
อารมณ์เหล่านั้น ชื่อว่ารูปาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาเสียง กลิ่น และรส ฯ 
 บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วตฺถุ ฯ บทว่า จตุนฺนมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
เตส  ฯ สองบทว่า วตฺถุภูตานิ อุปาทารูปาเนว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขฺวาทีนิ ฯ บทว่า จกฺขฺวาที
นิ เป็นลิงคัตถะ ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ บทว่า อารมฺมณภูตานิปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รูปาทีนิ 
ฯ บทว่า รูปาทีนิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (216) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า กิริยาที่อุปทายรูปกับอุปาทายรูปกระทบกันมีพลังอ่อน 
ดังนี้ จึงกล่าวว่า อุปาทารูปเกน จ เป็นต้น ฯ เมื่อจะตอบค าถามว่า กิริยาที่อุปทายรูปกับอุปาทายรูป
กระทบกันมีพลังอ่อนอย่างยิ่ง คล้ายกับอะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า ปิจุปิณฺฑเกน เป็นต้น ฯ คือคล้ายกับ
กิริยาที่ปุยนุ่นกับปุยนุ่นกระทบกัน ฉะนั้น เพราะฉะนั้น วิบากจิต 4 ดวงเหล่านั้น จึงสหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนาเท่านั้น แม้ในอารมณ์ทั้งหมด คืออนิฏฐารมณ์และอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ฯ 
 อุปาทารูปํ นั่นเอง เป็น อุปาทารูปก  ฯ ลง ก ปัจจัยในสกัตถะ ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ ในสูตร 
สพฺพโต โก1392 ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ การกระทบ ชื่อว่าสังฆัฏฏนะ ฯ ชื่อว่าอติทุพพละ เพราะ
การกระทบนั่นมีพลังอ่อนอย่างยิ่ง ฯ ปุยนุ่น (ฝ้าย) ชื่อว่าปิจุ เพราะก้าวกลับ ฯ ปิจ-ธาตุมีความหมาย
ว่า ก้าวกลับ, ลง ณุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1393, ไม่วุทธิ อ เป็น อา ด้วย วา-
ศัพท์ ในสูตร ฆฏาทีน  วา1394 ฯ การกระทบ ชื่อว่าปิณฑะ ฯ ปิฑิ-ธาตุมีความหมายว่า กระทบ, ลง ก 
ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1395, ลงนิคคหิต ( -   ) อาคม และลบ ก ปัจจัย ด้ยสูตร กฺวจิ  ธาตุวิภตฺติปฺ-    

                                                      

 1392 รูป. -/224/131. 
 1393 รูป. -/651/478. 
 1394 รูป. -/542/394. 
 1395 รูป. -/673/491. 



 280 

ปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1396, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ณฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1397 ฯ 
การกระทบแห่งปุยนุ่น ชื่อว่าปิจุปิณฑะ ฯ ปิจุปิณฺโฑ นั่นเอง เป็น ปิจุปิณฺฑโก ฯ ลง ก ปัจจัยในสกัตถะ 
ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ มีบทว่า สพฺพตฺถาปิ ค านั้นไม่ควร ฯ ก็ถ้า ถา ปัจจัย ใช้ในความหมาย
สัตตมีวิภัตติ นั้นควร ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามวิบากจิต 4 ดวงที่สหรคตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา ฯ 
 บทว่า อุปาทารูปเกน เป็นบทกัตตาในบทว่า สงฺฆฏน  ฯ บทว่า อุปาทารูปสฺส เป็นบทกรรม
ในบทว่า สงฺฆฏน  ฯ บทว่า สงฺฆฏน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อติทุพฺพล  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
สงฺฆฏน  ฯ บทว่า ปิจุปิณฺฑเกน เป็นบทกัตตาในบทว่า ผุสน  ฯ บทว่า ปิจุปิณฺฑกสฺส เป็นบทกรรมในบท
ว่า ผุสน  ฯ บทว่า ผุสน  เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบท
ว่า อุเปกฺขาสหคตาเนว ฯ บทว่า สพฺพตฺถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุเปกฺขาสหคตาเนว ฯ บทว่า 
อุเปกฺขาสหคตาเนว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตานิ ฯ 
 (217) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามถึงเหตุว่า เพราะเหตุอะไร กายวิญญาณจิตทั้ง 2 ดวง 
จึงสหรคตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา ดังนี้ จึงกล่าวว่า กาย- เป็นต้น ฯ ส่วนว่า กายวิญญาณจิต มี
เฉพาะภูตรูป 3 ประการ กล่าวคือโผฏฐัพพารมณ์เป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้น ภูตรูป 3 ประการนั้น แม้
กระทบกายปสาทรูปแล้วก็เลยกายปสาทรูปนั้น ไปกระทบมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยของกายปสาทรูป
นั้น ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ อันกล่าวคือโผฏฐัพพารมณ์ ชื่อว่าโผฏฐัพพสังขาตะ ฯ หมวด 3 
แห่งภูตรูป ชื่อว่าภูตัตตยะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามอุปาทายรูป ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่ แม้ก็จริง) ฯ 
อันเป็นที่อาศัยของกายปสาทรูปนั้น ชื่อว่าตันนิสสยะ ฯ 
 บทว่า กายวิญฺ าณสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อารมฺมณ  ฯ สองบทว่า โผฏฺ พฺพ-    
สงฺขาต  อารมฺมณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภูตตฺตยเมว ฯ บทว่า ภูตตฺตยเมว เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า อติกฺกมิตฺวา ฯ บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในสองบทว่า อติกฺกมิตฺวา ปฏิหญฺ ติ 
ฯ บทว่า กายปฺปสาเท เป็นบทอาธาระในบทว่า สงฺฆฏิตมฺปิ ฯ บทว่า สงฺฆฏิตมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า ต  ฯ บทว่า ต  เป็นบทกรรมในบทว่า อติกฺกมิตฺวา ฯ บทว่า อติกฺกมิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา
ในบทว่า ปฏิหญฺ ติ ฯ บทว่า ตนฺนิสฺสเยสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มหาภูเตสุ ฯ บทว่า มหาภูเตสุ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า ปฏิหญฺ ติ ฯ  
 (218) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า ภูตรูปกับภูตรูปกระทบกันมีพลัง ดังนี้ จึงกล่าวว่า ภูต- 
เป็นต้น ฯ ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า กิริยาที่ภูตรูปกับภูตรูปกระทบกันมีพลังรุนแรงกว่า คล้ายกับ
อะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า อธิ- เป็นต้น ฯ ก็กิริยาที่ภูตรูปกับภูตรูปกระทบกันมีพลังรุนแรงกว่า คล้ายกับ
เวลาที่บุคคลวางปุยนุ่นไว้บนทั่งแล้วเอาฆ้อนทุบ ฆ้อนเลยปุยนุ่นไปกระทบทั่ง ฉะนั้น เพราะฉะนั้น  
กายวิญญาณจิตจึงสหรคตด้วยทุกขเวทนาในอนิฏฐารมณ์ สหรคตด้วยสุขเวทนาในอิฏฐารมณ์ เพราะ
กิริยาที่วัตถุกับอารมณ์กระทบกันมีพลังรุนแรง ฉะนี้แล ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ชื่อว่าพลวตระ เพราะมีพลังอย่างยิ่ง ฯ ทั่งชื่อว่าอธิกรณี 
เพราะเป็นที่วางที่ตั้ง ฯ อธิ บทหน้า กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณ - 
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ปเทเสสุ จ1398, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1399, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต 
ณ1400, ลง อี ปัจจัยในอิตถีลิงค์ ด้วยสูตร นทาทิโต วา อี1401 ฯ ที่ข้างบน ชื่อว่ามัตถกะ เพราะถูกจับ
ต้อง ฯ มส-ธาตุมีความหมายว่า จับต้อง-ลูบคล า, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1402, เปลี่ยน ส 
ท้ายธาตุ เป็น ตฺถ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 1403 ฯ ข้างบนแห่ง
ทั่ง ชื่อว่าอธิกรณีมัตถกะ ฯ ชื่อว่ากูฏะ เพราะคนทุบตีด้วยฆ้อนนั่น ฯ กุฏ -ธาตุมีความหมายว่า 
เบียดเบียน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1404 ฯ การทุบ ชื่อว่าปหตะ เป็นภาวสาธนะ ฯ 
เวลาแห่งการทุบ ชื่อว่าปหตกาละ ฯ การถือเอา (กระทบ) ที่ทั่ง ชื่อว่าอธิกรณีคหณะ ฯ วัตถุด้วย 
อารมณ์ด้วย ชื่อว่าวัตถารัมมณะ วัตถุกับอารมณ์กระทบกัน ชื่อว่าวัตถารัมมณฆฏนะ ฯ ความเป็นแห่ง
พลัง ชื่อว่าพลวภาวะ ฯ 
 บทว่า ภูตรูเปหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า สงฺฆฏน  ฯ บทว่า ภูตรูปาน  เป็นบทกรรมในบทว่า 
สงฺฆฏน  ฯ บทว่า สงฺฆฏน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า พลวตร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สงฺฆฏน  ฯ บทว่า 
อธิกรณีมตฺถเก เป็นบทอาธาระในบทว่า เปตฺวา ฯ บทว่า เปตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
ปหต- ฯ บทว่า กูเฏน เป็นบทกรณะในบทว่า ปหต- ฯ บทว่า ปหตกาเล เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า 
อติกฺกมิตฺวา ฯ บทว่า กูฏสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า คหณ  ฯ บทว่า ปิจุปิณฺฑก  เป็นบทกรรมในบท
ว่า อติกฺกมิตฺวา ฯ บทว่า อติกฺกมิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า คหณ  ฯ บทว่า อธิกรณีคหณ  
เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า พลวภาวโต ฯ บทว่า 
วตฺถารมฺมณฆฏนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ บทว่า พลวภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า 
สหคต  ฯ บทว่า กายวิญฺ าณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า ทุกฺขสหคต  สุขสหคต  เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า กายวิญฺ าณ  ฯ บทว่า อนิฏฺเ เป็นบทอาธาระในบทว่า ทุกฺขสหคต  ฯ บทว่า อิฏฺเ เป็นบท
อาธาระในบทว่า สุขสหคต  ฯ อติิ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (219) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า เพราะเหตุอะไร สัมปฏิจฉันนจิตทั้ งคู่      
(สัมปฏิจฉันนจิต ฝ่ายอกุศลวิบาก 1 ดวง สัมปฏิจฉันนจิต ฝ่ายกุศลวิบากอเหตุกจิต 1 ดวง) สหรคต
ด้วยอุเบกขาเวทนา สัมปฏิจฉันนจิตทั้งคู่นั้น มีอนิฏฐารมณ์และอิฏฐารมณ์เป็นอารมณ์มิใช่หรือ 
เพราะฉะนั้น พึงสหรคตด้วยทุกขเวทนาและสุขเวทนา ดังนี้ จึงกล่าวว่า สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคลํ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า แม้สัมปฏิจฉันนจิตทั้งคู่ ย่อมเกิดขึ้นในล าดับจักขุวิญญาณจิตเป็นต้น ซึ่งมีวัตถุที่
อาศัยไม่เสมอกับตน เพราะฉะนั้น จึงมีพลังไม่มากนัก เพราะไม่ได้อนันตรปัจจัยจากจิตที่มีวัตถุท่ีอาศัย
เสมอกัน เปรียบเหมือนคนผู้ขาดสหายผู้คอยช่วยเหลือที่เป็นพวกเดียวกัน ฉะนั้น จึงไม่สามารถเสวย
รสอารมณ์ได้แม้โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น แม้ในอารมณ์
ทั้งหมดมีอิฏฐารรมณ์เป็นต้น ฯ 
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 คู่แห่งสัมปฏิจฉันนจิต ชื่อว่าสัมปฏิจฉันนยุคละ ฯ ปน -ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า    
อตฺตนา หมายถึง ตนคือสัมปฏิจฉันนจิต ฯ บทว่า นิสฺสย  คือ จักขุวิญญาณจิตเป็นต้น มีในจักขุวัตถุ
เป็นต้นเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น จักขุวัตถุเป็นต้นเหล่านั้น จึงชื่อว่านิสสยะ อันเสมอกันหามิได้ ชื่อว่า 
อสมานะ จักขุวัตถุเป็นต้นที่อาศัยไม่เสมอกันแห่งจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าอสมานนิสสยะ ฯ จักขุวิญญาณจิตเป็นเบื้องต้นแห่งวิญญาณจิตเหล่าใด วิญญาณจิตเหล่านั้น ชื่อว่า
จักขุวิญญาณาทิ ฯ สัมปฏิจฉันนจิตทั้งคู่อาศัยหทัยวัตถุ ฯ วิญญาณจิต 5 ดวง อาศัยจักขุวัตถุเป็นต้น ฯ 
ที่อาศัยคือหทัยวัตถุของจิตใดเสมอกัน จิตนั้น ชื่อว่าสมานนิสสยะ ฯ อันเขาย่อมได้ ชื่อว่าลัทธะ 
อันสัมปฏิจฉันนจิตได้แล้ว หามิได้ ชื่อว่าอลัทธะ อนันตรปัจจัยอันสัมปฏิจฉันนจิตทั้งคู่ไม่ได้แล้ว  
สัมปฏิจฉันนจิตทั้งคู่นั้น ชื่อว่าอลัทธานันตรปัจจยะ ความเป็นแห่งอนันตรปัจจัยอันสัมปฏิจฉันนจิตทั้ง
คู่ไม่ได้แล้ว ชื่อว่าอลัทธานันตรปัจจยตา ฯ การคบ การเสพ ชื่อว่าภาคะ การคบที่เสมอกันของคนใด มี
อยู่ คนนั้น ชื่อว่าสภาคะ ฯ ชื่อว่าอุปถัมภะ เพราะถูกช่วยเหลือ ฯ ถภิ -ธาตุมีความหมายว่า ดื้อ-
ช่วยเหลือ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1405, ลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-  
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1406, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1407 
ฯ ผู้ช่วยเหลือที่เป็นพวกเดียวกัน ชื่อว่าสภาคุปัตถัมภะ คือสหายผู้ช่วยเหลือ ผู้ขาดสหายผู้ ช่วยเหลือ 
ชื่อว่าสภาคุปัตถัมภนรหิตะ ฯ ชื่อว่าอติพลวะ เพราะมีพลังอย่างยิ่ง ไม่มีพลังอย่างยิ่ง ชื่อว่านาติพลวะ 
ฯ อปิ-ศัพท์มุ่งถึงอาการของส่วนย่อย ฯ ชื่อว่ารสะ เพราะเหล่าสัตว์ชอบใจ ฯ รส-ธาตุมีความหมายว่า 
สบายใจ-ชอบใจ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1408 ฯ รสแห่งอารมณ์ ชื่อว่าวิสยรสะ ฯ 
เพ่ืออันเสวย ชื่อว่าอนุภวิตุ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ เอว-ศัพท์ห้ามความที่สัมปฏิจฉันนจิตสหรคต
ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา ฯ 
 บทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคล  เป็นบทกัตตาในสองบทว่า อุปฺปชฺชติ น สกฺโกติ ฯ บทว่า อตฺตนา
เป็นบทสหัตถตติยาในบทว่า สมาน- ฯ บทว่า อสมานนิสฺสยาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขุ-     
วิญฺ าณาทีน  ฯ บทว่า จกฺขุวิญฺ าณาทีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อนนฺตร  ฯ บทว่า อนนฺตร  เป็นบท
กาลสัตตมีในบทว่า อุปฺปชฺชติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า อลทฺธ- ฯ บทว่า สมานนิสฺสยโต เป็น
บทอปาทานะในบทว่า อลทฺธ- ฯ บทว่า อลทฺธานนฺตรปจฺจยตาย เป็นบทเหตุในบทว่า นาติพลว  ฯ บท
ว่า สภาคุปตฺถมฺภนรหิโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุริโส ฯ  วิย-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า    
ปุริโส เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า นาติพลว  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคล  ฯ บทว่า       
สพฺพถาปิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อนุภวิตุิ ฯ บทว่า วิสยรส  เป็นบทกรรมในบทว่า อนุภวิตุ ฯ 
บทว่า อนุภวิตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า น สกฺโกติ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขาสหคต-
เมว ฯ บทว่า สพฺพตฺถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุเปกฺขาสหคตเมว ฯ บทว่า อุเปกฺขาสหคตเมว เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคล  ฯ บทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺนยุคล  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (220) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุในความที่สันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบากสหรคตด้วยโสมนัส
เวทนาและอุเบกขาเวทนา ดังนี้ จึงกล่าวว่า วุตฺตวิปริยายโต เป็นต้น ฯ โดยบรรยายซึ่งต่างกันจากที่
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กล่าวแล้ว สันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก จึงสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ในอิฏฐารมณ์ และสหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนา ในอิฏฐมัชฌัตตารมณ์แล ฯ 
 การบรรยายที่ต่างกัน คือการเปลี่ยนไป ชื่อว่าวิปริยายะ การบรรยายที่ต่างกันจากค าที่
กล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตวิปริยายะ ฯ วิบากของกุศล ชื่อว่ากุสลวิปากะ กุศลวิบากด้วย กุศลวิบากนั้น เป็น
สันตีรณจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากุสลวิปากสันตีรณะ ฯ อันน่าปรารถนาด้วย อันน่าปรารถนา
เป็นกลางด้วย ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตะ อันน่าปรารถนาและอันน่าปรารถนาเป็นกลางด้วย อันน่า
ปรารถนาและอันน่าปรารถนาเป็นกลางนั้น เป็นอารมณ์ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอิฏฐอิฏฐ -   
มัชฌัตตารัมมณะ ฯ โสมนัสด้วย อุเบกขาด้วย ชื่อว่าสุโขเปกขา อันสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาและ
อุเบกขาเวทนา ชื่อว่าสุโขเปกขาสหคตะ ฯ  
 บทว่า วุตฺตวิปริยายโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สุโขเปกฺขาสหคต  ฯ บทว่า กุสล-   
วิปากสนฺตีรณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อิฏฺ อิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺเณสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า -สหคต  ฯ 
บทว่า สุโขเปกฺขาสหคต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กุสลวิปากสนฺตีรณ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ 
ฯ 
 ในบทว่า วุตฺตวิปริยายโต กุสลวิปากสนฺตีรณ  อิฏฺ อิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺเณสุ สุโขเปกฺขาสหคต  
นี้มีอธิบายความว่า สันตีรณจิตทั้งคู่ที่มีพลังมากยิ่ง เพราะได้อนันตรปัจจัยจากจิตที่มีวัตถุท่ีอาศัยเสมอ
กัน จึงสามารถเสวยรสอารมณ์ได้แม้โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น สันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก จึง 
สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาในอิฏฐารมณ์ และสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาในอิฏฐมัชฌัตตารมณ ์ฯ 
 (221) พึงทราบการทักท้วงว่า ยทิ เอวํ เป็นต้น ฯ ถามว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร 
ท่านอาจารย์จึงกล่าวอาวัชชนจิตทั้ง 2 ดวง ว่าสัมปโยคะด้วยอุเบกขาเวทนาไว้เล่า อาวัชชนจิตทั้ง 2 
ดวงแม้นั้นก็เป็นไปในล าดับจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกันมิใช่หรือ ? 
 บทว่า เอว  คือ เมื่อถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่า สันตีรณจิตทั้งคู่ที่มีพลังมากยิ่ง เพราะได้
อนันตรปัจจัยจากจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกัน จึงสามารถเสวยรสอารมณ์ได้ เพราะฉะนั้น สันตีรณจิต
ทั้งคู่จึงสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาในอิฏฐารมณ์ และสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาในอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ฯ 
อันสัมปโยคะด้วยอุเบกขาเวทนา ชื่อว่าอุเปกขาสัมปโยคะ ฯ บทว่า นนุ เป็นต้นเป็นการแสดงความ
ค านึงถึงของการทักท้วง ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นสัมปิณฑนัตถะ ฯ ด้วย ปิ-ศัพท์นั้น ย่อมให้รู้ว่า สันตีรณจิตทั้งคู่
ย่อมเป็นไปในจิตที่มีวัตถุท่ีอาศัยเสมอกันอย่างเดียวหามิได้ ฯ หทัยวัตถุท่ีอาศัยเสมอกันของภวังค์จิตใด 
มีอยู่ ภวังคจิตนั้น ชื่อว่าสมานนิสสยะ ในล าดับแห่งภวังคจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกัน ชื่อว่าสมาน - 
นิสสยานันตระ ฯ 
 ยทิ-ศัพท์ เป็นปริกัปปะ ฯ บทว่า เอว  เป็นลักขณกัตตาในบทว่า สติ ฯ บทว่า อาวชฺชน-
ทฺวยสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมฺปโยค  ฯ บทว่า อุเปกฺขาสมฺปโยค  เป็นบทกรรมในบทว่า วกฺขติ ฯ 
บทว่า กสฺมา เป็นบทเหตุปุจฉา ฯ บทว่า วกฺขติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ นนุ-ศัพท์ เป็นค าถาม ฯ 
บทว่า ตมฺปิ เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า สมานนิสฺสยานนฺตร  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ อิต-ิศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (222) พึงทราบการเฉลยว่า สจฺจํ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ค าที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้
ว่า อาวัชชนกิจทั้ง 2 ดวง ก็เป็นไปในล าดับจิตที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกัน ดังนี้ เป็นความจริง แต่ว่า
บรรดาอาวัชชนจิตทั้ง 2 ดวงนั้น ปัญจทวาราวัชชนจิตดวงต้น ย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่จิตดวงไหน ๆ 
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ยังไม่เคยรับมาก่อนเลย เพียงวาระเดียวเท่านั้น แม้มโนทวาราวัชชนจิตดวงหลัง ก็มีความเพ่งถึงความ
พยายามอย่างอ่ืน คือความเปลี่ยนไปแห่งจิตตสันดานที่ไม่เหมือนกัน หมายถึงความเปลี่ยนไปแห่ง
ภวังคจิต เพราะเหตุนั้น อาวัชชนจิตทั้ง 2 ดวงจึงไม่สามารถเสวยรสอารมณ์ได้โดยประการทั้งปวง 
ดังนั้น อาวัชชนจิตทั้ง 2 ดวงจึงสัมปยุตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามการรับเอา ฯ วาระ เดียว ชื่อว่าเอกวาระ ฯ 
เอว-ศัพท์ ห้ามหลายวาระ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นสัมปิณฑนัตถะ ฯ ด้วยบทว่า ปิ-ศัพท์นั้น ย่อมให้รู้ว่า ปัญจ
ทวาราวัชชนจิตดวงต้น ย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่จิตดวงไหน ๆ ยังไม่เคยรับมาก่อนเลย เพียงวาระเดียว
เท่านั้น แม้จิตดวงนี้ ย่อมเป็นไปอย่างเดียวก็หามิได้ ฯ ความเหมือนกันแห่งจิตตสันดานใดไปปราศแล้ว 
จิตตสันดานนั้น ชื่อว่าวิสทิสะ สันดานของจิต ชื่อว่าจิตตสันตานะ อันไม่เหมือนกันด้วย เป็นจิตต -
สันดานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิสทิสจิตตสันตานะ ฯ ความเปลี่ยนไป ชื่อว่าปราวัตตนะ ฯ ความ
เกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเก่ียวข้องแห่งความเป็นไปแห่งจิตตสันดานที่ไม่เหมือนกัน ชื่อว่าวิสทิสจิตต-
สันตานปราวัตตนวสะ ฯ กิจชื่อว่าพยาปาระ เพราะถูกพยายาม ฯ วิ อา บทหน้า ปร-ธาตุมีความหมาย
ว่า พยายาม, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1409 ฯ ความพยายามด้วย ความพยายามนั้น 
เป็นอย่างอ่ืน คืออื่นจากกิจที่เป็นไปอารมณ์เพียงวาระเดียวด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าพยาปารันตระ 
ได้แก่กิจที่เป็นไปในภวังคจิต ฯ ความเพ่งถึง ชื่อว่าอเปกขา ฯ ชื่อว่าพยาปารันตรสาเปกขะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า พฺยาปารนฺตรสฺส สห อเปกฺขาย วตฺตติ ความว่า จิตใด ย่อมเป็นไปพร้อมกับการเพ่งถึง
ความพยายามอย่างอ่ืน เพราะเหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่าพยาปารันตรสาเปกขะ ฯ เพราะเหตุนั้น คือ 
เพราะเป็นไปในอารมณ์ เพียงวาระเดียว และเพราะเพ่งถึงความพยายามอย่างอ่ืน ฯ อัตตาคือสภาวะ
ของเวทนานั้นที่ด ารงอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามัชฌัตตา สภาพที่อยู่
ท่ามกลางอารมณ์ด้วย สภาพที่อยู่ท่ามกลางอารมณ์นั้น เป็นเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่ามัชฌัตตเวทนา อันประกอบด้วยมัชฌัตตเวทนา ชื่อว่ามัชฌัตตเวทนาสัมปยุตตะ ฯ เอว -ศัพท์ ห้าม
อาวัชชนจิตทั้ง 2 ดวงสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ฯ 
 บทว่า สจฺจ  เป็นอภยุปคมนิบาต ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นนิทธารณะ ฯ บทว่า ปุริม  เป็นบท   
กัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปุพฺเพ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อคฺคหิเต ฯ บทว่า เกนจิ เป็น
บทกัตตาในบทว่า อคฺคหิเต ฯ บทว่า อคฺคหิเตเยว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อารมฺมเณ ฯ  บทว่า 
อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า เอกวารเมว เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปจฺฉิมมฺปิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วิสทิสจิตฺตสนฺตานปราวตฺตนวเสน เป็นบทตติยา-  
วิเสสนะในบทว่า -อเปกฺข  ฯ บทว่า พฺยาปารนฺตรสาเปกฺข  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปจฺฉิม  ฯ อิติ-
ศัพท์เป็นบทเหตุในบทว่า สกฺโกติ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า สกฺโกติ ฯ บทว่า สพฺพถา เป็นต้น
สัมพันธ์เหมือนก่อนหน้านี้ ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า สมฺปยุตฺตเมว ฯ บทว่า มชฺฌตฺต-
เวทนาสมฺปยุตฺตเมว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาวชฺชนทฺวย  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 ก็อาจารย์วิมลพุทธิกล่าวไว้ว่า วิถีจิตตสันดาน ย่อมเป็นไป ฯ ค านั้นไม่ถูก ฯ เพราะเหตุ
อะไร ฯ เพราะบทว่า วิสทิสจิตฺตสนฺตานปราวตฺตนวเสน เป็นบทวิเสสนะในบทว่า อเปกฺข  ฯ ก็เมื่อ
ถือเอาเนื้อความอย่างนั้น ไม่ควรใส่บทวิเสสนะว่า วิสทิสจิตฺตสนฺตานปราวตฺตนวเสน เข้ามา ฯ ส่วน
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อาจารย์อริยวังสะกล่าวไว้ว่า ควรมีเนื้อความว่า ชื่อว่าความเปลี่ยนไปแห่งจิตตสันดานที่ไม่เหมือนกัน 
เพราะเกิดด้วยความเกี่ยวข้องแห่งอนันตรปัจจัยเป็นต้นว่า จิตตสันดานอันไม่เหมือนกัน ชื่อว่าวิสทิส -
จิตตสันตานะ ชวนจิตตสันดานและภวังคจิตตสันดานย่อมเป็นไปหลังจากจิตตสันดานที่ไม่เหมือนกัน 
ดังนี้ ฯ แม้ค านั้นก็ไม่ถูก ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะท่านกล่าวไว้ว่า คือความเปลี่ยนไปแห่งจิตต-
สันดานที่ไม่เหมือนกัน ฯ ก็เมื่อมีเนื้อความว่า นิพฺพตฺเตติ-ย่อมให้เกิด ดังนี้ ควรกล่าวว่า วิสทิสจิตฺต- 
สนฺตานนิพฺพตฺตนวเสน-คือความเกิดขึ้นแห่งจิตตสันดานที่ไม่เหมือนกัน ดังนี้  ไม่ควรกล่าวว่า     
ปราวตฺตนวเสน-คือความเป็นไป ดังนี้ ฯ ก็บทว่า วิสทิสจิตฺตสนฺตานปราวตฺตนวเสน นี้ เหมาะสมกับบท
ว่า วิสทิสจิตฺตปฺปพนฺธสฺส นิพฺพตฺตนโต-เพราะความเกิดขึ้นแห่งความเกี่ยวข้องแห่งจิตที่ไม่เหมือนกัน 
ดังนี้ที่ท่านกล่าวไว้ในอภิธัมมาวตารฎีกา แต่เหมาะสมกับความเกี่ยวข้องกับการอธิบายว่า วิปากปฺ-
ปพนฺธ  วิจฺฉินฺทิตวา-ตัดความเกี่ยวของแห่งวิบากแล้ว นี้ ฯ แม้ค าที่ท่านกล่าวว่าเป็นบทอปาทานะว่า 
อ่ืนคือนอกจากกิจคือการเสวยรสอารมณ์ ดังนี้ ก็ไม่ถูก ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะ ปิ -ศัพท์ในบทว่า 
ปจฺฉิมมฺปิ นี้ เพ่งถึงกิจที่เป็นไปเพียงวาระเดียว ฯ 
 (223) บทว่า โหนฺติ เจตฺถ ความว่า ก็ในอธิการว่านี้ มีคาถารวมความว่า ฯ จ-ศัพท์ เป็น
วากยารัมภะ ฯ ประกอบความว่า เพราะกิริยาที่อุปาทายรูปทั้งหลายอันอาศัยภูตรูปซึ่งมีสภาวะเป็น
วัตถุและเป็นอารมณ์ กระทบกัน มีพลังอ่อน เพราะฉะนั้น จิต 4 ดวง มีจักขุวิญญาณจิตเป็นต้น จึงส
หรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ฯ แต่เพราะกิริยาที่ภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งกายปสาทและเป็นโผฏฐัพพา
รมณ์ กระทบกัน มีพลังรุนแรง กายวิญญาณจิต จึงไม่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา เพราะสัมปฏิจฉันน
จิตทั้ง 2 ดวง ไม่มีอนันตรปัจจัยที่มีวัตถุที่อาศัยเสมอกัน ฉะนั้น สัมปฏิจฉันนจิต (ทั้ง 2 ดวง) จึงมีพลัง
อ่อน สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาในอารมณท์ั้งปวง ฯ 
 ชื่อว่าวัตถุ เพราะเป็นที่อยู่แห่งจิตและเจตสิกท่ีเป็นไปต่อเนื่องในจักขุวัตถุเป็นต้น ฯ ชื่อว่า
อาลัมพะ เพราะรูปารมณ์เป็นต้น เป็นที่หน่วงเหนี่ยว ฯ วัตถุด้วย อารมณ์ด้วย ชื่อว่าวัตถาลัมพะ ฯ 
ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ หมายถึง ความปกติของตน ฯ สภาวะเป็นวัตถุ
และเป็นอารมณ์แห่งรูปเหล่าใด รูปเหล่านั้น ชื่อว่าวัตถาลัมพสภาวะ ฯ อุปาทายรูปอันอาศัยในภูตรูป
ทั้งหลาย ชือว่าภูติกะ ฯ ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑ -          
ชีวิตกตฺเถสุ จ1410 ฯ พลังแห่งการกระทบกันนั่น มีน้อย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุพพละ ฯ จักขุ
วิญญาณเป็นเบื้องต้นแห่งจิตใด จิตนั้น ชื่อว่าจักขวาทิ ฯ ลบ วิญฺ าณ-ศัพท์ ด้วยอ านาจความ
เกี่ยวข้องกับคาถา ฯ จิต 4 ดวง ชื่อว่าจตุจิตตะ เป็นทิคุสมาส ฯ จิต 4 ดวง คือ จักขุวิญญาณจิต    
เป็นต้น ชื่อว่าจักขวาทิจตุจิตตะ ฯ อันประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ชื่อว่าอุเปกขกะ ฯ ลง ณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1411, ลง ก อาคมหลังตัทธิต ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ใน
สูตร สพฺพโต โก1412 ฯ ที่อาศัยแห่งกาย ชื่อว่ากายนิสสยะ อันเป็นที่อาศัยแห่งกายด้วย อันเป็น  
โผฏฐัพพารมณ์ด้วย ชื่อว่ากายนิสสยโผฏฐัพพภูตะ เป็นเอกเทสสรูเปกเสสสมาส ฯ ตุ -ศัพท์ เป็น
ความหมายของ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ความมีแห่งพลัง ชื่อว่าพลวัตตะ ฯ อันอาศัยกาย ชื่อว่า
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กายิกะ ฯ ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิตกตฺเถสุ จ 1413 ฯ 
อันมีท่ามกลางแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนา ชื่อว่ามัชฌะ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  
ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1414 ฯ เวทนาอันมีในท่ามกลางแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนา แห่งกายวิญญาณ
จิตใด กายวิญญาณจิตนั้น ชื่อว่ามัชฌเวทนะ ฯ วัตถุที่อาศัยแห่งปัจจัยใดเสมอกัน ปัจจัยนั้น ชื่อว่ า
สมานนิสสยะ ฯ อันเป็นอนันตระด้วย อันเป็นอนันตระนั้น เป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
อนันตรปัจจยะ ฯ ชื่อว่าโสเปกขะ เพราะเป็นไปพร้อมกับอุเบกขาเวทนา ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วย
สูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1415 ฯ  
 บทว่า วตฺถาลมฺพสภาวาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภูติกาน  ฯ บทว่า ภูติกาน  เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า ฆฏฺฏน  ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า ฆฏฺฏน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ทุพฺพล  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฆฏฺฏน  ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุในบทว่า อุเปกฺขก  ฯ บทว่า จกฺขฺวาทิจตุจิตฺต  
เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อุเปกฺขก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขฺวาทิจตุจิตฺต  ฯ บทว่า กายนิสฺสย-   
โผฏฺ พฺพภูตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ฆฏฺฏนาย ฯ บทว่า ฆฏฺฏนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
พลวตฺตา ฯ บทว่า พลวตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า มชฺฌเวทน  ฯ บทว่า วิญฺ าณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ สอง
บทว่า กายิก  มชฺฌเวทน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิญฺ าณ  ฯ บทว่า สมานนิสฺสโย เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า อนนฺตรปจฺจโย ฯ บทว่า ยสฺมา เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า อนนฺตรปจฺจโย เป็นบทกัตตาในบทว่า 
นตฺถิ ฯ  บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า โสเปกฺข  ฯ สองบทว่า ทุพฺพล  โสเปกฺข  เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺน  ฯ บทว่า อาลมฺเพ เป็นบทอาธาระในบทว่า โสเปกฺข  ฯ บทว่า สมฺปฏิจฺฉนฺน  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า สงฺคหคาถา ฯ  
 (224) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้รูปวิเคราะห์ในบทว่า กุสลวิปากาเหตุกจิตฺตานิ จึงกล่าวว่า 
กุสลสฺส เป็นต้น ฯ จิตที่เป็นอเหตุกะ เพราะเว้นจากสัมปยุตเหตุด้วย เป็นวิบากแห่งกุศลจิตด้วย 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบาก ฯ 
 ด้วยบทว่า สมฺปยุตฺตเหตุวิรหโต นี้ ย่อมห้ามเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้น ฯ การเว้น ชื่อว่าวิรหะ 
อันเว้นจากสัมยุตตเหตุทั้งหลาย ชื่อว่าสัมปยุตตเหตุวิรหะ ฯ จ-ศัพท์ย่อมให้รู้จิต 2 ดวง คือ วิบากจิต
และอเหตุกจิต 
 บทว่า กุสลสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิปากานิ ฯ สองบทว่า วิปากานิ อเหตุกจิตฺตานิ 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิมานิ จิตฺตานิ ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตเหตุวิรหโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
อเหตุกะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า อเหตุกจิตฺตานิ เป็นบทสัญญา ฯ 
 วิบากแห่งกุศลจิต ชื่อว่ากุสลวิปากะ เหตุแห่งจิตเหล่านั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น จิต
เหล่านั้น ชื่อว่าอเหตุกะ จิตคืออเหตุกะ ชื่อว่าอเหตุกจิตตะ กุศลวิบากด้วย กุศลวิบากเหล่านั้น เป็น
อเหตุกจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากุสลวิปากาเหตุจิตตะ ฯ 
 (225) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ก็อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบาก เกิดจากชนกเหตุ 
(เหตุที่ท าให้เกิดขึ้น) มิใช่หรือ อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้น ได้ชื่อว่า อเหตุกจิต ได้อย่างไร ดังนี้ 
จึงกล่าว นิพฺพตฺตก- เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ความจริง อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากนี้ แม้ส าเร็จด้วย
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อ านาจเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้น ก็ย่อมเรียกได้ว่า เป็นอเหตุกะ ด้วยอ านาจสัมปยุตเหตุมีอโลภเหตุเป็นต้น 
เพราะเมื่อก าหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ คือ ด้วยอ านาจเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้น อเหตุกจิตฝ่ายกุศล
วิบากเหล่านี้จะไม่มีความต่างกันจากมหาวิบากจิตทั้งหลาย ฯ 
 ชื่อว่านิพพัตตกะ เพราะวิเคราะห์ว่า นิพฺพตฺเตติ ความว่า เหตุใดย่อมให้วิบากเกิดขึ้น 
เพราะเหตุนั้น เหตุนั้น ชื่อว่านิพพัตตกะ ฯ นิ บทหน้า วตุ-ธาตุความหมายว่า เกิด-ให้เกิด, ณฺวุ ปัจจัย 
ฯ ชื่อว่าเหตุ เพราะผลย่อมเป็นไปด้วยกุศลกรรมนั่น หมายถึงกามาวจรกุศลที่ให้ผลเกิดแก่ตน ฯ อันให้
ตนเกิดขึ้นด้วย อันให้ตนเกิดขึ้นนั้น เป็นเหตุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านิพพัตตกเหตุ ความเกี่ยวข้อง 
ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งเหตุอันให้ตนเกิดขึ้น ชื่อว่านิพพัตตกเหตุวสะ ฯ วิบากชื่อว่านิปผันนะ 
เพราะส าเร็จแล้ว ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แม้ก็จริง) ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ความเกี่ยวข้อง
แห่งเหตุที่ประกอบกัน ชื่อว่าสัมปยุตตเหตุวสะ ฯ เอว-ศัพท์ห้ามเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้น ฯ โวหารคือชื่อ
ว่าเป็นอเหตุกะ ชื่อว่าอเหตุกโวหาระ ฯ โดยประการอ่ืน ชื่อว่าอิตรถา ฯ ท่านอาจารย์จึงได้กล่าวว่า 
ด้วยอ านาจเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้น ฯ วิบากอันมาก คืออันบุคคลบูชาแล้ว ด้วยความบริบูรณ์แห่งองค์มี 
สหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้น ชื่อว่ามหาวิปากะ ฯ ความมี ชื่อว่าสัมภวะ ความมีหามิได้ ชื่อว่าอสัมภวะ 
ความไม่มีแห่งความต่างกัน ชื่อว่านานัตตาสัมภวะ ฯ 
 บทว่า นิ พฺพตฺตกเหตุกวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า นิปฺผนฺนานิ  ฯ บทว่า     
นิปฺผนฺนานิปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอตานิ ฯ บทว่า เอตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า ลภนฺติ ฯ บท
ว่า สมฺปยุตฺตเหตุวเสเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ลภนฺติ ฯ บทว่า อเหตุกโวหาร  เป็นบทกรรม
ในบทว่า ลภนฺติ ฯ บทว่า อิตรถา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อสมฺภวโต ฯ บทว่า มหาวิปาเกหิ 
เป็นบทอปาทานะในบทว่า นานตฺต- ฯ บทว่า อิเมส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นานตฺต - ฯ บทว่า 
นานตฺตาสมฺภวโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า ลภนฺติ ฯ 
 ในบทว่า อิตรถา มหาวิปาเกหิ อิเมส  นานตฺตาสมฺภวโต นี้มีอธิบายความว่า เมื่อได้ชื่อว่า 
เป็นสเหตุกะ ด้วยอ านาจเหตุอันยังตนให้เกิดขึ้น วิบากจิตเหล่านี้ จะไม่มีความต่างกันจากมหาวิบากจิต
ทั้งหลาย เพราะเหตุไร เพราะวิบากจิตทั้ง 2 ดวงมีความเสมอเหมือนกันโดยชื่อว่า เป็นสเหตุกะ ฯ 
 (226) พึงทราบการตั้งค าถาม กึ ปเนตฺถ เป็นต้น ดังนี้ ฯ ในกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบาก
จิตเหล่านี้ มีอะไรเป็นเหตุ ท่านอาจารย์จึงมิได้ลงศัพท์ว่า อเหตุกะ ในค าลงท้ายแห่งอกุศลวิบากจิต 
เหมือนมิได้ลงศัพท์ว่า อเหตุกะ ในค าลงท้ายแห่งกุศลวิบากนีเ้ล่า ฯ 
 ในสองบทว่า กึ การณ  ลงปฐมาวิภัตติ ด้วยสูตร การณตฺเถ เหตุกึยเตหิ ป มา1416 ฯ ปน-
ศัพท์ เป็นปักขันตระ ฯ ค าลงท้ายแห่งอกุศลวิบาก ชื่อว่าอกุสลวิปากนิคมนะ ฯ ชื่อว่าคหณะ เพราะถูก
ลงด้วยรูปศัพท์นั่น การลงศัพท์ว่า อเหตุกะ ชื่อว่าอเหตุกัคคหณะ ฯ 
 กึ-ศัพท์ เป็นบทปุจฉา ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า อกุสลวิปาก เป็นบท 
นิทธารณียะ ฯ บทว่า การณ  เป็นบทเหตุในบทว่า น กต  ฯ ยถา-ศัพท์ เป็นอุปมา ฯ บทว่า อิธ เป็นบท
อาธาระในบทว่า น กต  ฯ บทว่า อเหตุกคฺคหณ  เป็นบทกรรมในบทว่า กต  ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ 
อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า ปุจฺฉา ฯ 
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 (227) ประกอบความว่า เพราะไม่มีปรากฏที่ไหนอีก เมื่อเป็น อเหตุกะ ท่านอาจารย์จึงลง
ศัพท์ว่า อเหตุกะ เพราะไม่มีความเป็นไปท่ีผิด ฯ 
 ความเป็นไปตรงหน้า ชื่อว่าอภิจาระ ฯ จร-ธาตุมีความหมายว่า ไป ฯ การไป ชื่อว่า  
ปวัตตนะ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ1417 ฯ ความเป็นไปตรงหน้า ที่ไม่ผิดเพ้ียน ชื่อว่าพยภิจาระ 
คือกิริยาคือความไม่ผิดเพ้ียน ฯ ความไม่มีแห่งความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียน ชื่อว่าพยภิจาราภาวะ คือ
ความไม่ผิดเพ้ียนเปลี่ยนแปลงในความเป็นอเหตุกะ ฯ บทว่า พฺยภิจาราภาวโต เป็นบทญาปกเหตุใน
บทว่า น กต  ฯ 
 (228) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าค าว่า ท่านอาจารย์ไม่ลงศัพท์ว่า อเหตุกะ เพราะไม่มีปรากฏ
ที่ไหนอีก ดังนี้ให้มั่น จึงกล่าวว่า สติ เป็นต้น ฯ เชื่อมความว่า ความจริง เมื่อความเป็นไปได้แห่ง
เนื้อความต่าง ๆ และความผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไป มีอยู่ บทวิเสสนะก็พึงมีประโยชน์ ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ความเป็นไปได้ ชื่อว่าสัมภวะ คือการประกอบ ฯ สมฺภว-ศัพท์ 
กล่าวถึงการประกอบ เหมือนในประโยคว่า การประกอบเป็นเหตุแห่งการรับเป็นต้น ฯ ความเป็นไปที่
ไม่ผิดเพ้ียน ชื่อว่าพยภิจาระ หมายถึงกิริยาคือความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียนในการรับเอาเนื้อความใด
เนื้อความหนึ่ง ฯ ก็ความเป็นไปได้เป็นเหตุแห่งความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียน ฯ ส่วนความเป็นไปที่ไม่
ผิดเพ้ียนเป็นผลของความเป็นไปได้ ฯ จริงอย่างนั้น เมื่อกล่าวว่า บุรุษ ก็หมายเอาคนที่ไม่ได้มีสภาพ
กว้างขวาง เรียกว่าสัมภวะ-ความเป็นไปได้ ฯ เมื่อมีค าสามัญชาติ ก็หมายเอาคนที่มีสภาพกว้างขวาง 
เรีกว่าพยภิจาระ-ความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียน เพราะฉะนั้น ด้วย มหนฺต-ศัพท์ จึงท าให้บุรุษพิเศษขึ้น ฯ 
ท่านอาจารย์จักกล่าวว่า ถามว่า ในกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตเหล่านี้ มีอะไรเป็นเหตุ ท่าน
อาจารย์จึงมิได้ลงศัพท์ว่า อเหตุกะ ในค าลงท้ายแห่งอกุศลวิบากจิต เหมือนในค าลงท้ายแห่งกุศลวิบาก
จิตนี้เล่า ฯ เฉลยว่า เพราะไม่มีปรากฏที่ไหนอีก ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น สมฺภเว จ พฺยภิจาเร จ ฯ 
ชื่อว่าวิเสสนะ เพราะวิเคราะห์ว่า วิเสสยติ พฺยวจฺฉิชฺชติ กุโตจิ กิญฺจิ อเนน ความว่า สามัญชาติมีชาติ
วัวเป็นต้น ย่อมพิเศษกว่าชาติช้าง และชาติม้าเป็นต้นบางชาติ ด้วยเครื่องหมายนั่น เพราะเหตุนั้น 
เครื่องหมายมีชาติเป็นต้นนั้น ชื่อว่าวิเสสนะ ฯ ชื่อว่าอัตถะ เพราะมีผลเป็นไป คือประโยชน์ ชื่อว่า 
สาตถะ เพราะเป็นไปพร้อมกับประโยชน์ ฯ สิยา-ศัพท์ เป็นนิบาต เพราะเหตุนั้น จึงมีความหมายว่า 
ภวติ-ย่อมมี ฯ เมื่อมีความเป็นไปได้อยู่ บทที่เป็นวิเสสนะก็พึงมีประโยชน์ อธิบายว่า เมื่อมีความเป็นไป
ที่ไม่ผิดเพ้ียนอยู่ บทที่เป็นวิเสสนะพึงมีประโยชน์ ฯ ความเป็นไปได้มีอยู่ในที่ใด ความเป็นไปที่ไม่
ผิดเพ้ียนก็ย่อมมีอยู่ในที่นั้น ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะไม่มีการเว้นเหตุแห่งผล ฯ ความเป็นไปที่ไม่
ผิดเพ้ียนมีอยู่ในที่ใด ความเป็นไปได้ก็มีอยู่ในที่นั้น ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะความเป็นไปที่ไม่
ผิดเพ้ียนเป็นผลของความเป็นไปได้ ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาจึงกล่าวไว้ว่า  เมื่อ
กล่าวถึงสามัญชาติที่เป็นประโยชน์ บทวิเสสนะก็พึงมีประโยชน์  ฯ ส่วนในขุททกสิกขาฎีกาชื่อว่า  
สุมังคลัปปสาทนีย์ มีปาฐะที่ประกอบด้วย จ-ศัพท์ก็มี ปาฐะที่เว้นจาก จ-ศัพท์ก็มี ฯ ก็ท่านอาจารย์
กล่าวว่า เมื่อความเป็นไปได้และความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียนมีอยู่ บทวิเสสนะย่อมมีประโยชน์ ดังนั้น บท
วิเสสนะว่า มชฺฌเทเส ย่อมเป็นไปตรงหน้าส่วนที่ไม่ใช่ท่ามกลาง เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า การผูกติด
ค ารวมที่ซ่อนค ารวมย่อมส าเร็จได้ในส่วนที่ไม่ใช่ท่ามกลาง ฯ พระวาจิสสราจารย์กล่าวไว้ว่า เมื่อ
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ประกอบเพียง ปุคฺคล-ศัพท์ไว้ พึงมีความเป็นไปได้แห่งการรับเอาแม้ของตนเอง เพราะฉะนั้น การ
ประกอบศัพท์อ่ืน เพ่ือความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียนก็ย่อมมี เมื่อมีความเป็นไปได้และความเป็นไปที่ไม่
ผิดเพี้ยน บทวิเสสนะก็พึงมีประโยชน์ ดังนี้ ฯ อาจารย์วิมลพุทธิกล่าวไว้ว่า มีความเก่ียวเนื่องกันอย่างนี้
ว่า ก็เมื่อมีความไปได้ ความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียนก็ย่อมมี เมื่อมีความเป็นไปที่ไม่ผิดเพ้ียน บทวิเสสนะก็
พึงมีประโยชน์ ดังนี้ ฯ ท่านอาจารย์มุ่งกล่าวค าที่จะกล่าวข้างต้นนั้นว่า อกุศลวิบากจิต (7 ดวง) ย่อมไม่
มีความเป็นไปได้โดยความเป็นสเหตุกะ แม้ในกาลบางคราว เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์ไม่ให้ต่างไป
ด้วยบทว่า อเหตุกะ เพราะไม่มีความเป็นไปที่ผิดเพ้ียนจากความเป็นอเหตุกะแล ฯ แม้กระนั้น บท
สัมพันธ์นั้น ย่อมไม่ถูกเพราะไม่เกี่ยวข้องกับ จ-ศัพท์ ในบทว่า พฺยภิจาเร จ ก็เมื่อความสัมพันธ์อย่างนี้ 
จึงไม่ควรใส่ จ-ศัพท์เข้ามา ฯ 
 (229) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า กสฺมา ปน พฺยภิจาราภาว - จึงกล่าวว่า อกุสล-     
วิปากาน  เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็อกุศลวิบากจิต (7 ดวง) ย่อมไม่มีความเป็นไปได้โดยความ
เป็นสเหตุกะ แม้ในกาลบางคราว เพราะไม่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบด้วยสัมปโยคเหตุทั้งหลาย  
มีอโลภะเป็นต้น อันเป็นข้าศึกกันต่อธรรมที่มีโทษมีโลภะเป็นต้น โดยความเป็นวิบากแห่งธรรมที่มีโทษ
มีโลภะเป็นต้น และเพราะธรรมทั้งหลายที่มีสภาวะไม่มีโทษเป็นอัพยากฤตโดยตน ผิดจากสัมปโยคะ 
ด้วยอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้น เพราะฉะนั้น อกุศลวิบากจิต 7 ดวง เหล่านั้น ท่านอาจารย์ไม่ให้ต่างไป
ด้วยบทว่า อเหตุกะ เพราะไมม่ีความเป็นไปที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นอเหตุกะแล ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ โลภะเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมที่มีโทษเหล่าใด ธรรมที่มีโทษ
เหล่านั้น ชื่อว่าโลภาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาโทสะและโมหะ ฯ ชื่อว่าวัชชะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
วชฺเชตพฺโพ ความว่า อกุศลธรรมใด อันบัณฑิตพึงเว้น คือละเว้น เพราะเหตุนั้น อกุศลธรรมนั้น ชื่อว่า
วัชชะ หมายถึงอกุศลธรรมมีอหิริกะเป็นต้นนอกจากโลภะเป็นต้น ฯ วชฺ โช นั่นเอง เป็น อวชฺโช ฯ อ 
นิบาตใช้ในตัพภาวะ ดุจในประโยคว่า อนวชฺชมริฏ  เป็นต้น ฯ ชื่อว่าสาวัชชะ เพราะเป็นไปพร้อมกับ
โทษ อันมีโทษมีโลภะเป็นต้นด้วย อันมีโทษมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าสาวัชชธัมมะ อันมีโลภะเป็นต้นด้วย อันมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้น เป็นธรรมมีโทษด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าโลภาทิสาวัชชธัมมะ วิบากแห่งธรรมมีโทษมีโลภะเป็นต้น ชื่อว่าโลภาทิสาวัชชธัมมวิปากะ 
ความเป็นแห่งวิบากแห่งธรรมมีโทษมีโลภะเป็นต้น ชื่อว่าโลภาทิสาวัชชธัมมวิปากภาวะ ฯ ชื่อว่าวิธุระ 
เพราะวิเคราะห์ว่า วิธนฺติ ความว่า ธรรมมีอโลภะเป็นต้นเหล่าใด ย่อมก าจัด คือเบียดเบียนธรรมมี 
โลภะเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าวิธุระ ฯ วิธ-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อูร 
ปัจจัย ด้วยสูตร วิทาทีหฺยูโร1418 ฯ ธรรมอันเป็นข้าศึก คือเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมที่มีโทษมีโลภะเป็นต้น 
ชื่อว่าตัพพิธุระ หรือว่า ธรรมที่ต่างกันจากธรรมที่มีโทษมีโลภะเป็นต้น ชื่อว่าตัพพิธุระ ฯ อโลภะ เป็น
เบื้องต้นแห่งธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าอโลภาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมายเอาอโทสะและ   
อโมหะ ฯ การประกอบ ชื่อว่าสัมปโยคะ การไม่ประกอบ คือไม่เกี่ยวข้องกัน ชื่อว่าอโยคะ การไม่
เกี่ยวข้องกันด้วยการประกอบ ชื่อว่าสัมปโยคาโยคะ ฯ บทว่า สย  คือด้วยตนเอง ฯ โทษทั้งหลายมี
ราคะเป็นต้น ย่อมไม่มีแก่ธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่านิรวัชชะ ย่อมเป็นไปพร้อมกับภาวะ คือ
ลักษณะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสภาวะ ธรรมที่ไม่มีโทษด้วย ธรรมที่ไม่มีโทษเหล่านั้น เป็นสภาวะด้วย 
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เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านิรัชชสภาวะ อันเป็นอัพยากฤตด้วย อันเป็นอัพยากฤตนั้น เป็นธรรมที่มีสภาวะ
ไม่มีโทษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัพยากตนิรวัชชสภาวะ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
อันมีโลภะเป็นต้นด้วย อันมีโลภะเป็นต้นนั้น เป็นอกุศลธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโลภาทิอกุสล-
ธัมมะ อันประกอบด้วยอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้น ชื่อว่าโลภาทิอกุสลธัมมสัมปโยคะ ฯ ความผิดเพ้ียน 
ชื่อว่าวิโรธะ ความผิดเพ้ียนกับการประกอบด้วยอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้น ชื่อว่าโลภาทิอกุสลธัมม -
สัมปโยควิโรธะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น สมฺปโยคาโยคโต จ โลภาทิอกุสลธมฺมสมฺปโยควิโรธโต จ 
ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นสัมภาวนัตถะ ฯ อธิบายว่า การกล่าวอะไร จะมีตลอดเวลา ฯ ความเป็นแห่งสเหตุกจิต
ทั้งหลาย ชื่อว่าสเหตุกตา ฯ ความเป็นไปได้ ชื่อว่าสัมภวะ ฯ ความเป็นแห่งอเหตุกจิตทั้งหลาย ชื่อว่า  
อเหตุกภาวะ ฯ ความไม่มีความผิดเพ้ียน ชื่อว่าอัพยภิจาระ ความไม่มีความผิดเพ้ียนจากความเป็น
อเหตุกจิต ชื่อว่าอแหตุกภาวาพยภิจาระ ฯ บทว่า อเหตุกะ ชื่อว่าอเหตุกปทะ ฯ 
 บทว่า อกุสลวิปากาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมฺภโว ฯ บทว่า โลภาทิสาวชฺชธมฺม-     
วิปากภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ตพฺพิธุเรหิ ฯ บทว่า ตพฺพิธุเรหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
อโลภาทีหิ ฯ บทว่า อโลภาทีหิ เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สมฺปโยค- ฯ บทว่า สมฺปโยคาโยคโต 
เป็นบทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า สย  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อพฺยากต- ฯ บทว่า อพฺยากต-
นิรวชฺชสภาวาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิโรธโต ฯ บทว่า โลภาทิอกุสลธมฺมสมฺปโยควิโรธโต จ เป็น
บทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า กทาจิปิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า สมฺภโว ฯ บทว่า สเหตุกตาย เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺภโว ฯ บทว่า สมฺภโว เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท
เหตุในบทว่า อพฺยภิจารโต ฯ บทว่า อเหตุกภาวาพฺยภิจารโต เป็นบทเหตุในบทว่า น วิเสสิตพฺพานิ ฯ 
น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า ตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า วิเสสิตพฺพานิ ฯ บทว่า อเหตุกปเทน เป็น
บทกรณะในบทว่า วิเสสิตพฺพานิ ฯ บทว่า วิเสสิตพฺพานิ เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบท
สมาปันนะ ฯ 
 (230) ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า อิทานิ อเหตุกาธิกาเร อเหตุก- ดังนี้เป็นต้น มีอธิบาย
ความดังต่อไปนี้ ฯ 
 ท่านอาจารย์ประสงค์จะให้รู้ว่า กิริยาจิตฝ่ายอเหตุกะทั้งหลายท่านแสดงไว้ในฐานะนี้ โดย
ความเป็นทั่วไปแห่งอเหตุจิต มิได้แสดงไว้ในฐานะของตน ดังนี้ จึงวางบทอาธาระว่า อเหตุกาธิกาเร ฯ 
ก็ในพระบาลี อารมณ์กล่าวคือล าดับแห่งกิริยาจิตที่เป็นสเหตุกะ เป็นอารมณ์ของกิริยาจิตที่เป็น     
อเหตุกะ ฯ ชื่อว่าอธิการะ เพราะวิเคราะห์ว่า อธิกริยนฺติ เอตฺถ ความว่า อเหตุกจิตทั้งหลาย อัน
อาจารย์ย่อมเปล่งเสียงในอารมณ์นี้ เพราะเหตุนั้น อารมณ์นั้น ชื่อว่าอธิการะ ฯ ที่ คื ออารมณ์แห่ง 
อเหตุกจิตทั้งหลาย ชื่อว่าอเหตุกาธิการะ ฯ เหตุแห่งจิตเหล่านั้นไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอเหตุกะ ฯ 
เพียงการกระท าจากการเป็นไม่ได้แห่งการให้ผล ชื่อว่ากิริยา ฯ จิตคือกริยา ชื่อว่ากริยาจิตตะ อันไม่มี
เหตุด้วย อันไม่มีเหตุนั้น เป็นกริยาจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอเหตุกกริยาจิตตะ ฯ ปิ-ศัพท์ ย่อม
รวบรวมว่า ท่านมิได้แสดงอเหตุกวิบากจิตเพียงอย่างเดียว ฯ บทว่า กิจฺจเภเทน ความว่า โดยประเภท
แห่งกิจมีอาวัชชนกิจ 2 อย่างและชวนกิจ 1 อย่าง ฯ โดยประการ 3 ชื่อว่าติธา ฯ 
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อเหตุกาธิกาเร เป็นบทอาธาระใน
บทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า อเหตุกกฺริยาจิตฺตานิปิ เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า กิจฺจเภเทน เป็น
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บทตติยาวิเสสนะในบทว่า ติธา ฯ บทว่า ติธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ทสฺเสตุิ 
เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อุเปกฺขาสหคตนฺติ อาทิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ   
 (231) จิตชื่อว่าปัญจทวาราวัชชนะ เพราะวิเคราะห์ว่า นึกถึงอารมณ์ที่กระทบปัญจทวารมี
จักขุทวารเป็นต้น คือกระท าการค านึงในอารมณ์ที่กระทบนั้น หรือไม่ให้จิตสันดานเป็นไปด้วยอ านาจ
เป็นภวงัคจิต แล้วให้น้อมไปเพือ่ความเป็นวิถีจิต ได้แก่ มโนธาตุจิตฝ่ายอเหตุกกิริยาฯ  
 จักขุเป็นเบื้องต้นแห่งทวารใด ทวารนั้น ชื่อว่าจักขวาทิ ทวารทั้งหลาย 5 ชื่อว่าปัญจ-   
ทวาระ ทิคุสมาสเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ ด้วยสูตร ทิคุสฺเสกตฺต 1419 จักขุเป็นต้นด้วย จักขุเป็นต้นนั้น 
เป็นทวาร 5 ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจักขวาทิปัญจทวาระ ฯ อา บทหน้า วช-ธาตุมีความหมายว่า 
ท าไว้ในใจ-การใคร่ครวญ-การค านึงถึง, ความแปรปรวน ฯ เพราะฉะนั้น จึงไขความว่า อาโภค  กโรติ-
ย่อมท าการค านึง ฯ ความสืบเนื่องของจิต ชื่อว่าจิตตสันตานะ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งภวังคจิต ชื่อว่า
ภวังควสะ ฯ ความเป็น คือความเป็นไป ชื่อว่าภาวะ ความเป็นไปแห่งวิถีจิต ชื่อว่าวีถิจิตตะ ฯ การไข
ความของบทว่า อาวชฺเชติ-ย่อมนึกถึง เป็น ปริณาเมติ-ย่อมให้น้อมไป ฯ 
 บทว่า จกฺขฺวาทิปญฺจทฺวาเร เป็นบทอาธาระในบทว่า ฆฏิต- ฯ บทว่า ฆฏิต  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า อารมฺมณ  ฯ บทว่า อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาวชฺเชติ ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบท  
อาธาระในบทว่า อาโภค  ฯ บทว่า อาโภค  เป็นบทกรรมในบทว่า กโรติ ฯ บทว่า จิตฺตสนฺตาน  เป็นบท
กรรมในสองบทว่า อทตฺวา ปริณาเมติ ฯ บทว่า ภวงฺควเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺติตุิ ฯ 
บทว่า ปวตฺติตุิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อทตฺวา ฯ บทว่า อทตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
ปริณาเมติ ฯ บทว่า วีถิจิตฺตภาวาย เป็นบทตทัตถสัมปทานะในบทว่า ปริณาเมติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท
เหตุ ฯ บทว่า ปญฺจทฺวาราวชฺชน  เป็นบทสัญญา ฯ ในรูปวิเคราะห์ที่ 1 เป็นสุทธกัตตุสาธนะ ในรูป
วิเคราะห์ที่ 2 เป็นเหตุกัตตุสาธนะ ฯ  
 (232) ก็กิริยาจิตฝ่ายอเหตุกะ 3 ดวง ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีตามล าดับอย่างนี้ว่า        
อาวัชชนจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา อันเป็นมโนธาตุฝ่ายอเหตุกกิริยา 1 หสิตุปปาทจิตที่สหรคต
ด้วยโสมนัสเวทนา อันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกิริยา 1 โวฏฐัพพนจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขา
เวทนา อันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกิริยา 1 ดังนี้ ก็ในที่นี้ ท่านกล่าวไว้ตามล าดับการเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความย่อท่ีพึงได้ จึงกล่าวว่า กฺริยาเหตุกมโนธาตุจิตฺตํ เป็นต้น 
ฯ 
 แม้ในตอนต้น ก็มีนัยเดียวกัน ฯ การกระท า ชื่อว่ากริยา เหตุแห่งจิตนั่น ไม่มี เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอเหตุกะ อเหตุกะคือกริยา ชื่อว่ากริยาเหตุกะ ธาตุ คือ มโน ชื่อว่ามโนธาตุ อันเป็นมโน
ธาตุด้วย อันเป็นมโนธาตุนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามโนธาตุจิตตะ อันเป็นอเหตุกริยาด้วย 
อันเป็นอเหตุกกริยานั้น เป็นมโนธาตุจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากริยาเหตุกมโนธาตุจิตตะ ฯ 
 (233) ประกอบความว่า ภวังคจิต (คือภวังคุปัจเฉทะ) ที่เป็นอนันตรปัจจัยแก่อาวัชชนจิต 
(คือปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิต) ชื่อว่ามโนทวาร ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะเป็น
ทางด าเนินไปคือเป็นทวารด าเนินไปแห่งวิถีจิตทั้งหลาย ฯ จิตชื่อว่ามโนทวาราวัชชนะ เพราะวิเคราะห์
ว่า ค านึงถึงอารมณ์ที่ปรากฏ ด้วยอ านาจอารมณ์มีรูปารมณ์ที่ ได้เห็น สัททารมณ์ที่ ได้ยิน และ         

                                                      

 1419 รูป. -/349/232. 



 292 

คันธารมณ์เป็นต้นที่ไดท้ราบเป็นต้นในมโนทวารนั้น หรือน้อมจิตสันดานไปโดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล 
ฯ 
 อันเป็นอนันตรปัจจัยด้วย อันเป็นอนันตรปัจจัยนั้น เป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
อนันตรปัจจยภูตะ ฯ จิตคือภวังค์ ชื่อว่าภวังคจิตตะ คือภวังคุปัจเฉทะ ฯ ชื่อว่ามนะ เพราะรู้อารมณ์ ฯ 
วิถีจิตย่อมด าเนินไปด้วยจิตนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทวาระ ฯ ทฺวาร-ธาตุมีความหมายว่า ทางแห่ง
การเป็นไป, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1420, ลบ ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1421 ฯ ทวารแห่งใจทั้งหลาย คือแห่งวิถีจิตทั้งหลาย ชื่อว่ามโนทวาระ ฯ 
เปลี่ยน อ ท้าย มน-ศัพท์ เป็น โอ ด้วยสูตร เอเตสโม โลเป1422 ฯ จิตทั้งหลายที่เป็นไปสืบเนื่องต่อ ๆ 
กันมาแห่งวิถี ชื่อว่าวีถิจิตตะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ จิตชื่อว่ามุขะ เพราะเกี่ยวข้องกับความ
เป็นไป ฯ มุ-ธาตุมีความหมายว่า ผูก-พันธ์, ลง ข ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1423 ฯ 
ทางแห่งความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติมุขะ ความเป็นแห่งทางแห่งความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติมุขภาวะ ฯ ชื่อ
ว่าทิฏฐะ เพราะวิเคราะห์ว่า ทฏฺ พฺพํ ความว่า ธรรมชาตใด อันจักขุพึงเห็น เพราะเหตุนั้น ธรรมชาต
นั้น ชื่อว่าทิฏฐะ คือรูปารมณ์ ฯ ธรรมชาตที่โสตะพึงได้ยิน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุตะ คือสัททารมณ์ 
ฯ ธรรมชาตที่ฆานะเป็นต้นพึงทราบ คือพึงรับเอา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามุตะ คืออารมณ์ 3 มี       
คันธารมณ์เป็นต้น ฯ ธรรมชาตที่จักขุได้เห็นด้วย ที่โสตะได้ยินด้วย ที่ฆานะเป็นต้นได้ทราบด้วย ชื่อ
ว่าทิฏฐสุตมุตะ ธรรมชาตที่จักขุได้เห็น ที่โสตะได้ยินและที่ฆานะเป็นต้นได้ทราบเป็นเบื้องต้นแห่ง
วิญญาณใด วิญญาณนั้น ชื่อว่าทิฏฐสุตมุตาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาธรรมายตนะที่ได้รับทราบ
แล้ว ฯ ชื่อว่าวิญญาตะ เพราะพึงทราบได้ด้วยใจนั่นเอง คือธรรมายตนะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งอารมณ์มีรูปารมณ์ที่ได้เห็น สัททารมณ์ที่ได้ยิน และคันธารมณ์เป็นต้นได้ทราบ  
เป็นต้น ชื่อว่าทิฏฐสุตมุตาทิวสะ ฯ บทว่า วุตฺตนเยน ความว่า ไม่ให้จิตสันดานเป็นไปด้วยอ านาจเป็น
ภวงัคจิต แล้วให้น้อมไปเพื่อความเป็นวิถีจิต ฯ เอว-ศัพท์ เป็นสันนิฏฐานัตถะ ฯ  
 บทว่า ตสฺมึ เป็นบทอาธาระในบทว่า อาปาถ  ฯ บทว่า ทิฏฺ สุตมุตาทิวเสน เป็นบทตติยา- 
วิเสสนะในบทว่า อาปาถ  ฯ สองบทว่า อาปาถ  คต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อารมฺมณ  ฯ บทว่า 
อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาวชฺเชติ ฯ บทว่า วุตฺตนเยเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
ปริณาเมต ิฯ บทว่า จิตฺตสนฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า ปริณาเมติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ  
 (234) อันเป็นมโนด้วย อันเป็นมโนนั้น เป็นวิญญาณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามโน
วิญญาณะ ธาตุคือมโนวิญญาณ ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุ อันเป็นอเหตุกกริยาด้วย อันเป็นอเหตุกกริยา
นั้น เป็นมโนวิญญาณธาตุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากริยาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ อันสหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนาด้วย อันสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนานั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุเปกขา -
สหคตจิตตะ อันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกิริยาด้วย อันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกิริยา
นั้น เป็นจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากริยาเหตุกมโนวิญญาณธาตุ-
อุเปกฺขาสหคตจิตตะ ฯ 
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 (235) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า ก็มโนทวาราวัชชนจิตดวงนี้นั่นแล ชื่อว่าโวฏฐัพพนจิต 
มิใช่จิตดวงอ่ืน ดังนี้ จึงกล่าวว่า อิทเมว จ เป็นต้น ฯ ก็มโนทวาราวัชชนจิตดวงนี้นั่นแล ย่อมตัดสิน
อารมณต์ามท่ีใคร่ครวญแล้วในปัญจทวาร เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงเรียกว่า โวฏฐัพพนจิต ฯ 
 เอว-ศัพท์ ห้ามจิตดวงอ่ืน ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ อารมณ์ชื่อว่าสันตีรณะ เพราะถูก
ใคร่ครวญแล้วโดยชอบ ฯ ลง ยุ ปัจจัยในกรรม ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ 1424 ฯ ตามที่ใคร่ครวญ ชื่อว่า 
ยถาสันตีรณะ ฯ บทว่า ววตฺถเปติ แยกเป็น วิ อว บทหน้า ลบสระ อิ ข้างหน้า, แยกพยัญชนะออกจาก
สระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย1425, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1426, 
เปลี่ยน  เป็น ถ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1427, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติย-       
ป มา1428 ฯ บทว่า โวตฺถพฺพน  ตัดบทเป็น วิ อว ถปน  ฯ วิ อว บทหน้า ป-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-
ยืน-ตั้งอยู่ , ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1429, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา 
ยุณฺวูน 1430, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย1431, ลบสระ อิ 
ข้างหน้า ด้วยสูตร สรา สเร โลปํ1432, เปลี่ยน อว เป็น โอ ด้วยสูตร โอ อวสฺส1433, น าเข้าประกอบกัน 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1434 ฯ  เปลี่ยน  เป็น ถ  และเปลี่ยน ป เป็น ว  ด้วย  จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส 
จ1435, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1436, ซ้อน วฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1437 ฯ 
เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1438 จึงกล่าวว่า โวตฺถพฺพน  ฯ เป็น โวฏฺ พฺพน  ก็มี 
ฯ ต่างกันเพียงเปลี่ยน  เป็น ถ เท่านั้น ฯ เป็น โวฏฺ พฺพณ  ก็มี ฯ เปลี่ยน น เป็น ณ ฯ การเปลี่ยน น 
เป็น ณ นั้น ไม่ถูกต้อง ฯ แต่ในที่อ่ืนใช้เป็น โวฏฺ พฺพ  ก็มี ฯ ลบ น ทิ้ง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคม-
วิการวิปรีตาเทสา จ1439 ฯ ใช้เป็น โวฏฺ าปน  ก็มี ฯ 
 บทว่า อิทเมว เป็นบทกัตตาในบทว่า ววตฺถเปติ เป็นบทกรรมในบทว่า ปวุจฺจติ ฯ บทว่า 
ปญฺจทฺวาเร เป็นบทอาธาระในบทว่า สนฺตีริต  ฯ บทว่า สนฺตีริต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาลมฺพน  ฯ 
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บทว่า อาลมฺพน  เป็นกรรมในบทว่า ววตฺถเปติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ปวุจฺจติ ฯ บทว่า   
โวฏฺ พฺพน  เป็นบทอาการะในบทว่า ปวุจฺจติ ฯ บทว่า ปวุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (236) จิตชื่อว่าหสิตุปบาท เพราะวิเคราะห์ว่า ให้เกิดความยิ้มแย้ม เป็นเหตุกัตตุสาธนะ ฯ 
ก็ในอรรถกถามีปาฐะว่า หสิตุปฺปาทจิตฺตญฺจ ฯ ส่วนในฎีกา ท่านอาจารย์เว้น จิตฺต-ศัพท์ กล่าวรูป
วิเคราะห์ของ หสิตุปฺปาท-ศัพท์นั่นเอง ฯ จิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา อันเป็นมโนวิญญาณธาตุ    
ฝ่ายอเหตุกกิริยา อันเป็นเหตุเพียงอาการยิ้มแย้มในอารมณ์ที่ละเอียดที่ถึงฐานะอันเหมาะสมเป็น
ส าคัญ แห่งพระขีณาสพท้ังหลาย ฯ 
 อาสวะทั้งหลายแห่งบุคคลเหล่าใด หมดสิ้นแล้ว บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าขีณาสวะ เป็น   
อตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ การขึ้น คือการเพิ่มข้ึน หมายถึงการถึงความกว้างขวาง ชื่อว่าอุฬาระ ฯ อุฬ-
ธาตุมีความหมายว่า การขึ้น, ลง อาร ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1440 ฯ อัน
เป็นไปโดยความเป็นของกว้างขวาง ชื่อว่าโอฬาริกะ ฯ อุฬาร-ศัพท์ เป็นศัพท์มีความหมายว่า ภาวะ ฯ 
ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ 1441 ฯ ความเป็นไป
โดยความกว้างขวางหามิได้ ชื่อว่าอโนฬาริกะ ฯ เปลี่ยน น เป็น อนฺ ด้วยสูตร สเร อนฺ 1442 ฯ อันไม่
เป็นไปโดยความกว้างขวาง (ละเอียด) ด้วย อันไม่เป็นไปโดยความกว้างขวางนั้น เป็นอารมณ์ด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอโนฬาริการัมมณะ ฯ การยิ้มแย้ม ชื่อว่าปหัฏฐะ ฯ ป บทหน้า ห ส -ธาตุมี
ความหมายว่า ปีติ-ยินดี, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1443, เปลี่ยน สฺ ท้ายธาตุ พร้อม ต ปัจจัย 
เป็น ฏฺ  ด้วยสูตร สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชห สาทีหิ ฏฺโ 1444, ลบนิคคหิต ที่ ห ส-ธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1445 ฯ การกระท ายิ่ง ชื่อว่าอาการะ การกระท ายิ่งคือการ
ยิ้มแย้ม ชื่อว่าปหัฏฐาการะ หมายถึงอาการคือการยินดี ฯ อาการ -ศัพท์ ใส่เข้ามาเพ่ือบอกให้รู้ว่า  
ปหฏฺ -ศัพท์ เป็นภาววาจก ฯ อาการคือความยิ้มแย้นนั่นเอง เป็นเพียงอาการคือความยิ้มแย้ม ฯ 
มตฺต-ศัพท์ ห้ามอาการคือการร่าเริงยินดีเหมือนปุถุชนและพระเสขบุคคลทั้งหลาย ฯ เหตุเพียงอาการ
คือความยิ้มแย้ม แห่งจิตนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปหัฏฐาการมัตตเหตุกะ ฯ การกระท าด้วย การ
กระท านั้น เป็นอเหตุกะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากริยาเหตุกะ อันเป็นการกระท าที่เป็นอเหตุกะ
ด้วย อันเป็นการกระท าที่เป็นอเหตุกะนั้น เป็นมโนวิญญาณธาตุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากริยามโน-
วิญญาณธาตุ อันสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาด้วย อันสหรคตด้วยโสมนัสเวทนานั้น เป็นจิตด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าโสมนัสสสหคตจิตตะ ฯ อันเป็นมโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกริยาด้วย อันเป็น     
มโนวิญญาณธาตุฝ่ายอเหตุกกริยานั้น เป็นจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
กริยาเหตุกมโนวิญญาณธาตุโสมนัสสสหคตจิตตะ ฯ ด้วยบทว่า ขีณาสวาน  อโนฬาริการมฺมเณสุ   
ปหฏฺ าการมตฺตเหตุก  นี้ ย่อมให้รู้ว่า หสิตุปปาทจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาเท่านั้น โดยประการ   
ทั้งปวง เพราะเกิดขึ้นในอิฏฐารมณ์ในสันดานของพระขีณาสพทั้งหลายเท่านั้น เพ่ือละวิปลาส ฯ 

                                                      

 1440 รูป. -/660/483. 
 1441 รูป. -/374/271. 
 1442 รูป. -/345/230. 
 1443 รูป. -/622/450. 
 1444 รูป. -/626/452. 
 1445 รูป. -/488/351. 



 295 

 บทว่า ขีณาสวาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปหฏฺ าการ- ฯ บทว่า อโนฬาริการมฺมเณสุ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า ปหฏฺ - ฯ บทว่า ปหฏฺ าการมตฺตเหตุก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กฺริยา- 
เหตุกมโนวิญฺ าณธาตุโสมนสฺสสหคตจิตฺต  ฯ บทว่า กฺริยาเหตุกมโนวิญฺ าณธาตุโสมนสฺสสหคตจิตฺต  
เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (237) เพ่ือห้ามบทนั้นว่า ใคร ๆ พึงถือเอาว่า เนื้อความของบทว่า สพฺพถาปิ เหมือน
เนื้อความของบทว่า สพฺพถาปิ ข้างต้น ดังนี้ ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า สพฺพถา เป็นต้น ฯ อกุศลวิบาก-
จิตด้วย กุศลวิบากจิตด้วย กิริยาจิตด้วย ชื่อว่าอกุสลวิปากกุสลวิปากกริยา ความต่างกันแห่งอกุศล-
วิบากจิต กุศลวิบากจิต และกิริยาจิต ชื่อว่าอกุสลวิปากกุสลวิปากกริยาเภทะ ฯ บทว่า อฏฺ ารส เป็น
การก าหนดจ านวน ฯ บทว่า อเหตุกจิตฺตานิ เป็นการแสดงธรรมที่ก าหนดไว้แล้ว ฯ การค านวณ ชื่อ
ว่าคณนะ ฯ คณ-ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1446 ฯ ชื่อว่า
คณนปริจเฉทะ เพราะเป็นเครื่องก าหนดนับ คือกล่าวถึงจ านวน ฯ ชื่อว่าปริจฉินนะ เพราะถูกก าหนด 
ธรรมคือที่ถูกก าหนดแล้ว ชื่อว่าปริจฉินนธัมมะ การแสดงธรรมที่ถูกก าหนดไว้แล้ว ชื่อว่าปริจฉินน -
ธัมมนิทัสสนะ คือกล่าวถึงสิ่งที่ถูกนับ ฯ การพรรณนาความแห่งอเหตุกจิต ชื่อว่าอเหตุกวัณณนา ฯ  

โยชนาการพรรณนาความอเหตุกจิต จบแล้ว 
 

3.4 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องกามาวจรจิต 
 (238) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ประโยชน์ในการใส่คาถาเข้ามา จึงกล่าวว่า เอวํ เป็นต้น ฯ 
ท่านอาจารย์ครั้นแสดงจิต 30 ดวงถ้วน คืออกุศลจิต 12 ดวง อเหตุกจิต 18 ดวง ดังพรรณนามาฉะนี้
แล้ว บัดนี้ หวังจะตั้งชื่อจิตที่พ้นจากจิต 30 ดวงถ้วนเหล่านั้นว่า โสภณจิต จึงกล่าวค าว่า ปาปา
เหตุกมุตฺตานิ ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 12 ดวงด้วย 12 ดวงนั้น เป็นอกุศลจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทวาทสากุสละ อเหตุก
จิตด้วย อเหตุกจิตเหล่านั้น มี 18 ดวงด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอเหตุกัฏฐารสะ อกุศลจิต 12 ดวง
ด้วย อเหตุกจิต 18 ดวงด้วย ชื่อว่าทวาทสากุสลาเหตุกัฏฐารสะ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความ
เกี่ยวข้องแห่งอกุศลจิต 12 ดวงและอเหตุกจิต 18 ดวง ชื่อว่าทวาทสากุสลาเหตุกัฏฐารสวสะ ชื่อว่า 
สมะ เพราะพอดี จ านวน 30 พอดี ชื่อว่าสมติงส 30 พอดีด้วย 30 พอดีนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าสมติงสจิตตะ ฯ ท่านอาจารย์ใส่ สม-ศัพท์เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า จิต 30 ดวงเท่านั้น ไม่หย่อนไม่ยิ่ง
ไปกว่านี้ ฯ อันพ้นจากจิต 30 ดวงถ้วนนั้น ชื่อว่าตัพพินิมุตตะ ฯ โวหารคือชื่อว่า โสภณจิต ชื่อว่า 
โสภณโวหาระ ฯ บทว่า เปตุิ มีอธิบายว่า เพื่อท าการตั้งชื่อ ฯ 
 บทว่า เอว  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า ทฺวาทสากุสลาเหตุกฏฺ ารส
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -ตึส- ฯ บทว่า สมตฺตึสจิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บท
ว่า ทสฺเสตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วุตฺต  ฯ 
บทว่า ตพฺพินิมุตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า โวหาร  ฯ บทว่า โสภณโวหาร  เป็นบทกรรมในบทว่า  
เปตุิ ฯ บทว่า เปตุิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ปาปาเหตุกมุตฺตานีติอาทิ เป็นบท

กรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า วุตฺต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
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 (239) ท่านอาจารย์เมื่อจะไขความในคาถา จึงกล่าวว่า อตฺตนา เป็นต้น ฯ อธิบายว่า จิต
ทั้งหลายที่พ้นจากจิตชื่อว่าปาปะ เพราะให้บุคคลที่ตนอาศัยอยู่ถึงทุกข์มีทุกข์ในอบายภูมิเป็นต้น และ
จากจิตชื่อว่าอเหตุกะ เพราะไม่มีการสัมปโยคะกับเหตุ มีจ านวน 59 ดวง คือกามาวจรจิต 24 ดวง 
มหัคคตจิตและโลกุตตรจิต 35 ดวง อีกอย่างหนึ่ง จิตมี 91 ดวงบ้าง เพราะแยกโลกุตตรจิต 8 ดวง แต่
ละดวงออกเป็นอย่างละ 5 ดวง โดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงเรียกคือตรัสเรียกว่า โสภณจิต เพราะเป็นเครื่องน าคุณอันงามมา และเพราะประกอบด้วยเหตุที่ไม่
มีโทษมีอโลภเหตุเป็นต้น เพราะมีการน าคุณอันงามนั้นมาเป็นเหตุ ฯ 
 บทว่า อตฺตนา คือ อันตนคืออกุศลจิต ฯ ชื่อว่าอธิสยิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อธิสยิตฺถ 
ความว่า บุคคลใด อันอกุศลจิตอาศัยอยู่แล้ว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าอธิสยิตะ เป็นกัมมสาธนะ 
ฯ อธิ บทหน้า สิ-ธาตุมีความหมายว่า เสพ-คบ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1447, วุทธิ อิ เป็น 
เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1448, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1449, เปลี่ยน เอ เป็น อย ด้วยสูตร เอ 
อย1450 ฯ ความสุขย่อมเป็นไปด้วยบุญนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอยะ ฯ อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1451, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1452, เปลี่ยน เอ 
เป็น อย ด้วยสูตร เอ อย1453 ฯ ความเจริญที่เรียกว่าบุญ ไปปราศแล้ว ชื่อว่าอปายะ อบายเป็น
เบื้องต้นแห่งโทษใด โทษนั้น ชื่อว่าอปายาทิ ทุกข์ที่เป็นไปในอบายเป็นต้น ชื่อว่าอปายาทิทุกขะ ฯ ชื่อ
ว่าปาปนะ เพราะให้ถึง เป็นภาวสาธนะ ฯ การให้ถึงทุกข์มีอบายเป็นต้น ชื่อว่าอปายาทิทุกขปาปนะ ฯ 
จิตที่ชื่อว่าปาปะ เพราะให้ถึงทุกข์มีอบายเป็นต้น ฯ การประกอบด้วยเหตุทั้งหลาย ชื่อว่าเหตุ -     
สัมปโยคะ ความไม่มีแห่งการประกอบด้วยเหตุ ชื่อว่าเหตุสัมปโยคาภาวะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น 
ปาเปหิ จ อเหตุเกหิ จ ฯ  20 ดวงอันยิ่งด้วย 4 ดวง ชื่อว่าจตุวีสติ 24 ดวงด้วย 24 ดวงนั้น เป็น 
กามาวจรด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุวีสติกามาวจระ 30 ดวงอันยิ่งด้วย 5 ดวง ชื่อว่าปัญจัตติงสะ 
มหัคคตจิตด้วย โลกุตตรจิตด้วย ชื่อว่ามหัคคตโลกุตตระ 35 ดวงด้วย 35 ดวงเหล่านั้น เป็นมหัคคตจิต
และโลกุตตรจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจัตติงสมหัคคตโลกุตตระ กามาวจรจิต 24 ดวงด้วย 
มหัคคตจิตและโลกุตตรจิต 35 ดวงด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุวีสติกามาวจรปัญจัตติงสมหัคคต
โลกุตตระ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งกามาวจรจิต 24 ดวง และมหัคคตจิตและ 
โลกุตตรจิต 35 ดวง ชื่อว่าจตุวีสติกามาวจรปัญจัตติงสมหัคคตโลกุตตรวสะ ฯ 60 ดวง ขาด 1 ดวง ชื่อ
ว่าเอกูนสัฏฐิ ประมาณแห่งจิตเหล่าใด 59 ดวง จิตเหล่านั้น ชื่อว่าเอกูนสัฏฐิปริมาณะ ฯ ท่านอาจารย์
ใส่ ปริมาณ-ศัพท์เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า เอกูนสฏฺ  ิ-ศัพท์กล่าวถึงการนับ ฯ อถ และ วา ทั้งสองศัพท์ เป็น
นิบาต ท่านอาจารย์กล่าวสองบทว่า อถวา ให้เป็นศัพท์เดียวกัน เพ่ือให้รู้ว่า อถวา -ศัพท์ ใช้ใน
ความหมายว่า ศัพท์ ฯ 8 ดวงด้วย 8 ดวงเหล่านั้น เป็นโลกุตตรจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัฏฐ -
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โลกุตตระ ฯ องค์คือฌาน ชื่อว่าฌานังคะ คือวิตกเป็นต้น การประกอบด้วยองค์คือฌาน ชื่อว่าฌานังค-
โยคะ ประเภทแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน ชื่อว่าฌานังคโยคเภทะ ฯ ในบทว่า กตฺวา นี้ ลง ตฺวา 
ปัจจัยในความหมายว่า เหตุ ด้วย ตุนตฺวานตฺวา วา-โยควิภาคะในสูตร ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุนตฺวาน-
ตฺวา วา1454 ฯ 90 อันยิ่งด้วย 1 ชื่อว่าเอกนวุติ ฯ ปิ-ศัพท์ รวบรวม จิต 59 ดวง ฯ ท่านอาจารย์ได้เรียง
บทว่า จิตฺตานิ ที่วางไว้หลังบทว่า เอกูนสฏฺ  ิ แล้วหมายเอากุศลจิตทั้งหลาย จึงวางบทว่า โสภณ-
คุณาวหนโต นี้ข้างหลังบทว่า เอกนวุติปิ ฯ ชื่อว่าโสภณะ เพราะงดงาม ฯ สุภ-ธาตุมีความหมายว่า 
งดงาม, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1455 ฯ ชื่อว่าคุณะ เพราะประกาศเครื่องค้ าจุนของ
ตน ได้แก่ผลอันพิเศษมีรูปสมบัติเป็นต้น ฯ คุณ-ธาตุมีความหมายว่า ประกาศ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1456 ฯ คุณคือความงดงาม ชื่อว่าโสภณคุณะ ฯ การให้สัตว์เกิด ชื่อว่าอาวหนะ 
เป็นภาวสาธนะ ฯ การให้สัตว์เกิดน าคุณอันงดงามมา ชื่อว่าโสภณคุณาวหนะ ฯ บทว่า ต เหตุกตฺตา นี้ 
ท่านใส่เข้ามาหมายเอาวิบากจิตทั้งหลาย ชื่อว่าเหตุ เพราะเป็นเครื่องเป็นไปแห่งผล คือกุศลจิต เหตุ
แห่งผลเหล่าใดในการให้สัตว์เกิดน าคุณอันงดงามมานั้น ผลเหล่านั้น ชื่อว่าตังเหตุกะ คือวิบาก ฯ ลง
นิคคหิตอาคมข้างหน้า ฯ ความเป็นแห่งเหตุแห่งวิบากนั้น ชื่อว่าตังเหตุกัตตะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบ
เป็น โสภณคุณาวหนโต จ ต เหตุกตฺตา จ ฯ ค าว่า อโลภาทิอนวชฺชเหตุสมฺปโยคโต นี้ ท่านอาจารย์ใส่
เข้ามาหมายเอาโสภณจิตทุกดวง ฯ อโลภะเป็นเบื้องต้นแห่งเหตุเหล่าใด เหตุเหล่านั้น ชื่อว่าอโลภาทิ ฯ 
ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาอโทสเหตุและอโมหเหตุด้วย ฯ โทษแห่งเหตุเหล่าใด ไม่มี เหตุเหล่านั้น ชื่อ
ว่าอนวัชชะ อันไม่มีโทษด้วย อันไม่มีโทษนั้น เป็นเหตุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนวัชชเหตุ อันมี  
อโลภะเป็นต้นด้วย อันมีอโลภะเป็นต้นนั้น เป็นเหตุอันไม่มีโทษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอโลภาทิ -
อนวัชชเหตุ อันประกอบด้วยเหตุอันไม่มีโทษมีอโลภะเป็นต้น ชื่อว่าอโลภาทิอนวัชชเหตุสัมปโยคะ ฯ 
แต่บางคัมภีร์ ไม่มีปาฐะว่า โสภณคุณาวหนโต ต เหตุกตฺตา จ ฯ มีเพียงปาฐะว่า อโลภาทิอนวชฺช-
เหตุสมฺปโยคโต ฯ ก็ปาฐะที่มีอยู่ ย่อมถูกต้อง ฯ บางคัมภีร์มีปาฐะว่า โสภณคุณาวหนโต ต เหตุกตฺตา ฯ 
ปาฐะจึงประกอบด้วย จ-ศัพท์ตัวเดียวว่า อโลภาทิอนวชฺชเหตุสมฺปโยคโต จ ฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น จ-ศัพท์
นั้น จึงรวบรวมในความเป็นเหตุไว้ ฯ บางคัมภีร์ มีปาฐะแม้ว่า อโลภาทิอนวชฺชเหตุสมฺปโยคโต จ 
โสภณคุณาวหนโต ต เหตุกตฺตา จ ดังนี้ ปาฐะนั้น ไม่ถูกต้อง ควรวางสับปลี่ยนปาฐะไว้ใหม่ ฯ บทว่า  
วุจฺจเร มาจาก อุจ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, อนฺเต วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ โย1457, 
เปลี่ยน จฺย เป็น จ ด้วยสูตร ตสฺส จวคฺคยการวการตฺต  สธาตฺวนฺตสฺส1458, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว 
าเน1459, ลง วฺ อาคม ที่ต้นธาตุ และเปลี่ยน อนฺเต วิภัตติ เป็น เร ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  

ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1460 ฯ ไขความเป็น กถิยนฺติ เพราะ อุจ-ธาตุกล่าวถึงแม้ความหมายว่า สละ 
เป็นต้น ฯ 
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 บทว่า อตฺตนา เป็นบทกัตตาในบทว่า อธิสยิตสฺส ฯ บทว่า อธิสยิตสฺส เป็นบทกรรมในบท
ว่า ปาปนโต ฯ บทว่า อปายาทิทุกฺขปาปนโต เป็นบทเหตุในบทว่า ปาเปหิ ฯ สองบทว่า ปาเปหิ     
อเหตุเกหิ จ เป็นบทอปาทานะในบทว่า มุตฺตานิ ฯ บทว่า เหตุกสมฺปโยคาภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า 
อเหตุเกหิ ฯ สามบทว่า มุตฺตานิ เอกูนสฏฺ  ิปริมาณานิ เอกนวุติปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ 
บทว่า จตุวีสติกามาวจรปญฺจตฺตึสมหคฺคตโลกุตฺตรวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เอกูนสฏฺ  ิ- ฯ 
อถวา-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า อฏฺ โลกุตฺตรานิ เป็นกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า ฌานงฺคโยค-
เภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจธา ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็บบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า กตฺวา 
ฯ บทว่า ปญฺจธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า เอกนวุติ 
ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจเร ฯ สามบทว่า โสภณคุณาวหนโต ต เหตุกตฺตา จ      
อโลภาทิอนวชฺชเหตุสมฺปโยคโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า วุจฺจเร ฯ  บทว่า โสภณานีติ เป็นบท     
อาการะในบทว่า วุจฺจเร กถิยนฺติ ฯ บทว่า วุจฺจเร กถิยนฺติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (240) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้การเชื่อมค าว่า โสมนสฺสสหคต  เป็นต้น จึงกล่าวว่า อิทานิ 
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เพราะบรรดาโสภณจิตทั้งหลาย (59 หรือ 91 ดวง) โสภณจิตเฉพาะฝ่าย
กามาวจร (24 ดวง) ท่านพระอนุรุทธาจารย์ยกขึ้นแสดงก่อน และเพราะแม้บรรดาโสภณจิตฝ่าย
กามาวจรเหล่านั้น อัพยากตจิตทั้งหลาย (คือวิบากจิตและกิริยาจิต) มีกุศลจิตน าหน้า (ฉะนั้น) บัดนี้ 
ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงกามาวจรกุศลจิตก่อน  ต่อแต่นั้น แสดงจิตที่เป็นวิบากของ
กามาวจรกุศลจิตนั้น และในล าดับนั้น แสดงกิริยาจิตที่นับเนื่องในชั้นเดียวกันกับวิบากจิตนั้น ประเภท
ละ 8 ดวง โดยความต่างกันแห่งเวทนา ญาณ และสังขาร จึงกล่าวค าว่า โสมนสฺสสหคตํ ดังนี้เป็นต้น 
ฯ 
 เอว-ศัพท์ ห้ามรูปาวจรจิต อรูปาวจรจิตและโลกุตตรจิตทั้งหลาย ฯ กามาวจรกุศลจิต ชื่อ
ว่าอุททิฏฐะ เพราะถูกยกขึ้นแสดง เป็นกัมมสาธนะ ฯ ความเป็นแห่งกามาวจรกุศลจิตที่ถูกยกข้ึนแสดง 
ชื่อว่าอุททิฏฐัตตะ ฯ ปิ-ศัพท์ รวบรวมบรรดาโสภณจิตทั้งหลายอย่างเดียวหามิได้ ฯ กุศลจิตน าหน้า
แห่งอัพยากตจิตเหล่าใด อัพยากตจิตเหล่านั้น ชื่อว่ากุสลปุพพกะ ฯ ลง ก อาคม ด้วยสูตร กฺว จิ 
สมาสนฺตคตานมการนฺโต1461 ฯ ความเป็นแห่งอัพยากตจิตที่มีกุศลจิตน าหน้า ชื่อว่า กุสลปุพพกัตตะ ฯ 
วิบากแห่งกามาวจรกุศลจิตนั้น ชื่อว่าตัพพิปากะ ฯ ล าดับแห่งกามาวจรกุศลจิตนั้น ชื่อว่าตทนันตระ ฯ 
ชั้นเดียวกัน ชื่อว่าเอกภูมิ อันนับเนื่องในชั้นเดียวกัน ชื่อว่าเอกภูมิปปริยาปันนะ อันนับเนื่องในชั้น
เดียวกันกับวิบากจิตนั้น ชื่อว่าตเทกภูมิปริยาปันนะ ฯ เพียงการกระท า ชื่อว่ากริยา จิตคือการกระท า 
ชื่อว่ากริยาจิตตะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น กามาวจรกุสลญฺจ ตพฺพิปากญฺจ กฺริยาจิตฺตญฺจ ฯ 
เวทนาด้วย ญาณด้วย สังขารด้วย ชื่อว่าเวทนาญาณสังขาระ ประเภทแห่งเวทนา ญาณและสังขาร
ทั้งหลาย ชื่อว่าเวทนาญาณสังขารเภทะ ฯ 
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า โสภเณสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ  
บทว่า กามาวจรานเมว เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อุทฺทิฏฺ ตฺตา ฯ บทว่า ป ม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะใน
บทว่า อุทฺทิฏฺ ตฺตา ฯ บทว่า อุทฺทิฏฺ ตฺตา เป็นบทสามัญญเหตุในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า เตสุปิ เป็น
บทนิทธารณะ ฯ บทว่า กามาวจรกุสล  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า อพฺยากตาน  เป็นบทสัมพันธะใน
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บทว่า กุสลปุพฺพกตฺตา ฯ บทว่า กุสลปุพฺพกตฺตา เป็นบทวิเสสเหตุในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทวา ป ม  เป็น
บทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ สามบทว่า กามาวจรกุสล  ตพฺพิปาก  กฺริยาจิตตญฺจ เป็นบทกรรม
ในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ตโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ตทนนฺตร  เป็นบทกาล-
สัตตมีในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ตเทกภูมิปริยาปนฺน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กฺริยาจิตฺต  ฯ บทว่า 
ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า เวทนา าณสงฺขารเภเทน เป็นบทตติยา-      
วิเสสนะในบทว่า อฏฺ ธา ฯ บทว่า อฏฺ ธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ทสฺเสตุิ 
เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคตนฺติอาทิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 (241) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความส่วนย่อย จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ในค าว่า 
โสมนสฺสสหคตํ เป็นต้นนั้น พึงทราบอธิบายความมีรูปวิเคราะห์เป็นต้นดังต่อไปนี้ ฯ ธรรมชาตชื่อว่า
ญาณ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมรู้ คือย่อมรู้ตลอด (ธรรมทั้งหลาย) ตามสภาวะ ฯ 
 ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ คือปกติของตน ฯ ตามสมควรแก่
สภาวะของบัญญัติและปรมัตถ์ ชื่อว่ายถาสภาวะ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า ปฏิวิชฺฌติ เพ่ือแสดงการ
ถือเอาอารมณ์ที่พิเศษคือกิจที่จ าได้และรับรู้ของญาณ ฯ ปฏิ บทหน้า วิท -ธาตุมีความหมายว่า รู้, ติ    
วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1462, เปลี่ยน ทฺย เป็น ฌ ด้วยสูตร ตถา กตฺตริ จ1463, ซ้อน ชฺ 
ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1464 ฯ บทว่า ยถาสภาว  เป็นบทกิริยาวิเสสนะ ฯ ค าเป็นว่า 
โสมนสฺสสหคต  เป็นต้นที่เหลือ มีนัยขั้นตอนเหมือนกับที่กล่าวแล้วเป็นต้นว่า สุนฺทร  มโน ต  วา เอตสฺส 
อตฺถีติ สุมโน ฯ ชื่อว่าวุตตะ เพราะถูกกล่าวแล้ว นัยแห่งค าใดถูกกล่าวแล้ว ค านั้น ชื่อว่าวุตตนยะ ฯ 
เอว-ศัพท์ เป็นสันนิฏฐานัตถะ (มีความหมายว่า สันนิฏฐานะ (ตัดสิน) แปลว่า นั่นเทียว) ฯ 
 (242) เมื่อกล่าวว่า มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล ดังนี้ บางท่านอาจสงสัยแม้เหตุของโสมนัส-
เวทนาเป็นต้นว่าเหมือนในอกุศลจิต เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุแห่งโสมนัสเวทนา   
เป็นต้นในอธิการว่าด้วยกามาวจรกุศลจิตนี้ จึงกล่าวว่า เอตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็ในอธิการ
ว่าด้วยกามาวจรกุศลจิตนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า จิตสหรคตด้วยโสมนัส ด้วยเหตุหลายประการเป็นต้นว่า 
ด้วยศรัทธาแก่กล้า ด้วยความเห็นอันบริสุทธิ์ ด้วยความถึงพร้อมแห่งปัจจัยและปฏิคาหกเป็นต้น และ
พึงทราบว่า จิตเป็นญาณสัมปยุต โดยกุศลกรรมที่ยังปัญญาให้เป็นไปได้ โดยการเกิดในโลกที่ไม่ถูก
เบียดเบียน โดยอินทรีย์แก่กล้าและโดยกิเลสอยู่ห่างไกล พึงทราบว่า จิตสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา 
และว่า จิตเป็นญาณวิปยุต โดยบรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวแล้วนั้น พึงทราบว่า จิตเป็น      
อสังขาริก โดยกายและจิตมีความสามารถด้วยอ านาจสัปปายะมีอาวาสสัปปายะเป็นต้น และโดย      
บุรพจริยาเป็นต้นว่าความเป็นผู้ได้เคยท าการสั่งสมไว้ในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายมีทานเป็นต้นในปาง
ก่อน และพึงทราบว่า จิตเป็นสสังขาริก โดยบรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวแล้วนั้น ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ประกอบความว่า จิตสหรคตด้วยโสมนัส ด้วยศรัทธาแก่กล้า 
จิตสหรคตด้วยโสมนัส ด้วยความเห็นอันบริสุทธิ์ ด้วยความถึงพร้อมแห่งปัจจัยและปฏิคาหกเป็นต้น ฯ 
ก าลังแห่งศรัทธานั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าพลวา ความเชื่อ ชื่อว่าสัทธา อันมีก าลังด้วย อันมี
ก าลังนั้น เป็นศรัทธาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าพลวสัทธา คือศรัทธามาก ฯ ความเห็น ชื่อว่าทัสสนะ 
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ความถึงพร้อม ชื่อว่าสัมปัตติ ความถึงพร้อมแห่งความเห็น ชื่อว่าทัสสนสัมปัตติ คือทิฏฐิวิสุทธิ ฯ ชื่อ
ว่าปัจจยะ เพราะเป็นแดนเป็นไปแห่งผล คือทานวัตถุมีข้าวเป็นต้น ชื่อว่าปฏิคคาหะ เพราะรับเอา 
ปัจจัยด้วย ปฏิคาหกด้วย ชื่อว่าปัจจยปฏิคคาหกะ ปัจจัยและปฏิคาหกเป็นเบื้องต้นแห่งสถานที่ เวลา
และเพ่ือนเป็นต้นเหล่าใด สถานที่ เวลา และเพ่ือนเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าปัจจยปฏิคคาหกาทิ ฯ ด้วย 
อาทิ-ศัพท์ หมายเอา สถานที่ เวลา เพ่ือนและคนใช้ด้วย ฯ ความถึงพร้อมแห่งปัจจัยและปฏิคาหก 
เป็นต้น ชื่อว่าปัจจยปฏิคคาหกาทิสัมปัตติ ฯ บรรดาปัจจัยและปฏิคาหกเหล่านั้น ทานวัตถุมีข้าว    
เป็นต้นที่ประณีตและน่าชอบใจและเกิดขึ้นโดยชอบธรรม ชื่อว่าปัจจยสัมปัตติ ฯ ผู้รับที่ เป็น
ทักขิไณยบุคคลชั้นเลิศ ชื่อว่าปฏิคคาหกสัมปัตติ ฯ สถานที่มีการหาข้าวและน้ าได้ง่ายเป็นต้น ชื่อว่า
เทสสัมปัตติ ฯ ก็เวลาเช่นนั้น คือหาได้ง่าย ชื่อว่ากาลสัมปัตติ ฯ ความเป็นกัลยาณมิตร ชื่อว่ามิตต -   
สัมปัตติ ฯ ก็การได้คนรับใช้ที่ไม่ประมาทในการท ากิจนั้น ๆ ให้ถึงพร้อมแม้ไม่ต้องสั่งให้ท า ชื่อว่า      
ปริจาริกสัมปัตติ ฯ อย่างนี้เป็นเบื้องต้นแห่งเหตุเหล่าใด เหตุเหล่านั้น ชื่อว่าอิติเอวมาทีนิ ฯ ด้วย อาทิ-
ศัพท์ ท่านรวบรวมการเห็นอานิสงส์และเหตุเกิดปีติสัมโพชฌงค์ 11 อย่างด้วย ฯ ชื่อว่าเหตุเกิดปีติ-  
สัมโพชฌงค์ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ         
อุปสมานุสสติ การเว้นบุคคลผู้เศร้าหมอง การคบบุคคลผู้หมดจด การพิจารณาความในพระสูตรเป็น
ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ความน้อมจิตไปในปีติสัมโพชฌงค์นั้น ฯ ท่านอาจารย์ไม่ได้กล่าวสามบทว่า   
อิฏฺ ารมฺมณ  อคมฺภีรปกติตา โสมนสฺสปฏิสนฺธิกตา นี้ไว้ เพราะมีความเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วข้างหน้า 
ฯ ชื่อว่าการณะ เพราะท าผลให้เกิด ฯ ความเป็นแห่งจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส ชื่อว่าโสมนัสสสหคตตา 
ฯ ชื่อว่าปัญญาสังวัตตนิกะ เพราะยังปัญญาให้เป็นไปได้ ฯ วตฺตุ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง อนีย 
ปัจจัย ในความหมายว่า ความเป็นเหตุ ด้วย ตพฺพานียา-โยควิภาคะในสูตร ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา1465 
ฯ ท่านอาจารย์ท าการเปลี่ยน ย เป็น ก และรัสสะ อี เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆ-
วิปรีตาเทสโลปาคมา จ1466 จึงกล่าวว่า ส วตฺตนิก  ฯ กรรมคือการยังปัญญาให้เป็นไปได้ ชื่อว่าปัญญา-
สังวัตตนิกกัมมะ คือบุญกรรมมีการแสดงธรรมเป็นต้นของคนเหล่าอ่ืน ชื่อว่าพยาพาธะ เพราะ
เบียดเบียนจิต คือโทมนัสและพยาบาท ฯ วิ อา บทหน้า พาธ-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1467 ฯ พยาพาโธ นั่นเอง เป็น พยาปชฺฌ  ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ใน
ความหมายของตน หลัง พฺยาพาธ-ศัพท์ ด้วย ตุ-ศัพท์ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1468, ลบ ณฺ อนุพันธ์ 
ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ1469, ลบ อ ที่ ธ ด้วยสูตร อวณฺโณ เย โลปญฺจ1470, น าเข้าประกอบกัน ฯ เปลี่ยน 
ธฺย เป็น ฌ ด้วย การ-ศัพท์ในสูตร ยวต  ตลนทการาน  พฺยญฺชนานิ จล ชการตฺต 1471, เปลี่ยน พ เป็น ป 
ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1472, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติย -        
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ป มา1473 ฯ ความโทมนัสและพยาบาท ย่อมไม่มีในโลกใด โลกนั้น ชื่อว่าอัพยาปัชฌะ ฯ ชื่อว่าโลกะ 
เพราะเป็นภพที่สัตว์ทั้งหลายปรากฏอยู่ ฯ โลก-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร   
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1474 ฯ อันไม่มีความโทมนัสและพยาบาทด้วย อันไม่มีความโทมนัสและพยาบาท
นั้น เป็นโลกด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัพยาปัชฌโลกะ คือรูปภพ ฯ ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอุ ปปัตติ 
ความเกิดขึ้นในรูปภพที่ไม่มีความโทมนัสและพยาบาท ชื่อว่าอัพยาปัชฌโลกูปปัตติ คือการเกิดใน    
รูปภพ ฯ ความแก่กล้า ชื่อว่าปริปากะ ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ชื่ อว่าอินทริยปริปากะ คือ
คนที่สมบูรณ์มีอินทรีย์แก่กล้า อันเป็นหมวด 10 ของปัญญา ฯ ชื่อว่ากิเลสะ เพราะเป็นเหตุให้สัตว์
ทั้งหลายเศร้าหมอง ฯ การอยู่ห่างไกล ชื่อว่าทูริภาวะ ฯ ลง อิ ปัจจัย หลัง ภู -ธาตุ ด้วยสูตร ยทนุ- 
ปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1475 ฯ ความที่กิเลสอยู่ห่างไกลจากการเจริญสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย 
ชื่อว่ากิเลสทูริภาวะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น ปญฺ าส วตฺตนิกกมฺมโต จ อพฺยาปชฺชโลกูปปตฺติโต จ  
อินฺทฺริยปริปากโต จ กิเลสทูรีภาวโต จ ฯ จ-ศัพท์ รวบรวมเหตุเกิดของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 7 อย่างไว้ 
เพราะมีความหมายหลากหลาย ฯ คือ การสอบถาม การท าวัตถุให้สละสลวย การปรับอินทรีย์ให้
สม่ าเสมอกัน การเว้นบุคคลมีปัญญาทราม การคบหาบุคคลผู้มีปัญญา การพิจารณาสอดส่องด้วย
ปัญญาอันลึกซึ้ง และความน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั้น  ฯ และรวบรวมพุทธานุสสติเป็นต้น
และความเป็นติเหตุกปฏิสนธิจิต ฯ บรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวแล้วเหล่านั้น ชื่อว่าตัพพิ-      
ปริยายะ ฯ อธิบายความว่า พึงทราบว่า จิตที่มีอารมณ์เป็นกลางและเป็นสภาวะลึกซึ้ง ด้วยความไม่มี
เหตุแห่งโสมนัสมีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นตามที่กล่าวแล้ว พึงทราบว่า จิตสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา 
โดยเหตุมีการท าปฏิสนธิจิตทีส่หรคตด้วยอุเบกขาเวทนา และว่า จิตเป็นญาณวิปยุต โดยไม่มีกุศลกรรม
ที่ยังปัญญาให้เป็นไปได้ ฯ ความเป็นแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาวทนา ชื่อว่าอุเปกขาสหคตตา ฯ บท
ว่า เจว เป็นนิบาต ตั้งไว้ในฐานะของตน ฯ ความเป็นแห่งจิตที่เป็นญาณวิปยุต  ชื่อว่าญาณวิปยุตตตา 
ฯ จ-ศัพท์ ตั้งไว้ในฐานะของตน ฯ ชื่อว่าอาวาสะ เพราะเป็นสถานที่ที่ชนทั้งหลายอยู่อาศัยมีวิหาร  
เป็นต้น ฯ วส-ธาตุมีความหมายว่า อยู่, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1476 ฯ ชื่อว่า     
สัปปายะ เพราะเป็นไปอยู่ทั้งดีและประณีต หมายถึงอุดหนุนเกื้อกูล ฯ สนฺต ป บทหน้า อิ-ธาตุมี
ความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1477, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ 
จ1478, เปลี่ยน เอ เป็น อย ด้วยสูตร เอ อย1479, เปลี่ยน สนฺต เป็น ส ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร สนฺตสทฺทสฺส 
โส เภ โพ จนฺเต1480, และซ้อน ปฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1481 ฯ อาวาสด้วย อาวาสนั้น เป็นที่    
สัปปายะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาวาสสัปปายะ เป็นวิเสสนุตตรบทกัมมธารยสมาส ฯ  อาวาส
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ที่สัปปายะเป็นเบื้องต้นแห่งฤดูเป็นต้นเหล่าใด ฤดูเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอาวาสสัปปายาทิ ฯ ด้วย 
อาทิ-ศัพท์ หมายเอาฤดู อาหาร ผ้าและเสนาสนะเป็นต้น ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้อง
แห่งอาวาสที่เป็นสัปปายะเป็นต้น ชื่อว่าอาวาสสัปปายาทิวสะ ฯ กายด้วย จิตด้วย ชื่อว่ากายจิตตะ ฯ 
กายและจิตทั้งหลายมีความพร้อมในการท าการงานนั้น ๆ ชื่อว่ากัลละ ฯ กล -ธาตุมีความหมายว่า 
อดทน, ลง อล ปัจจัย ด้วยสูตร ปฏาทีหฺยล 1482 ฯ ความเป็นแห่งความสามารถ ชื่อว่ากัลลภาวะ ฯ บท
ว่า ปุพฺเพ คือในปางก่อนแต่ภพปัจจุบัน ฯ ทานเป็นเบื้องต้นแห่งบุญกิริยาวัตถุเหล่าใด บุญกิริยาวัตถุ
เหล่านั้น ชื่อว่าทานาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาบุญกิริยาวัตถุ 9 อย่างมีการรักษาศีลและการ
ภาวนาเป็นต้น ฯ การสั่งสม ชื่อว่าปริจยะ ฯ จิ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร  
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1483 ฯ การสั่งสมอันบุคคลใดกระท าแล้ว บุคคลนั้น ชื่อว่ากตปริจยะ ความเป็น
แห่งการสั่งสมอันบุคคลกระท าแล้ว ชื่อว่ากตปริจยตา ฯ ความเป็นแห่งการสั่งสมอันบุคคลกระท าไว้
แล้ว เป็นเบื้องต้นแห่งบุรพจริยาเหล่าใด บุรพจริยาเหล่านั้น ชื่อว่ากตปริจยตาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ 
หมายเอาการระลึกถึงบุรพจริยาเป็นต้นของพระโพธิสัตว์เป็นต้น ฯ จ -ศัพท์ควรประกอบเป็น กลฺล- 
ภาวโต จ กตปริจยตาทีหิ จ ฯ ความเป็นแห่งอสังขาริกจิต ชื่อว่าอสังขาริกตา ฯ บรรยายตรงกันข้าม
จากอาวาสที่สัปปายะเป็นต้นนั้น ชื่อว่าตัพพิปริยายะ ฯ ความเป็นแห่งสสังขาริกจิต ชื่อว่าสสังขาริกตา 
ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น อสงฺขาริกตา จ สสงฺขาริกตา จ ฯ 
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ สามบทว่า พลวสทฺธาย ทสฺสน-      
สมฺปตฺติยา ปจฺจยปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทที่น าเข้ามาว่า เวทิตพฺพา ฯ อิติ-
ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า เอวมาทีหิ ฯ บทว่า เอวมาทีหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า การเณหิ ฯ บท
ว่า การเณหิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคตตา เป็นบทกรรมในบท
ว่า เวทิตพฺพา ฯ สี่บทว่า ปญฺ าส วตฺตนิกกมฺมโต อพฺยาปชฺชโลกูปปตฺติโต อินฺทฺริยปริปากโต กิเลสทูรี-
ภาวโต จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า าณสมฺปยุตฺตตา เป็นบทกรรมในบทว่า 
เวทิตพฺพา ฯ บทว่า ตพฺพิปริยาเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ สองบทว่า อุเปกฺขา-
สหคตตา เจว าณวิปฺปยุตฺตตา จ เป็นบทกรรมในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า อาวาสสปฺปายาทิวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า กลฺล- ฯ บทว่า กายจิตฺตาน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า กลฺล- ฯ สอง
บทว่า กลฺลภาวโต กตปริจยตาทีหิ จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า ปุพฺเพ เป็น
บทกาลสัตตมีในบทว่า ทาน- ฯ บทว่า ทานาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า กต- ฯ สองบทว่า อสงฺขาริก-
ตา สสงฺขาริกตา จ เป็นบทกรรมในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า ตพฺพิปริยาเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า เวทิตพฺพา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (243) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้กุศลจิต 8 ดวงเหล่านี้แต่ละดวงมีอาการที่เป็นไปแตกต่าง
กัน จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ บรรดากุศลจิต 8 ดวงนั้น ก็เม่ือใด ชนใด อาศัยความถึงพร้อมแห่งไทย
ธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น หรือเหตุแห่งโสมนัสอย่างอ่ืน ร่าเริงยินดี เชิดชูสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปโดยนัยว่า 
ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริง ดังนี้เป็นต้น ไว้เบื้องหน้า ไม่ท้อแท้ ไม่ถูกผู้อ่ืนกระตุ้นเตือน ย่อมท าบุญมี
ทานเป็นต้น เมื่อนั้น จิตดวงนั้นของชนนั้น สหรคตด้วยโสมนัส เป็นญาณสัมปยุต เป็นอสังขาริก ฯ 
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 ปน-ศัพท์ เป็นปักขันตระ ฯ ชื่อว่าเทยยะ เพราะเป็นวัตถุที่ถูกให้ ฯ ชื่อว่าธัมมะ เพราะถูก
ก าหนด ฯ วัตถุที่ถูก าหนดที่พึงให้ ชื่อว่าเทยยธัมมะ คือวัตถุทาน 10 อย่างมีข้าวเป็นต้น ฯ ชนผู้รับเป็น
เบื้องต้นแห่งสถานที่ เวลา และเพ่ือนเป็นต้นเหล่าใด สถานที่ เวลาและเพ่ือนเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อ
ว่าปฏิคคาหกาทิ ฯ ไทยธรรมด้วย ปฏิคาหกเป็นต้นด้วย ชื่อว่าเทยยธัมมปฏิคคาหกาทิ ฯ ความถึง
พร้อม คือความเป็นแห่งความสมบูรณ์  ชื่อว่าสัมปัตติ ความถึงพร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหก    
เป็นต้น ชื่อว่าเทยยธัมมปฏิคคาหกาทิสัมปัตติ ฯ บทว่า อญฺ วา โสมนสฺสเหตุิ ความว่า หรือเหตุแห่ง
โสมนัสอย่างอ่ืน อันต่างโดยมีศรัทธามากและมีความเห็นถูกต้องหมดมลทินเป็นต้น ฯ วา-ศัพท์ควร
ประกอบเป็น เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตึ วา อญฺ โสมนสฺสเหตุิ วา ฯ บทว่า อาคมฺม คือ อาศัย
แล้ว ฯ บทว่า หฏฺ ปหฏฺโ  ความว่า ทั้งร่าเริงทั้งยินดีด้วยอ านาจโสมนัส ฯ ชนนั้นทั้งร่าเริง ทั้งยินดี ชื่อ
ว่าหัฏฐปหัฏฐะ คือชนที่โสมนัสอย่างยิ่ง ฯ บทว่า อตฺถิ ทินฺน  ความว่า ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริง ฯ 
นัยว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริง เป็นเบื้องต้นแห่งยัญที่บุคคลบูชาแล้วมีผลจริงเป็นต้นเหล่านั้น ยัญที่
บุคคลบูชาแล้วมีผลจริงเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอัตถิทินนันติอาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมายเอายัญที่
บุคคลบูชาแล้วมีผลจริง การเซ่นสรวงมีผลจริง ผลวิบากของกรรมที่ท าดีท าชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลก
หน้ามีจริง มารดามีคุณจริง บิดามีคุณจริง สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติชอบ ท าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญา อันยิ่งเองแล้วสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้ง มีอยู่ในโลก และ
ที่เป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นต้น ฯ ความเป็นไป คือความเกี่ยวข้อง ชื่อว่านยะ ความเกี่ยว
ของแห่งทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริงเป็นต้น ชื่อว่าอัตถิทินนันติอาทินยะ ฯ ชื่อว่าปวัตตะ เพราะ
เป็นไป ความเป็นไปโดยความเกี่ยวข้องว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริ งเป็นต้น ชื่อว่าอัตถิทินนันติ-   
อาทินยัปปวัตตะ ฯ ความเห็นที่เป็นไปโดยชอบ คือ โดยญายธรรม ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ ฯ บทว่า    
ปุรกฺขิตฺวา ความว่า กระท าให้เป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันเป็นเบื้องหน้าแล้ว ฯ ชื่อว่าอสังสีทันตะ เพราะ
เป็นผู้ไม่ย่อท้อ เป็นผู้ไม่ถูกชนเหล่าอ่ืนชักชวน ชื่อว่าอนุสสาหิตะ ฯ ในที่นี้ ท่านอาจารย์กล่าวถึงจิต
ที่สหรคตด้วยโสมนัส ด้วยค าเพียงเท่านี้ว่า เทยฺยธมฺมปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตึ อญฺ วา โสมนสฺสเหตุิ 
อาคมฺม หฏฺ ปหฏฺโ -อาศัยความถึงพร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น หรือเหตุแห่งโสมนัส
อย่างอ่ืน ร่าเริงยินดี ดังนี้ กล่าวจิตที่เป็นอสังขาริก ด้วยสองบทว่า สมฺมาทิฏ  ึ ปุรกฺขิตฺวา-เชิดชู
สัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้า คือ ชนผู้ประกอบจิตเป็นญาณสัมปยุต ไม่ท้อแท้ ไม่ถูกผู้อ่ืนกระตุ้นเตือน ฯ  
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ต  จิตฺต  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า ยทา เป็น
บทกาลสัตตมีในบทว่า กโรติ ฯ บทว่า โย ชโน เป็นบทกัตตาในบทว่า กโรติ ฯ สองบทว่า เทยฺยธมฺม-
ปฏิคฺคาหกาทิสมฺปตฺตึ โสมนสฺสเหตุิ เป็นบทกรรมในบทว่า อาคมฺม ฯ บทว่า อญฺ  วา เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า โสมนสฺสเหตุิ ฯ บทว่า อาคมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า หฏฺ ปหฏฺโ ฯ สามบทว่า 
หฏฺ ปหฏฺโ อส สีทนฺโต อนุสฺสาหิโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ชโน ฯ บทว่า อตฺถิ ทินฺนนฺติอาทิ-
นยปฺปวตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สมฺมาทิฏ  ึ ฯ บทว่า สมฺมาทิฏ  ึ เป็นบทกรรมในบทว่า   
ปุรกฺขิตฺวา ฯ บทว่า ปุรกฺขิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อส สีทนฺโต ฯ บทว่า ปเรหิ เป็นบท   
กัตตาในบทว่า อนุสฺสาหิโต ฯ บทว่า ทานาทีนิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุญฺ านิ ฯ บทว่า ปุญฺ านิ 
เป็นบทกรรมในบทว่า กโรติ ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า โหติ ฯ บทว่า อสฺส เป็นบท  
สัมพันธะในบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า ต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทปกติกัตตา
ในบทว่า โหติ ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคต  เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 



 304 

 (244) ส่วนเมื่อใด ชนใด ร่าเริงยินดี เชิดชูสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้า โดยนัยดังกล่าวแล้วนั่น
แล ท้อแท้อยู่ ด้วยอ านาจความเป็นผู้มีการสละไม่ถูกสลัดพ้นเป็นต้น หรือถูกผู้อ่ืนกระตุ้นเตือนจึง
ท าบุญ เมื่อนั้น จิตดวงนั้นนั่นแลของชนนั้น เป็นสสังขาริก ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า วุตฺตนเยเนว ความว่า โดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแลว่า 
อาศัยความถึงพร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น หรือเหตุแห่งโสมนัสอย่างอ่ืน ฯ นัยที่ท่าน
กล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตนยะ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามนัยอ่ืน ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แม้ก็จริง) ฯ ชื่อว่า
มุตตะ เพราะถูกสลัดพ้น ฯ มุจ-ธาตุมีความหมายว่า หลุดพ้น, ลง ต ปัจจัยในกรรม ด้วยสูตร ภาว -  
กมฺเมสุ ต1484, ลบ จฺ และซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ1485 ฯ การสละ ชื่อว่าจาคะ การ
สละอันชนใดสลัดพ้นแล้ว ชนนั้น ชื่อว่ามุตตจาคะ การสละอันชนสลัดพ้นแล้ว หามิได้ ชื่อว่าอมุตต
จาคะ คือชนที่ไม่ให้ทานรักษาศีล ความเป็นแห่งชนผู้มีการสละที่ไม่ถูกสลัดพ้นแล้ว ชื่อว่าอมุตตจาคตา 
ความเป็นแห่งชนผู้มีการสละที่ไม่ถูกสลัดพ้นแล้วเป็นเบื้องต้นแห่งความเป็นผู้ไม่มีความน้อมใจเชื่อเป็น
ต้นเหล่าใด ความเป็นผู้ไม่มีความน้อมใจเชื่อเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอมุตตจาคตาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ 
หมายเอาความเป็นผู้ไม่มีความน้อมใจเชื่อเป็นต้นในสีลสัมปทาเป็นต้น ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งความเป็นผู้มีการสละที่ไม่ถูกสลัดพ้นเป็นต้น ชื่อว่าอมุตตจาคาทิวสะ ฯ ชื่อว่า     
สังสีทมานะ เพราะเป็นผู้ย่อท้ออยู่ ฯ ส  บทหน้า สิท-ธาตุมีความหมายว่า จมลง, ลง มาน ปัจจัย ด้วย
สูตร วตฺตมาเน มานนฺตา1486 ฯ วา-ศัพท์ วางในฐานะของตน ฯ วา-ศัพท์ในบทว่า ปเรหิ วา ควร
ประกอบเป็น อุสฺสาหิโต วา ฯ บทว่า กโรติ สัมพันธ์กับบทว่า ทานาทีนิ ปุญฺ านิ-ย่อมท าบุญมีทาน
เป็นต้น ฯ ตัดบทเป็น ตทา อสฺส ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า ตเทว ไว้ เพราะเป็นเหมือนกับจิตนั้นนั่น
แล้ว โดยสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้น ฯ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีโวหารนั้น โวหารเหล่านั้นแลเป็นยา
รักษาโรคเหมือนความติดใจนั้นนั่นแล ฯ ท่านอาจารย์แสดงจิตของชนนั้นว่าเป็นสสังขาริกด้วยสองบท
ว่า ส สีทมาโน อุสฺสาหิโต ฯ ค าท่ีเหลือมีนัยตามที่กล่าวแล้วแล ฯ   
 บทว่า ยทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า วุตฺตนเยเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า หฏฺ -
ตุฏฺโ  ฯ สามบทว่า หฏฺ ตุฏฺโ ส สีทมาโน อุสฺสาหิโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ชโน ฯ บทว่า สมฺมา-
ทิฏฺ  ึ เป็นบทกรรมในบทว่า ปุรกฺขิตฺวา ฯ บทว่า ปุรกฺขิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ส สีทมาโน 
ฯ บทว่า อมุตฺตจาคตาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ส สีทมาโน ฯ บทว่า ปเรหิ เป็นบทกัตตา
ในบทว่า อุสฺสาหิโต ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า อสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า จิตฺต  ฯ 
บทว่า ตเทว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า  
สสงฺขาริก  เป็นบทวิกติกัตตา ฯ 
 (245) อนึ่ง เมื่อใด พวกเด็กไร้เดียงสา เกิดความเคยชิน เพราะเห็นการปฏิบัติของชนผู้เป็น
ญาติ เห็นภิกษุทั้งหลายแล้วเกิดความดีใจ รีบถวายของที่อยู่ในมืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไหว้ เมื่อนั้น 
จิตดวงที่ 3 ของพวกเด็กเหล่านั้น ย่อมเกิดข้ึน ฯ 
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 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ชื่อว่าญาติ เพราะถูกรู้ว่า ชนนี้เป็นเผ่าพันธุ์ของพวกเรา ฯ ตั้ง 
า-ธาตุไว้ ฯ ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1487 ฯ บุคคล ชื่อว่าชนะ (ชน) เพราะให้เกิดกิเลส

เป็นต้น ญาติด้วย ญาตินั้น เป็นชนด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าญาติชนะ ฯ การปฏิบัติ คือความ
ประพฤติ ชื่อว่าปฏิปัตติ เห็นภิกษุแล้วถวายไทยธรรมหรือไหว้ชนเป็นต้น ฯ การเห็น ชื่อว่าทัสสนะ 
การเห็นการปฏิบัติ ชื่อว่าปฏิปัตติทัสสนะ ฯ การสั่งสม ชื่อว่าปริจยะ ความสั่งสมเกิดแล้วแก่เด็ก
ทั้งหลายเหล่านั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าชาตปริจยะ ฯ ชื่อว่าพาละ เพราะหายใจ (มีชีวิตเพียงหายใจ
เข้าออก) ฯ อธิบายว่า ผู้ใช้ชีวิตอยู่เพียงมีลมหายใจไปวัน ๆ หามีการคิด พูด  ท าการงานใด ๆ ด้วย
ปัญญาแต่อย่างใดไม่ ฯ บทว่า พลนฺติ นี้ ไขเป็น อนนฺติ ฯ อน-ธาตุมีความหมายว่า หายใจ, การหายใจ 
ชื่อว่าสสนะ, อนฺติ วิภัตติ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร ภูวาทิโต อ1488 ฯ เด็กน้อย ชื่อว่าทารกะ เพราะเล่น 
คือขีดเขียนพ้ืนดิน ด้วยอ านาจการเล่น ฯ ทร-ธาตุมีความหมายว่า ผ่า-ท าลาย, ลง ณฺวุ ปัจจัย, วุทธิ อ 
เป็น อา, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1489 ฯ ผู้ไร้เดียงสาด้วย ผู้ไร้เดียงสานั้นเป็นเด็ก
น้อยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าพาลทารกะ ฯ ก็ในที่นี้ เด็กน้อยเหล่านั้น ชื่อว่าผู้ไร้เดียงสา เพราะไม่
มีความเห็นที่เป็นไปโดยนัยเป็นว่า ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริง ดังนี้ ฯ ก็ด้วยอ านาจศัพท์ที่ปรากฏ จึง
หมายเอาเด็กน้อย ฯ อนึ่งในเวลารีบท าเป็นต้น จิตของเด็กน้อยแม้เหล่านอกนี้ ก็เป็นญาณวิปยุตแล ฯ 
ความดีใจ เกิดแล้วแก่เด็กน้อยเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโสมนัสสชาตะ ฯ บทว่า สหสา ความว่า 
เวลาพร้อมกับการเกิดความประสงค์จะถวายโดยเร็ว คือไว ๆ โภชนะเป็นต้นที่ไปคืออยู่ในมือ ชื่อว่า
หัตถคตะ ฯ ก็ในที่นี้ ท่านอาจารย์กล่าวความไม่มีญาติเหล่าอ่ืนประกอบอยู่ ด้วยบทว่า ปฏิปตฺติ -     
ทสฺสเนน กล่าวความไม่มีตนประกอบด้วย ด้วยบทว่า ชาตปริจยา แสดงความที่จิตนี้เป็นอสังขาริก 
ด้วยบทแม้ทั้งสอง ฯ กล่าวว่าจิตเป็นญาณวิปยุตด้วยบทเหล่านี้คือ พาลทารกา สหสา กล่าวว่า
จิตสหรคตด้วยโสมนัส ด้วยบทว่า ภิกฺขู ทิสฺวา โสมนสฺสชาตา ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ท่านอาจารย์ประกาศ
ว่าเป็นอสังขาริกจิตด้วยบทว่า ปฏิปตฺติทสฺสเนน ชาตปริจยา ประกาศว่าจิตเป็นญาณวิปยุต เป็น    
อสังขาริกตามที่กล่าวแล้วแล ด้วยค าว่า สหสา เพราะท่านแสดงจิตที่เป็นญาณวิปยุตและสหรคตด้วย
โสมนัส ด้วยบทเหล่านี้ว่า พาลทารกา ภิกฺขู ทิสฺวา โสมนสฺสชาตา ฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเป็นการแสดง
จิตที่ไม่สหรคตด้วยโสมนัส โดยปฏิโลม ฯ แต่แสดงจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส ด้วยบทว่า ทสฺสเนน 
โสมนสฺสชาตา โดยอนุโลม และแสดงจิตที่เป็นญาณวิปยุตและเป็นอสังขาริก ด้วย สหสา -ศัพท์ ฯ 
คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาว่า ท่านอาจารย์กล่าวเหตุแห่งจิตสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้น ด้วยค าเพียง
เท่านี้ว่า ปฏิปตฺติทสฺสเนน ชาตปริจยา พาลทารกา ภิกฺขู ทิสฺวา ฯ 
 บทว่า ยทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า าติชนสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปฏิปตฺติ- ฯ 
บทว่า ปฏิปตฺติทสฺสเนน เป็นบทตติยาวิเสสนะหรือเป็นบทเหตุในบทว่า ชาต- ฯ บทว่า ชาตปริจยา 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า พาลทารกา ฯ บทว่า พาลทารกา เป็นบทกัตตาในสามบทว่า ทิสฺวา ททนฺติ 
วา วนฺทนฺติ วา ฯ บทว่า ภิกฺขู เป็นบทกรรมในบทว่า ทิสฺวา ฯ บทว่า ทิสฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาใน
สองบทว่า ททนฺติ วา วนฺทนฺติ วา ฯ บทว่า โสมนสฺสชาตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า พาลทารกา ฯ 
บทว่า สหสา เป็นบทตติยาวิเสสนะในสองบทว่า ททนฺติ วา วนฺทนฺติ วา ฯ บทว่า ยงฺกิญฺจิเทว เป็นบท 
                                                      

 1487 รูป. -/599/437. 
 1488 รูป. -/433/318. 
 1489 รูป. -/570/417. 
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วิเสสนะของบทว่า หตฺถคต  ฯ บทว่า หตฺถคต  เป็นบทกรรมในบทว่า ททนฺติ ฯ สองบทว่า ททนฺติ วา 
วนฺทนฺติ วา เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาลสัตตมี ฯ บทว่า ตติย  เป็นบท       
วิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อุปฺปชฺชติ ฯ 
 (246) ส่วนเมื่อใด พวกเด็กไร้เดียงสา ถูกพวกญาติกระตุ้นเตือนว่า พวกเจ้าจงถวาย จงไหว้ 
จึงปฏิบัติตามอย่างนั้น เมื่อนั้น จิตดวงที่ 4 ของพวกเด็กเหล่านั้น ย่อมบังเกิด ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า ตุมฺเห เทถ วนฺทถ อิติ เป็นบทอาธาระในบทว่า         
อุสฺสาหิตา ฯ บทว่า าตีหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า อุสฺสาหิตา ฯ บทว่า อุสฺสาหิตา เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า พาลทารกา ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบทอปเทสะ ฯ 
 (247) อนึ่ง เมื่อใด ชนทั้งหลายอาศัยความไม่พรั่งพร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหก    
เป็นต้น หรือความไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเหล่าอ่ืน ย่อมเป็นผู้ปราศจากโสมนัส ในข้อก าหนดทั้ง 4 อย่าง 
เมื่อนั้น จิตทีส่หรคตด้วยอุเบกขาเวทนา 4 ดวงที่เหลือของชนเหล่านั้น ย่อมเกิดข้ึนแล ฯ 
 บทว่า อญฺเ ส  คือแห่งชนผู้มีศรัทธามาก มีความเห็นถูกต้องหมดมลทิน และเห็นอานิสงส์
แห่งกุศลกรรมนั้น ๆ เป็นต้นเหล่าอ่ืนจากความไม่พรั่งพร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น ฯ วา-
ศัพท์ควรประกอบเป็น อสมฺปตฺตึ วา อภาว  วา ฯ เหตุแห่งโสมนัส ชื่อว่าโสมนัสสเหตุ ฯ อธิบายว่า 
ย่อมเป็นบุคคลผู้ปราศจากโสมนัสท าบุญกัน ฯ  
 สองบทว่า อสมฺปตฺตึ อภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า อาคมฺม ฯ บทว่า อาคมฺม เป็นบทปุพพ-
กาลกิรยิาในบทว่า รหิตา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (248) ด้วย ปิ ศัพท์ ในบทว่า อฏฺ ปิ นี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมประมวลความที่จิตมี
มากมายมาไว้ ด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 เป็นต้นที่มาแล้วในอรรถกถา ฯ 
 การกระท า ชื่อว่ากิริยา บุญทั้งหลายด้วย บุญเหล่านั้น เป็นการกระท าด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าปุญญกิริยา 10 ด้วย 10 นั้น เป็นบุญกิริยาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทสปุญญกิริยา บุญ
กิริยา 10 เป็นเบื้องต้นแห่งอารมณ์เป็นต้นเหล่าใด อารมณ์เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าทสปุญญกิริยาทิ 
ความเกี่ยวข้องแห่งอารมณ์มีบุญกิริยา 10 เป็นต้น ชื่อว่าทสปุญญกิริยาทิวสะ ฯ ความต่างแห่งจิตเหล่า
ใดมีอย่างมากมาย จิตเหล่านั้น ชื่อว่าอเนกวิธะ ความเป็นแห่งจิตมีอย่างมากมาย ชื่อว่าอเนกวิธัตตะ ฯ 
 บทว่า อฏฺ ปีติ ปเท เป็นบทอาธาระในบทว่า ปิสทฺเทน ฯ บทว่า ปิสทฺเทน เป็นบทกรณะ
ในบทว่า สมฺปิณฺเฑติ ฯ บทว่า ทสปุญฺ กิริยาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อเนก- ฯ บทว่า 
อเนกวิธตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺปิณฺเฑติ ฯ 
 (249) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ค าของตนส าเร็จด้วยค าของอาจารย์อ่ืน จึงกล่าวว่า ตถาหิ 
เป็นต้น ฯ สมจริงดังที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ กเมน ฯ เป ฯ วิโท ฯ ท่านผู้ฉลาดในการนับ พึง
นับจิตเหล่านี้ โดยบุญกิริยาวัตถุทั้งหลาย 1 อารมณ์ 1 อธิบดีธรรม 1 กรรม 1 ประเภทที่เลวเป็นต้น 1 
ตามล าดับ ฯ 
 ตถาหิ-ศัพท์ เป็นนิบาตใช้ในความหมาย การกระท า ฯ ความว่า การกระท าการประมวล
จิตที่มีมากมายมาไว้ด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 เป็นต้นนั้นนั่นแล ฯ ในนัยที่ 2 เป็นนิบาตใช้ใน
ความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ ความว่า ความจริง ฯ อานิสงส์เหล่านั้น ย่อมอยู่ในบุญเหล่านี้ เพราะเหตุ



 307 

นั้น จึงชื่อว่าวัตถุ ฯ วส-ธาตุมีความหมายว่า อยู่, ลง ตุ ปัจจัย ด้วยสูตร หนาทีหิ ณุนุตโว1490, เปลี่ยน 
สฺต เป็น ตฺถ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1491 ฯ บุญทั้งหลายด้วย 
บุญเหล่านั้น เป็นที่อยู่ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปุญญวัตถุ ฯ อารมณ์ด้วย อธิบดีธรรมด้วย ชื่อว่า
โคจราธิปติ ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น ปุญฺ วตฺถูหิ จ โคจราธิปตีหิ จ ฯ ความเลว เป็นเบื้องต้นแห่ง
ประเภทเหล่าใด ประเภทเหล่านั้น ชื่อว่าหีนาทิ กรรมด้วย ประเภทมีความเลวเป็นต้นด้วย ชื่อว่ากัมม-
หีนาทิ ฯ เจว-ศัพท์ เป็นการรวมนิบาต วางไว้ในฐานะของตน ฯ ในที่อ่ืน ใช้เป็น จาปิ ก็มี ฯ การน าไป 
คือความเป็นไปแห่งจิตด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุเป็นต้น ชื่อว่านยะ คือนัยกล่าวคือการค านวณ ฯ ชื่อ
ว่ากะ เพราะถูกชนทั้งหลายกล่าว คือศัพท์กล่าวคือวาจา ฯ กุ-ธาตุมีความหมายว่า ออกเสียง, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1492 ฯ ชื่อว่าโกวิทะ เพราะรู้ถ้อยค าที่เขาพูด ฯ กุ สัททูปปทะ 
วิท-ธาตุมีความหมายว่า รู้, ลง อ ปัจจัย, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา 
จ1493 ฯ ชนผู้รู้ คือผู้ฉลาดในนัย ชื่อว่านยโกวิทะ ฯ 
 บทว่า กเมน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คเณยฺย ฯ สามบทว่า ปุญฺ วตฺถูหิ โคจรา-  
ธิปตีหิ จ กมฺมหีนาทิโต เจว  เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คเณยฺย ฯ บทว่า นยโกวิโท เป็นบทกัตตา
ในบทว่า คเณยฺย ฯ อิต-ิศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ 
 (250) ท่านอาจารย์เมื่อจะขยายเนื้อความนั้นให้พิสดาร จึงกล่าวว่า อิมานิ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า ความจริง จิต 8 ดวงเหล่านี้มี 80 ดวง เพราะอธิบายว่า แยกจิตแต่ละดวงออกไป 10 
ดวง เพราะเป็นไปด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ฯ ก็จิต 80 ดวงเหล่านั้น แต่ละดวงเอา 6 คูณ 
เพราะเป็นไปในอารมณ์ 6 จึงรวมเป็นจิต 480 ฯ แต่ว่าโดยประเภทแห่งอธิบดีธรรม เพราะจิตเป็น
ญาณวิปยุต มีจ านวน 240 ดวง ไม่มีการประกอบด้วยวิมังสาธิบดีธรรม จิต 240 ดวงเหล่านั้นเอา 3 
คูณด้วยอ านาจแห่งอธิบดีธรรม 3 ประการ จึงรวมเป็นจิต 720 ดวง ฯ และจิตที่เป็นญาณสัมปยุต มี
จ านวน 240 ดวงก็เหมือนกัน คือเอา 4 คูณ ด้วยอ านาจอธิบดีธรรม 4 ประการ จึงรวมเป็นจิต 960 
ดวงถ้วน รวมความดังว่านี้ ว่าด้วยอ านาจอธิบดีธรรม จึงเป็นจิต 1,680 ดวง ฯ จิต 1,680 ดวงเหล่านั้น 
เอา 3 คูณ ด้วยอ านาจกรรม 3 คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จึงเป็นจิต 5,040 ดวง ฯ และจิต 
5,040 ดวงเหล่านั้น เอา 3 คูณโดยประเภทแห่งจิตที่ต่ า ปานกลาง และที่ประณีต จึงรวมเป็นจิต 
15,120 ดวง ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นวิตถาระ ฯ ชื่อว่าปุญญะ เพราะท าให้เกิดผลของการบูชา ฯ ปูช สัททูปปทะ 
ชน-ธาตุมีความหมายว่า เกิด-ให้เกิด, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1494, ลบ 
ช ทั้งสอง และเปลี่ยน นฺย เป็น  ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1495, ซ้อน ญฺ ด้วย
สูตร ปรเทฺวภาโว าเน1496 ฯ ชื่อว่าปุญญะ เพราะช าระสันดานของตนให้สะอาด ฯ ปุ -ธาตุมี
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 1495 รูป. -/370/268. 
 1496 รูป. -/40/33. 



 308 

ความหมายว่า ช าระ-ท าให้สะอาด การช าระ คือการท าให้สะอาด, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ 
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1497, ลง นฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา1498, เปลี่ยน นฺย เป็น  
ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1499, ซ้อน ญฺ ด้วยสูตร ปรเทฺวภาโว าเน1500 ฯ การ
กระท า ชื่อว่ากิริยา บุญทั้งหลายด้วย บุญเหล่านั้น เป็นการกระท าด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปุญญ -
กิริยา บุญกิริยาด้วย บุญกิริยาเหล่านั้น เป็นที่อยู่ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปุญญกิริยาวัตถุ 10 ด้วย 
10 เหล่านั้น เป็นบุญกิริยาวัตถุด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทสปุญญกิริยาวัตถุ ความเกี่ยวข้อง 
ประเภทแห่งบุญกิริยาวัตถุ 10 ชื่อว่าทสปุญญกิริยาวัตถุวสะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตตนะ ฯ บทว่า 
อิติ กตฺวา ความว่า เพราะกระท าอย่างนี้ ฯ ลง ตฺวา ปัจจัย ในความหมายว่า เหตุ ด้วย วา-ศัพท์ในสูตร 
ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุนตฺวานตฺวา วา1501 ฯ จ-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ จิตแต่ละดวงถูกคูณด้วย 6 ชื่อ
ว่าฉคุณิตะ ฯ ชื่อว่าสาสีติกะ เพราะเป็นไปพร้อมกับจิต 80 ดวง ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ 
สมาสนฺตคตานมการนฺโต1502 ฯ 
 สองบทว่า อิมานิ อฏฺ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบท
ปกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า ทสปุญฺ กิริยาวตฺถุวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตนโต 
ฯ บทว่า ปวตฺตนโต เป็นบทเหตุในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า กตฺวา 
ฯ บทว่า ทสทส เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุ
ในบทว่า อสีติ ฯ บทว่า อสีติจิตฺตานิ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า ตานิ เป็นบทปกติ-  
กัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า ฉสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อารมฺมเณสุ ฯ บทว่า อารมฺมเณสุ เป็น
บทอาธาระในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า ปวตฺตนโต เป็นบทเหตุในบทว่า ฉคุณิตานิ ฯ บทว่า ปจฺเจก  
เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ฉคุณิตานิ ฯ บทว่า ฉคุณิตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตานิ ฯ บทว่า    
สาสีติกานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สตานิ ฯ บทว่า จตฺตาริ สตานิ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ 
ฯ 
 (251) แต่ว่าโดยประเภทแห่งอธิบดีธรรม เพราะจิตเป็นญาณวิปยุต มีจ านวน 240 ดวง ไม่
มีการประกอบด้วยวิมังสาธิบดีธรรม จิต 240 ดวงเหล่านั้นเอา 3 คูณด้วยอ านาจแห่งอธิบดีธรรม 3 
ประการ จึงรวมเป็นจิต 720 ดวง ฯ และจิตที่เป็นญาณสัมปยุต มีจ านวน 240 ดวงก็เหมือนกัน คือเอา 
4 คูณ ด้วยอ านาจอธิบดีธรรม 4 ประการ จึงรวมเป็นจิต 960 ดวงถ้วน รวมความดังว่านี้ ว่าด้วย
อ านาจอธิบดีธรรม จึงเป็นจิต 1,680 ดวง ฯ จิต 1,680 ดวงเหล่านั้น เอา 3 คูณ ด้วยอ านาจกรรม 3 
คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จึงเป็นจิต 5,040 ดวง ฯ และจิต 5,040 ดวงเหล่านั้น เอา 3 
คูณโดยประเภทแห่งจิตที่ต่ า ปานกลาง และทีป่ระณีต จึงรวมเป็นจิต 15,120 ดวง ฯ 
 ประเภทแห่งอธิบดีธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าอธิปติเภทะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ จิตอัน
ยิ่งด้วย 40 ดวง ชื่อว่าจัตตาฬีสาธิกะ ฯ จิต 200 ดวง ชื่อว่าทวิสตะ ฯ จิต 200 ดวงอันยิ่งด้วย 40 ดวง 
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ชื่อว่าจัตตาฬีสาธิกทวิสตะ จ านวน 200 ดวงอันยิ่งด้วย 40 ดวง แห่งจิตเหล่าใด จิตเหล่านั้น ชื่อว่า 
จัตตาฬีสาธิกทวิสตปริมาณะ ฯ อธิบดีธรรมคือวิมังสา ชื่อว่าวีมังสาธิปติ การประกอบด้วยวิมังสาธิบดี-
ธรรม ชื่อว่าวีมังสาธิปติสมาโยคะ ความไม่มีการประกอบด้วยวิมังสาธิบดีธรรม ชื่อว่าวีมังสาธิปติ -  
สมาโยคาภาวะ ฯ บทว่า ตานิ คือ จิตเป็นญาณวิปยุต มีจ านวน 240 ดวง ฯ บทว่า วเสน คือโดย
ประเภท ฯ จิตอันคูณด้วย 3 ชื่อว่าติคุณิตะ ฯ จิตอันยิ่งด้วย 20 ชื่อว่าวีสาธิกะ ฯ บทว่า ตถา มีอธิบาย
ว่า นับจิตที่เป็นญาณวิปยุต มีจ านวน 240 ดวง โดยประเภทแห่งอธิบดีธรรม ฉันใด จิตที่เป็นญาณ-
สัมปยุต มีจ านวน 240 ดวง ก็นับโดยประเภทแห่งอธิบดีธรรม ฉันนั้น ฯ จ-ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า จิตที่เป็น
ญาณวิปยุตเอาคูณด้วยอ านาจอธิบดีธรรมอย่างเดียวหามิได้ ฯ จิตอันคูณด้วย 4 ชื่อว่าจตุคุณิตะ ฯ ชื่อ
ว่าสสัฏฐิกะ เพราะเป็นไปพร้อมกับจิต 60 ดวง ฯ เปลี่ยน สห เป็น ส ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา 
สิชฺฌนฺติ1503 ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต1504 ฯ ชื่อว่าสาสีติกะ เพราะ
เป็นไปพร้อมกับจิต 80 ดวง ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น สหสฺสญฺจ ฉสตานิ จ ฯ บทว่า ตานิ คือ จิต 
1,680 ดวง ฯ กายด้วย วาจาด้วย ใจด้วย ชื่อว่ากายวจีมนะ กรรมทั้งหลายที่เป็นไปในกาย วาจา และ
ใจ ชื่อว่ากายวจีมโนกัมมะ อันกล่าวคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ชื่อว่ากายวจีมโนกัมม-      
สังขาตะ กรรมกล่าวคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ชื่อว่ากายวจีมโนกัมมสังขาตกัมมะ หมวด 3 
แห่งกรรมทั้งหลายกล่าวคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ชื่อว่ากายวจีมโนกัมมสังขาตกัมมติกะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งหมวด 3 แห่งกรรมกล่าวคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ชื่อว่ากายวจี-
มโนกัมมสังขาตกัมมติกวสะ ฯ จิตอันยิ่งด้วย 40 ดวง ชื่อว่าจัตตาฬีสาธิกะ ฯ บทว่า ตานิ คือ จิต 
5,040 ดวง ฯ จ-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ อันต่ าด้วย อันปานกลางด้วย อันประณีตด้วย ชื่อว่าหีน - 
มัชฌิมปณีตะ ประเภทแห่งจิตที่ต่ า ปานกลางและประณีตเหล่านั้น ชื่อว่าหีนมัชฌิมปณีตเภทะ ฯ 20 
ด้วย 100 ด้วย ชื่อว่าวีสสตะ จิตอันยิ่งด้วย 120 ดวง ชื่อว่าวีสสตาธิกะ จิต 15,000 ดวง อันยิ่งด้วย 
120 ดวง ชื่อว่าวีสสตาธิกปัณณรสสหัสสะ ฯ 
 บทว่า อธิปติเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คเณตพฺพาน  ฯ บทว่า คเณตพฺพาน  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า าณวิปฺปยุตฺตาน  ฯ บทว่า าณวิปฺปยุตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า  
สมาโยค- ฯ บทว่า จตฺตาฬีสาธิกทฺวิสตปริมาณาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า าณวิปฺปยุตฺตาน  ฯ บท
ว่า วีม สาธิปติสมาโยคาภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า ติคุณิตานิ ฯ บทว่า ตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
ติณฺณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อธิปตีน  ฯ บทว่า อธิปตีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ บทว่า 
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ติคุณิตานิ ฯ สามบทว่า ติคุณิตานิ วีสาธิกานิ สตฺตสตานิ เป็นบท       
วิเสสนะของบทว่า ตานิ ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า าณสมฺปยุตฺตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า
จตุนฺน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อธิปตีน  ฯ บทว่า อธิปตีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ บทว่า 
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุคุณิตานิ ฯ บทว่า จตุคุณิตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า      

าณสมฺปยุตฺตานิ ฯ อิติ เอว -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า สหสฺส  เป็นต้น ฯ บทว่า อธิปติวเสน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า สหสฺส  เป็นต้น ฯ สองบทว่า สหสฺส  ฉสตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ 
บทว่า สาสีติกานิ จ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฉสตานิ ฯ บทว่า ตานิ เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า   
โหนฺติ ฯ บทว่า กายวจีมโนกมฺมสงฺขาตกมฺมติกวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ติคุณิตานิ ฯ บทว่า 
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ติคุณิตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตานิ ฯ บทว่า จตฺตาฬีสาธิกานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ปญฺจสหสฺสานิ ฯ บทว่า ปญฺจสหสฺสานิ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า ตานิ จ เป็นบท
ปกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า หีนมชฺฌิมปณีตเภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ติคุณิตานิ ฯ 
บทว่า ติคุณิตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ตานิ ฯ บทว่า วีสสตาธิกปณฺณรสสหสฺสานิ เป็นบทวิกติ-
กัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ 
 (252) ท่าน (พระอนุรุทธาจาร์) กล่าวค านี้ว่า กามาวจรกุศลจิต 15,120 ดวง ฯ แต่
อาจารย์พุทธทัตตเถระกล่าวว่า กามาวจรกุศลจิตมี 17,280 ดวง ฯ ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ค าที่อาจารย์
พุทธทัตตเถระกล่าวไว้ไม่เหมือนกับค าที่ท่านกล่าว ดังนี้ จึงกล่าวว่า ยมฺปน เป็นต้น ฯ ส่วนค าใด ที่
ท่านอาจารย์พุทธทัตตเถระกล่าวไว้คัมภีร์อภิธัมมาวตารว่า บัณฑิตพึงแสดงไขกามาวจรกุศลจิตมี 
17,280 ดังนี้ ค านั้น พึงเห็นว่า ท่านอาจารย์มิได้ค านึงถึงการลดจ านวนด้วยอ านาจอธิบดีธรรม กล่าว
ไว้ด้วยอ านาจการนับเรื่อยไป ฯ บัณฑิตพึงแสดงไขว่า กามาวจรกุศลจิตมี 17,280 ดังนี้ ฯ  
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ พระเถระว่าพุทธทัตตะ ชื่อว่าพุทธทัตตัตเถระ ฯ อาจารย์ด้วย 
อาจารย์นั้น เป็นพระพุทธทัตตเถระด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอาจริยพุทธทัตตัตเถระ เป็นวิเสสน -
ปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ การลดจ านวน ชื่อว่าคณนปริหานิ ฯ บทว่า 
อนาทิยิตฺวา คือ ไม่ถือเอา ไม่นับเอา ฯ อา บทหน้า ทา-ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ตฺวา ปัจจัย, 
ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1505, เปลี่ยน อา ที่ ทา-ธาตุ เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ-  
ปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1506, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา 
จ1507 ฯ ถือเอาแล้ว หามิได้ ชื่อว่าอนาทิยิตวา ฯ เปลี่ยน น เป็น อนฺ ด้วยสูตร สเร อนฺ1508 ฯ ใช้เป็น 
อนาทยิตฺวา ก็มี ฯ ค านั้น ไม่งาม ฯ การไหลไป คือความเป็นไปแห่งการนับ ชื่อว่าโสตะ ฯ ชื่อว่าปติตะ 
เพราะตกไป การนับด้วยอ านาจอธิบดีธรรมตกไปในล าดับแห่งการนับ ชื่อว่าโสตปติตะ ฯ ความ
เกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งการนับด้วยอ านาจอธิบดีธรรมที่ตกไปในล าดับแห่งการนับ ชื่อ
ว่าโสตปติตวสะ ฯ 
 ค าว่า ย  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อาจริยพุทฺธทตฺตตฺเถเรน เป็นบทกัตตาในบท
ว่า วุตฺต  ฯ บทว่า สตฺตรสสหสฺสานิ เทฺวสตานิ อสีติ จ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กามาวจรปุญฺ านิ ฯ 
บทว่า กามาวจรปุญฺ านิ เป็นบทกัตตาในบทว่า ภวนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า           
วินิทฺทิเสติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า ย  ฯ บทว่า ต  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า 
อธิปติวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปริหานึ ฯ บทว่า คณนปริหานึ เป็นบทกรรมในบทว่า 
อนาทิยิตฺวา ฯ บทว่า อนาทิยิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า โสตปติตวเสน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺต  ฯ อติิ-ศัพท์ เป็นบทอาการะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ 
 (253) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าถามว่า จิต 8 ดวงเหล่านี้ แยกเป็นจิต 17,120 ดวง ด้วย
อ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ จงยกไว้ก่อน จิตที่แยกโดยความต่างกันแห่งกาลและสถานที่เป็นต้น 
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มีจ านวนเท่าไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า กาล- เป็นต้น ฯ ส่วนประเภทแห่งกามาวจรกุศลจิตเหล่านั้น โดย
ความต่างแห่งกาลและสถานทีเ่ป็นต้น หาประมาณมิได้เลย คือไม่สามารถท่ีจะประมาณได้เลย ฯ 
 กาลด้วย สถานที่ด้วย ชื่อว่ากาลเทสะ กาลและสถานที่เหล่านั้น เป็นเบื้องต้นแห่งธรรม
เหล่าใด ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่ากาลเทสาทิ ความต่างกันแห่งกาลและสถานที่เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ากาล-
เทสาทิเภทะ ฯ กาลเวลามีอดีตกาลเป็นต้น ฯ สถานที่ มีอนันตจักรวาล ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ รวบรวม
ความต่างกันแห่งสันดานเป็นต้น ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ฯ ชื่อว่า  
อัปปเมยยะ เพราะไม่สมควรเพื่อจะประมาณได้ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามการประมาณ ฯ 
 บทว่า กาลเทสาทิเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เภโท ฯ บทว่า เนส  เป็นบท    
สัมพันธะในบทว่า เภโท ฯ บทว่า เภโท เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อปฺปเมยฺโยว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
เภโท ฯ 
 (254) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความของค าในบทว่า กามาวจรกุสลจิตฺตานิ ดังนี้ จึง
กล่าวว่า กุจฺฉิเต เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า จิตทั้งหลายชื่อว่ากุศล เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมก าจัด คือ
ยังอกุศลธรรมทั้งหลายอันน่าเกลียดให้หวั่นไหว หรือเพราะวิเคราะห์ว่า เบียดเบียน คือ ยังบาปธรรม
ทั้งหลายอันน่าเกลียดให้ปราศจากไป ฯ 
 อาจารย์ไขความว่า กุจฺฉิเต เพราะ กุ นิบาตกล่าวความหมายหลากหลายมีบาปที่น่าเกลียด
เป็นต้น ฯ ใส่บทประธานว่า ปาปธมฺเม เข้ามา เพราะ กุจฺ ฉิต-ศัพท์กล่าวหมายถึงแม้รูปที่ไม่น่า
ปรารถนา ฯ ก็ กุ-ศัพท์ที่กล่าวหมายถึง แผ่นดิน จะเป็นกิตบท ฯ แต่ในที่นี้ กุ-ศัพท์ เป็นนิบาตบท 
เพราะไขความว่า กุจฺฉิเต ฯ คัมภีร์รูปสิทธิกล่าวไว้ว่า ทุฏฺ , กุ มีความหมายว่า น่าเกลียด ฯ คัมภีร์ 
สัททนีติกล่าวไว้ว่า ทุฏฺ , กุ เหล่านี้มีความหมายว่า น่าเกลียด ฯ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกากล่าวไว้ว่า กุ 
มีความหมายว่า ความชั่ว, มีน้อย, น่าเกลียด ฯ ชื่อว่ากุจฉิตะ เพราะวิเคราะห์ว่า กุจฺฉิตพฺพา ความว่า 
บาปธรรมเหล่าใด อันบัณฑิตเกลียด คือต าหนิติเตียน เพราะเหตุนั้น บาปธรรมเหล่านั้น ชื่อว่ากุจฉิตะ 
ฯ กุส-ธาตุมีความหมายว่า นินทา, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1509, เปลี่ยน ส ท้ายธาตุเป็น 
จฺฉ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1510, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคม-
มิกาโร1511 ฯ ชื่อว่าปาปะ เพราะให้สัตว์ถึงความทุกข์มีความทุกข์ในอบายเป็นต้น อันเป็นบาปด้วย อัน
เป็นบาปเหล่านั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปาปธัมมะ ฯ รูปวิเคราะห์ว่า สลยนฺติ        
กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ อปคเมนฺตีติ วา กุสลานิ นี้ ท่านกล่าวด้วยอ านาจเป็นเหตุกัตตุวาจก ฯ สามบทว่า 
กมฺเปนฺติ หึเสนติ อปคเมนฺติ เป็นบทไขความบทว่า สลยนฺติ ฯ บรรดาบททั้ง 3 เหล่านั้น บทว่า       
กมฺเปนฺติ ย่อมไขความมุ่งถึงกามาวจรกุศลจิตที่ละบาปธรรมด้วยอ านาจตทังคปหานะ ฯ บทว่า หึเสนฺติ 
ย่อมไขความมุ่งเอามหัคคตกุศลจิตที่ละบาปธรรมด้วยอ านาจวิกขัมภนปหานะ ฯ บทว่า อปคเมนฺติ 
ย่อมไขความมุ่งเอาโลกุตตรกุศลจิตที่ละบาปธรรมด้วยอ านาจสมุจเฉทปหานะ ฯ วา-ศัพท์ เป็น     
วิกัปปัตถะ ฯ เพราะฉะนั้น ท่านจึงให้รู้รูปวิเคราะห์นี้ว่า สลยนฺติ กมฺเปนฺตีติ กุสลานิ หรือ สลยนฺติ   
หึเสนฺตีติ กุสลานิ หรือว่า สลยนฺติ อปคเมนฺตีติ  กุสลานิ ฯ บทว่า สลยนฺติ มาจาก สล -ธาตุมี
ความหมายว่า หวั่นไหวเป็นต้น, อนฺติ วิภัตติ, ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา    
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การิตานิ เหตฺวตฺเถ1512, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร การิตาน  โณ โลปํ1513, ไม่ต้องวุทธิ ด้วย วา-ศัพท์ใน
สูตร ฆฎาทีน  วา1514, น าเข้าประกอบกัน, ลบ อ ของ อนฺติ วิภัตติ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  
ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1515 ฯ กมฺป-ธาตุมีความหมายว่า หวั่นไหว, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ 
เณณยณาเปณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ1516, อนฺติ วิภัตติ ฯ หึส-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, อนฺติ 
วิภัตติ, เณ ปัจจัย ฯ ก็รูปวิเคราะห์ว่า สลยนฺติ หึเสนฺติ นี้ พึงทราบแม้ด้วยอ านาจสุทธกัตตุวาจก ฯ บท
ว่า หึเสนฺติ คือ ย่อมเบียดเบียน ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์สังเขปฎีกาเป็นต้น จึงกล่าวไว้ว่า จิตชื่อว่า
กุศล เพราะเบียดเบียนบาปธรรม ฯ หึส-ธาตุ, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณ ณยา1517 ฯ อป บท
หน้า คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไปปราศ, ความไปปราศ คือการน าไปปราศ, อนฺติ วิภัตติ, ลง เณ ปัจจัย 
ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ1518 ฯ กุ สัททูปปทะ สล-ธาตุมีความหมายว่า 
หวั่นไหว เป็นต้น ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1519 ฯ ส่วนในคัมภีร์ปรมัตถสาร
มัญชูสา อาจารย์บางพวกกล่าวไว้ว่า เพราะ สล-ธาตุ กล่าวความหมายว่า ส ารวม บ้าง จึงกล่าวบทว่า 
กมฺเปนฺติ เพราะ กมฺป-ธาตุกล่าวความหมายว่า หวั่นไหว บ้าง จึงกล่าว หึเสนฺติ เพราะ หึส-ธาตุกล่าว
ความหมายว่า ฆ่า บ้าง จึงกล่าวบทว่า อปคเมนฺติ ฯ มีค ากล่าวไว้ว่า เพราะ กมฺป-ธาตุมีความหมาย 2 
อย่าง อาจารย์พวกอ่ืนจึงกล่าวไว้ว่า กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ  กมฺเปนฺติ อปคเมนฺติ ฯ ค านั้น ไม่ถูก ฯ เพราะ
เหตุอะไร ฯ เพราะในรูปวิเคราะห์นี้ มี วา-ศัพท์ ฯ ก็ถ้าไม่มี วา-ศัพท์ ก็ควรกล่าวเนื้อความนั้น ฯ 
อาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า ท่านอาจารย์กล่าว โดยประเภทแห่งจิตที่ต่ า ปานกลาง และที่ประณีต ฯ 
ก็ค านั่นแล เป็นประมาณ ฯ และท่านกล่าวไว้ว่า แม้เพราะยิ่งด้วยกามาวจรกุศลจิต ฯ ค าแม้นั้น ก็ไม่
ถูก ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะรูปวิเคราะห์นี้เป็นรูปวิเคราะห์ที่ทั่วไปแก่กุศลจิตทุกดวง และเพราะไม่
มีรูปวิเคราะห์อ่ืน ของ กุสล-ศัพท์ข้างต้น ฯ ก็ถ้าอาจารย์พวกอ่ืนยึดเอาการอธิบายอย่างนี้ ค าว่า     
กมฺเปนฺติ นี้  ย่อมไขเนื้อความของบทว่า สลยนฺติ ด้วยอ านาจความหมายของธาตุ สล -ธาตุ จึงมี
ความหมายว่า หวั่นไหว เพราะเหตุนั้น สองบทว่า หึเสนฺติ อปคเมนฺติ จึงเป็นบทไขเนื้อความของบทว่า 
กมฺเปนฺติ บรรดาสองบทนั้น บทว่า หึเสนฺติ นี้ ละบาปธรรมทั้งหลายด้วยอ านาจตทังคปหานะและ
วิกขัมภนปหานะ ท่านกล่าวหมายเอากามาวจรกุศลจิตและมหัคคตกุศลจิต บทว่า อปคเมนฺติ กล่าว
หมายเอาโลกุตตรกุศลจิต เพราะเหตุนั้น เมื่อมีการกระท าอย่างนี้ ค าของอาจารย์พวกอ่ืนอย่างนี้ว่า  
กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ กมฺเปนฺติ อปคเมนฺติ จึงถูกต้อง เพราะ กมฺป-ธาตุมีสองความหมาย ฯ แต่ท่าน
อาจารย์อริยวังสะกล่าวไว้ว่า ย่อมให้หวั่นไหว ชื่อว่าสลา การท าให้บาปธรรมที่น่าเกลียดหวั่นไหว ชื่อ
ว่ากุสลา ฯ ค านั้นผิด ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะการวิเคราะห์ศัพท์ที่เป็นไปพร้อมกับบทไม่เหมาะสม
ในที่นี้ ฯ ก็รูปวิเคราะห์ว่า กุจฺฉิเต สลา กุสลา เป็นการวิเคราะศัพท์ที่เป็นไปพร้อมกับบท ฯ ก็ในฎีกา 
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ท่านกล่าวรูปวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ศัพท์ที่ไม่เป็นไปพร้อมกับบท เช่นรูปวิเคราะห์ว่า กุมฺภํ กโรตีติ 
กุมฺภกาโร ฯ ในบทว่า สลยนฺติ เป็นต้น ท่านกล่าวไว้ว่า ค าที่กล่าวความหมายหลัง ๆ ของบทก่อน ๆ 
คือ บทว่า กมฺเปนฺติ กล่าวความหมายของบทว่า สลยนฺติ นี้ บทว่า วิทฺธ เสนฺติ กล่าวความหมายของบท
ว่า กมฺเปนฺติ นี้ บทว่า อปคเมนฺติ กล่าวความหมายของบทว่า วิทฺธ เสนฺติ แม้นี้ ฯ แม้ค านั้นก็ผิด ฯ 
เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะมี วา -ศัพท์ ฯ และบทว่า วิทฺธ เสนฺติ นี้  พึงเป็นบทที่กล่าวหมายเอา
ความหมายของบทว่า หึเสนฺติ ฯ 
 บทว่า ยานิ จิตฺตานิ เป็นบทเหตุกัตตาในบททั้งหลายว่า สลยนฺติ กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ     
อปคเมนฺติ ฯ บทว่า กุจฺฉิเต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปาปธมฺเม ฯ บทว่า ปาปธมฺเม เป็นบทกรรมใน
บททั้งหลายว่า สลยนฺติ กมฺเปนฺติ หึเสนฺติ อปคเมนฺติ ฯ อิต-ิศัพท์ เป็นบทสภาวเหตุ ฯ 
 (255) ท่านอาจารย์ครั้นกล่าวรูปวิเคราะห์ของ กุสล-ศัพท์ ด้วยอ านาจ สล-ธาตุแล้ว เมื่อ
จะกล่าวรูปวิเคราะห์ด้วยอ านาจธาตุแม้เหล่าอ่ืน จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง จิต
ทั้งหลายชื่อว่ากุศล เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมบั่นรอน คือตัดบาปธรรมทั้งหลายชื่อว่ากุสะ ด้วยอ านาจ 
ตทังคปหานะเป็นต้น เพราะนอนเนื่องในสันดาน คือเป็นไปในสันดานโดยอาการที่น่าเกลียด ฯ อีก
อย่างหนึ่ง จิตทั้งหลายชื่อว่ากุศล เพราะวิเคราะห์ว่า อันญาณ หรือธรรมมีศรัทธาเป็นต้นชื่อว่ากุสะ 
เพราะเป็นเครื่องก าจัดบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดท าให้เบาบาง หรือเป็นเครื่องกระท าบาปธรรม
ทั้งหลายที่น่าเกลียดให้สิ้นสุด พึงถือเอา คือ พึงให้เป็นไปตามสมควร โดยเป็นสหชาตปัจจัยและ
อุปนิสัยปัจจัย ฯ 
 บทว่า กุจฺฉิเตนากาเรน ความว่า โดยอาการที่น่าเกลียด เพราะประกอบด้วยธรรมไม่
สะอาดมีราคะเป็นต้น และเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์มีอย่างต่าง ๆ ฯ อาการที่น่าเกลียด ชื่อว่ากุจฉิตา-
การะ ฯ บทว่า สนฺตาเน คือในสันดานของสัตว์ ฯ ไขความว่า ปวตฺตนโต เพราะ สิ-ธาตุมีความหมายว่า 
ผูก, อยู่ และนอนเป็นต้น ฯ กล่าวคือ กุสะ ชื่อว่ากุสสังขาตะ ฯ ใส่บทว่า ปาปธมฺเม เข้ามา เพราะ กุส-
ศัพท์มีความหมายว่า หญ้าคา เป็นต้น ฯ บทว่า ลุนนฺติ นี้ ไขเนื้อความเป็น ฉินฺทนฺติ ด้วยอ านาจ
ความหมายของธาตุ ฯ  
 บทว่า ยานิ จิตฺตานิ เป็นบทสุทธกัตตาในบทว่า ลุนนฺติ ฯ บทว่า กุจฺฉิตากาเรน เป็นบท  
ตติยาวิเสสนะในบทว่า สยนโต ปวตฺตนโต ฯ บทว่า สนฺตาเน เป็นบทอาธาระในบทว่า สยนโต      
ปวตฺตนโต ฯ บทว่า สยนโต ปวตฺตนโต เป็นบทเหตุในบทว่า กุส- ฯ บทว่า กุสสงฺขาเต เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ปาปธมฺเม ฯ บทว่า ปาปธมฺเม เป็นบทกรรมในบทว่า ลุนนฺติ ฉินฺทนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท
เหตุ ฯ 
 บาปธรรมทั้งหลาย ชื่อว่ากุสะ เพราะนอนเนื่องในสันดาน โดยอาการที่น่า เกลียด ฯ กุ   
สัททูปปทะ สิ-ธาตุมีความหมายว่า เป็นไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1520 ฯ ชื่อว่า
กุศล เพราะบั่นรอนคือตัดบาปธรรมทั้งหลาย ฯ กุส สัททูปปทะ ลุ -ธาตุมีความหมายว่า ตัด, ลง อ 
ปัจจัย ฯ การท าให้เบาบาง ชื่อว่าสานะ เป็นภาวสาธนะ ฯ สา-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้เบาบาง, ลง 
ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1521, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1522, ลบ อ ที่ อน ด้วย
                                                      

 1520 รูป. -/568/414. 
 1521 รูป. -/596/434. 
 1522 รูป. -/570/417. 
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สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1523 ฯ ไขความเป็น ตนุกรณโต วา เพราะ 
สา-ธาตุมีความหมายว่า หุง-ต้ม ก็มี ฯ ความเบาบาง ชื่อว่าตนุ  เป็นภาวสาธนะ ฯ ตนุ -ธาตุมี
ความหมายว่า ท าให้เบาบาง, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต 1524 ฯ การ
กระท าให้เบาบาง ชื่อว่าตนุกรณะ ฯ ไขความเป็น โอสานกรณโต วา เพราะ สา-ธาตุมีความหมายว่า 
ท าให้ถึงที่สุด ก็มี ฯ การถึงที่สุด ชื่อว่าอวสานะ ฯ อว บทหน้า สา-ธาตุมีความหมายว่า ท าให้เบาบาง, 
ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1525, เปลี่ยน ยุ เป็น อน, ลบ อ ของ อน, เปลี่ยน อว เป็น โอ ฯ การ
กระท าให้ถึงที่สุด ชื่อว่าโอสานกรณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นอัตถันตรวิกัปปัตถะ ฯ กล่าวคือ 
กุสะ ชื่อว่ากุสสังขาตะ ฯ ศรัทธา เป็นเบื้องต้นแห่งธรรมมีสติเป็นต้นใด ธรรมมีสติเป็นต้นนั้น ชื่อว่า
สัทธาทิ ฯ ธรรมชาตคือธรรม ฯ ชาต-ศัพท์ใช้ในตัพภาวะ ฯ ธรรมคือศรัทธาเป็นต้น ชื่อว่าสัทธาทิธัมม-
ชาตะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ บทว่า ลาตพฺพานิ คือ พึงถือเอา ฯ ลา-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา 
ฯ บทว่า ลาตพฺพานิ นี้ ไขความเป็น ปวตฺเตตพฺพานิ ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ อันเป็นสหชาตปัจจัย
ด้วย อันเป็นอุปนิสสยปัจจัยด้วย ชื่อว่าสหชาตอุปนิสสยะ ฯ ธรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปได้ด้วยพลังนั่น 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าภาวะ คือความสามารถของปัจจัย ฯ ความสามารถคือสหชาตปัจจัยและ     
อุปนิสสยปัจจัย ชื่อว่าสหชาตอุปนิสสยภาวะ ฯ การไม่ก้าวล่วงความเหมาะสม ชื่อว่ายถารหะ ฯ ย่อม
ให้เป็นไป ชื่อว่าปวัตเตตัพพะ ฯ ในบทว่า สหชาตอุปนิสฺสยภาเวน ยถารหํ ปวตฺเตตพฺพานิ นี้มี
ค าอธิบายดังนี้ ฯ จิตอันเป็นญาณสัมปยุต อันญาณพึงให้เป็นไปโดยเป็นสหชาตปัจจัยและอุปนิสสย-
ปัจจัย ฯ จิตเป็นญาณวิปปยุต อันญาณพึงให้เป็นไปโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้น ฯ ก็ญาณแม้ของ
จิตที่เป็นญาณวิปปยุต ก็เป็นอุปนิสสยปัจจัยได้ เพราะเป็นการปฏิบัติของท่านผู้มีปัญญา ด้วยความ
เป็นไปอันเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขเกื้อกูล ฯ ส่วนกุศลแม้ทั้งสอง อันธรรมมีศรัทธาเป็นต้น พึงให้
เป็นไปโดยเป็นสหชาตปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย ฯ 
 บทว่า กุจฺฉิเต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปาปธมฺเม ฯ บทว่า ปาปธมฺเม เป็นบทกรรมใน
บทว่า กรณโต ฯ บทว่า สานโต ตนุกรณโต โอสานกรณโต เป็นบทเหตุในบทว่า กุส- ฯ บทว่า กุส-   
สงฺขาเตน เป็นบทวิเสสนะของสองบทว่า าเณน สทฺธาทิธมฺมชาเตน วา ฯ สองบทว่า าเณน 
สทฺธาทิธมฺมชาเตน วา เป็นบทกัตตาในบทว่า ลาตพฺพานิ ปวตฺเตตพฺพานิ ฯ บทว่า สหชาตอุปนิสฺสย-
ภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺเตตพฺพานิ ฯ บทว่า ยถารห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะ ฯ บทว่า 
ปวตฺเตตพฺพานิ เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุในบทว่า กุสลานิ ฯ 
 ญาณหรือธรรมมีศรัทธาเป็นต้น ชื่อว่ากุสะ เพราะก าจัดบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดท า
ให้เบาบาง หรือกระท าบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้สิ้นสุด ฯ กุ สัททูปปทะ สา-ธาตุมีความหมาย
ว่า กระท าให้เบาบาง หรือกระท าให้ถึงที่สุด, ลง อ ปัจจัย ฯ จิตทั้งหลายชื่อว่ากุศล เพราะอันญาณ 
หรือธรรมมีศรัทธาเป็นต้นชื่อว่ากุสะ ก าจัดบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดท าให้เบาบาง หรือเพราะ
กระท าบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้สิ้นสุด พึงถือเอา คือพึงให้เป็นไป เป็นกัมมสาธนะ ฯ ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1526 ฯ 
                                                      

 1523 รูป. -/488/351. 
 1524 รูป. -/660/483. 
 1525 รูป. -/596/434. 
 1526 รูป. -/568/414. 
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 (256) กุศลจิตเหล่านั้นนั่นแล ชื่อว่ากามาวจรกุศลจิต เพราะวิเคราะห์ว่าเป็นจิตที่
ท่องเที่ยวไปในกามภพ โดยเนื้อความตามท่ีกล่าวแล้ว ฯ 
 เอว-ศัพท์ย่อมให้รู้ความที่บทว่า กุสลานิ มีความหมายเสมอเหมือนกันกับสองบทว่า      
กามาวจรานิ จิตฺตานิ ฯ บทว่า ยถาวุตฺตตฺเถน พึงทราบด้วยความหมายว่า ชื่อว่ากาม เพราะรักใคร่ 
ตัณหานั้นย่อมท่องเที่ยวไปในกามนั้น ด้วยอ านาจเป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากามาวจระ    
เป็นต้น และด้วยความหมายว่า ชื่อว่าจิตตะ เพราะคิด ดังนี้เป็นต้น ฯ ประการอันบุคคลใดกล่าวแล้ว 
บุคคลนั้น ชื่อว่ายถาวุตตะ มีประการตามท่ีกล่าวแล้วด้วย มีประการตามท่ีกล่าวแล้วนั้น เป็นเนื้อความ
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ายถาวุตตัตถะ ฯ จ ทั้งสามศัพท์ ย่อมให้รู้ว่าบททั้งสามแยกกัน ฯ 
 บทว่า ตาเนว เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ยถาวุตฺตตฺเถน เป็นบทตติยาวิเสสนะในสองบทว่า
กามาวจรานิ จิตฺตานิ ฯ สองบทว่า กามาวจรานิ จิตฺตานิ เป็นบทสัญญี ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุ ฯ บท
ว่า กามาวจรกุสลจิตฺตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 วิเคราะห์ว่า จิตทั้งหลายคือกุศล ชื่อว่ากุสลจิตตะ กุศลจิตคือกามาวจร ชื่อว่ากามาวจร -
กุสลจิตตะ ฯ 
 (257) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความต่างกันแห่งกามาวจรวิบากจิ ตที่ ไม่เหมือนกับ 
กามาวจรกุศลจิต จึงกล่าวว่า ยถา เป็นต้น ฯ เหมือนอย่างว่า กามาวจรกุศลจิตเหล่านี้ ย่อมเป็นไปด้วย
อ านาจบุญกิริยาวัตถุ ด้วยอ านาจกรรมทวาร ด้วยอ านาจกรรม และด้วยอ านาจอธิบดีธรรม ฉันใด 
กามาวจรวิบากจิตทั้งหลาย หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะไม่เป็นไปด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการมี
ทานเป็นต้น เพราะไม่ให้วิญญัตติบังเกิดขึ้น เพราะไม่มีวิบากเป็นสภาวะ และเพราะไม่ท าฉันทาธิบดี-
ธรรมเป็นต้นไว้เบื้องหน้า เป็นไป เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงลดจ านวนด้วยอ านาจวัตถุ 4 ประการ มี
ความไม่เป็นไปด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการมีทานเป็นต้นเป็นอาทินั้น แล้วประกอบความ
ต่างกันแห่งจ านวนตามสมควร ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นนิบาต ใช้ในความหมายว่า อุปมา ฯ ปน -ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ความ
เกี่ยวข้องแห่งบุญกิริยา ชื่อว่าปุญญกิริยาวสะ ฯ ใช้เป็นบทเสียงสั้นว่า ปุญฺ กิริยวเสน ก็มี ฯ บทว่า 
กมฺมทฺวารวเสน คือ ด้วยอ านาจให้กายกรรมและวจีกรรมเกิด ฯ บทว่า กาโย คือกายวิญญัตติ ฯ บทว่า 
กมฺม  คือเจตนาที่ให้กายวิญญัตตินั้นเกิดขึ้น ฯ กรรมที่บุคคลท าด้วยกาย ชื่อว่ากายกัมมะ ฯ ก็กายเป็น
ปัจจัยของกรรมด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาปัจจัย 24 อย่างหาได้ไม่ แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น เมื่อ
มีปัจจัยที่เป็นสมุฏฐานของกรรมนั้น จึงได้ชื่อว่ากายกรรมเป็นต้น เพราะเหตุนั้น กรรมนั้น ท่านจึง
เรียกว่า อันกายนั้นกระท าแล้ว ฯ ทวารอันเป็นที่ตั้งแห่งการเป็นไปของกายกรรม ชื่อว่ากายกัมม -  
ทวาระ ฯ กรรมที่วจีกรรมกระท าแล้ว ชื่อว่าวจีกัมมะ ฯ ทวารอันเป็นที่ตั้งแห่งการเป็นไปของวจีกรรม 
ชื่อว่าวจีกัมมทวาระ ฯ ก็ในบทว่า กมฺมทฺวารวเสน นี้ มิได้หมายเอา มโนกรรมทวาร ฯ ก็ด้วยบทว่า   
เอตานิ จิตฺตานิ นี้ หมายเอาจิต ฯ ก็ในมโนกรรมทวาร จิตเองนั่นแล มีอยู่ ฯ ก็เจตนาที่เป็นไปพร้อมกับ
ตน ย่อมได้การนับว่ามโนกรรมทวาร โดยเป็นทวารที่เป็นไปของกรรมมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้น เพราะ
เหตุนั้น จึงไม่ถือเอามโนกรรมทวารนั้น ด้วยอ านาจความเกิดขึ้นของจิต ฯ คัมภีร์อภิธัมมวาตารฎีกา
กล่าวไว้ว่า ก็มโนกรรมทวารย่อมไม่เป็นไปจากตนเอง ฯ ก็ถ้าถือเอาเนื้อความแม้ว่า ด้วยอ านาจความ
เป็นมโนกรรมทวาร ดังนี้ไซร้ ก็ควรถือเอาแม้มโนกรรมทวาร ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ถือเพราะค าว่า       
วิญฺ ตฺติสมุฏฺ าปนาภาวโต-เพราะไม่ให้วิญญัตติบังเกิดขึ้น ฯ ชื่อว่ากัมมะ เพราะถูกกระท า ฯ ชื่อว่า
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ทวาระ เพราะเป็นเครื่องส ารวมระวัง ฯ ทฺวาร-ธาตุมีความหมายว่า ส ารวม-ระวัง, การส ารวมระวัง คือ
การรักษา, ลง อ ปัจจัย ฯ ทวารแห่งกรรม ชื่อว่ากัมมทวาระ ความเกี่ยวข้องแห่งกรรมทวาร ชื่อว่า  
กัมมทวารวสะ ฯ บทว่า กมฺมวเสน คือด้วยอ านาจกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ฯ อธิบายว่า ด้วย
อ านาจแห่งความพยายามของกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งกรรม ชื่อกัมม -
วสะ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งอธิบดีธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าอธิปติวสะ ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น ปุญฺ
กิริยาวเสน จ กมฺมทฺวารวเสน จ กมฺมวเสน จ อธิปติวเสน จ ฯ บทว่า ทาน เป็นต้น เป็นบทเหตุ
ตามล าดับ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งบุญกิริยาวัตถุ 10 มีทานเป็นต้น ชื่อว่าทานาทิวสะ ฯ ความไม่เป็นไป 
ชื่อว่าอัปปวัตตนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ ความไม่ให้บังเกิดขึ้น ชื่อว่าสมุฏฐาปนะ เป็นเหตุภาวสาธนะ ฯ 
การให้วิญญัตติเกิดขึ้น ชื่อว่าวิญญัตติสมุฏฐาปนะ การไม่ให้วิญญัตติเกิดข้ึน ชื่อว่าวิญญัตติสมุฏฐาปนา
ภาวะ ฯ บทว่า อวิปากสภาวโต เพราะไม่มีสภาวะที่ยังผลให้เกิดขึ้น ฯ อธิบายว่า เพราะไม่มีสภาวะที่
ยังวิบากให้เกิดขึ้น ฯ การให้ผล ชื่อว่าวิปากะ ฯ ความเป็นตน ชื่อว่าสภาวะ คือความปกติของตน ฯ 
สภาวะคือวิบาก ชื่อว่าวิปากสภาวะ คือสภาวะที่ให้ผลเกิดขึ้น ฯ เพราะฉะนั้น จึง มีความหมายว่า 
เพราะมีวิบากเป็นสภาวะ ฯ บทนิเทสนี้มีภาวะเป็นประธาน ดุจในประโยคว่า อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ฯ บท
ว่า  ฉนฺทาทีนิ ปุรกฺขิตฺวา อวุตฺติโต ความว่า เพราะไม่ท าอธิบดีธรรมทั้ง 4 มีฉันทาธิบดีธรรมเป็นต้นไว้
เบื้องหน้า แล้วเป็นไป ฯ เวลาของการพยายามอ่ืนของกุศลจิตที่เป็นไปในภูมิสามแม้ทุกดวง เป็นเวลา
แห่งการเผล็ดผลอ่ืน เพราะฉะนั้น กุศลจิตเหล่านั้น จึงไม่สามารถให้วิบากทั้งหลายของตนยึดเอา 
อธิบดีธรรมได้ เพราะเหตุนั้น กุศลจิตเหล่านั้น จึงไม่ท าอธิบดีธรรมทั้ง 4 มีฉันทาธิบดีธรรมเป็นต้นไว้
เบื้องหน้า แล้วเป็นไป ฯ คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาว่า ก็โลกุตตรกุศลจิตทั้งหลาย ย่อมให้วิบากเกิดได้ 
เมื่อพลังแห่งอธิบดีธรรมทั้งหลายมีฉันทาธิบดีธรรมเป็นต้นของตนยังไม่สงบระงับ เพราะมีตามล าดับ
เวลาแห่งความพยายามและเวลาเผล็ดผล เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนันตรปัจจัย ย่อมสามารถให้วิบากจิต
ทั้งหลายยึดเอาอธิบดีธรรมได้ ฯ ความไม่เป็นไป ชื่อว่าอวุตติ ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น อปฺปวตฺตนโต 
จ วิญฺ ตฺติสมุฏฺ าปนาภาวโต จ อวิปากสภาวโต จ อวุตฺติโต จ ฯ บทว่า ตสฺมา ความว่า เพราะเหตุมี
ความไม่เป็นไปด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการมีทานเป็นต้นเป็นอาทิ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งวัตถุ 
4 ประการ มีความไม่เป็นไปด้วยอ านาจบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการมีทานเป็นต้นเป็นอาทิเหล่านั้น ชื่อ
ว่าตังวสะ ฯ บทว่า ยถารห  คือตามความไม่ก้าวล่วงแห่งเนื้อความอันสมควร ฯ ความไม่ก้าวล่วงความ
เหมาะสม ชื่อว่ายถารหัง ฯ ความต่างกันคือความพิเศษแห่งจ านวน ชื่อว่าคณนเภทะ ฯ ควรประกอบ
ความพิเศษของจ านวนตามความเหมาะสมมีความต่ าของอารมณ์ 6 เป็นต้น ฯ เป็นอย่างไร ฯ      
มหาวิบากจิตทั้งหลาย เอา 6 คูณ เพราะเป็นไปในอารมณ์ 6 จึงมี 48 ดวง มหาวิบากจิตเหล่านั้น เอา 
3 คูณ เพราะเป็นไปด้วยอ านาจจิตที่ต่ าเป็นต้น จึงมี 144 ดวง ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า เอตานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตนฺติ ฯ สี่บทว่า 
ปุญฺ กิริยาวเสน กมฺมทฺวารวเสน กมฺมวเสน อธิปติวเสน จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตนฺติ ฯ 
น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ เอว -ศัพท์ เป็นอุปเมยโชตกะ ฯ บทว่า วิปากานิ เป็นบทกัตตาในบทว่า 
ปวตฺตนฺติ ฯ บทว่า ทานาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อปฺปวตฺตนโต ฯ สี่บทว่า อปฺปวตฺตน-
โต วิญฺ ตฺติสมุฏฺ าปนาภาวโต อวิปากสภาวโต อวุตฺติโต เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า น ปวตฺตนฺติ ฯ 
บทว่า ฉนฺทาทีนิ เป็นบทกรรมในบทว่า ปุรกฺขิตฺวา ฯ บทว่า ปุรกฺขิตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยาในบท
ว่า อวุตฺติโต ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า ปริหาเปตฺวา ฯ บทว่า ต วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะ
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ในบทว่า ปริหาเปตฺวา ฯ บทว่า ปริหาเปตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า โยเชตพฺโพ ฯ บทว่า 
ยถารห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า โยเชตพฺโพ ฯ บทว่า คณนเภโท เป็นบทกรรมในบทว่า   
โยเชตพฺโพ ฯ  
 (258) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุในความที่กามาวจรวิบากจิตเหล่านี้สหรคตด้วยโสมนัส-
เวทนาและอุเบกขาเวทนา จึงกล่าวว่า อิมานิ เป็นต้น ฯ แม้กามาวจรวิบากจิตฝ่ายสเหตุกะ 8 ดวง
เหล่านี้ ก็สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ด้วยอ านาจอิฏฐารมณ์ และสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ด้วย
อ านาจอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ตามล าดับ ฯ  
 ปิ-ศัพท์รวบรวมว่า กุศลจิตทั้งหลายสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ด้วยอ านาจอิฏฐารมณ์ 
และสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ด้วยอ านาจอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ตามล าดับ อย่างเดียวก็หามิได้ ดังนี้ ฯ 
อันน่าปรารถนาด้วย อันน่าปรารถนาปานกลางด้วย ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตะ อารมณ์คือ อันน่า
ปรารถนาและอันน่าปรารถนาปานกลาง ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตารัมมณะ ความเกี่ยวข้องแห่งอารมณ์
คืออันน่าปรารถนาและอันน่าปรารถนาปานกลาง ชื่อว่าอิฏฐอิฏฐมัชฌัตตารัมมณวสะ ฯ ไม่ก้าวล่วง
ล าดับ ชื่อว่ายถากกมะ ฯ โสมนัสเวทนาด้วย อุเบกขาเวทนาด้วย ชื่อว่าโสมนัสสุเปกขา อันสหรคตด้วย
โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา ชื่อว่าโสมนัสสุเปกขาสหิตะ ฯ 
 บทว่า อิมานิปิ เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า อิฏฺ อิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณวเสน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สหิตานิ ฯ บทว่า ยถากฺกม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า สหิตานิ ฯ 
บทว่า โสมนสฺสุเปกฺขาสหิตานิ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ 
 (259) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุโดยความที่กามาวจรวิบากจิตเป็นญาณสัมปยุต จึง
กล่าวว่า ปฏิสนฺธาทิ เป็นต้น ฯ กามาวจรวิบากจิตเหล่านี้ เป็นญาณสัมปยุตและเป็นญาณวิปยุต โดย
กรรมมีพลังและไม่มีพลัง ในเวลาที่เป็นไปด้วยอ านาจกิจมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น โดยสมควรแก่ชวนกิจ 
โดยมาก ในเวลาที่เป็นไปด้วยตทาลัมพนกิจ และโดยสมควรแก่กรรม แม้ในเวลาที่เป็นไปพร้อมกับ 
ตทาลัมพนกิจนั้น ในกาลบางคราว ฯ 
 ปฏิสนธิกิจเป็นเบื้องต้นแห่งเวลาเหล่าใด เวลาเหล่านั้น ชื่อว่าปฏิสันธาทิ ฯ ด้วย อาทิ -
ศัพท์ หมายเอาภวังคกิจและจุติกิจด้วย ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งกิจทั้งหลายมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น ชื่อ ว่า
ปฏิสันธาทิวสะ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ความเป็นไปด้วยอ านาจกิจมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น ชื่อว่า
ปฏิสันธาทิวสัปปวัตติ ฯ บทว่า กมฺมสฺส คือ กรรมที่จะให้ผลเป็นปฏิสนธิ ฯ มีพลังด้วย ไม่มีพลังด้วย 
ชื่อว่าพลวาพลวะ ความเป็นแห่งกรรมมีพลังและไม่มีพลัง ชื่อว่าพลวาพลวภาวะ ฯ บทว่า พลวาพลว-
ภาวโต คือ กามาวจรวิบากจิตที่เป็นญาณสัมปยุตจากที่เป็นญาณวิปยุต ชื่อว่ามีพลัง ที่เป็นอสังขาริก
จากท่ีเป็นสสังขาริก ชื่อว่ามีพลัง ที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาจากที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ชื่อว่ามี
พลัง ฯ บรรดากรรมที่มีพลังและไม่มีพลัง กรรมที่มีพลังเท่านั้น ย่อมให้กิจ 3 อย่างมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น 
ฯ ในกาลนั้น ย่อมเป็นญาณสัมปยุต ฯ ก็บรรดาวิญญาณจิต 8 ดวงเหล่านี้ วิญญาณจิตที่สหรคตด้วย
อุเบกขาเวทนา มีพลังมากกว่าวิญญาณจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ที่เป็นญาณสัมปยุตมีพลัง
มากกว่าที่เป็นญาณวิปยุต ที่เป็นอสังขาริกมีพลังมากกว่าที่เป็นสสังขาริก ฯ ก็วิญญาณจิตที่แตกต่างกัน 
เป็นจิตมีพลังและไม่มีพลัง ด้วยอ านาจการประกอบด้วยเวทนาและญาณ ฯ ก็วิญญาณจิตที่สหรคต
ด้วยอุเบกขาเวทนา เป็นติเหตุกสสังขาริก มีพลังมากกว่าวิญญาณจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาที่เป็น
ติเหตุกอสังขาริก วิญญาณจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาที่เป็นติเหตุกอสังขาริก มีพลังมากกว่า
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วิญญาณจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาที่เป็นทุเหตุกอสังขาริก ฯ คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกากล่าวไว้ว่า 
พึงทราบว่า วิญญาณจิต 8 ดวงเหล่านี้มีพลังมากกว่ากันอย่างนี้ คือ จิตดวงที่ 3 มีพลังมากกว่าจิตดวง
ที่ 4 จิตดวงที่ 8 มีพลังมากกว่าจิตดวงที่ 3 จิตดวงที่ 7 มีพลังมากกว่าจิตดวงที่ 8 จิตดวงที่ 2 มีพลัง
มากกว่าจิตดวงที่ 7 จิตดวงที่ 1 มีพลังมากกว่าจิตดวงที่ 2 จิตดวงที่ 6 มีพลังมากกว่าจิตดวงที่ 1 จิต
ดวงที่ 5 มีพลังมากกว่าจิตดวงที่ 6 ดังนี้ ฯ ความเป็นไปด้วยตทาลัมพนกิจ ชื่อว่าตทาลัมพนัปปวัตติ ฯ 
อันสมควรแก่ชวนกิจ ชื่อว่าชวนานุรูปะ ฯ อปิ -ศัพท์ รวบรวมว่า ในเวลาที่เป็นไปด้วยอ านาจกิจมี
ปฏิสนธิกิจเป็นต้น อย่างเดียวหามิได้ ฯ บทว่า กมฺมานุรูปโต ความว่า โดยสมควรแก่กรรมที่ให้วิบาก
เป็นไปนอกจากการให้ปฏิสนธิกิจ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น พลวาพลวภาวโต จ ชวนานุรูปโต จ  
กมฺมานุรูปโต จ  ฯ จ-ศัพท์ตัวที่ 2 ควรประกอบเป็น าณสมฺปยุตฺตานิ จ าณวิปฺปยุตฺตานิ จ ฯ 
 บทว่า ปฏิสนฺธาทิวสปฺปวตฺติย  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า กมฺมสฺส เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า -ภาวโต ฯ สามบทว่า พลวาพลวภาวโต ชวนานุรูปโต กมฺมานุรูปโต จ เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า โหนฺติ ฯ สามบทว่า ตทาลมฺพนปวตฺติย  กทาจิ ตตฺถาปิ เป็นบทกาลสัตตมีในบท
ว่า โหนฺติ ฯ บทว่า เยภุยฺเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท่วา อนุรูปโต ฯ สองบทว่า าณสมฺปยุตฺตานิ 

าณวิปฺปยุตฺตานิ จ เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ 
 (260) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุในความที่กามาวจรวิบากจิตเป็นสสังขาริกและ       
อสังขาริก จึงกล่าวว่า ยถา-เป็นต้น ฯ กามาวจรวิบากจิต 4 ดวงเหล่านี้ เป็นอสังขาริก โดยปัจจัยมี
กรรมปัจจัยเป็นต้น คือโดยปัจจัยมีกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิตตามที่ปรากฏ เว้นถูกกระตุ้นเตือน 
และด้วยอ านาจปัจจัยที่เป็นสัปปายะมีฤดูและโภชนะเป็นต้น และอีก 4 ดวงเป็นสสังขาริก โดยปัจจัยมี
กรรมปัจจัยเป็นต้นคือโดยปัจจัยมีกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิตตามที่ปรากฏ พร้อมกับถูกกระตุ้น
เตือน และด้วยอ านาจปัจจัยที่ไม่เป็นสัปปายะมีฤดูและโภชนะเป็นต้น ฯ 
 การประกอบ คือความพยายาม ชื่อว่าปโยคะ ฯ ความพยายามอันสมควรเพ่ือความ
ปรากฏแห่งปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ายถาปโยคะ เป็นอัพยยีภาวสมาส ฯ บทว่า ยถาปโยค      
วินา ความว่า เว้นความพยายามอันตนหรือชนเหล่าอ่ืนกระท าแล้วอันสมควรเพ่ือความปรากฏแห่ง
กรรมปัจจัย เป็นต้น ฯ ความว่า พร้อมกับความพยายาม ชื่อว่าสัมปโยคะ คือพร้อมกับการ
ประกอบด้วยปัจจัยที่ให้เกิดความพยายาม ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น วินา จ สมฺปโยคญฺจ ฯ บทว่า 
อุปฏฺ หนฺติ ความว่า ปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้นที่ปรากฏ ฯ ความว่า ที่ปรากฏตามสมควร ชื่อว่ายถา-
อุปัฏฐิตะ อันสมควรแก่การไม่ถูกกระตุ้นเตือนและถูกกระตุ้นเตือน ตั้งขึ้นแล้ว คือปรากฏแก่สัตว์ผู้ใกล้
ตาย ฯ กรรมเป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัยเหล่าใด ปัจจัยเหล่านั้น ชื่อว่ากัมมาทิ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมาย
เอากรรมนิมิตและคตินิมิตด้วย ฯ กรรมเป็นต้นด้วย กรรมเป็นต้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่ากัมมาทิปัจจยะ ความว่า ปัจจัยทั้งหลาย มีกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิตอันเป็นอารมณ์
เหล่านั้น ฯ ชื่อว่าอุตุ เพราะกิจคือความจริงที่ เป็นดินฟ้าอากาศนั้น ๆ เป็นไปอยู่  ฯ อร-ธาตุมี
ความหมายว่า เป็นไป, ลง ณุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 1527 ฯ เปลี่ยน อร เป็น 
อุตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1528, ลบ ณฺ อนุพันธ์, ไม่ท าการวุทธิ 
ฯ ชื่อว่าโภชนะ เพราะถูกเขากิน ฯ ภุช-ธาตุมีความหมายว่า การรักษา, การกลืนกิน, ลง ยุ ปัจจัย, 
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เปลี่ยน ยุ เป็น อน ฯ วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ1529 ฯ กิจคือความจริงที่เป็นดินฟ้าอากาศด้วย โภชนาหารด้วย ชื่อว่าอุตุโภชนะ กิจคือความจริงที่
เป็นดินฟ้าอากาศและโภชนาหารเป็นเบื้องต้นแห่งอาวาสเป็นต้นเหล่าใด อาวาสเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่า
อุตุโภชนาทิ ฯ อันเป็นสัปปายะด้วย อันไม่เป็นสัปปายะด้วย ชื่อว่าสัปปายาสัปปายะ กิจคือความจริงที่
เป็นดินฟ้าอากาศและโภชนาหารด้วย กิจคือความจริงที่เป็นดินฟ้าอากาศและโภชนาหารนั้น เป็น   
สัปปายะและไม่เป็นสัปปายะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุตุโภชนาทิสัปปายาสัปปายะ ความ
เกี่ยวข้องแห่งกิจคือความจริงที่เป็นดินฟ้าอากาศและโภชนาหารอันเป็นสัปปายะและไม่เป็นสัปปายะ 
ชื่อว่าอุตุโภชนาทิสัปปายาสัปปายวสะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น กมฺมาทิปจฺจเยหิ จ อุตุโภชนาทิ-
สปฺปายาสปฺปายวเสน จ ฯ ก็ในที่นี้ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ยถาปโยค  วินา สมฺปโยคญฺจ ยถา-     
อุปฏฺ  ิเตหิ กมฺมาทิปจฺจเยหิ นี้  หมายเอาปฏิสนธกิจ ภวังคกิจและจุติกิจ ฯ ค าว่า อุตุโภชนาทิ-        
สปฺปายาสปฺปายวเสน นี้ กล่าวหมายเอาตทาลัมพนกิจ ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาจึง
กล่าวไว้ว่า บทว่า พลวปจฺจเยหิ คือ ด้วยปัจจัยมีอารัมมณปัจจัยเป็นต้นที่ส าเร็จแล้ว เว้นถูกกระตุ้น
เตือน ฯ เมื่อกรรมถูกบรรดาอสังขาริกจิตเป็นต้น จิตดวงใดดวงหนึ่งพยายามแล้ว ปฏิสนธิกิจเมื่อ
เกิดข้ึนในปัจจุบันขณะเป็นกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิต อันอสังขารไม่ถูกกระตุ้นเตือน เป็นอสังขาริก-
จิต เมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเป็นกรรมปัจจัยเป็นต้น อันสสังขารกระตุ้นเตือน เป็นสสังขาริกจิต ฯ 
ส าหรับภวังคกิจและจุติกิจก็เป็นเช่นเดียวกับปฏิสนธิกิจ ฯ ส่วนตทาลัมพนกิจพึงทราบว่าเป็น       
อสังขาริกจิตและสสังขาริกจิต เหมือนกุศลจิตและอกุศลจิต ฯ บรรดาบทเหล่านั้น ด้วย อาทิ -ศัพท์ใน
บทว่า อารมฺมณาทิปจฺจเยหิ หมายเอาปัจจัยมีฤดูและโภชนะเป็นต้น ฯ ก็ในอนุฎีกาอภิธรรมท่านกล่าว
ไว้ว่า บทว่า ปโยเคน คือ ด้วยการประกอบด้วยความพยายามที่ตนหรือชนเหล่าอ่ืนกระท าแล้ว ฯ ก็แม้
ในอภิธัมมาวตารฎีกา พระเถระรูปที่ 2 กล่าววิธีเรียกว่าอสังขาริกจิตเป็นต้นเพราะปัจจัยอย่างนี้คือ 
เมื่อกรรมบรรดาอสังขาริกจิตเป็นต้น จิตดวงใดดวงหนึ่งพยายามแล้ว ปฏิสนธิกิจเมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขณะคือกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิตอันเว้นการถูกตนที่ใกล้ตาย (หรือ) ชนเหล่าอ่ืนกระตุ้นเตือน คือ
อันอสังขารไม่กระตุ้นเตือน เป็นอสังขาริกจิต เมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะคือกรรมปัจจัยเป็นต้น อันถูก
คนใดคนหนึ่งกระตุ้นเตือน คืออันสสังขารกระตุ้นเตือน เป็นสสังขาริกจิต ภวังคกิจและจุติกิจก็
เหมือนกันแล ส่วนตทาลัมพนกิจ เป็นอสังขาริกจิตและสสังขาริกจิตด้วยอ านาจปัจจัยมีฤดูและโภชนะ
ที่ประณีตและไม่ประณีตเป็นต้น หรือด้วยอ านาจกุศลจิตและอกุศลจิตที่ผิดไปจากอนันตรปัจจัย ฯ 
เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวค าที่ควรรู้เพ่ือแสดงความคิดเห็นของพระเถระรูปที่ 2 นั้น ว่า 
ปจฺจยโต เจว-เพราะเป็นปัจจัยด้วยแล ฯ ก็แล ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ปส สนฺติ-ย่อมสรรเสริญ นี้แล ฯ 
แต่พระวิมลพุทธิเถระกล่าวไว้ว่า โดยปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้น เว้นถูกกระตุ้นเตือน และด้วยปัจจัยที่
เป็นกรรม อวิชชาและตัณหา พร้อมกับถูกกระตุ้นเตือน ฯ ค านั้นไม่ถูกต้องเพราะไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน ฯ ก็เมื่อมีการถือเอาเนื้อความอย่างนี้ ก็ไม่ควรกล่าว สห-ศัพท์ไว้ในบทว่า สมฺปโยค  นี้ แต่ควรกล่าว
ว่า วินา ปโยค  ฯ ท่านอาจารย์กล่าวถึงการถือเอาเนื้อความนั้นตาล าดับแห่งอสังขาริกจิตและ       
สสังขาริกจิตแม้ก็จริง ถึงกระนั้น ล าดับนั้นก็ผิด ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะไม่เกิดการถือเอาเนื้อความ
ตามท่ีได้มา ฯ ไม่ควรถือเอากรรม อวิชชาและตัณหา ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะค าว่า ยถาปโยค  วินา 

                                                      

 1529 รูป. -/488/351. 



 320 

สมฺปโยคญฺจ ยถาอุปฏฺ  ิเตหิ-ตามที่ปรากฏ เว้นถูกกระตุ้นเตือน และพร้อมกับถูกกระตุ้นเตือน ฯ ก็
วิบากจิตเป็นอสังขาริกเพราะกุศลจิตเกิดขึ้น ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา พระเถระรูป
แรกจึงกล่าวว่า เหมือนอย่างเมื่อดวงหน้าไหว เงาหน้าที่พ้ืนกระจกก็ไหวตาม ฉันใด วิบากของกุศลจิต
ที่เป็นอสังขาริก ก็เป็นอสังขาริก วิบากของกุศลจิตที่เป็นสสังขาริก ก็เป็นสสังขาริก ฉันนั้น ฯ 
เพราะฉะนั้น เพ่ือจะแสดงความคิดเห็นของพระเถระรูปแรกนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า อสงฺขาริกํ  
เป ฯ ปุญฺ โต ฯ อสังขาริกจิตด้วย สสังขาริกจิตด้วย ชื่อว่าอสังขาริกสสังขาริกะ ฯ 
 บทว่า ยถาปโยค  เป็นบทกรรมในบทว่า วินา ฯ สองบทว่า วินา สมฺปโยคญฺจ เป็นบท 
กิริยาวิเสสนะในบทว่า อุปฏฺ  ิเตหิ ฯ บทว่า ยถาอุปฏฺ  ิเตหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กมฺมาทิปจฺจเยหิ 
ฯ สองบทว่า กมฺมาทิปจฺจเยหิ อุตุโภชนาทิสปฺปายาสปฺปายวเสน จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า  
โหนฺติ ฯ บทว่า อสงฺขาริกสสงฺขาริกาน ิเป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ 
 (261) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความที่กามาวจรกิริยาจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา    
เป็นต้น จึงกล่าวว่า กฺริยา-เป็นต้น ฯ บัณฑิตพึงทราบแม้กามาวจรกิริยาจิตฝ่ายสเหตุกะ (8 ดวง) ว่า 
สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาเป็นต้นตามสมควร ตามนัยที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในกามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) 
นั่นแล ฯ 
 ปิ-ศัพท์รวบรวมว่า บัณฑิตพึงทราบความกุศลจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาเป็นต้นด้วย
เหตุมีศรัทธามีพลังเป็นต้นอย่างเดียว หามิได้ ฯ บทว่า กุสเล คือในกุศลจิต ฯ บทว่า วุตฺตนเยน คือ 
ตามนัยที่กล่าวแล้วมีศรัทธามีพลังเป็นต้น ฯ นัยที่อาจารย์กล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตนยะ ฯ ความไม่ก้าวล่วง
ความเหมาะสม ชื่อว่ายถารหัง ฯ ความเป็นแห่งจิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ชื่อว่าโสมนัสสสหคตตา 
ความที่จิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา เป็นเบื้องต้นแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเป็นต้นเหล่าใด 
จิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าโสมนัสสสหคตตาทิ ความเป็นแห่งจิตสหรคต
ด้วยโสมนัสเวทนา ชื่อว่าโสมนัสสสหคตตาทิตา ฯ ถูกเรียกว่า ชื่อ ด้วย ตา -ปัจจัย ฯ ในบทว่า กุสเล  
วุตฺตนเยเนว ยถารหํ โสมนสฺสสหคตตาทิตา เวทิตพฺพา นี้ มีอธิบายความดังนี้ว่า ศรัทธามีพลัง เป็น
จิตที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาด้วยเหตุเป็นต้นอย่างนี้คือ ความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิ อิฏฐารมณ์ 
การท าปฏิสนธิกิจที่ประกอบด้วยโสมนัสเวทนา และความมีปกติไม่ลึกซึ้ง ฯ แม้ความถึงพร้อมแห่ง
ปัจจัยและผู้รับเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งศรัทธามีพลัง เพราะจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ฯ ก็จิตเหล่านี้ 
ย่อมมีแก่พระขีณาสพเท่านั้น ด้วยอ านาจแห่งบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการมีทานเป็นต้น ตามสมควร ฯ 
ศรัทธามีพลัง เป็นจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา ด้วยเหตุมีเป็นต้นอย่างนี้คือ อิฏฐมัชฌัตตารมณ์ 
การท าปฏิสนธิกิจที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ความมีปกติลึกซึ้ง ฯ ก็พระวิมลพุทธิเถระได้กล่าวไว้
ว่า บุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นที่จัดแจงแล้วในกาลเป็นพระเสขะและปุถุชน ที่จัดแจงแล้วในกาลเป็น
พระขีณาสพก็เหมือนกัน ย่อมเป็นเหตุที่เหมือนกัน เพราะเป็นกิริยา ก็จิตของพระขีณาสพผู้กระท าวัตร
และปฏิวัตรที่สั่งสมด้วยจิตที่ส่งไปในอารมณ์อ่ืน ย่อมเป็นญาณวิปยุต เหมือนการสาธยายแม้ด้วยจิตที่
เป็นญาณวิปยุตของคนที่สาธยายคัมภีร์ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยจิตที่ส่งไปในอารมณ์ อ่ืนที่ เป็ น       
ญานวิปยุต ฉะนั้น หาใช่เหมือนจิตของเด็กน้อยไม่ ฯ ค านั้น ถูกต้องแล้ว ฯ กายและจิตเป็นอสังขาริก 
เพราะเป็นสภาวะที่ถึงพร้อมแม้ด้วยอ านาจสัปปายะมีอาวาสสัปปายะเป็นต้น เป็นสสังขาริก ด้วย
อ านาจสัปปายะมีอาวาสสัปปายะเป็นต้น ฯ 
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 บทว่า กฺริยาจิตฺตานมฺปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า โสมนสฺสสหคตตาทิตา ฯ บทว่า กุสเล 
เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺตา ฯ บทว่า วุตฺตนเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า 
ยถารห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า โสมนสฺสสหคตตาทิตา เป็นบทกรรมในบท
ว่า เวทิตพฺพา ฯ 
 (262) อาจารย์บางท่านพึงถือเอาว่า สเหตุก-ศัพท์เป็นบทวิเสสนะแม้บ่งถึงกุศลจิต เพราะ
วางไว้ข้างหน้าของสามบทว่า กุสล วิปาก และกฺริยา ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพ่ือจะห้ามการถือเอานั้น ท่าน
อาจารย์จึงกล่าวว่า สเหตุก ฯ เป ฯ เอตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า สเหตุก-ศัพท์ ในค าว่า      
สเหตุกกามาวจรกุสลวิปากิริยาจิตฺตานิ นี้ เป็นบทวิเสสนะบ่งถึงวิบากจิตและกิริยาจิต เพราะกุศลจิต
เป็นสเหตุกะโดยส่วนเดียว ฯ 
 การถือเอา คือการใส่เข้าไป ชื่อว่าคหณะ เป็นภาวสาธนะ ฯ การถือเอาสเหตุกะ ชื่อว่า 
สเหตุกัคคหณะ ฯ วิบากจิตด้วย กิริยาจิตด้วย ชื่อว่าวิปากกิริยา ชื่อว่าวิปากกิริยาเปกขะ เพราะบ่งถึง
วิบากจิตและกิริยาจิต ฯ ชื่อว่าสเหตุกะ เพราะเป็นไปพร้อมกับเหตุทั้งหลาย เป็นไปพร้อมกับเหตุโดย
ส่วนเดียว ชื่อว่าเอกันตสเหตุกะ ความเป็นแห่งความเป็นไปพร้อมกับเหตุโดยส่วนเดียว ชื่อว่าเอกันต -
สเหตุกัตตะ ฯ 
 บทว่า สเหตุกกามาวจรกุสลวิปากกฺริยาจิตฺตานีติ เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า คหณ  ฯ 
บทว่า สเหตุกคหณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วิปากกิริยาเปกฺข  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิเสสน  ฯ บท
ว่า วิเสสน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สเหตุกคหณ  ฯ บทว่า กุสลสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
เอกนฺตสเหตุกตฺตา ฯ บทว่า เอกนฺตสเหตุกตฺตา เป็นบทญาปกเหตุในบทว่า -อเปกฺข  ฯ 
 อธิบายว่า สเหตุก-ศัพท์ เป็นบทวิเสสนะของวิบากจิตและกิริยาจิต เพราะแยกเป็น 2 
อย่าง ด้วยอ านาจสเหตุกะและอเหตุกะ แห่งกามาวจรวิบากจิตและกิริยาจิต แต่ไม่เป็นบทวิเสสนะของ
กุศลจิต เพราะกุศลจิตเป็นสเหตุกะโดยส่วนเดียว ฯ  
 (263) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า อาจารย์บางท่านพึงกล่าวว่า การประกอบความตามที่จะรู้ได้ 
ที่ท่านกล่าวแล้ว จะมีในที่ไหน ดังนี้ เมื่อจะให้ค าที่ตนกล่าวไว้ว่า สเหตุก ฯเปฯ กฺริยาจิตฺตานีติ เอตฺถ 
สเหตุกคหณํ วิปากกิริยาเปกฺขํ วิเสสนํ กุสลสฺส เอกนฺตสเหตุกตฺตา-สเหตุก-ศัพท์ ในค าว่า สเหตุก-
กามาวจรกุสลวิปากิริยาจิตฺตานิ นี้ เป็นบทวิเสสนะบ่งถึงวิบากจิตและกิริยาจิต เพราะกุศลจิตเป็น 
สเหตุกะโดยส่วนเดียว ดังนี้ ส าเร็จลงด้วยพระด ารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสามัญญผลสูตร จึง
กล่าวว่า โหติ หิ เป็นต้น ฯ ความจริง การประกอบความตามที่จะรู้ได้ มีอยู่ ฯ ประกอบความว่า เช่น
ในประโยคว่า ก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้าง ฝูงปลาบ้าง เที่ยวไปก็มี วางอยู่ก็มี ดังนี้เป็นต้น พระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงประกอบกิริยาเที่ยวไปโดยทรงมุ่งถึงฝูงปลา เพราะก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยไม่
ควรกับกิริยาเที่ยวไป ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณัตถะ ฯ ชื่อว่าลาภะ เพราะอันสัตว์พึงได้ คือความหมายว่ากิริยาการ
เที่ยวไปเป็นของฝูงปลาเป็นต้นที่จะพึงได้ ฯ การได้ความหมายว่ากิริยาการเที่ยวไปเป็นของฝูงปลา    
เป็นต้นอันสมควร ชื่อว่ายถาลาภะ ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยชนา เป็นภาวสาธนะ ฯ การประกอบความ
ว่ากิริยาการเที่ยวไปของฝูงปลาเป็นต้นตามที่จะได้ ชื่อว่ายถาลาภโยชนา ฯ บทว่า สกฺขโร คือ ก้อน
กรวด ฯ ชื่อว่าสักขระ เพราะถึงการเปลี่ยนแปลง ฯ สร-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ขร ปัจจัย ด้วย
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สูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1530, ลบ รฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆ -   
วิปรีตาเทสโลปาคมา จ1531, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1532 ฯ บทว่า กถลิโก คือ
ส่วนของหม้อที่แตก ฯ ชื่อว่ากถลิกะ เพราะเป็นอยู่อย่างล าบากคือน าไปในความทุกข์ยากนี้ ฯ กถ-ธาตุ
มีความหมายว่า เป็นอยู่อย่างล าบาก, ลง ลิก ปัจจัย ด้วยสูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ 1533 ฯ 
ก้อนกรวดด้วย กระเบื้องถ้วยด้วย ชื่อว่าสักขรกถลิกะ เป็นสมาหารทวันทสมาส ฯ ชื่อว่ามัจฉะ เพราะ
ถูกชนทั้งหลายให้ตาย หรือว่า ชื่อว่ามัจฉะ เพราะตายตามธรรมดาของตน ฯ มร-ธาตุมีความหมายว่า 
สละชีวิต-ตาย, ลง ตฺย ปัจจัย และลบ รฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต 1534 ฯ 
เปลี่ยน ตฺย เป็น ฉ ด้วย การ-ศัพท์ในสูตร ยวต  ตลนทการาน  พฺยญฺชนานิ จล ชการตฺต 1535, ซ้อน จฺ 
ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1536 ฯ ชื่อว่าคุมพะ เพราะปกปิด คือหมู่  ฯ คุพิ -ธาตุมี
ความหมายว่า ปกปิด, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1537, ลงนิคคหิตอาคม ด้วยสูตร   
กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1538 ฯ ฝูงของปลา ชื่อว่ามัจฉคุมพะ ใช้เป็น  
มจฺฉคุมฺพ  ก็มี ฯ ค านั้น ไม่งาม ฯ ชื่อว่าจรันตะ เพราะเที่ยวไป ฯ ชื่อว่าติฏฐันตะ เพราะวางอยู่ ฯ ปิ -
ศัพท์ทั้งหลาย เป็นสมุจจยะ ฯ การไม่ประกอบ คือความไม่ถึงพร้อม ชื่อว่าอโยคะ การไม่ประกอบด้วย
การเที่ยวไป ชื่อว่าจรณาโยคะ ฯ การมุ่งถึง ชื่อว่าอเปกขา ความมุ่งถึงฝูงปลา ชื่อว่ามัจฉคุมพาเปกขา 
ฯ เป็น นา ตติยาวิภัตติ, เปลี่ยน นา เป็น อาย ด้วยสูตร ฆโต นาทีน 1539 ฯ การเที่ยวไป ชื่อว่าจรณะ ฯ 
 บทว่า ยถาลาภโยชนา เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุ-
วาจก ฯ บทว่า สกฺขรกถลิกมฺปิ มจฺฉคุมฺพมฺปิ จรนฺตมฺปิ ติฏฺ นฺตมฺปีติอาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า  
โยชิยติ ฯ บทว่า สกฺขรกถลิกสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อโยโค ฯ บทว่า จรณาโยคโต เป็นบทเหตุ
ในบทว่า โยชิยติ ฯ บทว่า มจฺฉคุมฺพาเปกฺขาย เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โยชิยติ ฯ บทว่า จรณ  
เป็นบทกรรมในบทว่า โยชิยติ ฯ บทว่า โยชิยติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
 (264) ก็เพราะอาจารย์บางท่านกระท าการเชื่อมบทว่า เวทนา าณสงฺขารเภเทน กับบท
ว่า จตุวีสติ นี้ จึงถือเอาเนื้อความว่า กุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ 
บัณฑิตประมวลกล่าวไว้ 24 ดวง โดยความต่างกันแห่งเวทนา ญาณ และสังขาร ดังนี้ ฉะนั้น ท่าน
อาจารย์เมื่อจะท าการประกอบเนื้อความของคาถา จึงกล่าวว่า สเหตุกา- เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า 
กุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ บัณฑิตประมวลกล่าวไว้ 24 ดวง โดย
ความต่างกันแห่งเวทนา ญาณ และสังขาร เพราะว่าโดยความต่างกันแห่งเวทนา แยกออกเป็น 2 ฝ่าย 
(คือสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา ฝ่าย 1 สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาฝ่าย 1) เพราะว่าโดยความต่างกัน
                                                      

 1530 รูป. -/651/478. 
 1531 รูป. -/488/351. 
 1532 รูป. -/42/39. 
 1533 รูป. -/423/310. 
 1534 รูป. -/660/483. 
 1535 รูป. -/41/38. 
 1536 รูป. -/42/39. 
 1537 รูป. -/568/414. 
 1538 รูป. -/488/351. 
 1539 รูป. -/179/102. 
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แห่งญาณ แยกออกเป็น (2 ฝ่าย) ฝ่ายละ 4 ดวง (คือเป็นญาณสัมปยุต 4 ดวง เป็นญาณวิปยุต 4 ดวง) 
และเพราะว่าโดยความต่างกันแห่งสังขารมีฝ่ายละ 8 ดวง ฯ  
 ในคาถา ปาฐะที่มีอักษรเกิน 8 อักษร ว่า สเหตุกกามาวจร ดังนี้ เหมือนปาฐะว่า ตโป จ 
พฺรหฺมจริยญฺจ ฯ เพราะเหตุนั้น ในฎีกา ท่านจึงกล่าวว่า สเหตุกกามาวจร ดังนี้ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ใน
คัมภีร์ ท่านอาจารย์ต้องการปาฐะที่เว้น ก อักษรว่า สเหตุกามาวจร  ดังนี้ ฯ ท่านอาจารย์ใส่ ก -ศัพท์
เข้ามาในฎีกา ฯ ชื่อว่าสเหตุกะ เพราะเป็นไปพร้อมกับเหตุทั้งหลาย ฯ กุศลจิตด้วย วิบากจิตด้วย 
กิริยาจิตด้วย ชื่อว่าปุญญปากกิริยา อันเป็นกามาวจรด้วย อันเป็นกามาวจรนั้น เป็นกุศลจิต วิบากจิต
และกิริยาจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากามาวจรปุญญปากกิริยา อันเป็นฝ่ายสเหตุกะด้วย อันเป็น
ฝ่ายสเหตุกะนั้น เป็นกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสเหตุกกามาวจร -
ปุญญปากกิริยา ฯ เวทนาด้วย ญาณด้วย สังขารด้วย ชื่อว่าเวทนาญาณสังขาระ ความต่างกันแห่ง
เวทนา ญาณและสังขารทั้งหลาย ชื่อว่าเวทนาญาณสังขารเภทะ ฯ ความต่างกันแห่งเวทนาทั้งหลาย 
ชื่อว่าเวทนาเภทะ ฯ กุศลจิต วิบากจิตและกิริยาจิตเหล่าใดมีอย่างละ 2 ดวง กุศลจิต วิบากจิตและ
กิริยาจิตเหล่านั้น ชื่อว่าทุวิธะ ความเป็นกุศลจิต วิบากจิตและกิริยาจิตมีอย่างละ 2 ดวง ชื่อว่าทุวิธัตตะ 
ฯ ความต่างกันแห่งญาณ ชื่อว่ญาณเภทะ ฯ ความเป็นจิตมี 4 ดวง ชื่อว่าจตุพพิธัตตะ ฯ ความต่างกัน
แห่งสังขาระ ชื่อว่าสังขารเภทะ ฯ ความเป็นจิตมี 8 ดวง ชื่อว่าอัฏฐวิธัตตะ ฯ จ-ศัพท์ ย่อมรวบรวม
เหตุทั้ง 3 ไว้ ฯ 
 บทว่า สเหตุกามาวจรปุญฺ ปากกิริยา เป็นบทกรรมในบทว่า มตา ฯ บทว่า เวทนา าณ-
สงฺขารเภเทน ปจฺเจก  เวทนาเภทโต ทุวิธตฺตา าณเภทโต จตุพฺพิธตฺตา สงฺขารเภทโต อฏฺ วิธตฺตา จ 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺปิณฺเฑตฺวา ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในสามบทว่า 
ทุวิธตฺตา จตุพฺพิธตฺตา อฏฺ วิธตฺตา ฯ บทว่า เวทนาเภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทุวิธตฺตา ฯ 
สามบทว่า ทุวิธตฺตา จตุพฺพิธตฺตา อฏฺ วิธตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า สมฺปิณฺเฑตฺวา ฯ พึงใส่การ
ประกอบเป็น ปุญฺ ปากกิริยาน  ในบทว่า ทุวิธตฺตา เป็นต้น ฯ บทว่า าณเภทโต เป็นบทตติยา-       
วิเสสนะในบทว่า จตุพฺพิธตฺตา ฯ บทว่า สงฺขารเภทโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อฏฺ วิธตฺตา ฯ 
บทว่า สมฺปิณฺเฑตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า มตา ฯ บทว่า จตุวีสติ เป็นบทอาการะในบทว่า 
มตา ฯ บทว่า มตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โยชนา ฯ บทว่า 
โยชนา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (265) ท่านอาจารย์ครั้นตั้งค าทักท้วงแล้ว เมื่อจะเฉลย จึงกล่าวว่า นนุ เป็นต้น ฯ ถามว่า 
ก็ค านี้ผิด คือ ความต่างกันแห่งเวทนา เหมาะสมแล้วก่อน เพราะเหตุอะไร เพราะเวทนาเหล่านั้นมี
สภาวะต่างกันโดยเป็นโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา มิใช่หรือ ส่วนความต่างกันแห่งญาณและ
สังขาร จะเหมาะสมอย่างไร ฯ 
 นนุ จ-ศัพท์ เป็นนิบาต เป็นอัจจันตวิโรธัตถะ (มีความหมายผิดอย่างเดียว แปลว่า มิใช่
หรือ) ฯ ความเป็นแห่งตน ชื่อว่าสภาวะ คือความปกติของตน หมายถึงลักษณะของตน สภาวะของ
เวทนาเหล่าใดต่างกัน เวทนาเหล่านั้น ชื่อว่าภินน-สภาวะ ความเป็นแห่งเวทนาที่มีสภาวะต่างกัน ชื่อ
ว่าภินนสภาวัตตะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ 
 นนุ จ-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ บทว่า เวทนาเภโท เป็นบทกัตตาในบทว่า ยุตฺโต ฯ ตาว-ศัพท์ 
เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ยุตฺโต ฯ บทว่า ยุตฺโต เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตาส  เป็นบท   
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สัมพันธะในบทว่า ภินฺนสภาวตฺตา ฯ บทว่า ภินฺนสภาวตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ยุตฺโต ฯ บทว่า      
าณสงฺขารเภโท เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า กถ  เป็นบทปุจฉา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า 

โจทนา ฯ 
 (266) ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า าณสงฺขารเภโท กถ -ความต่างกันแห่งญาณและสังขาร 
จะเหมาะสมอย่างไร ดังนี้ ความว่า ญาณมีอยู่ในจิตที่เป็นญาณสัมปยุต แต่ไม่มีในจิตที่เป็นญาณวิปยุต 
สังขารมีอยู่ในจิตที่เป็นสสังขาริก แต่ไม่มีในจิตที่เป็นอสังขาริก ฯ เฉลยค าว่า าณสงฺขารานํ ดังนี้ ฯ 
ประกอบความว่า ความต่างกันแม้อันความมีและความไม่มีแห่งญาณและสังขารกระท าแล้ว ก็ชื่อว่าอัน
ญาณและสังขารกระท าแล้วนั่นเอง เปรียบเสมือนข้าวดี (และ) ข้าวเสีย อันฝนกระท าแล้ว ฉะนั้น 
เพราะเหตุดังนี้นั้น ความต่างกันอันญาณและสังขารกระท าแล้ว ชื่อว่าความต่างกันแห่งญาณและ
สังขาร เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ จึงไม่มอีะไรผิด ฯ 
 ญาณด้วย สังขารด้วย ชื่อว่าญาณสังขาระ ฯ ความมี ชื่อว่าภาวะ คืออาการที่มีอยู่ ความมี
หามิได้ ชื่อว่าอภาวะ คือความว่างเปล่า หมายถึงความไม่มี ความมีด้วย ความไม่มีด้วย ชื่อว่าภาวา-
ภาวะ อันความมีและความไม่มีแห่งญาณและสังขารกระท าแล้ว ชื่อว่าภาวาภาวกตะ ฯ บทว่า ภาวา -
ภาเวน เป็นบทกัตตาในบทว่า กโต ฯ ปิ-ศัพท์ วางไว้ในฐานะของตน เป็นโจทการุจิสูจนะ (แปลว่า แม้
ก็จริง) ฯ อันญาณและสังขารทั้งหลายกระท าแล้ว ชื่อว่าญาณสังขารกตะ ฯ บทว่า าณสงฺขาเรหิ เป็น
บทกัตตาในบทว่า กโต ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า อันญาณและสังขารทั้งหลายไม่กระท าแล้ว หามิได้ ฯ 
ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ อันฝนกระท าแล้ว ชื่อว่าวัสสกตะ ฯ บทว่า วสฺเสน เป็นบทกัตตาในบทว่า 
กโต ฯ ชื่อว่าภิกขะ เพราะเป็นสิ่งที่น่ากิน คือข้าว ฯ ใช้เป็นปุงลิงค์ว่า ภิกฺโข ก็มี ฯ ข้าวที่สมบูรณ์ ชื่อว่า
สุภิกขะ ฯ ข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ชื่อว่าทุพภิกขะ ฯ อันญาณและสังขารทั้งหลายกระท าแล้ว ชื่อว่าญาณ
สังขารกตะ ฯ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งญาณและสังขารทั้งหลาย ชื่อว่าญาณ
สังขารเภทะ ฯ ความผิด ชื่อว่าวิโรธะ ฯ 
 บทว่า าณสงฺขาราน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาวาภาว- ฯ บทว่า ภาวาภาวกโตปิ เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า เภโท ฯ บทว่า เภโท เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า าณสงฺขารกโตว เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า เภโท ฯ บทว่า ยถา เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า วสฺสกโต เป็นบทวิเสสนะของสองบทว่า สุภิกฺโข 
ทุพฺภิกฺโข ฯ สองบทว่า สุภิกฺโข ทุพฺภิกฺโข เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตถา เป็นบทอุปเมยยโชตกะ ฯ บทว่า 
อิติ ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า าณสงฺขารกโต เภโท ฯ บทว่า าณสงฺขารกโต เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า เภโท ฯ บทว่า เภโท เป็นบทสัญญี ฯ บท่า าณสงฺขารเภโท เป็นบทสัญญา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทเหตุใน น-ศัพท์ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บท่วา เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า วิโรโธ เป็นบท
อาธาระแม้ในบทว่า น อตฺถิ ฯ บทว่า โกจิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิโรโธ ฯ บทว่า วิโรโธ เป็นบท 
กัตตาในบทว่า น อตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (267) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า คาถาว่า กาเม เป็นต้นนี้ มิได้กล่าวรวบรวมกามาวจร-
กุศลจิตฝ่ายเดียว แต่กล่าวรวบรวมกามาวจรจิตทุกดวงนั่นแล ดังนี้ เมื่อจะแสดงการสืบต่อ จึงกล่าวว่า 
อิทานิ เป็นต้น ฯ ความว่า บัดนี้ ท่านอาจารย์หวังจะประมวลแสดงกามาวจรจิตแม้ท้ังหมด จึงกล่าวค า
ว่า กาเม เตวีส ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า สพฺพานิปิ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า กามาวจรจิตฺตานิ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอวยวาเปกขะ ฯ บทว่า กามาวจรจิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า 
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สมฺปิณฺฑิตฺวา ฯ บทว่า สมฺปิณฺฑิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ทสฺเสตุิ เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า กาเม เตวีสาติอาทิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 (268) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความของคาถา จึงกล่าวว่า กาเม เป็นต้น ฯ มีอธิบาย
ความว่า ในกามภพ แม้เมื่อกามาวจรจิตจะมีประเภทมากมาย โดยความต่างกันแห่งข้อเบ็ดเตล็ด มี
กาล ทวาร และสันดานเป็นต้น ว่าแม้โดยประการทั้งปวง คือโดยประเภทที่อยู่ภายในกุศลจิต อกุศลจิต 
วิบากจิต และกิริยาจิต กามาวจรจิตก็มีเพียง 54 ดวงเท่านั้น คือวิบากจิต 23 ดวง อย่างนี้คือ อกุศล-
วิบากจิต 7 ดวง กุศลวิบากจิตทั้งฝ่ายสเหตุกะและอเหตุกะ 16 ดวง กุศลจิตและอกุศลจิต 20 ดวง คือ
อกุศลจิต 12 ดวง กุศลจิต 8 ดวง และกิริยาจิต 11 ดวง คือกิริยาจิต ฝ่ายอเหตุกะ 3 ดวง กิริยาจิต
ฝ่ายสเหตุกะ 8 ดวง ฯ 
 ชื่อว่ากามะ เพราะน่าใคร่ คือภพ ฯ ใส่บทว่า ภเว เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า กาม-ศัพท์เป็นภาว-
วาจก ฯ บทว่า เตวีส ปากานิ ไขความเป็น เตวีสติ วิปากานิ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ทฺวาทส      
อกุสลานิ ไว้ก่อน เพราะท่านกล่าวอกุศลจิตทั้งหลายไว้ก่อน ฯ ใส่ ปิ -ศัพท์ในบทว่า สพฺพถาปิ เข้ามา 
เพราะ ปิ-ศัพท์มีความหมายที่ควรรู้ ฯ บทว่า สพฺพถาปิ ไขความเป็น อนฺโตคธเภเทน ด้วยอ านาจการ
อธิบาย ฯ ชื่อว่าอันโตคธะ เพราะเข้าไปอยู่ในภายใน คือประเภทแห่งกุศลจิตเป็นต้น ฯ อันเข้าไปอยู่ใน
ภายในด้วย อันเข้าไปอยู่ในภายในนั้น เป็นประเภทด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอันโตคธเภทะ ฯ ใส่ 
เอว-ศัพท์เข้ามาในบทว่า จตุปญฺ าส เพราะประโยคทั้งหมดมีผลเป็นอวธารณะ ฯ เอว-ศัพท์ย่อมให้รู้
ว่า ไม่มีหย่อน ไม่มีเกิน ฯ  
 ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า กามาวจรจิตทั้งหลายที่ต่างกันโดยประเภทแห่งข้อ
เบ็ดเตล็ดมี กาล เป็นต้น มีมากกว่าจิต 54 ดวง มิใช่หรือ เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรใส่ เอว-ศัพท์เข้ามา 
ดังนี้ จึงกล่าวว่า กาล- เป็นต้น ฯ กาลด้วย ทวารด้วย สันดานด้วย ชื่อว่ากาลทวารสันตานะ กาล 
ทวารและสันดานเหล่านั้น เป็นเบื้องต้นแห่งข้อเบ็ดเตล็ดมีสถานที่เป็นต้นเหล่าใด ข้อเบ็ดเตล็ดมี
สถานที่เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ากาลทวารสันตานาทิ ความต่างกันแห่งข้อเบ็ดเตล็ด มีกาล ทวาร และ
สันดานเป็นต้น ชื่อว่ากาลทวารสันตานาทิเภทะ ฯ จ านวนหนึ่งหามิได้ ชื่อว่าอเนกะ จ านวนอย่าง
มากมาย แห่งกามาวจรจิตทั้งหลายเหล่าใด กามาวจรจิตเหล่านั้น ชื่อว่าอเนกวิธะ ความเป็นแห่ง
กามาวจรจิตมีอย่างมากมาย ชื่อว่าอเนกวิธภาวะ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ของค า
ทักท้วง ฯ 
 บทว่า กาเม เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภเว ฯ บทว่า ภเว เป็นบทอาธาระในบททั้งหลาย
คือ วิปากานิ ปุญฺ าปุญฺ านิ กิริยา ฯ บทว่า สตฺต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อกุสลวิปากานิ ฯ บทว่า 
อกุสลวิปากานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า สเหตุกาเหตุกานิ โสฬส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กุสล-   
วิปากานิ ฯ บทว่า กุสลวิปากานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ เอว -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า เตวีสติ ฯ บท
ว่า เตวีสติ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิปากานิ ฯ บทว่า วิปากานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ทฺวาทส เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า อกุสลานิ ฯ บทว่า อกุสลานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อฏฺ เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า กุสลานิ ฯ บทว่า กุสลานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า วีสติ ฯ บทว่า    
ปุญฺ าปุญฺ านิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วีสติ เป็นบทวิเสสนะ ฯ บทว่า อเหตุกา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
ติสฺโส เป็นบทวิเสสนะ ฯ บทว่า สเหตุกา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อฏฺ  เป็นบทวิเสสนะ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทสรูปะ ฯ บทว่า เอกาทส เป็นบทวิเสสนะ ฯ บทว่า กิริยา จ เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบท 
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สรูปะของบทว่า จตุปญฺ าเสว ฯ สองบทว่า สพฺพถาปิ อนฺโตคธเภเทน เป็นบทสรูปะของบทว่า จตุ-
ปญฺ าเสว ฯ บทว่า สพฺพถาปิ กุสลากุสลวิปากกิริยาน   เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อนฺโต- ฯ บทว่า
จตุปญฺ าเสว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กามาวจรจิตฺตานิ ฯ บทว่า กาลทฺวารสนฺตานาทิเภเทน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบท่า อเนก- ฯ บทว่า อเนกวิธภาเวปิ เป็นบทภาวสัตตมีในบทว่า สติ ฯ บทว่า สติ 
เป็นบทตุลยาธิกรณสัตตมี ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
การพรรณนากามาวจรจิต ชื่อว่ากามาวจรวัณณนา 

การประกอบความกามาวจรจิต จบ 
 

3.5 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องรูปาวจรจิต 
 (269) ท่านอาจารย์ครั้นท าการพรรณนากามาวจรจิตอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะท าการ
พรรณนารูปาวจรจิตต่อไป จึงกล่าวว่า อิทานิ เป็นต้น ฯ บัดนี้ ถึงล าดับแห่งการแสดงไขรูปาวจรจิต 
(15 ดวง) ที่ท่านอาจารย์ยกขึ้นแสดงไว้ในล าดับต่อจากกามาวจรจิต  (54 ดวง) นั้นแล้ว เพราะฉะนั้น 
ท่านอาจารย์หวังจะแสดงการจ าแนกรูปาวจรจิตนั้นออกเป็น 5 ดวง โดยความต่างกันแห่งการ
ประกอบด้วยองค์ฌาน จึงกล่าวว่า วิตกฺก ฯลฯ สหิตํ ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 ล าดับแห่งกามาวจรจิตนั้น ชื่อว่าตทนันตระ ฯ ชื่อว่าอุททิฏฐะ เพราะถูกยกขึ้นแสดง ฯ 
อันถูกยกขึ้นแสดงไว้ในล าดับแห่งกามาวจรจิตนั้น ชื่อว่าตทนันตรุททิฏฐะ คือถูกยกขึ้นแสดงว่า         
รูปาวจรจิตต่อจากกามาวจรจิต ฯ การแสดงไข ชื่อว่านิทเทสะ หมายความว่า ประกาศด้วยการแสดง
ไข เป็นภาวสาธนะ ฯ การล าดับ ชื่อว่ากมะ คือตามล าดับ ล าดับแห่งการแสดงไข ชื่อว่านิทเทสักกมะ 
ฯ ชื่อว่าอนุปปัตตะ เพราะวิเคราะห์ว่า อนุปฺปชฺชติ ความว่า ล าดับแห่งการแสดงไขของอาจารย์ใด 
ย่อมถึง เพราะเหตุนั้น ล าดับแห่งการแสดงไขนั้น ชื่อว่าอนุปปัตตะ ฯ องค์ คือส่วนประกอบของฌาน 
ชื่อว่าฌานังคะ ฯ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ การประกอบด้วยองค์ฌาน ชื่อว่าฌานังคโยคะ ความ
ต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน ชื่อว่าฌานังคโยคเภทะ ฯ โดยประการ 5 ชื่อว่าปัญจธา ฯ การ
จ าแนก ชื่อว่าวิภาคะ ฯ 
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อนุปฺปตฺโต ฯ บทว่า ตทนนฺตรุทฺทิฏฺ สฺส เป็นบท
วิเสสนะของบทว่า รูปาวจรสฺส ฯ บทว่า รูปาวจรสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นิทฺเทส - ฯ บทว่า    
นิทฺเทสกฺกโม เป็นบทกัตตาในบทว่า อนุปฺปตฺโต ฯ บทว่า อนุปฺปตฺโต เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า วิภาค  ฯ บทว่า 
ฌานงฺคโยคเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจธา ฯ  บทว่า ปญฺจธา เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า วิภาค  ฯ บทว่า วิภาค  เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ทสฺเสตุิ เป็นบทสัมปทานะในบท
ว่า อาห ฯ บทว่า วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตนฺติอาทึ เป็นบทกรรมในบทว่า อาห ฯ 
 (270) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความหมายของส่วนย่อย จึงกล่าวว่า วิตกฺโก จ เป็นต้น ฯ 
จิตที่สหรคตด้วยสภาวธรรมเหล่านี้ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา ชื่อว่าวิตักกวิจารปีติ-        
สุเขกัคคตาสหิตะ ฯ ด้วยค าว่า วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปีติ จ สุขญฺจ เอกคฺคตา จ นี้ ย่อมท าให้รู้ว่าเป็น 
ทวันทสมาส ฯ ด้วยค าว่า อิเมหิ สหิต  นี้ ย่อมท าให้รู้ว่าเป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
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 ห้าบทว่า วิตกฺโก จ วิจาโร จ ปีติ จ สุขญฺจ เอกคฺคตา จ เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็น
บทสรูปะของบทว่า อิเมหิ ฯ บทว่า อิเมหิ เป็นบทสหโยคตติยาในบทว่า สหิต  ฯ บทว่า สหิต  เป็นบท  
วิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 มีรูปวิเคราะห์ว่า วิตกด้วย วิจารด้วย ปีติด้วย สุขด้วย เอกัคคตาด้วย ชื่อว่าวิตักกวิจารปีติ-     
สุเขกัคคตา จิตอันเป็นไปพร้อมกับวิตก วิจาร ปีติ สุขและเอกัคคตา ชื่อว่าวิตักกวิจารปีติสุเขกัคคตา -
สหิตะ 
 (271) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้รูปวิเคราะห์ของบทว่า วิตกฺก เป็นต้น จึงกล่าวว่า ตตฺถ  
เป็นต้น ฯ บรรดาสภาวธรรม 5 ประการมีวิตกเป็นต้นเหล่านั้น สภาวธรรมชื่อว่าวิตก เพราะวิเคราะห์
ว่า ย่อมตรึก คือยกสัมปยุตธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์ ฯ เพราะ ตกฺก-ธาตุมีความหมายว่า การยกขึ้น
และยางไม้ เป็นต้น จึงไขความหมายของบทว่า วิตกฺเกติ เป็น อภินิโรเปติ ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า วิตกฺโก เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า อารมฺมณ  
เป็นบทกรรมในบทว่า อภินิโรเปติ ฯ บทว่า วิตกฺเกติ มาจาก วิ บทหน้า ตกฺก -ธาตุมีความหมายว่า 
ยกขึ้น, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา1540 ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเม เป็นบทกรรมในบทว่า     
อภินิโรเปติ ฯ รุป-ธาตุมีความหมายว่า ยกข้ึน, ลง เณ ปัจจัย ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (272) เพราะกล่าวไว้ว่า สมฺปยุตฺตธมฺเม อภินิโรเปติ-ยกสัมปยุตธรรมทั้งหลายขึ้น ท่าน
อาจารย์เมื่อจะท าวิตกให้ปรากฏด้วยลักษณะของตน จึงกล่าวว่า โส เป็นต้น ฯ วิตกนั้นมีลักษณะยก
สหชาตธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์ ฯ  
 ชื่อว่าสหชาตะ เพราะเกิดร่วมกันกับตน คือธรรม 35 ประการมีผัสสะเป็นต้น ฯ การยกขึ้น
สู่อารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณาภินิโรปนะ การยกขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะของวิตกนั้น เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าอารัมมณาภินิโรปนลักขณะ ฯ 
 (273) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ความหมายที่กล่าวแล้วว่า โส สหชาตาน  อารมฺมณาภินิ-    
โรปนลกฺขโณ-วิตกนั้นมีลักษณะยกสหชาตธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์ ดังนี้ ส าเร็จด้วยการเปรียบเทียบ
ทางโลก จึงกล่าวว่า ยถา หิ เป็นต้น ฯ ความว่า เปรียบเหมือน คนชาวบ้านบางคน อาศัยบุคคลผู้เป็น
ราชพัลลภหรือมิตรผู้สนิทสนมกับพระราชา ย่อมเข้าไปพระราชมณเฑียรได้เนื่องนิตย์ ฉันใด จิตอาศัย
วิตกแล้วกย็่อมข้ึนสู่อารมณ์ได้ ฉันนั้น ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ชื่อว่าคามวาสี เพราะอาศัยอยู่ในบ้าน ฯ ลง ณี ปัจจัย ด้วย จ-
ศัพท์ในสูตร ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ1541 ฯ ชื่อว่าราชา เพราะรุ่งเรือง ฯ ชื่อว่าวัลลภะ เพราะเรียบร้อย 
คือคนโปรด ฯ วลฺล-ธาตุมีความหมายว่า ส ารวม-เรียบร้อย, ลง อภ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานา- 
ตีเต ณฺวาทโย1542 ฯ คนโปรดของพระราชา ชื่อว่าราชวัลลภะ ฯ ความเกี่ยวข้องกับพระราชา ชื่อว่า
ราชสัมพันธะ ฯ ความเก่ียวข้องของเพ่ือนนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสัมพันธี ฯ ลง อี ปัจจัย ด้วย
สูตร ทณฺฑาทิโต อิก อี1543 ฯ ในบทว่า สมฺพนธิน  นี้ เป็นทุติยาวิภัตติลงในความหมายกรรม ฯ เปลี่ยน 

                                                      

 1540 รูป. -/525/382. 
 1541 รูป. -/590/430. 
 1542 รูป. -/651/478. 
 1543 รูป. -/400/295. 
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อ  เป็น น  ด้วยสูตร น  ฌโต กตรสฺสา1544 ฯ ชื่อว่ามิตตะ เพราะสนิทสนม คือคนที่มีใจดี ฯ มิท-ธาตุมี
ความหมายว่า รัก-สนิทสนม, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1545, ลบ ทฺ ท้ายธาตุและซ้อน ตฺ 
ด้วยสูตร ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ1546 ฯ วา-ศัพท์ ควรประกอบเป็น ราชวลฺลภ  วา สมฺพนฺธิน  วา มิตฺต  
วา ฯ ชื่อว่าเคหะ เพราะยึดเอาทัพพสัมภาระ คือเรือน ฯ คห-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง อ ปัจจัย 
ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1547 ฯ เปลี่ยน อ ที่ ค เป็น เอ ด้วยสูตร คหสฺสุปธสฺเส วา1548 ฯ วังของ
พระราชา ชื่อว่าราชเคหะ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า จิตฺต  โดยนัยที่เป็นประธาน ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ สองบทว่า โกจิ คามวาสี เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุริโส ฯ 
บทว่า ปุริโส เป็นบทกัตตาในบทว่า อนุปวิสติ ฯ สองบทว่า ราชวลฺลภ  มิตฺต  วา เป็นบทกรรมในบทว่า  
นิสฺสาย ฯ บทว่า สมฺพนฺธิน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มิตฺต  ฯ บทว่า นิสฺสาย เป็นบทปุพพกาลกิริยา
ในบทว่า อนุปวิสติ ฯ บทว่า ราชเคห  เป็นบทกรรมในบทว่า อนุปวิสติ ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบทอุปไมย ฯ 
บทว่า วิตกฺก  เป็นบทกรรมในบทว่า นิสฺสาย ฯ บทว่า นิสฺสาย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาโรหติ 
ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อาโรหติ ฯ บทว่า อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาโรหติ ฯ 
 (274) ท่านอาจารย์ครั้นตั้งค าทักท้วงแล้วเมื่อจะเฉลย จึงกล่าวว่า ยทิ เป็นต้น ฯ ถามว่า 
ถ้าเมื่อมีค าว่า จิตอาศัยวิตกแล้วขึ้นสู่อารมณ์ อย่างนี้แล้ว จิตที่ไม่มีวิตกจะข้ึนสู่อารมณ์ได้อย่างไร ฯ 
 ยทิ-ศัพท์ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า สติ ฯ เอว -ศัพท์เป็นบทลักขณวันตะในบทว่า สติ ฯ 
บทว่า กถ  เป็นบทปุจฉา ฯ บทว่า อวิตกฺก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบท    
กัตตาในบทว่า อาโรหติ ฯ บทว่า อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาโรหติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะ
ของบทว่า โจทนา ฯ 
 (275) ปิ-ศัพท์ในบทว่า ตมฺปิ อวิตกฺกจิตฺต  วิตกฺกพเลเนว อภิโรหติ-จิตไม่มีวิตกแม้นั้น ก็ข้ึน
สู่อารมณ์ได้ด้วยก าลังแห่งวิตกนั่นเอง ดังนี้ ย่อมให้รู้ว่า จิตที่มีวิตก ขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยก าลังแห่งวิตก
อย่างเดียวหามิได้ ฯ 
 บทว่า ตมฺปิ เป็นบทกัตตาในบทว่า อภิโรหติ ฯ บทว่า วิตกฺกพเลเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า อภิโรหติ ฯ 
 (276) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ความหมายที่กล่าวไว้ว่า ตมฺปิ-จิตไม่มีวิตกแม้นั้น ดังนี้ส าเร็จ
ด้วยการเปรียบเทียบ จึงกล่าวว่า ยถา เป็นต้น ฯ เปรียบเหมือน คนผู้นั้น แม้ขาดบุคคลผู้เป็นราช
พัลลภหรือมิตรผู้สนิทสนมกับพระราชานั้น ก็ไม่มีความหวาดระแวง เข้าไปสู่พระราชมณเฑียรได้ 
เพราะความเคยชิน ฉันใด จิตไม่มีวิตก แม้จะเว้นจากวิตกเสีย ก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้ เพราะความเคยชิน  
ฉันนั้น ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ บทว่า โส ปุริโส คือ คนชาวบ้าน ฯ ความเคยชิน ชื่อว่าปริจยะ  
คือความเคยชินอันยาวนานในการเข้าไปพระราชมณเฑียรของคนชาวบ้าน ฯ อปิ -ศัพท์ ย่อมรวบรวม
ว่า พร้อมกับมิตรอย่างเดียวหามิได้ ฯ ความเก้อเขิน ชื่อว่าอาสังกา ฯ อา บทหน้า สกิ -ธาตุมี
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ความหมายว่า สงสัย-หวาดกลัว, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1549, ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์
อีก, และลงนิคคหิตอาคม ฯ ความไม่มีความเก้อเขิน ชื่อว่านิราสังกา ฯ ใช้เป็น นิราสงฺโก ก็มี ฯ แม้ใน
คัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาก็ใช้ว่า นิราสงฺโก ฯ ความเก้อเขินย่อมไม่มีแก่คนนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า    
นิราสังกะ ฯ ความเคยชิน ชื่อว่าปริจยะ คือจิตภาวนาที่เป็นไปในสันดาน ฯ อปิ-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า 
พร้อมกับวิตกอย่างเดียวหามิได้ ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า โส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุริโส ฯ บทว่า ปุริโส 
เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวิสติ ฯ บทว่า ปริจเยน เป็นบทเหตุในบทว่า ปวิสติ  ฯ บทว่า เตน เป็นบท 
อปาทานะในบทว่า วินา ฯ บทว่า วินาปิ เป็นวิเสสนะในบทว่า ปวิสติ ฯ บทว่า นิราสงฺกาย เป็นบท  
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวิสติ ฯ บทว่า ราชเคห  เป็นบทกรรมในบทว่า ปวิสติ ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบท
อุปไมย ฯ บทว่า ปริจเยน เป็นบทเหตุในบทว่า อภินิโรหติ ฯ บทว่า วิตกฺเกน เป็นบทอปาทานะในบท
ว่า วินา ฯ บทว่า วินาปิ เป็นบทวิเสสนะในบทว่า อภินิโรหติ ฯ บทว่า อวิตกฺก  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า อภินิโรหติ ฯ บทว่า อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า 
อภินิโรหติ ฯ 
 (277) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความเคยชินที่กล่าวแล้วในบทว่า ปริจเยน วิตกฺเกน โดยย่อ 
จึงกล่าวว่า ปริจโย เป็นต้น ฯ ก็จิตภาวนาที่บังเกิดด้วยอ านาจความเป็นไปเนือง ๆ ในสันดานแห่งจิตที่
มีวิตก ชื่อว่าความเคยชินในอธิการนี้ ฯ 
 อิติ-ศัพท์ กล่าวถึงชื่อ ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ชื่อว่าสวิตักกะ เพราะเป็นไปพร้อม
กับวิตก อันเป็นไปพร้อมกับวิตกด้วย อันเป็นไปพร้อมกับวิตกนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
สวิตักกจิตตะ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ความเกี่ยวข้องแห่งความเป็นไป ชื่อว่าปวัตติวสะ ฯ ชื่อว่า 
นิพพัตตะ เพราะบังเกิด คือเป็นไป ฯ การท าให้มี คือการท าให้เจริญ ชื่อว่าภาวนา การท าให้จิตมีคือให้
เจริญ ชื่อว่าจิตตภาวนา ฯ 
 บทว่า ปริจโยติ จ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปริจโย ฯ บทว่า 
สวิตกฺกจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สนฺตาเน ฯ บทว่า สนฺตาเน เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตติ 
ฯ บทว่า อภิณฺห  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺติ- ฯ บทว่า ปวตฺติวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า นิพฺพตฺตา ฯ บทว่า นิพฺพตฺตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตภาวนา ฯ บทว่า จิตฺตภาวนา เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า ปริจโย ฯ 
 (278) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุอ่ืนอีก จึงกล่าวว่า อปิเจตฺถ เป็นต้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง 
บรรดาจิตที่ไม่มีวิตกนี้ ปัญจวิญญาณจิตแม้ไม่มีวิตก ก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้ ด้วยก าลังแห่งการกระทบกัน
ของวัตถแุละอารมณ์ และทุติยฌานเป็นต้น ย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ ด้วยก าลังแห่งภาวนาเบื้องต่ า ฯ 
 อปิจ-ศัพท์ เป็นนิบาต อถวา-ศัพท์ใช้ในความหมายของศัพท์ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะ
แสดงบทว่า อถวา ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า 
ปญฺจวิญฺ าณ  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แม้ก็จริง) ฯ วัตถุด้วย อารมณ์ด้วย ชื่อ
ว่าวัตถา-ลัมพนะ ฯ การกระทบกัน ชื่อว่าสังฆฎนะ ฯ ฆฎ-ธาตุมีความหมายว่า กระทบ, ลง ยุ ปัจจัย 
ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1550 ฯ การกระทบกันแห่งวัตถุและอารมณ์ ชื่อว่าวัตถาลัมพนสังฆฏนะ ก าลังแห่ง
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การกระทบกันของวัตถุและอารมณ์ ชื่อว่าวัตถาลัมพนสังฆฏนพละ ฯ ทุติยฌาน เป็นเบื้องต้นแห่งฌาน
ทั้งหลายมีตติยฌานเป็นต้นเหล่าใด ฌานมีตติยฌานเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าทุติยัชฌานาทิ ฯ จ-ศัพท์ 
ควรประกอบเป็น ปญฺจวิญฺ าณ  จ ทุติยชฺฌานาทีนิ จ ฯ ภาวนาที่เป็นไปเบื้องต่ า ชื่อว่าเหฏฐิมะ ฯ ชื่อ
ว่าภาวนา คือจิตดวงก่อน เพราะท าจิตดวงหลังให้มี คือให้เจริญ ฯ ที่เป็นไปเบื้องต่ าด้วย ที่เป็นไปเบื้อง
ต่ านั้น เป็นภาวนาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเหฏฐิมภาวนา ก าลังแห่งภาวนาที่เป็นไปเบื้องต่ า ชื่อว่า
เหฏฐิมภาวนาพละ ฯ บางคัมภีร์ใช้เป็น เหฏฺ  ิมเหฏฺ  ิมา ก็มี ฯ ค านั้น ไม่เหมาะสมกับคัมภีร์อภิธัมมา-
วตารฎีกา ฯ  
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ สองบทว่า ปญฺจวิญฺ าณ  ทุติยชฺฌานาทีนิ จ เป็นบท 
กัตตาในบทว่า อภิโรหนฺติ ฯ บทว่า อวิตกฺกมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปญฺจวิญฺ าณ  ฯ สองบทว่า 
วตฺถาลมฺพนสงฺฆฏนพเลน เหฏฺ  ิมภาวนาพเลน เป็นบทกรณะ หรือบทเหตุในบทว่า อภิโรหนฺติ ฯ  
 บทว่า ทุติยชฺฌานาทีนิ จ เหฏฺ  ิมภาวนาพเลน คือ ทุติยฌานย่อมข้ึนสู่อารมณ์ได้ด้วยก าลัง
แห่งปฐมฌานภาวนา ตติยฌานย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยก าลังแห่งทุติยฌานภาวนา ฯ แม้ในค าที่เหลือก็
มีนัยนี้แล ฯ 
 (279) สภาวธรรมชื่อว่าวิจาร เพราะวิเคราะห์ว่า เป็นเครื่องค้นคว้าในอารมณ์แห่งจิต ฯ 
 บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า วิจรติ ฯ บทว่า เตน เป็นบทกรณะ หรือบทเหตุ
ในบทว่า วิจรติ ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกัตตา ฯ ชื่อว่าวิจาร เพราะเป็นเครื่องค้นคว้า ฯ วิจารนั้นมี
ลักษณะเคล้าคลึง ฯ การเคล้าคลึง คือการลูบคล า ได้แก่การนวด ชื่อว่าอนุมัชชนะ เป็นภาวสาธนะ ฯ 
มชฺช-ธาตุมีความหมายว่า แตะต้อง-ลูบคล า, ลง ยุ ปัจจัย ฯ การเคล้าอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณา-  
นุมัชชนะ การเคล้าอารมณ์เป็นลักษณะของวิจารนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอารัมมณานุมัชชน -
ลักขณะ ฯ 
 (280) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ค าที่กล่าวไว้ว่า โส อารมฺมณานุมชฺชนลกฺขโณ-วิจารนั้นมี
ลักษณะเคล้าอารมณ์ ดังนี้ ส าเร็จตามพระบาลี จึงกล่าวว่า ตถาเหส เป็นต้น ฯ จริงอย่างนั้น วิจารนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไขไว้ในนิทเทสแห่งวิจารว่า ความสืบเนื่องกัน ฯ 
 ตถาหิ-ศัพท์ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ ชื่อว่าอนุสันธานะ เพราะเป็น
สภาวะที่ไปตามอารมณ์ด้วยอ านาจการเคล้าอารมณ์ ฯ อนุ ส  บทหน้า ธา -ธาตุมีความหมายว่า 
กระทบกระทั่ง-ทุบตี, ลง ยุ ปัจจัย ฯ อนุสนฺธาโน นั่นเอง เป็น อนุสนฺธานตา ฯ ลง ตา ปัจจัยในสกัตถะ 
ด้วย ตุ-ศัพท์ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1551 ฯ 
 ตถาหิ -ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ บทว่า เอโส เป็นบทกรรมในบทว่า นิทฺทิฏฺ โ  ฯ บทว่า 
อนุสนฺธานตา เป็นบทอาการะในบทว่า นิทฺทฏิฺโ  ฯ บทว่า นิทฺทิฏฺโ  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ  
 (281) วิตกและวิจารที่ปรากฏต่างกันและกัน ยังไม่มี เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์เมื่อจะ
แสดงสภาวธรรมทั้งสองให้ปรากฏด้วยการเปรียบเทียบ จึงกล่าวว่า เอตฺถ จ เป็นต้น ฯ ประกอบความ
ว่า ก็บรรดาวิตกและวิจารเหล่านี้ สภาวธรรมชื่อว่าวิตก เพราะการตกไปในเบื้องแรกของจิต เปรียบ
เหมือนการเคาะระฆังครั้งแรก ฉะนั้น เพราะวิเคราะห์ว่า หยาบว่าวิจาร และเพราะวิเคราะห์ว่า 
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น าหน้าวิจารนั้นนั่นเอง สภาวธรรมชื่อว่าวิจาร เพราะค้นคว้าอยู่เนือง ๆ เปรียบเหมือนเสียงครวญแห่ง
ระฆัง ฉะนั้น ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ บทว่า โอฬาริกฏฺเ น คือเพราะเป็นสภาวะที่หยาบ โดย
ความหมายว่ายกขึ้นสู่อารมณ์ ฯ ความหมายว่าหยาบนั่นแล ชื่อว่าโอฬาริกัฏฐะ ฯ เอว -ศัพท์ ห้าม
สภาวธรรมอ่ืน ฯ บทว่า ปุพฺพงฺคมฏฺเ น คือ เพราะสภาวะที่เป็นไปในเบื้องหน้า โดยความหมายว่า
ยกขึ้นสู่อารมณ์ ฯ การไป คือเป็นไปในเบื้องหน้า ชื่อว่าปุพพังคมะ ความหมายคือความเป็นไปในเบื้อง
หน้านั่นแล ชื่อว่าปุพพังคมัฏฐะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น โอฬาริกฏฺเ น จ ปุพฺพงฺคมฏฺเ น จ ฯ ชื่อ
ว่าฆัณฑะ เพราะถูกชนทั้งหลายตี คือระฆังเหล็กเป็นต้น ฯ ฆฑิ-ธาตุมีความหมายว่า กระทบกระทั่ง-
ทุบตี, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฑฺยาทีหิ โก1552, ลงนิคคหิตอาคมและลบ ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1553, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ณฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา       
วคฺเค1554 ฯ ใช้เป็น ฆโฏ ก็มี ฯ ชื่อว่าฆฏะ เพราะถูกชนทั้งหลายเคาะ คือตี ฯ ฆฏิ-ธาตุมีความหมายว่า 
กระทบกระทั่ง-ทุบตี ฯ วิธีการที่เหลือเหมือนก่อนแล ฯ การเคาะ ชื่อว่าอภิฆาตะ ฯ ก็ค านั้นท่านกล่าว
ไว้โดยฐานูปจาระ ฯ การเคาะระฆัง ชื่อว่าฆัณฑาภิฆาตะ ฯ การเคาะระฆังครั้งแรก ชื่อว่าปฐมฆัณฑา -
ภิฆาตะ ฯ การตกไปในอารมณ์ ชื่อว่าอภินิปาตะ การตกไปในอารมณ์เป็นเบื้ องแรก ชื่อว่าปฐมา-      
ภินิปาตะ ฯ ระฆังย่อมร้อง ด้วยเสียงนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าราวะ ฯ รุ -ธาตุมีความหมายว่า ท า
เสียง-ออกเสียง, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1555, ลบ ณฺ อนุพันธ์และท าวุทธิ, เปลี่ยน โอ 
เป็น อาว ด้วยสูตร เต อาวายา  การิเต1556 ฯ เสียงที่ดังขึ้นไปตามเสียงครั้งแรก ชื่อว่าอนุราวะ ฯ บาง
คัมภีร์ใช้เป็น อนุรโว ก็มี ฯ รุ-ธาตุมีความหมายว่า ท าเสียง-ออกเสียง, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา1557, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1558 ฯ แม้ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาก็ใช้เป็น 
อนุราโว ฯ การท่องเทีย่วไปเนือง ๆ คือการค้นคว้าไปมารอบ ๆ ชื่อว่าอนุสัญจรณะ ฯ  
 บทว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า วิจารโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า โอฬาริก- ฯ 
สองบทว่า โอฬาริกฏฺเ น ปุพฺพงฺคมฏฺเ น จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อภินิปาโต ฯ บทว่า ตสฺเสว 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปุพฺพ- ฯ บทว่า ฆณฺฑาภิฆาโต เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมา ฯ บท
ว่า เจตโส เป็นสัมพันธะในบทว่า ป ม- ฯ บทว่า ป มาภินิปาโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิตกฺโก ฯ 
บทว่า วิตกฺโก เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อนุรโว เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า   
อนุสญฺจรณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิจาโร ฯ บทว่า วิจาโร เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (282) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความต่างกันของวิตกและวิจาร จึงกล่าวว่า วิปฺผารวา   
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า อนึ่ง วิตก มีการแผ่ขยายไป คือเป็นความแผ่ไปของจิต เปรียบเหมือนนก
ตัวต้องการโผบินขึ้นไปในอากาศ กระพือปีกออก ฉะนั้น และเปรียบเหมือนผึ้งตัวมีจิตติดพันในกลิ่น 
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มุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกปทุม ฉะนั้น วิจาร มีความเป็นไปทีส่งบนิ่ง เป็นสภาวะที่ไม่มีความแผ่ไปนักของ
จิต เปรียบเหมือนนกตัวที่บินขึ้นไปในอากาศแล้วกางปีกออก ฉะนั้น และเปรียบเหมือนผึ้งตัวมุ่งหน้า
โฉบลงตรงดอกปทุมแล้วบินวนบนเบื้องบนของดอกปทุม ฉะนั้น ฯ 
 การแผ่ขยาย คือการขยายไป ชื่อว่าวิปผาระ ฯ วิ บทหน้า ผร-ธาตุมีความหมายว่า แผ่ไป, 
ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ1559 ฯ การแผ่ขยายของวิตกนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิปผารวา 
ฯ ลง วนฺตุ ปัจจัย ด้วยสูตร คุณาทิโต วนฺตุ 1560 ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ บทว่า จิตฺตสฺส      
วิปฺผนฺทนภูโต ความว่า อันเป็นความแผ่ไปของจิต ในการเกิดขึ้นครั้งแรกของจิต ฯ บทว่า ปริปฺผนฺทน-
ภูโต นี้ เป็นค าอธิบายของบทว่า วิปฺผารวา ฯ ชื่อว่าวิปผันทะ เพราะแผ่ขยาย ได้แก่วิตก ฯ ผนฺท-ธาตุมี
ความหมายว่า หวั่นไหว-เคลื่อนไหว, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1561 ฯ อันเป็นการแผ่
ไป ชื่อว่าวิปผันทภูตะ ฯ ชื่อว่าอากาสะ เพราะไม่มีการขีดข่วน ฯ เพ่ือตกไป คือบินไปในเบื้องบน ชื่อ
ว่าอุปปติตุ ชื่อว่าอุปปติตุกามะ เพราะต้องการโผบินขึ้นไป ฯ ชื่อว่าสกุณะ เพราะสามารถบินไปใน
อากาศและฆ่าตั๊กแตนเป็นต้นได้ ฯ สก-ธาตุมีความหมายว่า อาจ-สามารถ, ลง กุน ปัจจัย ด้วยสูตร   
วรกรครทาริยมชฺชปิถสกุโน, ลบ กฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส -      
โลปาคมา จ1562, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รา นสฺส โณ1563 ฯ ชื่อว่าปักขะ เพราะเป็นเครื่องบินไปใน
อากาศ ฯ ป บทหน้า กมุ-ธาตุมีความหมายว่า ก้าวไป, ลง ข ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต              
ณฺวาทโย1564, ลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร มุขาทโย หรือสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส -
โลปาคมา จ1565, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกติ1566 ฯ การกระพือออก ชื่อว่าวิกเขปะ การกระพือปีกออก ชื่อว่าปักขวิกเขปะ ฯ การมุ่งหน้าไป 
ชื่อว่าอภิมุขปาตะ การมุ่งหน้าไปตรงดอกปทุม ชื่อว่าปทุมาภิมุขปาตะ ฯ จ -ศัพท์ ควรประกอบเป็น 
ปกฺขวิกฺเขโป วิย จ ปทุมาภิมุขปาโต วิย จ ฯ จิตผูกพันกับกลิ่นของผึ้งใด มีอยู่ ผึ้งนั้น ชื่อว่าคันธา-     
นุพันธเจตะ ฯ ชื่อว่าภมระ เพราะวนเวียนอยู่ (ในดอกไม้) ได้แก่ผึ้ง ฯ ลง อร ปัจจัย ด้วยสูตร       
ภมาทิตฺวาโร ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าวุตติ ความเป็นไปที่สงบนิ่งของวิจารใด มีอยู่ วิจารนั้น ชื่อว่า
สันตวุตติ ฯ ชื่อว่าอติปริปผันทะ เพราะแผ่นไปเกินยิ่ง การไม่แผ่ไปเกินยิ่ง ชื่อว่านาติปริปผันทะ อัน
เป็นสภาวะที่ไม่แผ่ไปเกินยิ่ง ชื่อว่านาติปริปผันทภูตะ ฯ ชื่อว่าอุปปติตะ เพราะบินขึ้นไปแล้ว ฯ อุ บท
หน้า ปต-ธาตุมีความหมายว่า ตก, ลง ต ปัจจัยในอดีตกาล ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1567 ฯ การ
กางออกไปของปีก ชื่อว่าปักขัปปสารณะ ฯ เบื้องบนแห่งส่วน ชื่อว่าอุปริภาคะ ฯ ชื่อว่าปริพภมนะ 
เพราะบินไปโดยรอบ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น ปกฺขปฺปสารณ  วิย จ ปริพฺภมน  วิย จ ฯ อันมุ่งหน้า
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ตรงดอกปทุม ชื่อว่าปทุมาภิมุขะ ผึ้งมุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกปทุม เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปทุมาภิมุข- 
ปติตะ ฯ  
 สองบทว่า วิปฺผารวา จ วิปฺผนฺทภูโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิตกฺโก ฯ บทว่า วิตกฺโก 
เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า จิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วิปฺผนฺทน- ฯ บทว่า อากาเส เป็นบทอาธาระ
ในบทว่า อุปฺปติตุ- ฯ บทว่า อุปฺปติตุกามสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สกุณสฺส ฯ บทว่า สกุณสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -วิกฺเขโป ฯ บทว่า ปกฺขวิกฺเขโป เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ 
บทว่า ปทุมาภิมุขปาโต เป็นลิงคัตถะ ฯ  วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า คนฺธานุพนฺธเจตโส เป็นบท 
วิเสสนะของบทว่า ภมรสฺส ฯ บทว่า ภมรสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ปาโต ฯ สองบทว่า สนฺตวุตฺติ  
นาติปริปฺผนฺทภูโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิจาโร ฯ บทว่า วิจาโร เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า จิตฺตสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นาติปริปฺผนฺท- ฯ บทว่า อากาเส เป็นบทอาธาระในบทว่า อุปฺปติตสฺส ฯ บท
ว่า อุปฺปติตสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สกุณสฺส ฯ บทว่า สกุณสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า         
-ปสารณ  ฯ บทว่า ปกฺขปฺปสารณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า ปทุมาภิมุขปติตสฺส 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภมรสฺส ฯ บทว่า ภมรสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปริพฺภมน  ฯ 
 (283) ธรรมชาติชื่อว่าปีติ เพราะวิเคราะห์ว่า ท ากายและจิตให้เอิบอิ่ม คือ ให้แช่มชื่น หรือ
เพราะวิเคราะห์ว่า ท ากายและจิตให้เจริญ ฯ 
 บทว่า ปินยติ มาจาก ปิน-ธาตุมีความหมายว่า อ่ิมใจ, ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ 
เณณยณาเปณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ1568, ติ วิภัตติ ฯ กายด้วย จิตด้วย ชื่อว่ากายจิตตะ ฯ เพราะ 
ปิน-ธาตุมีความหมาย 2 อย่าง ท่านอาจารย์จึงกล่าวบทว่า ตปฺเปติ หรือ วฑฺเฒติ ไว้ ฯ ตป -ธาตุมี
ความหมายว่า เอิบอ่ิม, ลง เณ ปัจจัย, ติ วิภัตติ, ซ้อน ปฺ อักษร ฯ วฑฺฒ-ธาตุมีความหมายว่า เจริญ, 
ลง เณ ปัจจัย, ติ วิภัตติ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ ปิ-ธาตุมีความหมายว่า เอิบอ่ิมและเจริญ, ลง ติ 
ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1569 ฯ ปิ-ธาตุเป็น อิ-การันต์ ฯ ปิน-ธาตุ มีความหมายเหมือนกับ ปิ-
ธาตุ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงใส่ ปิน-ธาตุไว้ในประโยค ฯ ปีตินั้น มีลักษณะท ากายและจิตให้เอิบ
อ่ิม ฯ ชื่อว่าสัมปิยะ เพราะถูกท าให้เอิบอ่ิม คือถูกประกอบด้วยดี ฯ ส  บทหน้า ปิ -ธาตุมีความว่า 
ประกอบ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1570 ฯ การไป คือความเป็นไปด้วย
อ านาจการรับเอาอารมณ์ ชื่อว่าอยนะ ฯ อิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ 
ยุ1571 ฯ วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1572 ฯ ความเป็นไปคือการรับเอาอารมณ์โดยภูมิใจคือโดย
เต็มที่ เป็นลักษณะของปีตินั้น เพราะเหตุนั้น ปีตินั้น จึงชื่อว่าสัมปิยายลักขณา ฯ ทีฆะสระตรงกลาง ฯ 
 (284) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความของบทว่า สมฺปิยายนลกฺขณา ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
อารมฺมณ  เป็นต้น ฯ ฯ มีอธิบายความว่า ปีตินั้น มีลักษณะรับอารมณ์โดยเต็มที ่ฯ 
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 บทว่า ฯ อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า คหณ  ฯ ด้วยอ านาจการอธิบายบทว่า สมฺปิย - 
จึงไขความเป็น กลฺลโต ฯ บทว่า กลฺลโต คือ โดยเต็มความสามารถ ฯ บทว่า กลฺลโต เป็นบทตติยา -   
วิเสสนะ ในบทว่า คหณ- ฯ การรับเอาเป็นลักษณะของปีตินั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าคหณลักขณา ฯ 
 (285) ธรรมชาตชื่อว่าสุข เพราะวิเคราะห์ว่า ท าสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้สบาย ฯ สุขนั้น 
มีลักษณะเสวยอิฏฐารมณ์ ฯ 
 การเสวยอารมณ์ ชื่อว่าอิฏฐานุภวนะ การเสวยอารมณ์เป็นลักษณะของสุขนั้น เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอิฏฐานุภวนลักขณะ เปรียบเหมือนพระราชาผู้ทรงโปรดปรานรสสุธาโภชน์ ฉะนั้น ฯ ชื่อ
ว่าโภชนะ เพราะเป็นสิ่งที่ควรกิน ฯ ชื่อว่ารสะ เพราะเป็นสิ่งที่ยินดีคือติดใจแห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯ รส
แห่งโภชนะอันเลิศ ชื่อว่าสุโภชนรสะ ฯ ชื่อว่าสุโภชนรสัสสารทกะ เพราะเป็นผู้ยินดีรสแห่งโภชนะอัน
เลิศ ฯ อา บทหน้า สท-ธาตุมีความหมายว่า ลิ้นรสอันอร่อย, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี 
วา1573, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1574, วุทธิ อ เป็น อา, รัสสะ อา อุปสัค เป็น อ ฯ 
 บทว่า สุโภชนรสสฺสาทโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ราชา ฯ บทว่า ราชา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ 
 (286) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความต่างกันแห่งปีติและสุขด้วยการเปรียบเทียบ จึงกล่าว
ว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ฯ บรรดาปีติและสุขเหล่านั้น ความต่างกันแห่งปีติ ปรากฏแล้ว
ในการได้อารมณ์ เปรียบเหมือนความอ่ิมใจในเพราะได้พบน้ าที่ป่าเป็นต้นของคนผู้เหนื่อยล้าในทาง
กันดาร ฉะนั้น ฯ ความต่างกันแห่งสุข ปรากฏแล้วในเพราะการเสวยอารมณ์ตามที่ได้แล้ว เปรียบ
เหมือนความสบายกาย ในเพราะการไดด้ื่มน้ าตามท่ีพบแล้วเป็นต้น ฉะนั้นแล ฯ 
 การได้รับ ชื่อว่าปฏิลาภะ การได้รับอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณปฏิลาภะ ฯ ชื่อว่ากะ เพราะ
ท าความสุข คือท าให้เกิดความสุข ได้แก่น้ า ฯ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1575, ลบ รฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา 
จ1576 ฯ ชื่อว่ากันตาระ เพราะชนทั้งหลายพึงข้ามไปพร้อมกับน้ า ได้แก่หนทาง ฯ ก สัททูปปทะ ตร-
ธาตุมีความหมายว่า ข้าม, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1577, ลบ ณฺ อนุพันธ์และวุทธิ อ ที่ 
ตร-ธาตุ เป็น อา ฯ ชื่อว่าขินนะ เพราะล าบาก คือเหนื่อยล้า ฯ ขิท-ธาตุมีความหมายว่า ล าบาก-เหน็ด
เหนื่อย, ลง ต ปัจจัยในอดีตกาล ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1578, เปลี่ยน ต เป็น อินฺน ด้วยสูตร     
ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วา1579 ฯ คนผู้เหนื่อยล้าในทางกันดาร ชื่อว่ากันตารขินนะ ฯ ชื่อว่าวนะ 
เพราะถูกคบหา ความว่า ท าการส้องเสพของสัตว์ทั้งหลายด้วยความถึงพร้อมอันเลิศ ฯ วน -ธาตุมี
ความหมายว่า คบหา-สมาคม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1580 ฯ วน นั่นเอง เป็น 
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วนนฺต  ฯ อนฺต-ศัพท์ใส่เข้ามาต่อท้าย เพ่ือความสละสลวย ฯ ชื่อว่าอุทกะ เพราะท าให้เปียก ฯ อุทฺท-
ธาตุมีความหมายว่า เปียก-ชุ่ม, ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ1581, ลบ 
ทฺ สังโยคเป็นต้นและลง อ อาคม หรือลบ อ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตา-
เทสโลปาคมา จ1582 ฯ น้ าในป่า ชื่อว่าวนันโตทกะ น้ าในป่า เป็นเบื้องต้นแห่งธรรมชาตมีเงาไม้เป็นต้น
เหล่าใด ธรรมชาตมีเงาไม้เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าวนันโตทกาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาเงาไม้   
เป็นต้น ฯ การเห็นน้ าในป่าเป็นต้น ชื่อว่าวนันโตทกาทิทัสสนะ ฯ ชื่อว่าลัทธะ เพราะถูกได้แล้ว ได้แก่
อารมณ์ อารมณ์อันได้แล้วตามสมควร ชื่อว่ายถาลัทธะ ฯ ชื่อว่าทิฏฐะ เพราะถูกเห็นแล้ว อันได้เห็น
แล้วตามสมควร ชื่อว่ายถาทิฏฐะ น้ าที่ได้เห็นแล้วตามสมควร ชื่อว่ายถาทิฏโฐทกะ ฯ การดื่มน้ า ชื่อว่า
ปานะ การดื่มน้ าเป็นเบื้องต้นแห่งอาการมีการอาบน้ าเป็นต้นเหล่าใด อาการมีการอาบน้ าเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าปานาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาการอาบน้ าเป็นต้น ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า อารมฺมณปฏิลาเภ เป็นบทอาธาระในบทว่า   
ปากโฏ เหมือนเป็นบทอาธาระในประโยคว่า สาสเน วสติ ฉะนั้น ฯ บทว่า ปีติยา เป็นบทสัมพันธะใน
บทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นบทกัตตาในบทว่า ปากโฏ ฯ บทว่า กนฺตารขินฺนสฺส เป็นบท        
สัมพันธะในบทว่า ปีติ และเป็นบทสัมพันธะแม้ในบทว่า ทสฺสเน ฯ บทว่า วนนฺโตทกาทิทสฺสเน เป็น
บทอาธาระหรือบทเหตุในบทว่า ปีติ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า ยถาลทฺธสฺส เป็นบทกรรมใน
บทว่า อนุภวเน ฯ บทว่า อนุภวเน เป็นบทอาธาระในบทว่า ปากโฏ ฯ บทว่า สุขสฺส เป็นบทสัมพันธะ
ในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นบทกัตตาในบทว่า ปากโฏ ฯ บทว่า ปากโฏ เป็นกิตบท กัตตุวาจก 
ฯ บทว่า ยถาทิฏฺโ ทกสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า ปาน- ฯ บทว่า ปานาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปีติ 
ฯ วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (287) จิตชื่อว่าเอกัคคะ เพราะวิเคราะห์ว่า มีอารมณ์เดียว เพราะจิตไม่มีความฟุ้งซ่านไป
ในอารมณ์ต่าง ๆ ฯ 
 อารมณ์ต่าง ๆ ชื่อว่านานาลัมพนะ ฯ ความฟุ้งไป ชื่อว่าวิกเขปะ ฯ ความฟุ้งซ่านไปใน
อารมณ์ต่าง ๆ ชื่อว่านานาลัมพนวิกเขปะ ความไม่มีแห่งความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ชื่อว่า
นานาลัมพนวิกเขปาภาวะ ฯ อคฺค-ศัพท์ มีความหมายหลากหลายมีว่า อาทิ-เบื้องแรก, โกฏิ-ปลาย
แขน, เสฏฺ -ประเสริฐ, โกฏฺ าส-ส่วน และ อารมฺมณ-อารมณ์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในที่นี้ ท่าน
อาจารย์วางบทวิเสสนะว่า อารมฺมณ  ไว้ข้างหน้า เพ่ือให้รู้ว่า อารมณ์ ชื่อว่าอัคคะ มิได้ใส่เข้ามาเพ่ือไข
ความบทว่า อคฺค  ฯ ก็ถ้าบทนี้เป็นบทไขความไซร้ ไม่ควรกล่าวบทว่า อารมฺมณ  ไว้ข้างหน้า แต่ควร
กล่าวว่า อคฺค  อารมฺมณ  ฯ แม้ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา ท่านอาจารย์นั่นกล่าวรูปวิเคราะห์นี้ว่า เอก  
อารมฺมณ  อคฺคเมตสฺสาติ เอกคฺค  จิตฺต -จิตชื่อว่าเอกัคคะ เพราะมีอารมณ์เดียว ดังนี้เท่านั้น ฯ แต่ใน
คัมภีร์ปรมัตถวินิจฉยฎีกา อาจารย์ท่านอ่ืนกล่าวรูปวิเคราะห์ว่า เอก  อารมฺมณ  อคฺคเมตสฺสาติ เอกคฺค  
จิตฺต -จิตชื่อว่าเอกัคคะ เพราะมีอารมณ์เดียว และอีกอย่างหนึ่งว่า เอก  อทุติย  อคฺค  อารมฺมณเมตสฺสาติ 
เอกคฺค  จิตฺต -จิตชื่อว่าเอกัคคะ เพราะมีอารมณ์เดียวคือไม่ใช่สอง ดังนี้ ฯ เพราะฉะนั้น ย่อมมีการเขียน
ด้วยความพลั้งเผลอว่า อารมฺมณ  อคฺค  ดังนี้ ฯ ก็ถ้าบทว่า อารมฺมณ  นี้ พึงเป็นบทไขความไซร้ ก็ไม่ควร
กล่าวบทว่า อถวา เป็นต้นไว้ ฯ ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นอารมณ์ ฯ อช-ธาตุมีความหมายว่า ไป, 
                                                      

 1581 รูป. -/671/490. 
 1582 รูป. -/488/351. 



 336 

ลง ค ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1583, เปลี่ยน ช ท้ายธาตุ เป็น ค ด้วยสูตร กคา 
จชาน 1584 ฯ ท่านอาจารย์กล่าวว่า จิตฺตํ ดังนี้  เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีว่า    
จิตฺตสฺเสกคฺคตา ฯ บทว่า ตสฺส โยคว่า เอกคฺคสฺส-แห่งจิตมีอารมณ์เดียว ฯ เรียกว่าสมาธิ เพราะ
เจตสิกธรรมทั้งหมดมีอารมณ์เดียวในจิตดวงเดียว หรือเพราะเนื้อความที่จะกล่าวด้วย ตา-ปัจจัยไม่
ปรากฏ ฯ 
 บทว่า นานาลมฺพนวิกฺเขปาภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เอก  ฯ สองบทว่า เอก  
อารมฺมณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อคฺค  ฯ บทว่า อคฺค  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อิมสฺส เป็นบท      
สัมพันธะในบทว่า อคฺค  ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า เอกคฺค  ฯ สองบทว่า เอกคฺค  จิตฺต  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ภาโว ฯ สามบทว่า ภาโว เอกคฺคตา สมาธิ เป็น
ลิงคัตถะ ฯ 
 (288) สมาธินั้น มีลักษณะที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน ฯ ความฟุ้งซ่าน ชื่อว่าวิกเขปะ ความไม่ฟุ้งซ่าน 
ชื่อว่าอวิกเขปะ ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะของสมาธินั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอวิกเขปลักขณะ ฯ 
ท่านอาจารย์เมื่อจะท าค าที่กล่าวว่า โส อวิกฺเขปลกฺขโณ-สมาธินั้น มีลักษณะที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน ดังนี้ ให้
มั่นคง จึงกล่าวว่า ตสฺส เป็นต้น ฯ ความจริง จิตที่สัมปยุตด้วยอ านาจ คือด้วยก าลัง หรือด้วยความ
เกี่ยวข้องสมาธินั้น ย่อมเป็นจิตทีไ่ม่ฟุ้งซ่าน ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ อ านาจ คือความสามารถ หรือความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ฯ ชื่อ
ว่าอวิกขิตตะ เพราะไม่ฟุ้งซ่าน ฯ 
 บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ บทว่า วเสน เป็นบทกรณะ หรือบทตติยา-
วิเสสนะในบทว่า อวิกฺขิตฺต  ฯ บทว่า สมฺปยุตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบท
ปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า อวิกฺขิตฺต  เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
 (289) ธรรมชาตชื่อว่าปฐมฌาน เพราะวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าฌาน เพราะเพ่งอารมณ์แน่วแน่ 
และเพราะแผดเผาธรรมที่เป็นข้าศึกด้วย และชื่อว่าปฐม เพราะเป็นเบื้องต้นโดยล าดับแห่งเทศนา และ
โดยล าดับแห่งการเกิดขึ้น ฯ 
 ฌานชื่อว่าปฐม เพราะแผ่ไปคือเป็นไปในเบื้องต้น ฯ ปุ -ธาตุมีความหมายว่า แผ่ไป ฯ แต่
ในที่ มีความหมายว่า เป็นไป ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะธาตุมีความหมายหลากหลาย ฯ  เพราะเหตุ
นั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า เพราะเป็นไปในเบื้องต้น ฯ เปลี่ยน ปุ  เป็น ป  และลง อม ปัจจัย ด้วย
สูตร ปุ สฺส ปุฐุป าโม วา1585 (ปุถสฺส ปุถุปถาโม วา) ฯ การแสดง ชื่อว่าเทสนา เป็นภาวสาธนะ ฯ 
ล าดับแห่งการแสดงปฐมฌานเป็นต้น ชื่อว่าเทสนากกมะ ฯ การเกิดขึ้นแห่งฌานทั้งหลาย ชื่อว่า      
อุปปัตติ ล าดับแห่งการเกิดขึ้นแห่งฌาน ชื่อว่าอุปปัตติกกมะ ฯ เจว และ จ-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ การ
ถือเอาครั้งแรก ชื่อว่าอาทิ เป็นภาวสาธนะ ฯ อา บทหน้า ทา-ธาตุมีความหมายว่า ให้, ลง อิ ปัจจัยใน
ภาวะ ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1586 ฯ ฌานชื่อว่าอาทิภูตะ เพราะมีคือเป็นไปในเบื้องต้น ความเป็น
แห่งฌานที่เป็นไปในเบื้องต้น ชื่อว่าอาทิภูตัตตะ คือกสิณเป็นต้น ฯ ธรรมชาตมีวิตกเป็นต้น ชื่อว่าฌาน 
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เพราะเพ่งอารมณ์ ฯ เฌ-ธาตุมีความหมายว่า คิด, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 1587, 
เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1588 ฯ หรือชื่อว่าฌาน เพราะแผดเผาธรรมที่เป็นข้าศึก
ทั้งหลาย ฯ ฌา-ธาตุมีความหมายว่า เผาไหม้-เร่าร้อน, ลง ยุ ปัจจัย ฯ วิธีการท ารูปเหมือนข้างต้นแล ฯ 
จ-ศัพท์ทั้ง 2 ใส่เข้ามาเพ่ือให้ส าเร็จความหมายที่เสมอกัน ฯ วา-ศัพท์ จะใส่เข้ามาและไม่ใส่เข้ามาก็
ควรแล ฯ การเข้าไปเพ่ง คือพิจารณาและคิดตริตรอง ชื่อว่าอุปนิชฌานะ ฯ เฌ-ธาตุมีความหมายว่า 
คิด, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1589 ฯ การเข้าไปเพ่งพิจารณาอารมณ์ ชื่อว่าอาลัมพนู -       
ปนิชฌานะ ฯ การแผดเผา ชื่อว่าฌาปนะ ฯ ฌาป-ธาตุมีความหมายว่า เผาไหม้-เร่าร้อน, ลง ยุ ปัจจัย
ในภาวะ ฯ การแผดเผาธรรมที่เป็นข้าศึกทั้งหลาย ชื่อว่าปัจจนิกัชฌานะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น 
อาลมฺพนูปนิชฺฌานโต จ ปจฺจนิกชฺฌาปนโต จ ฯ  
   สองบทว่า ป ม  ฌานญฺจ เป็นลิงคัตถะ ฯ สองบทว่า เทสนากฺกมโต เจว อุปฺปตฺติกฺกมโต 
จ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อาทิภูตตฺตา ฯ บทว่า อาทิภูตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ป ม  ฯ บท
ว่า อาลมฺพนูปนิชฺฌานโต ปจฺจนิกชฺฌาปนโต จ เป็นบทเหตุในบทว่า ฌาน  ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุใน
บทว่า ป มชฺฌาน  ฯ บทว่า ป มชฺฌาน  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (290) อันเป็นเบื้องต้นด้วย เป็นฌานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฐมฌาน เป็นกัมมธารย-
สมาส ฯ วา-ศัพท์ แม้ไม่ใส่เข้ามา ก็ควร ฯ ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ใคร ๆ พึงถือเอาว่า บรรดาองค์ฌานมี
วิตกเจตสิกเป็นต้น องค์หนึ่ง ๆ ชื่อว่าฌาน มิใช่ทั้ง 5 องค์ ดังนี้ เมื่อจะให้รู้ความย่อของฌาน จึงกล่าว
ว่า วิตกฺก- เป็นต้น ฯ 
 วิตกเจตสิกเป็นเบื้องต้นแห่งองค์ฌานมีวิจารเจตสิกเป็นต้นเหล่าใด องค์ฌานมีวิจารเจตสิก
เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าวิตักกาทิ ฯ ประมาณ 5 ของฌานนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจกะ ฯ ลง ก 
ปัจจัย ด้วยสูตร ทฺวาทิโต โกเนกตฺเถ จ1590 ฯ ฌานมีองค์ 5 มีวิตกเจตสิกเป็นต้น ชื่อว่าวิตักกาทิ-   
ปัญจกะ ฯ 
 (291) ท่านอาจารย์ค านึงถึงค าทักท้วงว่า เมื่อมีการประชุมแห่งองค์ฌานองค์หนึ่ง ๆ 
บรรดาองค์ฌานมีวิตกเจตสิกเป็นต้น จึงเรียกว่าฌาน ได้ มิใช่หรือ เมื่อไม่มีการประชุมแห่งองค์ฌาน 
จะเรียกว่าฌาน ได้อย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า ฌาน- เป็นต้น ฯ ความจริง เมื่อมีการประชุมแห่งองค์
ฌานนั้นแหละ จึงเรียกว่าฌาน ได้ เปรียบเหมือนเมื่อมีการประชุมแห่งองค์ประกอบมีกงเป็นต้น จึง
เรียกว่ารถ ฉะนั้น ฯ 
 บทว่า ฌานงฺคสมุทาเยว ตัดบทเป็น ฌานงฺคสมุทาเย เอว ฯ ชื่อว่าอังคะ เพราะเป็นเครื่อง
รู้การประชุมรวม ได้แก่ส่วนย่อย ฯ อคิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, การไป คือความรู้, ลง อ ปัจจัย ด้วย
สูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1591 และลงนิคคหิตอาคม ฯ องค์แห่งฌาน ชื่อว่าฌานังคะ การประชุมแห่ง
องค์ฌาน ชื่อว่าฌานังคสมุทายะ ฯ ด้วย เอว-ศัพท์ ย่อมท าให้รู้ว่า เรียกว่าฌาน ได้ในเพราะส่วนย่อย ฯ 
ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ การเรียก คือกล่าวว่าฌาน ชื่อว่าฌานโวหาระ ฯ ชื่อว่าเนมิ เพราะถูกน าไป 
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คือองค์ประกอบของล้อ ฯ นิ-ธาตุมีความหมายว่า น าไป, ลง มิ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต     
ณฺวาทโย1592, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1593 ฯ กงเป็นเบื้องต้นแห่งองค์ประกอบรถมีก า   
เป็นต้นเหล่าใด องค์ประกอบรถมีก าเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเนมิอาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา ก า
และดุมเป็นต้น ฯ มีกงเป็นต้นด้วย มีกงเป็นต้นเหล่านั้น เป็นองค์ประกอบรถด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าเนมิอาทิอังคะ การประชุมแห่งองค์ประกอบรถมีกงเป็นต้น ชื่อว่าเนมิอาทิอังคสมุทายะ ฯ ด้วย เอว-
ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า เรียกว่ารถ ไดใ้นเพราะส่วนย่อย ฯ เรียกว่ารถ ชื่อว่ารถโวหาระ ฯ  
 บทว่า ฌานงฺคสมุทาเยว เป็นบทอาธาระในบทว่า โวหาโร ฯ บทว่า ฌานโวหาโร เป็น
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า เนมิอาทิองฺคสมุทาเย เป็นบทอาธาระในบทว่า โวหาโร ฯ บทว่า รถโวหาโร เป็น
ลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมา ฯ 
 (292) ท่านอาจารย์กล่าวสาธกว่า ตถาหิ เป็นต้น ฯ สมจริงดังพระด ารัสที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้ในวิภังค์ว่า ชื่อว่าฌาน ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข จิตเตกัคคตา ฯ 
 ตถาหิ-ศัพท์ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่า ทัฬหีกรณะ ฯ บทว่า วิภงฺเค เป็นบทอาธาระ
ในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ฌาน  คือ ชื่อว่าฌาน ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข จิตเตกัคคตา ฯ อิติ-ศัพท์ในบท
ว่า ฌานนฺติ นี้ กล่าวถึงชื่อ ฯ 
 อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า 
ป มชฺฌาเนน สมฺปยุตฺต  กุสลจิตฺต  ป มชฺฌานกุสลจิตฺต -กุศลจิตที่สัมปยุตด้วยปฐมฌาน ชื่อว่าปฐม-
ฌานกุศลจิต เป็นมัชเฌโลปตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
 (293) ท่านอาจารย์ครั้นตั้งค าทักท้วงแล้ว เมื่อจะเฉลย จึงกล่าวว่า กสฺมา เป็นต้น ฯ ถาม
ว่า ก็เพราะเหตุอะไร เมื่อสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีผัสสเจตสิกเป็นต้นแม้เหล่าอ่ืน ก็ยังมีอยู่ สภาวธรรม 
5 ประการเหล่านี้เท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า เป็นองค์ฌาน 5 ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวจนาลังการะ (ใส่มาเพ่ือความสละสลวย ไม่แปลก็ได้) ฯ บทว่า อญฺเ สุปิ 
คือ เมื่อสัมปยุตธรรมทั้งหลาย มีผัสส-เจตสิกเป็นต้น แม้เหล่าอ่ืนจากองค์ฌาน 5 ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงองค์
ฌาน 5 ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีผัสสเจตสิกเป็นต้น ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งองค์ฌาน ชื่อว่าฌานังควสะ ฯ  
 บทว่า กสฺมา เป็นบทปุจฉา ฯ บทว่า อญฺเ สุปิ ผสฺสาทีสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า   
สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ ฯ บทว่า สมฺปยุตฺตธมฺเมสุ  เป็นบทภาวสัตตมี ฯ บทว่า วิชฺชมาเนสุ เป็นบท           
ตุลยาธิกรณสัตตมี ฯ บทว่า อิเมเยว เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺตา ฯ บทว่า ปญฺจ เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า อิเม ฯ บทว่า ฌานงฺควเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺตา ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของ
บทว่า โจทนา ฯ 
 (294) ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลย ฯ ประกอบความว่า เพราะสภาวธรรม 5 ประการนั้น มี
หน้าที่เพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่ และเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อนิวรณธรรม 5 ประการ มีกามฉันทนิวรณ์  
เป็นต้น ฯ การเข้าไปเพ่งอารมณ์มีกสิณเป็นต้น ชื่อว่าอุปนิชฌานะ กิจคือการเข้าไปเพ่งอารมณ์มีกสิณ
เป็นต้น ชื่อว่าอุปนิชฌานกิจจะ กิจคือการเข้าไปเพ่งอารมณ์แห่งองค์ฌานมีวิตกเจตสิกเป็นต้น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปนิชฌานกิจจวันตะ ความเป็นแห่งกิจคือการเข้าไปเพ่งอารมณ์แห่งองค์ฌาน
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มีวิตกเจตสิกเป็นต้น ชื่อว่าอุปนิชฌานกิจจวันตตา ฯ ชื่อว่ากามะ เพราะรักใคร่ ฯ ความชอบใจ ชื่อว่า
ฉันทะ ฯ ฉันทะคือกาม ชื่อว่ากามฉันทะ กามฉันทะเป็นเบื้องต้นแห่งนิวรณธรรมมีพยาบาทเป็นต้น 
เหล่าใด นิวรณธรรมมีพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ากามฉันทาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ฯ ชื่อว่าอุชุ เพราะเป็นไปโดยไม่คดงอ เป็นภาว -
สาธนะ ฯ อร-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ชุ ปัจจัย และเปลี่ยน อร-ธาตุ เป็น อุ ด้วยสูตร วชาทีหิ 
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1594 ฯ อันเป็นปฏิปักษ์โดยตรง คือโดยส่วนเดียว ชื่อว่าอุชุปฏิปักขะ ความเป็น
แห่งสภาวธรรมที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรง ชื่อว่าอุชุปฏิปักขภาวะ ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น อุปนิชฺฌาน-
กิจฺจวนฺตตาย จ อุชุปฏิปกฺขภาวโต จ ฯ  
 สองบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจวนฺตตาย อุชุปฏิปกฺขภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า วุตฺตา ฯ บท
ว่า กามฉนฺทาทีน  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า -ปฏิปกฺข- ฯ 
 (295) ท่านอาจารย์เมื่อประสงค์ค านั้นแล จึงกล่าวว่า วิตกฺโก หิ เป็นต้น ฯ ความจริง วิตก
ย่อมยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์ วิจารย่อมตามผูกจิต ปีติย่อมท าความอ่ิมเอิบแก่จิตนั้น และสุขย่อมท า
ความเพ่ิมพูนแก่จิตนั้น อนึ่ง เอกัคคตาอันสัมปยุตธรรม 4 ประการ ซึ่งมีหน้าที่ยกจิตไว้ในอารมณ์ ตาม
ผูกพันจิต ท าจิตให้เอิบอ่ิม และท าความพอกพูนแก่จิตเหล่านี้สนับสนุนแล้ว ก็ยังจิตดวงนั้นพร้อมทั้ง
สัมปยุตธรรมให้เป็นไปตามตน ด้วยกิจคือความตั้งมั่น ย่อมตั้งจิตไว้ในอารมณ์เดียวโดยสม่ าเสมอ และ
โดยชอบ คือ ตั้งจิตไว้ด้วยอ านาจภาวะที่อินทรียธรรมเสมอกัน ชื่อว่าสม่ าเสมอ และตั้งจิตไว้โดยไม่มี
ความหดหู่และฟุ้งซ่าน เพราะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายอยู่ห่างไกล ชื่อว่าโดยชอบ รวมความดังว่า
มานี ้สภาวธรรม 5 ประการเหล่านั้นนั่นแลมีหน้าที่เพ่งอารมณ์ท่ีแน่วแน่ เป็นแผนก ๆ กัน ฯ 
 หิ-ศัพท์ เป็นวิตถารโชตกะ ฯ บทว่า อนุปฺปพนฺเธติ ความว่า ย่อมให้จิตเป็นไปในอารมณ์
อย่างไม่ขาดสาย ฯ จ-ศัพท์ที่ประกอบในที่มิใช่ฐานะ ควรประกอบเป็น ปินนญฺจ ฯ จ-ศัพท์ ในบทว่า 
สุขญฺจ ควรประกอบเป็น อุปพฺรูหนญฺจ ฯ อถ-ศัพท์ใช้ในความหมายของศัพท์ว่า ตทา ฯ บทว่า ตทา 
ความว่า ในกาลที่วิตกเป็นต้นกระท าหน้าที่ของตน ฯ การท าจิตให้เป็นไปอย่างไม่ขาดสาย ชื่อว่า 
อนุปปพันธนะ ฯ การยกจิตขึ้นด้วย การให้จิตเป็นไปในอารมณ์อย่างไม่ขาดสายด้วย การท าจิตให้เอิบ
อ่ิมด้วย การท าการพอกพูนแก่จิตด้วย ชื่อว่าอภินิโรปนานุปปพันธนปินนอุปพรูหนะ ฯ อันธรรม
ทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นอนุเคราะห์แล้ว คืออุปถัมภ์แล้ว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุคคหิตะ ฯ การตั้งไว้
โดยชอบ ชื่อว่าสมาธานะ กิจคือการตั้งไว้โดยชอบ ชื่ อว่าสมาธานกิจจะ ฯ บทว่า อตฺตาน  กล่าว
หมายถึงความเป็นอารมณ์เดียว ฯ บทว่า อนุปฺปวตฺเตนฺติ คือ ให้เป็นไปตามอยู่ ฯ วตุ-ธาตุ, ลง ณาเป 
ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยา การิตานิ เหตฺวตฺเถ1595, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺต-
มาเน มานนฺตา1596, ลง อี ปัจจัย ด้วยสูตร นทาทิโต วา อี1597, รัสสะอีกที ฯ ตนคือสภาวะหนึ่งเดียว
แห่ งอารมณ์ ใด มีอยู่  อารมณ์นั้น  ชื่อว่าเอกัตตะ อารมณ์ อันมีสภาวะเป็นหนึ่ งเดียว ชื่อว่า             
เอกัตตารัมมณะ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น สม  จ สมฺมา จ ฯ อา บทหน้า ธา-ธาตุมีความหมายว่า 
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หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ติ วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1598, เปลี่ยน อา เป็น อิ ด้วยสูตร กฺวจิ 
ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ 1599 ฯ ค าว่า สม  สมฺมา จ อาธิยติ ไขความเป็น     
อินฺทฺริยสมตาวเสน สม  ปฏิปกฺขธมฺมาน  ทูริภาเวน ลีนุทฺธจฺจาภาเวน สมฺมา จ เปติ ฯ ความเป็นแห่ง
อินทรียธรรมทั้งหลายเสมอกัน ชื่อว่าสมตา ความเป็นแห่งอินทรียธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเสมอ
กัน ชื่อว่าอินทริยสมตา ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งความเป็นแห่งอินทรียธรรม
ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเสมอกัน ชื่อว่าอินทริยสมตาวสะ ฯ อันเป็นปฏิปักษ์ด้วย อันเป็นปฏิปักษ์
เหล่านั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฏิปักขธัมมะ คือสภาวธรรมมีกามฉันทะเป็นต้น ฯ 
การไป คือการเป็นไปโดยยาก ชื่อว่าทูระ คือไม่ใกล้ ฯ ทุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อูร ปัจจัย ด้วย
สูตร วิทาทีหฺยูโร1600 ฯ ความมีคือเป็นไปอันไกล ชื่อว่าทูริภาวะ ฯ ลง อิ ปัจจัย หลัง ทูร-ศัพท์ ด้วย
สูตร ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1601 ฯ ชื่อว่าลีนะ เพราะเป็นเครื่องถึงความย่อท้อแห่งสัตว์
ทั้งหลาย ได้แก่ถีนมิทธะ ฯ ลิ-ธาตุมีความหมายว่า ติดแน่น, ลง น ปัจจัย และทีฆะ อิ เป็น อี ด้วยสูตร  
อุนาทโย ฯ ความย่อท้อด้วย ความฟุ้งซ่านด้วย ชื่อว่า ลีนุทธัจจะ ความไม่มีแห่งความย่อท้อและความ
ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าลีนุทธัจจาภาวะ ฯ จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น สม  จ สมฺมา จ ฯ บทว่า อาธิยติ นี้ ไขความ
เป็น เปติ ฯ ป-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ติ วิภัตติ, ลง เณ ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต 
เณณยา1602 ฯ เอว-ศัพท์หา้มสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีผัสสเจตสิกเป็นต้น ฯ ชื่อว่าอาเวณิกะ เพราะเป็น
กิจที่ขาดไม่ได้ ฯ ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ1603 
ฯ วุทธิ อ ข้างต้น เป็น อา ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ จ 1604 ฯ ด้วย วุทฺธิ-ศัพท์ จึงมี
การท าวุทธิข้างต้น ฯ 
 บทว่า วิตกฺโก เป็นบทเหตุกัตตาในบทว่า อภินิโรเปติ ฯ บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระ
ในบทว่า อภินิโรเปติ ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า อภินิโรเปติ ฯ บทว่า วิจาโร เป็นบท  
เหตุกัตตาในบทว่า อนุปฺปพนฺเธติ ฯ บทว่า ปีติ จ เป็นบทสุทธกัตตาในบทว่า กโรติ ฯ บทว่า อสฺส เป็น
บทสัมพันธะในสองบทว่า ปินน  อุปพฺรูหน  ฯ สองบทว่า ปินน  อุปพฺรูหน  เป็นบทกรรมในบทว่า กโรติ 
ฯ บทว่า สุขญฺจ เป็นบทสุทธกัตตาในบทว่า กโรติ ฯ อถ-ศัพท์ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อาธิยติ ฯ 
บทว่า น  เป็นบทกรรมในสองบทว่า อาธิยติ เปติ เป็นบทกรรมแม้ในบทว่า อนุปฺปวตฺตาเปนฺตี ฯ บท
ว่า สสมฺปยุตฺตธมฺม  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า น  ฯ บทว่า เอเตหิ เป็นบทตติยากัตตาในบทว่า    
อนุคฺคหิตา ฯ บทว่า อภินิโรปนานุปฺปพนฺธนปินนอุปพฺรูหเนหิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า     
อนุคฺคหิตา ฯ สองบทว่า อนุคฺคหิตา อนุปวตฺตาเปนฺตี เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เอกคฺคตา ฯ บทว่า 
เอกคฺคตา เป็นบทสุทธกัตตาในสองบทว่า อาธิยติ เปติ ฯ บทว่า สมาธานกิจฺเจน เป็นบทตติยา-       
วิเสสนะในบทว่า อนุปวตฺตาเปนฺตี ฯ บทว่า อตฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า อนุปวตฺตาเปนฺตี ฯ บทว่า 
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เอกคฺคารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า อาธิยติ ฯ สองบทว่า สม  สมฺมา จ เป็นบทกิริยาวิเสสนะใน
บทว่า อาธิยติ ฯ บทว่า อินฺทฺริยสมตาวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สม  ฯ บทว่า ปฏิปกฺข-    
ธมฺมาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาเวน ฯ บทว่า ทูริภาเวน เป็นบทวิเสสนเหตุในบทว่า อภาเวน ฯ 
บทว่า ลีนุทฺธจฺจาภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺมา ฯ บทว่า สมฺมา จ เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า เปติ ฯ อิติ เอว -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจ  ฯ บทว่า เอเตสเมว เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจ  ฯ บทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อาเวณิก  เป็น
บทสรูปวิเสสนะของบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจ  ฯ 
 (296) ท่านอาจารย์เมื่อจะขยายค าว่า กามฉนฺทาทิอุชุปฏิปกฺขภาวโต-เพราะสภาวธรรม 5 
ประการเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อนิวรณธรรม 5 ประการมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
กามฉนฺทาทิ- เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็ในความที่สภาวธรรม 5 ประการเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ-
ธรรมมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบความต่างกันแห่งสภาวธรรมทั้ง 5 ประการเหล่านี้ 
ดังต่อไปนี้ ฯ 
 สภาวธรรม 5 ประการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรมมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น ชื่อว่ากาม-
ฉันทาทิปฏิปักขะ ความเป็นแห่งสภาวธรรม 5 ประการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรมมีกามฉันท-
นิวรณ์เป็นต้น ชื่อว่ากามฉันทาทิปฏิปักขภาวะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า กามฉนฺทาทิ-
ปฏิปกฺขภาเว เป็นบทอาธาระในบทว่า วิเสโส ฯ 
 (297) สมาธิชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทนิวรณ์ เพราะเป็นปฏิปักขธรรมโดยตรงต่อ
ธรรมอันเป็นเครื่องปรารถนาอารมณ์คือราคะ ฯ สัตว์ทั้งหลายย่อมก าหนัดด้วยโลภะนั่น เพราะเหตุนั้น 
โลภะนั่น ชื่อว่าราคะ ฯ สัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนารูปารมณ์เป็นต้นด้วยธรรมชาตินั่น เพราะเหตุนั้น 
ธรรมชาตินั่น ชื่อว่าปณิธิ ฯ ป นิ บทหน้า ธา-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง อิ ปัจจัย ด้วย
สูตร อิตฺถิยมติยโว วา1605, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1606 ฯ ธรรมอันเป็นเครื่อง
ปรารถนาอารมณ์คือราคะ ชื่อว่าราคัปปณิธิ ฯ อันเป็นปฏิปักขธรรมที่ท าร้ายแล้ว ชื่อว่าวิปัจจนิกะ อัน
เป็นปฏิปักขธรรมที่ท าร้ายแล้วโดยตรง ชื่อว่าอุชุวิปัจจนิกะ ความเป็นปฏิปั กขธรรมที่ท าร้ายแล้ว
โดยตรง ชื่อว่าอุชุวิปัจจนิกภาวะ ฯ 
 บทว่า สมาธิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า กามฉนฺทสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ปฏิปกฺโข ฯ 
บทว่า ปฏิปกฺโข เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สมาธิ ฯ บทว่า ราคปฺปณิธิยา เป็นบทสัมปทานะในบทว่า 
วิปจฺจนิก- ฯ บทว่า อุชุวิปจฺจนิกภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า ปฏิปกฺโข ฯ 
 (298) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าค าว่า ราคปฺปณิธิยา อุชุวิปจฺจนิกภาวโต-เพราะเป็นปฏิปักข-
ธรรมโดยตรงต่อธรรมอันเป็นเครื่องปรารถนาอารมณ์คือราคะ ดังนี้ ให้มั่นคง จึงกล่าวว่า กาม-     
เป็นต้น ฯ ความจริง ความตั้งมั่นของจิตที่ถูกอารมณ์ต่าง ๆ เล้าโลมแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วย
อ านาจกามฉันทนิวรณ์ ย่อมม ีเพราะเหตุคือความที่จิตมีอารมณ์เดียว ฯ 
 ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งกามฉันทนิวรณ์ ชื่อว่ากามฉันทวสะ ฯ หิ -
ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ อารมณ์มากมายหลายประการ ชื่อว่านานารัมมณะ ฯ นานา นิบาตนี้ ใช้ใน
ความหมายมากมาย ฯ จิตชื่อว่าปโลภิตะ เพราะถูกอารมณ์ต่าง ๆ ประเล้าประโลม ฯ ป บทหน้า ลุภ -
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ธาตุมีความหมายว่า ละโมบ -มักมาก-อยาก, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1607 ฯ ชื่อว่า    
ปริพภมันตะ เพราะหมุนเวียนไปโดยรอบ ฯ ภมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไม่ด ารงอยู่-หมุนไป, ลง อนฺต 
ปัจจัย ฯ การตั้งไว้ด้วยดี ชื่อว่าสมาธานะ ฯ 
 บทว่า กามฉนฺทวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปริพฺภมนฺตสฺส ฯ บทว่า นานา-    
รมฺมเณหิ เป็นบทกัตตาในบทว่า ปโลภิตสฺส ฯ สองบทว่า ปโลภิตสฺส ปริพฺภมนฺตสฺส เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า จิตฺตสฺส ฯ บทว่า จิตฺตสฺส เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า สมาธาน  ฯ บทว่า สมาธาน  เป็น
บทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า เอกคฺคตาย เป็นบทเหตุในบทว่า โหติ ฯ 
 (299) ปีติชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทนิวรณ์ เพราะเหตุอะไร เพราะมีสภาวะที่จิตเบิก
บาน ฯ ชื่อว่าพยาปาทะ เพราะท าประโยชน์สุขให้พินาศไป ฯ จิตชื่อว่าปมุทิตะ เพราะเบิกบาน ฯ มุท-
ธาตุมีความหมายว่า เบิกบาน-ยินดี, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1608, ลง อิ อาคม ด้วย
สูตร ยถาคมมิกาโร1609 ฯ ความเป็นแห่งจิตที่เบิกบานแล้ว ชื่อว่าปามุชชะ คือปีติ ฯ วุทธิ อ ที่ ป-ศัพท์ 
ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1610 ฯ เพราะวิธีการท าวุทธิไม่แน่นอน ด้วยสูตร 
วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ จ1611 จึงไม่ต้องท าการวุทธิ อุ ของ มุท-ธาตุ เป็น โอ ฯ ความเป็น
แห่งตน ชื่อว่าสภาวะ ได้แก่ ความปกติคือการกระท าความที่จิตของตนเบิกบานแล้ว ฯ สภาวะแห่ง
การกระท าความที่จิตเบิกบานแล้ว ชื่อว่าปามุชชสภาวะ ปามุชฺชสภาโว นั่นเอง เป็น ปามุชฺชสภาวตฺต  
ฯ เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา ท่านจึงกล่าวว่า ปีตินั่นแล เรียกว่า ปาโมชชะ เพราะ
กระท าจิตที่ถูกพยาบาทรบกวนอยู่ให้เบิกบาน เพราะฉะนั้น ความเป็นแห่งจิตที่เบิกบานนั้น จึงมี
ความหมายว่า ความเป็นสภาวะที่กระท าจิตให้เบิกบาน ฯ 
 บทว่า ปีติ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า พฺยาปาทสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ปฏิปกฺขา ฯ 
บทว่า ปามุชฺชสภาวตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ปฏิปกฺขา ฯ 
 (300) วิตก ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อถีนมิทธนิวรณ์ เพราะเหตุอะไร เพราะเป็นไปพร้อมกับ
การแผ่ขยายด้วยอ านาจความตรึกโดยอุบาย ฯ 
 ความหดหู่ด้วย ความท้อถอยด้วย ชื่อว่าถีนมิทธะ ฯ บทว่า โยนิโส ความว่า โดยแนวทาง 
คือโดยอุบาย ได้แก่โดยความเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ฯ การตรึก ชื่อว่าสังกัปปนะ ความเกี่ยวข้อง ชื่อ
ว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งการตรึก ชื่อว่าสังกัปปนวสะ ฯ ความแผ่กระจาย ชื่อว่าวิปผาระ ฯ ความ
เป็นไป ชื่อว่าปวัตติ ฯ ความเป็นไปพร้อมกับความแผ่กระจาย ชื่อว่าสวิปผารัปปวัตติ ฯ  
 บทว่า โยนิโส เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สงฺกปฺปน- ฯ บทว่า สงฺกปฺปนวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า วิปฺผาร- ฯ บทว่า สวิปฺผารปฺปวตฺติโต เป็นบทเหตุในบทว่า ปฏิปกฺโข ฯ 
 (301) สุขชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ซึ่งมีสภาวะที่จิตไม่สงบระงับและ
เบียดเบียน เพราะเหตุอะไร เพราะมีสภาวะสงบและเยือกเย็น ฯ ความไม่สงบระงับ ชื่อว่าอวูปสมะ ฯ 
ความเบียดเบียน ชื่อว่าอนุตาปะ ฯ ความไม่สงบระงับด้วย ความเบียดเบียนด้วย ชื่อว่าอวูปสมา-      
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นุตาปะ ฯ สภาวะอันไม่สงบระงับและเบียดเบียนของอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าอวูปสมานุตาปสภาวะ ฯ ความฟุ้งซ่านด้วย ความร าคาญใจด้วย ชื่อว่าอุทธัจจกุกกุจจะ ฯ ความ
สงบระงับ ชื่อว่าวูปสันตะ ฯ วิ อุป บทหน้า สมุ-ธาตุมีความหมายว่า เข้าไปสงบ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร 
ภาวกมฺเมสุ ต1612, เปลี่ยน ต เป็น นฺต พร้อมลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตร ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ1613 ฯ ความ 
สามารถในความเย็น ด้วยอ านาจท าจิตที่ถูกไฟคือพยาบาทแผดเผาให้ดับลง ชื่อว่าสีตละ ฯ สีต-ธาตุมี
ความหมายว่า เย็น, ลง อล ปัจจัย ด้วยสูตร ปฏาทีหฺยล 1614 ฯ ความสงบระงับด้วย ความเยือกเย็น
ด้วย ชื่อว่าวูปสันตสีตละ ฯ สภาวะที่สงบระงับและเยือกเย็นของสุขนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
วูปสันตสีตลสภาวะ ความเป็นแห่งสภาวะที่สงบระงับและเยือกเย็น ชื่อว่าวูปสันตสีตลสภาวัตตะ ฯ 
 บทว่า อวูปสมานุตาปสภาวสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ฯ บทว่า 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ปฏิปกฺข  ฯ บทว่า วูปสนฺตสีตลสภาวตฺตา เป็นบทเหตุใน
บทว่า ปฏิปกฺข  ฯ 
 (302) วิจารชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉานิวรณ์ เพราะเหตุอะไร เพราะมีสภาวะที่
เหมือนกับปัญญา ด้วยอ านาจเคล้าคลึงอารมณ์ ฯ 
 การเคล้าคลึง ชื่อว่าอนุมัชชนะ ความเกี่ยวข้องแห่งการเคล้าคลึง ชื่อว่าอนุมัชชนวสะ ฯ 
อันเหมือนกับปัญญา ชื่อว่าปัญญาปฏิรูปะ สภาวะที่เหมือนกับปัญญาของวิจารนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าปัญญาปฏิรูปสภาวะ ความเป็นแห่งสภาวะที่เหมือนกับปัญญา ชื่อว่าปัญญาปฏิรูปสภาวัตตะ 
ฯ 
 บทว่า อารมฺมเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า อนุมชฺชน- ฯ บทว่า ปญฺ าปฏิรูปสภาวตฺตา 
เป็นบทเหตุในบทว่า ปฏิปกฺโข ฯ 
 (303) ค าว่า เอว  เป็นต้น เป็นค าลงท้าย ฯ เพราะธรรม 5 ประการเหล่านั้น มีหน้าที่เข้าไป
เพ่งอารมณ์ และเพราะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อนิวรณธรรม 5 ประการมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น โดย
ประการดังกล่าวมานี้ สภาวธรรม 5 ประการนี้เท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงก าหนดไว้ คือทรงตั้ง
ไว้โดยไม่คละกัน โดยความเป็นองค์ฌาน 5 แล ฯ  
 บทว่า เอว  เป็นบทนิทัสสนะในสองบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจ- ปฏิปกฺขภาว- ฯ สองบทว่า  
อุปนิชฺฌานกิจฺจวนฺตตาย อุชุปฏิปกฺขภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า ววตฺถิตา ฯ จ-ศัพท์ เป็นบทสมุจจยะ 
ฯ บทว่า อิเมเยว เป็นบทกัตตาในบทว่า ววตฺถิตา ฯ บทว่า ปญฺจชฺฌานงฺคภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะ 
ในบทว่า ววตฺถิตา ฯ 
 ความเป็นคือชื่อว่าองค์แห่งฌาน ชื่อว่าฌานังคภาวะ ฯ อันทรงตั้งไว้โดยไม่คละกัน ชื่อว่า 
ววัตถิตะ ฯ วิ อว บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่ , ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธ-   
คมาทิตฺเถ กตฺตริ1615, เปลี่ยน  เป็น ถ ด้วยสูตร กฺวจิ  ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน   ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา  
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จ1616, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1617, (ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร), 
แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย1618, ลบสระ อา ที่ า-ธาตุ ด้วย
สูตร สรา สเร โลปํ1619, น า ถฺ เข้าประกอบกับสระ อิ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1620 ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท
สมาปันนะ ฯ 
 (304) ท่านอาจารย์กล่าวสาธกด้วยบทว่า ยถาหุ เป็นต้น ฯ อาาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า
อย่างไร ฯ อาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจตฺตา กามาทิปฏิปกฺขโต สนฺเตสุปิ จ อญฺเ สุ 
ปญฺเจวชฺฌานสญฺ  ิตา ฯ เพราะมีหน้าที่เข้าไปเพ่งอารมณ์ และเพราะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อนิวรณ-
ธรรม 5 ประการ มีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น สภาวธรรม 5 ประการเท่านั้น อาจารย์ทั้งหลายจึงก าหนด
ว่าเป็นฌาน ทั้งในเมื่อสัมปยุตธรรมมีผัสสะเป็นต้นเหล่าอื่น ก็ยังมีอยู่ ฯ 
 หน้าที่คือการเข้าไปเพ่งแห่งสภาวธรรมมีวิตกเป็นต้นเหล่านั้น สภาวธรรมมีวิตกเป็นต้น
เหล่านั้น ชื่อว่าอุปนิชฌานกิจจะ ความเป็นแห่งหน้าที่คือการเข้าไปเพ่งแห่งสภาวธรรมมีวิตกเป็นต้น 
ชื่อว่าอุปนิชฌานกิจจัตตะ ฯ กามฉันทะเป็นเบื้องต้นแห่งนิวรณธรรม 5 ประการมีพยาบาทเป็นต้น
เหล่าใด นิวรณธรรม 5 ประการมีพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่ากามาทิ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ -
ธรรม 5 ประการมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น ชื่อว่ากามาทิปฏิปักขะ ฯ ปิจ-ศัพท์ เป็นการรวมนิบาต เป็น
โจทกาโภคสูจนะ (คือความด าริของผู้ถามที่สงสัย จึงแปลว่า แม้ก็จริง) ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามสัมปยุตธรรม
มีผัสสะเป็นต้น ฯ ชื่อว่าสัญญิตา เพราะถูกก าหนด ฯ ส  บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า รู้-รู้จัก, ลง ต 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1621, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1622 ฯ ก าหนดว่าฌาน ชื่อว่า
ฌานสัญญิตา ฯ 
 สองบทว่า อุปนิชฺฌานกิจฺจตฺตา กามาทิปฏิปกฺขโต เป็นบทเหตุในบทว่า สญฺ  ิตา ฯ บทว่า 
สนฺเตสุปิ จ เป็นบทภาวลักขณะในบทว่า สญฺ  ิตา ฯ บทว่า อญฺเ สุ เป็นบทภาววันตะ ฯ สองบทว่า 
ปญฺเจว ฌานสญฺ  ิตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะ ฯ 
 (305) ท่านอาจารย์เพ่ือจะเฉลยค าถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าว
เพียงองค์ฌาน 5 มีวิตกเป็นต้นเท่านั้น แม้อุเบกขาก็เป็นองค์ฌานมิใช่หรือ ดังนี้ จึงกล่าวว่า อุเปกฺขา 
ปน เป็นต้น ฯ เฉลยว่า บัณฑิตพึงเห็นความหมายว่า ก็บรรดาองค์ฌาน 5 มีวิตกเป็นต้นนี้ อุเบกขา ชื่อ
ว่าอยู่ภายในความสุขนั่นเอง เพราะมีความเป็นไปทีส่งบนิ่ง ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ สภาวะคือความเป็นไปที่สงบนิ่งของอุเบกขานั่น มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น อุเบกขานั่น จึงชื่อว่าสันตวุตติสภาวา ความเป็นแห่งสภาวะคือความเป็นไปที่สงบนิ่ง ชื่อว่า
สันตวุตติสภาวัตตะ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมท าการจบลงว่า อยู่ภายในความสุข ฯ  
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 บทว่า อุเปกฺขา เป็นบทกัตตาในบทว่า อนฺโตคธา ฯ บทวว่า เอตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ 
บทว่า สุเข เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า สนฺตวุตฺติสภาวตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า อนฺโตคธา ฯ บทว่า 
สุเขเยว เป็นบทอาธาระในบทว่า อนฺโตคธา ฯ บทว่า อนฺโตคธา เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า ทฏฺ พฺพ  ฯ บทว่า ทฏฺ พฺพ  เป็นกิตบท ภาววจก ฯ 
 (306) ท่านอาจารย์เพ่ือจะแสดงสาธก จึงกล่าวว่า เตนาหุ เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น ท่าน
อาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า อุเปกฺขาสนฺตวุตฺติตฺตา สุขมิจฺเจว ภาสิตา-เพราะอุเบกขาอยู่ภายใน
ความสุขนั่นเอง อุเบกขา อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า สุขนั่นเอง เพราะมีความเป็นไปสงบนิ่ง ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาหุ ฯ บทว่า อุเปกฺขา เป็นบทกรรมในบทว่า ภาสิตา ฯ 
บทว่า สนฺตวุตฺติตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ภาสิตา ฯ ความเป็นไปอันสงบนิ่งของอุเบกขานั่น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น อุเบกขานั่น ชื่อว่าสันตวุตติ ความเป็นแห่งความเป็นไปอันสงบนิ่งของอุเบกขา ชื่อว่า
สันตวุตติตตะ ฯ บทว่า สุขมิจฺเจว เป็นบทอาการะในบทว่า ภาสิตา ฯ เอว-ศัพท์ มีความหมายว่าการ
คาดคะเน ฯ บทว่า ภาสิตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ 
 (307) องค์ฌาน 5 มีวิตกเป็นต้น เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรม 5 ประการมีกามฉันทนิวรณ-
ธรรมเป็นต้น ฯ ความต่างกันแห่งฌานนี้ท่านกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ ฯ ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า 
ส่วนความต่างกันแห่งฌานนั้น ด้วยอ านาจองค์ที่ถูกละเป็นต้น เป็นอย่างไร ดังนี้  จึงกล่าวว่า     
ปหานงฺคาทิ- เป็นต้น ฯ ส่วนความต่างกันแห่งฌานนั้น ด้วยอ านาจองค์ที่ถูกละเป็นต้น จักมีแจ้ง
ข้างหน้า ฯ 
 ชื่อว่าปหานะ เพราะวิเคราะห์ว่า ปหาตพฺพา ความว่า องค์ฌานมีวิตกเป็นต้นเหล่าใด อัน
โยคีบุคคลพึงละในขณะแห่งทุติยฌานเป็นต้น เพราะเหตุนั้น องค์ฌานเหล่านั้น ชื่อว่าปหานะ คือวิตก 
วิจาร ปีติ และสุข ฯ ป บทหน้า หา-ธาตุมีความหมายว่า สละ-ละ, ลง ยุ ปัจจัยในกรรม ด้วยสูตร    
นนฺทาทีหิ ยุ1623 ฯ องค์ฌานคืออันถูกละแล้ว ชื่อว่าปหานังคะ องค์ฌานที่ถูกละแล้วทั้งหลาย เป็น
เบื้องต้นแห่งองค์ฌานอันละเอียดมีวิจารเป็นต้น องค์ฌานที่ถูกละแล้ว เป็นเบื้องต้นแห่งองค์ฌานอัน
ละเอียดมีวิจารเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าปหานังคาทิ  ฯ  ด้วย อาทิ -ศัพท์  หมายเอาองค์ฌานที่
ประกอบด้วยความละเอียดกล่าวคือวิจาร ปีติ และสุข ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งองค์ฌานที่ถูกละเป็นต้น
ทั้งหลาย ชื่อว่าปหานังคาทิวสะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า อุปริ คือ ในปริจเฉทที่ 9 ฯ ก็ค าที่
ท่านกล่าวไว้ในปริจเฉทที่ 9 นั้นว่า ความต่างกันแห่งฌานนั้น เพ่ือละองค์ฌานที่หยาบกว่าทุติยฌาน
เป็นต้นไปตามล าดับมีวิตกเป็นต้น แล้วท าองค์ฌานที่ละเอียดมีวิจารเป็นต้นให้เกิดขึ้น ทุติยฌาน    
เป็นต้นย่อมส าเร็จตามล าดับโดยสมควร ฯ 
 บทว่า ปหานงฺคาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า อสฺส เป็นบท   
สัมพันธะในบทว่า วิเสโส ฯ บทว่า วิเสโส เป็นบทกัตตาในบทว่า อาวิภวิสฺสติ ฯ บทว่า อุปริ เป็นบท
อาธาระในบทว่า อาวิภวิสฺสติ ฯ บทว่า อาวิภวิสฺสติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ 
 (308) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงอ้างความต่างกันแม้ในอรูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต จึง
กล่าวว่า ตถา เป็นต้น ฯ ความต่างกันที่ได้มาแม้ในอรูปาวจรจิตและโลกุตตรจิตก็เหมือนกัน จักมีแจ้ง
ข้างหน้า ฯ 
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 ตถา-ศัพท์ โยคบทว่า อาวิภวิสฺสติ ข้างหน้ามา ฯ อรูปาวจรจิตด้วย โลกุตตรจิตด้วย ชื่อ
ว่าอรูปาวจรโลกุตตระ ฯ อปิ-ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า ในรูปาวจรจิตอย่างเดียวหามิได้ ฯ ที่ได้มา ชื่อว่าลัพภ-
มานะ ลพฺภมาโน นั่นเอง เป็น ลพฺภมานโก ฯ ลง ก ปัจจัยในสกัตถะ ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ ในสูตร   
สพฺพโต โก1624 ฯ ที่ได้มาด้วย ที่ได้มานั้น เป็นความต่างกันด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าลัพภมานก-    
วิเสสะ ฯ 
 ตถา-ศัพท์ เป็นอนุกัฑฒนะ (คือโยคหรือดึงบทว่า อาวิภวิสฺสติ ข้างหน้ามา) ฯ บทว่า     
อรูปาวจรโลกุตฺตเรสุปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า  ลพฺภมาน- ฯ บทว่า ลพฺภมานกวิเสโส เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 มีอธิบายว่า ความต่างกันที่ได้มาด้วยอ านาจบริกรรมในอรูปาวจรจิต จักมีแจ้งในปริจเฉทที่ 
9 ข้างหน้าในค าว่า ก็เมื่อพระโยคาวจรกระท าบริกรรมโดยปรารภอากาสกสิณที่ได้มา โดยละทิ้งกสิณ
อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดากสิณทั้งหลายเว้นอากาสกสิณ ด้ยการก าหนดว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด      
อรูปฌานที่ 1 ย่อมส าเร็จ เมื่อกระท าบริกรรมโดยปรารภปฐมารูปปวิญญาณนั้นด้วยการก าหนดว่า 
วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด อรูปฌานที่ 2 ย่อมส าเร็จ เมื่อกระท าบริกรรมโดยปรารภความไม่มีแห่ง         
อากาสานัญจายตนะ ซึ่งเป็นอรูปฌานจิตที่ 1 นั้นว่า ไม่มีอะไร ๆ อรูปฌานที่ 3 ย่อมส าเร็จ เมื่อกระท า
บริกรรมโดยปรารภอากิญจัญญายตนะที่เป็นอรูปฌานที่ 3 ว่า นี่สงบหนอ นี่ประณีตหนอ อรูปฌานที่ 
4 ย่อมส าเร็จ ฯ ความต่างกันที่ได้มาด้วยอ านาจการก าจัดกิเลสมีทิฏฐิและวิจิกิจฉาเป็นต้นในโลกุตตร-
จิต จักมีแจ้งในปริจเฉทที่ 9 ข้างหน้าในค าว่า อนึ่ง บรรดามรรคและผลเหล่านี้ พระโยคาวจรผู้เจริญ
โสดาปัตติมรรคแล้ว ละการไปสู่อบายได้แล้วด้วยการก าจัดทิฏฐิและวิจิกิจฉา ชื่อว่าพระโสดาบัน ผู้มี
การเกิดอีก 7 ครั้งเป็นอย่างยิ่ง ผู้เจริญสกทาคามิมรรค ย่อมได้ชื่อว่าพระสกทาคามี เนื่องจากเป็นผู้มา
สู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว เพราะกระท าราคะ โทสะ และโมหะให้เบาบาง ผู้เจริญอนาคามิมรรค ชื่อว่า
พระอนาคามี คือผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก เพราะละกามราคะและพยาบาทได้อย่างสิ้นเชิง ผู้เจริญอรหัตต -
มรรค ชื่อว่าพระอรหันต์ เป็นผู้สิ้นกิเลส ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล ผู้เลิศในโลก เพราะละกิเลสได้โดยไม่
เหลือ ฯ 
 (309) ท่านอาจารย์ครั้นให้ค าทักท้วงตั้งขึ้นเพราะมิได้กล่าวค าว่า ในรูปาวจรจิตนี้ เป็น 
อสังขาริก หรือเป็นสสังขาริก ดังนี้ เมื่อจะเฉลย จึงกล่าวว่า อเถตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ถาม
ว่า เพราะเหตุอะไร ในรูปาวจรกุศลจิตนี้ ท่านอาจารย์จึงไม่ระบุความต่างกันแห่งสังขารไว้ เหมือนใน
กามาวจรกุศลจิตทั้งหลาย ความจริง รูปาวจรกุศลจิตแม้นี้ ที่พระโยคาวจรได้ด้วยอ านาจประกอบ
สมถะ คือด้วยอ านาจประกอบด้วยการเจริญสมถะ อันไม่เจือปนด้วยการบรรลุมรรค ก็อาจจะเรียกได้
ว่าเป็นสสังขาริก รูปาวจรกุศลจิตแม้นี้ที่พระโยคาวจรได้ด้วยอ านาจบรรลุมรรค ก็อาจเรียกได้ว่าเป็น
อสังขาริก มิใช่หรือ ฯ 
 อถ-ศัพท์มีความหมายเสมอเหมือน นนุ-ศัพท์ เพราะฉะนั้น จึงใช้ในการถาม ฯ เพราะเหตุ
นั้น ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวไว้ว่า ถามว่า ก็ในรูปาวจรกุศลจิตนี้ ท่านอาจารย์จึงไม่ระบุ
ความต่างกันแห่งสังขารไว้ เหมือนในกามาวจรกุศลจิต ดังนี้เป็นต้น ฯ ความต่างกันแห่งสังขาร ชื่อว่า
สังขารเภทะ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวว่า อิทมฺปิ หิ เป็นต้น เพื่อปรารถนาความต่างกันแห่งสังขารนั้นแล ฯ 
ปิ-ศัพท์ มุ่งเอากามาวจรกุศลจิต ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ภาวนา ชื่อว่าสมถะ เพราะท านิวรณ-
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ธรรมทั้งหลายให้สงบระงับ ฯ การประกอบเนือง ๆ ชื่อว่าอนุโยคะ การประกอบสมถะเนือง ๆ ชื่อว่า
สมถานุโยคะ ความเกี่ยวข้องแห่งการประกอบสมถะเนือง ๆ ชื่อว่าสมถานุโยควสะ ฯ  ฌาน ชื่อว่า   
ปฏิลัทธะ เพราะพระโยคาวจรได้มา ฯ ก็บทว่า สมถานุโยโค ความว่า ความที่จิตนี้ประกอบสมถะเป็น
เบื้องต้น ฯ ฌานที่ได้มาด้วยการประกอบสมถะเนือง ๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นสสังขาริก ฯ การบรรลุ คือ
การได้ ชื่อว่าอธิคมะ การบรรลุมรรค ชื่อว่ามัคคาธิคมะ ความเกี่ยวข้องแห่งการบรรลุมรรค ชื่อว่า    
มัคคาธิคมวสะ ฯ เมื่อได้บรรลุมรรคแล้ว ฌานที่ได้มาแม้ไม่กระท าการประกอบสมถะ ก็อาจเรียกได้ว่า 
เป็นอสังขาริก ฯ 
 อถ-ศัพท์ เป็นบทปุจฉา ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า น คหิโต ฯ  บทว่า 
กามาวจรกุสเลสุ เป็นบทอุปมา ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า สงฺขารเภโท เป็นบทกรรม
ในบทว่า น คหิโต ฯ บทว่า กสฺมา เป็นบทการณปุจฉา ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า อิทมฺปิ เป็น
บทกรรมในบทว่า สกฺกา ฯ บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อนุโยค- ฯ บทว่า สมถานุโยค-
วเสน เป็นบทวิเสสนตติยาในบทว่า ปฏิลทฺธ  ฯ บทว่า ปฏิลทฺธ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิทมฺปิ ฯ บท
ว่า สสงฺขาริกนฺติ เป็นบทอาการะในบทว่า วตฺตุ ฯ บทว่า มคฺคาธิคมนวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า ปฏิลทฺธ  ฯ บทว่า ปฏิลทฺธ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อิทมฺปิ ฯ บทว่า อสงฺขาริกนฺติ เป็นบท  
อาการะในบทว่า วตฺตุ ฯ บทว่า สกฺกา เป็นนิบาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า วตฺตุ เป็นบทสัมปทานะใน
บทว่า สกฺกา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า โจทนา ฯ 
 (310) ประกอบความว่า เฉลยว่า รูปาวจรกุศลจิตนี้ ไม่อาจเรียกได้ตามนัยที่ท่านกล่าว
อย่างนั้น เพราะเหตุอะไร เพราะฌานแม้ทั้งหมดที่พระโยคาวจรได้โดยพลังแห่งมรรค ด้วยอ านาจ
บรรลุมรรค ในกาลต่อมาก็เกิดขึ้นได้ด้วยอ านาจบริกรรมนั่นเอง เพราะไม่อาจเรียกได้ตามนัยที่ท่าน
กล่าวแล้วนั้น บัณฑิตจึงไม่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นอสังขาริก เพราะฌานแม้ทั้งหมด เว้นการเจริญใน
กาลก่อนกล่าวคือการประกอบสมถะเนือง ๆ เสีย จะเกิดขึ้นด้วยอ านาจความตั้งใจล้วน ๆ หาได้ไม ่
และทั้งไม่อาจจะเรียกว่า เป็นสสังขาริก เพราะฌานแม้ทั้งหมด เว้นความตั้งใจเสีย จะเกิดขึ้นด้วยการ
ปรุงแต่งคือบริกรรมล้วน ๆ ก็หาไดไ้ม่ ฯ 
 มรรคอันธรรมชาตินั่นติดแน่น ชื่อว่าสัตติ คือพลังแห่งมรรค ฯ สชฺช -ธาตุมีความหมายว่า 
ติดแน่น-เกี่ยวข้อง, ลง ติ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1625, ลบ ช ท้ายธาตุ พร้อมซ้อน ตฺ ด้วยสูตร 
ภุชาทีนมนฺ โต โน ทฺวิ  จ 1626 ฯ ถามว่า อาจารย์ควรกล่าวค าเพียงเท่านี้ว่า มคฺคาธิคมนวเสน    
ปฏิลทฺธสฺสาปิ-ฌานแม้ทั้งหมดที่พระโยคาวจรได้ด้วยอ านาจบรรลุมรรค มิใช่หรือ แต่ใส่บทว่า สตฺติโต-
โดยพลังแห่งมรรค นี้ เพ่ืออะไร ฯ เฉลยว่า ความจริง เมื่อกล่าวค าเพียงเท่านี้ว่า มคฺคาธิคมนวเสน 
ปฏิลทฺธสฺสาปิ-ฌานแม้ทั้งหมดที่พระโยคาวจรได้ด้วยอ านาจบรรลุมรรค ดังนี้ ใคร ๆ พึงถือเอาว่า เมื่อ
บรรลุมรรคแล้ว พระโยคาวจรได้ฌานมาด้วยความเกิดขึ้นในขณะแห่งมรรค บุคคลได้มรรคมา ดังนี้ 
เพราะฉะนั้น จึงใส่บทว่า สตฺติโต เข้ามาเพราะห้ามการถือเอานั้น ฯ ก็ฌานที่บุคคลได้มาโดยพลังแห่ง
มรรค คือโดยอานุภาพแห่งมรรค ชื่อว่ามรรค ฯ ส่วนฌานจักเกิดขึ้นในกาลต่อมา ฯ อปิ-ศัพท์ก าหนด
ว่า ฌานที่พระโยคาวจรได้มาด้วยอ านาจการประกอบสมถะเนือง ๆ ย่อมเกิดขึ้นด้วยอ านาจบริกรรม
อย่างเดียวหามิได้ ฯ บทว่า อปรภาเค คือ ในกาลที่เป็นเครื่องหมาย ฌานจักเกิด ในกาลเป็นที่เข้า ฯ 
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ส่วนอ่ืน ชื่อว่าอปรภาคะ ฯ ภาวนา ชื่อว่าปริกัมมะ เพราะตกแต่งฌาน ฯ กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, 
ลง รมฺม ปัจจัย ด้วยสูตร ธราทีหิ รมฺโม1627 ฯ หรือ การกระท าอันเป็นเบื้องต้นแห่งการเจริญ ชื่อว่า
ปริกัมมะ ความเกี่ยวข้องแห่งการบริกรรม ชื่อว่าปริกัมมวสะ ฯ เอว-ศัพท์ ก าหนดว่า ฌานเว้นการ
บริกรรมแล้วย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ฯ การจักเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัชชนะ ฯ บทว่า สพฺพสฺสาปิ ฌานสฺส คือแม้
รูปฌานและอรูปฌาน ฯ บทว่า ปริกมฺมสงฺขาตปุพฺพาภิสงฺขาเรน วินา คือ เว้นการเจริญในกาลก่อน
กล่าวคือการประกอบสมถะเนือง ๆ ฯ กล่าวคือการบริกรรม ชื่อว่าปริกัมมสังขาตะ ฯ อันมีในกาลก่อน 
ชื่อว่าปุพพะ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1628 ฯ ชื่อว่าอภิสังขาระ 
เพราะตกแต่ง คือจัดแจงอัปปนาสมาธิ ฯ มีในกาลก่อนด้วย มีในกาลก่อนนั้น เป็นการตกแต่งด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปุพพาภิสังขาระ กล่าวคือการบริกรรมด้วย กล่าวคือการบริกรรมนั้น เป็นการ
ตกแต่งมีในกาลก่อนด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปริกัมมสังขาตปุพพาภิสังขาระ ฯ ล้วน ๆ คือไม่เจือ
ปน ฯ บทว่า อธิการวเสน คือ ด้วยความปรารถนาในกาลก่อน ฯ ก็ชื่อว่าอธิการะ เรียกว่าความ
ปรารถนา เพราะตั้งใจว่า เราจักได้ฌานในกาลต่อไป ดังนี้ การกระท า ชื่อว่าการะ การกระท าอย่างยิ่ง 
ชื่อว่าอธิการะ ความเกี่ยวข้องแห่งการกระท าอย่างยิ่ง ชื่อว่าอธิการวสะ ฯ เมื่อกล่าวว่า ปริกมฺม-     
สงฺขาตปุพฺพาภิสงฺขาเรน วินา-เว้นการเจริญในกาลก่อนกล่าวคือการประกอบสมถะเนือง ๆ ดังนี้ ย่อม
ท าให้รู้ว่า ฌาน เว้นการบริกรรมเสีย ย่อมเกิดขึ้นด้วยอ านาจความปรารถนาในกาลก่อน เพราะฉะนั้น 
ในบทว่า อธิการวเสน นี้ จึงไม่ใส่ เอว-ศัพท์เข้ามา ฯ ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัชชนะ ความเกิดขึ้นไม่ได้ 
ชื่อว่าอนุปปัชชนะ ฯ ในบทว่า อสงฺขาริกนฺติปิ นี้ ควรน าบทว่า น สกฺกา วตฺตุ มาประกอบด้วย ฯ ปิ-
ศัพท์ทั้ง 2 มุ่งถึงกันและกัน เป็นสมุจจยะ ฯ บทว่า อธิกาเรน จ วินา คือ เว้นความปรารถนาในสมถะ
ในระหว่างภพ ฯ จ-ศัพท์ย่อมรวบรวมว่า เว้นการเจริญในกาลก่อนกล่าวคือการประกอบสมถะเนือง ๆ 
อย่างเดียวหามิได้ ฯ การเจริญในกาลก่อนกล่าวคือการประกอบสมถะเนือง ๆ ชื่อว่าปริกัมมาภิ -      
สังขาระ ฯ เอว-ศัพท์ เป็นนิยมัตถะ (มีความหมายว่า นิยมะ คือก าหนดแน่นอน แปลว่า นั่นเทียว) ฯ 
 น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า อิท  เป็นบทกรรมในบทว่า สกฺกา ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า วตฺตุ ฯ บทว่า มคฺคาธิคมนวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปฏิลทฺธสฺส ฯ 
บทว่า สตฺติโต เป็นบทกรณะในบทว่า ปฏิลทฺธสฺสสาปิ ฯ บทว่า ปฏิลทฺธสฺสาปิ เป็นบทสัมพันธะในบท
ว่า อุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อปรภาเค เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า ปริกมฺมวเสเนว 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อุปฺปชฺชนโต เป็นบทญาปกเหตุในบทก่อนว่า น 
สกฺกา ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทก่อนว่า น สกฺกา ฯ บทว่า สพฺพสฺสาปิ เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า ฌานสฺส ฯ บทว่า ฌานสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า ปริกมฺมสงฺขาต-    
ปุพฺพาภิสงฺขาเรน เป็นบทกรรมในบทว่า วินา ฯ บทว่า วินา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ 
บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อธิการวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อนุปฺปชฺชนโต เป็นบทเหตุในบทว่า น สกฺกา ฯ บทว่า อสงฺขารนฺติปิ 
เป็นบทอาการะในบทว่า วตฺตุ ฯ บทว่า อธิกาเรน จ เป็นบทกรรมในบทว่า วินา ฯ บทว่า วินา เป็นบท
วิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า     
ปริกมฺมาภิสงฺขาเรเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อนุปฺปชฺชนโต ฯ บทว่า อนุปฺปชฺชนโต เป็นเหตุ
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ในบทว่า น สกฺกา ฯ บทว่า สสงฺขารนฺติปิ เป็นบทอาการะในบทว่า วตฺตุ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ 
บทว่า สกฺกา เป็นนิบาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า วตฺตุ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า สกฺกา ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (311) ท่านอาจารย์เพ่ือจะก าหนดโดยเนื้อความแม้อ่ืน จึงกล่าวค าว่า อถวา ดังนี้ ฯ ฌาน
ที่เกิดขึ้นด้วยการเจริญในกาลก่อนอย่างเดียว เป็นอสังขาริก ในกาลบางคราวก็ไม่ได้ เพราะเหตุนั้น 
ท่านอาจารย์จึงไม่เรียกว่า อสังขาริก และว่า สสังขาริก เพราะไม่มีความเป็นไปต่างกัน ฯ 
 อันมีในกาลก่อนด้วย อันมีในกาลก่อนนั้น เป็นการเจริญด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า    
ปุพพาภิสังขาระ ความเกี่ยวข้องแห่งการเจริญอันมีในกาลก่อน ชื่อว่าปุพพาภิสังขารวสะ ฯ เอว-ศัพท์
ย่อมก าหนดว่า ฌาน เว้นการเจริญในกาลก่อนนั้น ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ฯ ฌาน ชื่อว่าอุปปัชชมานะ 
เพราะเกิดขึ้นอยู่ ฯ ความเป็นแห่งอสังขาริก ชื่อว่าอสังขาริกภาวะ ฯ จ-ศัพท์ทั้ง 2 เป็นสมุจจยัตถะ ฯ 
ความไม่มีแห่งความสงสัย ชื่อว่าพยภิจาราภาวะ ฯ 
 บทว่า ปุพฺพาภิสงฺขารวเสเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปฺปชฺชมานสฺส ฯ บทว่า 
อุปฺปชฺชมานสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาโว ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า กทาจิ เป็นบท
กาลสัตตมีในบทว่า สมฺภวติ ฯ บทว่า อสงฺขาริกภาโว เป็นบทกัตตาในบทว่า สมฺภวติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทเหตุในบทว่า น วุตฺต  ฯ สองบทว่า อสงฺขาริกนฺติ จ สสงฺขาริกนฺติ จ เป็นบทอาการะในบทว่า น วุตฺต 
ฯ บทว่า พฺยภิจาราภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า น วุตฺต  ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า วุตฺต  เป็น 
กิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (312) ความต่างกันแห่งนัยทั้งหลายเหล่านั่นนี้คือ บรรดานัยเหล่านั้น ในนัยที่ 1 ไม่อาจ
เรียกได้ทั้งสอง เพราะเจือปนเหตุ 2 อย่าง เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวไว้ ส่วนในนัยที่ 2 
เรียกว่า เป็นสสังขาริกอย่างเดียวหามิได้ และท่านมิได้เรียกว่า เป็นสสังขาริก เพราะไม่มีความสงสัย 
แต่ไม่เรียกว่า เป็นอสังขาริก ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้รูปาวจรกุศลจิตที่รวบรวมไว้ด้วย ปิ-ศัพท์ จึง
กล่าวว่า ปิสทฺเทน เจตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า ก็ด้วย ปิ-ศัพท์ ในบทว่า ปญฺจป ินี้ ท่านอาจารย์
รวบรวมนัยที่ต่างกัน มีอาทิอย่างนี้ว่า นวกนัยล้วน ๆ ด้วยอ านาจจตุกกนัยและปัญจกนัย นวกนัย 4 
หมวด เพราะท่านประกอบแสดงนวกนัยล้วน ๆ นั้น ด้วยปฏิปทา 4 หมวด คือ การปฏิบัติล าบากการ
บรรลุช้า การปฏิบัติล าบากการบรรลุเร็ว การปฏิบัติสะดวกการบรรลุช้า  และการปฏิบัติสะดวกการ
บรรลุเร็ว นวกนัย 4 หมวด เพราะท่านประกอบด้วยอารมณ์ 4 หมวด คือ ปริตฺต  ปริตฺตารมณ  ปริตฺต  
อปฺปมาณารมฺมณ  อปฺปมาณ  ปริตฺตารมฺมณ  อปฺปมาณ  อปฺปมาณารมฺมณ  และนวกนัย 16 หมวด ด้วย
อ านาจแห่งนัยที่อารมณ์และปฏิปทาเจือปนกัน โดยนัยมีอาทิว่า ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิญฺ  ปริตฺต   
ปริตฺตารมณ  ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิญฺ ปริตฺต  อปฺปมาณารมฺมณ  ดังนี้ รวมความว่า นวกนัยมี 25 
หมวด ฯ 
 ศัพท์ว่า ปิ ชื่อว่าปิสัททะ ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ประมาณ 4 แห่งนัยนั้น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุกกะ ประมาณ 5 แห่งนัยนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจกะ ประมาณ 
4 ด้วย ประมาณ 5 ด้วย ชื่อว่าจตุกกปัญจกะ หมวด 4 และ 5 ด้วย หมวด 4 และ 5 นั้น เป็นนัยด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุกกปัญจกนยะ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งจตุกกนัยและ
ปัญจกนัย ชื่อว่าจตุกกปัญจกนยวสะ ฯ บรรดานัยเหล่านั้น จตุกกนัย คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน และจตุตถฌาน ฯ ปัญจกนัย คือปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานและปัญจมฌาน ฯ 
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นวกนัย ชื่อว่าสุทธะ เพราะบริสุทธิ์ คือเว้นจากอารมณ์และปฏิปทาทั้งหลาย ฯ สุธ -ธาตุมีความหมาย
ว่า หมดจด, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1629 ฯ สุทฺโธ นั่นเอง เป็น สุทฺธิโก ฯ ลง ณิก 
ปัจจัยในสกัตถะ ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ 1630 ฯ ประมาณ 9 
แห่งนัยนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านวกะ อันหมดจดด้วย อันหมดจดนั้น เป็นหมวด 9 ด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสุทธิกนวกะ ฯ จ-ศัพท์ ประกอบในที่มิใช่ฐานะ ฯ จ-ศัพท์นั้น วางไว้ในฐานของ
ตนว่า โสฬส นวกา จ ควรประกอบเป็น สุทฺธิกนวโก จ จตฺตาโร นวกา จ จตฺตาโร นวกา จ โสฬส    
นวกา จ ฯ การปฏิบัติล าบากด้วย การบรรลุช้าด้วย การปฏิบัติล าบากด้วย การบรรลุเร็วด้วย การ
ปฏิบัติสะดวกด้วย การบรรลุช้าด้วย การปฏิบัติสะดวกด้วย การบรรลุเร็วด้วย ชื่อว่าทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็น 
ทวันทสมาส ฯ ความเก่ียวข้องแห่งการปฏิบัติล าบากการบรรลุช้า การปฏิบัติล าบากการบรรลุเร็ว การ
ปฏิบัติสะดวกการบรรลุช้า การปฏิบัติสะดวกและการบรรลุเร็ว ชื่อว่าทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาทุกขา
ปฏิปทาขิปปาภิญญาสุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาวสะ ฯ ในบททั้งหลายมีว่า  
ทุกฺขาปฏิปทา เป็นต้นเหล่านั้น ควรท าการวิเคราะห์อย่างนี้ ฯ ความอดทน ชื่อว่าขมา ฯ ชื่อว่าทุกขะ 
เพราะเว้นจากความอดทน หมายความว่า ไม่มีสุข ฯ ชื่อว่าปฏิปทา เพราะบุคคลปฏิบัติฌาน ด้วยการ
เจริญที่มีมาก่อนนั่น ฯ ภาวนาในส่วนเบื้องต้นที่เป็นไปตั้งแต่การรวบรวมกิจทั้งหมดที่จบแล้วมาเป็น
ครั้งแรกที่เป็นไปอย่างนี้ว่า ปฐวี ปฐวี-ดิน ดิน หรือ อาโป อาโป-น้ า น้ า ดังนี้ จนถึงการก าจัดนิวรณ-
ธรรมและการข่มความยินดีด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปจารฌานนั้น ชื่อว่าปฏิปทา ฯ ความล าบากด้วย 
ความล าบากนั้น เป็นปฏิปทาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุกขาปฏิปทา ฯ ไม่มีการห้าม อา ปัจจัยใน
บทหน้า ฯ ปัญญา ชื่อว่าทันธา เพราะเป็นไปอย่างช้า ฯ ทนฺธ -ธาตุมีความหมายว่า เชื่องช้า-อึดอัด ฯ 
การไปช้า คือการเป็นไปอย่างช้า ฯ ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา 1631 ฯ ชื่อว่าอภิญญา 
เพราะรู้อย่างเลิศ ฯ ปัญญาที่เป็นไปตั้งแต่กระท าอุปจารฌานเป็นต้นจนถึงการเกิดอัปปนาฌาน ชื่อว่า
อภิญญา เพราะปัญญาในส่วนเบื้องต้นเป็นปัญญาอันเลิศ ฯ อันช้าด้วย อันช้านั้น เป็นอภิญญาด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ทันธาภิญญา ฯ ชื่อว่าขิปปา เพราะท าการสิ้นไป ฯ ขิป -ธาตุมีความหมายว่า 
เที่ยวไป, ลง ป ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1632 ฯ ความสะดวกคือความไม่ล าบาก
ด้วย ความสะดวกนั้น เป็นปฏิปทาด้วย เพราะเหตุนั้ น จึงชื่อว่าสุขาปฏิปทา ฯ แม้ในบทที่เหลือ
ทั้งหลาย ก็มีนัยเหมือนกัน ฯ ประมาณ 4 แห่งนัยนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุกกะ หมวด 4 
แห่งปฏิปทา ชื่อว่าปฏิปทาจตุกกะ ฯ ความเป็นแห่งหมวด 9 ที่ท่านแสดงแล้ว ชื่อว่าเทสิตัตตะ ฯ พึง
ทราบวิเคราะห์ในบทว่า ปริตฺตํ เป็นต้นดังนี้ ฌานอันมีคุณน้อย ไม่สามารถเป็นปัจจัยแก่ฌานสูง ๆ ชื่อ
ว่าปริตตะ ฯ อารมณ์ที่เกิดในอารมณ์ที่ไม่เจริญเป็นเพียงกระด้งและชาม ชื่อว่าปริตตารัมมณะ ฯ พึง
ทราบบททั้งหลายมีบทว่า อปฺปมาณารมฺมณ เป็นต้น ตามล าดับโดยตรงข้ามกับบทที่กล่าวมาแล้ว ฯ 
ฌานที่มีคุณน้อยชื่อว่าปริตตะ เพราะขาดออกโดยรอบ โดยไม่สามารถเป็นปัจจัยแก่ฌานสูง ๆ ได้ ฯ 
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ปริ บทหน้า ทา-ธาตุมีความหมายว่า ขาดออก, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1633, เปลี่ยน ท 
เป็น ต ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1634 ฯ อารมณ์ที่ไม่เจริญ ชื่อว่า
ปริตตะ เพราะขาดออกโดยรอบ ฯ อารมณ์ เล็กน้อยของนัยนั้น มีอยู่  เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า         
ปริตตารัมมณะ ฯ อารมณ์ ชื่อว่าปมาณะ เพราะถูกประมาณ ฯ ป บทหน้า มา-ธาตุมีความหมายว่า 
กะ-ประมาณ-เปรียบเทียบ-ชั่ง, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1635 ฯ อารมณ์อันละเอียด ชื่อ
ว่าอัปปมาณะ เพราะเว้นจากการประมาณ ฯ อารมณ์อันเว้นจากการประมาณของนัยนั้น มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอัปปมาณารัมมณะ ฯ ฌานที่คล่องแคล่ว ชื่อว่าอัปปมาณะ อันเว้นจากการประมาณ 
ฯ หมวด 4 แห่งอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณจตุกกะ ฯ ความเป็นแห่งหมวด 9 อันท่านประกอบแล้ว ชื่อว่า
โยชิตัตตะ ฯ ปฏิปทาที่ล าบากของนัยนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุกขาปฏิปทะ ฯ อภิญญาที่ช้า 
คือเป็นไปอย่างช้าของนัยนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทันธาภิญญะ ฯ ด้วย อาทิ -ศัพท์ หมายเอา 
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา อัปปมาณารมณ์ ปริตตารมณ์เป็นต้น ฯ อารมณ์ด้วย ปฏิปทาด้วย ชื่อว่า
อารัมมณปฏิปทา อันเจือปนกับอารมณ์และปฏิปทา ชื่อว่าอารัมมณปฏิปทามิสสกะ อันเจือปนกับ
อารมณ์และปฏิปทาด้วย อันเจือปนกับอารมณ์และปฏิปทานั้น เป็นนัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
อารัมมณปฏิปทามิสสกนยะ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งนัยอันเจือปนกับอารมณ์และปฏิปทา ชื่อว่า
อารัมมณปฏิปทามิสสกนยวสะ ฯ อย่างนี้ เป็นเบื้องต้นแห่งความต่างกันใด ความต่างกันนั้น ชื่อว่า   
เอวมาทิ ความต่างกัน คือความพิเศษอันมีอย่างนี้เป็นต้น ในนัยใด มีอยู่ นัยนั้น ชื่อว่าเอวมาทิเภทะ ฯ 
ด้วย อาท-ิศัพท์ หมายเอาอภิภายตนะ วิโมกข์ พรหมวิหารและอสุภะ 
 บทว่า ปิสทฺเทน เป็นบทกรณะในบทว่า สงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบท
ว่า ปิสทฺเทน ฯ บทว่า จตุกฺกปญฺจกนยวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -นวโก ฯ บทว่า สุทฺธิก-
นวโก เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตญฺจ เป็นบทกรรมในบทว่า โยเชตฺวา ฯ บทว่า ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธา-  
ภิญฺ าทุกฺขาปฏิปทาขิปฺปาภิญฺ า สุขาปฏิปทาทนฺธาภิญฺ า สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิญฺ าวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุกฺเกน ฯ บทว่า ปฏิปทาจตุกฺเกน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โยเชตฺวา ฯ 
บทว่า โยเชตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า เทสิตตฺตา ฯ บทว่า เทสิตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า 
จตฺตาโร ฯ บทว่า จตฺตาโร เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นวกา ฯ บทว่า นวกา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า 
ปริตฺต  ปริตฺตารมฺมณ  ปริตฺต  อปฺปมาณารมฺมณ  อปฺปมาณ  ปริตฺตารมฺมณ  อปฺปมาณ  อปฺป
มาณารมฺมณนฺติ เป็นบทสรูปะของบทว่า จตุกฺเกน ฯ บทว่า อารมฺมณจตุกฺเกน เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า โยชิตตฺตา ฯ บทว่า โยชิตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า จตฺตาโร ฯ บทว่า จตฺตาโร เป็นบท       
วิเสสนะของบทว่า นวกา ฯ  บทว่า นวกา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิญฺ ปริตฺต  
ปริตฺตารมฺมณ  ทุกฺขาปฏิปท  ทนฺธาภิญฺ ปริตฺต  อปฺปมาณารมฺมณนฺตอาทินา เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า -มิสฺสก- ฯ บทว่า อารมฺมณปฏิปทามิสฺสกนยวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โสฬส- ฯ อิติ-
ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า ปญฺจวีสติ ฯ บทว่า ปญฺจวีสติ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นวกา ฯ บทว่า 
นวกา เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า เอว  ฯ บทว่า เอวมาทิเภท  เป็นบทกรรมในบท
ว่า สงฺคณฺหาติ ฯ 
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 (313) ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ฌานวิเสเสน เป็นต้น เพราะพรรณนาวิบาก ฯ วิบากที่
ฌานพิเศษให้บังเกิด ย่อมเป็นเช่นกับฌานนั้น ๆ นั่นเอง คือเป็นเช่นกับฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนั้น ๆ 
นั่นเอง โดยแน่นอน เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจ าแนกวิบากจิตไว้ในพระบาลีเหมือน 
กับฌานนั่นเอง ฯ 
 ฌานด้วย ฌานนั้น พิเศษด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าฌานวิเสสะ อันให้เกิดแล้วด้วย อัน
ให้เกิดแล้วนั้น เป็นวิบากด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านิพพัตติตวิปากะ ฯ อันเหมือนกับฌานนั้น ๆ ชื่อ
ว่าตังตังฌานสทิสะ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมก าหนดว่า อันไม่เหมือนกัน ฯ เหมือนกับฌาน ชื่อว่าฌานสทิสะ 
ฯ เอว-ศัพท์ เป็นนิยมัตถะ ฯ 
 บทว่า ฌานวิเสเสน เป็นบทกัตตาในบทว่า นิพฺพตฺติต- ฯ บทว่า นิพฺพตฺติตวิปาโก เป็น
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า เอกนฺตโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สทิโส ฯ บทว่า ต ต ฌานสทิโส ว เป็นบท  
วิเสสนะของบทว่า นิพฺพตฺติตวิปาโก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วิภตฺต  ฯ บทว่า วิปาก  เป็นบท
กรรมในบทว่า วิภตฺต  ฯ บทว่า ฌานสทิสเมว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิปาก  ฯ 
 (314) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ค าที่ตนกล่าวไว้ส าเร็จตามพระบาลี จึงกล่าวว่า อิมเมว หิ 
เป็นต้น ฯ ความจริง เพื่อแสดงคือให้รู้เนื้อความนี้นั่นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกกุศลจิตขึ้นแสดง
ไว้แม้ในนิทเทสแห่งวิบากจิต แล้วทรงจ าแนกมหัคคตวิบากจิตและโลกุตตรวิบากจิตไว้ในล าดับต่อจาก
กุศลจิตนั้น ฯ 
 บทว่า อิมเมว อตฺถ  ความว่า เนื้อความว่า วิบากที่ฌานพิเศษให้บังเกิด ย่อมเป็นเช่นกับ
ฌานนั้น ๆ นั่นเอง โดยแน่นอน ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามเนื้อความอ่ืน ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ การ
แสดงวิบากจิต ชื่อว่าวิปากนิทเทสะ ฯ อปิ-ศัพท์ย่อมรวบรวมว่า ยกขึ้นแสดงกุศลจิตในกุสลนิทเทส 
อย่างเดียวหามิได้ ฯ บทว่า กุสล  คือ ยกขึ้นแสดงกุศลจิต คือมหัคคตวิบากจิตและโลกุตตรวิบากจิต ฯ 
เอว-ศัพท์ เป็นสันนิฏฐานัตถะ (มีความหมายว่า ตัดสินข้อความอย่างแน่นอน แปลว่า นั่นเทียว) ฯ 
ล าดับแห่งกุศลจิตนั้น ชื่อว่าตทนันตระ ฯ มหัคคตจิตด้วย โลกุตตรจิตด้วย ชื่อว่ามหัคคตโลกุตตระ 
วิบากแห่งมหัคคตจิตและโลกุตตรจิต ชื่อว่ามหัคคตโลกุตตรวิปากะ ฯ ชื่อว่าวิภัตตะ เพราะถูกจ าแนก 
เป็นกัมมสาธนะ ฯ 
 บทว่า อิมเมว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อตฺถ  ฯ บทว่า อตฺถ  เป็นบทกรรมในบทว่า ทีเปตุิ 
ฯ บทว่า ทีเปตุ เป็นบทสัมปทานะในสองบทว่า อุทฺทิสิตฺวา วิภตฺตา ฯ บทว่า ภควตา เป็นบทกัตตาใน
บทว่า วิภตฺตา ฯ บทว่า วิปากนิทฺเทเสปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุทฺทิสิตฺวา ฯ บทว่า กุสล  เป็นบท
กรรมในบทว่า อุทฺทิสิตฺวาว ฯ บทว่า อุทฺทิสิตฺวาว เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วิภตฺตา ฯ บทว่า 
ตทนนฺตร  เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า วิภตฺตา ฯ บทว่า มหคฺคตโลกุตฺตรวิปากา เป็นบทกรรมในบทว่า 
วิภตฺตา ฯ 
 ในบทว่า วิปากนิทฺเทเสปิ กุสล  อุทฺทิสิตฺวาว ตทนนฺตร  มหคฺคตโลกุตฺตรวิปากา วิภตฺตา นี้ 
มีอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจ าแนกมหัคคตวิบากจิตจึงยกกุศลจิตขึ้นแสดงแล้วทรง
จ าแนกมหัคคตวิบากจิตในล าดับต่อจากกุศลจิตนั้นอย่างนี้ว่า สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน 
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็น
อารมณ์ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น ฯลฯ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็น
กุศล โยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นวิบาก เพราะ
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ได้ท าได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้น ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ ก็เกิดขึ้น 
ฯลฯ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤต1636 ดังนี้ ฯ 
 (315) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความคาถา จึงกล่าวว่า รูปาวจรมานสํ เป็นต้น ฯ มี
อธิบายความว่า รูปาวจรจิตมี 5 ดวง โดยความต่างแห่งฌาน คือโดยความต่างแห่งการประกอบด้วย
องค์ฌาน 5 องค์ฌาน 4 องค์ฌาน 3 องค์ฌาน 2 และองค์ฌาน 2 ซ้ าอีก ได้แก่ มี 5 ดวง คือ ฌานที่มี
องค์ 5 มีองค์ 4 มีองค์ 3 มีองค์ 2 และมีองค์ 2 ซ้ าอีก ฯ ว่าโดยความไม่ต่างกัน รูปาวจรจิตนั้น พึงมี 
15 ดวง โดยประเภทแห่งกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิต แต่ละอย่าง แยกออกเป็นอย่างละ 5 ดวงอีก 
ฯ 
 ก็ใคร ๆ พึงถือเอาเนื้อความของบทว่า ฌานเภเทน ว่า โดยความต่างด้วยฌานทั้งหลาย ว่า 
โดยความต่างแห่งฌาน ดังนี้ เพราะฉะนั้น เพ่ือห้ามการถือเอาเนื้อความนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวไข
ความบทว่า ฌานเภเทน ว่า ฌานงฺเคหิ สมฺปโยคเภเทน-โดยความต่างแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน
ทั้งหลาย ฯ ควรกล่าวว่า ฌาเนหิ มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จึงใส่ องฺค-ศัพท์เข้ามา ฯ ชื่อว่าฌาน ย่อม
เป็นไปในการกล่าวรวมองค์ฌานเท่านั้น มิใช่เป็นไปในส่วนย่อย เพราะฉะนั้น เมื่อมีเนื้อความว่า โดย
ความต่างแห่งการประกอบด้วยฌานทั้งหลาย ไซร้ จิตก็จะประกอบด้วยฌานทั้ง 5 แล จะไม่
ประกอบด้วยองค์ฌาน 4 องค์ฌาน 3 และองค์ฌาน 2 เพราะฉะนั้น จึงใส่ องฺค-ศัพท์เข้าม ฯ เมื่อใส่ 
องค-ศัพท์เข้ามา ย่อมท าให้รู้ว่า จิตประกอบด้วยองค์ฌาน 5 องค์ฌาน 4 องค์ฌาน 3 องค์ฌาน 2 แล 
ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร ท่านอาจารย์ไม่กล่าวว่า เภเทน-โดยความต่าง กลับใส่ สมฺปโยค-ศัพท์เข้า
มา ฯ เฉลยว่า ก็เมื่อไม่ใส่ สมฺปโยค-ศัพท์เข้ามา เมื่อกล่าวค าอย่างนี้ว่า ฌานงฺเคหิ เภเทน-โดยความ
ต่างด้วยองค์ฌานทั้งหลาย เภท-ศัพท์ ก็จะเป็นค าที่ขาดความเชื่อมต่อกัน ฯ ถามว่า ควรกล่าวว่า 
จิตฺตสฺส เภเทน-โดยความต่างแห่งจิต มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ไม่ควรกล่าว ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะ
การได้จิตในบทว่า ปญฺจธา ฯ ก็จิต 5 ดวงย่อมไม่มีโดยความต่างแห่งจิต เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึง
ใส่ องฺค-ศัพท์ และ สมฺปโยค-ศัพท์เข้ามาอย่างนี้ว่า ฌานงฺเคหิ สมฺปโยคเภเทน-โดยความต่างแห่งการ
ประกอบ ด้วยองค์ฌานทั้งหลาย ตามสมควรแก่การอธิบาย ฯ วิเคราะห์ว่า ความต่างแห่งการ
ประกอบด้วยองค์ฌานทั้งหลาย ชื่อว่าฌานเภทะ ฯ บทว่า ปญฺจหิ คือ ปฐมฌาน ฯ บทว่า จตูหิ คือ 
ทุติยฌาน ฯ บทว่า ตีหิ คือ ตติยฌาน ฯ บทว่า ทฺวีหิ คือ จตุตถฌาน ฯ บทว่า ปุน ทฺวีหิ คือ ปัญจม-
ฌาน ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบในบทว่า ปญฺจหิ เป็นต้น ฯ ใช้เป็น ตีหิ ทฺวีหิ จ ก็มี ฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
บทว่า ทฺวีหิ จึงหมายถึง จตุตถฌานและปัญจมฌาน ฯ 
 องค์ คือส่วนแห่งฌาน ชื่อว่าฌานังคะ ฯ การประกอบ ชื่อว่าสัมปโยคะ ฯ ความต่าง ชื่ อ
ว่าเภทะ ฯ ความต่างแห่งการประกอบ ชื่อว่าสัมปโยคเภทะ ฯ ประการ 5 ของจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าปัญจธา ฯ ลง ธา ปัจจัยในความหมายว่า มี ด้วย จ -ศัพท์ในสูตร ตทสฺสตฺถีติ วี จ1637 ฯ 
บทว่า ปญฺจธา นี้ ไขความเป็น ปญฺจวิธ  ฯ องค์ท้ังหลาย 5 ชื่อว่าปัญจังคะ เป็นทิคุสมาส ฯ องค์ 5 แห่ง
จิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจังคิกะ ฯ ลง อิก ปัจจัย ด้วยสูตรว่า ทณฺฑาทิโต อิก อี1638 ฯ 
องค์ทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุรังคะ ลง รฺ อาคม ฯ องค์ 4 แห่งจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า        
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จตุรังคิกะ ฯ องค์ท้ังหลาย 3 ชื่อว่าติวังคะ ลง วฺ อาคม ฯ องค์ 3 แห่งจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าติวังคิกะ ฯ องค์ท้ังหลาย 2 ชื่อว่าทุวังคะ องค์ 2 แห่งจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าทุวังคิกะ ฯ 
อย่าง คือ ประการ 5 ของจิตนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจวิธะ เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ ด้วยบท
ว่า ปญฺจวิธ  นี้ ย่อมห้ามเนื้อความว่า โดยประการทั้งหลาย 5 ชื่อว่าปัญจธา ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุ
อะไร ท่านจึงไม่ถือเอาเนื้อความนั้น ฯ เฉลยว่า ที่ไม่ถือเอาเนื้อความนั้น เพราะไม่เหมาะสม ฯ ก็ในบท
ว่า ปญฺจธา ย่อมได้จิต ฯ ย่อมได้จิตแม้ในบทว่า ปญฺจงฺคิก  เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น เนื้อความนั้น จึงไม่
เหมาะสม ฯ ปุน-ศัพท์ใส่เข้ามาด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ ใช้เป็น ปญฺจนฺน  ปญฺจนฺน  ก็มี ฯ ค านั้น ไม่
ควร ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะบทว่า ปจฺเจก  มีอยู่ ฯ ปญฺจนฺน  บทเดียวนั่นแล ควรแล้ว ฯ 10 อัน
เกินด้วย 5 ชื่อว่าปัญจทส โดยประการ 15 ชื่อว่าปัญจทสธา ฯ ลง ธา ปัจจัย ด้วยสูตร วิภาเค ธา 
จ1639 ฯ 
 บทว่า รูปาวจรมานส  เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ฌานเภเทน สมฺปโยค-   
เภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจธา ฯ ห้าบทว่า ปญฺจหิ จตูหิ ตีหิ ทฺวีหิ ปุน ทฺวีหิ จ เป็นบท
วิเสสนะของบทว่า ฌานงฺเคหิ ฯ ปุน-ศัพท์ เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทฺวีหิ ฯ บทว่า ฌานงฺเคหิ 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺปโยค- ฯ บทว่า ปญฺจธา ปญฺจวิธ  เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
บทว่า ปญฺจงฺคิก  จตุรงฺคิก  ติวงฺคิก  ทุวงฺคิก  ทุวงฺคิกนฺติ เป็นบทสรูปะของบทว่า ปญฺจวิธ  ฯ ปุน-ศัพท์ 
เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทุวงฺคิก  ฯ บทว่า อวิเสเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจทสธา ฯ 
ปุน-ศัพท์ เป็นบทกิริยาวิเสสนะของบทว่า ปญฺจทสธา ฯ บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า ภเว ฯ บทว่า 
ปุญฺ ปากกิริยาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปเภทา ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทวิเสสนะในบทว่า 
ปญฺจนฺน  ฯ บทว่า ปญฺจนฺน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุญฺ ปากกิริยาน  ฯ บทว่า ปเภทา เป็นบท   
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจทสธา ฯ บทว่า ปญฺจทสธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภเว ฯ อิติ-
ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ การพรรณนารูปาวจรจิต ชื่อว่า    
รูปาวจรวัณณนา ฯ 

วาจาประกอบความรูปาวจรจิต จบ 
 

3.6 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องอรูปาวจรจิต 
 (316) ท่านอาจารย์เริ่มต้นค าว่า อิทานิ เป็นต้น เพราะพรรณนาอรูปาวจรจิต ฯ ค าว่า     
อิทานิ เป็นต้น เป็นค าที่ให้รู้ความสืบต่อของค าว่า อากาสานญฺจายตนํ เป็นต้น ฯ บัดนี้ ท่านอาจารย์
เมื่อจะจ าแนกแสดงอรูปาวจรจิตเป็น 4 อย่างโดยความต่างกันแห่งอารมณ์ จึงกล่าวค าว่า อากาสา-
นญฺจายตนํ ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า อารมฺมณเภเทน ความว่า โดยความต่าง คือโดยความแตกต่างแห่งอารมณ์มีกสิณ
เป็นต้นและอากาศเป็นต้น ฯ ความต่างแห่งอารมณ์ทั้งหลาย ชื่อว่าอารัมมณเภทะ ฯ โดยประการ 4 
ชื่อว่าจตุธา ฯ จักแสดง ชื่อว่าทัสเสนตะ ฯ  
 บทว่า อิทานิ เป็นบทกาลสัตตมีในบทว่า อาห ฯ บทว่า อรูปาวจร  เป็นบทกรรมในบทว่า 
วิภชิตฺวา ฯ บทว่า อารมฺมณเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติยา
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วิเสสนะในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า วิภชิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า    
ทสฺเสนฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อาจริโย ฯ บทว่า อากาสานญฺจายตนนฺติอาทิ เป็นบทอาการะใน
บทว่า อาห ฯ 
 (317) ท่านอาจารย์จะไตร่ตรองเนื้อความของส่วนย่อย จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ในค า
ว่า อากาสานญฺจายตนํ เป็นต้นนั้น พึงทราบวิเคราะห์เป็นต้นดังต่อไปนี้ ฯ อากาศชื่อว่าอนันตะ 
เพราะวิเคราะห์ว่า ไม่มีที่สุด เพราะเว้นจากท่ีสุด มีอุปปาทขณะ (ความเกิด) เป็นต้น ฯ อากาศนั้นด้วย 
ไม่มีที่สุดด้วย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าอากาสานันตะ ฯ 
 ความเกิด ชื่อว่าอุปปาทะ ความเกิด เป็นเบื้องต้นแห่งความตั้งอยู่และดับไปใด ความตั้งอยู่
และดับไปนั้น ชื่อว่าอุปปาทาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา ความตั้งอยู่และความดับไป ฯ ชื่อว่า
อันตะ เพราะไป คืออยู่ในที่สุด ฯ อม-ธาตุมีความหมายว่า บรรลุ-ถึง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ 
ตตฺรณฺ1640, เปลี่ยน ต เป็น นฺต และลบ มฺ ท้ายธาตุ ด้วยสูตรว่า ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ1641 ฯ ความเกิด
เป็นต้นด้วย ความเกิดเป็นต้นนั้น เป็นที่สุดด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปปาทาทิอันตะ ฯ อากาศชื่อ
ว่ารหิตะ เพราะเว้น อันเว้นจากที่สุดมีการเกิดเป็นต้น ชื่อว่าอุปปาทาทิอันตรหิตะ ความเป็นแห่ง
อากาศอันเว้นจากที่สุดมีการเกิดเป็นต้น ชื่อว่าอุปปาทาทิอันตรหิตตา ฯ รูปวิเคราะห์ว่า ที่สุดของ
อากาศนั้นไม่มี เป็นมัชฌัญญปทอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ก็ น-ศัพท์ กล่าวถึงการปฏิเสธ ฯ ชื่อว่า    
อากาสะ เพราะขีดเขียนไม่ได้ ฯ ใส่ จ-ศัพท์เข้ามา เพ่ือให้ส าเร็จความมีความหมายเท่ากัน ฯ เป็น      
วิเสสนุตตรกัมมธารยสมาส ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทิตพฺพา ฯ บทว่า อุปฺปาทาทิอนฺตรหิตตาย เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า น อตฺถิ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า อสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
อนฺโต หรือเป็นบทสัมปทานะในบทว่า น อตฺถิ ฯ บทว่า อนฺโต เป็นบทกัตตาในบทว่า น อตฺถิ ฯ อิติ-
ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า อนนฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อากาส  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ต  อนนฺตญฺจ 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากาส  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า อากาสานนฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (318) ท่านอาจารย์ขยายความพิเศษว่า อากาศที่เป็นที่เพิกจากกสิณ เพราะอากาศมี 3 
อย่าง ฯ ความจริง อากาศมี 3 อย่าง คือ 1) ปริจเฉทากาส 2) กสิณุคฆาฏิมากาส 3) อชฏากาส ฯ 
บรรดาอากาศเหล่านั้น ช่องว่างที่ค่ันระหว่างรูปกลาปต่อรูปกลาปทั้งสอง ชื่อว่าปริจเฉทากาส อากาศที่
เป็นที่เพิกจากกสิณ ชื่อว่ากสิณุคฆาฏิมากาส อากาศที่ว่างเปล่า เบื้องล่างนับแต่พ้ืนแผ่นดินและน ้าที่
รองรับพื้นแผ่นดินอยู่ เบื้องบนถึงอรูปภูมิข้ึนไป ชื่อว่าอชฏากาส ฯ ชื่อว่ากสิณุคฆาตะ เพราะเป็นที่เพิก 
คือยกกสิณออกไปโดยการไม่คิดถึง ฯ กสิณ สัททูปปทะ อุ บทหน้า หน -ธาตุมีความหมายว่า 
เบียดเบียน ฯ การเบียดเบียน คือ การยกออก ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1642,  ลบ ณฺ 
ทิ้ง, เปลี่ยน หน-ธาตุ เป็น ฆาต ด้วยสูตร หนสฺส ฆาโต1643,  เปลี่ยน ต เป็น ฏ ด้วย  จ-ศัพท์ในสูตร โท  
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ธสฺส จ1644 ฯ กสิณุคฺฆาโฏ นั่งเอง เป็น กสิณุคฺฆาฏิโม ฯ ลง อิม ปัจจัย ในสกัตถะ ด้วย ตุ-ศัพท์ในสูตร 
ณฺยตฺตตา ภาว ตุ1645 ฯ อากาศคือการเพิกออกจากกสิณ ชื่อว่ากสิณุคฆาฏิมากาสะ ฯ  
 (319) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ก็เมื่อควรจะกล่าวว่า อนนฺตากาส  เพราะบทว่า 
อนนฺต  เป็นบทวิเสสนะ เพราะค าว่า บรรดาบทวิเสสนะและบทวิเสสยะ บทวิเสสนะย่อมวางไว้
ข้างหน้า เพราะความรู้ที่เป็นตัวขยายไม่ถูกถือเอา ย่อมเกิดในบทที่ถูกขยาย ดังนี้ จึงกล่าวว่า อนนฺต  
เป็นต้น ฯ ก็เมื่อควรจะกล่าวว่า อนนฺตากาส  ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสียว่า อากาสานนฺต  ด้วยอ านาจการ
เรียงบทวิเสสนะไว้ข้างหลัง เหมือนในประโยคว่า อคฺยาหิโต เป็นต้น ฉะนั้น ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ ชื่อว่าอาหิตะ เพราะถูกบูชาแล้ว ฯ หุ -ธาตุมีความหมายว่า 
บูชา, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1646, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1647 ฯ ไฟ อันชน
ใดบูชาแล้ว ชนนั้น ชื่อว่าอัคยาหิตะ ฯ ชื่อว่าวิเสสนะ เพราะท าบทให้พิเศษ ฯ บทว่า อนนฺต  ตกไป คือ
วางไว้ ชื่อว่านิปาตะ การวางไว้ข้างหลัง ชื่อว่าปรนิปาตะ ความเกี่ยวข้องแห่งการวางไว้ข้างหลัง ชื่อ
ว่าปรนิปาตวสะ ฯ 
 บทว่า อนนฺตากาสนฺติ จ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจเน ฯ บทว่า วตฺตพฺเพ เป็นบทลักขณ-
กิริยาในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อคฺยาหิโตติอาทีสุ เป็นบทอุปมา ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บท
ว่า วิเสสนสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปรนิปาต- ฯ บทว่า ปรนิปาตวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะใน
บทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อากาสานนฺตนฺติ เป็นบทสรูปะของบทว่า วจน  ฯ 
 มีอธิบายว่า บทวิเสสนะจะวางไว้ข้างหน้าโดยส่วนมาก แต่ก็มีบ้างที่บทวิเสสนะและบท    
วิเสสยะ จะมีการวางบทวิเสสนะไว้ข้างหลัง ตามความปรารถนา ฯ 
 (320) อากาสานนฺต  นั่นเอง เป็น อากาสานญฺจ ด้วยอ านาจภาวปัจจัยลงในสกัตถะ (อรรถ
ของตนคือความเท่าตัวเดิม) ฯ อากาสานัญจะนั่นเอง ชื่อว่าอายตนะ เพราะวิเคราะห์ว่าเป็นที่ตั้งอาศัย
แห่งฌานนั้น พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม ดุจเทวายตนะของทวยเทพ ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ฌานนี้ จึงชื่อว่า
อากาสานัญจายตนะ ฯ 
 เอว-ศัพท์ ห้ามเนื้อความต่าง ๆ ฯ ตั้งเป็น อากาสานนฺต ไว้ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ในสกัตถะ 
ด้วย ณฺยตฺตตา-โยควิภาคะในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1648, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ,1649 
ลบ อ ที่ ต ด้วยสูตร อวณฺโณ เย โลปญฺจ1650, น ามารวมกัน ด้วย นเย ปร  ยุตฺเต1651, เปลี่ยน ตฺย เป็น จ 
ด้วยสูตร ยวต  ตลนทการาน   พฺยญฺชนานิ  จล ชการตฺต 1652 ฯ  เปลี่ย น นฺ เป็นนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร   
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เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1653, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1654 ฯ 
ความหมายของตน ชื่อว่าสกัตถะ ฯ เปลี่ยน อตฺต-ศัพท์ เป็น สก ด้วย อนฺต-ศัพท์ ในสูตร อตฺตนฺโต  
หิสฺมิมนตฺต 1655 ฯ ชื่อว่าภาวะ เพราะเป็นแดนมีแห่งศัพท์ความรู้ทั้งหลาย ปัจจัยที่เป็นไปในภาวะ ชื่อว่า
ภาวปัจจยะ ความเก่ียวข้องแห่งปัจจัยที่เป็นไปในภาวะ ชื่อว่าภาวปัจจยวสะ ฯ   
 สองบทว่า อากาสานนฺตเมว อากาสานญฺจ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า สกตฺเถ เป็นบทอาธาระ
ในบทา -ปจฺจย- ฯ บทว่า ภาวปจฺจยวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อากาสานญฺจ  ฯ 
 เอว-ศัพท์ในบทว่า อากาสานญฺจเมว ย่อมให้รู้ว่าเป็น อวธารณกัมมธารยสมาส ฯ ชื่อว่า 
สสัมปยุตตธัมมะ เพราะเป็นไปพร้อมกับสัมปยุตธรรม ฯ ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า อธิฏฺ านฏฺเ น 
เพราะเป็นไปแม้ในความหมายว่า อากร-บ่อเกิด, สโมสรณฏฺ าน-สถานที่ประชุม, สญฺชาติเทส-สถานที่
เกิด, อธิฏฺ าน-สถานที่อาศัย และการณ-เหตุ ฯ บทว่า อธิฏฺ านฏฺเ น ความว่า เป็นทีต่ั้งอาศัย โดยเป็น
อารมณ์ ฯ ชื่อว่าอธิฏฐานะ เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยในอารมณ์แห่งฌาน ความหมายคือที่ตั้งอาศัย ชื่อว่า
อธิฏฐานัฏฐะ ฯ การวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าอายตนะ เพราะเป็นที่ตั้งอาศัย ด้วยอ านาจการอธิบาย มิใช่ด้วย
อ านาจของธาตุ ฯ ชื่อว่าเทวะ เพราะเล่นเพลิดเพลินด้วยกามคุณ 5 เป็นต้น ฯ ชื่อว่าอายตนะ เพราะ
ความหมายว่าเป็นที่ตั้งอาศัย ได้แก่วิมานเป็นต้น ฯ ที่ตั้งอยู่อาศัยของเทพทั้งหลาย ชื่อว่าเทวายตนะ ฯ 
 บทว่า อากาสานญฺจเมว เป็นบทสัญญี  ฯ บทว่า อายตน  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า     
สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌานสฺส ฯ บทว่า ฌานสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
อายตน  เป็นบทสัมพันธะแม้ในบทว่า อธิฏฺ าน- ฯ บทว่า อธิฏฺ านฏฺเ น เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
อายตน  ฯ บทว่า เทวาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เทวายตน  เหมือนประโยคว่า สุคตสฺส สุคตจีวร  ฯ 
บทว่า เทวายตน  เป็นลิงคัตถะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า   
อากาสานญฺจายตน  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (321) อายตนะ คืออากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุด ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะ เป็นอวธารณกัมม -
ธารยสมาส ฯ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า แม้อรูปาวจรฌานที่ 1 ที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะ ก็
เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ ในอธิการว่าด้วยอรูปฌานนี้ จึงกล่าวว่า ตสฺมึ เป็นต้น ฯ แม้อรูปาวจร-
ฌานที่ 1 ยังถึงอัปปนาในอากาสนัญจาตนะนั้น ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่า อากาสานัญจายตนะ ในอธิการ
ว่าด้วยอรูปฌานนี้ 
 ฌานชื่อว่าอัปปนา เพราะเข้าไปในอารมณ์ด้วยอ านาจท าให้เป็นอารมณ์ ฯ อป -ธาตุมี
ความหมายว่า บรรลุ-ถึง, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1656, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร   
อนกา ยุณฺวูน 1657, ลง อา ปัจจัยอีก, ซ้อน ปฺ ฯ ชื่อว่าอัปปนาปปัตตะ เพราะถึงความเป็นอัปปนา ฯ    
อปฺปนา-ศัพท์นี้ เป็นภาวัปปธานะ ฯ ฎีกาในปริจเฉทท่ี 9 ว่า ชื่อว่าวิตักกะ เพราะเป็นไปดุจท าสัมปยุต-
ธรรมทั้งหลายให้แนบแน่นในอารมณ์ ได้แก่ อัปปนา ฯ ฌานธรรมทั้งหลายฝ่ายมหัคคตะและโลกุตตระ
แม้ทั้งหมด เรียกว่า อัปปนา ด้วยอ านาจวิตกนั้นเป็นประธาน และสมาธิที่เข้าถึงความเป็นอัปปนา 
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ย่อมตั้งมั่นโดยความเป็นอุปจาระเท่านั้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ การเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์ ชื่อว่า  
อัปปนา คือกิริยาการเข้าไป ฯ อป-ธาตุมีความหมายว่า บรรลุ-ถึง, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ    
ยุ1658 ฯ ชื่อว่าอัปปนาปปัตตะ เพราะเข้าถึงความเป็นอัปปนา ฯ ฎีกาในปริจเฉทท่ี 9 ว่า ส่วน โลกุตตร-
สมาธิ และอรูปาวจรสมาธิที่ 2 และ 4 ย่อมเข้าถึงอัปปนาได้ ด้วยอ านาจภาวนาพิเศษแม้ในสภาวธรรม 
ฯ อรูปาวจรที่ 1 ด้วย อรูปาวจรที่ 1 นั้น เป็นฌานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฐมารูปัชฌานะ ฯ อปิ-
ศัพท์ ย่อมรวบรวมว่า อารมณ์กล่าวคืออากาศที่เพิกออกจากกสิณ เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ อย่าง
เดียวหามิได้ แม้ฌานท่ีเป็นอารมณ์ ก็เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ ได้ ฯ 
 บทว่า ตสฺมึ เป็นบทวิสยาธาระในบทว่า ป มารูปชฺฌาน  ฯ ใส่แม้บทว่า ปวตฺต  เข้ามา ฯ ใน
นัยที่ 2 เป็นบทอาธาระในบทว่า อปฺปนา ฯ บทว่า อปฺปนาปฺปตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ป มา-
รูปชฺฌานมฺปิ ฯ บทว่า ป มารูปชฺฌานมฺปิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาการะใน
บทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า อากาสานญฺจายตนนฺติ เป็นบทอาการะในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 อารมณ์ ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะ ฯ แม้ฌาน ก็ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะ เพราะท า
อารมณ์นั้นให้เป็นอารมณ์ ฯ แต่ไม่ท าการวิเคราะห์ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะยกชื่อของอารมณ์ขึ้น
ไว้ในอารมณ์ ฯ 
 (322) ท่านอาจารย์เมื่อให้เนื้อความที่กล่าวไว้ว่า ตสฺมึ อปฺปนาปฺปตฺต  ป มารูปชฺฌานมฺปิ 
อิธ อากาสานญฺจายตนนฺติ วุตฺต -แม้อรูปาวจรฌานที่ 1 ที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะ ก็เรียกว่า    
อากาสานัญจายตนะ ในอธิการว่าด้วยอรูปฌานนี้ ดังนี้ ให้ส าเร็จด้วยการอุปมา จึงกล่าวว่า ยถา    
เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เหมือนฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ในพระด ารัสว่า บุคคลบรรลุ
ปฐมฌานที่มปีฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่า ปฐวีกสิณ ฉะนั้น ฯ 
 กสิณ คือปฐวี ชื่อว่าปฐวีกสิณะ คือดวงกสิณ ฯ ดวงกสิณเป็นอารมณ์ของฌานนั้น มีอยู่ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฐวีกสิณารัมมณะ ฯ รูปวิเคราะห์ว่า กสิณ คือปฐวี ชื่อว่าปฐวีกสิณะ ย่อม
กล่าวถึงดวงกสิณ โดยส าคัญ ฯ แต่ไม่ท ารูปวิเคระห์ที่ได้ชื่อว่าปฐวีกสิณ ด้วยฌาน ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ 
เพราะยกชื่อของอารมณ์ข้ึนไว้ในอารมณ์ ฯ 
 บทว่า ยถา เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า ป วีกสิณารมฺมณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ 
บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ป วีกสิณ  เป็นบทอาการะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า 
ตถา เป็นบทอุปไมย ฯ  
 (323) ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า อถวา เป็นต้น เพ่ือก าหนดโดยอนุปจาระ ฯ ฌานนี้ชื่อว่า
อากาสานัญจายตนะ เพราะวิเคราะห์ว่า มีอากาศไม่มีที่สุดเป็นบ่อเกิดคือเป็นที่ตั้งอาศัย เป็นอตัคคุณ-
พหุพพีหิสมาส ฯ 
 บทว่า อากาสานญฺจ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อายตน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า           
อากาสานญฺจ  ฯ บทว่า อสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อายตน  ฯ อิ ติ-ศัพท์ เป็นเหตุ ฯ บทว่า        
อากาสานญฺจายตน  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ท่านอาจารย์ขยายความว่า ฌาน  ในอธิการว่าด้วยอรูปฌานนี้  เพราะกล่าวถึงอากาศไม่มี
ที่สุด ในนัยข้างต้น ฯ กุศลจิตที่สัมปยุตด้วยอากาสานัญจาตนฌานนั้น ชื่อว่าอากาสานัญจายตนกุศล -
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จิต ฯ ค าว่า เตน สมฺปยุตฺต  นี้ เป็นศัพท์ทั่วไปทั้งนัยที่ก่อนและหลัง ฯ วิญญาณนั่นเอง ไม่มีที่สุด ชื่อว่า
วิญญาณานันตะ เป็นอวธารณกัมมธารยสมาส ฯ ที่สุดของวิญญาณนั้น ไม่มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
อนันตะ ฯ ท่านอาจารย์กล่าวว่า อรูปวิญญาณที่ 1 เพราะเป็นค าสามัญของวิญญาณ ฯ ที่ 1 ด้วย ที่ 1 
นั้น เป็นอรูปวิญญาณด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฐมารูปวิญญาณะ ฯ 
 (324) ท่านอาจารย์เมื่อจะเฉลยค าทักท้วงว่า ก็อรูปวิญญาณที่ 1 นั้น มีที่สุดมีอุปปาท-
ขณะ (ความเกิด) เป็นต้น เพราะเป็นสภาวธรรม มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จึงเรียกว่า อนันตะ (ไม่มี
ที่สุด) ดังนี้ จึงกล่าวว่า ตํ หิ เป็นต้น ฯ แท้จริง อรูปวิญญาณที่ 1 นั้น แม้มีที่สุดมีอุปปาทขณะเป็นต้น 
บัณฑิตก็เรียกว่า อนันตะ เพราะเป็นไปในอากาศอันไม่มีที่สุด และเพราะภาวนาที่ปรารภตนเป็นไปไม่
ถือเอาที่สุด มีอุปปาทขณะเป็นต้น เป็นไป ด้วยอ านาจแผ่ไป โดยไม่มีที่สุด ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ มีอุปปาทขณะเป็นต้นด้วย มีอุปปาทขณะเป็นต้นนั้น เป็นที่สุด
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปปาทาทิอันตะ ที่สุดมีอุปปาทขณะเป็นต้น ของวิญญาณนั่น มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปปาทาทิอันตวันตะ ฯ อปิ-ศัพท์ เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ฯ อันไม่มีที่สุด
ด้วย อันไม่มีที่สุดนั้น เป็นอากาศด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนันตากาสะ ฯ บทว่า ปวตฺตนโต คือ 
โดยเป็นไปด้วยอ านาจกระท าให้เป็นอารมณ์ ฯ ความเป็นไป ชื่อว่าปวัตตนะ ฯ บทว่า อตฺตาน  คือ 
วิญญาณ ฯ ชื่อว่าภาวนา เพราะบุคคลท ากุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญ ด้วยธรรมชาตินั่น ฯ ที่สุด ไม่มี 
ชื่อว่าอนันตะ ฯ การแผ่ไป ชื่อว่าผรณะ ความเกี่ยวข้องแห่งการแผ่ไป ชื่อว่าผรณวสะ ฯ จ -ศัพท์ ควร
ประกอบเป็น ปวตฺตนโต จ ปวตฺตนโต จ ฯ 
 บทว่า ต  เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า อุปฺปาทาทิอนฺตวนฺตมฺปิ เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ต  ฯ บทว่า อนนฺตากาเส เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ สองบทว่า ปวตฺตนโต   
ปวตฺตนโต จ เป็นบทเหตุในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า อตฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า อารพฺภ ฯ บทว่า 
อารพฺภ เป็นบทสมานกาลกิริยาในบทว่า ปวตฺตาย ฯ บทว่า ปวตฺตาย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ภาวนาย ฯ บทว่า ภาวนาย เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า อุปฺปาทาทิอนฺต  เป็น
บทกรรมในบทว่า อคฺคเหตฺวา ฯ บทว่า อคฺคเหตฺวา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า 
อนนฺตโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ผรณ- ฯ บทว่า ผรณวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
ปวตฺตนโต ฯ บทว่า อนนฺตนฺติ เป็นบทอาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ 
 ด้วยบทว่า อนนฺตากาเส ปวตฺตนโต นี้ ย่อมให้รู้ว่า อากาศที่เป็นอารมณ์ ชื่อว่าอนันตะ แม้
วิญญาณอันเป็นอารมณ์ โดยท าอากาศที่ไม่มีที่สุดนั้นให้เป็นอารมณ์ ก็ชื่อว่าอนันตะ ฯ ด้วยบทว่า    
อตฺตาน  อารพฺภ ปวตฺตาย ภาวนาย อุปฺปาทาทิอนฺต  อคฺคเหตฺวา อนนฺตโต ผรณวเสน ปวตฺตนโต นี้ 
ย่อมให้รู้ว่า ภาวนา ย่อมเป็นไปไม่ถือเอาที่สุดมีอุปปาทขณะเป็นต้นของวิญญาณ ด้วยอ านาจแผ่ไป 
โดยไม่มีที่สุด เพราะเหตุนั้น อรูปวิญญาณท่ี 1 จึงชื่อว่าอนันตะ ด้วยความไปตามภาวนา ฯ 
 (325) วิญฺ าณานนฺต  นั่นเอง เป็น วิญ าณญฺจ ฯ เพราะอะไร ฯ เพราะรัสสะ อา เป็น อ 
และลบ น ทิ้งเสีย ฯ 
 บทว่า อาการสฺส คือ สระ อา ที่ ณา อักษร  ฯ ความเป็นแห่งการรัสสะ ชื่อว่ารัสสัตตะ ฯ 
บทว่า นการโลปํ คือ ลบ น ตัวแรกใน อนนฺต-ศัพท์ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น รสฺสตฺตญฺจ นการ-
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โลปญฺจ ฯ ในบทว่า กตฺวา นี้ ลง ตฺวา ปัจจัย ในความหมายว่า เหตุ ด้วย วา-ศัพท์ ในสูตร ปุพฺพกาเล-
กกตฺตุกาน  ตุนตฺวานตฺวา วา1659 ฯ  
 บทว่า อาการสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า รสฺสตฺต  ฯ สองบทว่า รสฺสตฺต  นการโลปญฺจ 
เป็นบทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทเหตุในบทว่า วิญฺ าณญฺจ  ฯ 
 ตั้งบทว่า วิญฺ าณานนฺต ไว้ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ด้วย ณฺยตฺตตา-โยควิภาคะในสูตร ณฺยตฺตตา 
ภาเว ตุ1660, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ1661, ลบ อ ที่ ต ด้วยสูตร อวณฺโณ เย โลปญฺจ1662, 
น ามารวมกัน ด้วย นเย ปร  ยุตฺเต1663, รัสสะ อา ที่ ณา เป็น อ ด้วยสูตร รสฺส 1664, ลบ น ตัวแรก ด้วย
สูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1665, เปลี่ยน ตฺย เป็น จ ด้วยสูตร ยวต  ตลนทการาน    
พฺยญฺชนานิ จล ชการตฺต 1666 ฯ เปลี่ยน นฺ เป็นนิคคหิต ( -   ) ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตา-
เทสา จ1667, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1668 ฯ 
 (326) อีกอย่างหนึ่ง ฌานชื่อว่าวิญญาณัญจะ เพราะวิเคราะห์ว่า อันอรูปวิญญาณที่ 2 พึง
ถึง คือ พึงบรรลุ ด้วยอ านาจกระท าให้เป็นอารมณ์ ฯ วิญญาณัญจะนั้นนั่นแล ชื่อว่าเป็นอายตนะ 
เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งอรูปฌานที่ 2 โดยความเป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้น อรูปฌานที่ 2 จึงชื่อว่า
วิญญาณัญจาตนะ ฯ 
 บทว่า ทุติยารูปวิญฺ าเณน เป็นบทกัตตาในบทว่า อญฺจิตพฺพ  ปาปุณิตพฺพ  ฯ บทว่า     
อญฺจิตพฺพ  มาจาก อญฺจ-ธาตุมีความหมายว่า พูดเปล่งเสียง, ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ตพฺพ ปัจจัย ด้วยสูตร 
ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา1669, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1670 ฯ เพราะ อญฺจ-ธาตุกล่าวแม้
ความหมายพิเศษ จึงไขความเป็น ปาปุณิตพฺพ  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า วิญฺ าณญฺจ  ฯ ชื่อ
ว่าอัญจะ เพราะถูกถึง เป็นกัมมสาธนะ ฯ อญฺจ-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, การถึง คือ การ
บรรลุ , ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1671 ฯ อันอรูปวิญญาณที่  2 พึงถึง ชื่อว่า   
วิญญาณัญจะ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ รูปวิเคราะห์ว่า ตเทว อายตน  ทุติยารูปสฺส อธิฏฺ านตฺตาติ 
วิญฺ าณญฺจายตน  อธิบายว่า อายตนะ คืออรูปวิญญาณที่ 2 นั้น เป็นอวธารณกัมมธารยสมาส ฯ อรูป
วิญญาณที่ 2 ย่อมตั้งอาศัยอยู่ในอรูปวิญญาณที่ 1 นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอธิฏฐานะ ความเป็นแห่ง
ทีต่ั้งอาศัยแห่งอรูปวิญญาณท่ี 2 ชื่อว่าอธิฏฐานัตตะ ฯ 

                                                      

 1659 รูป. -/640/464. 
 1660 รูป. -/387/286. 
 1661 รูป. -/363/264. 
 1662 รูป. -/369/268. 
 1663 รูป. -/14/10. 
 1664 รูป. -/38/32. 
 1665 รูป. -/370/268. 
 1666 รูป. -/41/38. 
 1667 รูป. -/370/268. 
 1668 รูป. -/49/46. 
 1669 รูป. -/545/399. 
 1670 รูป. -/547/400. 
 1671 รูป. -/568/414. 
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 บทว่า ตเทว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อายตน  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า ทุติยารูปสฺส เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า อธิฏฺ าน- ฯ บทว่า อธิฏฺ านตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า อายตน   ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทเหตุ ฯ 
 ค าที่เหลือเหมือนกับค าที่มีมาก่อน ฯ บทว่า เสส  ความว่า แม้อรูปฌานที่ 2 ที่ถึงอัปปนา 
ในอธิการว่าด้วยอรูปฌานนั้น ก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะ เหมือนฌานที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ก็
เรียกว่าปฐวีกสิณ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ค าว่า ฌานชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะ เพราะวิเคราะห์ว่า 
วิญญาณัญจะเป็นอายตนะของฌานนั้น กุศลจิตที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะนั้น ชื่อว่า
วิญญาณัญจายตนกุศลจิต ฯ 
 (372) กิเลสเป็นเครื่องย่ ายีของอรูปาวจรฌานที่ 1 นั้น มีประมาณน้อย คือ เหลือลงโดย
ที่สุด คือโดยการก าหนดอย่างต่ าสุด แม้เพียงภังคขณะ มีอยู่ก็หามิได้ เพราะฉะนั้น อรูปาวจรฌานที่ 1 
นั้น จึงชื่อว่าอกิญจนะ ฯ 
 เพราะ กิญฺจน-ศัพท์ มีความหมายแม้ว่า ราคะ เป็นต้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า อปฺป -
มตฺตก -มีประมาณน้อย ฯ กิญฺจน-ศัพท์ มีความหมายว่า ราคะ เป็นต้น ในประโยคว่า อกิญฺจน       
อนาทาน  เป็นต้น ฯ ชื่อว่ากิญจนะ เพราะย่ ายีสัตว์ทั้งหลาย ฯ กิจิ-ธาตุมีความหมายว่า ย่ ายี-ข่มขี่, ลง 
ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1672, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1673, ลงนิคคหิต
อาคมตรงกลาง ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการปรีตาเทสา จ1674, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ญฺ ด้วยสูตร 
วคฺคนฺต  วา วคฺเค1675 ฯ ก็ กิญฺจน-ศัพท์ในที่นี้ พึงทราบว่าเหมือนอัพยยศัพท์ ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ 
เพราะไขความเป็น อปฺปมตฺตก  และเพราะท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคฎีกาว่า บทว่า กิญฺจน  คือ      
กิญฺจิปิ-แม้บ้าง ฯ ก็บทว่า กึ ในบทว่า กิญฺจน  นี้  เป็นบทสัพพนาม ฯ บทว่า จน  เป็นนิบาต ฯ 
เพราะฉะนั้น การรวมบทว่า กิญฺจน  เป็นเหมือนอัพยยศัพท์ ที่ไม่เป็นนิบาตโดยส่วนเดียว เพราะฉะนั้น 
จึงไม่ท าการวิเคราะห์ ฯ ชื่อว่าอัปปะ เพราะถึงน้อยนิด คือไม่มาก ฯ อป-ธาตุมีความหมายว่า บรรลุ-
ถึง ฯ ลง ป ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1676 ฯ การประมาณ ชื่อว่ามัตตะ ฯ มา-
ธาตุมีความหมายว่า ประมาณ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ1677, ซ้อน ตฺ ด้วยสูตร ปรเทฺว- 
ภาโว าเน1678, รัสสะ อา เป็น อ ฯ ประมาณน้อย ชื่อว่าอัปปมัตตะ อปฺปมตฺต  นั่นเอง เป็น          
อปฺปมตฺตก  ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ในสูตร สพฺพโต โก1679 ฯ ชื่อโดยสภาวธรรมเหลือลง
เล็กน้อย เป็นภังคขณะนั่นเอง เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า เหลือลงโดยที่สุด แม้เพียง   
ภังคขณะ มีอยู่ (ก็หามิได้) ฯ บทว่า อนฺตมโส เป็นบทนิบาต ฯ ประมาณภังคขณะ ชื่อว่าภังคมัตตะ ฯ 
ปิ-ศัพท์ เป็นครหัตถะ ฯ 

                                                      

 1672 รูป. -/597/435. 
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 น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ป มา-
รูปสฺส ฯ บทว่า กิญฺจน  อปฺปมตฺตก  เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อนฺตมโส เป็นบทตติยา-      
วิเสสนะในบทว่า ภงฺคมตฺตมฺปิ ฯ บทว่า ภงฺคมตฺตมฺปิ เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อวสิฏฺ  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภงฺคมตฺตมฺปิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (328) กิเลสเป็นเครื่องย่ ายีของอรูปาวจรฌานที่ 1 นั้น มีประมาณน้อย เพราะเหตุนั้น    
อรูปาวจรฌานที่ 1 นั้น จึงชื่อว่าอกิญจนะ เป็นอตัคคุณพหุพพีหิสมาส ฯ ภาวะแห่งอกิญจนะนั้น ชื่อว่า
อากิญจัญญะ ฯ  
 ตั้งเป็น อกิญฺจน ไว้ ฯ ลง ณฺย ปัจจัย ด้วย สูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 1680, ลบ ณฺ อนุพันธ์ 
ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ1681, ลบ อ ที่ น ด้วยสูตร อวณฺโณ เย โลปญฺจ1682, น ามารวมกัน ด้วย นเย ปร  
ยุตฺเต1683, วุทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตร วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส สเณ จ1684, เปลี่ยน นฺย เป็น  ด้วย
สูตร ยวต  ตลนทการาน  พฺยญฺชนานิ จล ชการตฺต 1685, ซ้อน ญฺ ฯ 
 (329) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ค าที่จะพึงกล่าวด้วย ภาว-ศัพท์ จึงกล่าวว่า ป มา- เป็นต้น 
ฯ ความมี ชื่อว่าภาวะ ความมี หามิได้ ชื่อว่าอภาวะ คือความไม่มี ได้แก่ ความว่างเปล่า ฯ ความไม่มี
แห่งอรูปาวจรวิญญาณที่ 1 ชื่อว่าปฐมารูปวิญญาณาภาวะ ฯ ค าว่า ตเทว อายตน  ดังนี้ เป็นต้น
เหมือนกับค าที่มีมาก่อน ฯ อากิญจัญญะนั้นนั่นเอง เป็นอายตนะ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาบท
ทั้งหลายมีว่า เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งอรูปาวจรฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมเป็นต้น ฯ 
 (330) สัญญาแห่งอรูปาวจรฌานนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรม ชื่อว่ามีอยู่ก็หามิได้ เพราะ
สัญญาที่หยาบไม่มี และทั้งอรูปาวจรฌานนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรม ชื่อว่าไม่มีสัญญา คือสัญญาไม่มี
อยู่ ก็หามิได้ เพราะสัญญาที่ละเอียดยังมีอยู่ เพราะเหตุนั้น อรูปาวจรฌานนั้น ชื่อว่าเนวสัญญา-
นาสัญญะ ฯ 
 ความมีอยู่ หามิได้ ชื่อว่าอภาวะ ฯ สัญญาชื่อว่าสุขุมา เพราะท าให้เป็นสุข คือเสวยอารมณ์ 
ฯ สุข-ธาตุมีความหมายว่า กระท าให้ เป็นสุข, ลง อุม ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตี เต             
ณฺวาทโย1686 ฯ จ-ศัพท์ ประกอบในที่มิใช่ฐานะ ควรประกอบเป็น อภาวโต จ อตฺถิตาย จ ฯ ความเป็น
แห่งความมีอยู่  ชื่อว่าอัตถิตา ฯ น อักษรในบทว่า เนว บอกความปฏิ เสธ  ฯ เอว-ศัพท์ เป็น            
สันนิฏฐานัตถะ (มีความหมายว่า ตัดสินข้อความอย่างแน่นอน แปลว่า นั่นเทียว) ฯ น อักษรในบทว่า 
นาปิ เป็นบทปฏิเสธ ฯ อปิ-ศัพท์ มุ่งเอาการปฏิเสธข้างต้น ฯ สัญญาของอรูปาวจรฌานนั้น ไม่มี เพราะ
เหตุนั้น อรูปาวจรฌานนั้น จึงชื่อว่าอสัญญะ ฯ บทว่า อสญฺ  ไขความเป็น อวิชฺชมานสญฺ  ฯ สัญญา
ของอรูปาวจรฌานนั้น ไม่มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอวิชชมานสัญญะ ฯ 
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 บทว่า โอฬาริกาย เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สญฺ าย ฯ บทว่า สญฺ าย เป็นบทสัมพันธะ
ในบทว่า อภาวโต ฯ บทว่า อภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า เนว อตฺถิ ฯ บทว่า สุขุมาย จ เป็นบท        
วิเสสนะของบทว่า สญฺ าย ฯ บทว่า สญฺ าย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อตฺถิตาย ฯ บทว่า อตฺถิตาย 
เป็นบทเหตุในบทว่า นาปิ อตฺถิ ฯ บทว่า เนว เป็นบทปฏิเสธในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อสฺส เป็นบท
สัมปทานะในบทว่า เนว อตฺถิ ฯ บทว่า สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อสฺส ฯ บทว่า 
สญฺ า เป็นบทกัตตาในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า นาปิ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า อตฺถิ ฯ บทว่า อสญฺ   
อวิชฺชมานสญฺ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 ท่านอาจารย์กล่าวสรูปว่า จตุตฺถารูปชฺฌาน  เพราะรูปวิเคราะห์นั้นกล่าวถึงความท่ัวไปของ
พหุพพีหิสมาส ฯ อันเป็นที่ 4 ด้วย อันเป็นที่ 4 นั้น เป็นอรูปฌานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุตถา-
รูปัชฌานะ มีองค์ฌาน 2 คือ สุขและเอกัคคตา ฯ สัญญาของอรูปาวจรฌานที่ 4 นั้น มีอยู่ก็หามิได้  
นั่นเทียว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเนวสัญญะ ฯ สัญญาของอรูปาวจรฌานที่ 4 นั้น มีอยู่ก็หามิได้ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอสัญญะ ฯ ความไม่มีสัญญา หามิได้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านาสัญญะ ฯ อันมีอยู่ก็หา
มิได้ด้วย อันมีอยู่ก็หามิได้นั้น ไม่มีสัญญาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญะ ฯ 
 (331) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า ถ้าเมื่ อการได้อรูปาวจรฌานที่  4 มีอยู่  ก็ควรกล่าวว่า    
เนวสญฺ านาสญฺ  ดังนี้ จึงกล่าวว่า ทีฆํ กตฺวา ปน เนวสญฺ านาสญฺ นฺติ วุตฺตํ ดังนี้ ฯ แต่ท่าน
อาจารย์ท าทีฆะ เพ่ือความสวยงามของค า แล้วกล่าวว่า เนวสญฺ านาสญฺ ฯ ทีฆะ อ ใน เนวสญฺ -
ศัพท์ เป็น อา ด้วยสูตร ทีฆ 1687 ฯ 
 บทว่า ทีฆ  เป็นบทกรรมในบท่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
วุตฺต  ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ  
 (332) ประกอบความว่า เนวสัญญานาสัญญะนั่นแล ชื่อว่าเป็นอายตนะ เพราะนับเนื่อง
ในมนายตนะและในธัมมายตนะ เพราะเหตุนั้น อรูปาวจรที่ 4 นั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ฯ 
 ในบทว่า เนวสญฺ านาสญฺ  นี้ ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เหตุของชื่อว่า อรูปาวจรฌานที่ 4 
ย่อมได้อรูปาวจรฌานที่ 3 เป็นอารมณ์ หาเป็นอารมณ์เองไม่ เพราะเหตุนั้น จึงไม่อาจกล่าวค าว่า เนว
สัญญานาสัญญานั่นแล ชื่อว่าเป็นอายตนะ เพราะเป็นที่อาศัยแห่งอรูปาวจรฌานที่ 4 นั้น เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าอายตนะ จึงได้กล่าวว่า มนายตนธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตา-เพราะนับเนื่องในมนายตนะ 
และในธัมมายตนะ ฯ ถามว่า ก็เพราะกล่าวว่า จตุตฺถารูปชฺฌาน -อรูปาวจรฌานที่ 4 ดังนี้ ก็ควรกล่าว
เพียงเท่านี้ว่า ธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตา-เพราะนับเนื่องในธัมมายตนะ ดังนี้ ไม่ควรกล่าวถึงมนายตนะ 
มิใช่หรือ ฯ เฉลยว่า ความจริง ก็เพราะกล่าวไว้ในประโยคว่า อสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส-แห่งอรูปาวจร
ฌานที่  4 นั้น พร้อมทั้งสัมปยุตตธรรม ดังนี้  แม้จิตก็ย่อมได้ในความไม่เป็นประธานในบทว่า       
เนวสญฺ านาสญฺ  ฯ ก็ท่านอาจารย์กล่าวบทว่า จตุตฺถารูปชฺฌาน  หมายเอาฌานที่เป็นประธาน ฯ 
ย่อมได้จิตบางดวง ก็ท่านอาจารย์มุ่งถึงบทว่า กุสลจิตฺต  จึงท าวิเคราะห์ว่า กุศลจิตสัมปยุตด้วย       
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ฯ ก็รูปวิเคราะห์ว่า เนวสญฺ า-
นาสญฺ ายตนสมฺปยุตฺต  กุสลจิตฺต  นี้ ไม่มีศัพท์ว่า จิตฺเตน สมฺปยุตฺต  จิตฺต  ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะมี
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ในบทว่า ฌานสฺส เนวสญฺ านาสญฺ ายตนา ฯ มนายตนะด้วย ธัมมายตนะด้วย ชื่อว่ามนายตน -     
ธัมมายตนะ ความนับเนื่องในมนายตนะและธัมมายตนะ ชื่อว่ามนายตนธัมมายตนปริยาปันนะ ความ
เป็นแห่งความนับเนื่องในมนายตนะแลธัมมายตนะ ชื่อว่ามนายตนธัมมายตนปริยาปันนัตตะ ฯ 
 บทว่า เนวสญฺ านาสญฺ เมว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า อายตน  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า 
มนายตนธมฺมายตนปริยาปนฺนตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า อายตน  ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (333) อายตนะคือเนวสัญญานาสัญญะ ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นกัมมธารย-
สมาส ฯ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า อถวา ไว้ เพราะก าหนดเนื้อความของค าแม้อ่ืน ฯ ประกอบความว่า 
สัญญานั่นเอง ชื่อว่ามีสัญญาก็หามิได้ เพราะกิจแห่งสัญญาที่แจ่มชัด กล่าวคือความถึงภาวะเป็น
อารมณ์แห่งวิปัสสนาแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่มี และชื่อว่าไม่มีสัญญาก็หามิได้ เพราะสัญญายังมี
อยู่ โดยธรรมชาติที่ละเอียดที่ยังเหลือจากสังขาร ดุจเตโชธาตุในน้ าร้อน ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าเนวสัญญานาสัญญา ฯ เนวสัญญานาสัญญานั่นแล ชื่อว่าเป็นอายตนะ เพราะเป็นที่อาศัยเป็นต้น 
แห่งฌานนี้พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม เพราะฉะนั้น อรูปาวจรฌานที่ 4 นั้น จึงชื่อว่าเนวสัญญานา-
สัญญายตนะ ฯ จ-ศัพท์ในบทว่า สญฺ า จ มีความหมายว่า เอว-ศัพท์ ฯ ใช้เป็น สญฺ าว ก็มี ฯ ชื่อว่า
วิปัสสนะ เพราะเห็นโดยอาการต่าง ๆ ได้แก่สัญญา ฯ ความเป็นแห่งอารมณ์ ชื่อว่าโคจรภาวะ ฯ ความ
เบื่อหน่าย คือคลายก าหนัด ชื่อว่านิพเพทะ ฯ นิ บทหน้า วิทิ-ธาตุมีความหมายว่า ก าหนัด, ลง ณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ1688, ลบ ณฺ อนุพันธ์และท าการวุทธิ, ซ้อน วฺ, เปลี่ยน วฺว เป็ฯ พฺพ ฯ การให้
เกิดความเบื่อหน่าย ชื่อว่านิพเพทชนนะ กล่าวคือการให้เกิดความเบื่อหน่าย ชื่อว่านิพเพทชนน -     
สังขาตะ ฯ ความเป็นไปอย่างแจ่มชัด ชื่อว่าปฏุ เป็นภาวสาธนะ ฯ ปฏ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง ณุ 
ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1689, ไม่วุทธิ ฯ กิจแห่งสัญญา ชื่อว่าสัญญากิจจะ 
อันแจ่มชัดด้วย อันแจ่มชัดนั้น เป็นกิจแห่งสัญญาด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฏุสัญญากจิจะ ฯ ความ
มีอยู่ หามิได้ ชื่อว่าอภาวะ ฯ จ-ศัพท์ วางไม่ถูกท่ีไม่ตรงต าแหน่ง ควรวางเป็น เนวสญฺ า จ อสญฺ า จ 
ฯ น้ า ชื่อว่าอุณหะ เพราะร้อน ฯ อุส-ธาตุมีความหมายว่า เร่าร้อน-เผาไหม้, ลง ห ปัจจัย ด้วยสูตร 
กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1690, เปลี่ยน ส เป็น ณ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน   ทีฆวิปรีตา
เทสโลปาคมา จ1691, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1692 ฯ อันร้อนด้วย อันร้อนนั้น เป็น
น้ าด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุณโหทกะ ฯ ชื่อว่าเตชะ เพราะลับให้คม ฯ ติช-ธาตุมีความหมายว่า 
ลับให้คม, การลับให้คม ชื่อว่าติกขตา, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ1693 ฯ ชื่อว่าธาตุ 
เพราะทรงลักษณะไว้ ฯ ธา-ธาตุมีความหมายว่า ทรงไว้, ลง ตุ ปัจจัย ด้วยสูตร หนาทีหิ ณุนุตโว1694 ฯ 
ธาตุคือเดช ชื่อว่าเตโชธาตุ ฯ ชื่อว่าสังขาระ เพราะถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่ง คือในบรรดาฌานอย่าง
ต่ า มีสัญญาอย่างหยาบเป็นต้น ฯ ส  บทหน้า กร-ธาตุมีความหมายว่า ท า, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิ
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สรุชปทาทิโต ณ1695, เปลี่ยน กร เป็น ขร ด้วยสูตร ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ขขรา วา ตปฺปจฺจเยสุ จ1696 
ฯ สัญญา ชื่อว่าอวเสสะ เพราะเหลือลง ฯ สิส-ธาตุมีความหมายว่า ไม่ประกอบทั้งปวง-หลงเหลืออยู่, 
ลง ณ ปัจจัย ฯ อันเหลือจากสังขาร ชื่อว่าสังขาราวเสสะ อันเหลือจากสังขารด้วย อันเหลือจากสังขาร
นั้น เป็นธรรมชาติที่ละเอียดด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าสังขาราวเสสสุขุมะ ความเป็นแห่งธรรมชาติที่
ละเอียดอันเหลือจากสังขาร ชื่อว่าสังขาราวเสสสุขุมภาวะ ฯ ความเป็นแห่งสัญญาที่มีอยู่ ชื่ อว่าวิช
ชมานัตตะ ฯ  
 ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า นิสฺสยาทิภาวโต ไว้เพ่ือแสดงความหมายของ อายตน-ศัพท์ ใน
ที่นี้  ฯ ชื่อว่านิสสยะ เพราะถูกอาศัย คือนิสสยปัจจัย เป็นกัมมสาธนะ ฯ นิ บทหน้า สิ -ธาตุมี
ความหมายว่า เสพ-คบ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1697 ฯ ที่อาศัยเป็นเบื้องต้นแห่ง
ปัจจัยเหล่าใด ปัจจัยเหล่านั้น ชื่อว่านิสสยาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอา สหชาตปัจจัย อัญญมัญญ-
ปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย ฯ ความเป็น ชื่อว่าภาวะ ความเป็นโดยปัจจัย
ทั้งหลายมีนิสสยปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่านิสสยาทิภาวะ ฯ ด้วยบทว่า นิสฺสยาทิภาวโต นี้ ท่านอาจารย์จึง
แสดงรูปวิเคราะห์อธิบายว่า ชื่อว่าอายตนะ เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยและเพราะเป็นที่ตั้งเหตุ ฯ อายตน -
ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อากร-บ่อเกิด, สโมสรณฏฺ าน-สถานที่ประชุม, สญฺชาติเทส-สถานที่เกิด, 
อธิฏฺ าน-สถานที่อาศัย และการณ-เหตุ ฯ แต่ในที่นี้ เพราะกล่าว อธิฏฺ าน-ที่ตั้งอาศัยไว้ตอนหลัง จึง
กล่าว นิสฺสย-ที่อาศัยไว้ตอนต้น ฯ ก็ท่านอาจารย์กล่าว อาทิ-ศัพท์หมายเอาเนื้อความของเหตุ ฯ ก็
สหชาตปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่าเหตุ เพราะฉะนั้น ด้วย อาทิ-ศัพท์ จึงหมายเอาสหาชาตปัจจัยเป็นต้น ฯ  
 บทว่า สญฺ า เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า วิปสฺสนาย เป็นบทสัมปทานะในบทว่า โคจร- ฯ บท
ว่า โคจรภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า คนฺตฺวา ฯ บทว่า คนฺตฺวา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า -ชนน- ฯ บท
ว่า นิพฺเพทชนนสงฺขาตสฺส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปฏุสญฺ ากิจฺจสฺส ฯ บทว่า ปฏุสญฺ ากิจฺจสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อภาวโต ฯ บทว่า อภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า เนวสญฺ า ฯ บทว่า เนว 
เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า สญฺ า จ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อุณฺโหทเก เป็นบทอาธาระในบทว่า เตโชธาตุ 
ฯ บทว่า เตโชธาตุ เป็นบทอุปมา ฯ วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า สงฺขาราวเสสสุขุมภาเวน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิชฺชมานตฺตา ฯ บทว่า วิชฺชมานตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า น อสญฺ า ฯ 
น-ศัพท์เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า อสญฺ า เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทเหตุ ฯ บทว่า สา เอว เป็น
บทสัญญี ฯ บทว่า อายตน  เป็นบทสัญญา ฯ สองบทว่า อิมสฺส สสมฺปยุตฺตธมฺมสฺส เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า ฌานสฺส ฯ บทว่า ฌานสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นิสฺสย- ฯ บทว่า นิสฺสยาทิภาวโต เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า อายตน  ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสภาวเหตุในบทว่า เนวสญฺ านาสญฺ ายตน  ฯ 
บทว่า เนวสญฺ านาสญฺ ายตน  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า ไม่มีสัญญา ก็หามิได้ ชื่อว่านาสัญญา ไม่มีสัญญาด้วย ไม่มีสัญญานั้น เป็น
ฌานที่ไม่มีสัญญาก็หามิได้ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญา เนวสัญญานาสัญญานั่นแล 
เป็นอายตนะ แห่งอรูปาวจรฌานนี้พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม เพราะฉะนั้น อรูปาวจรฌานนั้น จึงชื่อว่า 
เนวสัญญานาสัญญาตนะ เป็นพหุพพีหิสมาส ฯ 
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 (334) ท่านอาจารย์เริ่มต้นค าว่า สญฺ าวเสน เป็นต้น เพ่ือห้ามความสงสัยว่า ก็ใน       
อรูปาวจรฌานที่ 4 นี้ สัญญาเท่านั้น เป็นสภาวธรรมละเอียด หาใช่สภาวธรรมเหล่าอ่ืนไม่ ฯ ประกอบ
ความว่า ก็การก าหนดฌานด้วยอ านาจสัญญา ในอรูปาวจรฌานที่ 4 นี้  เป็นเพียงตัวอย่าง แม้
สภาวธรรมทั้งหลาย มีเวทนาเจตสิกเป็นต้น ในฌานนั้น ก็เป็นเนวเวทนานาเวทนาเป็นต้นเหมือนกัน
แล ฯ 
 ความเกี่ยวข้องแห่งสัญญา ชื่อว่าสัญญาวสะ ฯ จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ การก าหนด 
ชื่อว่าอุปลักขณะ การก าหนดฌาน คือการท าสัญญาณ ชื่อว่าฌานุปลักขณะ ฯ ศัพท์ทั้งหมดถูกถือเอา
ด้วยศัพท์บางส่วนนั่น ชื่อว่านิทัสสนะ นิทสฺสน  นั่นเอง เป็น นิทสฺสนมตฺต  ฯ มตฺต-ศัพท์ มีความเป็น  
อวธารณะ เป็นสันนิฏฐานัตถะ ฯ ก็การถือเอาศัพท์ทั้งหมด ด้วยศัพท์บางส่วน พึงทราบว่า ชื่อว่า   
นิทัสสนะ ในที่นี้ มีอันให้รู้ถึงโคตรภูญาณ ฯ เวทนาเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมมีจิตเป็นต้นเหล่าใด ธรรมมี
จิตเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเวทนาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาสัมปยุตธรรม 29 อย่าง ฯ ด้วย อปิ-
ศัพท์ ย่อมรวบรวมสัญญาเท่านั้น เป็นสภาวธรรมที่ละเอียด ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาอย่างเดียวก็หา
มิได้ ฯ บทว่า ตสฺมึ ฌาเน คือ ในอรูปาวจรฌานที่ 4 นั้น ฯ เนวเวทนานาเวทนาเป็นเบื้องต้นแห่ง    
เนวจิตตังนาจิตตังเป็นต้นเหล่าใด เนวจิตตังนาจิตตังเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าเนวเวทนานาเวทนาทิกะ ฯ 
ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต1698 ฯ เอว-ศัพท์ เป็นสันนิฏฐานัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นสมาปันนะ ฯ 
 บทว่า สญฺ าวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปลกฺขณ  ฯ บทว่า เอตฺถ  เป็นบท
อาธาระในบทว่า ฌาน- ฯ บทว่า ฌานูปลกฺขณ  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า นิทสฺสนมตฺต  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ฌานูปลกฺขณ  ฯ บทว่า เวทนาทโยปิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ตสฺมึ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ฌาเน ฯ บทว่า ฌาเน เป็นบทอาธาระในบทว่า เนวเวทนานาเวทนาทิกาเยว ฯ บทว่า เนวเวทนานา-
เวทนาทิกาเยว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เวทนาทโยปิ ฯ กุศลจิตที่สัมปยุตด้วยเนวสัญญาสัญญายตน
ฌาน ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต เป็นมัชเฌโลปตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
 (335) ฯ ก็ด้วย ปิ ศัพท์ ในบทว่า จตฺตาริปิ นี้ ท่านอาจารยร์วบรวมเทศนา 16 ครั้ง คือนัย
ที่อารมณก์ับปฏิปทาเจือปนกัน และประภทแห่งนัยที่มาในพระบาลีแม้อ่ืนอีก ฯ 
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ อารมณ์ด้วย ปฏิปทาด้วย ชื่อว่าอารัมมณปฏิปทา ฯ อันเจือ
ปนด้วยอารมณ์และปฏิปทา ชื่อว่าอารัมมณปฏิปทามิสสกะ อันเจือปนด้วยอารมณ์และปฏิปทาด้ วย 
อันเจือปนด้วยอารมณ์และปฏิปทานั้น เป็นนัยด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอารัมมณปฏิปทามิสสกนยะ 
ความเกี่ยวข้องแห่งนัยที่อารมณ์และปฏิปทาเจือปน ชื่อว่าอารัมมณปฏิปทามิสสกนยวสะ ฯ 10 อันยิ่ง
ด้วย 6 ชื่อว่าโสฬสะ อันเป็นไปในวาระ 16 ครั้ง ชื่อว่าโสฬสักขัตตุกะ ฯ ลง กฺขตฺตุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุ1699 ฯ ลง ก ปัจจัย ในสกัตถะ ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ในสูตร สพฺพโต โก1700 ฯ จิต
ถูกแสดงด้วยสัททชาตินั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเทสนา 16 ครั้งด้วย 16 ครั้งนั้น เป็นเทศนาด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโสฬสักขัตตุกเทสนา, ลบนิคคหิต ด้วยสูตร พฺยญฺชเน จ1701 ฯ บทว่า อญฺ มฺปิ 
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คือ สุทธิกะแต่ละอย่าง อารมณ์แต่ละอย่าง และปฏิปทาแต่ละอย่างด้วย ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งเอาเทศนา 16 
ครั้ง ฯ จ-ศัพท์ วางไม่ถูกที่ไม่ตรงต าแหน่ง ควรวางเป็น โสฬสกฺขตฺตุกเทสน  จ อาคตนยเภทญฺจ ฯ บท
ว่า ปาลิย  คือ ในพระบาลีธัมมสังคณี ฯ ชื่อว่าปาลิ เพราะรักษาเนื้อความ (พระพุทธพจน์) ไว้ หมายถึง
ตันติ-แบบแผน ฯ ปา-ธาตุมีความหมายว่า รักษา, ลง ลิ ปัจจัย ด้วยสูตร ปาโต ลิ ฯ ความต่างกันแห่ง
นัย ชื่อว่านยเภทะ ความต่างกันแห่งนัยอันมาแล้ว ชื่อว่าอาคตนยเภทะ คือประเภทแห่งนัยมีสุทธิกะ
แต่ละอย่างเป็นต้น ฯ 
 บทว่า ปิสทฺเทน เป็นบทกรณะในบทว่า สงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบท
ว่า ปิสทฺเทน ฯ บทว่า อารมฺมณปฏิปทามิสฺสกนยวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โสฬส- ฯ สอง
บทว่า โสฬสกฺขตฺตุกเทสน  อาคตนยเภท  เป็นบทกรรมในบทว่าสงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า อญฺ มฺปิ จ เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า อาคตนยเภท  ฯ บทว่า ปาลิย  เป็นอาธาระในบทว่า อาคต- ฯ 
 (336) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความของคาถา จึงกล่าวว่า อาลมฺพน- เป็นต้น ฯ          
อรูปาวจรจิต ย่อมมี 4 ประการ โดยประเภทแห่งอารมณ์ทั้งหลาย คือ แห่งอารมณ์ทั้งหลาย กล่าวคือ 
กสิณ อากาศ วิญญาณ และความไม่มีวิญญาณนั้น ที่พระโยคาวจรพึงล่วงเลยไป และแห่งอารมณ์
ทั้งหลาย 4 มีอากาศเป็นต้น ที่พระโยคาวจรพึงหน่วงเหนี่ยว ฯ 
 บทว่า อาลมฺพนาน  ไขความเป็น โคจราน  ฯ ชื่อว่าอติกกมิตัพพะ เพราะพึงถูกล่วงเลยไป 
ฯ ความไม่มีแห่งวิญญาณนั้น ชื่อว่าตทภาวะ ฯ กสิณด้วย อากาศด้ วย วิญญาณด้วย ความไม่มี
วิญญาณนั้นด้วย ชื่อว่ากสิณากาสวิญญาณตทภาวะ ฯ กล่าวคือ กสิณ อากาศ วิญญาณและความไม่มี
วิญญาณนั้น ชื่อว่ากสิณากาสวิญญาณตทภาวสังขาตะ ฯ ชื่อว่าอาลัมพิตัพพะ เพราะถูกกระท าให้เป็น
อารมณ์ ฯ จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น อติกฺกมิตพฺพาน  จ อาลมฺพิตพฺพาน  จ ฯ อากาศเป็นเบื้องต้นแห่ง
อารมณ์เหล่าใด อารมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าอากาสาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาอรูปาวจรจิตที่ 3 อันถึง
ความไม่มีวิญญาณ ฯ มีอากาศเป็นต้นด้วย มีอากาศเป็นต้นนั้น เป็นอารมณ์ 4 ด้วย เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อว่าอากาสาทิจตุ ฯ 
 บทว่า อาลมฺพนาน  โคจราน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปเภเทน ฯ สี่บทว่า อติกฺกมิ-     
ตพฺพาน  กสิณากาสวิญฺ าณตทภาวสงฺขาตาน  อาลมฺพิตพฺพานญฺจ อากาสาทิจตุนฺน  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า โคจราน  ฯ บทว่า ปเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า อารุปฺปมานส  
เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ 
 (337) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงไขเนื้อความนั้นนั่นแล จึงกล่าวว่า ตํ หิ เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า ความจริง อรูปาวจรจิตนั้น ล่วงเลยกสิณนิมิตท่ีเป็นอารมณ์แห่งปัญจมฌานไป หน่วง
เหนี่ยวอากาศที่พระโยคาวจรได้มาด้วยการเพิกกสิณนั้นแล้ว ล่วงเลยแม้อากาศนั้น ไปหน่วงเหนี่ยว
วิญญาณที่เป็นไปในอากาศนั้นแล้ว ล่วงเลยแม้วิญญาณนั้น ไปหน่วงเหนี่ยวความไม่มีกิเลสเป็นเครื่อง
ย่ ายี ซึ่งเป็นความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นแล้ว แล้วล่วงเลยแม้ความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ ายีนั้น ไปหน่วง
เหนี่ยวอรูปาวจรวิญญาณที่ 3 ที่เป็นไปในความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ ายีนั้น ย่อมเป็นไปตามล าดับ แต่
จะยึดอารมณ์แม้แห่งอรูปาวจรฌานที่มีมาก่อน ๆ ด้วยอ านาจล่วงเลยองค์ที่มีมาก่อน ๆ เป็นไป       
ดุจรูปาจรกุศลจิต ก็หามิได้ ฯ 
 ห-ิศัพท์ เป็นวิตถารโชตกะ ฯ ไม่ล่วงเลยล าดับ ชื่อว่ายถากกมะ ฯ อารมณ์แห่งปัญจมฌาน 
ชื่อว่าปัญจมัชฌานาลัมพนะ ฯ บทว่า กสิณนิมิตฺต  คือ ปฏิภาคนิมิตกล่าวคือกสิณ ฯ นิมิตคือกสิณ ชื่อ
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ว่ากสิณนิมิตตะ ฯ การเพิกถอนกสิณนิมิตนั้น ชื่อว่าตทุคฆาฏนะ อันพระโยคาวจรได้ด้วยการเพิกถอน
กสิณนิมิตนั้น ชื่อว่าตทุคฆาฏนลัทธะ ฯ บทว่า ตมฺปิ คือ ซึ่งอากาศ ฯ บทว่า ตตฺถ คือในอากาศ ฯ บท
ว่า ตมฺปิ คือ ซึ่งอรูปาวจรจิตที่ 1 ฯ ความไม่มีแห่งอรูปาวจรจิตที่ 1 นั้น ชื่อว่าตทภาวะ ความไม่มี    
อรูปาวจรจิตที่ 1 นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตทภาวภูตะ ฯ ความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ ายี ชื่อ
ว่านัตถิภาวะ ฯ ความเป็นแห่งความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ ายี ชื่อว่าอกิญจนภาวะ ฯ บทว่า ตมฺปิ คือ 
ความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ ายี ฯ ปิ-ศัพท์ทั้ง 3 มุ่งถึงกันและกัน ฯ บทว่า ตตฺถ คือ ในความไม่มีกิเลส
เป็นเครื่องย่ ายี ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ บทว่า ปุริมปุริมองฺคาติกฺกมนวเสน คือ ด้วยอ านาจ
ล่วงเลยองค์ฌานมีวิตกเป็นต้น ฯ องค์ฌานที่มีมาก่อน ชื่อว่าปุริมอังคะ การล่วงเลย ชื่อว่าอติกกมะ 
การล่วงเลยองค์ฌานที่มีมาก่อน ชื่อว่าปุริมอังคาติกกมะ ความเกี่ยวข้องแห่งการล่วงเลยองค์ฌานที่มี
มาก่อน ชื่อว่าปุริมอังคาติกกมวสะ ฯ บทว่า ปุริมปุริมสฺสาปิ คือ ปฐมฌานเป็นต้น ฯ อันมีมาก่อนด้วย 
อันมีมาก่อนด้วย ชื่อว่าปุริมปุริมะ ฯ อปิ-ศัพท์ ย่อมรวบรวมว่า มิใช่การล่วงเลยองค์ฌานที่มีมาก่อน
อย่างเดียวก็หามิได้ ฯ บทว่า อารมฺมณ  คือ อารมณ์มีกสิณเป็นต้น ฯ 
 บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ยถากฺกม  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปญฺจมชฺฌานาลมฺพน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กสิณนิมิตฺต  ฯ บทว่า กสิณนิมิตฺต  
เป็นบทกรรมในบทว่า อติกฺกมฺม ฯ บทว่า อติกฺกมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บท
ว่า ตทุคฺฆาฏนลทฺธ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากาส  ฯ บทว่า อากาส  เป็นบทกรรมในบทว่า 
อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า อาลมฺพิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ตมฺปิ เป็นบท
กรรมในบทว่า อติกฺกมฺม ฯ บทว่า อติกฺกมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า 
ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺต  ฯ บทว่า ปวตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วิญฺ าณ  ฯ บทว่า  
วิญฺ าณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า อาลมฺพิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
ปวตฺตติ ฯ บทว่า ตมฺปิ เป็นบทกรรมในบทว่า อติกฺกมฺม ฯ บทว่า อติกฺกมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาใน
บทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า ตทภาวภูต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อากิญฺจนภาว  ฯ บทว่า อากิญฺจน-
ภาว  เป็นบทกรรมในบทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า อาลมฺพิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ปวตฺตติ 
ฯ บทว่า ตมฺปิ เป็นบทกรรมในบทว่า อติกฺกมฺม ฯ บทว่า อติกฺกมฺม เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า 
อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺต  ฯ บทว่า ปวตฺต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ตติยารูปวิญฺ าณ  ฯ บทว่า ตติยารูปวิญฺ าณ  เป็นบทกรรมในบทว่า อาลมฺพิตฺวา ฯ บทว่า อาลมฺพิตฺวา 
เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า ปวตฺตติ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า รูปาวจร-
กุสล  เป็นบทอุปมา ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า ปุริมปุริมองฺคาติกฺกมนวเสน เป็นบท  
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตติ ฯ บทว่า ปุริมปุริมสฺสาปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อารมฺมณ  ฯ บทว่า 
อารมฺมณ  เป็นบทกรรมในบทว่า คเหตฺวา ฯ บทว่า คเหตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า น ปวตฺตติ 
ฯ 
 (338) ท่านอาจารย์เมื่อจะน าค าในอรรถกถาที่มีเนื้อความอันตนกล่าวด้วยบทว่า ตํ หิ  
เป็นต้นให้ส าเร็จ จึงกล่าวว่า เตนาหุ เป็นต้น ฯ เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า 
อารมฺมณาติกฺกมโต จตสฺโสปิ ภวนฺติมา องฺคาติกฺกมเมตาสํ น อิจฺฉนฺติ วิภาวิโน ดังนี้ ฯ อรูปสมาบัติ
แม้ทั้ง 4 นี้ ย่อมมีโดยการล่วงเลยอารมณ์ ฯ บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ปรารถนาการล่วงเลยองค์แห่ง 
อรูปสมาบัติทั้ง 4 ประการเหล่านี้ ฯ 
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 การล่วงเลยอารมณ์ ชื่อว่าอารัมมณาติกกมะ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ การล่วงเลยองค์ 
ชื่อว่าอังคาติกกมะ ฯ ชื่อว่าวิภาวี เพราะประกาศเนื้อความให้แจ่งชัด ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาหุ ฯ บทว่า อาจริยา เป็นบทกัตตาในบทว่า อาหุ ฯ บท
ว่า อารมฺมณาติกฺกมโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภวนฺติ ฯ สองบทว่า จตสฺโสปิ อิมา เป็นบท     
วิเสสนะของบทว่า อรูปสมาปตฺติโย ฯ บทว่า อรูปสมาปตฺติโย เป็นบทกัตตาในบทว่า ภวนฺติ ฯ บทว่า    
องฺคาติกฺกม  เป็นบทกรรมในบทว่า อิจฺฉนฺติ ฯ บทว่า เอตาส  เป็นบทกิริยาสัมพันธะในบทว่า อติกฺกม  ฯ 
น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า วิภาวิโน เป็นบทกัตตาในบทว่า อิจฺฉนฺติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะ
ของบทว่า วจน  ฯ บทว่า วจน  เป็นบทกรรมในบทว่า อาหุ ฯ การพรรณนาอรูปาวจรจิต ชื่อว่า        
อรูปาวจรวัณณนา 

วาจาประกอบความอรูปาวจรจิต จบ ฯ 
 

3.7 การอธิบายประกอบเนื้อความศัพท์เรื่องโลกุตตรจิต 
 (339) ท่านอาจารย์กล่าวว่า อิทานิ เป็นต้น เพ่ือจะท าการพรรณนาโลกุตตรกุศลจิตต่อไป 
ฯ บัดนี้ ท่านอาจารย์หวังจะจ าแนกแสดงโลกุตตรกุศลจิตออกเป็น 4 ดวง โดยการประกอบด้วยมรรค 
4 และโลกุตตรวิบากจิต ออกเป็น 4 ประการ โดยความเป็นไปคล้อยตามโลกุตตรกุศลจิตนั้น จึงกล่าว
ค าว่า โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า จตุมคฺคโยคโต คือประกอบด้วยมรรค 4 มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ฯ มรรคทั้งหลาย 
4 ชื่อว่าจตุมัคคะ การประกอบ ชื่อว่าโยคะ การประกอบด้วยมรรค 4 ชื่อว่าจตุมัคคโยคะ ฯ จ-ศัพท์ 
ควรประกอบเป็น โลกุตฺตรกุสลญฺจ ผลญฺจ ฯ อันคล้อยตามโลกุตตรกุศลจิตนั้น ชื่อว่าตทนุรูปะ ฯ 
ความเป็นไปแห่งผลจิต ชื่อว่าปวัตติ ความเป็นไปโดยคล้อยตามผลจิตนั้น ชื่อว่าตทนุรูปปวัตติ ฯ 
  บทว่า อิทานิ เป็นกาลสัตตมีในบทว่า วุตฺต  ฯ สองบทว่า โลกุตตรกุสล  ผลญฺจ เป็นบท
กรรมในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ สองบทว่า จตุมคฺคโยคโต ตทนุรูปปฺปวตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
จตุธา ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภชิตฺวา ฯ บทว่า วิภชิตฺวา เป็นบทปุพพกาล-
กิริยาในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ทสฺเสตุิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า โสตาปตฺติมคฺค-
จิตฺตนฺติอาท ิเป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 (340) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ความหมายของส่วนย่อย จึงกล่าวว่า นิพฺพาน- เป็นต้น ฯ 
อริยมรรคมีองค์ 8 บัณฑิตเรียกว่า โสตะ เพราะไหลตรงไปพระนิพพาน คือเพราะเข้าถึงพระนิพพาน 
หรือเพราะเป็นเช่นกับกระแสน้ า โดยไหลไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพาน ฯ 
 บทว่า นิพฺพานมฺปติสวนโต คือ เพราะไหลเจาะจงตรงไปพระนิพพาน ฯ การไหลไป ชื่อว่า
สวนะ ฯ สุ-ธาตุมีความหมายว่า ไหลไป, สวนะ คือการไหลไป, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ ยุ1702 
ฯ บทว่า สวนโต ไขความเป็น อุปคมนโต ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ การเข้าถึง ชื่อว่าอุปคมนะ ฯ ชื่อ
ว่ามหา เพราะใหญ่ ฯ ชื่อว่าสมุททะ เพราะเป็นที่ให้เกิดปีติและโสมนัสแก่สัตว์ทั้งหลายมีปลาและ
มังกรเป็นต้น ที่อาศัยตนอยู่ ฯ ส  บทหน้า อุทิ-ธาตุมีความหมายว่า เกิด-ให้เกิด, ปสวนะ คือการให้เกิด, 
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ลง ท ปัจจัย ด้วยสูตร รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ1703 ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ชื่อว่าสมุททะ 
เพราะเป็นที่มีเกลือเท่ากับน้ า คือทะเลตามปกติ เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาส ฯ ซ้อน ทฺ ด้วยสูตร ปรเทฺว-
ภาโว าเน1704 ฯ สมุทรอันใหญ่ ชื่อว่ามหาสมุททะ มหาสมุทรคือพระนิพพาน ชื่อว่านิพพานมหา-
สมุททะ ฯ ชื่อว่านิพพานมหาสมุททนินนะ เพราะน้อมไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพาน ได้แก่ มรรค ฯ  
นิ บทหน้า นมุ-ธาตุมีความหมายว่า นอบน้อม, ลง กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิ จ 1705 ฯ ความเป็นแห่ง
มรรคที่น้อมไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพาน ชื่อว่านิพพานมหาสมุททนินนตา ฯ ชื่อว่าโสตะ เพราะไหล
ไปสู่มหาสมุทร คือกระแสน้ า ฯ สุ-ธาตุมีความหมายว่า ไหลไป, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร ฉทาทีหิ 
ตตฺรณฺ1706 ฯ ชื่อว่าสทิสะ เพราะเห็นเหมือนกัน เหมือนกับกระแสน้ า ชื่อว่าโสตสทิสะ ความเป็น
เหมือนกับกระแสน้ า ชื่อว่าโสตสทิสัตตะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นวิกัปปัตถะ ฯ 
 บทว่า นิพฺพาน  เป็นบทวิกัปปวจนียะในบทว่า ปติ- ฯ บทว่า ปติ เป็นบทวิเสสนะในบทว่า 
สวนโต ฯ บทว่า สวนโต เป็นบทเหตุในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า นิพฺพานมหาสมุทฺทนินฺนตาย เป็นตติยา-
วิเสสนะในบทว่า -สทิส- ฯ บทว่า  โสตสทิสตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า โสโต เป็นบท 
อาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า วุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ  
 (341) ชื่อว่าโสตะ เพราะไหลไป คือเข้าถึงพระนิพพาน  ฯ ในรูปวิเคราะห์ที่ 2 ฯ ชื่อว่า  
โสตะ เพราะเป็นเหมือนกับกระแสน้ า เป็นรูปวิเคราะห์ของตัทธิต ฯ ค าว่า โสตะ ในที่อ่ืน เป็นชื่อของ
ผลจิตก็มี เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าว อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค-อริยมรรคมีองค์ 8 ฯ 
 บทว่า อริโย คือ ไม่มีโทษ ฯ องค์ทั้งหลาย 8 ชื่อว่าอัฏฐังคะ องค์ 8 ของมรรคนั้น ชื่อว่า
อัฏฐังคิกะ ฯ 
 สองบทว่า อริโย อฏฺ งฺคิโก เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค ฯ บทว่า มคฺโค เป็นลิงคัตถะ 
ฯ 
 (342) การถึงอริยมรรคมีองค์ 8 ที่พระองค์ตรัสเรียกว่า โสตะ นั้น คือการลุถึง ได้แก่ การ
บรรลุอริยมรรคมีองค์ 8 ที่พระองค์ตรัสเรียกว่า โสตะ นั้น ในเบื้องต้น คือการถึงพร้อมก่อน ชื่อว่า    
โสตาปัตติมรรค ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ ประกอบความว่า เพราะ อา-อุปสัค เป็นไปในการท าอันเป็น
เบื้องต้น ฯ 
 บทว่า อาทิโต เป็นการแสดงไขเนื้อความของ อา-อุปสัค ฯ บทว่า อาทิโต คือ ในเบื้องต้น 
ฯ ลง โต ปัจจัยในความหมายสัตตมีวิภัตติ ด้วย กฺวจิ โต-โยควิภาคะในสูตร กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ1707 ฯ 
การบรรลุถึง ชื่อว่าปัชชนะ ฯ ปท-ธาตุมีความหมายว่า บรรลุ-ถึง, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร นนฺทาทีหิ 
ยุ1708 ฯ เพราะ ปชฺชน-ศัพท์มีความหมายว่า ไป ก็ได้ จึงไขความเป็น ปาปุณน  ฯ การลุถึง ชื่อว่า      
ปาปุณนะ ฯ ไขความบทว่า อาทิโต ปาปุณน  เป็น ป มสมาคโม ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ ด้วย ป ม-
ศัพท์ ห้ามความหมายว่าเขตแดนเป็นต้น ของ อาทิ-ศัพท์ ฯ การถึงพร้อมแห่งมรรค ชื่อว่าสมาคมะ ฯ 
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ส  อา บทหน้า คมุ-ธาตุ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1709 ฯ การถึงพร้อมก่อน ชื่อว่า   
ป มสมาคมะ ฯ ใช้เป็น ป มสมนฺนาคโม ก็มี ฯ มีความหมายเหมือนกันแล ฯ การมาพร้อม ชื่อว่า 
สมันนาคมะ ฯ ลง นฺ อาคม ฯ ชื่อว่าอุปสัคคะ เพราะเข้าไปชี้แจง คือประกาศเนื้อความให้แจ่มชัด ฯ 
กรณ  กมฺม  กิริยา-การกระท า ฯ อันเป็นเบื้องต้นด้วย อันเป็นเบื้องต้นนั้น เป็นการกระท าด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอาทิกัมมะ ฯ ด้วยบทว่า อาทิกมฺมนิ ย่อมห้ามความหมายว่า ความเป็นข้างหน้า    
เป็นต้น ฯ 
 บทว่า ตสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า ปชฺชน  หรือเป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมาคโม ฯ บท
ว่า อาทิโต เป็นบทอาธาระในบทว่า ปชฺชน  ฯ บทว่า ป มสมาคโม เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า โสตาปตฺติ 
เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อาอุปสคฺคสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า อาทิกมฺมนิ เป็น
บทอาธาระในบทว่า ปวตฺตนโต ฯ บทว่า ปวตฺตนโต เป็นบทเหตุในบทว่า อาทิโต ปชฺชน  ฯ การถึงใน
เบื้องต้น ชื่อว่าอาปัตติ เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส ฯ การถึงกระแสในเบื้องต้น ชื่อว่าโสตาปัตติ เป็นฉัฏฐี-
ตัปปุริสสมาส ฯ  
 (343) ธรรม ชื่อว่ามรรค เพราะวิเคราะห์ว่า แสวงหาพระนิพพาน หรือเพราะวิเคราะห์ว่า 
ผู้ต้องการพระนิพพานแสวงหาอยู่ หรือเพราะวิเคราะห์ว่า ฆ่าพวกกิเลสให้ตาย ไปพระนิพพาน ฯ ฆ่า
กิเลสทั้งหลายให้ตาย ชื่อว่ามาเรนตะ ฯ มร-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, อนฺต ปัจจัย, ลง เณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร จุราทิโต เณณยา1710 ฯ 
 บทว่า นิพฺพาน  เป็นบทกรรมในบทว่า มคฺเคติ ฯ บทว่า นิพฺพานตฺถิเกหิ เป็นบทกัตตาใน
บทว่า มคฺคิยติ ฯ บทว่า กิเลเส เป็นบทกรรมในบทว่า มาเรนฺโต ฯ บทว่า มาเรนฺโต เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า ธมฺโม ฯ  
 ชื่อว่ามรรค เพราะแสดงหาพระนิพพาน ฯ มคฺค -ธาตุมีความหมายว่า แสวงหา, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1711 ฯ ชื่อว่ามรรค เพราะผู้ต้องการพระนิพพานแสวงหาอยู่ เป็น 
กัมมสาธนะ ฯ มคฺค-ธาตุ, อ ปัจจัย ฯ ชื่อว่ามรรค เพราะฆ่ากิเลสทั้งหลายให้ตาย ย่อมไปพระนิพพาน 
ฯ รูปวิเคราะห์นี้ ท าด้วยอ านาจธาตุทั้ง 2 ฯ มร-ธาตุมีความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อนฺต ปัจจัย ด้วย
สูตร วตฺตมาเน มานนฺตา1712 ฯ คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิ 
จ1713, ลบ อนฺต ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1714, ลบ รฺ ท้าย
ธาตุ ด้วยสูตร ธาตฺวนฺตโลโป กฺวิมฺหิ1715, ลบ กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิโลโป จ1716, ซ้อน คฺ ด้วยสูตร    
ปรเทฺวภาโว าเน1717 ฯ จิตที่สัมปยุตด้วยมรรคนั้น ชื่อว่ามรรคจิต เป็นมัชเฌโลปตัปปุริสสมาส ฯ 

                                                      

 1709 รูป. -/568/414. 
 1710 รูป. -/525/382. 
 1711 รูป. -/568/414. 
 1712 รูป. -/646/469. 
 1713 รูป. -/584/426. 
 1714 รูป. -/488/351. 
 1715 รูป. -/586/427. 
 1716 รูป. -/585/426. 
 1717 รูป. -/40/33. 



 372 

 บทว่า เตน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมฺปยุตฺต  ฯ บทว่า สมฺปยุตฺต  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  มคฺคจิตฺต  เป็นลิงคัตถะ ฯ มรรคจิตที่ได้ด้วยการถึงอริยมรรคมีองค์ 8 ที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า โสตะ ในเบื้องต้น ชื่อว่าโสตาปัตติมรรคจิต  ฯ บทว่า โสตาปตฺติยา 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ลทฺธ  ฯ 
 (345) ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า อถวา เพ่ือก าหนดความหมายแม้อ่ืนอีก ฯ บุคคล ชื่อว่า  
โสตาปัตติ เพราะวิเคราะห์ว่า มีการด าเนินถึงกระแสอริยมรรคในเบื้องต้น ฯ กระแสคืออริยมรรค ชื่อ
ว่าอริยมรรคโสตะ ฯ 
 บทว่า อริยมคฺคโสตสฺส เป็นบทกรรมในบทว่า ปชฺชน  ฯ บทว่า อาทิโต เป็นบทอาธาระใน
บทว่า ปชฺชน  ฯ บทว่า ปชฺชน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทวา เอตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปชฺชน  ฯ อิติ -
ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 บุคคล ชื่อว่าโสตาปัตติ เพราะวิเคราะห์ว่า มีการด าเนินถึงกระแสอริยมรรคในเบื้องต้น 
เป็นฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส ฯ ท่านอาจารย์กล่าวค าว่า ปุคฺคโล เพราะบทว่า เอตสฺส เป็นบทที่กล่าวสามัญ
ทั่วไป ฯ มรรคของบุคคลผู้มีการด าเนินถึงกระแสในเบื้องต้นนั้น ชื่อว่าโสดาปัตติมรรค จิตที่ประกอบ 
ด้วยโสดาปัตติมรรคนั้น ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคจิต ฯ 
 (346) พระอริยบุคคลผู้ชื่อว่าสกทาคามี เพราะวิเคราะห์ว่า มาสู่มนุษยโลกนี้ด้วยอ านาจ
ปฏิสนธิจิตครั้งเดียว คือวาระเดียว ฯ 
 ลง สิ วิภัตติหลัง สกึ-นิบาต, ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ1718 
ฯ ก็ สกึ-นิบาตนั้น มีความหมายว่า วาระเดียว เพราะฉะนั้น จึงแสงไขว่า เอกวาร  ฯ  1 ด้วย 1 นั้น 
เป็นวาระด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเอกวาระ ฯ ด้วยบทว่า ปฏิสนฺธิวเสน ย่อมห้ามการมาในปวัตติ-
กาล ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะในปวัตติกาล มีการมามนุษยโลกแม้หลายครั้ง เพ่ือเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าเป็นต้น ฯ ความเก่ียวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเก่ียวข้องแห่งการปฏิสนธิ ชื่อว่าปฏิสันธิวสะ ฯ 
เพราะ คมุ-ธาตุเป็นสกัมมธาตุ จึงต้องใส่บทกรรมว่า อิม  มนุสฺสโลก  เข้ามารับ ฯ เหล่าก่อของนายมนู 
ชื่อว่ามนุสสะ ฯ ลง สฺส ปัจจัย หลัง มนุ-ศัพท์ ฯ หรือชื่อว่ามนุสสะ เพราะรู้ ฯ มนุ-ธาตุมีความหมายว่า 
รู้, ลง อุสฺส ปัจจัย ด้วยสูตร มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสา1719 ฯ ชื่อว่าโลกะ เพราะเป็นร่างที่เขาเห็นบุญ
บาปและผลแห่งบุญบาปนั้น ได้แก่ สัตวโลก ฯ ก็โดยความหมาย คือกองขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์
และสันดาน ฯ โลก-ธาตุมีความหมายว่า เห็น, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1720 ฯ โลก
คือมนุษย์ ชื่อว่ามนุสสโลกะ ฯ ชื่อว่าสกทาคามี เพราะมาครั้งเดียว เป็นกัตตุปฐมาตัปปุริสสมาส ฯ   
อา บทหน้า คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ1721, วุทธิ อ ที่ ค เป็น อา 
ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1722 ฯ ตั้งบทว่า สกึ อาคามี ไว้ ฯ ลง ทฺ อาคม ด้วยสูตร ยวมทนตรลา จาคมา1723, 

                                                      

 1718 รูป. -/282/160. 
 1719 รูป. -/683/498. 
 1720 รูป. -/568/414. 
 1721 รูป. -/679/495. 
 1722 รูป. -/434/318. 
 1723 รูป. -/34/23. 
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เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1724, ลบนิคคหิต ด้วยสูตร พฺยญฺชเน 
จ1725 ฯ แต่ตามมติคัมภีร์โมคคัลลานพยากรณ์ มีวิธีการท ารูปอย่างนี้ ฯ ตั้งบทว่า สกึ อาคามี ไว้ ฯ 
เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วยสูตร ตทมินาทีนิ1726, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ทฺ ด้วยสูตร มยทา สเร1727 ฯ ใน
คัมภีร์รูปสิทธิตอนสนธิ ปรากฏตั้งรูปเป็น สกิ เอว แม้ก็จริง ถึงกระนั้น ก็พึงทราบว่า รูปที่ตั้งไว้ เป็นรูป
ที่ตั้งไว้ครั้งแรกด้วยอ านาจการเข้าถึงการลบนิคคหิต เหมือนบทว่า สกิสฺส ในสูตร เอกาทิโต สกิสฺส 
กฺขตฺตุ1728 ฉะนั้น ฯ 
  บทว่า สกึ เอกวาร  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ บทว่า ฏิสนฺธิวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ บทว่า อิม  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มนุสฺสโลก  ฯ บทว่า มนุสฺส-
โลก  เป็นบทกรรมในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ อิต-ิศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 (347) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า บรรดาพระสกทาคามีบุคคล 5 ประเภทนั้น ใน
มนุษยโลกนี้ ท่านประสงค์เอาพระสกทาคามีประเภทที่ 5 ดังนี้ จึงกล่าวว่า อิธ เป็นต้น ฯ บรรดา   
พระสกทาคามี 5 ประเภท คือ ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษย์โลกนี้แล้วปรินิพพานใน
มนุษยโลกนี้ (ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ) 1 ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในเทวโลกนั้นแล้ว
ปรินิพพานในเทวโลกนี้ 1 ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้แล้วปรินิพพานใน      
เทวโลก 1 ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในเทวโลกนั้นแล้วปรินิพพานในมนุษยโลกนี้ 1 ท่านผู้
บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้แล้วเกิดในเทวโลกนั้น ปรินิพานในมนุษยโลกนี้ 1 ในที่นี้ 
ท่านประสงค์ถึงพระสกทาคามีประเภทที ่5 ฯ 
 บทว่า ปรินิพพายิ มาจาก ปริ นิ บทหน้า วา -ธาตุมีความหมายว่า เข้าไปสงบ, ลง อี      
อัชชตนีวิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1729, ซ้อน วฺ, เปลี่ยน วฺว เป็น พฺพ, รัสสะ อี เป็น อิ 
ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1730 ฯ 
 อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า ปญฺจสุ ฯ บทว่า ปญฺจสุ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
สกทาคามีสุ ฯ บทว่า สกทาคามีสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ปญฺจมโก เป็นบทกรรมในบทว่า    
อธิปฺเปโต ฯ ความเต็มแห่ง 5 ชื่อว่าปัญจมะ ปญฺจโม นั่นเอง เป็น ปญฺจมโก ฯ ลง ก ปัจจัยในสกัตถะ 
ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ ในสูตร สพฺพโต โก1731 ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระในบทว่า อธิปฺเปโต ฯ 
 (348) ท่านอาจารย์กล่าวว่า โส หิ เป็นต้น เพราะประสงค์ค านั้นนั่นแล ฯ ความจริง    
พระสกทาคามีประเภทที่ 5 นั้น ไปจากมนุษย์โลกนี้แล้วกลับมาในมนุษยโลกนี้อีกครั้งเดียวแล ฯ 
 บทว่า โส เป็นบทกัตตาในสองบทว่า คนฺตฺวา อาคจฺฉติ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ บท
ว่า อิโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า คนฺตฺวา ฯ บทว่า คนฺตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อาคจฺฉติ 

                                                      

 1724 รูป. -/370/268. 
 1725 รูป. -/54/50. 
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ฯ ปุน-ศัพท์ มิได้กล่าวถึงครั้งแรก ไม่เป็นความหมายของ สกึ-ศัพท์ ฯ สองบทว่า ปุน สกึ เป็นบท 
กิริยาวิเสสนะในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ บทว่า อิธ เป็นบทอาธาระในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบท     
สมาปันนะ ฯ 
 (349) ฯ มรรคจิตของพระสกทาคามีนั้น ชื่อว่าสกทาคามีมรรคจิต ฯ บทว่า ตสฺส เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า มคฺค- ฯ ควรกล่าวค าว่า มรรคของพระสกทาคามีนั้น ชื่อว่าสกทาคามิมรรค ดังนี้ 
ไม่ควรกล่าวค าว่า จิต ดังนี้ ท่านอาจารย์ครั้นไม่กล่าวอย่างนั้น จึงใส่บทว่า จิตฺตํ เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า ชื่อ
ว่ามรรคของพระสกทาคามี เพราะมีค าอ่ืนว่า อิธ ปตฺวา-ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามี ในมนุษย์
โลกนี้ เป็นต้น มิใช่สภาวธรรมอ่ืน ในบทว่า มคฺคจิตฺตํ หมายถึงมรรคเท่านั้น ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ท่าน
อาจารย์ใส่ ใจว่า เมื่อควรกล่าวว่า มรรคของพระสกทาคามีนั้น เพราะความหมายของค าว่า 
ประกอบด้วยสกทาคามิมรรค ดังนี้ ถูกกล่าวอยู่ ท่านอาจารย์เมื่อไม่กล่าวอย่างนั้น กล่าวถึงมรรค 
เพราะจิตเกี่ยวเนื่องกับมรรค แม้จิตก็ย่อมถูกได้ ดังนี้ จึงใส่บทว่า จิตฺต  เข้ามา ฯ ความจริง ค านั้น ก็
เหมือนที่กล่าวไว้ว่า มรรคของพระสกทาคามีนั้น ชื่อว่าสกทาคามิมรรค ฯ เพราะฉะนั้น รูปวิเคราะห์
อย่างนี้ จึงไม่เสียหายอะไร ฯ 
 (350) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า เพราะท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค จะกลับมา
ด้วยอ านาจปฏิสนธิไม่ได้ ท่านผู้ตั้งอยู่ในผลเท่านั้น ชื่อว่าพระสกทาคามี มิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
มรรค ท่านกล่าวให้ต่างออกไปจากท่านผู้ตั้งอยู่ในผล ว่าสกทาคามิมรรค เพ่ืออะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
กิญฺจาปิ เป็นต้น ฯ เพราะท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค จะกลับมาด้วยอ านาจปฏิสนธิอย่างเดียวกัน
นั้นไม่ได้ ท่านผู้ตั้งอยู่ในผลเท่านั้น ชื่อว่าพระสกทาคามี แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น มรรคที่เกิดขึ้นก่อนซึ่ง
เป็นเหตุแห่งผลนั้น ท่านก็กล่าวให้ต่างออกไปจากท่านผู้ตั้งอยู่ในผลว่า สกทาคามิมรรค เพ่ือตัดขาด
ด้วยมรรคพิเศษเสีย ฯ 
 กิญฺจาปิ-ศัพท์ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่าอนุคคหะ ฯ ความพร้อมเพรียง ชื่อว่าสมังคะ 
ความพร้อมเพรียงด้วยมรรค ชื่อว่ามัคคสมังคะ ความพร้อมเพรียงด้วยมรรคของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่ามัคคสมังคี ฯ บทว่า ตถา คือ ด้วยอ านาจปฏิสนธิ ฯ ความไม่มีแห่งการกลับมา ชื่อว่า
อาคมนาสัมภวะ ฯ ชื่อว่าผลัฏฐะ เพราะตั้งอยู่ผล ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามท่านผู้ตั้งอยู่ในมรรค ฯ ปน-ศัพท์ 
เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ อันเป็นเหตุด้วย อันเป็นเหตุนั้น เป็นแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าการณภูตะ ฯ 
อันเป็นไปแล้วในกาลก่อน ชื่อว่าปุริมะ อันเกิดแล้วในกาลก่อน ชื่อว่าปุริมุปปันนะ ฯ มรรคทั้งหลาย
ด้วย มรรคเหล่านั้น เป็นมรรคพิเศษแตกต่างด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามัคคันตระ คือมรรคที่ 1, 3, 
และ 4 ฯ การตัดขาด ชื่อว่าอวัจเฉทนะ การตัดขาดด้วยมรรคอันพิเศษ ชื่อว่ามัคคันตราวัจเฉทนะ ฯ 
 กิญฺจาปิ-ศัพท์ เป็นบทนิบาต ฯ บทว่า มคฺคสมงฺคิโน เป็นบทสัมพันธะในบท่า อาคมน- ฯ 
บทว่า ตถา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อาคมน- ฯ บทว่า อาคมนาสมฺภวโต เป็นบทเหตุในบทว่า 
สกทาคามี นาม ฯ บทว่า ผลฏฺโ เยว เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า สกทาคามี นาม เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า 
ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า การณ- ฯ สองบทว่า การณภูโต ปุริมุปฺปนฺโน เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า มคฺโค ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า มคฺคนฺตราวจฺเฉทนตฺถ  เป็นบท 
สัมปทานะในบทว่า วิเสเสตฺวา ฯ บทว่า ผลฏฺเ น เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิเสเสตฺวา ฯ บทว่า  
วิเสเสตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า วุจฺจติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า 
สกทาคามิมคฺโคติ เป็นบทอาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ 
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 บทว่า เอวมนาคามิมคฺโค ความว่า อนาคามิมรรค บัณฑิตก็พึงทราบอย่างนี้แล ฯ เอว -
ศัพท์ เป็นอติเทสัตถะ (มีความหมายว่า แสดงอ้าง) ฯ บทว่า อนาคามิมคฺโค เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า สกทาคามิมคฺเคน สมฺปยุตฺต  จิตฺต  สกทาคามิมคฺคจิตฺต -จิตที่ประกอบด้วย
สกทาคามิมรรค ชื่อว่าสกทาคามิมรรคจิต เป็นมัชเฌโลปตัปปุริสสมาส ฯ พระอริยบุคคลชื่อว่า
อนาคามี เพราะวิเคราะห์ว่า ไม่กลับมาสู่กามธาตุนี้ ด้วยอ านาจปฏิสนธิ ฯ 
 บทว่า ปฏิสนฺธิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า อาคจฺฉติ ฯ บทว่า อิม  เป็นบท        
วิเสสนะของบทว่า กามธาตุิ ฯ  
 ชื่อว่ากามะ เพราะสัตว์โลกปรารถนา คือกามภูมิ ฯ ชื่อว่าธาตุ เพราะถูก าหนด ธาตุ คือ
กาม ชื่อว่ากามธาตุ ฯ 
 บทว่า กามธาตุิ เป็นบทกรรมในบทว่า น อาคจฺฉติ ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ อิติ-ศัพท์ 
เป็นบทเหตุ ฯ 
 มรรคของพระอนาคามีนั้น ชื่อว่าอนาคามิมรรค ฯ จิตที่ประกอบด้วยอนาคามิมรรคนั้น 
ชื่อว่าอนาคามิมรรคจิต ฯ 
 (351) พระอริยบุคคลชื่อว่าพระอรหันต์ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมควรซ่ึงการบูชาพิเศษ โดย
ความเป็นทักขิไณยบุคคลผู้เลิศ ฯ 
 ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นบุคคลผู้เลิศ คือผู้ประเสริฐ ฯ อชฺช-ธาตุมีความหมายว่า 
ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ค ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1732, เปลี่ยน ช เป็น ค ด้วยสูตร 
กคา จชาน 1733 ฯ ชื่อว่าทักขิณา เพราะเป็นสิ่งที่ควรให้ คือทานวัตถุ 10 อย่างมีข้าวเป็นต้น ฯ ทา-ธาตุ
มีความหมายว่า ให้, ลง กฺขิณ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1734, รัสสะ อา ที่ ทา-
ธาตุ เป็น อ ด้วยสูตร รสฺส 1735 ฯ ชื่อว่าทักขิเณยยะ เพราะเป็นผู้ควรรับทักษิณา ฯ ลง เณยฺย ปัจจัย 
ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1736 ฯ อันเลิศด้วย อันเลิศนั้น เป็น
ทักขิไณยบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัคคทักขิเณยยะ ความเป็นแห่งทักขิไณยบุคคลผู้เลิศ ชื่อ
ว่าอัคคทักขิเณยยภาวะ ฯ ชื่อว่าปูชา เพราะควรบูชา ฯ ปูช-ธาตุมีความหมายว่า บูชา, ลง อ ปัจจัย 
ด้วยสูตร อิตฺถิยมติยโว วา1737, ลง อา ปัจจัยอีก ฯ การบูชาด้วย การบูชานั้น เป็นพิเศษด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าปูชาวิเสสะ ได้แก่วัตถุทานมีพวงรัตนะท่ีท้าวสหัมบดีพรหมเป็นต้นบูชาแล้ว ฯ 
 บทว่า อคฺคทกฺขิเณยฺยภาเวน เป็นบทเหตุในบทว่า อรหติ ฯ บทว่า ปูชาวิเสส  เป็นบท
กรรมในบทว่า อรหติ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ ชื่อว่าอรหา เพราะเป็นผู้ควรเพ่ือการบูชาอย่าวพิเศษ 
เป็นกัตตุสาธนะ ฯ อรห-ธาตุมีความหมายว่า สมควร-เหมาะสม, ลง อ ปัจจัย  ด้วยสูตร  สพฺพโต  ณฺวุ-    
 

                                                      

 1732 รูป. -/651/478. 
 1733 รูป. -/554/405. 
 1734 รูป. -/660/483. 
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ตฺวาวี วา1738, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อา ด้วยสูตร สฺยา จ1739 ฯ 
 อีกอย่างหนึ่ง ฯ พระอริยบุคคล ชื่อว่าพระอรหันต์ เพราะวิเคราะห์ว่า ก าจัดข้าศึกกล่าวคือ
กิเลส หรือท าลายก าแห่งสังสารจักรคือกิเลสได้ ฯ อีกอย่างหนึ่ง พระอริยบุคคล ชื่อว่าพระอรหันต์ 
เพราะไม่มีความลับในการท าบาป ฯ 
 กล่าวคือกิเลส ชื่อว่ากิเลสสังขาตะ ฯ ชื่อว่าอริ เพราะเข้าถึงความเป็นข้าศึก ฯ อร -ธาตุมี
ความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง อิ ปัจจัย ด้วยสูตร มุนาทีหิ จิ1740, โย ปฐมาวิภัตติ, เปลี่ยน อิ ที่ ริ 
เป็น อ ด้วยสูตร โยสฺวกตรสฺโส โฌ1741 ฯ ชื่อว่าสังสาระ เพราะสัตว์ท่องเที่ยวไปในกองธรรม คือ
ตามล าดับมีสัตว์ สมมติ และขันธ์เป็นต้น ฯ ส  บทหน้า สร-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ 1742 ฯ ชื่อว่าจักกะ เพราะเบียดเบียนพ้ืนดิน คือล้อรถ ฯ  จกฺก-ธาตุมี
ความหมายว่า เบียดเบียน, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1743 ฯ ชื่อว่าจักกะ เพราะ
เหมือนล้อรถ จักรคือ สังสาระ ชื่อว่าสังสารจักกะ ฯ ชื่อว่าอระ เพราะเป็นเครื่องแล่นไปได้แห่งรถ คือ 
ก ารถ ฯ อร-ธาตุมีความหมายว่า ไป, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 1744 ฯ ชื่อว่ากิเลสะ 
เพราะเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย คือกิเลส 10 อย่าง ฯ กิลิส-ธาตุมีความหมายว่า เศร้า
หมอง, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร วิสรุชปทาทิโต ณ 1745 ฯ ชื่อว่าหตะ เพราะก าจัด ฯ หน -ธาตุมี
ความหมายว่า เบียดเบียน, ลง ต ปัจจัยในอดีต ในกรรม ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต 1746, ลบ นฺ ท้ายธาตุ 
ด้วยสูตร คมขนหนรมาทีนมนฺโต1747 ฯ 
 บทว่า กิเลสสงฺขาตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อรโย ฯ บทว่า อรโย เป็นบทกรรมในบท
ว่า หตา ฯ บทว่า ส สารจกฺกสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อรา ฯ บทว่า อรา เป็นบทกรรมในบทว่า 
หตา ฯ บทว่า กิเลสา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อรา ฯ เพราะเพ่งถึงความเก่ียวข้องของบทว่า อรา จึง
ใส่บทว่า อรา เข้ามาตอนแรก ฯ บทว่า หตา เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า อเนน เป็นบทกัตตาใน
บทว่า หตา ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุ ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า  อรา หตา อเนนาติ อรหา-พระอริยบุคคล ชื่อว่าพระอรหันต์  เพราะ
วิเคราะห์ว่า ก าจัดข้าศึกคือกิเลสได้ เป็นตติยาพหุพพีหิสมาส ฯ อริ สัททูปปทะ หน-ธาตุมีความหมาย
ว่า เบียดเบียน, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1748, น าเข้าประกอบกัน, ท าให้เหมือน
ค านาม ด้วยสูตร ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ1749, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน นฺต เป็น อา ด้วย
                                                      

 1738 รูป. -/568/414. 
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สูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1750, หรือเปลี่ยน นฺต เป็น อา ด้วยสูตร คจฺฉนฺตรหนฺตาน  
ธาวี วา, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุพฺพมโธ  ิมสฺสร  สเรน วิโยชเย1751, ลบสระหน้า ปกติ
สระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ1752, น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย 
ปร  ยุตฺเต1753, ลบ สิ วิภัตติ ด้วยสูตร เสสโต โลปํ คสิปิ1754, เปลี่ยน อิ ที่ อริ-ศัพท์ เป็น อ ด้วยสูตร   
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ1755 ฯ  
 พระอริยบุคคล ชื่อว่าพระอรหันต์ เพราะวิเคราะห์ว่า ท าลายก าแห่งสังสารจักรคือกิเลสได้ 
ฯ อร สัททูปปทะ หน-ธาตุ ฯ วิธีการท ารูปที่เหลือเหมือนข้างต้น ฯ การกระท าบาป ชื่อว่าปาปกรณะ 
ฯ ชื่อว่ารหะ เพราะเงียบสงัดจากชนทั้งหลาย คือโอกาสที่ถูกตัดขาด ฯ รห-ธาตุมีความหมายว่า สงัด, 
ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1756 ฯ ความไม่มีแห่งความลับ ชื่อว่ารหาภาวะ ฯ บทว่า  
ปาปกรเณ เป็นบทอาธาระในบทว่า รห- ฯ บทว่า รหาภาโว เป็นบทเหตุในบทว่า อรหา ฯ 
 รูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ ปาปกรเณ รโห อิมสฺส ปุคฺคลสฺสาติ อรหา-พระอริยบุคคล ชื่อว่า 
พระอรหันต์ เพราะไม่มีความลับในการท าบาป เป็นจตุตถีพหุพพีหิสมาส ฯ เปลี่ยน น เป็น อ ด้วย 
อตฺต  นสฺส-โยควิภาคะในสูตร อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส1757, ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น อา ด้วยสูตร       
สฺยา จ1758 ฯ เพ่ือจะห้ามความสงสัยในความเป็นพระอรหันต์ตามความหมายที่กล่าวมาแล้วแม้แห่ง
บุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า อฏฺ มโก เป็นต้น ฯ 
 เต็มแห่ง 8  ชื่อว่าอัฏฐมะ อฏฺ โม นั่นเอง เป็นอฏฺ มโก ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
โก1759 ฯ ชื่อว่าอริยะ เพราะชาวโลกควรเข้าไปหา ฯ อร-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ณฺย 
ปัจจัย ด้วยสูตร โณฺย จ1760, ลบ ณฺ อนุพันธ์, ไม่ท าการวุทธิ, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1761 
ฯ 
 อันเป็นอริยะด้วย อันเป็นอริยะนั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอริยปุคคละ ฯ 
ความเป็นแห่งพระอรหันต์นั้น ชื่อว่าอรหัตตะ ฯ ศัพท์คือความรู้ ย่อมมีแก่บทนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ
ว่าภาวะ ฯ 
 (352) เพ่ือห้ามความสงสัยความเป็นพระอรหันต์แห่งมรรคที่ 4 อันเป็นมูลเหตุแห่งผล 
ท่านอาจารย์จึงกล่าว จตุตฺถผลสฺเสตํ อธิวจนํ ดังนี้ ฯ ค าว่า อรหัตตะ นี้ เป็นชื่อแห่งผลที่ 4 ฯ เต็ม
แห่ง 4 ชื่อว่าจตุตถะ ที่ 4 ด้วย ที่ 4 นั้น เป็นผลด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุตถผละ ฯ มรรคที่เป็น
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เหตุมาแห่งผลนั้น ชื่อว่าอรหัตตมรรค ฯ จิตที่ประกอบด้วยอรหัตตมรรคนั้น ชื่อว่าอรหัตตมรรคจิต ฯ 
บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อาคมน- ฯ บทว่า อาคมนภูโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค 
ฯ มีรูปวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าอาคมนะ เพราะมรรคนั้นเป็นที่มาของผล อันเป็นเหตุมาของผล มีอยู่ เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าอาคมนภูตะ ฯ บทว่า มคฺโค เป็นลิงคัตถะ ฯ มรรคที่เป็นเหตุมาแห่งความเป็น      
พระอรหันต์ ชื่อว่าอรหัตตมรรค ฯ จิตทีป่ระกอบด้วยอรหัตตมรรคนั้น ชื่อว่าอรหัตตมรรคจิต ฯ 
 (353) เพ่ือจะแสดงประโยชน์ของ ปิ-ศัพท์ ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ปิสทฺเทน เป็นต้น ฯ 
ด้วย ปิ-ศัพท์ ท่านอาจารย์ย่อมรวมรวมนัยของมรรค 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4,000 นัย คือแต่ละมรรคมี 
1,000 นัย นัยที่มาในสัจจวิภังค์ แยกเป็น 60,000 นัย แม้ซึ่งความที่โสดาปัตติมรรค แยกออกเป็นนัย
มากมายหลายอย่าง ตามนัยที่กล่าวแล้วในหนหลัง ฯ 
 บทว่า เอเกกสฺส ตั้งเป็น เอก ไว้ ฯ ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ ด้วยสูตร สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี1762, ลง สฺ 
อาคม ด้วยสูตร สาคโม เส1763 ฯ ตั้งบทว่า เอกสฺส ไว้ ฯ ซ้อน เอกสฺส ลบ สฺส ด้วยสูตร วิจฺฉาย -   
เมกสฺสาทิโลโป จ เป็นต้น, หรือ ซ้อน เอกสฺส ลบ สฺส (เอกสฺส + เอกสฺส = เอก + เอกสฺส) ด้วยสูตร 
ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ1764, แยกพยัญชนะออกจากสระ (เอกฺ อ + เอกสฺส) ด้วยสูตร ปุพฺพ-
มโธ  ิมสฺสร  สเรน วิโยชเย1765, ลบสระหน้า (เอกฺ + เอกสฺส) ด้วยสูตร สรา สเร โลปํ1766, น าเข้า
ประกอบกัน (เอกฺ + เอกสฺส = เอเกกสฺส) ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1767 ฯ ส าเร็จรูปเป็น เอเกกสฺส ฯ 
1,000 แห่งนัยทั้งหลาย ชื่อว่านยสหัสสะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่ง 1,000 นัย 
ชื่อว่านยสหัสสวสะ ฯ แห่งมรรคทั้ง 4 ฯ 1,000 อันยิ่งด้วย 4 ชื่อว่าจตุสหัสสะ ฯ ความต่างกัน ชื่อ
ว่าเภทะ ฯ 4,000 ประเภทในนัยใด มีอยู่ นัยนั้น ชื่อว่าจตุสหัสสเภทะ ฯ ชื่อว่าสัจจวิภังคะ เพราะเป็น
ที่จ าแนกสัจจะทั้งหลายในปกรณ์นี้ ฯ 1,000 อันยิ่งด้วย 60 ชื่อว่าสัฏฐีสหัสสะ 60,000 ประเภทในนัย
ใด มีอยู่ นัยนั้น ชื่อว่าสัฏฐีสหัสสเภทะ ฯ ชื่อว่านยะ เพราะถูกรู้ ได้แก่ความหมาย ฯ พึงทราบนัย 
60,000 ประเภทตามนัยที่กล่าวแล้วในอรรถกถาวิภังค์ ฯ ค าที่เหลือว่า แม้ซึ่งความที่โสดาปัตติมรรค 
แยกออกเป็นนัยมากมายหลายอย่าง ฯ บทว่า อเนกวิธตฺตมฺปิ ความว่า พึงทราบความที่โสดาปัตติ-
มรรค แยกออกเป็นนัยมากมายหลายอย่าง มีสถานที่ กาล และสันดานเป็นต้น ฯ ปิ-ศัพท์ ควร
ประกอบเป็น นยมฺปิ อเนกวิธตฺตมฺปิ ฯ 
 บทว่า ปิสทฺเทน เป็นบทกรณะในบทว่า สงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า เอเกกสฺส เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า มคฺคสฺส ฯ บทว่า มคฺคสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นย- ฯ บทว่า นยสหสฺสวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุสหสฺส- ฯ บทว่า จตุนฺน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า นย  ฯ บทว่า จตุสหสฺส-
เภท  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นย  ฯ บทว่า สจฺจวิภงฺเค เป็นบทอาธาระในบทว่า อาคต  ฯ สองบทว่า 
อาคต  สฏฺ  ิสหสฺสเภท  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นย  ฯ สองบทว่า นย  อเนกวิธตฺตมฺปิ เป็นบทกรรมใน

                                                      

 1762 รูป. -/92,315/66,201. 
 1763 รูป. -/86/64. 
 1764 รูป. -/423/310. 
 1765 รูป. -/12/9. 
 1766 รูป. -/13/9. 
 1767 รูป. -/14/10. 
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บทว่า สงฺคณฺหาติ ฯ บทว่า เหฏฺ า เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต- ฯ บทว่า วุตฺตนเยน เป็นบทตติยา- 
วิเสสนะในบทว่า อเนก- ฯ 
 (354) ในค าว่า นยสหสฺสวเสน นั้น มีวาจาก าหนดแสดงนัย 1,000 ดังต่อไปนี้ ฯ บทว่า 
ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า -ปริทีปนา ฯ เหมือนในค าว่า ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี  ในค าว่า    
นยสหสฺสวเสน นั้น มีวาจาก าหนดแสดงและประกาศนัย 1,000 ดังต่อไปนี้ ฯ บทว่า อย  เป็นบท       
วิเสสนะของบทว่า นยสหสฺสปริทีปนา ฯ บทว่า นยสหสฺสปริทีปนา เป็นลิงคัตถะ ฯ การแสดง ชื่อว่า
ปริทีปนา การแสดงนัย 1,000 ชื่อว่านยสหัสสปรีทีปนา ฯ 
 (355) บทว่า กถ  เป็นค าถาม ฯ ประกอบความว่า อันดับแรก  ว่าโดยชื่อว่าฌาน         
โสดาปัตติมรรค พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่พาดพึงความต่างแห่งปฏิปทาทรงจ าแนกไว้ 2 อย่างล้วน ๆ 
คือ สุญญตะและอัปปณิหิตะ ทรงประกอบกับปฏิปทา 4 หมวด แล้วทรงจ าแนกแต่ละอย่างออกเป็น 4 
อีก รวมความดังว่ามานี้ โดยชื่อว่าฌาน ทรงจ าแนกโสตาปัตติมรรคไว้ 10 อย่าง แม้ว่าโดยชื่อว่า มรรค 
สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ สัจจะ สมถะ วิปัสสนา ธรรมขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ อาหาร ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา และจิต ก็เหมือนกัน คือ ทรงจ าแนกแต่ละอย่าง ออกเป็น 
10 ประการ ด้วยอ านาจบุคคลผู้ตรัสรู้ โดยอาการมีฌานเป็นต้นนั้น ๆ เพราะฉะนั้น ว่าด้วยอ านาจ
ฌาน มี 10 นัย ว่าด้วยอ านาจธรรม 19 ประการ มีมรรคเป็นต้น มีอย่างละ 10 นัย รวมความว่า ใน
ฐานะ 20 มี 200 นัย 200 นัยเหล่านั้น ประกอบกับอธิบดีธรรม 4 แต่ละอย่าง จ าแนกไว้อย่างละ 4 
อีก รวมความดังกล่าวมานี้ นัยที่ไม่ผสมกับอธิบดีทั้งหลายมี 200 นัย ที่ผสมกับอธิบดีธรรมทั้งหลาย มี 
800 นัย รวมความว่า ในโสดาปัตติมรรค มี 1,000 นัย ฯ แม้ในสกทาคามิมรรคเป็นต้นก็เหมือนกัน 
คือ มีอย่างละ 1,000 นัย ฯ  
 เชื่อมความว่า ทรงจ าแนกโสตาปัตติมรรคไว้ 10 อย่างก่อน ฯ บทว่า โสตาปตฺติมคฺโค เป็น
บทกรรมในบทว่า วิภตฺโต ฯ ตาว-ศัพท์ เป็นกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ในบทว่า ทสธา วิภตฺโต นี้ 
ฯ โดยชื่อว่าฌาน ฯ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ ชื่อว่า ฌาน ชื่อว่าฌานนามะ ฯ บทว่า 
ปฏิปทาเภท  เป็นบทกรรมในบทว่า อนามสิตฺวา ฯ ความต่างแห่งปฏิปทา ชื่อว่าปฏิปทาเภทะ ฯ บทว่า 
อนามสิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อคฺคเหตฺวา วิภตฺโต ฯ บทว่า เกวล  คือ ไม่เจือปน ฯ บทว่า 
เกวล  เป็นกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า สุญฺ โต อปฺปณิหิโต เป็นบทสรูปะของบทว่า ทฺวิธา 
ฯ บทว่า ทฺวิธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า วิภตฺโต เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ ปุน-
ศัพท์ เป็นบนกิริยาวิเสสนะในบทว่า โยเชตฺวา ฯ บทว่า ปฏิปทาจตุกฺเกน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า โยเชตฺวา ฯ หมวด 4 แห่งปฏิปทา ชื่อว่าปฏิปทาจตุกกะ ฯ บทว่า โยเชตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา
ในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่าจตุธา เป็นบทตติยา-
วิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ อิติ เอว -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า ทสธา ฯ บทว่า ฌานนาเมน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า ทสธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ  
 โดยอาการทั้งหลาย 10 ชื่อว่าทสธา ฯ ตถา-ศัพท์ยึดบทว่า โสตาปตฺติมคฺโค เข้ามา ฯ 
มรรคด้วย สติปัฏฐานด้วย สัมมัปปธานด้วย อิทธิบาทด้วย อินทรีย์ด้วย พละด้วย โพชฌงค์ด้วย สัจจะ
ด้วย สมถะด้วย วิปัสสนาวด้วย ธรรมขันธ์ด้วย อายตนะด้วย ธาตุด้วย อาหารด้วย ผัสสะด้วย เวทนา
ด้วย สัญญาด้วย เจตนาด้วย จิตด้วย ชื่อว่ามัคคสติปัฏ านสัมมัปปธานอิทธิปาทอินทริยพลโพชฌังค- 
สัจจสมถวิปัสสนาธัมมักขันธอายตนธาตุอาหารผัสสเวทนาสัญญาเจตนาจิตตะ ฯ ก็ในคัมภีร์บางที่มี
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ปาฐะว่า สมถวิปสฺสนาธมฺมกฺขนฺธา ฯ บทว่า วิปสฺสนา ย่อมผิด ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะในธัมม -
สังคณีไม่ได้กล่าวบทว่า วิปสฺสนา ไว้ ฯ แต่ในอรรถกถาปรมัตถมัญชูสา ได้กล่าวชื่อเหล่านั้นไว้ ฯ แม้ค า
นั้น ก็ผิด ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะในพระบาลี บทว่า นาม  เป็นบทที่แยกออกมา ฯ ปิ -ศัพท์ 
รวบรวมว่า ทรงจ าแนกโดยชื่อว่าฌานอย่างเดียวหามิได้ ฯ บทว่า ปจฺเจก  คือ แยก ๆ กัน ฯ อาการ
ทั้งหลาย 10 ๆ ชื่อว่าทสทสาการะ ฯ ชื่อว่าพุชฌนกะ เพราะจักรู้ ฯ พุธ-ธาตุมีความหมายว่า รู้-ตรัสรู้, 
ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1768, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ทิวาทิโต โย1769, เปลี่ยน ธฺย 
เป็น ฌ ด้วยสูตร ตถา กตฺตริ จ1770, ซ้อน ชฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1771, เปลี่ยน ณฺวุ 
เป็น อนก ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1772, น าเข้าประกอบกัน 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1773 ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งฌาน ชื่อว่าฌานวสะ ฯ 
มรรคเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่ามัคคาทิ ฯ 20 อันหย่อนด้วย 1 ชื่อว่าเอกูน- 
วีสติ ฯ 100 แห่งนัยทั้งหลาย ชื่อว่านยสตะ ฯ  
 บทว่า มคฺคสติปฏฺ านสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสจฺจสมถวิปสฺสนา - 
ธมฺมกฺขนฺธอายตนธาตุอาหารผสฺสเวทนาสญฺ าเจตนาจิตฺตนาเมหิปิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
วิภตฺโต ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า ทสทสากาเรหิ เป็นบทตติยา-    
วิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บท่า ตถา ตถา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท่า พุชฺฌนกาน  ฯ บทว่า  
พุชฺฌนกาน  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปุคฺคลาน  ฯ บทว่า ปุคฺคลาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ 
บทว่า วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺโต ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า ทสทส ฯ บท
ว่า ฌานวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทส ฯ บทว่า ทส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า นยา ฯ บท
ว่า นยา เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า มคฺคาทีน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ บทว่า เอกูนวีสติยา เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า มคฺคาทีน  ฯ บทว่า วเสน เป็นบทเหตุในบทว่า ทสทส ฯ บทว่า ทสทส เป็นบท 
วิเสสนะของบทว่า นยา ฯ อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า เทฺวนยสตานิ ฯ บทว่า วีสติยา เป็นบท   
วิเสสนะของบทว่า าเนสุ ฯ บทว่า าเนสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า โหนฺติ ฯ บทว่า เทฺวนยสตานิ เป็น
บทกัตตาในบทว่า โหนฺติ ฯ ปุน-ศัพท์เป็นกิริยาวิเสสนะในบทว่า โยเชตฺวา ฯ บทว่า ตานิ เป็นบทกรรม
ในสองบทว่า โยเชตฺวา วิภตฺตานิ ฯ บทว่า จตูหิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อธิปตีหิ ฯ บทว่า อธิปตีหิ 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โยเชตฺวา ฯ บทว่า โยเชตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วิภตฺตานิ 
ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วิภตฺตานิ ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบท
ว่า วิภตฺตานิ ฯ อิติ เอว -ศัพท์เป็นบทสรูปะของสองบทว่า เทฺวสตานิ อฏฺ สตานิ ฯ บทว่า อธิปตีหิ เป็น
บทตติยาวิเสสนะในสองบทว่า อมิสฺเสตฺวา มิสฺเสตฺวา ฯ บทว่า อมิสฺเสตฺวา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า 
วิภตฺตานิ ฯ บทว่า เทฺวสตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า มิสฺเสตฺวา เป็นบทวิเสสนะในบทว่า วิภตฺตานิ ฯ 
บทว่า อฏฺ สตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ เมื่อไม่ใส่บทว่า วิภตฺตานิ เข้ามา บทว่า อมิสฺเสตฺวา เป็นบทวิเสสนะ
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ของบทว่า เทฺวสตานิ ฯ  บทว่า มิสฺเสตฺวา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อฏฺ สตานิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็น
บทสรูปะของบทว่า สหสฺส  ฯ บทว่า โสตาปตฺติมคฺเค เป็นบทอาธาระในบทว่า โหติ ฯ บทว่า นยสหสฺส  
เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นบทอติเทสัตถะ ฯ บทว่า สกทาคามิมคฺคาทีสุปิ เป็นบท
อาธาระในบทว่า โหติ ฯ 
 (356) ผลจิต คือ จิตที่เป็นวิบากที่บุคคลได้ด้วยการด าเนินถึงมรรคเป็นเบื้องต้น หรือของ
บุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นเบื้องต้น ชื่อว่าโสดาปัตติผลจิต ฯ  
 รูปวิเคราะห์ว่า โสตาปตฺติยา ลทฺธ -จิตที่เป็นวิบากที่บุคคลได้ด้วยการด าเนินถึงมรรคเป็น
เบื้องต้น เป็นตติยาตัปปุริสสมาส ฯ ใส่บทว่า ปุคฺคเลน ที่เป็นกัตตาเข้าไปในบทว่า ลทฺธ  ฯ รูปวิเคราะห์
ว่า โสตาปตฺติสฺส-จิตที่เป็นวิบากของบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นเบื้องต้น เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส ฯ บทว่า 
ผลจิตฺต  ไขความเป็น วิปากภูต  จิตฺต  ฯ ด้วยบทว่า วิปากภูต  นี้ ผล -ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า กล่าวถึงวิบาก ฯ 
จิตอันเป็นผล ชื่อว่าผลจิตตะ ฯ ผลจิตนั้นด้วย ความเป็นแห่งพระอรหันต์ด้วย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า
อรหัตตผลจิต ฯ 
 (357) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้วาจาประกอบความคาถา จึงกล่าวว่า จตุมคฺค- เป็นต้น ฯ 
เชื่อมความว่า บาทคาถาว่า จตุมคฺค- เป็นต้น มีวาจาประกอบความ ดังนี้ 
 บทว่า อินฺทฺริยาน  คือ แห่งอินทรียธรรมทั้งหลายมีอินทรียธรรมที่ได้แล้วเป็นต้น ฯ ชื่อ
ว่าปฏุ เพราะถึงความแก่กล้า (เฉียบแหลม) ฯ ปฏ-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ณุ ปัจจัย 
ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเน ณฺวาทโย1774 ฯ ความเป็นแห่งอินทรียธรรมทั้งหลายแก่กล้า ชื่อว่ปาฏวะ
, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ วิสมาทีหิ1775 ฯ ความที่อินทรีย์ธรรมทีย่ังไม่แก่กล้า ชื่อว่าอปาฏวะ ความที่
อินทรีย์ธรรมที่ยังไม่แก่กล้าด้วย แก่กล้าด้วย แก่กล้ากว่าด้วย แก่กล้ายิ่งกว่าด้วย ชื่อว่าอปาฏวปาฏว-
ปาฏวตรปาฏวตมะ ฯ ความต่างกัน ชื่อว่าเภทะ ความต่างกันแห่งอินทรียธรรมที่ยังไม่แก่กล้า แก่กล้า 
แก่กล้ากว่า และแก่กล้ายิ่งกว่า ชื่อว่าอปาฏวปาฏวปาฏวตรปาฏวตมเภทะ ฯ บางคัมภีร์ ใช้เป็น 
อปาฏวปาฏวตรตมเภเทน ก็มี ฯ เมื่อเป็นเช่นนั้น ใคร ๆ ย่อมคิดว่า ในสองบทหลัง มีการลบ ปาฏว -
ศัพท์ทิ้ง ปาฐะนั้น ไม่ควร ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะปาฐะว่า อปาฏวปาฏวปาฏวตรปาฏวตม นี้มีอยู่
ในคัมภีร์ทั้งหลายมากมาย และไม่เสมอเหมือนในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกา ฯ ก็ในคัมภีร์เหล่านั้น ท่าน
กล่าวไว้ว่า อินฺทฺริยาน  อปาฏวปาฏวปาฏวตรปาฏวตมภาเวน-โดยความเป็นอินทรียธรรมที่ยังไม่แก่
กล้า แก่กล้า แก่กล้ากว่า และแก่กล้ายิ่งกว่า ฯ อินทรีย์ทั้งหลายชื่อว่าสมัตถะ เพราะวิเคราะห์ว่า   
สมตฺเถนฺติ ความว่า ความที่อินทรียธรรมทั้งหลายมีความสามารถ จึงชื่อว่าสามัตถิยะ ฯ ลง ณิย ปัจจัย 
ด้วย ตุ-ศัพท์ในสูตร ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ1776 ฯ ความสามารถท่ีต่างกันแห่งอินทรียธรรมทั้งหลายเหล่าใด 
มีอยู่ อินทรียธรรมเหล่านั้น ชื่อว่าภินนสามัตถิยะ ความเป็นแห่งอินทรียธรรมทั้งหลายที่มีความ 
สามารถต่างกัน ชื่อว่าภินนสามัตถิยตา ฯ 
 ทิฏฐิในกายอันประกอบด้วยขันธ์ 5 มีอยู่ ชื่อว่าสักกายทิฏฐิ หรือทิฏฐิที่เป็นไปในกายเอง 
ชื่อว่าสักกายทิฏฐิ ฯ ค าว่า สักกายทิฏฐินั่น เป็นชื่อของทิฏฐิที่เป็นไปด้วยอ านาจยึดมั่นว่ามีตนในขันธ์
ทั้ง 5 ฯ ศีลด้วย พรตด้วย ชื่อว่าสีลัพพตะ ฯ ชื่อว่าปรามาสะ เพราะละเลยภาวะที่เป็นจริงแล้วยึดเอา
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โดยประการอ่ืน ฯ การยึดเอาศีลและพรต ชื่อว่าสีลัพพตปรามาสะ ฯ สักกายทิฏฐิด้วย วิจิกิจฉาด้วย 
สีลัพพตปรามาสด้วย ชื่อว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสะ ฯ การละ ชื่อว่าปหานะ การละโดย
ไม่เหลือ ชื่อว่านิรวเสสัปปหานะ ฯ  
 ชื่อว่ากามะ เพราะสัตว์ทั้งหลายปรารถนา คือกามคุณ 5 และกามภพ ฯ ชื่อว่าราคะ 
เพราะก าหนัดอย่างยิ่ง ความก าหนัดในกามทั้งหลาย ชื่อว่ากามราคะ ฯ ชื่อว่าพยาปาทะ เพราะเป็น
เครื่องเบียดเบียนจิต ฯ กามราคะด้วย พยาบาทด้วย ชื่อว่ากามราคพยาปาทะ ฯ ความเป็นแห่งกิเลส
ทั้งหลายเบาบาง ชื่อว่าตนุภาวะ ฯ การให้ถึง ชื่อว่าอาปาทนะ ฯ การให้ถึงความเป็นกิเลสเบาบาง ชื่อ
ว่าตนุภาวาปาทนะ ฯ บทว่า เตสเมว คือ แห่งกามราคะและพยาบาททั้งหลาย ฯ เอว -ศัพท์ ย่อมห้าม
กิเลสอ่ืน ฯ รูปราคะด้วย อรูปราคะด้วย มานะด้วย อุทธัจจะด้วย อวิชชาด้วย ชื่อว่ารูปารูปราค-     
มานุทธัจจาวิชชา ฯ ฉันทราคะในรูปภพนั้น ชื่อว่ารูปราคะ ฯ ฉันทราคะในอรูปภพ ชื่อว่าอรูปราคะ ฯ 
ชื่อว่ามานะ คือเพียงการถือตัวอาศัยการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ในที่นี้ ฯ แม้ชื่อว่า อุทธัจจะ คือ
เพียงจิตไม่สงบระงับที่เป็นไปโดยอาการอย่างนี้ว่า เรามีการกระท าอะไรในการเข้าไปตัดกิเลสทั้งหลาย
ได้อย่างเด็ดขาด ฯ แม้ชื่อว่าอวิชชา คือความรู้เห็นคลาดเคลื่อนในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ฯ การละ
โดยไม่เหลือ ชื่อว่าอนวเสสัปปหานะ ฯ 
 ชื่อว่าสัญโญชนะ เพราะผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ ฯ การละ ชื่อว่าปหานะ ฯ การละสังโยชน์
ทั้งหลาย ชื่อว่าสัญโญชนัปปหานะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งการละสังโยชน์ 
ชื่อว่าสัญโญชนัปปหานวสะ ฯ บทว่า จตุมคฺคปฺปเภเทน ไขความเป็น จตุพฺพิธาน  โสตาปตฺติมคฺคาทีน  
อฏฺ งฺคิกมคฺคาน  สมฺปโยคเภเทน-โดยประเภทแห่งสัมปโยคะของมรรคมีองค์ 8 มี 4 อย่าง คือมี    
โสดาปัตติมรรคเป็นต้น ฯ บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า จตุพฺพิธาน  ไขความเป็น จตุ-4 ฯ วิธ-ศัพท์ ใส่เข้า
มาด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ  4 อย่าง แห่งมรรคทั้งหลายเหล่านั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
จตุพพิธะ ฯ บทว่า โสตาปตฺติมคฺคาทีน  เป็นบทสรูปทัสสนะของบทว่า อฏฺ งฺคิกมคฺคาน  ฯ โสดาปัตติ-
มรรค เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคมีองค์ 8 เหล่าใด มรรคมีองค์ 8 เหล่านั้น ชื่อว่าโสตาปัตติมัคคาทิ ฯ บท
ว่า อฏฺ งฺคิกมคฺคาน  นี้ เป็นบทไขความของบทว่า มคฺคา ฯ องค์ทั้งหลาย 8 ชื่อว่าอัฏฐังคะ องค์ 8 ของ
มรรคเหล่านั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัฏฐังคิกะ มีองค์ 8 ด้วย มีองค์ 8 นั้น เป็นมรรคด้วย 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัฏฐังคิกมัคคะ ฯ บทว่า สมฺปโยคเภเทน ไขความบทว่า เภเทน ฯ การประกอบ 
ชื่อว่าสัมปโยคะ ความต่างแห่งการประกอบ ชื่อว่าสัมปโยคเภทะ ฯ มรรคทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุมัคคะ 
เป็นทิคุสมาส ฯ กล่าวคือมรรค 4 ชื่อว่าจตุมัคคสังขาตะ ฯ อันเป็นโลกุตตระด้วย อันเป็นโลกุตตระนั้น 
เป็นกุศลด้วย ชื่อว่าโลกุตตรกุสละ ฯ โดยอาการทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุธา ฯ บางคัมภีร์ใช้เป็น วิปากมฺ-
ปน ก็มี ฯ วิ-ศัพท์ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า วิปาก-ศัพท์กล่าวความหมายว่า วิบาก ฯ ใช้เป็น ปากมฺปน ก็
ควร ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ เอว-ศัพท์ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า เป็นวิบาก คือผลของโลกุตตรกุศลจิต
เท่านั้น มิใช่ผลของกุศลจิตอ่ืน ฯ ชื่อว่าผละ เพราะส าเร็จ ฯ ผล-ธาตุมีความหมายว่า ส าเร็จ, ลง อ 
ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1777 ฯ ความเป็นแห่งผล ชื่อว่าผลัตตะ ฯ อันคล้อยตามกุศลจิต
นั้น ชื่อว่าตทนุรูปะ ฯ มีอธิบายว่า กุศลจิตที่ให้เกิด มี 4 อย่าง แม้ผลก็มี 4 อย่าง โดยคล้อยตามกุศล
จิตที่ให้เกิดนั้น ฯ ตถา-ศัพท์ ยึดเอา จตุธา-ศัพท์ ไว้ เพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าว ตถา จตุธา ฯ 
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อิติ-ศัพท์ เป็นนิทัสสนัตถะ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าว อิติ เอวํ ฯ บทว่า อนุตฺตร  ไขความเป็น 
อนุตฺตรสงฺขาต  โลกุตฺตรจิตฺต  ฯ บทว่า อตฺตโน คือ จากตน ฯ ฉัฏฐีวิภัตติลงในความหมายปัญจมีวิภัตติ 
ด้วยสูตร ทุติยาปญฺจมีนญฺจ1778 ฯ กุศลอันยิ่งด้วยอย่างยิ่ง ชื่อว่าอุตตริตระ ความไม่มีแห่งกุศลที่เหนือ
ยิ่งกว่า ชื่อว่าอุตตริตราภาวะ ฯ ความยิ่งกว่าของกุศลนั่น ไม่ มี เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอนุตตระ 
กล่าวคืออนุตตระ ชื่อว่าอนุตตรสังขาตะ ฯ ใส่บทประธานว่า โลกุตฺตรจิตฺต  เข้ามา ฯ อันเป็นโลกุตตระ
ด้วย อันเป็นโลกุตตระนั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าโลกุตตรจิตตะ ฯ บทว่า มต  คือ ให้รู้ ฯ 
 บทว่า จตุมคฺคปฺปเภเทน เป็นบทสัมพันธะในบทว่า โยชนา ฯ บทว่า อินฺทฺริยาน  เป็น
บทสัมพันธะในบทว่า ภินฺนสามตฺถิยตาย เป็นบทสัมพันธะแม้ในบทว่า อปาฏวปาฏวปาฏวตรปาฏวตม- 
ก็ได้ ฯ บทว่า อปาฏวปาฏวปาฏวตรปาฏวตมเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ภินฺน- ฯ บทว่า 
ภินฺนสามตฺถิยตาย เป็นบทตติยาวิเสสนะหรือเป็นบทเหตุในบทว่า สญฺโ ชนปฺปหาน- ฯ บทว่า       
สกฺกายทิฏฺ  ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสาน  เป็นบทกรรมในบทว่า -ปหาน  ฯ บทว่า นิรวเสสปฺปหาน  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า กามราคพฺยาปาทาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาว- ฯ บทว่า ตนุภาวาปาทน  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ บทว่า เตสเมว เป็นบทกรรมในบทว่า -ปหาน  ฯ บทว่า นิรวเสสปฺปหาน  เป็นลิงคัตถะ ฯ 
บทว่า รูปารูปราคมานุทฺธจฺจาวิชฺชาน  เป็นบทกรรมในบทว่า -ปหาน  ฯ บทว่า อนวเสสปฺปหาน  เป็น
ลิงคัตถะ ฯ อิติ เอว -ศัพท์เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า -ปหาน- ฯ บทว่า สญฺโ ชนปฺปหานวเสน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุพฺพิธาน  ฯ สองบทว่า จตุพฺพิธาน  โสตาปตฺติมคฺคาทีน  เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า อฏฺ งฺคิกมคฺคาน  ฯ บทว่า อฏฺ งฺคิกมคฺคาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สมฺปโยค- ฯ บทว่า 
สมฺปโยคเภเทน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า จตุมคฺคสงฺขาต  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า โลกุตฺตรกุสล  ฯ บทว่า โลกุตฺตรกุสล  เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติย-      
วิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ บทว่า โหติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ปาก  เป็นบทกัตตาในบทว่า 
โหติ ฯ บทว่า ตสฺเสว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า กุสลสฺส ฯ บทว่า กุสลสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
ผล- ฯ บทว่า ผลตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า จตุธา ฯ บทว่า ตทนุรูปโต เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
จตุธา ฯ ตถา-ศัพท์เป็นอนุกัฑฒนะ ฯ บทว่า จตุธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ อิติ เอว -
ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า อฏฺ ธา ฯ บทว่า อนุตฺตร  อนุตฺตรสงฺขาต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า  
โลกุตฺตรจิตฺต  ฯ บทว่า อตฺตโน เป็นบทอปาทานะในบทว่า อุตฺตริ- ฯ บทว่า อุตฺตริตราภาเวน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า อนุตฺตร- ฯ บทว่า โลกุตฺตรจิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า มต  ฯ บทว่า อฏฺ ธา 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า มต  ฯ บทว่า มต  เป็นกิตบท กัมมวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของ
บทว่า โยชนา ฯ บทว่า โยชนา เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (358) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าที่ท่านกล่าว อนุตฺตร  อฏฺ ธา มต -โลกุตตรจิตชื่อว่าอนุตตระ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ 8 ดวง ดังนี้ เพราะเหตุอะไร จึงไม่กล่าวโลกุตตรจิตไว้ 12 ดวง ดังนี้ จึง
กล่าวว่า กิริยา- เป็นต้น ฯ ก็เพราะกิริยาจิตฝ่ายโลกุตตระไม่เกิดมี ท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวโลกุตตรจิต
นั้นว่ามี 12 ดวง ฯ  
 กิริยาจิตด้วย กิริยาจิตนั้น เป็นฝ่ายโลกุตตระด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากิริยานุตตระ ฯ 
ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ ความเกิดมี ชื่อว่าสัมภวะ ความเกิดมีหามิได้ ชื่อว่าอสัมภวะ คือความไม่มี 
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ฯ อย่าง คือประการ 12 ของจิตใด มีอยู่ จิตนั้น ชื่อว่าทวาทสวิธะ ความมีจิต 12 ดวง ชื่อว่าทวาทส- 
วิธตา ฯ  
 บทว่า กิริยานุตฺตรสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อสมฺภวโต ฯ บทว่า อสมฺภวโต เป็นบท
เหตุในบทว่า น วุตฺตา ฯ บทว่า ทฺวาทสวิธตา เป็นบทกรรมในบทว่า น วุตฺตา ฯ 
 (359) เหตุคือความไม่เกิดมีกิริยาจิตฝ่ายโลกุตตระ ไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์
เมื่อจะตั้งค าถาม จึงกล่าว กสฺมา เป็นต้น ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร กิริยาจิตฝ่ายโลกุตตระจึงไม่เกิด
มี ฯ 
 บทว่า กสฺมา เป็นบทปุจฉา ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวจนาลังการะ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบท    
สัมพันธะในบทว่า อสมฺภโว ฯ บทว่า อสมฺภโว เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า    
ปุจฺฉา ฯ 
 (360) วาจาประกอบความว่า เพราะมรรคจิตเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียว คือกิริยาจิตฝ่าย 
โลกุตตระไมเ่กิดมีเพราะเป็นไปชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น ฯ 
 บทว่า มคฺคสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา ฯ บทว่า เอกจิตฺตกฺขณิ-   
กตฺตา เป็นญาปกเหตุในบทว่า อสมฺภโว ฯ 
 ขณะแห่งจิต ชื่อว่าจิตตักขณะ ขณะจิตเดียว ชื่อว่าเอกจิตตักขณะ ฯ ความเป็นไปในขณะ
จิตเดียว ชื่อว่าเอกจิตตักขณิกะ คือมรรคจิต ฯ ลง ณิก ปัจจัย ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธาน-   
นิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ1779 ฯ ความเป็นแห่งความเป็นไปในขณะจิตเดียว ชื่อว่าเอกจิตตักขณิ -  
กัตตะ ฯ 
 (361) ท่านอาจารย์กล่าวว่า ยทิ หิ เป็นต้น เพ่ือประสงค์ค าว่า เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา-ความ
เป็นแห่งความเป็นไปในขณะจิตเดียว ฯ ก็ถ้ามรรคจิตจะพึงเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ไซร้ ในเวลานั้น บัณฑิตก็
อาจเรียกมรรคจิตนั้นว่าเป็นกิริยาได ้เพราะเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ ฯ 
 ยทิ-ศัพท์ เป็นบทปริกัปปะ ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณะ ฯ บทว่า มคฺคจิตฺต  เป็นบท   
กัตตาในบทว่า อุปฺปชฺเชยฺย ฯ บทว่า ปุนปฺปุน  เป็นบทกิริยาวิเสสนะ ฯ ตทา-ศัพท์ เป็นบทกาลสัตตมี
ในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ภาโว ฯ บทว่า อรหโต เป็นบทสัมปทานะใน
บทว่า อุปฺปตฺติยา ฯ บทว่า อุปฺปตฺติยา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -ภาโว ฯ บทว่า กิริยาภาโว เป็น
บทกรรมในบทว่า สกฺกา ฯ ความเป็น ชื่ว่าภาวะ ความเป็น คือ กิริยา ชื่อว่ากิริยาภาวะ ฯ บทว่า สกฺกา 
เป็นนิบาตบท กัมมวาจก ฯ บทว่า วตฺตุิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า สกฺกา ฯ 
 (362) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า ค าว่า ก็ถ้ามรรคจิตจะพึงเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ไซร้
ในเวลานั้น บัณฑิตก็อาจเรียกมรรคจิตนั้นว่าเป็นกิริยาได้ ดังนี้ พึงมีไซร้ มรรคจิตก็จะต้องเกิดขึ้นแก่
พระเสขบุคคลทั้งหลายหรือแก่พระอเสขบุคคลทั้งหลาย ดังนี้ จึงกล่าวว่า ตํ ปน เป็นต้น ฯ ประกอบ
ความว่า แต่มรรคจิตนั้นจะเกิดขึ้นแก่พระเสขบุคคลทั้งหลาย หรือแก่พระอเสขบุคคลทั้งหลายได้กาล
บางคราวก็หามิได้ โดยไม่มีกิจที่จะพึงท าแม้ในเวลาที่เกิดขึ้นแห่งมรรคจิตนั้นซ้ าอีก และโดยผลสมาบัติ
นั่นแล เป็นไปด้วยอ านาจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะมรรคจิตนั้นอัน
พระโยคาวจรจะพึงได้แน่นอนด้วยอ านาจตัดกิเลสได้เด็ดขาดเท่านั้น และเพราะมรรคจิตนั้นซึ่งเป็นไป
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เพียงวาระเดียวเท่านั้น ก็ให้ส าเร็จความไม่เป็นไปแห่งกิเลสนั้น ๆ ได้เด็ดขาด เปรียบเหมือนอสนีบาตที่
ฟาดลงเพียงครั้งเดียวก็ให้ส าเร็จการถอนต้นไม้เป็นต้นขึ้นได้พร้อมทั้งราก ฉะนั้น เพราะฉะนั้น กิริยา
จิตฝ่ายโลกุตตระ จึงไม่มีแม้โดยประการทั้งปวงแล ฯ 
 ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ มรรคจิต ชื่อว่ากิเลสสมุจเฉทกะ เพราะตัดกิเลสทั้งหลายได้
เด็ดขาด ฯ ฉิท-ธาตุมีความหมายว่า ตัด-แบ่ง, ลง ณฺวุ ปัจจัยในกัตตุ ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1780 
ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ คือกิจ ความเกี่ยวข้องแห่งมรรคจิตที่ตัดขาดกิเลส ชื่อว่ากิเลสสมุจเฉทก-
วสะ ฯ ความว่า ด้วยกิจแห่งมรรคจิตที่ตัดขาดกิเลส ฯ  เอว-ศัพท์ย่อมให้รู้ว่า มรรคจิตนั้นอัน         
พระโยคาวจรจะไม่พึงได้ ด้วยเว้นกิจแห่งมรรคจิตที่ตัดขาดกิเลส ฯ มรรคจิต ชื่อว่าอุปลภิตัพพะ 
เพราะพระโยคาวจรพึงได้ ฯ นิทเทสนี้ มีภาวะเป็นประธาน เพราะฉะนั้น จึงมีความหมายว่า โดยความ
ที่มรรคจิตอันพระโยคาวจรพึงได้ ฯ อันเป็นไปวาระเดียว ชื่อว่าเอกวารัปปวัตตะ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมห้าม
ความเป็นไปหลายวาระ ฯ จ-ศัพท์ เป็นศัพท์ที่วางไม่ถูกที่ไม่ตรงต าแหน่ง และควรวางไว้ในที่ของตน 
เพราะให้ส าเร็จ ฯ จ-ศัพท์นั้น ควรวางเป็น อุปลภิตพฺพโต จ สาธิตตฺตา จ ฯ บทว่า เตน คือ อันมรรค
จิตนั้น เป็นผู้กระท า ฯ ชื่อว่าอสนี เพราะฟาดสิ่งของให้ เป็น 2 ท่อน คือสายฟ้า ฯ อส-ธาตุมี
ความหมายว่า ซัดไป-ขวางไป, ลง อนิ ปัจจัย ด้วยสูตร วตฺตฏาวธมาเสหฺยนิ หรือด้วยสูตร กาเล วตฺต-
มานาตีเต ณฺวาทโย1781 ฯ การตกด้วยดี ชื่อว่าสัมปาตะ การตกด้วยดีแห่งสายฟ้า ชื่อว่าอสนิสัมปาตะ 
ฯ ชื่อว่าตรุ เพราะเป็นเครื่องข้ามไปแห่งสัตว์ คือต้นไม้ ฯ ลง ณุ ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต    
ณฺวาทโย1782, ลบ ณฺ อนุพันธ์ ฯ ต้นไม้เป็นเบื้องต้นแห่งต้นตาลเป็นต้นเหล่าใด ต้นตาลเป็นต้นเหล่านั้น 
ชื่อว่าตรุอาทิ ฯ ชื่อว่ามูละ เพราเป็นครื่องตั้งอยู่ ฯ การท าลาย ชื่อว่าวิทธังสนะ ฯ อันพร้อมกับมูลราก 
ชื่อว่าสมูละ การท าลายต้นไม้เป็นต้นพร้อมกับราก ชื่อว่าสมูลวิทธังสนะ ฯ กิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ๆ 
ชื่อว่าตังตังกิเลสะ คือสักกายทิฏฐิเป็นต้น, ลงนิคคหิตอาคม ฯ ความไม่เป็นไป ชื่อว่าอัปปวัตติ ฯ ชื่อว่า
สาธิตะ เพราะให้ส าเร็จ ฯ ความไม่เป็นไปใด อันมรรคจิตให้ส าเร็จแล้ว เพราะเหตุนั้น ความไม่เป็นไป
นั้น ชื่อว่าสาธิตา, สาธ-ธาตุมีความหมายว่า ส าเร็จ, ลง ต ปัจจัยในอดีต ในกรรม ด้วยสูตร ภาวกมฺแมสุ 
ต1783, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1784, ลง อา ปัจจัยอีก ฯ ความไมเ่ป็นไปแห่งกิเลสอันมรรค
จิตให้ส าเร็จแล้ว ชื่อว่าสาธิตัตตะ ฯ ความจักเกิดขึ้น ชื่อว่าอุปปัชชนะ เป็นอนาคตภาวสาธนะ ฯ ควร
ประกอบเป็น มคฺคจิตฺตสฺส อุปฺปชฺชเน-ในการจัดเกิดขึ้นแห่งมรรคจิต ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นโจทกาโภคสูจนะ 
(คือความด าริของผู้ถามที่สงสัย จึงแปลว่า แม้ก็จริง) ฯ ชื่อว่ากาตัพพะ เพราะมรรคจิตพึงท า คือกิจที่
ละกิเลส ฯ ความไม่มีกิจที่ละกิเลสอันมรรคจิตพึงท า ชื่อว่ากาตัพพาภาวะ ฯ บทว่า ทิฏฺ ธมฺมสุข
วิหารตฺถ  คือเพ่ือการอยู่เป็นสุขในอัตภาพปัจจุบัน ฯ ชื่อว่าทิฏฐะ เพราะพึงถูกเห็น คืออัตภาพ ฯ ชื่อว่า
ธัมมะ เพราะถูกก าหนด คืออัตภาพ ฯ อันถูกเห็นด้วย อันถูกเห็นนั้น เป็นอัตภาพด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าทิฏฐธัมมะ คืออัตภาพปัจจุบัน ฯ การอยู่ ชื่อว่า    วิหาระ การอยู่เป็นสุข ชื่อว่าสุขวิหาระ การ
อยู่เป็นสุขในอัตภาพปัจจุบัน ชื่อว่าทิฏฐธัมมสุขวิหาระ ฯ จ-ศัพท์ วางไว้ไม่ถูกที่ไม่ตรงต าแหน่ง ควร
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วางเป็น กาตพฺพาภาวโต จ ปวตฺตนโต จ ฯ ชื่อว่าสมาปัตติ เพราะบุคคลพึงเข้าถึง สมาบัติคือผล ชื่อว่า
ผลสมาปัตติ ฯ เอว-ศัพท์ ห้ามมรรค ฯ อารมณ์คือพระนิพพาน ชื่อว่านิพพานารัมมณะ ฯ ความ
เกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งอารมณ์คือพระนิพพาน ชื่อว่านิพพานารัมมณวสะ ฯ บทว่า 
เสกฺขาน  คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี  และ พระอนาคามีทั้งหลาย ฯ บทว่า อเสกฺขาน  คือ      
พระขีณาสพทั้งหลาย ฯ วา-ศัพท์ เป็นสมุจจยะ ฯ บทว่า ตสฺมา คือ เพราะไม่เกิดขึ้น ฯ บทว่า      
สพฺพถาปิ คือโดยอาการมีความเป็นคือการเข้าถึงเป็นต้นแม้ ทั้งปวง ฯ 
 บทว่า ต  เป็นบทกัตตาในบทว่า น อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า กิเลสสมุจฺเฉทกวเสเนว เป็นบท-  
ตติยาวิเสสนะในบทว่า อุปลภิตพฺพโต ฯ บทว่า อุปลภิตพฺพโต เป็นบทเหตุในบทว่า กาตพฺพาภาวโต ฯ 
บทว่า เอกวารปฺปวตฺเตเนว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เตน ฯ บทว่า เตน เป็นบทกัตตาในบทว่า 
สาธิตตฺตา ฯ บทว่า อสนิสมฺปาเตน เป็นบทกัตตาในบทว่า สาธิตตฺต  ฯ วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า 
ตรุอาทีน  เป็นบทกรรมในบทว่า วิทฺธ สน- ฯ บทว่า สมูลวิทธ สนสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สาธิตตฺต  
ฯ บทว่า ต ต กิเลสาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อปฺปวตฺติ ฯ บทว่า อจฺจนฺต  เป็นบทกิริยาวิเสสนะใน
บทว่า อปฺปวตฺติ ฯ บทว่า อปฺปวตฺติยา เป็นบทสัมพันธะในบทว่า สาธิตตฺตา ฯ บทว่า สาธิตตฺตา เป็น
บทเหตุในบทว่า กาตพฺพาภาวโต ฯ ปุน-ศัพท์ เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า อุปฺปชฺชเน ฯ บทว่า
อุปฺปชฺชเนปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า กาตพฺพ- ฯ สองบทว่า กาตพฺพาภาวโต ปวตฺตนโต เป็นบท    
ญาปกเหตุในบทว่า น อุปฺปชฺชติ ฯ บทว่า ทิฏฺ ธมฺมสุขวิหารตฺถญฺจ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า     
ปวตฺตนโต ฯ บทว่า ผลสมาปตฺติยา เอว เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปวตฺตน- ฯ บทว่า นิพฺพานารมฺมณ-
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ปวตฺตน- ฯ น-ศัพท์ เป็นบทปฏิเสธ ฯ บทว่า กทาจิ เป็นบทกาล-
สัตตมีในบทว่า อุปฺปชฺชติ ฯ สองบทว่า เสกฺขาน  อเสกฺขาน  วา เป็นบทสัมปทานะในบทว่า น อุปฺปชฺชติ 
ฯ  บทว่า อุปฺปชฺชติ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า 
นตฺถิ เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า สพฺพถาปิ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า   
โลกุตฺตรกิริยาจิตฺต  เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 มีอธิบายว่า มรรคจิตนั้นจะเกิดขึ้นแก่พระเสขบุคคลทั้งหลาย หรือแก่พระอเสขบุคคล
ทั้งหลาย ได้กาลบางคราวก็หามิได้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีกิจที่จะพึงท าแม้ในเวลาที่เกิดขึ้นแห่ง
มรรคจิตนั้น และเพราะผลสมาบัตินั่นแลเป็นไปด้วยอ านาจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพ่ืออยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน เพราะเหตุอะไร เพราะมรรคจิตนั้นอันพระโยคาวจรจะพึงได้แน่นอนด้วยอ านาจตัดกิเลสได้
เด็ดขาดเท่านั้น และเพราะมรรคจิตนั้นซึ่งเป็นไปเพียงวาระเดียวเท่านั้นก็ให้ส าเร็จความไม่เป็นไปแห่ง
กิเลสนั้น ๆ ได้เด็ดขาด เพราะฉะนั้น กิริยาจิตฝ่ายโลกุตตระ จึงไม่มี ฯ 
 (363) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่าคาถาว่า ทฺวาทส เป็นต้น เป็นคาถาที่รวบรวมจิตที่เป็นไป
ในภูมิ 4 ดังนี้ จึงกล่าวว่า ทฺวาทส เป็นต้น ฯ ค าว่า ทฺวาทส เป็นต้น เป็นการรวมจ านวนจิตทีเ่ป็นไปใน
ภูมิ 4 ตามท่ีกล่าวแล้ว ฯ  
 ประการแห่งจิตเหล่าใด อันอาจารย์กล่าวแล้ว จิตเหล่านั้น ชื่อว่ายถาวุตตะ ฯ ภูมิทั้งหลาย 
4  ชื่อว่าจตุภูมิ อันเป็นไปในภูมิทั้ง 4 ชื่อว่าจตุภูมิกะ อันเป็นไปในภูมิ 4 ด้วย อันเป็นไปในภูมิ 4 นั้น 
เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุภูมิกจิตตะ ฯ การนับ ชื่อว่าคณนะ ฯ ชื่อว่าสังคหะ เพราะเป็น
เครื่องรวบรวมจิตทั้งหลาย ฯ การรวบรวมด้วยการนับ ชื่อว่าคณนสังคหะ ฯ 
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 บทว่า ทฺวาทสากุสลานีติอาทิ เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า ยถาวุตฺตาน  เป็นบทวิเสสนะของบท
ว่า จตุภูมิกจิตฺตาน  ฯ บทว่า จตุภูมิกจิตฺตาน  เป็นบทกรรมในบทว่า คณน- ฯ บทว่า คณนสงฺคโห เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า ทฺวาทสากุสลานีติอาทิ ฯ 
 (364) ท่านอาจารย์เมื่อให้รู้ความสืบต่อของคาถาที่ 2 จึงกล่าวว่า เอวํ ดังนี้เป็นต้น ฯ ท่าน
อาจารย์ครั้นแสดงการรวบรวมจิตด้วยอ านาจชาติดังพรรณนามาฉะนี้แล้ว เพ่ือจะแสดงการรวบรวม
ด้วยอ านาจภูมิอีก จึงกล่าวค าว่า จตุปญฺ าสธา กาเม ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 เอว -ศัพท์ เป็นบทกรณะหรือบทนิทัสสนะในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า ชาติวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า ชาติวเสน ความว่า ด้วยความเกี่ยวข้องด้วยชาติมีอกุศล -
ชาติเป็นต้น ฯ บทว่า สงฺคห  เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสตฺวา ฯ บทว่า ทสฺเสตฺวา เป็นบทปุพพกาล-
กิริยาในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ ปุน-ศัพท์ เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ภูมิวเสน เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสตุิ ฯ บทว่า ภูมิวเสน คือ ด้วยความเกี่ยวข้องแห่งภูมิมีกามภูมิเป็นต้น ฯ 
บทว่า ทสฺเสตุิ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า วุตฺต  ฯ บทว่า จตุปญฺ าสธา กาเมติอาทิ เป็นบทกรรมใน
บทว่า วุตฺต  ฯ 
 (365) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความคาถา จึงกล่าวว่า กาเม เป็นต้น ฯ อธิบายความว่า 
ในกามภพ บัณฑิตพึงกล่าวจิตว่ามี 54 ดวง ในรูปภพ พึงกล่าวจิตว่ามี 15 ดวง ในอรูปภพ พึงกล่าวจิต
ว่ามี 12 ดวง ส่วนในโลกุตตรธรรม คือ ในหมวดธรรม 9 ประการ พึงกล่าว คือพึงแสดงจิตว่ามี 8 ดวง 
ฯ 
 ชื่อว่ากามะ เพราะสัตว์ปรารถนา ฯ ใส่บทว่า ภเว เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า ภพ ชื่อว่ากาม ในที่นี้ 
ฯ ชื่อว่าภวะ เพราะเป็นภูมิที่มีธรรมทั้งหลาย ฯ ใส่บทว่า จิตฺตานิ ในบทว่า จิตฺตานิ ทฺวาทสารูเป นี้ ทั้ง
ตอนต้นและตอนท้าย เพื่อให้รู้ว่า ควรประกอบกับทุก ๆ บท ฯ 50 อันยิ่งด้วย 4 ชื่อว่าจตุปัญญาสะ ฯ 
โดยส่วนทั้งหลาย 54 ชื่อว่าจตุปัญญาสธา, ลง ธา ปัจจัยด้วยสูตร วิภาเค ธา จ1785 ฯ ชื่อว่ารูปะ เพราะ
มีอยู่ในภพนี้, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร สทฺธาทิโต ณ1786 ฯ บทว่า ปณฺณรส คือ ปณฺณรสธา ฯ ลบ ธา-
ศัพท์ ด้วยอ านาจการประพันธ์คาถา ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ พึงกล่าวจิตว่ามี 15 ดวง ฯ ชื่อว่าอรูปะ เพราะ
ไม่มีรูปในภพนี้ เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาส ฯ อรูโป นั่นเอง เป็น อารุปฺโป, ทีฆะ อ ข้างต้นเป็น อา ด้วย
สูตร กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ จ1787 ฯ ทฺวาทส คือ ทฺวาทสธา ฯ หรือพึงกล่าวจิตว่ามี 12 
ดวง ฯ ชื่อว่าอนุตตระ เพราะไม่มีจิตอ่ืนยิ่งกว่า ฯ ปน-ศัพท์ เป็นวิเสสัตถะ ฯ อย่าง คือประการ 9 มีอยู่
ในหมวดธรรมใด หมวดธรรมนั้น ชื่อว่านววิธะ ฯ หมวดแห่งธรรมทั้งงหลาย ชื่อว่าธัมมสมุทายะ ฯ 
ตถา-ศัพท์ยึดเอา บทว่า อีริเย ไว้ ฯ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวบทว่า อีริเย ไว้ในฎีกา ฯ บท
ว่า อีรเย มาจาก อีร-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง เอยฺย สัตตมีวิภัตติ, ลง ณย ปัจจัย ด้วยสูตร       
จุราทิโต เณณยา1788, ลบ ณ อนุพันธ์, เปลี่ยน เอยฺย เป็น เอ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆ-
วีปรีตาเทสโลปาคมา จ 1789, แยกพยัญชนะออกจากสระ ด้วยสูตร ปุ พฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน              
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วิโยชเย1790, ลบสระหน้า ปกติสระหลัง ด้วยสูตร สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ 1791, 
น าเข้าประกอบกัน ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต1792 ฯ ใช้เป็น อีริเย ก็มี โดยการเปลี่ยน อ ที่ ร เป็น อิ ด้วย
สูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1793 ฯ เพราะ อีร-ธาตุมีความหมายว่า 
หวั่นไหว ก็มี จึงไขความว่า กเถยฺย-พึงกล่าว ฯ กถ-ธาตุมีความหมายว่า กล่าว, ลง เอยฺย วิภัตติ ฯ 
 บทว่า กาเม เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภเว ฯ บทว่า ภเว เป็นบทอาธาระในบทว่า      
จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า อีริเย ฯ บทว่า จตุปญฺ าสธา เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า อีริเย ฯ บทว่า รูเป เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ภเว ฯ บทว่า ภเว เป็นบทอาธาระในบทว่า  
จิตฺตานิ ฯ บทว่า ปณฺณรส เป็นบทอาการะในบทว่า อีริเย ฯ บทว่า อรูเป เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ภเว ฯ บทว่า ภเว เป็นบทอาการะในบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า ทฺวาทส เป็นบทอาการะในบทว่า อีริเย ฯ 
สองบทว่า อนุตฺตเร นววิเธ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺมสมุทาเย ฯ บทว่า ธมฺมสมุทาเย เป็นบท 
อวยวาธาระในบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า อีริเย ฯ บทว่า อฏฺ ธา เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า อีริเย ฯ บทว่า อีริเย เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของ
บทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 ปาฐะว่า อฏฺ ธานุตฺตเร  ิตา ฯ ปาฐะนั้น ไม่เหมาะสมในฎีกา ฯ ความว่า โลกุตตรจิต 
ตั้งอยู่แล้ว 8 ดวง ฯ  
 (366) ท่านอาจารย์ใส่ใจค าทักท้วงว่า ก็กามาวจรจิตทั้งหลาย ย่อมเป็นไปในภูมิอ่ืน มิใช่
หรือ ท่านเรียกว่าจิตในกามภพเป็นต้น อย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า เอตฺถ จ เป็นต้น ฯ ก็ในคาถานี้ จิต
ทั้งหลายที่นับเนื่องในกามภพเป็นต้น โดยภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งกามตัณหาเป็นต้น แม้จะเป็นไปใน
ภูมิอ่ืนจากภูมิของตน ๆ บ้าง ท่านก็เรียกว่าจิตในกามภพเป็นต้น ฯ  
 จ-ศัพท์ เป็นวากยารัมภะ ฯ กามตัณหา เป็นเบื้องต้นแห่งตัณหาเหล่าใด ตัณหาเหล่านั้น 
ชื่อว่ากามตัณหาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอารูปตัณหาและอรูปตัณหา ฯ อันเป็นอารมณ์แห่ง
กามตัณหาเป็นต้น ชื่อว่ากามตัณหาทิวิสยะ ความเป็นแห่งอารมณ์แห่งกามตัณหาเป็นต้น ชื่อว่า
กามตัณหาทิวิสยภาวะ ฯ ภพ คือ กาม ชื่อว่ากามภวะ กามภพเป็นเบื้องต้นแห่งภพเหล่าใด ภพ
เหล่านั้น ชื่อว่ากามภวาทิ ฯ อันนับเนื่องในกามภพเป็นต้น ชื่อว่ากามภวาทิปริยาปันนะ ฯ ภูมิของตน 
ของตน ชื่อว่าสกสกภูมิ ฯ ปิ-ศัพท์ เป็นโจทกาโภคสูจนะ (คือความด าริของผู้ถามที่สงสัย จึงแปลว่า แม้
ก็จริง) ฯ 
 บทว่า เอตฺถ จ เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺตานิ ฯ บทว่า กามตณฺหาทิวิสยภาเวน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า -ปริยาปนฺนานิ ฯ บทว่า กามภวาทิปริยาปนฺนานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
จิตฺตานิ ฯ บทว่า จิตฺตานิ เป็นบทกรรมในบทว่า วุตฺตานิ ฯ บทว่า สกสกภูมิโต เป็นบทอปาทานะในบท
ว่า อญฺ ตฺถ ฯ บทว่า อญฺ ตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า ปวตฺตมานานิปิ ฯ บทว่า ปวตฺตมานานิปิ เป็น
บทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า กามภวาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า จิตฺตานิ ฯ บทว่า      
จิตฺตานิ เป็นลิงคัตถะ ฯ อิติ-ศัพท์เป็นอาการะในบทว่า วุตฺตานิ ฯ  
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 (367) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าเนื้อความนั้นนั่นแลให้ปรากฏด้วยการเปรียบเทียบ จึงกล่าว
ว่า ยถา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เปรียบเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน แม้เกิดในท้องของหญิงมนุษย์ 
ท่านก็รวมไว้ในพวกสัตว์เดียรัจฉานนั่นเอง เพราะนับเนื่องในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ฯ 
 เหล่ากอของนายมนุ ชื่อว่ามนุสสะ ฯ ลง อุสฺส ปัจจัย ฯ ชื่ออิตถี เพราะปรารถนาเขา 
เพราะถูกเขาปรารถนา  คือนารี ฯ อิสุ-ธาตุมีความหมายว่า ปรารถนา, ลง ถ ปัจจัย ด้วยสูตร สมาทีหิ 
ถมา1794, เปลี่ยน ส เป็น ต ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1795, น าเข้า
ประกอบกัน, ลง อี ปัจจัยอีก ฯ มนุษย์ด้วย มนุษย์นั้น เป็นหญิงด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามนุสสิตถี 
ฯ ชื่อว่ากุจฉิ เพราะถูกด่า คือท้อง ฯ กุส-ธาตุมีความหมายว่า ด่า, ลง ฉิ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ 
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต1796, เปลี่ยน ส เป็น จ ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส -      
โลปาคมา จ1797 ฯ ปิ-ศัพท์เป็นอรุจิสูจนะ (แปลว่า แม้ก็จริง) ฯ ชื่อว่าติรัจฉานะ เพราะไปต่ า คือสัตว์
ทั้งหลาย ฯ ติร-ธาตุมีความหมายว่า ไปต่ า, ลง ฉาน ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺ
เต1798, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1799 ฯ ชื่อว่าติรัจฉานคตะ เพราะเกิดขึ้นด้วย
อ านาจการถือปฏิสนธิในสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย ฯ ชื่อว่าโยนิ เพราะเป็นธรรมชาติไปอย่างเดียวกัน
แห่งสัตว์ทั้งหลาย คือก าเนิดมีอัณฑชก าเนิดเป็นต้น ฯ ยุ-ธาตุมีความหมายว่า ปะปน-เจือปน, ลง นิ 
ปัจจัย ด้วยสูตร กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย1800, วุทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1801 ฯ ก าเนิด
แห่งสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย ชื่อว่าติรัจฉานโยนิ อันนับเนื่องในก าเนิดแห่งสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย ชื่อ
ว่าติรัจฉานโยนิ-  ปริยาปันนะ ความเป็นแห่งสัตว์ผู้นับเนื่องในก าเนิดแห่งสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลาย ชื่อ
ว่าติรัจฉานโยนิ- ปริยาปันนะ ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมให้รู้ว่า ในมนุษย์ท้ังหลาย ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า มนุสฺสิตฺถิยา เป็นบทสัมพันธะในบทว่า กุจฺฉิสฺมึ ฯ บท
ว่า กุจฺฉิสฺมึ เป็นบทอาธาระในบทว่า นิพฺพตฺโตปิ ฯ บทว่า นิพฺพตฺโตปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า    
ติรจฺฉานคโต ฯ บทว่า ติรจฺฉานคโต เป็นบทกรรมในบทว่า สงฺคยฺหติ ฯ บทว่า ติรจฺฉานโยนิยา เป็นบท
อาธาระในบทว่า ปริยาปนฺนตฺตา ฯ บทว่า ปริยาปนฺนตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า สงฺคยฺหติ ฯ บทว่า 
ติรจฺฉาเนเสฺวว เป็นบทอาธาระในบทว่า สงฺคยฺหติ ฯ บทว่า สงฺคยฺหติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ 
ตถา-ศัพท์ เป็นบทอุปเมยยะ ฯ 
 (368) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ก็โลกุตตรจิต เป็นจิตที่ไม่นับเนื่องในภูมิไหน ๆ 
มิใช่หรือ ท่านเรียกว่า จิตในโลกุตตรธรรม อย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า กตฺถจิ เป็นต้น ฯ จิตที่ไม่นับเนื่อง
ในภูมิไหน ๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งหมวดโลกุตตรธรรม 9 ประการ ท่านเรียกว่า จิตในโลกุตตรธรรม ดุจใน
ประโยคเป็นต้นว่า กิ่งทั้งหลายในต้นไม้ ฉะนั้น ฯ 
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 บทว่า กตฺถจิ เป็นบทอาธาระในบทว่า อปริยาปนฺนานิ ฯ สองบทว่า อปริยาปนฺนานิ     
นววิธโลกุตฺตรธมฺมสมูเหกเทสภูตานิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺตานิ ฯ มีอย่าง 9 ด้วย มีอย่าง 9 
นั้น เป็นโลกุตตรธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านววิธโลกุตตรธัมมะ หมวดแห่งโลกุตตรธรรม 9 
อย่าง ชื่อว่านววิธโลกุตตรธัมมสมูหะ ส่วนหนึ่งแห่งหมวดแห่งโลกุตตรธรรม 9 อย่าง ชื่อว่านววิธ-
โลกุตตรธัมมสมูเหกเทสะ อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งหมวดแห่งโลกุตตรธรรม 9 อย่าง มีอยู่ เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่านววิธโลกุตตรธัมมสมูเหกเทสภูตะ ฯ บทว่า รุกฺเข สาขาติอาทีสุ เป็นบทอาธาระ ฯ วิย-ศัพท์
เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า อนุตฺตเร จิตฺตานีติ เป็นบทอาการะในบทว่า วุตฺตานิ ฯ บทว่า วุตฺตานิ เป็น    
กิตบท กัมมวาจก ฯ 
 (369) ท่านอาจารย์เมื่อจะก าหนดเนื้อความแม้อ่ืนอีก จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ 
ประกอบความว่า อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ว่า กาเม ในกามภพ และว่า รูเป ในรูปภพ นี้ เป็นการแสดงการ
ลบบทหลัง ฯ ด้วยอ านาจทุติยาวิภัตติพหุวจนะ คือ ซึ่งจิตที่มีในอรูปภพ ชื่อว่าอรูปาวจรจิต ซึ่งจิตชื่อ
ว่าอนุตตระ เพราะวิเคราะห์ว่า ไม่มีจิตที่ยิ่งกว่า ในคาถานี้  บัณฑิตพึงเห็นการเชื่อมความอย่างนี้ว่า 
บัณฑิตพึงกล่าวจิตทั้งหลายที่มีในกามภพ คือ ที่เป็นกามาวจรว่ามี 54 ดวง พึงกล่าวจิตที่มีในรูปภพ 
คือที่เป็นรูปาวจรว่ามี 15 ดวง พึงกล่าวจิตที่มใีนอรูปภพ คือที่เป็นอรูปาวจรว่ามี 12 ดวง พึงกล่าวจิตที่
มีในอนุตตรธรรม คือที่เป็นโลกุตตระว่ามี 8 ดวง ฯ 
 จ-ศัพท์ ควรประกอบเป็น กาเม อิติ จ รูเป อิติ จ ฯ บทหลัง ชื่อว่าอุตตรปทะ การลบบท
หลัง ชื่อว่าอุตตรปทโลปะ การแสดงการลบบทหลัง ชื่อว่าอุตตรปทโลปนิทเทสะ ฯ 
 บทว่า กาเม รูเปติ จ เป็นบทสรูปะของบทว่า นิทฺเทโส ฯ บทว่า อุตฺตรปทโลปนิทฺเทโส 
เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 จิตทั้งหลายมีอยู่ในอรูปภพ ชื่อว่าอารุปปะ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  
ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1802 ฯ จิตอันยิ่งกว่าจิตเหล่านั้น ไม่มี เพราะเหตุนั้น จิตเหล่านั้น จึงชื่อว่าอนุตตระ 
เป็นจตุตถีพหุพพีหิสมาส ฯ สองบทว่า อารุปฺปานิ อนุตฺตรานิ เป็นทุติยาวิภัตติ, เปลี่ยน โย เป็น นิ ด้วย
สูตร อโต นิจฺจ 1803, ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตร โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ 1804 ฯ อิติ แปลว่า อย่างนี้ ฯ   
อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า อุปโยคพหุวจน- ฯ บทว่า อุปโยคพหุวจนวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะ
ในบทว่า ทฏฺ พฺโพ ฯ ชื่อว่าอุปโยคะ เพราะถูกประกอบเข้ากับบทกิริยา คือทุติยาวิภัตติ ฯ ความหมาย
ถูกกล่าวด้วยศัพท์นั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวจนะ การกล่าวความหมายมาก ชื่อว่าพหุวจนะ ทุติยา
วิภัตติด้วย ทุติยาวิภัตตินั้น เป็นพหุวจนะด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอุปโยคพหุวจนะ ความเกี่ยวข้อง
แห่งทุติยาวิภัตติฝ่ายพหุวจนะ ชื่อว่าอุปโยคพหุวจนวสะ ฯ บัณฑิตพึงกล่าวจิตทั้งหลายที่มีในกามภพ 
คือ ที่เป็นกามาวจรว่ามี 54 ดวง พึงกล่าวจิตที่มีในรูปภพ คือที่เป็นรูปาวจรว่ามี 15 ดวง พึงกล่าวจิตที่
มีในอรูปภพ คือ ที่เป็นอรูปาวจรว่ามี 12 ดวง พึงกล่าวจิตที่มีในอนุตตรธรรม คือที่เป็นโลกุตตระว่ามี 8 
ดวง ฯ บทว่า กาเม ไขความเป็น กามาวจรานิ ฯ นัยแม้ในบทอ่ืนทั้งหลาย ก็เหมือนกันนี้แล ฯ ใน      
วิกัปป์ที่ 2 ไม่ปรากฏ ตถา-ศัพท์ ฯ ตถา-ศัพท์นั้น ยึดเอา บทว่า อีริเย ไว้ ฯ 
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 อิติ เอว -ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า สมฺพนฺโธ ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า 
สมฺพนฺโธ ฯ บทว่า สมฺพนฺโธ เป็นบทกรรมในบทว่า ทฏฺ พฺโพ ฯ การเชื่อมบทหน้ากับบทหลัง ชื่อว่า  
สัมพันธะ ฯ  
 (370) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความในคาถาที่ 3 จึงกล่าวว่า อิตฺถํ เป็นต้น ฯ บัณฑิต
ทั้งหลาย ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ คือ มีสภาวะบอกเนื้อความทั้งหลายโดยพิเศษ ย่อมจ าแนกมนัส คือ 
จิต แยกประเภทเป็น 89 ดวงด้วยประการฉะนี้ คือ ด้วยอ านาจประเภทแห่งจิตเป็นไปในภูมิ 4 ซึ่ง
ต่างกันโดยความต่างกันแห่งชาติตามที่กล่าวแล้ว ฯ อีกอย่างหนึ่ง บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมจ าแนกจิต 
121 ดวง คือ 100 ยิ่งด้วย 20 เกินไป 1 ฯ 
 ด้วยประการนี้ ชื่อว่าอิตถัง, ลง ถ  ปัจจัย ด้วยสูตร กิมิเมหิ ถ 1805 ฯ ศัพท์ว่า อิตฺถ  ใช้ใน
ความหมายว่าแสดง เพราะฉะนั้น จึงไขความเป็น ยถาวุตฺเตน ฯ ประการ อันอาจารย์กล่าวแล้ว ชื่อ
ว่ายถาวุตตะ เป็นอัพยยีภาวสมาส ฯ บทว่า ชาติ คือ ชาติที่เป็น กุศล อกุศล วิปาก และกิริยา ฯ ความ
ต่างกันโดยชาติ ชื่อว่าชาติเภทะ อันต่างกันโดยความต่างกันแห่งชาติ ชื่อว่าชาติเภทภินนะ ฯ  ภูมิ
ทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุภูมิ เป็นอสมาหารทิคุสมาส ฯ อันเป็นไปในภูมิ 4 ชื่อว่าจตุภูมิกะ, ลง ณิก ปัจจัย 
ด้วยสูตร ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ1806 ฯ อันเป็นไปในภูมิ 4 ด้วย อัน
เป็นไปในภูมิ 4 นั้น เป็นจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจตุภูมิกจิตตะ อันต่างกันโดยความต่างกัน
แห่งชาติด้วย อันต่างกันโดยความต่างกันแห่งชาติเหล่านั้น เป็นจิตที่เป็นไปในภูมิ 4 ด้วย เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อว่าชาติเภทภินนจตุภูมิกจิตตะ ฯ บรรดาบทเหล่านั้น ในบทวิเสสนะทั้ง 2 ท่านใส่บทวิเสสนะ
ว่า ชาติเภทภินฺน นี้มิได้มุ่งถึงคาถาว่า ทฺวาทสากุสลาเนว ฯ ใส่บทวิเสสนะว่า จตุภูมิก เข้ามามิได้มุ่งถึง
คาถาว่า จตุปญฺ สธา ฯ ความต่างกันแห่งจิตที่เป็นไปในภูมิ 4 อันต่างกันโดยความต่างแห่งชาติ ชื่อ
ว่าชาติเภทภินนจตุภูมิกจิตตเภทะ ฯ ความต่างแห่งอกุศลจิต 12 ดวง ความต่างแห่งกุศลจิต 21 ดวง 
ความต่างแห่งวิบากจิต 36 ดวง ความต่างแห่งกิริยาจิต 20 ดวง ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความ
เกี่ยวข้องแห่งความต่างกันแห่งจิตที่เป็นไปในภูมิ 4 อันต่างกันโดยความต่างแห่งชาติ ชื่อว่าชาติเภท-
ภินนจตุภูมิกจิตตเภทวสะ ฯ อันหย่อนด้วย 1 ชื่อว่าเอกูนะ 90 อันหย่อนด้วย 1 ชื่อว่าเอกูนนวุติ ฯ 
ความต่างกัน ชื่อว่าปเภทะ ความต่างกัน 89 ดวง มีอยู่ในจิตใด จิตนั้น ชื่อว่าเอกูนนวุติปปเภทะ ฯ บท
ว่า เอกูนนวุติปฺปเภท  นี้ ย่อมเหมาะสมกบัในบทว่า เอกูนนวุตวิธ  ฯ ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร จึงใส่บท
ว่า กตฺวา ที่ไม่มีอยู่ไว้ในคาถา ฯ เฉลยว่า ท่านอาจารย์ใส่บทว่า กตฺวา ไว้เพ่ือให้รู้ว่า การท าจิตที่แยก
ประเภทเป็น 89 ดวง ชื่อว่าเป็นการจ าแนกจิต ฯ ก็ถ้าเมื่อไม่ใส่บทว่า กตฺวา ไว้ไซร้ กิริยาคือการ
จ าแนก ก็ไม่พึงปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงใส่บทว่า กตฺวา เข้ามาเพ่ือให้การท าการจ าแนกให้ปรากฏ
นั่นเอง ฯ บทว่า  กตฺวา อธิบายว่า วตฺวา-กล่าวแล้ว ฯ มานส-ศัพท์ในบทว่า อปฺปตฺตมานสา เสขา นี้ 
ไขความเป็น จิตฺต  เพราะเป็นไปแม้ในอรหัตตผล ฯ บุคคลชื่อว่าวิจักขณะ เพราะเห็นเนื้อความได้โดย
พิเศษ ฯ จกฺข-ธาตุมีความหมายว่า พูดชัดเจน, ลง ยุ ปัจจัย ด้วยสูตร กตฺตุกรณปเทเสสุ จ1807,  เปลี่ยน 
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ยุ เป็น อน ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1808, เปลี่ยน น เป็น ณ ด้วยสูตร รหาทิโต ณ1809 ฯ ใช้เป็น วิจกฺขนา 
ก็มี ฯ บทว่า วิจกฺขณา นั้น ไขความเป็น วิเสเสน อตฺถาน  จกฺขณสภาวา -มีสภาวะบอกเนื้อความ
ทั้งหลายโดยพิเศษ ฯ ใส่บทกรรมว่า อตฺถ เข้ามา ฯ ใส่บทว่า สภาว เข้ามาด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ 
ชื่อว่าอัตถะ เพราะถูกรู้ การบอกคือเห็นเนื้อความอย่างประจักษ์ ชื่อว่าอัตถจักขณะ การบอก
เนื้อความเป็นสภาวะคือเป็นปกติของบุคคลเหล่าใด มีอยู่ บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าอัตถจักขณสภาวะ ฯ 
ใส่บทประธานว่า ปณฺฑิต เข้ามา ฯ บุคคลชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะรู้ ฯ ปฑิ-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-
บรรลุ, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1810, ลง อิ อาคม ด้วยสูตร ยถาคมมิกาโร1811, ลง
นิคคหิตอาคม ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ1812, เปลี่ยนนิคคหิต เป็น ณฺ ด้วยสูตร วคฺคนฺต  วา วคฺเค1813 ฯ ค า
ว่า วาถา นี้กล่าวไว้ด้วยอ านาจการประพันธ์คาถา ฯ 
 ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า เนื้อความของจิตนั้น มีอีกอย่างหนึ่ง ดังนี้ จึงกล่าวว่า อถวา ฯ 
อีกอย่างหนึ่ง บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมจ าแนกจิต 121 ดวง คือ 100 ยิ่งด้วย 20 เกินไป 1 ฯ แสดงไขบท
ว่า เอกุตฺตร ดังนี้ ฯ ใคร ๆ พึงสงสัยเนื้อความว่า 20 ถ้วน เพราะ เอก-ศัพท์กล่าวแม้ความหมายเสมอ
กัน เพ่ือห้ามความหมายนั้น จึงใส่ อุตฺตร-ศัพท์เข้ามา ฯ ใส่ อธิก-ศัพท์เข้ามาเพ่ือเว้นเนื้อความว่า 100 
คูณด้วย 20 ดังนี้ ฯ อุตฺตร และ อธิก-ศัพท์ทั้ง 2 เป็นไวพจน์กัน ฯ 20 เกินด้วย 1 ชื่อว่าเอกุตตรวีสะ 
อันยิ่งด้วย 20 เกนิด้วย 1 ชื่อว่าเอกุตตรวีสาธิกะ ฯ 
 บทว่า อิตฺถ  ยถาวุตฺเตน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วิภชนฺติ ฯ บทว่า ชาติเภทภินฺนจตุ-
ภูมิกจิตฺตเภทวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เอกูนนวุติปฺปเภท  ฯ บทว่า เอกูนนวุติปฺปเภท  เป็น
บทกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วิภชนฺติ ฯ บทว่า มานส  จิตฺต  
เป็นบทกรรมในบทว่า วิภชนฺติ ฯ บทว่า วิเสเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า จกฺขณ- ฯ บทว่า    
อตฺถาน  จกฺขณสภาวา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปณฺฑิตา ฯ บทว่า ปณฺฑิตา เป็นบทกัตตา ฯ บทว่า 
เอกุตฺตรวีสาธิก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สต  ฯ บทว่า สต  เป็นบทกรรม ฯ 
 (371) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้เนื้อความของค าในบทว่า ป มชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺต  จึง
กล่าวว่า ฌาน- เป็นต้น ฯ ชื่อว่าปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต เพราะวิเคราะห์ว่า โสดาปัตติมรรคจิต
นั้นด้วย เป็นปฐมฌาน เพราะเป็นเสมือนกับปฐมฌานเป็นต้น ด้วยอ านาจองค์ฌานนั้นด้วย ฯ 
 องค์ทั้งหลายแห่งฌาน ชื่อว่าฌานังคะ ความเกี่ยวข้องแห่งองค์ฌาน ชื่อว่าฌานังควสะ ฯ 
ที่ 1 ด้วย ที่ 1 นั้น เป็นฌานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปฐมัชฌานะ อันเสมือนกับปฐมฌาน ชื่อ
ว่าปฐมัชฌานสทิสะ ความเป็นแห่งการเหมือนกับปฐมฌาน ชื่อว่าปฐมัชฌานสทิสัตตะ ฯ รูปวิเคราะห์
ว่า ป มชฺฌานญฺจ ต  โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตญฺจ เป็นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส ฯ 
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 บทว่า ฌานงฺควเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -สทิส- ฯ บทวา ป มชฺฌานาทิ-  
สทิสตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ป มชฺฌาน  ฯ สองบทว่า ป มชฺฌาน  ต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า     
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตญฺจ ฯ อิต-ิศัพท์เป็นบทเหตุ ฯ 
 (372) ท่านอาจารย์กล่าวว่า ปาทกชฺฌาน- เป็นต้น เพ่ือปรารถนาค าว่า ฌานงฺควเสน      
ป มชฺฌานาทิสทิสตฺตา ฯ ความจริง มรรคทั้ง 4 ได้ชื่อว่าปฐมฌานเป็นต้น แต่ละอย่างแยกออกเป็น 5 
เพราะความปรากฏแห่งองค์ฌานมีวิตกเป็นต้น ซึ่งเหมือนกับฌานนั้น ๆ ด้วยอ านาจฌานที่เป็นบาท 
ฌานทีพ่ระโยคาวจรพิจารณาแล้ว และอัธยาศัยแห่งบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง ฯ 
 บุคคลทั้งหลายย่อมบรรลุมรรคด้วยฌานนั่น เพราะเหตุนั้น ฌานนั่น จึงชื่อว่าปาทกะ ฯ 
ปท-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1814 ฯ ฌานคือ
บาท ชื่อว่าปาทกัชฌานะ ฯ ชื่อว่าสัมมสิตะ เพราะพระโยคาวจรพิจารณา ฌานที่พระโยคาวจร
พิจารณาแล้ว ชื่อว่าสัมมสิตัชฌานะ ฯ อัธยาศัยแห่งบุคคลทั้งหลาย ชื่อว่าปุคคลัชฌาสยะ ฯ  ฌานที่
เป็นบาทด้วย ฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้วด้วย อัธยาศัยแห่งบุคคลด้วย ชื่อว่าปาทกัชฌาน-    
สัมมสิตัชฌานปุคคลัชฌาสยะ ฯ บางคัมภีร์ เพ่ิม ปิ-ศัพท์ว่า ปาทกชฺฌานสมฺมสิตชฺฌานปุคฺคลชฺฌาสเย-
สุปิ ก็มี ฯ นั่นไม่ควร ฯ หิ-ศัพท์ เป็นทัฬหีกรณะ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่งธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อ
ว่าอัญญตรวสะ ฯ เสมือนกับฌานนั้น ๆ ชื่อว่าตังตังฌานสทิสะ ลงนิคคหิตอาคมข้างหน้า ฯ วิตกเป็น
เบื้องต้นแห่งองค์ทั้งหลายเหล่าใด องค์ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าวิตักกาทิ องค์คือวิตกเป็นต้น ชื่อว่า      
วิตักกาทิอังคะ อันเสมือนกับฌานนั้น ๆ ด้วย อันเสมือนกับฌานนั้น ๆ เหล่านั้น เป็นองค์มีวิตกเป็นต้น
ด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตังตังฌานสทิสวิตักกาทิอังคะ ฯ ความปรากฏ ชื่อว่าปาตุภาวะ ความ
ปรากฏแห่งองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นอันเสมือนกับฌานนั้น ๆ ชื่อว่าตังตังฌานสทิสวิตักกาทิอังค-       
ปาตุภาวะ ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงส่วนย่อย ฯ ปฐมฌานเป็นต้นด้วย ปฐมฌานเป็นต้นนั้น เป็นชื่อด้วย เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อว่าป มัชฌานาทิโวหาระ ฯ บทว่า วิภชฺชนฺติ มาจาก วิ บทหน้า ภช-ธาตุมีความหมายว่า 
เหลา-ถาก ฯ การแยกออก คือการท าให้แยกกัน ฯ ลง อนฺเต วิภัตติ, ลง ย ปัจจัย ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ 
โย1815, เปลี่ยน ชฺย เป็น ชฺช ด้วยสูตร ตสฺส จวคฺคยการวการตฺต  สธาตฺวนฺตสฺส 1816, ซ้อน ชฺ, เปลี่ยน  
อนฺเต วิภัตติ ฝ่ายอัตตโนบท เป็น อนฺติ วิภัตติฝ่ายปรัสสบท ด้วยสูตร อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต 1817 
ฯ 
 บทว่า ปาทกชฺฌานสมฺมสิตชฺฌานปุคฺคลชฺฌาสเยสุ เป็นสัตตมีวิภัตติใช้ในนิทธารณะ ฯ บท
ว่า อญฺ ตรวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า -สทิส- ฯ บทว่า ต ต ฌานสทิสวิตกฺกาทิองฺคปาตุภาเวน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะ หรือบทเหตุในบทว่า ลภนฺตา ฯ บทว่า จตฺตาโรปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า   
มคฺคาฯ บทว่า มคฺคา เป็นบทวุตตกัมมะในบทว่า วิภชฺชนฺติ ฯ บทว่า ป มชฺฌานาทิโวหาร  เป็นบท
กรรมในบทว่า ลภนฺตา ฯ บทว่า ลภนฺตา เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺคา ฯ บทว่า ปจฺเจก  เป็นบท   
วิเสสนะหรือบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า ปญฺจธา ฯ บทว่า ปญฺจธา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า 
วิภชฺชนฺติ ฯ บทว่า วิภชฺชนฺติ เป็นอาขยาตบท กัมมวาจก ฯ  
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 (373) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้ค าที่ตนกล่าวว่า ฌานงฺควเสน เป็นต้นส าเร็จด้วยค าของ
อาจารย์ จึงกล่าวว่า เตนาห เป็นต้น ฯ เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า ฌานงฺคโยคเภเทน ดังนี้
เป็นต้น ฯ 
 บทว่า เตน เป็นบทเหตุในบทว่า อาห ฯ ก็เนื้อความนี้ว่า มรรคทั้ง 4 เสมือนกับฌานนั้น ๆ 
ด้วยอ านาจฌานที่เป็นบาท หรือฌานทีพ่ระโยคาวจรพิจารณาแล้ว ด้วยอ านาจอริยวงศ์ ดังนี้ ไม่ควร ฯ 
เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะไขความบทว่า จตฺตาโร มคฺคา นั่นว่า บทว่า จตฺตาโร มคฺคา นี้ พึงสัมพันธ์เข้า
กับบทว่า ลภนฺตา นี้ และบทว่า จตฺตาโร มคฺคา พึงสัมพันธ์เข้ากับบทว่า ต ต ฌานสทิสตฺตา นี้ ค าท้ังสอง
นั้น ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มณีสารมัญชูสา ผิด ฯ เพราะว่า ท่านอาศัยปาฐะที่ผิดกล่าวค านั้นว่า เพราะ
เสมือนด้วยอ านาจสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯ ก็ค านั้นท่านกล่าวไว้ด้วยความหลงลืมอย่างยิ่ง
เหมือนเข้าไปสู่ที่มืดมิด ฉะนั้น ฯ 
 (374) ท่านอาจารย์เมื่อจะขยายความฌานที่เป็นบาท ฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้ว 
และอัธยาศัยแห่งบุคคลให้พิสดาร จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า บรรดาฌานที่เป็น
บาท ฌานที่พระโยครวจรพิจารณาแล้ว และอัธยาศัยแห่งบุคคลนั้น เมื่อพระโยคาวจรเข้าฌานใด ๆ 
บรรดาปฐมฌานเป็นต้น ออกจากฌานที่เข้านั้นแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู่ วุฏฐานคามินีวิปัสสนา
เป็นไป ฌานนั้น ๆ ชื่อว่าฌานที่เป็นบาท เพราะเป็นปทัฏฐาน (ที่ตั้ง) คือเป็นเหตุใกล้แห่งวุฏฐานคามินี-
วิปัสสนา ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ปาทกชฺฌาน  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า       
ป มชฺฌานาทีสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ย  ย  ฌาน  เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า ย  ย  เป็นบท     
วิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า สมาปชฺชิตฺวา ฯ บทว่า สมาปชฺชิตฺวา 
เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุฏฺ าย ฯ บทว่า ตโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า วุฏฺ าย ฯ บทว่า   
วุฏฺ าย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า สมฺมสนฺตสฺส ฯ บทว่า สงฺขาเร เป็นบทกรรมในบทว่า 
สมฺมสนฺตสฺส ฯ ชื่อว่าสังขาระ เพราะถูกปัจจัยทั้ งหลายปรุงแต่ง ได้แก่สังขตธรรม ฯ บทว่า 
สมฺมสนฺตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า ปวตฺตา ฯ บทว่า วุฏฺ านคามินิวิปสฺสนา เป็นบทกัตตาในบท
ว่า ปวตฺตา ฯ 
 มรรคชื่อว่าวุฏฐานะ เพราะเป็นนิมิตภายนอกที่ออกจากวัตถุที่ยึดมั่นและที่เป็นไปภายใน 
ฯ วิ อุ บทหน้า า-ธาตุมีความหมายว่า หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, ลง ยุ ปัจจัย, เปลี่ยน ยุ เป็น อน ด้วยสูตร  
อนกา ยุณฺวูน 1818 ฯ ชื่อว่าวุฏฐานคามินี เพราะเข้าถึงการออกจากวัตถุที่ยึดมั่นได้ ความว่า ถูกกระทบ
พร้อมกับมรรค ฯ คมุ-ธาตุมีความหมายว่า ไป-ถึง-บรรลุ, ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ 
โณ1819, ลบ ณฺ อนุพันธ์และท าการวุทธิ, ลง อินี ปัจจัยอีก ฯ ปัญญาชื่อว่าวิปัสสนา เพราะเห็นโดย
อาการต่าง ๆ ฯ วิปัสสนาคือวุฏฐานคามินี ชื่อว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนา ได้แก่สังขารุเปกขาญาณพร้อม
ด้วยอนุโลมญาณ ฯ 
 บทว่า ปวตฺตา เป็นกิตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า ต  ต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ปาทกชฺฌาน  
เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า วุฏฺ านคามินิวิปสฺสนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ปทฏฺ าน- ฯ บทว่า     
ปทฏฺ านภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า ปาทกชฺฌาน  ฯ 
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 บุคคลย่อมบรรลุผล ด้วยเหตุนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปทะ ฯ ปท-ธาตุมีความหมายว่า 
ไป-ถึง-บรรลุ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1820 ฯ ผลย่อมตั้งอยู่ในเหตุนี้ เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าฐานะ ฯ การบรรลุผลด้วย การบรรลุผลนั้น เป็นเหตุที่ตั้งด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า      
ปทัฏฐานะ ความเป็นแห่งเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการบรรลุผล ชื่อว่าปทัฏฐานภาวะ ฯ เมื่อบุคคลพิจารณา
ฌานนั้น ๆ อยู่ วุฏฐานคามินีวิปัสสนานั้น เป็นไป ฌานนั้น ชื่อว่าสัมมสิตัชฌานะ ฯ  
 (375) อัธยาศัยที่เกิดแก่พระโยคาวจรอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ มรรคที่ประกอบด้วยองค์ 5 ที่
เหมือนกับปฐมฌาน พึงมีแก่เรา หรือว่ามรรคที่ต่างด้วยมรรคมีองค์ 4 เป็นต้น ที่เหมือนกับทุติฌาน
เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง พึงมีแก่เรา ชื่อว่าอัธยาศัยแห่งบุคคล ฯ 
 บทว่า สมฺมสนฺตสฺส เป็นบทกัตตาในบทว่า ปวตฺตา ฯ บทว่า สา เป็นบทกัตตา ฯ บทว่า ต  
คือ ฌานนั้น ๆ ฯ บทว่า ต  เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า สมฺมสิตชฺฌาน  เป็นบทสัญญา ฯ บทว่า อโห เป็นบท
อาสิงสัตถนิบาต ฯ  บทว่า วต เป็นบทเอกิงสัตถนิบาต ฯ บทว่า เม เป็นบทสัมพันธะในบทว่า              
ป มชฺฌาน- ฯ บทว่า ป มชฺฌานสทิโส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค ฯ เสมือนกับปฐมฌาน ชื่อว่า 
ป มัชฌานสทิสะ ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า ภเวยฺย ฯ บทว่า ปญฺจงฺคิโก เป็นบท
วิกติกัตตาในบทว่า ภเวยฺย ฯ องค์ท้ังหลาย 5 ชื่อว่าปัญจังคะ องค์ 5 ของฌานนั้น มีอยู่ เพราะเห็นนั้น 
จึงชื่อว่าปัญจังคิกะ ฯ บทว่า ทุติยชฺฌานาทีสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ วา-ศัพท์ เป็นบทวิกัปปะ ฯ สองบท
ว่า อญฺ ตรสทิโส จตุรงฺคาทิเภโท เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค ฯ เสมือนกับสภาวธรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง ชื่อว่าอัญญตรสทิสะ ฯ องค์ทั้งหลาย 4 ชื่อว่าจตุรังคะ ลง รฺ อาคม องค์ 4 เป็นเบื้องต้น 
แห่งองค์ท้ังหลายเหล่าใด องค์ท้ังหลายเหล่านั้น ชื่อว่าจตุรังคาทิ ความต่างกันแห่งองค์มีองค์ 4 เป็นต้น 
ในมรรคใด มีอยู่ มรรคนั้น ชื่อว่าจตุรังคาทิเภทะ ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทกัตตาในบทว่า ภเวยฺย ฯ อิติ 
เอว -ศัพท์เป็นบทสรูปนิทัสสนะในบทว่า อุปฺปนฺนชฺฌาสโย ฯ บทว่า โยคาวจรสฺส เป็นบทสัมพันธะใน
บทว่า อชฺฌาสโย ฯ ชื่อว่าโยคาวจระ เพราะบ าเพ็ญความเพียร ฯ บทว่า อุปฺปนฺนชฺฌาสโย เป็นบท
สัญญี ฯ อัธยาศัยอันเกิดขึ้นแล้ว ชื่อว่าอุปปันนัชฌาสยะ ฯ บทว่า ปุคฺคลชฺฌาสโย นาม เป็นบทสัญญา 
ฯ 
 (376) ท่านอาจารย์ครั้นแสดงอาการ 3 มีฌานที่เป็นบาทเป็นต้น เมื่อจะแสดงมรรคที่
บุคคลให้เกิดขึ้นอันเสมือนกับฌานที่เป็นบาทเป็นต้น จึงกล่าวว่า ตตฺถ เป็นต้น ฯ บรรดาฌานที่เป็น
บาทเป็นต้น พระโยคาวจรรูปใด เข้าฌานอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาปฐมฌานเป็นต้น ออกจากฌานที่
เข้านั้นแล้ว พิจารณาปกิณณกสังขารทั้งหลาย (สังขารอ่ืนจากฌานที่เข้า) ย่อมให้มรรคเกิดขึ้น มรรค
นั้นของพระโยคาวจรรูปนั้น ย่อมเป็นเหมือนฌานที่เป็นบาทนั้น ๆ มีปฐมฌานเป็นต้น ฯ 
 บทว่า ตตฺถ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า ปาทกชฺฌาน- ในบทว่า ปาทกชฺฌานสทิโส นี้ เป็น
บทนิทธารณียะ ฯ บทว่า เยน เป็นบทกัตตาในบทว่า อุปฺปาทิโต ฯ บทว่า ป มชฺฌานาทีสุ เป็นบท  
นิทธารณะ ฯ บทว่า อญฺ ตร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า 
สมาปชฺชิตฺวา ฯ บทว่า สมาปชฺชิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุฏฺ าย ฯ บทว่า ตโต เป็นบท 
อปาทานะในบทว่า วุฏฺ าย ฯ บทว่า วุฏฺ าย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า  
ปกิณฺณกสงฺขาเร เป็นบทกรรมในบทว่า ปาทกชฺฌานโต อญฺ สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา ฯ อันคละกันด้วย 
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อันคละกันนั้น เป็นสังขารด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปกิณณกสังขาระ ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบท
ปุพพกาลกิริยาในบทว่า ปญฺ าย ปริมชฺชิตฺวา อาวชฺชิตฺวา อุปฺปาทิโต ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทปกติ-  
กัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า อุปฺปาทิโต เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบท      
สัมพันธะในบทว่า มคฺโค ฯ บทวา โส เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทปกติ-
กัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ป มชฺฌานาทิต ต ปาทกชฺฌานสทิโส เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
 ปฐมฌานเป็นเบื้องต้นแห่งฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นเหล่าใด ฌานทั้งหลายมีทุติย -
ฌานเป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าปฐมัชฌานาทิ ฌานที่เป็นบาทนั้น ๆ คือปฐมฌานเป็นต้น ชื่อว่าป มัช-  
ฌานาทิตังตังปาทกัชฌานะ อันเสมือนกับฌานที่เป็นบาทนั้น ๆ คือปฐมฌานเป็นต้น ชื่อว่าป มัช-   
ฌานาทิตงัตังปาทกัชฌานสทิสะ ฯ 
 (377) ก็ถ้าฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี พระโยคาวจรพิจารณาฌาน
อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาปฐมฌานเป็นต้นอย่างเดียว ย่อมให้มรรคเกิดขึ้น มรรคนั้นของพระโยคาวจร
นั้น ก็เหมือนฌานที่พิจารณาแล้ว ฯ 
 สเจ-ศัพท์ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า โหติ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ สองบทว่า  
วิปสฺสนาปาทก  ยงฺกิญฺจิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ ฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนา ชื่อว่า
วิปัสสนาปาทกะ ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า เกวล  เป็นบทกิริยาวิเสสนะใน
บทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า ป มชฺฌานาทีสุ เป็นบทนิทธารณะ ฯ บทว่า อญฺ ตร  เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า ฌาน  ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบทปุพพกาล-
กิริยาในบทว่า อุปฺปาทิโต ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า อุปฺปาทิโต เป็นบท
วิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า มคฺโค ฯ บทว่า โส เป็นบทวิเสสนะ
ของบทว่า มคฺโค ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า สมฺมสิตชฺฌานสทิโส เป็น
บทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ อันเสมือนกับฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้ว ชื่อว่าสัมมสิตัชฌาน- 
สทิสะ ฯ 
 (378) ก็ถ้าพระโยคาวจรเข้าฌานอย่างใดอย่างหนึ่ง พิจารณาฌานอ่ืนจากฌานที่เข้านั้น 
ให้มรรคเกิดขึ้นในเวลานั้น มรรคของพระโยคาวจรนั้น ย่อมเป็นเหมือนกับฌานที่เป็นบาทและฌานที่
พิจารณาแล้ว 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยอ านาจอัธยาศัยแห่งบุคคล ฯ 
 ยทิ-ศัพท์ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า โหติ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ บทว่า ยญฺกิญฺจิ 
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า สมาปชฺชิตฺวา ฯ บทว่า   
สมาปชฺชิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า ตโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า  
อญฺ  ฯ บทว่า อญฺ  เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ แม้ วา-ศัพท์ในบทว่า อญฺ  วา ก็มี ฯ วา-
ศัพท์นั้น ไม่ควร ไม่เหมาะสมกับบทว่า ทฺวีสุ ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า    
อุปฺปาทิโต ฯ บทว่า อุปฺปาทิโต เป็นบทวิเสสนะของปาฐะที่เหลือว่า มคฺโค ฯ บทว่า ตทา เป็นบทกาล-
สัตตมีในบทว่า  โหติ ฯ บทว่า ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สทิโส ฯ ความ
เกี่ยวข้องแห่งอัธยาศัยของบุคคล ชื่อว่าปุคคลัชฌาสยวสะ ฯ บทว่า ทฺวีสุ คือ เป็นบทนิทธารณะ ในบท
ว่า ปาทกชฺฌานสมฺมสิตชฺฌาเนสุ ฯ บทว่า อญฺ ตร- เป็นบทนิทธารณียะ ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทที่
เหลือในบทว่า อญฺ ตรสทิโส ฯ บทว่า อญฺ ตรสทิโส เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ 
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 (379) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ก็ถ้าอัธยาศัยแห่งบุคคลอย่างนั้นไม่มี มรรคที่พระ
โยครวจรออกจากฌานชั้นต่ า ๆ แล้วพิจารณาธรรมชั้นสูง ๆ ให้เกิดขึ้น ย่อมเป็นอย่างไร ดังนี้ จึงกล่าว
ว่า สเจ เป็นต้น ฯ 
 บทว่า สเจ เป็นบทปริกัปปะในบทว่า นตฺถิ ฯ ปน -ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ บทว่า      
ปุคฺคลสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อชฺฌาสโย ฯ บทว่า ตถาวิโธ เป็นบทวิเสสะของบทว่า อชฺฌาสโย 
ฯ อย่าง คือประการนั้น ของอัธยาศัยนั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าตถาวิธะ ฯ บทว่า อชฺฌาสโย เป็น
บทกัตตาในบทว่า นตฺถิ ฯ บทว่า เหฏฺ  ิมเหฏฺ  ิมชฺฌานโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า วุฏฺ าย ฯ อัน
เป็นไปในเบื้องต่ า ชื่อว่าเหฏฐิมะ, ลง อิม ปัจจัย ด้วยสูตร ชาตาทีนมิมิยา จ1821 ฯ ฌานอันเป็นไปใน
เบื้องต่ า ๆ ชื่อว่า เหฏฐิมเหฏฐิมัชฌานะ ฯ บทว่า วุฏฺ าย เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ 
บทว่า อุปรูปริชฺฌานธมฺเม เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบทปุพพกาล -
กิริยาในบทว่า อุปฺปาทิต- ฯ บทว่า อุปฺปาทิตมคฺโค เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า         
ปาทกชฺฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า อนเปกฺขิตฺวา ฯ บทว่า อนเปกฺขิตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยาในบท
ว่า โหติ ฯ บทว่า สมฺมสิตชฺฌานสทิโส เป็นบทวิกติกัตตาในปาฐะที่เหลือว่า โหติ ฯ บทว่า อุปรู-    
ปริชฺฌานโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า วุฏฺ าย ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ บทว่า วุฏฺ าย เป็น
บทปุพพกาลกิริยาในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า เหฏฺ  ิมเหฏฺ  ิมชฺฌานธมฺเม เป็นบทกรรมในบทว่า    
สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า อุปฺปาทิต - ฯ บทว่า อุปฺปาทิตมคฺโค 
เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า สมฺมสิตชฺฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า อนเปกฺขิตฺวา ฯ บทว่า 
อนเปกฺขิตฺวา เป็นบทสมานกาลกิริยาในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ปาทกชฺฌานสทิโส เป็นบทวิกติกัตตาใน
บทว่า โหติ ฯ 
 (380) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าค าที่กล่าวว่า ปาทกชฺฌานสทิโส-เสมือนกับฌานที่เป็นบาท 
ดังนี้  ให้มั่นคง จึงกล่าวว่า เหฏฺ  ิม- เป็นต้น ฯ ก็ถ้าอัธยาศัยแห่งบุคคลอย่างนั้นไม่มี ฯ มรรคที่      
พระโยคาวจรออกจากฌานชั้นต่ า ๆ แล้วพิจารณาธรรมชั้นสูง ๆ ให้เกิดขึ้น ย่อมเป็นเหมือนฌานที่
พิจารณาแล้ว ไม่ค านึงถึงฌานที่เป็นบาท ส่วนมรรคที่พระโยคาวจรออกจากฌานชั้นสูง ๆ แล้ว
พิจารณาฌานธรรมชั้นต่ า ๆ ให้เกิดข้ึน ย่อมเป็นเหมือนฌานที่เป็นบาท ไมค่ านึงถึงฌานที่พิจารณาแล้ว 
ฯ ความจริง ฌานที่สูง ๆ ย่อมมีก าลังกว่าฌานชั้นต่ า ๆ แล ฯ ใช้เป็น เหฏฺ  ิมชฺฌานโต ก็มี ฯ 
 บทว่า เหฏฺ  ิมเหฏฺ  ิมชฺฌานโต เป็นบทอปาทานะในบทว่า พลวตร  ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบท 
ทัฬหีกรณะ ฯ บทว่า อุปรูปริชฺฌาน  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า พลวตร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ  
อิติ-ศัพท์ เป็นบทสมาปันนะ ฯ 
 (381) ท่านอาจารย์หมายเอาค าทักท้วงว่า การก าหนดฌาน เป็นอย่างนี้ ส่วนการก าหนด
เวทนา เป็นอย่างไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า เวทนานิยโม ปน เป็นต้น ฯ ส่วนการก าหนดเวทนาแม้ในมรรค
ทั้งหมด ย่อมมีโดยก าหนดวุฏฐานคามินีวิปัสสนา ฯ การก าหนด ชื่อว่านิยมะ การก าหนดเวทนา ชื่อว่า
เวทนานิยมะ ฯ 
 บทว่า เวทนานิยโม เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ บทว่า 
สพฺพตฺถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า เวทนา- หรือเป็นบทอาธาระแม้ในบทว่า โหติ ฯ บทว่า วุฏฺ าน-
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คามินิวิปสฺสนานิยเมน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ การก าหนดคือวุฏฐานคามินีวิปัสสนา ชื่อ
ว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนานิยมะ ฯ 
 (382) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่า การก าหนดองค์ฌานของพระอรหันต์ผู้สุกขวิปัสสกะ 
ย่อมมีโดยก าหนดวุฏฐานคามินีวิปัสสนา ดังนี้ จึงกล่าวว่า ตถา เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า การ
ก าหนดองค์ฌานทั้งสิ้นของพระอรหันต์ผู้สุกขวิปัสสกะก็เหมือนกัน คือ ย่อมมีโดยก าหนดวุฏฐาน-    
คามินีวิปัสสนา ฯ  
 บทว่า ตถา คือ ย่อมแสดงบทว่า วุฏฺ านคามินิวิปสฺสนานิยเมน-โดยก าหนดวุฏฐานคามินี-
วิปัสสนา ฯ ตถา-ศัพท์ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ วิปัสสนา ชื่อว่าสุกขา เพราะแห้งแล้ง ฯ 
สุส-ธาตุมีความหมายว่า เหี่ยว-แห้ง, ลง ต ปัจจัย ด้วยสูตร พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ1822, เปลี่ยน ต เป็น กฺข 
ด้วยสูตร สุสปจสกาทิโต กฺขกฺกา จ1823 ฯ สฺ ท้ายธาตุ หายไป ฯ ปัญญา ชื่อว่าวิปัสสกะ เพราะเหตุโดย
อาการต่าง ๆ ฯ วิ บทหน้า ทิส-ธาตุมีความหมายว่า เห็น-เพ่งดู, ลง ณฺวุ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต  
ณฺวุตฺวาวี วา1824, เปลี่ยน ณฺวุ เป็น อก ด้วยสูตร อนกา ยุณฺวูน 1825, เปลี่ยน ทิส เป็น ปสฺส ด้วยสูตร 
ทิสสฺส ปสฺสทิสฺสทกฺขา วา1826 ฯ ชื่อว่าสุกขวิปัสสกะ เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งที่แห้งแล้งไร้ความเยื่อใย
อันเหนียวแน่นเพราะไม่มีความสิเนหากล่าวคือปฐมภาวนา (สมถภาวนา) ฯ บทว่า สุกฺขวิปสฺสสกสฺส 
เป็นบทสัมพันธะในบทว่า -ฌานงฺค- ฯ บทว่า สกลชฺฌานงฺคนิยโม เป็นบทกัตตาในบทว่า โหติ ฯ ชื่อ
ว่ากละ เพราะถูกนับ คือ ส่วนประกอบ ฯ กล-ธาตุมีความหมายว่า นับ-ค านวณ, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร 
สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1827 ฯ ชื่อว่าสกละ เพราะเป็นไปพร้อมกับการนับ องค์ฌานที่เป็นไปพร้อมกับการ
นับ ชื่อว่าสกลัชฌานังคะ การก าหนด ชื่อว่านิยมะ การก าหนดองค์ฌานที่เป็นไปพร้อมกับการนับ 
(ทั้งสิ้น) ชื่อว่าสกลัชฌานังคนิยมะ ฯ 
 (383) ท่านอาจารย์เพ่ือปรารถนาค านั้นนั่นแล จึงกล่าวว่า ตสฺส หิ เป็นต้น ฯ ความจริง 
เพราะไม่มีการก าหนดด้วยอ านาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้นเหล่านั้น โดยที่พระอรหันต์ผู้สุกขวิปัสสกะนั้น 
ไม่มีฌานที่เป็นบาทเป็นต้น มรรคทีป่ระกอบด้วยองค์ 5 เท่านัน้ จึงมโีดยก าหนดวิปัสสนา ฯ 
 บทว่า ตสฺส เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อภาเวน เป็นบทสัมพันธะแม้ในบทว่า มคฺโค ฯ หิ-
ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณะ ฯ บทว่า ปาทกชฺฌานาทีนมภาเวน เป็นบทสัมพันธะในบทว่า อภาเวน ฯ 
ฌานที่เป็นบาท เป็นเบื้องต้นแห่งฌานทั้งหลายเหล่าใด ฌานทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าปาทกัชฌานาทิ ฯ 
ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้วและอัธยาศัยของบุคคล ฯ บทว่า อภาเวน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะ หรือเป็นบทเหตุในบทว่า อภาวโต ฯ บทว่า เตส  วเสน ความว่า ด้วยความ
เกี่ยวข้องแห่งฌานที่เป็นบาทเป็นต้นเหล่านั้น ฯ บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วเสน ฯ บทว่า 
วเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า นิยม- ฯ บทว่า นิยมาภาวโต เป็นบทเหตุในบทว่า โหติ ฯ การ
ก าหนด ชื่อว่านิยมะ ความไม่มีแห่งการก าหนด ชื่อว่านิยมาภาวะ ฯ ชื่อว่านิยม เพราะก าหนดด้วย
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ธรรมนั่น การก าหนดคือวิปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนานิยมะ ฯ บทว่า วิปสฺสนานิยเมน เป็นบทตติยา-      
วิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ บทว่า ปญฺจงฺคิโกว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า มคฺโค ฯ เอว-ศัพท์ ย่อมห้าม
มรรคที่ประกอบด้วยองค์ 4 เป็นต้น ฯ บทว่า มคฺโค เป็นบทกัตตา ฯ 
 (384) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้การก าหนดแม้อ่ืนอีก จึงกล่าวว่า อปิจ เป็นต้น ฯ ค าอ่ืน
อันมีนัยที่กล่าวแล้ว มีอยู่  แม้มรรคที่พระโยคาวจรผู้มีปกติได้สมาบัติ ไม่กระท าฌานให้เป็นบาท 
พิจารณาปกิณณกสังขารธรรมทั้งหลาย แล้วให้เกิดขึ้น ย่อมประกอบด้วยองค์ 5 ด้วยการก าหนด
วิปัสสนาเท่านั้น ฯ 
 พึงก าหนดว่า นิบาตคือ อปิจ มีก าลังเสมอกันกับนัยก่อน เพราะค าว่า เมื่อกล่าวว่า อปิจ 
บุคคลย่อมทราบนัยอันปรารภเนื้อความแรก ฯ บทว่า สมาปตฺติลาภิโนปิ เป็นบทสัมพันธะในบทว่า มคฺ
โค ฯ  ชื่อว่าสมปัตติลาภี เพราะได้สมาบัติทั้งหลาย ฯ ลง ณี ปัจจัย ด้วย จ -ศัพท์ในสูตร ตสฺสีลาทีสุ 
ณีตฺวาวี จ1828 ฯ ปิ-ศัพท์ มุ่งถึงพระอรหันต์ที่เป็นสุกขวิปัสสกะ ฯ บทว่า ฌาน  เป็บบทปกติกัมมะในบท
ว่า  อกตฺวา ฯ บทว่า ปาทก  เป็นบทวิกติกัมมะ ฯ บทว่า อกตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า          
สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า ปกิณฺณกสงฺขาเร เป็นบทกรรมในบทว่า สมฺมสิตฺวา ฯ บทว่า สมฺมสิตฺวา เป็นบท
ปุพพกาลกิริยาในบทว่า อุปฺปาทิต- ฯ บทว่า อุปฺปาทิตมคฺโค เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า โหติ ฯ ปิ-
ศัพท์ ย่อมรวบรวมว่า มรรคของพระอรหันต์ที่เป็นสุกขวิปัสสกะอย่างเดียวหามิได้ ฯ บทว่า วิปสฺสนา-
นิยเมเนว เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า โหติ ฯ เอว -ศัพท์ ห้ามฌานที่เป็นบาทเป็นต้น ฯ บทว่า 
ปญฺจงฺคิโก เป็นบทวิกติกัตตา ฯ 
 (385) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า การวินิจฉัยนี้ เป็นการวินิจฉัยที่เป็นสาระ ดังนี้ จึงกล่าว
ว่า อิติ อยํ เป็นต้น ฯ การวินิจฉัยที่เป็นสาระนี้ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยบทว่า ยํ ยํ เป็นต้น ใน
ปฐมฌานเป็นต้นนั้น ดังนี้ ในอธิการว่าด้วยการก าหนดองค์ฌานนี้ ท่านอาจารยท์ั้งหลายยกการวินิจฉัย
ที่เป็นสาระขึ้นจากอรรถกถาเป็นต้น 
 อิติ-ศัพท์เป็นบทสรูปะของบทว่า อย  ฯ บทว่า อย  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า วินิจฺฉยสาโร 
ฯ ท่านอาจารย์ถือเอาอธิการว่าด้วยการก าหนดองค์ฌานในบทว่า เอตฺถ เพราะกล่าวไว้ว่า โดยความ
ต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน ฯ อาจารย์บางพวกกล่าวว่า บทว่า เอตฺถ คือ ในนัยแห่งการ
ก าหนด ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า อุทฺธโฏ ฯ บทว่า อฏฺ กถาทิโต เป็นบทอปาทานะใน
บทว่า อุทฺธโฎ ฯ  
 เนื้อความย่อมถูกกล่าวด้วยสัททชาตินั่น เพราะเหตุนั้น สัททชาตินั่น จึงชื่อว่าอัฏฐกถา คือ
อัฏฐกถาอัฏฐสาลินีและสัมโมหวิโนทนี ฯ เปลี่ยน ตฺถ เป็น ฏฺ  ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1829 ฯ  
อัฏฐกถา เป็นเบื้องต้นแห่งฎีกาใด ฎีกานั้น ชื่อว่าอัฏฐกถาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอามูลฎีกาด้วย 
ฯ วินิจฉัย ชื่อว่าอุทธฏะ เพราะถูกยกขึ้น ฯ อุ บทหน้า ธร-ธาตุมีความหมายว่า ทรงไว้, ลง ต ปัจจัย 
ด้วยสูตร ภาวกมฺเมสุ ต1830, ลบ ร ด้วยสูตร รกาโร จ1831, เปลี่ยน ต เป็น ฏ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท 
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ธสฺส จ1832, ซ้อน ทฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา1833 ฯ เนื้อความ ชื่อว่าวินิจฉยะ เพราะถูก
ชี้ขาด คือถูกก าหนด ฯ วิ นิ บทหน้า จิ-ธาตุมีความหมายว่า สั่งสม, ลง อ ปัจจัย ด้วยสูตร สพฺพโต 
ณฺวุตฺวาวี วา1834, วุทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตร อญฺเ สุ จ1835, เปลี่ยน เอ เป็น อย ด้วยสูตร เอ อย1836, 
เปลี่ยน จ เป็น ฉ ด้วย จ-ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ1837, ซ้อน จฺ ด้วยสูตร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติย-       
ป มา1838, การวินิจฉัยด้วย การวินิจฉัยนั้น เป็นสาระด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวินิจฉยสาระ เป็น   
วิเสสนุตตรกัมมธารยสมาส ฯ 
 (386) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ท่านอาจารย์ยกการวินิจฉัยที่เป็นสาระขึ้นแสดง 
จงยกไว้เถิด ส่วนนัยที่พิสดาร จะพึงทราบได้ในที่ไหน ดังนี้ จึงกล่าวว่า เถรวาท- เป็นต้น ฯ ส่วนความ
พิสดารอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นไปด้วยอ านาจการแสดงเถรวาทเป็นต้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ท่านอาจารย์
กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาเป็นต้น ฯ  
 พระเถระทั้งหลายคือผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคุณเป็นต้นที่มั่นคง ฯ พระเถระ 3 รูปเหล่านี้คือ 
พระติปิฎกจูฬนาคเถระ พระโมรวาปิวาสิมหาทัตตเถระ พระติปิฎกจูฬาภเถระ ฯ ลง ณ ปัจจัย หลัง 
ถิร-ศัพท์ ด้วยสูตร ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ1839 ฯ ชื่อว่าวาทะ เพราะเป็นเครื่องกล่าว
ก าหนดองค์ฌาน วาทะของพระเถระทั้งหลาย ชื่อว่าเถรวาทะ การแสดงคือการประกาศวาทะของ 
พระเถระ ชื่อว่าเถรวาททัสสนะ ฯ การประกาศว่า วาทะนี้ว่า ย่อมให้ก าหนดฌานที่เป็นบาทเป็น
ปทัฏฐานของวิปัสสนาที่ใกล้มรรค เป็นวาทะของพระติปิฏกจูฬนาคเถระ ดังนี้ นี้ ชื่อว่าเถรวาททัสสนะ 
ฯ การประกาศว่า ย่อมให้ก าหนดขันธ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ก็พระโยคาวจรพิจารณาฌานใดแล้ว
อยู่ ย่อมเป็นมรรคที่เสมือนกับฌานนั้นแล ดังนี้ เป็นวาทะของพระโมรวาปิวาสิมหาทัตตเถระ ฯ การ
ประกาศว่า ให้ก าหนดอัธยาศัยแห่งบุคคล อัธยาศัยย่อมมีโดยประการใด ๆ ด้วยบทว่า โอหนอ เราพึง
บรรลุมรรคมีองค์ 5 หรือมีองค์ 4 ดังนี้ เป็นต้น มรรค ย่อมมีโดยประการนั้น ๆ ดังนี้ เป็นวาทะของ
พระติปิฏกจูฬาภเถระ ดังนี้ ชื่อว่าเถรวาททัสสนะ ฯ การแสดงวาทะของพระเถระ เป็นเบื้องต้นแห่ง
การวิจารณ์ใด การวิจารณ์นั้น ชื่อว่าเถรวาททัสสนาทิ ฯ ด้วย อาทิ-ศัพท์ หมายเอาการวิจารณ์วาทะ
ของพระเถระ ฯ การวิจารณ์ด้วยอ านาจการไม่เบียบเบียนกันและกันแห่งวาทะทั้ง 3 พร้อมกับวาทะใน
อัฏฐกถา ชื่อว่าเถรวาทวิจารณะ ฯ ความเกี่ยวข้อง ชื่อว่าวสะ ความเกี่ยวข้องแห่งการแสดงวาทะของ
พระเถระเป็นต้น ชื่อว่าเถรวาททัสสนาทิวสะ ความเป็นไปแห่งความเกี่ยวข้องแห่งการแสดงวาทะของ
พระเถระเป็นต้น ชื่อว่าเถรวาททัสสนาทิวสัปปวัตตะ ฯ ปน-ศัพท์ เป็นบทวิเสสัตถะ ฯ การวินิจฉัย ชื่อ
ว่าปปัญจะ เพราะถูกขยายให้พิสดาร ฯ ป บทหน้า ปจิ-ธาตุมีความหมายว่า ขยาย-แผ่ไป, ลง อ ปัจจัย 
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ด้วยสูตร สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา1840, ลงนิคคหิต ด้วยสูตร นิคฺคหีตญฺจ1841 ฯ อัฏฐกถา เป็นเบื้องต้นแห่ง
ฎีกาใด ฎีกานั้น ชื่อว่าอัฏฐกถาทิ ฯ นัยที่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตนยะ ฯ 
 บทว่า เถรวาททสฺสนาทิวสปฺปวตฺโต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ปปญฺโจ ฯ บทว่า ปปญฺโจ 
เป็นบทกรรมในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ บทว่า อฏฺ กถาทีสุ เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต- ฯ บทวา วุตฺต-
นเยน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เวทิตพฺโพ ฯ 
 (387) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงนัยในการก าหนดโพชฌงค์เป็นต้น จึงกล่าวว่า ยถา     
เป็นต้น ฯ อนึ่ง นัยโดยพิสดารในการก าหนดโพชฌงค์และองค์มรรคเป็นต้นแม้ทั้งหมด บัณฑิตพึงค้นดู
ตามนัยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อัฏฐกถาเป็นต้นนั้น ๆ เหมือนอย่างในองค์ฌานนี้ ฯ 
 ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ จ-ศัพท์ เป็นบทวากยารัมภะ ฯ การก าหนดองค์ฌานถูก
ก าหนดแล้วในบทว่า เอตฺถ นี้ เพราะท่านกล่าวว่า ฌานงฺคโยคเภเทน-โดยความต่างกันแห่งการ
ประกอบด้วยองค์ฌาน ฯ บทว่า เอตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า วิตฺถารนโย ฯ เอว -ศัพท์ เป็นบท    
อุปเมยยะ ฯ บทว่า สพฺพตฺถาปิ เป็นบทอาธาระในบทว่า วิตฺถารนโย ฯ บทว่า วิตฺถารนโย เป็นบท
กรรมในบทว่า คเหตพฺโพ ฯ บทว่า ตตฺถ ตตฺถ เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต- ฯ บทว่า วุตฺตนเยน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า คเหตพฺโพ ฯ 
 (388) ท่านอาจารย์ใส่ใจว่า นัยอย่างพิสดารท่านกล่าวไว้มิใช่หรือ จะประสงค์การกล่าว
โดยย่อ เพ่ืออะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า คนฺถ- เป็นต้น ฯ ส่วนในคัมภีร์นี้ เพ่ือจะอนุเคราะห์ชนผู้ขลาดต่อ
คัมภีร์ ข้าพเจ้าจึงประสงค์การกล่าวโดยย่อ ฯ 
 ชื่อว่าคันถะ เพราะประกาศเนื้อความท้ังหลาย ฯ คนกลัวเป็นปกติ ชื่อว่าภิรุกะ ฯ ภิ-ธาตุมี
ความหมายว่า กลัว, ลง ณุก ปัจจัย ด้วยสูตร หนตฺยาทีน  ณุโก1842, ลง รฺ อาคม ด้วยสูตร กฺวจิ ธาตุ-   
วิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1843 ฯ ผู้ขลาดในคัมภีร์ ชื่อว่าคันถภิรุกะ ชนคือผู้ขลาดใน
คัมภีร์ ชื่อว่าคันถภิรุกชนะ ฯ การอนุเคราะห์ ชื่อว่าอนุคคหะ ฯ คห-ธาตุมีความหมายว่า ถือเอา, ลง ณ 
ปัจจัย ด้วยสูตร ภาเว จ1844, การอนุเคราะห์ชนผู้ขลาดในคัมภีร์ ชื่อว่าคันถภิรุกชนานุคคหะ ฯ ปน-
ศัพท์ เป็นบทวิเสสนัตถะ ฯ การกล่าวคือย่อ ชื่อว่าสังเขปกถา ฯ  
 บทว่า คนฺถภิรุกชนานุคฺคหณตฺถ  เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อธิปฺเปตา ฯ บทว่า เอตฺถ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า อธิปฺเปตา ฯ บทว่า สงฺเขปกถา เป็นบทกรรมในบทว่า อธิปฺเปตา ฯ 
 (389) ท่านอาจารย์เมื่อจะท าการประกอบเนื้อความในคาถาว่า ยถา จ รูปาวจรํ เป็นต้น 
จึงกล่าวว่า ยถา จ รูปาวจรํ เป็นต้น ฯ ประกอบความว่า เปรียบเหมือนรูปาวจรจิต ท่านจัดไว้ใน
ประเภทแห่งฌาน 5 มีปฐมฌานเป็นต้น คือท่านเรียกว่าปฐมฌานเป็นต้น ฉันใด แม้โลกุตตรจิต บัณฑิต
ก็ย่อมก าหนดรู้ตามนัยว่า ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิตเป็นต้น ฉันนั้น ฯ อนึ่ง แม้อรูปาวจรจิต ท่านก็
จัดไว้ในฌานที่ 5 เพราะมีองค์เสมอกัน โดยประกอบด้วยอุเบกขากับเอกัคคตา ฯ อธิบายว่า ย่อมได้
การเรียกว่า ปัญจมฌาน ฯ  
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 ยถา-ศัพท์ เป็นบทอุปมา ฯ บทว่า รูปาวจร  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่า จิตฺต  
ท่านใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า หมายเอาจิตเท่านั้น ด้วยบทว่า รูปาวจร  ฯ บทว่า ป มาทิชฺฌานเภเท ไข
ความเป็น ป มาทิปญฺจวิธชฺฌานเภเท ฯ ปญฺจวิธ-ศัพท์ ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า ถือเอาฌาน 5 ในศัพท์ว่า 
ป มาทิชฺฌาน ฯ ปฐมฌานเป็นเบื้องต้นแห่งทุติยฌานเป็นต้นใด ทุติยฌานเป็นต้นนั้น ชื่อว่าปฐมาทิ ฯ 
อย่าง คือ ประการ 5 ของฌานนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจวิธะ มี 5 ประการด้วย มี 5 
ประการนั้น เป็นฌานด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัญจวิธัชฌานะ ปฐมฌานเป็นต้นด้วย ปฐมฌาน 
เป็นต้นนั้น เป็นฌาน 5 ประการด้วย เพราะเหตุนั้น ปฐมาทิปัญจวิธัชฌานะ ประเภทแห่งฌาน 5 มี
ปฐมฌานเป็นต้น ชื่อว่าปฐมาทิปัญจวิธัชฌานเภทะ ฯ บทว่า  ป มาทิปญฺจวิธชฺฌานเภเท เป็นบท  
อาธาระในบทว่า คยฺหติ ฯ บางคัมภีร์ ปาฐะว่า ป มาทิปญฺจวิธชฺฌานเภเทน ก็มี ฯ ปาฐะนั้นไม่สมกัน
กับบทว่า ปญฺจมชฺฌาเน ฯ บทว่า ป มชฺฌานนฺติอาทินา วุจฺจติ นี้ แสดงไขด้วยอ านาจการอธิบาย มิใช่
แสดงไขด้วยอ านาจความหมายของศัพท์ ฯ บทว่า ป มชฺฌานนฺติอาทินา มิใช่บทแสดงไขของบทว่า   
ป มาทิปญฺจวิธชฺฌานเภเท ฯ บทว่า ป มชฺฌานนฺติอาทินา เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุจฺจติ ฯ 
ตถา-ศัพท์ เป็นบทอุปเมยยะ ฯ บทว่า อนุตฺตรมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ จ-ศัพท์ในบทว่า 
ยถา จ วางไว้ไม่ถูกที่ ไม่ตรงต าแหน่ง มีความหมายเหมือนกับ ปิ -ศัพท์ คือ สัมปิณฑนัตถะ ฯ 
เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าว ปิ-ศัพท์ไว้ ฯ บทว่า จิตฺต  ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า หมายเอาจิตเท่านั้น ด้วยบท
ว่า อนุตฺตร  ฯ บทว่า จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า ป มชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตนฺติ
อาทินา ที่เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คยฺหติ ที่ใส่เข้ามา เป็นบทไขความของบทว่า ป มาทิปญฺจ
วิธชฺฌานเภเท ฯ บทว่า อารุปฺปญฺจาปิ เป็นบทกรรมในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า อุเปกฺเขกคฺคตาโยเคน 
เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า สมตา ฯ อุเบกขาด้วย เอกัคคตาด้วย ชื่อว่าอุเปกเขกัคคตา อัน
ประกอบด้วยอุเบกขาและเอกัคคตา ชื่อว่าอุเปกเขกัคคตาโยคะ ฯ บทว่า องฺคสมตาย เป็นบทตติยาวิเส
สนะหรือบทเหตุในบทว่า คยฺหติ ฯ อันเสมอด้วยองค์คือรูปาวจรปัญจมฌาน ชื่อว่าอังคสมะ ความเป็น
แห่งอรูปาวจร-ปัญจมฌานที่มีองค์เสมอกัน ชื่อว่าอังคสมตา ฯ บทว่า ปญฺจเม นี้ ไขความเป็น ปญฺ
จมชฺฌาเน ฯ บทว่า ฌาเน ใส่เข้ามาเพ่ือให้รู้ว่า หมายเอาฌานเท่านั้น ด้วยบทว่า ปญฺจเม ฯ บทว่า  
ปญฺจมชฺฌาเน เป็นบทอาธาระในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า ปญฺจมชฺฌาเน คยฺหติ ไขความเป็น ปญฺจมชฺ
ฌานโวหาร  ลภตีติ อตฺโถ ด้วยอ านาจการอธิบาย ฯ ชื่อว่าปัญจมฌาน ชื่อว่าปัญจมัชฌานโวหาระ ฯ 
บทว่า ลภติ เป็นบทปาฐะที่เหลือในบทว่า อรูปํ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า 
อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (390) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความแม้อ่ืนอีก จึงกล่าวว่า อถวา เป็นต้น ฯ อีกอย่าง
หนึ่ง ประกอบความว่า ก็รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น 
โดยนัยว่า ปฐมฌานกุศลจิต ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต ดังนี้เป็นต้น ฉันใด แม้อรูปาวจรจิต ท่านก็
จัดไว้ในฌานที่ 5 ฉันนั้น ฯ 
 จ-ศัพท์ ในนัยที่  2 เป็นบทสมุจจยะ ฯ จ -ศัพท์นั้น ควรประกอบเป็น รูปาวจรญฺจ 
อนุตตรญฺจ ฯ บทว่า ป มาทิชฺฌานเภเท เป็นบทอาธาระในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า ป มชฺฌานกุสลจิตฺต  
ป มชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตนฺติอาทินา ที่เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า คยฺหติ เป็นบทไขความของ
บทว่า ป มาทิชฺฌานเภเท ฯ บทประธานว่า ฌาน ที่ใส่เข้ามา เป็นบทไขความด้วยอ านาจเป็นบทสมาส
ข้างหน้า ฯ  
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 (391) ท่านอาจารย์กล่าวว่า อาจริยสฺสาปิ หิ เป็นต้น เพ่ือแสดงความส าเร็จด้วยอ านาจ
ประโยค ในที่นี้ ฯ ประกอบความว่า ความจริง วาจาประกอบความนี้แล ปรากฏว่า แม้ท่านอาจารย์ก็
ประสงค์แล้ว ฯ เพราะเหตุอะไร ฯ เพราะในคัมภีร์นามรูปปริเฉท ท่านอาจารย์กล่าวบทไว้อย่างนั้นคือ
โดยอาการคือการประกอบนั้นชัดเจนทีเดียว 
 บทว่า อาจริยสฺส คือ พระอนุรุทธาจารย์ เป็นบทสัมปทานะในบทว่า อธิปฺเปตา ฯ อปิ -
ศัพท์ มุ่งเอาว่า พวกเรานั่นแลประสงค์แล้ว ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณะ ฯ บทว่า อยเมว เป็นบท-  
วิเสสนะของบทว่า โยชนา ฯ เอว-ศัพท์ห้ามการประกอบปฐมฌาน ฯ บทว่า โยชนา เป็นบทปกติกัตตา
ในบทว่า ทิสฺสติ ฯ บทว่า อธิปฺเปตา เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า ทิสฺสติ ฯ บทว่า นามรูปปริจฺเฉเท เป็น
บทอาธาระในบทว่า วุตฺต- ฯ ชื่อว่านามรูปปริจเฉทะ เพราะนามและรูปถูกก าหนดไว้ในคัมภีร์นี้ ฯ บท
ว่า อุชุกเมว เป็นบทกิริยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺต- ฯ การเป็นไปโดยความเป็นของไม่คด ชื่อว่าอุชุ อุชุ
นั่นเอง เป็น อุชุก  ฯ ลง ก ปัจจัย ด้วย สพฺพโต-ศัพท์ในสูตร สพฺพโต โก1845 ฯ เอว-ศัพท์ห้ามการคด ฯ 
ตถา-ศัพท์ เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุตฺต- ฯ บทว่า วุตฺตตฺตา เป็นบทเหตุในบทว่า ทิสฺสติ ฯ 
ความเป็นแห่งบทที่ท่านกล่าวแล้ว ชื่อว่าวุตตัตตะ ฯ  
 (392) ท่านอาจารย์หมายเอาค าถามว่า ค าที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วในคัมภีร์นามรูปปริจเฉท
นั้นว่า อะไร ดังนี้ จึงกล่าวว่า วุตฺตญฺหิ ดังนี้ ฯ สมจริงดังที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์ 
นามรูปปริเฉทนั้นว่า ก็รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น 
ฉันใด แม้อรูปาวจรจิต ท่านก็จัดไว้ในฌานที่ 5 ฉันนั้น ฯ หิ-ศัพท์ เป็นบททัฬหีกรณะ ฯ บทว่า ตตฺถ 
เป็นบทอาธาระในบทว่า วุตฺต  ฯ 
 ประกอบความว่า รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌาน
เป็นต้น แม้อรูปาวจรจิต ท่านก็จัดไว้ในฌานที่ 5 ฯ  
 จ-ศัพท์ควรประกอบเป็น รูปาวจรจิตฺตานิ จ อนุตฺตรานิ จ ฯ 
 (393) ท่านอาจารย์เมื่อจะให้รู้ว่า เนื้อความนี้ถูกก าหนดแล้วด้วย ต-ศัพท์ ดังนี้ จึงกล่าวว่า 
ตสฺมาติ ยสฺมา เป็นต้น ฯ บทว่า ตสฺมา มีอธิบายความว่า เพราะแม้โลกุตตรจิต ท่านจัดไว้ในประเภท
แห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น เหมือนรูปาวจรจิต และเพราะแม้อรูปาวจรจิต ท่านก็จัดไว้ในฌานที่ 5 
หรือเพราะโลกุตตรจิต ท่านกล่าวว่า มี 40 ดวง เพราะแยกแต่ละดวงออกเป็น 5 ดวง โดยความต่างกัน
แห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน และแม้อรูปาวจรจิต ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานที่ 5 เหมือน       
รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต ที่ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น ฉะนั้น เหตุนั้น ฌานแต่
ละอย่างมีปฐมฌานเป็นต้น จึงมี 11 ดวง คือ เป็นโลกิยฌาน 3 ดวง โลกุตตรฌาน 8 ดวง ส่วนฌานอัน
เป็นที่สุดมี 23 ดวง คือ รูปาวจรจิต 3 ดวง อรูปาวจรจิต 12 ดวง และโลกุตตรจิต 8 ดวง ฯ 
 ด้วย ต-ศัพท์มีว่า ยสฺมา เป็นต้น ย่อมให้รู้ว่า เนื้อความที่กล่าวแล้วในการประกอบคาถาที่ 
1 ถูกก าหนดแล้วโดยความเป็นเหตุ ฯ ก็ด้วย ต-ศัพท์มีว่า ยสฺมา วา เป็นต้น ย่อมให้รู้ว่า เนื้อความใน
คาถาที่ 1 และเนื้อความที่กล่าวแล้วในการประกอบคาถาท่ี 2 ถูกก าหนดแล้วโดยความเป็นเหตุ ฯ 
 บทว่า ยสฺมา เป็นบทกิริยาปรามสนะในบทว่า คยฺหติ ฯ บทว่า รูปาวจร  เป็นบทอุปมา ฯ 
วิย-ศัพท์เป็นบทอุปมาโชตกะ ฯ บทว่า อนุตฺตรมฺปิ เป็นบทกรรม ฯ บทว่า ป มาทิชฺฌานเภเท เป็นบท
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อาธาระ ฯ บทว่า อารุปฺปญฺจาปิ เป็นบทกรรม ฯ บทว่า ปญฺจเม เป็นบทอาธาระ ฯ บทว่า ยสฺมา เป็น
บทกิริยาปรามสนะในสองบทว่า คยฺหติ ฯ วา-ศัพท์ เป็นบทวิกัปปะ ฯ บทว่า ฌานงฺคโยคเภเทน เป็น
บทตติยาวิเสสนะในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า เอเกก  เป็นกรรมในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า ปญฺจธา เป็นบท 
ตติยาวิเสสนะในบทว่า กตฺวา ฯ บทว่า กตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า อนุตฺตร  
เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จิตฺต  ฯ บทว่ จิตฺต  เป็นบทกรรมในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า จตฺตาฬีสวิธนฺติ 
เป็นบทอาการะในบทว่า วุจฺจติ ฯ บทว่า รูปาวจรโลกุตฺตรานิ เป็นบทอุปเมยยะ ฯ วิย-ศัพท์ เป็นบท
อุปมาโชตกะ ฯ จ-ศัพท์ วางไว้ไม่ถูกที่ไม่ตรงต าแหน่ง ย่อมให้รู้ความเป็น 2 ประโยคว่า ฌานงฺคโยค- 
เภเทน เอเกก  ปญฺจธา กตฺวา อนุตฺตร  จิตฺต  จตฺตาฬีสวิธนฺติ  ยสฺมา วุจฺจติ จ รูปาวจรโลกุตฺตรานิ วิย    
ป มาทิชฺฌานเภเท อารุปฺปญฺจาปิ ปญฺจเม คยฺหติ จ ฯ บทว่า ป มาทิชฺฌานเภเท เป็นบทอาธาระใน
บทว่า คหิตานิ ฯ  บทว่า อารุปฺปญฺจาปิ เป็นบทกรรม ฯ บทว่า ปญฺจเม เป็นบทอาธาระ ฯ บทว่า    
ตสฺมา เป็นบทเหตุในสองบทว่า เอกาทสวิธ  เตวีสติวิธ  ฯ บทว่า ป มาทิก  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
ฌาน  ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทกรรมในบทว่า อีริต  ฯ บทว่า โลกิย  เป็นลิงคัตถะ ฯ บทว่า อฏฺ วิธ  เป็น
บทวิเสสนะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า เอกาทส ฯ บทว่า เอกาทสวิธ  เป็นบทอาการะในบท
ว่า อีริต  ฯ บทว่า อนฺเต เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ฌาน  ฯ สัตตมีวิภัตติใช้ในความหมายปฐมาวิภัตติ 
เหมือนในประโยคว่า วนปฺปคุมฺเพ ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ ตัดบทเป็น อนฺต  ฯ เปลี่ยนนิคคหิต เป็น เอ ด้วย
สูตร อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต1846 ฯ ตั้งบทว่า อนฺต  ไว้บ้าง ฯ ลง สิ วิภัตติ, เปลี่ยน สิ เป็น เอ ด้วยสูตร 
กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ1847 ฯ บทว่า ฌาน  เป็นบทปกติกัตตาในบทว่า 
ภเว ฯ บทว่า เตวีสติวิธ  เป็นบทวิกติกัตตาในบทว่า ภเว ฯ บทว่า ติวิธรูปาวจรทฺวาทสวิธารูปาวจร-  
อฏฺ โลกุตฺตรวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เตวีสติวิธ  ฯ อย่าง คือ ประการ 3 ของจิตใด มีอยู่ 
จิตนั้น ชื่อว่าติวิธะ มี 3 ประการด้วย มี 3 ประการนั้น เป็นรูปาวจรจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า    
ติวิธรูปาวจระ ฯ มี 12 ประการด้วย มี 12 ประการนั้น เป็นอรูปาวจรจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า
ทวาทสวิธารูปาวจระ ฯ มี 8 ด้วย มี 8 เหล่านั้น เป็นโลกุตตรจิตด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าอัฏฐ -
โลกุตตระ ฯ รูปาวจรจิต 3 ดวงด้วย อรูปาวจรจิต 12 ดวงด้วย โลกุตตรจิต 8 ดวงด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าติวิธรูปาวจรทวาทสวิธารูปาวจรอัฏ โลกุตตระ ความเกี่ยวข้อง คือความต่างกันแห่งรูปาวจร-
จิต 3 ดวง อรูปาวจรจิต 12 ดวง และโลกุตตรจิต 8 ดวง ชื่อว่าติวิธรูปาวจรทวาทสวิธารูปาวจรอัฏ -
โลกุตตรวสะ ฯ อิติ-ศัพท์ เป็นบทสรูปะของบทว่า อตฺโถ ฯ บทว่า อตฺโถ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 (394) ท่านอาจารย์เมื่อให้รู้ความสืบต่อคาถาว่า สตฺตตึส ดังนี้ จึงกล่าวว่า ปาทก- เป็นต้น 
ฯ การเพ่ิมจ านวนจิต ด้วยอ านาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้น ย่อมมีในเพราะกุศลจิตและวิบากจิตฝ่าย 
โลกุตตระเท่านั้น เพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงจ านวนกุศลจิตและวิบากจิตที่เป็นโลกุตตระ
เหล่านั้นนั่นแล โดยความเป็นองค์แห่งจ านวนจิต 121 ดวง จึงกล่าวค าว่า สตฺตตึส ดังนี้เป็นต้น ฯ 
 บทว่า ปาทกชฺฌานาทิวเสน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า วุทฺธิ ฯ ความเกี่ยวข้องแห่ง
ฌานที่เป็นบาทเป็นต้น ชื่อว่าปาทกัชฌานาทิวสะ ฯ บทว่า คณนวุทฺธิ เป็นบทกัตตาในบทว่า สมฺภวติ 
ฯ การเพ่ิมจ านวน ชื่อว่าคณนวุทธิ ฯ บทว่า กุสลวิปาเกเสฺวว เป็นบทอาธาระในบทว่า สมฺภวติ ฯ เอว-
ศัพท์ ห้ามอกุศลจิตและกิริยาจิต ฯ บทว่า คณน  เป็นบทกรรมในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า เอกวีสสต-
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คณนาย เป็นบทสัมพันธะในบทว่า องฺค- ฯ การนับ ชื่อว่าคณนา ฯ จ านวน 121 ดวง ชื่อว่าเอกวีสสต-
คณนา ฯ บทว่า องฺคภาเวน คือ โดยความเป็นส่วนประกอบ ฯ ความเป็นแห่งองค์ ชื่อว่าอังคภาวะ ฯ 
บทว่า องฺคภาเวน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า ทสฺเสนฺโต ฯ บทว่า ทสฺเสนฺโต เป็นบทวิเสสนะของ
บทว่า อาจริโย ฯ บทว่า อาห เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ บทว่า สตฺตตึสาติอาทิ (อาทึ) เป็นบท   
อาการะ หรือบทกรรมในบทว่า อาห ฯ 
 (395) ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงจ านวนของจิตเหล่านั้น อันเป็นส่วนประกอบแห่งจ านวน 
121 ดวง ด้วยค าว่า เตสเมว เป็นต้น จึงกล่าวว่า สตฺตตึส เป็นต้น ฯ ท่านย่อมให้รู้ว่า ท่านมิได้แสดง
จ านวนจิต 121 ดวง ฯ ก็วาจาประกอบความคาถาทั้ ง 4 นี้ บัณฑิตกล่าวว่า โลกุตตรจิต 40 ดวง 
เพราะท าจิตแต่ละดวงแยกออกเป็น 5 ดวง โดยความต่างกันแห่งการประกอบองค์ฌาน ฯ 
 ตุ-ศัพท์ เป็นบทปทปูรณะ ฯ จ-ศัพท์ย่อมรวบรวมว่า บัณฑิตกล่าวโลกุตตรจิต 8 ดวง 
อย่างเดียวหามิได้ ฯ ก็รูปาวจรจิต ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น ฉันใด โลกุตตร-
จิต ท่านก็จัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น ฉันนั้น แม้อรูปาวจรจิต ท่านกจ็ัดไว้ในฌานที่ 5 
ฯ อีกอย่างหนึ่ง ฯ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวจิตไว้ 121 ดวง อย่างนี้คือ รูปาวจรจิตและโลกุตตรจิต ท่าน
จัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น ฉันใด แม้อรูปาวจรจิต ท่านก็จัดไว้ในฌานที่ 5 ฉันนั้น 
เพราะฉะนั้น ฌานจิตแต่ละอย่างมีปฐมฌานเป็นต้น บัณฑิตกล่าวแล้วว่ามี 11 ดวง ส่วนฌานอันเป็น
ที่สุด มี 23 ดวง กุศลจิต มี 37 ดวง วิปากจิต มี 52 ดวง ฯ อิติ-ศัพท์ ใช้ในความหมายว่านิทัสสนะ ฯ 
 (396) ชื่อว่าอภิธัมมัตถวิภาวินี เพราะเป็นที่หรือเป็นเครื่องประกาศเนื้อความแห่ง      
พระอภิธรรม ในการประกาศเนื้อความแห่งพระอภิธรรมนั้น ฯ วิ บทหน้า ภู-ธาตุมีความหมายว่า 
ประกาศ ฯ ลง ณ ปัจจัย ด้วยสูตร ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ1848, ลบ ณฺ อนุพันธ์และท าการวุทธิ, เปลี่ยน 
โอ เป็น อาว ด้วยสูตร เต อาวายา การิเต1849, น าเข้าประกอบกัน, ลง อินี ปัจจัย หลัง ภาว-อักษร ฯ 
ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหวัณณนา เพราะเป็นที่หรือเป็นเครืองพรรณนาคือขยายความการรวบรวม
เนื้อความของพระอภิธรรม ในการพรรณนาการรวบรวมเนื้อความแห่งพระอภิธรรมนั้น ฯ ปริจเฉทที่ 1 
ชื่อว่าปฐมปริจเฉทะ การพรรณนาปริจเฉทที่ 1 ชื่อว่าปฐมปริจเฉทวัณณนา ฯ การตั้งอยู่ ไม่มี คือการ
ไม่ตั้งอยู่แห่งฎีกานั่น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่านิฏฐิตา ฯ 
 อิติ-ศัพท์ เป็นบทนิทัสสนะในบทว่า ป มปริจฺเฉทวณฺณนา ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา 
นาม เป็นบทวิเสสนะของบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย ฯ บทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคหวณฺณนาย เป็น
บทสมุหาธาระในบทว่า ป มปริจฺเฉทวณฺณนา ฯ บทว่า ป มปริจฺเฉทวณฺณนา เป็นบทกัตตาในบทว่า   
นิฏฺ  ิตา ฯ  
 อัตถโยชนาของอภิธัมมัตถวิภาวินี ชื่อว่าปัญจิกา อันพระเถระผู้ได้นามว่า ญาณกิตติ ผู้ทรง
พระไตรปิฎกพร้อมอัฏฐกถา ผู้มีความรอบรู้ในการรวบรวมหลักภาษาคือไวยากรณ์ทั้งสิ้น ได้รจนาแล้ว 
จบแล้ว ด้วยประการฉะนี้ ฯ 
 
 

                                                      

 1848 รูป. -/561/411. 
 1849 รูป. -/541/391. 
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3.8 บทสรุป 
 พระอภิธรรมกล่าวถึงธรรม 2 ประการ คือ ปรมัตถธรรม และบัญญัติธรรม ปรมัตถธรรม
เป็นธรรมที่มีเนื้อความอันไม่วิปริตผันแปรเปลี่ยนแปลงเลย มี 4 คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ส่วน
บัญญัติธรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีเอง เป็นเอง แต่เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้น สมมติขึ้น เพ่ือเรียกขานกันตามโวหาร
ของประชาชนคนทั่วไป ตามความนิยมเฉพาะหมู่เฉพาะเหล่า ปรมัตถธรรมนี้มีลักษณะ 2 ประการ คือ 
สามัญญลักษณะและวิเสสลักษณะ 
  1. สามัญญลักษณะ เป็นลักษณะสามัญทั่ว ๆ ไป เป็นลักษณะตามธรรมชาติที่ปรมัตถ
ธรรมจะต้องมีเหมือน ๆ กันอยู่ 3 อย่าง คือ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ อนิจจ -
ลักษณะเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยง ไม่มั่นคง ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล ทุกขลักษณะเป็นลักษณะที่ทนอยู่
ไม่ได้ จ าต้องเสื่อมสลายหายสูญไป อนัตตลักษณะเป็นลักษณะที่ว่างเปล่า ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชา ที่
จะให้เป็นไปตามใจชอบไม่ได้ เพราะเหตุว่าสามัญญลักษณะมี 3 ประการดังกล่าวมานี้จึงได้ชื่อว่า   
ไตรลักษณ์ จิต เจตสิก และรูป มีไตรลักษณ์หรือสามัญญลักษณะครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ประการ แต่
นิพพาน มีสามัญญลักษณะเพียง 1 คือ อนัตตลักษณะเท่านั้น ส่วนบัญญัติธรรมไมม่ีสามัญญลักษณะ 3 
ประการ คือ ไตรลักษณ์นี้ เพราะบัญญัติธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรม แต่เป็นบัญญัติธรรมคือสมมติสัจจะที่
สมมติขึ้นหรือบัญญัติข้ึนตามโวหารประชาชนคนทั่วไปเท่านั้น ไมใ่ช่สิ่งที่เป็นเองแต่อย่างใด 
  2. วิเสสลักษณะ เป็นลักษณะพิเศษจ าเพาะตัวของปรมัตถธรรมแต่ละอย่าง ซึ่งไม่
เหมือนกันเลย แต่ผิดแผกแตกต่างกันทั้งนั้น วิเสสลักษณะนี้มี 4 ประการ คือ ลักษณะ รสะ ปัจจุ -   
ปัฏฐาน และปทัฏฐาน ลักษณะคือคุณภาพหรือสภาพโดยเฉพาะที่มีประจ าตัวของธรรมนั้น ๆ รสะคือ
กิจการงานหรือหน้าที่ที่ธรรมนั้น ๆ พึงกระท าตามลักษณะของตน แบ่งเป็น 2 คือ กิจจรส เช่นความ
ร้อนของไฟ มีหน้าที่ท าให้สิ่งของต่าง ๆ สุก และสัมปัตติรส เช่นแสงของไฟ มีหน้าที่การงานท าให้สว่าง          
ปัจจุปัฏฐาน คือ ผลของรสะ หรืออาการปรากฏที่เกิดจากธรรมนั้น ๆ ได้ท ากิจการงานแล้ว ปทัฏฐาน 
คือเหตุใกล้ที่ท าให้ธรรมนั้น ๆ เกิดขึ้น เพราะเหตุว่า วิเสสลักษณะนี้มี 4 ประการดังกล่าวมาแล้วนี้ จึง
ได้ชื่อว่า ลักขณาทิจตุกะ แปลว่าธรรมที่มีองค์ 4 อันมีลักษณะเป็นต้น 
 จิต เจตสิก และรูป มีวิเสสลักษณะหรือลักขณาทิจตุกะครบบริบูรณ์ทั้ง 4 ประการ แต่
นิพพานมีวิเสสลักษณะหรือลักขณาทิจตุกะเพียง 3 ประการเท่านั้น ขาดเพียงปทัฏฐาน เหตุใกล้ให้เกิด 
เพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุปัจจัยทั้งปวง ส่วนบัญญัติธรรมนั้นไม่มีวิเสสลักษณะเลย เพราะ
เป็นการบัญญัติขึ้นตามความนิยมของประชาชนคนทั่วไปเฉพาะหมู่เฉพาะเหล่า ดังจะเห็นได้ว่าของ
เหมือนกันก็เรียกต่างกัน และบางอย่างออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน 
 อภิธัมมัตถสังคหะที่พระอนุรุทธาจารย์ได้รจนาขึ้นนั้นพอจะเปรียบได้ว่าเป็น “แบบเรียน
เร็วพระอภิธรรม” แบ่งเป็น 9 ปริจเฉท คือ 
   ปริจเฉทท่ี 1 ชื่อว่า จิตตสังคหวิภาค รวบรวมแสดงจิตปรมัตถ์ 
  ปริจเฉทท่ี 2 ชื่อว่า เจตสิกสังคหวิภาค รวบรวมแสดงเจตสิกปรมัตถ์ 
  ปริจเฉทที่ 3 ชื่อว่า ปกิณณกสังคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมต่าง  ๆ 6 หมวด คือ 
เวทนา เหตุ ทวาร กิจ อารมณ์ และวัตถุ 
  ปริจเฉทท่ี 4 ชื่อว่า วิถีสังคหวิภาค รวบรวมแสดงวิถีจิต 
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  ปริจเฉทที่ 5 ชื่อว่า วิถีมุตตสังคหวิภาค รวบรวมแสดงจิตที่พ้นวิถีและธรรมที่เกี่ยว 
เนื่องกับจิตที่พ้นวิถี 
  ปริจเฉทท่ี 6 ชื่อว่า รูปสังคหวิภาค รวบรวมแสดงรูปปรมัตถ์และนิพพาน 
  ปริจเฉทที่ 7 ชื่อว่า สมุจจยสังคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมที่สงเคราะห์เข้าเป็นหมวด
เดียวกันได้ 
  ปริจเฉทที่ 8 ชื่อว่า ปัจจยสังคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมที่อุปการะกันและกัน และ
แสดงบัญญัติธรรมด้วย 
  ปริจเฉทที่ 9 ชื่อว่า กัมมัฏฐานสังคหวิภาค รวบรวมแสดงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการ
งานทางใจ คือ สมถะและวิปัสสนา 
 เนื้อหาเฉพาะในปริจเฉทที่ 1 กล่าวถึงเรื่องของจิต 89 ดวง ซึ่งสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 

จิต 89 
โลกียจิต 81 

กามาวจรจิต 54 

อกุศลจิต 12 
โลภมูลจิต 8 
โทสมูลจิต 2 
โมหมูลจิต 2 

อเหตุกจิต 18 
อกุศลวิบากจิต 7 
อเหตุกกุศลวิบากจิต 8 
อเหตุกิริยาจิต 3 

กามาวจรโสภณจิต 24 
มหากุศลจิต 8 
มหาวิบากจิต 8 
มหากิริยาจิต 8 

มหัคคตจิต 27 

รูปาวจรจิต 15 
รูปาวจรกุศลจิต 5 
รูปาวจรกริยาจิต 5 
มหากิริยาจิต 8 

อรูปาวจรจิต 12 
อรูปาวจรกุศลจิต 4 
อรูปาวจรกริยาจิต 4 
อรูปาวจรกิริยาจิต 4 

โลกุตตรจิต 8 
โลกุตตรกุศลจิต หรือ มรรคจิต 4 
โลกุตตรวิบากจิต หรือ ผลจิต 4 

 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธมัมตัถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 

ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส 
 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันที่ท่านเรียบเรียงในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี   
ปัญจิกา อัตถโยชนา กล่าวถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของเนื้อหา การวิเคราะห์บท
บาลี วิธีการสร้างค าศัพท์ของบทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส และความเชื่อมโยงของบทในคัมภีร์
โยชนา ผู้วิจัยจะได้น าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 พระอนุรุทธาจารย์และพระญาณกิตติผู้รจนาคัมภีร์อธิบายสายพระอภิธรรม 
   4.1.1 พระอนุรุทธาจารย์ 
   4.1.2 พระญาณกติติเถระ 
  4.2 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา 
   4.2.1 วากยานุสัมพันธ์ 
     4.2.1.1 อนุสนธิ  
     4.2.1.2 ฐปนาติกะ 
   4.2.2 รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการประกอบรูปศัพท์ 
     4.2.2.1 รูปวิเคราะห์ทวันทวสมาส 
     4.2.2.2 รูปวิเคราะห์ตัทธิต 
     4.2.2.3 รูปวิเคราะห์กิตก์ 
     4.2.2.4 ขั้นตอนในการประกอบรูปศัพท์ต่าง ๆ 
   4.2.3 ความหมายอุปสัคและนิบาตที่เป็นกลุ่มอัพยยศัพท์ 
     4.2.3.1 อุปสัค 
     4.2.3.2 นิบาต 
     4.2.3.3 ปัจจัย 
   4.2.4 อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา 
   4.2.5 ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคภาษาบาลี 
 4.3 สูตรอธิบายลักษณะทางไวยากรณ์ 6 ประเภท 
   4.3.1 สูตร 6 ประเภท 
     4.3.1.1 สัญญาสูตร 
     4.3.1.2 ปริภาสาสูตร 
     4.3.1.3 วิธิสูตร 
     4.3.1.4  นิยมสูตร 
     4.3.1.5 อติเทสสูตร 
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     4.3.1.6 อธิการสูตร 
   4.3.2 จ านวนสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนา 
 4.4  พระญาณกิตติเถระปราชญ์แห่งล้านนาด้านคัมภีร์สัททาวิเสส 
   4.4.1 ความแตกฉานไวยากรณ์บาลี 
     4.4.1.1 คัมภีร์โมคคัลลานะ 
     4.4.1.2  คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา 
     4.4.1.3  คัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
     4.4.1.4 คัมภีร์สัททนีติ ปทมาลา 
     4.4.1.5 คัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา 
     4.4.1.6 คัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา 
     4.4.1.7  คัมภีร์นยาสฎีกาใหม่ชื่อว่า นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา 
     4.4.1.8 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
     4.4.1.9 คัมภีร์สุโพธาลังการฎีกา 
     4.4.1.10 คัมภีร์สัททัตถเภทจินตา 
     4.4.1.11 คัมภีร์สัททสารัตถชาลินี 
     4.4.1.12 ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ 
     4.4.1.13 ส านวนทางภาษาที่เรียกว่า อุปจาระ 
   4.4.2 ความแตกฉานไวยากรณ์สันสกฤต 
     4.4.2.1 การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ในภาษาสันสกฤต 
     4.4.2.2 การอ้างว่า คหน-ศัพท์ในความหมายว่า ป่าชัฏ 
   4.4.3 ความช านาญหลักธรรม 
     4.4.3.1 ค าอธิบายกายวิญญัติและวจีวิญญัติตามหลักพระอภิธรรม 
     4.4.3.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้า 
     4.4.3.3 ค าอธิบายองค์ธรรมของพุทธะ 
 4.5 สรุปเนื้อหาโดยรวมปริจเฉทท่ี 1 
   4.5.1 ความหมายของจิต 
   4.5.2 ลักษณะของจิต 
   4.5.3 จิตแบ่งเป็น 4 ประเภท 
     4.5.3.1 กามาวจรจิต 
     4.5.3.2 รูปาวจรจิต 
     4.5.3.3 อรูปาวจรจิต 
     4.5.3.4 โลกุตตรจิต 
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4.1 พระอนุรุทธาจารย์และพระญาณกิตติผู้รจนาคัมภีร์อธิบายสายพระอภิธรรม  
 งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมบทบาลีที่เป็นค าสอนตามความในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ 1 ซึ่งพระอนุรุทธาจารย์ได้รจนาไว้และให้ชื่อว่าจิตตสังคหวิภาค อันมีความหมายว่าเป็น
ส่วนที่รวบรวมกล่าวถึงจิตปรมัตถ์โดยย่อ ดังนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของจิตปรมัตถ์ ขอกล่าวความ
เบื้องต้นพอให้ทราบที่มาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และข้อความบางประการที่ควรจะทราบไว้ใน
ชั้นต้นนี้ รวมถึงอิทธิพลของอัพยยศัพท์ในการเปลี่ยนความหมายของธาตุ เพ่ือสะดวกแก่การศึกษา
ต่อไป 
 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณแล้ว ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา
ยาวนานถึง 45 ปีนั้น จัดสรรสงเคราะห์เป็นหมวดหมู่แล้วเรียกกันว่า พระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
 ธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นข้อบังคับ เป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมี
ข้อก าหนดโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นชั้น ๆ ตามโทษานุโทษนั้น เรียกว่าพระวินัย
ปิฎก มี 21000 พระธรรมขันธ์ พระวินัยนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้รูปร่างงดงาม มีสง่า
ราศีและกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จ าแนกเป็น 5 คัมภีร์คือ คัมภีร์อาทิกรรม ปาจิตตีย์ มหาวรรค 
จุลลวรรค และปริวาร เพ่ือให้สะดวกแก่การจดจ าร าลึก พระโบราณาจารย์จึงได้ยกพยางค์หน้าของ
คัมภีร์นั้น ๆ มาเป็นเครื่องจดจ า คือ อา ปา มะ จุ ปะ  
 ธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางชอบและทางชั่ว มุ่งหมายที่จะ
ให้เวไนยชนได้รู้สมมติสัจจะ คือ รู้ความจริงตามโวหารของโลกนั้น เรียกว่าพระสุตตันตปิฎก ซึ่งเรียก
สั้น ๆ ว่า พระสูตร มี 21000 พระธรรมขันธ์ พระสูตรนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้อัธยาศัย
สงบและมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง จ าแนกเป็น 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย        
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย เพ่ือให้สะดวกแก่การจดจ าร าลึก พระโบราณาจารย์จึงได้ยกพยางค์
หน้าของนิกายนั้น ๆ มาเป็นเครื่องจดจ า คือ ที มะ สัง อัง ขุ 
 ส่วนธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นส่วน ล้วนแต่เป็นปรมัตถสัจจะ คือ ตามความเป็นจริงอันมี
เนื้อความไม่เปลี่ยนแปลงผันแปร เพ่ือจะได้เห็นแจ้งในสภาวธรรมนั้น  ๆ โดยไม่กล่าวอ้างบุคคลมา
เป็นส าคัญนั้น เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกมี 42000 พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรมนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่
จะสร้างสรรค์ให้มีสติว่องไว มั่นคง และมีปัญญาหลักแหลม จ าแนกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี     
วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปัฏฐาน เพ่ือให้สะดวกแก่การจดจ าร าลึก  
พระโบราณาจารย์จึงได้ยกพยางค์หน้าของคัมภีร์นั้น ๆ มาเป็นเครื่องจดจ า คือ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ 
ปะ 
  คัมภีร์ ธัมมสังคณี ว่าด้วยหมวดแห่งปรมัตถธรรม 
  คัมภีร์ วิภังค์ ว่าด้วยการจ าแนกปรมัตถธรรม 
  คัมภีร์ ธาตุกถา ว่าด้วยธาตุแห่งปรมัตถธรรม  
  คัมภีร์ ปุคคลบัญญัติ ว่าด้วยบัญญัติ บุคคล และปรมัตถ์ 
  คัมภีร์ กถาวัตถุ ว่าด้วยการถามและตอบในปรมัตถธรรม 
  คัมภีร ยมก ว่าด้วยการแสดงปรมัตถธรรมเป็นคู่ ๆ 
  คัมภีร์ มหาปัฏฐาน ว่าด้วยปัจจัยของปรมัตถธรรม 
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 ค าว่า อภิธัมมัตถสังคหะ แปลว่า รวบรวมเนื้อความของธรรมอันประเสริฐยิ่ง ความว่า 
เป็นธรรมที่มีอยู่จริง ได้แก่ พระอภิธรรมปิฎก 7 คัมภีร์ เมื่อประมวลความหมายของค าเหล่านี้เข้า
ด้วยกันแล้วก็มีความหมายว่า จิต เจตสิก รูป นิพพาน และบัญญัติ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน 
พระอภิธรรมปิฎก 7 คัมภีร์นั้น ได้รวบรวมมาแสดงโดยย่อในคัมภีร์นี้ อภิธัมมัตถสังคหะนี้เป็นชื่อของ
คัมภีร์ที่พระอนุรุทธาจารย์ได้รวบรวมอธิบายความโดยย่อของพระอภิธรรมปิฎก 
 4.1.1 พระอนุรุทธาจารย์ 
 พระอนุรุทธาจารย์เป็นชาวอินเดียตอนใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ 
แคว้นโจฬะ เมืองท่ากาเวรินั้นมีชื่อเรียกว่า กาวีรปัฏฏนะบ้าง หรือกาเวรปัฏฏนะบ้าง ปัจจุบันก็ยังมี
ชื่อเรียกว่า กาเวริ (Kaveri) เหมือนเดิม ต่อมาพ านักอยู่ที่เมืองตัญโช (Tanjore) ในแคว้นตัมพะ 
แถบอินเดียตอนใต้ติดชายฝังมหาสมุทร บางคราวก็พ านักอยู่ที่วัดมหาเมฆวัน ใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี 
เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา เรื่องนี้กล่าวไว้ในคาถาลงท้ายของคัมภีร์นามรูปปริจเฉท (คาถา 
1854-1857) และปรมัตถวินิจฉัย (คาถา 1142-1144) 
 ส าหรับแคว้นโจฬะนั้น ปรากฏชื่อในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกว่า “โจฑะ” เมืองคานูล 
(Karnul) ในอินเดียปัจจุบันเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้ ส่วนเมืองกัญจิปุระ เรียกว่า กิญจิปุระบ้าง 
กัญจีวระบ้าง ปัจจุบันคือเมืองโคนชีเวอรัม (Conjeeveram) อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 
เมืองมัทรับราว 57 ไมล์ 
 ระหว่างที่พระอนุรุทธาจารย์พ านักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมือง 
อนุราธบุรี ประเทศศรีลังกาได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าขอร้องของอุบาสกชื่อว่านัมพะ 
โดยท่านได้กล่าวถึงวัดมูลโสมะซึ่งเป็นที่อยู่ของอาจริยวงศ์ไว้ในค าลงท้ายของคัมภีร์เพ่ือให้อนุชน 
รุ่นหลังร าลึกถึงด้วยความศรัทธา 
 ในกรณีของท่านพระอนุรุทธาจารย์นั้น นักวิชาการชาวสิงหลและเมียนมาร์ไม่สามารถ 
ยืนยันว่าเกิดในสมัยใด เพราะไม่มีหลักฐานทางวรรณกรรมบาลีและสิงหลกล่าวถึง แต่สันนิษฐานว่า 
น่าจะเกิดในยุคก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1696-1729) เนื่องจากพระสารีบุตรเถระ 
ผู้ เป็นพระสังฆราชในสมัยนั้นได้รจนาต าราแปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล 
ชื่อว่าอภิธัมมัตถสังคหวิตถารวรรณนา จึงสันนิษฐานว่าคัมภีร์ฉบับบาลีต้องรจนาก่อน พ.ศ. 1696 
 G.P. Malalasekera ได้กล่าวไว้ว่า คัมภีร์นี้คงรจนาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7-11 (ราว 
พุทธศตวรรษที่ 13-17)1 ส่วนหนังสือชื่อ A Comprehensive Manual of Abhidhamma (1993) 
มีข้อความกล่าวว่า “พระอนุรุทธาจารย ์จะเกิดอยู่ในสมัยใด และได้รจนาคัมภีร์นี้เมื่อใดนั้น ไม่ 
สามารถทราบได้แน่ชัด มีเรื่องเล่าต่อกันว่า ท่านเป็นศิษย์ร่วมส านักกับพระพุทธ ทัตตเถระ ซึ่งอาจ 
หมายถึงว่าคงอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 (ราวพุทธศตวรรษที่ 11) ตามเรื่องเล่านี้กล่าวว่าทั้งสองท่าน 
ได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมาวตารขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่         
พระอาจารย์ของท่านซึ่งเมื่อได้อ่านทั้งสองคัมภีร์แล้วให้ความเห็นว่า “พระพุทธท ัตตเถระได้เก็บ 
ทรัพย์สมบ ัติไว้มากมายเต็มห้องและปิดประตูล ั่นดาลไว้ ขณะที่พระอนุรุทธาจารย์ได้เก็บทรัพย์ไว้มาก 
เต็มห้องเช่นก ัน หากแต่ท่านได้เปิดประตูไว้” อย่างไรก็ตาม นักวิชาการปัจจุบันไม่รับรองความเชื่อนี้ 

                                                      

 1 G.P. Malalasekera. The Pali Literature of Ceylon. Colombo January 1928, p. 167. 
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โดยยังคงพิจารณาตามลักษณะรูปแบบการรจนาและเนื้อความในผลงานของพระอนุรุทธาจารย ์ซึ่ง 
แสดงว่าท่านไม่น่าจะเกิดก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 8 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14) และเป็นไปได้มากกว่า 
ที่จะเกิดอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)”2 
 พระอนุรุทธาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ ได้กล่าวคาถาแรกตอนต้นคัมภีร์ 
เพ่ือแสดงใจความส าคัญ 5 ประการพร้อมทั้งประโยชน์ ได้แก่ 
  1. การนอบน้อมพระรัตนตรัย เป็นการแสดงความเคารพนบน้อมในพระรัตนตรัยซึ่ง
ท่านพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงด้วยค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล  สสทฺธมฺมคณุตฺตม  อภิวาทิย-ข้าพเจ้าขอ
อภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ขอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเปรียบ พร้อมพระสัทธรรมและหมู่
สงฆ์ผู้สูงสุด 
  2. เนื้อหาของคัมภีร์ คือเนื้อหาตามความหมายของพระอภิธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
จิต เจตสิก รูป และนิพพาน เป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวอยู่ในคัมภีร์นี้ ซึ่งท่านได้แสดงด้วย 
อภิธมฺมตฺถ-ศัพท์ในบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
  3. ลักษณะการรจนาคัมภีร์ เป็นการจ าแนกตามการประมวลธรรมอันมีลักษณะ
เหมือนกัน ซึ่งท่านแสดงด้วยค าว่า สงฺคห (ประมวล-รวบรวม) 
  4. ชื่อว่าคัมภีร์ เป็นชื่อที่คล้อยตามเนื้อหา ท่านแสดงชื่อคัมภีร์ด้วยค าว่า อภิธมฺมตฺถ-
สงฺคห-คัมภีร์ประมวลเนื้อหาในพระอภิธรรม 
  5. จุดมุ่งหมายของการรจนาคัมภีร์ คือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสภาวธรรมอันเป็นผล
ที่พึงได้รับจาการศึกษาและสอบถามคัมภีร์ และยังให้เกิดความดับกิเลสโดยไม่ยึดมั่นเป็นที่สุด เมื่อ
ท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ ได้แสดงจุดมุ่งหมายของการรจนาไว้โดยปริยายด้วยบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห -
คัมภีร์ประมวลเนื้อหาในพระอภิธรรม3 
 บาลี หมายถึงพระพุทธพจน์ คือพระด ารัสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโดยตรง 
 อรรถกถา มีความหมายว่า กล่าวแก้เนื้อความในบาลี มิได้หมายความว่าเนื้อความในบาลี
นั้นผิด พระอรรถกถาจารย์จึงมาแก้ให้ถูก แต่หมายความว่าเนื้อความในบาลีนั้น ไม่ได้อธิบายขยาย
ความโดยละเอียดอาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นได้ พระอรรถกาจารย์จึงได้อธิบายขยายความให้ละเอียด
กระจ่างแจ้ง เป็นการแก้ข้อสงสัยที่จะพึงมีในธรรมข้อนั้น อรรถกถานั้นได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างสูง
รองมาจากบาลี 
 ฎีกา คือ คัมภีร์ที่กล่าวแก้อรรถกถาอีกชั้นหนึ่ง หมายความว่า อรรถกถานั้นอาจมี
ข้อความที่น่าสงสัยไม่แจ่มแจ้งพอ พระฎีกาจารย์จึงอธิบายขยายความเพ่ือแก้ข้อสงสัยในธรรมส่วน
นั้น ๆ อีกต่อหนึ่ง ฎีกานี้ได้รับความเชื่อถือรองลงมาจากอรรถกถา นอกจากพระอรรถกถาจารย์และ
พระฎีกาจารย์แล้วยังมีพระอนุฎีกาจารย์และเกจิอาจารย์อีก 
 อนุฎีกา คือ คัมภีร์ที่กล่าวแก้ข้อสงสัยอันจะพึงมีในฎีกา เกจิอาจารย์ คือ อาจารย์อ่ืน ๆ 
ที่แสดงความเห็นในข้อธรรมหรืออธิบายขยายความในข้อธรรมทั่ว ๆ ไป พระอนุฎีกาจารย์ก็ดี 

                                                      

 2 Bhikkhu Bodhi. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. (1993) p. 16. 
 3 พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลและอธิบาย. กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2555, หน้า 127-129. 
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เกจิอาจารย์ก็ดี ได้รับความเชื่อถือลดหลั่นรองลงมาจากฎีกาอีก ดังจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยจะได้ถูกยกมา
กล่าวอ้างบ่อยนัก 
 โยชนา คือคัมภีร์ที่อธิบายการสร้างประโยคและแปลความหมาย โดยมีชื่อเต็มว่า อรรถ
โยชนา แปลว่า การประกอบเนื้อความเข้าด้วยกัน หมายถึงการพรรณนาศัพท์ บทและวากยะ 
(ประโยค) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การท าข้อความ (ค า วลี และประโยค) ในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4 ด้วย
ลักษณะดังกล่าวนี้ คัมภีร์โยชนาหรืออรรถโยชนาได้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ที่ส าคัญพร้อมกัน 2 
ประการคือ 
  1. ด้านภาษาศาสตร์ภาษาบาลี 
  คัมภีร์โยชนาท าหน้าที่ช่วยอธิบายให้กับคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย ในด้าน
นิรุกติศาสตร์ โดยก าหนดหลักการหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา หรือระบบไวยากรณ์ตัวอย่างที่
ชัดเจนประกอบด้วย 
   1.1 แสดงวิธีการใช้สูตร มีการวางกฎในการ “สร้างค า” โดยแสดงวิธีการ
ก าหนดรูปศัพท์ ตั้งศัพท์ แล้วเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์เป็นบท ๆ พร้อมกับระบุหน้าที่ (การก) และ
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ 
   1.2 แสดงสูตร มีการแสดงสูตรหรือมีอ านาจหน้าที่สร้างรูปศัพท์ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ว่าใช้ข้อบังคับทางไวยากรณ์อะไรบ้าง บางครั้งอาจจะต้องแสดงอ้างรูปค าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา และฎีกาต่าง ๆ มาประกอบค าอธิบาย 
   1.3 เสนอค าอธิบายเพิ่มเติม มีการเสนอค าอธิบายเพ่ิมเติม โดยวิธีวิเคราะห์ค า
และความเพ่ือแสดงสาระของสูตรให้ยิ่งขึ้นและได้ความละเอียดลึกซึ้งยิ่งข้ึน  
  2. ด้านวรรณนา 
  คัมภีร์โยชนาถือว่าเป็น “กุญแจ” ส าหรับไขในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา การที่จะมี
ความรู้สึกมั่นใจว่า เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ จ าเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ส าหรับการศึกษา5 
 ดังนั้น คัมภีร์โยชนา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความหมายของศัพท์และความสัมพันธ์ใน
ประโยคของภาษาช่วยให้การแปลคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม
สายคัมภีร์หลัก คือพระไตรปิฎก มีโยชนาพระวินัยปิฎก โยชนาพระสุตตันตปิฎก และโยชนา      
พระอภิธรรมปิฎก 
 จุดประสงค์หลักของคัมภีร์โยชนา หรืออัตถโยชนา คือ เป็นคัมภีร์ประกอบหรือหนังสือ
คู่มือในการแปลคัมภีร์ต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ บอกความหมายของศัพท์ แสดงหลักไวยากรณ์ทาง
ภาษา และแยกแยะให้เข้าใจเชิงชั้นศัพท์อีกชั้นหนึ่ง 

                                                      

 4 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 
2542), หน้า 167. 
 5 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 
2542), หน้า 150. 
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 คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎี กา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนาฎีกามีพระมหา-
กัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้รจนาสารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย 
พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูปได้รจนาฎีกา
บ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านักมหาวิหารได้
แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์เหล่านี้อีกทอด
หนึ่ง 
 4.1.2 พระญาณกิตติเถระ 
 พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์โยชนาที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา 
 พระญาณกิตติเถระ เป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ จ าพรรษาอยู่วัด
ปนสาราม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ จากผลงานของท่าน
ที่รจนาไว้ ท าให้ทราบว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช  เชื่อว่าท่านเคยไปศึกษาที่
ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรักกรมพาหุที่ 6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-
2014) ครั้งนั้น ศาสนสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ อยุธยา ลังกา และเมียนม่าร์ ด าเนินไปด้วยดี 
พระสงฆ์ล้านนาเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้อย่างเสรี6 ท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชและ
พระเจ้ายอดเชียงราย งานที่ท่านรจนาขึ้นหลังจากสังคายนาพระไตรปิฎกครั้ งที่ 8 พ.ศ. 2020 ล้วน
แต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย  และ       
พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี 
ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นคัมภีร์อธิบายอภิธัมมัตถวิภาวินีซึ่งรจนาโดยพระสุมังคละชาวลังกา ท่าน
ได้รจนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พระญาณกิตติเถระ
ได้รจนาระหว่างปี พ.ศ. 2028-2043 ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่รจนาวรรณกรรมไว้มากกว่าผู้อ่ืน7 
 
4.2 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา 
 ด้วยความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระ 
นักปราชญ์ล้านนานี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถ
โยชนาที่ท่านได้รจนาไว้มาแยกเป็นประเด็นให้เห็นถึงความรู้ความสามารของผู้รจนา โดยเริ่มจากการ
กล่าวถึงหลักการในการรจนาคัมภีร์โยชนา ดังต่อไปนี้ 
 พระญาณกิตติเถระเป็นผู้ทรงความรู้เชี่ยวชาญทางหลักภาษาและหลักธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
จึงรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินีโยชนาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี

                                                      

 6 ลิขิต ลิขิตานนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, (อนุสรณ์ 
พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์, เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2523). หน้า 10. 
 7 ลิขิต ลิขิตานนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, หน้า 
106. 
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ได้กระจ่างชัดเจน แนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มีหลักการใหญ่ ๆ 5 ประการ ประกอบ 
ด้วย 
 4.2.1 วากยานุสัมพันธ์ คือ การสัมพันธ์ประโยค แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ประโยคหลังกับประโยคหน้า เพ่ือให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น เพ่ือประโยชน์อะไร หรือ
เหตุใดจึงกล่าวประโยคหลังนั้น ๆ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ในที่นี้ จะกล่าวถึงประเภทที่พบใน
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกามากที่สุด 2 อย่าง คือ 
   4.2.1.1 อนุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน 
นิยมใช้ในการเชื่อมประโยคเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
      1) ปุพพานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้า ท่านนิยมประกอบใช้
ค าว่า เอว  ฯเปฯ ทสฺเสตฺวา หรือ วตฺวา, ปกาเสตฺวา เป็นต้น โดยมี เอว  อยู่หน้า และปุพพกาลกริยา
อยู่ท้ายประโยคปุพพานุสนธิ 
      2) ปรานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหลัง ท่านนิยมประกอบใช้ค า
ว่า อิทานิ ฯเปฯ อาห โดยมี อิทานิ อยู่หน้า และ อาห อยู่ท้ายประโยคปรานุสนธิ หรือมีกรรมและ
กรณะอยู่ท้ายประโยคเป็นรูปว่า อาห ฯเปฯ อาทิ หรือ อาห ฯเปฯ อาทินา ได้บ้าง 
   ประโยคอนุสนธิเช่นนี้นิยมใช้มากในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนาต่าง ๆ แต่
ในบางแห่งก็มีเฉพาะปรานุสนธิ เพราะท่านผู้รจนาเข้าใจว่าผู้อ่านเข้าใจปุพพานุสนธิได้เองแล้ว จึงไม่
กล่าวไว้โดยตรง ขอยกตัวอย่างวากยานุสัมพันธ์แบบอนุสนธิที่มีทั้งปุพพานุสนธิและปรานุสนธิมา
แสดง ดังนี้ 
   เอว รตนตฺตยปณาม กตฺวา อิทานิ ครุโน อตฺตโน พหุปการตฺตา ครุโน ปณาม
กโรนฺโต อาห สารีปุตฺตนฺติอาทึ ฯ8 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์กระท าการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้ว บัดนี้ จะท า
การนอบน้อมครู เพราะครูของตนเป็นผู้มีอุปการะมาก จึงกล่าวว่า สารีปุตฺต  เป็นต้น 
   ประโยคข้างต้นประกอบด้วยอนุสนธิ 2 ตอน คือ 
    1) ปุพพานุสนธิ คือ ค าว่า เอว รตนตฺตยปณาม กตฺวา-คันถรจนาจารย์กระท า
การนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้ว 
    2) ปรานุสนธิ คือ ค าว่า อิทานิ ครุโน อตฺตโน พหุปการตฺตา ครุโน ปณาม
กโรนฺโต อาห สารีปุตฺตนฺติอาทึ-บัดนี้ จะท าการนอบน้อมครู เพราะครูของตนเป็นผู้มีอุปการะมาก จึง
กล่าวว่า สารีปุตฺต  เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ท่านผู้รจนาโยชนามักแสดงปรานุสนธิเป็นหลัก เพราะ
ท่านคงเข้าใจว่าปุพพานุสนธิของประโยคหน้าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย เพราะเป็นข้อความที่ผู้อ่านได้ศึกษา
มาแล้ว จึงเน้นการแสดงปรานุสนธิของประโยคหลังเป็นหลัก เช่น 
   วิสยวิชานนลกฺขณนฺติ ปทสฺส ปกฺขิปเน ปโยชน  าเปนฺโต เตนาติอาทิมาห ฯ9 

                                                      

 8 วิ.โยชนา 1/3/19. 
 9 วิ.โยชนา 1/67/173. 
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   แปลว่า ท่านจะแสดงประโยชน์ในการใส่บทว่า วิสยวิชานนลกฺขณ  (มีลักษณะรู้
อารมณ์) จึงกล่าวว่า เตน เป็นต้น” 
   ประโยคข้างต้นไม่มีปุพพานุสนธิที่ข้ึนต้นด้วย เอว  ฯเปฯ วตฺวา เป็นต้น แม้จะไม่มี 
อิทานิ ศัพท์อยู่หน้าประโยค ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าท่านผู้รจนากล่าวถึงปรานุสนธิอย่างเดียว ขอแสดง
ตัวอย่างของปรานุสนธิอ่ืน ๆ พอเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
   ปริยายกถาติ วจน  ทฬฺห  กโรนฺโต สกตฺยาทิมาห ฯ10 
   แปลว่า ท่านจะกระท าค าว่า ปริยายกถา (ค ากล่าวโดยอ้อม) ให้มั่นคง จึงกล่าวว่า 
สก เป็นต้น 
   เจตสิก  ตทายตฺตวุตฺติกนฺติ อตฺตนา วุตฺตวจน  ปาลิยา สาเธนฺโต เตนาตฺยาทิ-        
มาห ฯ11 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์จะยังค าท่ีตนกล่าวแล้วว่า เจตสิก  ตทายตฺตวุตฺติก  (เจตสิก
ด าเนินไปเนื่องด้วยจิตนั้น) ให้ส าเร็จ จึงกล่าวว่า เตน เป็นต้น 
   อปรมฺปิ ยุตต  นย  าเปนฺโต เจตสิตฺยาทิมาห ฯ12 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์จะแสดงให้รู้นัยอันสมควรอ่ืนอีก จึงกล่าวว่า เจตสิ     
เป็นต้น 
   4.2.1.2 ฐปนาติกะ คือ หมวด 3 ที่ขึ้นต้นด้วยฐปนา ได้แก่ ฐปนา ปุจฉา และอา
โภคะ นิยมใช้ในการเชื่อมบทในประโยคและระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า มีค าอธิบายโดยย่อ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐาน เพ่ือถามค าถาม หรือเพ่ือ
แสดงข้อสงสัยของผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนจะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยคหน้า
เป็นฐปนา ในที่บางแห่งก็ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 
     2) ปุจฉา (ค าถาม) คือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ อ่ืนมักประกอบใช้ค าว่า 
เพราะเหตุอะไร (กสฺมา), อย่างไร (กถ ), อะไร (กึ), หรือ (นุ) เป็นต้น 
     3) อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อ
ไม่ชอบใจข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่ก าลังกล่าวถึง นับว่าสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่าควรจะเป็น
อย่างอ่ืนจากข้อความที่กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้ค าว่า มิใช่หรือ (นนุ) ในที่บางแห่งก็ประกอบ
ใช้ค าว่า หรือไร (กึ) ดังข้อความว่า 
      โจทนา-ปริหาราน  มนสิ อตฺถการณ  
      อาโภโค นาม อตฺถาน  อากาโรว วิภชฺชน .13 
     การตั้งเนื้อความไว้ในใจของผู้ถามและผู้ตอบ ชื่อว่าอาโภคะ ส่วนการ 
  จ าแนกเนื้อความ(ดังกล่าวนั้น) ชื่อว่าอาการะ  
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   โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง บางแห่งก็
กล่าวถึง อาโภคะไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง ส่วนใหญ่ อาโภคะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้อง
คิดค้นเอาเองว่าควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สลับที่กันได้ตามสมควรแก่
เนื้อความในสถานที่นั้น ๆ 
   ขอยกตัวอย่างติกโจทนาที่ประกอบด้วยฐปนา ปุจฉาและอาโภคะทั้งสองอย่าง 
ดังนี้ 
   ตัวอย่างที ่1 
   อาจริยา รตนตฺตยปณามปฺปโยชน  ปปญฺเจนฺติ อนฺตรายนิวารณมฺปิ รตนตฺตย -
ปณามปฺปโยชนนฺติ วจน  ตยา วุตฺต  โก ปน รตนตฺตยปณาโม กึ ปณามกิริยา รตนตฺตยปณาโม นาม   
อุทาหุ โย กปฺปโกฏีหิปิตฺยาทิโก สทฺโท รตนตฺตยปณาโม นามาติ โจทน  มนสินิธายาห รตนตฺตย -  
ปณาโมตฺยาทึ ฯ หิ สจฺจ  รตนตฺตยปณาโม อตฺถโต...กุสลเจตนา ฯ14 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์ตั้งค าถามไว้ในใจว่า ท่านพระฎีกาจารย์กล่าวค าว่า 
อาจารย์ทั้งหลายแสดงประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยให้พิสดาร และการป้องกันอันตรายก็
เป็นประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย การนอบน้อมพระรัตนตรัยคืออะไร กิริยานอบน้อม
เป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัยหรือไร หรือว่าเสียงพูดว่า โย กปฺปโกฏีหิปิ เป็นต้น ชื่อว่าการนอบ
น้อมพระรัตนตรัย จึงกล่าวว่า รตนตฺตยปณาโม เป็นต้น ฯ จริงอยู่ ว่าโดยองค์ธรรม การนอบน้อม      
พระรัตนตรัยเป็นกุศลเจตนา...” 
   ในประโยคข้างต้น ข้อความว่า การนอบน้อมพระรัตนตรัยคืออะไร กิริยานอบ
น้อมเป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัยหรือ หรือว่าเสียงพูดว่า โย กปฺปโกฏีหิปิ เป็นต้นชื่อว่า การนอบ
น้อม  พระรัตนตรัย เป็นปุจฉา ส่วนข้อความว่า กิริยานอบน้อมเป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัยหรือไร 
หรือว่าเสียงพูดว่า โย กปฺปโกฏีหิปิ เป็นต้น ชื่อว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัย เป็นอาโภคะ พึง
เทียบเคียงกับต้นฉบับคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ตตฺถ รตนตฺตยปฺปณามปฺปโยชน  ตาว พหุธา ปปญฺเจนฺติ อาจริยา ,       
วิเสสโต ปน อนฺตรายนิวารณ  ปจฺจาสีสนฺติ. ตถา หิ วุตฺต  สงฺคหกาเรหิ ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยติ. 
   กลุ่มท่ี 2 รตนตฺตยปฺปณาโม หิ อตฺถโต ปณามกิริยาภินิปฺผาทิกา กุสลเจตนา.15 
   ในเรื่องนั้น อาจารย์ทั้งหลายแสดงประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยให้
พิสดารไว้มากก่อน แต่ท่านประสงค์เอาการป้องกันอันตรายเป็นพิเศษ สมจริงดังท่านพระสังคาหกา
จารย์กล่าวว่า ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโย (ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ก าจัดอันตรายได้ด้วยอานุภาพของการ
นอบน้อมนั้น)  
   จริงอยู่ ว่าโดยองค์ธรรม การนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นกุศลเจตนาที่ยังกิริยา
นอบน้อมให้ส าเร็จ 
   วิธีวากยานุสัมพันธ์แบบติกโจทนาในประโยคของอภิธัมมัตถวิภาวินี มีดังต่อไปนี้ 
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    1) ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า อาจารย์ทั้งหลายแสดง
ประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยให้พิสดารไว้มากก่อน แต่ท่านประสงค์เอาการป้องกัน
อันตรายเป็นพิเศษ ด้วยประโยค กลุ่มท่ี 1 
    2) ปุจฉา (ค าถาม) คือ การนอบน้อมพระรัตนตรัยคืออะไร 
    3) อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ กิริยานอบน้อมเป็นการนอบน้อมพระ
รัตนตรัยหรือไร หรือว่าเสียงพูดว่า โย กปฺปโกฏีหิปิ เป็นต้น ชื่อว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัย 
   คันถรจนาจารย์ประสงค์จะเฉลยค าถามนี้ จึงกล่าวประโยค กลุ่มที่ 2 อธิบายว่า 
ว่าโดยองค์ธรรม การนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นกุศลเจตนาที่ยังกิริยานอบน้อมให้ส าเร็จ 
   ตัวอย่างที ่2 
   นนุ จ กุสลวิปากาเหตุกานิ ชนกเหตุโต นิพฺพตฺตานิ กถ  ตานิ อเหตุกนาม  ลภนฺตีติ  
อนุโยค  สนฺธายาห นิพฺพตฺตกาติอาทึ ฯ16 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์หมายเอาค าถามว่า อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเกิดจากชนก
เหตุมิใช่หรือ อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้น ได้ชื่อว่าอเหตุกจิตได้อย่างไร จึงกล่าวว่า นิพฺพตฺตก 
เป็นต้น” 
   ในประโยคข้างต้น ข้อความว่า อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเกิดจากชนกเหตุมิใช่หรือ 
เป็นอาโภคะ ส่วนข้อความว่า อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้นได้ชื่อว่าอเหตุกจิตได้อย่างไร เป็น
ปุจฉา พึงเทียบเคียงกับต้นฉบับคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 กุสลสฺส วิปากานิ, สมฺปยุตฺตเหตุวิรหโต อเหตุกจิตฺตานิ จาติ กุสลวิปากา
เหตุกจิตฺตานิ. 
   กลุ่มที่ 2 นิพฺพตฺตกเหตุวเสน นิปฺผนฺนานิปิ เหตานิ สมฺปยุตฺตเหตุวเสเนว อเหตุก-    
โวหาร  ลภนฺติ.17 
   แปลกลุ่มที่ 1 ชื่อว่า อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบาก เพราะเป็นวิบากของกุศล และเป็น
อเหตุกจิต เพราะปราศจากเหตุที่ประกอบร่วมกัน 
   แปลกลุ่มที่ 2 จริงอยู่ อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้นแม้ส าเร็จด้วยอ านาจของ
เหตุที่ท าให้เกิดขึ้น แต่ได้ชื่อว่าอเหตุกจิต ด้วยอ านาจของเหตุที่ประกอบร่วมกัน 
   วิธีวากยานุสัมพันธ์แบบติกโจทนาในประโยคของอภิธัมมัตถวิภาวินี มีดังต่อไปนี้ 
    1) ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านกล่าวว่า ชื่อว่า อเหตุกจิตฝ่ายกุศล
วิบาก เพราะเป็นวิบากของกุศล และเป็นอเหตุกจิต เพราะปราศจากเหตุที่ประกอบร่วมกัน ด้วย
ประโยค กลุ่มที่ 1 
    2) อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเกิดจากชนก
เหตุมิใช่หรือ 
    3) ปุจฉา (ค าถาม) คือ อเหตุกจิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้นได้ชื่อว่าอเหตุกจิตได้
อย่างไร 
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   คันถรจนาจารย์ประสงค์จะเฉลยค าถามนี้ จึงกล่าวประโยค กลุ่มที่ 2 อธิบายว่า 
อเหตุก-จิตฝ่ายกุศลวิบากเหล่านั้นแม้ส าเร็จด้วยอ านาจของเหตุที่ท าให้เกิดขึ้น แต่ได้ชื่อว่าอเหตุกจิต 
ด้วยอ านาจของเหตุที่ประกอบร่วมกัน 
   ตัวอย่างที ่3 
   นนุ เทฺว จิตฺตานิ อิฏฺ านิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณานิ คณฺหนฺติ ตสฺมา เทฺว จิตฺตานิ         
อิฏฺ านิฏฺ มชฺฌตฺตารมฺมณานุรูปโต โสมนสฺสโทมนสฺสุเปกฺขาสหคตานิ ภเวยฺยุ กสฺมา อุเปกฺขา-    
สหคตาเนวาติ โจทน  มนสิกตฺวา อาห อิมานิตฺยาทึ ฯ18 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์ตั้งค าถามไว้ในใจว่า จิต (โมมูหจิต) ทั้ง 2 ดวงย่อมรับเอา
อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ และมัชฌัตตารมณ์ไว้ เพราะฉะนั้น จิตทั้ง 2 ดวงจึงควรสหรคตด้วยโสมนัส
เวทนา โทมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนาโดยเหมาะสมกับอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์และมัชฌัตตา
รมณ์ มิใช่หรือ เพราะเหตุอะไร จงึสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น จึงกล่าวว่า อิมานิ เป็นต้น 
   ในประโยคข้างต้น ข้อความว่า จิต (โมมูหจิต) ทั้ง 2 ดวงย่อมรับเอาอิฏฐารมณ์ 
อนิฏฐารมณ์ และมัชฌัตตารมณ์ไว้ เพราะฉะนั้น จิตทั้ง 2 ดวงจึงควรสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา 
โทมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนาโดยเหมาะสมกับอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์และมัชฌัตตารมณ์ มิใช่
หรือ เป็นอาโภคะ ส่วนข้อความว่า เพราะเหตุอะไร จึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น เป็นปุจฉา 
พึงเทียบเคียงกับต้นฉบับคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ดังนี้ 
   อิมานิ ปน เทฺว จิตฺตานิ มูลนฺตรวิรหโต อติสมฺมูฬฺหตาย , ส สปฺปนวิกฺขิปนวสปฺ-
ปวตฺตวิจิกิจฺฉุทฺธจฺจสมาโยเคน จญฺจลตาย จ สพฺพตฺถาปิ รชนทูสนวิรหิตานิ อุเปกฺขาสหคตาเนว      
ปวตฺตนฺติ.19 
   แปลว่า อนึ่ง จิต (โมมูหจิต) ทั้ง 2 ดวงนี้ปราศจากความพอใจหรือโกรธเคืองแม้ใน
อารมณ์ทุกอย่าง จึงด าเนิน สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น เพราะหลงยิ่งนักเนื่องจากเว้นจาก
มูลเหตุอ่ืน (คือโลภเหตุและโทสเหตุ) และเพราะเป็นสภาวะหวั่นไหวด้วยการประกอบกับวิจิกิจฉาที่
เป็นไปด้วยความลังเลและอุทธัจจะท่ีเป็นไปด้วยความซัดส่าย 
   วิธีวากยานุสัมพันธ์แบบติกโจทนาในประโยคของอภิธัมมัตถวิภาวินี มีดังต่อไปนี้ 
    1) ฐปนา (บทตั้ง) คือ ข้าแต่อาจารย์ ท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะว่า จิต (โมมูหจิต) ทั้ง 2 ดวงนี้ ชื่อว่า จิตที่หลงยิ่ง (โมมูหจิต) 
    2) อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ จิตทั้ง 2 ดวงย่อมรับเอาอิฏฐารมณ์ 
อนิฏฐารมณ์ และมัชฌัตตารมณ์ เพราะฉะนั้น จิตทั้ง 2 ดวงจึงควรสหรคตด้วยโสมนัสเวทนา โทมนัส
เวทนา และอุเบกขาเวทนามิใช่หรือ 
    3) ปุจฉา (ค าถาม) คือ เพราะเหตุอะไร จึงสหรคตด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น 
   คันถรจนาจารย์ประสงค์จะเฉลยค าถามนี้ จึงกล่าวประโยคข้างต้น อธิบายว่า จิต
ทั้ง 2 ดวงนี้ปราศจากความพอใจหรือโกรธเคืองแม้ในอารมณ์ทุกอย่าง จึงด าเนินไปสหรคตด้วย
อุเบกขาเท่านั้น เพราะหลงยิ่งนักเนื่องจากเว้นจากมูลเหตุอ่ืน (คือโลภเหตุและโทสเหตุ) และเพราะ
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เป็นสภาวะหวั่นไหวด้วยการประกอบกับวิจิกิจฉาที่เป็นไปด้วยความลังเลและอุทธัจจะที่เป็นไปด้วย
ความซัดส่าย 
   อย่างไรก็ตาม ในที่บางแห่งท่านผู้รจนาโยชนาก็กล่าวไว้เฉพาะอาโภคะบ้าง ปุจฉา
บ้างตามสมควรเพ่ือเป็นแนวทางของวากยานุสัมพันธ์ในเรื่องนั้น ๆ ผู้ที่เข้าใจหลักวากยานุสัมพันธ์
เป็นอย่างดีอาจเพิ่มปุจฉาหรืออาโภคะมาประกอบได้ตามสมควร 
   ตัวอย่างอาโภคะล้วน ๆ ไม่มีปุจฉา เช่น 
   นนุ กาลาทิเภเทน ภินฺนานิ กามาวจรจิตฺตานิ จตุปญฺ าสจิตฺเตหิ อธิกานิ โหนฺติ    
ตสฺมา เอวสทฺโท น ปกฺขิปิตพฺโพติ โจทน  สนฺธายาห กาลาตฺยาทึ ฯ20 
   แปลว่า ท่านพระญาณกิตติเถระหมายเอาค าถามว่า กามาวจรจิตทั้งหลายที่
ต่างกันโดยประเภทแห่งข้อเบ็ดเตล็ดมี กาล เป็นต้น มีมากกว่าจิต 54 ดวงมิใช่หรือ เพราะฉะนั้น จึง
ไม่ควรใส่ เอว ศัพท์เข้ามา จึงกล่าวว่า กาล- เป็นต้น 
   ตัวอย่างปุจฉาล้วน ๆ ไม่มีอาโภคะ เช่น 
   กสฺมา เหตุสมฺปทา สามตฺถิยโต ทสฺสิตาติ เหตุปุจฺฉ  มนสิกตฺวา อาห ตถาวิธาติ -    
อาทึ ฯ21 
   แปลว่า คันถรจนาจารย์ตั้งค าถามถึงเหตุไว้ในใจว่า เหตุสัมปทา ท่านแสดงไว้โดย
เป็นบทที่มีความสามารถ เพราะเหตุอะไร จึงกล่าวว่า ตถาวิธา เป็นต้น 
 4.2.2 รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการประกอบรูปศัพท์ เช่น 
   4.2.2.1 รูปวิเคราะห์ทวันทวสมาส ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ทวันทวสมาสว่า กรุณา จ 
ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า (พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่า กรุณาปัญญา) ดังข้อความว่า 
   อยเมว ทฺวนฺโทฺว กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ าติ อภิธมฺมาวตารฏีกาทสฺสนโต 
อิธาธิปฺเปโต ฯ ตตฺถ หิ อนนฺตกรุณาป  ฺ นฺติ เอตฺถ กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ าติ ทฺวนฺโทฺว    
วุตฺโต ฯ อาจริโย ปน อภิธมฺมาวตารฏีกากาโร จ อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกากาโร จ เอโก สุมงฺคลาจริโยว 
นา  ฺโ ตสฺมา ทฺวนฺโทฺวเยวาธิปฺเปโต ฯ22 
   แปลว่า บททวันทวสมาสนี้ว่า กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า (พระกรุณาและ  
พระปัญญา ชื่อว่ากรุณาปัญญา) ท่านประสงค์เอาในคาถานี้ เพราะพบในอภิธัมมาวตารฎีกา จริงอยู่ 
ในคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกานั้น ท่านกล่าวถึง ทวันทวสมาสว่า กรุณา จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า     
(พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่ากรุณาปัญญา) ในค าว่า อนนฺตกรุณาป  ฺ    (ผู้มีพระกรุณาและ  
พระปัญญาอันไม่มีที่สุด) อนึ่ง อาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์อภิธัมมาวตารฎีกาและอภิธัมมัตถสังคหฎีกาเป็น
พระสุมังคลาจารย์รูปเดียวกัน มิใช่รูปอื่น ดังนั้น จึงประสงค์เอาทวันทวสมาสเท่านั้น 
   4.2.2.2 รูปวิเคราะห์ตัทธิต ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า ติณฺณ  สมุโห ตย  (กลุ่ม
แห่งสาม ชื่อว่า ตยะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วยการลง ณ ปัจจัยเป็นต้นอีกด้วย ดัง
ข้อความว่า 
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   ติณฺณ  สมุโห ตย  ฯ สมุหตฺเถ กณฺณาติ ติสทฺทโต โณ เตสณฺโณ โลปํ เตสุ วุฑฺฒีติ -  
อาทินา อิสฺส อโย ฯ23 
   แปลว่า หมู่แห่งสาม ชื่อว่าตยะ ลง ณ ปัจจัยหลัง ติ-ศัพท์ด้วยสูตร สมูหตฺเถ 
กณฺณา, ลบ ณ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตส  โณ โลปํ, เปลี่ยน อิ เป็น อย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺฒิโลปาคม-
วิการวิปรีตาเทสา จ 
   4.2.2.3 รูปวิเคราะห์กิตก์ ท่านตั้งรูปวิเคราะห์กิตก์ว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพานีติ     
ทุกฺขานิ (ธรรมชาตอันเหล่าสัตว์พึงอดทนได้ยาก ชื่อว่าทุกขะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์
ด้วยการลง กฺวิ ปัจจัยหลัง ขมุ ธาตุเป็นต้นอีกด้วย ดังข้อความว่า 
   ทุกฺ เขน ขมิตพฺพานีติ  ทุกฺขานิ  ยานิ  ธมฺมชาตานิ  สตฺ เตหิ  ทุกฺ เขน กิจฺ เฉน      
ขมิตพฺพานิ  อิติ ตสฺมา ตานิ ธมฺมชาตานิ ทุกฺขานิ ฯ ทุสทฺทุปปโท ขมุ สหเน กฺวิ จ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป 
กฺวิมหฺิ กฺวิโลโป จ วคฺเค โฆสา...ป มา ฯ24 
   แปลว่า ชื่อว่าทุกขะ เพราะเป็นธรรมชาตอันบุคคลทนได้ยาก อธิบายว่า ธรรม
ชาตเหล่าใดอันสัตว์ทั้งหลายพึงอดทนได้ยาก คือ โดยล าบาก เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตเหล่านั้น ชื่อว่า
ทุกขะ, ฯ ทุ สัททูปปทะ ขมุ-ธาตุมีความหมายว่า อดทน, ลง กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิ จ, ลบ มฺ ท้าย
ธาตุ ด้วยสูตร ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ, ลบ กฺวิ ปัจจัย ด้วยสูตร กฺวิโลโป จ, ซ้อน กฺ ด้วยสูตร วคฺเค 
โฆสาโฆสาน  ตติยป มา 
   4.2.2.4 ขั้นตอนในการประกอบรูปศัพท์ต่าง ๆ เช่น 
   ขั้นตอนการท าตัวรูป วิสุทฺธ  ดังข้อความว่า  
   วิสุทฺธนฺติ เอตฺถ สุธ สุทฺธิมฺหิ วตฺตติ ฯ สุธ อิตฺยย สทฺโท เกนตฺเถน ธาตุ ฯ สกตฺถ    
ธาเรตีติ ธาตุ โย สทฺโท สกตฺถมฺปิ อตฺตโน คมนปจนาทิก อตฺถ ธาเรติ อิติ ตสฺมา โส สทฺโท ธาตุ 
ปรตฺถมฺปิ ธาเรตีติ ธาตุ โย สทฺโท อตฺถาติสยโยคโต ปรตฺถมฺปิ  ธาเรติ อิติ ตสฺมา โส สทฺโท ธาตุ ฯ     
วีสติยา อุปสคฺเคสุ เยนเกนจิ อุปสคฺเคน อตฺถวิเสสกรเณน ปฏิพทฺธา สทฺทชาติ อตฺถวิเสสมฺปิ ธาเรตีติ 
ธาตุ อย อิมิสฺสา อตฺโถ อยมิโต ปจฺจโย วโรติอาทินา อเนกปฺปกาเรน ปณฺฑิเตหิ ธาริยตีติ ธาตุ ฯ ธา 
ธารเณ หนาทีหิ ณุนุตโวติ ตุ ฯ สุธ อิติ  ิต ฯ ภูวาทโย ธาตโว ธาตุสฺสนฺโตโลโปเนกรสฺส จ พุธคมาทิตฺ
เถ กตฺตาริ ธฒภเหหิ ธฒาจาติ ตสฺส โธ หจตุตฺถานมนฺตาน โท เธติ ธาตฺวนฺตธการสฺส โท นเย วิสทฺท
โต นา สพฺพาสมาวุโสอุปสคฺคนิปาตาทีหิ จาติ นาโลโป ตทฺธิตสมาส.....ตเวตูนาทีสุ จาติ นามมิว กรณ
สุธสทฺทโต สิ สิสฺส อ ปุพฺพมโธ สรโลโป นเย อมาทโย ปรปเทภิ นามาน สมาโส ยุตฺตตฺโถติ สมาส-   
ส  ฺ า เตส วิภตฺติโย โลปา จาติ วิภตฺติโลโป ปกติ จสฺส สรนฺตสฺสาติ ปกติภาโว ปุน สมาสตฺตา นาม-
มิว กรณ สิ สึ ปุพฺพสรโลโป นเย ฯ25 
 ผู้วิจัยขอสรุปเนื้อจากข้อความข้างต้นที่น ามาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการ
สร้างค าศัพท์ที่ปรากฏในใช้ในคัมภีร์โยชนานี้ ซึ่งค าแปลของข้อความเหล่านี้มีอยู่ในบทที่ 3 ที่ว่าด้วย
คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ปริจเฉทที่ 1 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย อยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงขอสรุป ดังนี้ 
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กระบวนการสร้างค าว่า วิสุทฺธ  มาจาก สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

สุธ ตั้ง สุธ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว26 
สุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส27 
สุธฺ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ28 
สุธฺ + ธ เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ29 
สุทฺ + ธ  เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ30 
สุทฺธ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต31 
วิ บทหน้า   
วิ + นา หลัง วิ ลง นา วิภัตติ กรเณ ตติยา32 
วิ ลบ นา วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ33 
วิ  ตั้ง วิ อุปสัคให้เหมือนนาม ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ34 
วิ + สุทฺธ   
วิ + สุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา35 
วิ + สุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ36 
วิ + สุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย37 

วิ + สุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต3ิ8 

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต39 
วิสุทฺธ  ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส อมาทโย ปรปเทภิ40 
วิสุทฺธ  ตั้งชื่อว่าสมาส นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ41 

                                                      

 26 รูป. -/424/314. 
 27 รูป. -/425/315. 
 28 รูป. -/606/441. 
 29 รูป. -/607/441. 
 30 รูป. -/608/442. 
 31 รูป. -/14/10. 
 32 รูป. -/83,291/64,175. 
 

33 รูป. -/282/160. 
 

34 รูป. -/334/218. 
 

35 รูป. -/65,283/58,167. 
 

36 รูป. -/195/114. 
 

37 รูป. -/12/9. 
 

38 รูป. -/67/59. 
 39 รูป. -/14/10. 
 

40 รูป. -/351/235. 
 

41 รูป. -/331/216. 
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วิสุทฺธฺ ลบวิภัตติ เตส  วิภตฺติโย โลปา จ42 
วิสุทฺธ ท าสระให้เป็นปกต ิ ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส43 

วิสุทฺธ 
เพราะเป็นสมาส จึงท าให้เป็น
เหมือนนามอีกครั้ง 

ตทธฺิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ44 

วิสุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา45 
วิสุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ46 
วิสุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย47 

วิสุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต4ิ8 

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต49 
ส าเร็จรูปเป็น วิสุทฺธ  

 
  ขั้นตอนการท าตัวรูป กรุณา ดังข้อความว่า 
  กิรตีติ กรุณา ยา ธมฺมชาติ ปรทุกฺข กิรติ วิกฺขิปติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ กรุณา นาม 
ฯ กิริยติ ทุกฺขิเตสุ ปสาริยติ วา กรุณา ยา ธมฺมชาติ ภควตา ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขสหิเตสุ สตฺเตสุ กิริยติ  
ปสาริยติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ กรุณา ทยา กมฺมสาธน ฯ กิร วิกิรเณ วิกิรณ วิกฺขิปน อปนยน ฯ กิร 
ปสารเณ วชาทีหิ ปพฺพชาทโย นิปจฺจนฺเตติ วา กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโยติ วา สุตฺเต กรกิเรหิ 
รุโณติ สทฺทนีติสุตฺเตน วา รุณปจฺจโย ฯ รมฺหิ รนฺโต ราทิโนติ อนุพนฺธรการโลโป กฺวจิ  ธาตุวิภตฺติ-   
ปจฺจยาน ทีฆวิปริตาเทสโลปาคมา จาติ อิสฺส อ นเย อิตฺถียมโต อาปจฺจโย ปุพฺพมโธ สรโลโป นเย ฯ 
กโรตีติ วา กรุณา ยา ธมฺมชาติ ปรทุกฺเข สติ สาธูน หทยเขท กโรติ ชนยติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺมชาติ 
กรุณา ฯ กร กรเณ ยถาวุตฺตสุตฺเตหิ รุโณ รมฺหิ รนฺโต ราทิโน นเย อาปจฺจโย ฯ อถวา ฯ กร กรเณ 
กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโยติ สุตฺเตน วา วรกรวาทรยมุชมิถสกากุโนติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน วา
กุนปจฺจโย เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา กโลโป นสฺส โณ จ นสฺส โณติ สุตฺเตน วา นสฺส โณ นเย อาปจฺจโย ฯ
กิณาตีติ วา กรุณา ยา ธมฺมชาติ กิณาติ ปรสฺส ทุกฺข ปจฺจยเวกลฺลกรณโต หึสติ อิติ ตสฺมา สา ธมฺม-
ชาติ กรุณา ฯ กิ หึสาย รุโณ อิสฺส อ ฯ ก รุนฺธตีติ วา กรุณา ยา ธมฺมชาติ ก สุข รุนฺธติ อิติ ตสฺมา สา 
ธมฺมชาติ กรุณา ทุติยาตปฺปุริโส ฯ กสทฺโท สุขตฺถวาจโก ฯ เตน วุตฺต  
    กาเย พฺรหฺมนิ วาเต จ   สิโรชลสุเขสุ จ 
    กสทฺโท วตฺตติ ตีสุ  ปุมา ตีสุ นปุสโกติ ฯ 

                                                      

 
42 รูป. -/332/217. 

 
43 รูป. -/333/218. 

 
44 รูป. -/334/218. 

 
45 รูป. -/65,283/58,167. 

 
46 รูป. -/195/114. 

 
47 รูป. -/12/9. 

 
48 รูป. -/67/59. 

 49 รูป. -/14/10. 



 424 

  ทุกฺข กุสตีติ ก สุข ฯ กุส เฉทเน สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วาติ อ กฺวจิ ธาตูติอาทินา สสฺส  
โลโป ปุพฺพมโธ สรโลโป นเย สิ สึ ฯ กสทฺทุปปโท รุธิ อาวรเณ วิสรุชปทาทิโต ณ ธาตุสฺสนฺโต โลโป-
เนกรสฺส กฺวจิ ธาตูติอาทินา ธการสฺส โลโป ฯ อถวา ฯ กรุธิโต โณ ธโลโปเณติ สทฺทนีติสุตฺเตน รุธิ-
ธาตุโต โณ ธโลโป จ อาปจฺจโย ฯ50 
  

กระบวนการสร้างค าว่า กรุณา มาจาก กิร-ธาตุ มีความหมายว่า ซัดไป,แผ่ไป ฯ  
กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า ฯ กิ-ธาตุ มีความหมายว่า เบียดเบียน ฯ  

ก บทหน้า รุธิ-ธาตุ มีความหมายว่า ปิดกั้น ฯ 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

กิร-ธาตุ 
กิร ตั้ง กิร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว51 (เพ่ิม) 
กิร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส52 (เพ่ิม) 
กิร ฺ+ รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต53 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย54 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ55 

กิร ฺ+ อุณ ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน56 
กร ฺ+ อุณ  เปลี่ยน อิ เป็น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส-

โลปาคมา จ57  
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต58 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย59 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย60 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต6ิ1 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต62 

                                                      

 50 วิ.โยชนา 1/2/4-6. 
 51 รูป. -/424/314. 
 52 รูป. -/425/315. 
 

53 รูป. -/660/483. 
 

54 รูป. -/651/478. 
 55 นีติ.สุตฺต. -/1321/1160. 
 

56 รูป. -/558/408. 
 

57 รูป. -/488/351. 
 58 รูป. -/14/10. 
 

59 รูป. -/176/101. 
 

60 รูป. -/12/9. 
 

61 รูป. -/67/59. 
 62 รูป. -/14/10. 
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กร-ธาตุ 
กร ตั้ง กร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว63 (เพ่ิม) 
กร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส64 (เพ่ิม) 
กรฺ + รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต65 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย66 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ67 

กรฺ + อุณ ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน68 
กรณุ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต69 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย70 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย71 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต7ิ2 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต73 
อีกอย่างหนึ่ง   
กร ตั้ง กร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว74 (เพ่ิม) 
กร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส75 (เพ่ิม) 
กรฺ + กุน ลง กุน ปัจจัย กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย76  

หรือสูตรโมคคัลลานะว่า วรกรวาทรยมุช-
มิถสกากุโน, 

กรฺ + อุณ ลบ กฺ อนุพันธ์ และเปลี่ยน น 
เป็น ณ  
 

 
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ77 
 

                                                      

 63 รูป. -/424/314. 
 64 รูป. -/425/315. 
 

65 รูป. -/660/483. 
 

66 รูป. -/651/478. 
 67 นีติ.สุตฺต. -/1321/1160. 
 

68 รูป. -/558/408. 
 69 รูป. -/14/10. 
 

70 รูป. -/176/101. 
 

71 รูป. -/12/9. 
 

72 รูป. -/67/59. 
 73 รูป. -/14/10. 
 74 รูป. -/424/314. 
 75 รูป. -/425/315. 
 

76 รูป. -/651/478. 
 

77 รูป. -/370/268. 
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หรือหรือเปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ รา นสฺส โณ78  
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต79 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย80 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย81 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต8ิ2 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต83 

กิ-ธาตุ 
กิ ตั้ง กิ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว84 (เพ่ิม) 
กิ + รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต85 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย86 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ87 

ก + รณุ  เปลี่ยน อิ เป็น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส-
โลปาคมา จ88  

กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต89 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย90 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย91 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต9ิ2 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต93 
 

                                                      

 78 โมคฺ. -/771/523. อ้างในคัมภีร์นิรุตติทีปนี. 
 79 รูป. -/14/10. 
 

80 รูป. -/176/101. 
 

81 รูป. -/12/9. 
 

82 รูป. -/67/59. 
 83 รูป. -/14/10. 
 84 รูป. -/424/314. 
 

85 รูป. -/660/483. 
 

86 รูป. -/651/478. 
 87 นีติ.สุตฺต. -/1321/1160. 
 

88 รูป. -/488/351. 
 89 รูป. -/14/10. 
 

90 รูป. -/176/101. 
 

91 รูป. -/12/9. 
 

92 รูป. -/67/59. 
 93 รูป. -/14/10. 
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ก บทหน้า (มาจาก กุส-ธาตุ) + รุธ-ิธาต ุ
กุส ตั้ง กุส ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว94 (เพ่ิม) 
กุส ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส95 (เพ่ิม) 
กุสฺ + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา96 
กุ + อ ลบ สฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส-

โลปาคมา จ97 
กฺ อุ + อ แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย98 
กฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 

ปกต9ิ9  
ก น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต100 
ก + รุธิ ตั้ง รุธิ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว101 (เพ่ิม) 
ก + รุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส102 
ก + รุธฺ + ณ ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ103 
ก + รุ + ณ  ลบ ธฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส-

โลปาคมา จ104 
หรือ   
ก + รุ + ณ  ลง ณ ปัจจัยและลบ ธฺ ท้ายธาตุ สูตรในสัททนีติ กรุธิโต โณ ธโลโป เณ105 
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต106 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย107 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย108 

 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

                                                      

 94 รูป. -/424/314. 
 95 รูป. -/425/315. 
 

96 รูป. -/568/414. 
 

97 รูป. -/488/351. 
 

98 รูป. -/12/9. 
 

99 รูป. -/67/59. 
 100 รูป. -/14/10. 
 101 รูป. -/424/314. 
 102 รูป. -/425/315. 
 

103 รูป. -/577/422. 
 

104 รูป. -/488/351. 
 105 นีติ.สุตฺต. -/1322/1161. 
 106 รูป. -/14/10. 
 

107 รูป. -/176/101. 
 

108 รูป. -/12/9. 
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ปกต1ิ09 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต110 

ส าเร็จรูปเป็น กรุณา 
 
 จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการสร้างค าให้ส าเร็จในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างมาก และ
ขั้นตอนที่เป็นวิธีการสร้างค าที่ซ้ ากัน ท่านอาจารย์ก็จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการอย่าง
นี้ในยุคสมัยของท่านคงจะมีนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ด้านคัมภีร์สัททาวิเสสอยู่แล้ว จึงอ่านผลงาน
ของท่านได้อย่างเข้าใจไม่ยากนัก 
 4.2.3 ความหมายอุปสัคและนิบาตที่เป็นกลุ่มอัพยยศัพท์  
   อัพยยศัพท์ คือศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติเหมือนนามนามไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดิม 
แบ่งเป็น 3 พวก คือ อุปสัค นิบาต และปัจจัย ค าว่า อุปสัค นิบาต และปัจจัย เป็นชื่อใช้เรียกตาม
หลักภาษา โดยจะขอกล่าวถึงค าว่า อุปสัค ก่อน 
   4.2.3.1 อุปสัค แปลว่า เข้าไปจัดแจงความหมายของธาตุ มีวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
อตฺถ  สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา, ปาทโย เข้าไปอยู่ข้างหน้าธาตุแล้ว ย่อมจัดแจงความหมายของธาตุ 
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอุปสัค ได้แก่ ป เป็นต้น (อุป + สชฺช + ณ), อุปสคฺคเมว โอปสคฺคิก  อุปสัคนั่น
แหละ ชื่อว่าโอปสัคคิกะ (อุปสคฺค + ณิก) หมายความว่า อุปสัคเกือบจะทั้งหมด จะประกอบอยู่
ข้างหน้าธาตุ ยกเว้น อปิ อุปสัค ตัวเดียว ที่อยู่ข้างหน้าธาตุก็มี อยู่ข้างหลังธาตุก็มี และอุปสัคบางตัว
อยู่ตัวเดียว โดด ๆ ก็มีบ้าง ส่วนมากอยู่หน้าธาตุ ที่ได้ชื่อว่าเข้าไปจัดแจงความหมายของธาตุ เพราะ
อุปสัคนั้นมีความหมายหลากหลาย ธาตุตัวเดียว เมื่อมีอุปสัคตัวต่าง ๆ ไปอยู่ข้างหน้า ความหมายก็
จะเปลี่ยนไป เช่น ธา ธาตุ มีความหมายว่า ทรงไว้ แต่ถ้ามี นิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีความหมายว่า ฝัง
ไว้ มีรูปเป็น นิธียติ-ย่อมถูกฝังไว้ มี วิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีความหมายว่า ท า มีรูปเป็น วิธียติ-ย่อมถูก
ท า, มี ส   อุปสัคเป็นบทหน้า มีความหมายว่า ตั้งไว้ มีรูปว่า สมาหิโต-ตั้งมั่นแล้ว, มี อภิ อุปสัคเป็น
บทหน้า มีความหมายว่า กล่าว มีรูปเป็น อภิหิต -ถูกกล่าวแล้ว , มี ปริ อุปสัคเป็นบทหน้า มี
ความหมายว่า น่งุ ห่ม มีรูปเป็น ปริทหติ-ย่อมนุ่งห่ม, มี อปิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีความหมายว่า ปิด 
มีรูปเป็น ปิทหติ- ย่อมปิด เป็นต้น 
     อุปสัค มี 20 ตัว คือ ป, ปรา, นิ, นี, อุ, ทุ, ส , วิ, อว, อนุ, ปริ, อธิ, อภิ, 
ปต,ิ สุ, อา, อติ, อป,ิ อป, อุป 
     อุปสัค มีความหมาย 3 ประเภท ได้แก่ 
      (1) ธาตวัตถพาธกะ เบียดเบียนความหมายของธาตุ หมายถึง อุปสัค
ที่ท าให้ความหมายของธาตุกลับเป็นตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ แปลว่า ย่อมไป ใส่ อา อุปสัค เข้าไป
ข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อาคจฺฉติ แปลว่า ย่อมมา, ชยติ แปลว่า ย่อมชนะ ใส่ ปรา อุปสัคเข้าไปข้างหน้า
ธาตุ มีรูปว่า ปราชยติ แปลว่า ย่อมพ่ายแพ้ เป็นต้น 

                                                      

 
109 รูป. -/67/59. 

 110 รูป. -/14/10. 
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      (2) ธาตวัตถานุวัตตกะ คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายถึง ไม่มี
ความหมายพิเษศอะไร ใส่มาแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ เช่น จรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ ใส่ อา อุปสัคเข้าไป
ข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อาจรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ, สีทติ แปลว่า ย่อมนั่ง ใส่ นิ อุปสัคเข้าไป
ข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า นิสีทติ แปลว่า ย่อมนั่ง, าติ แปลว่า ย่อมตั้งอยู่ ใส่ ปติ อุปสัคเข้าไปข้างหน้า
ธาตุ มีรูปว่า ปติฏฺ าติ แปลว่า ย่อมตั้งอยู่ มีความหมายเหมือนความหมายของธาตุ 
      (3) ธาตวัตถวิเสสกะ ท าความหมายของธาตุให้พิเศษขึ้น หมายถึง 
อุปสัคที่ขยายความหมายของธาตุให้ต่างออกไป แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ แปลว่า ย่อมมี, 
ย่อมเป็น ใส่ อนุ อุปสัคเข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อนุภวติ แปลว่า ย่อมเสวย, คจฺฉติ แปลว่า ย่อมไป 
ใส่ อุ อุปสัคเข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อุคฺคจฺฉติ แปลว่า ย่อมข้ึนไป เป็นต้น 
      อุปสัค เป็นโชตกศัพท์ที่แสดงความหมายที่มีอยู่ให้ปรากฏชัด ดังนั้น 
อุปสัคที่เบียบเบียนความหมายของธาตุจึงเป็นการเบียบเบียนความหมายที่แสดงไว้สั้น ๆ ในคัมภีร์
ธาตุ มิใช่แสดงความหมายใหม่จากความหมายเดิมที่แฝงอยู่ในธาตุ ดังข้อความที่มีอยู่ในคัมภีร์พาลาว
ตารว่า  
     สนฺตเมว หิ นีลาทิ- วณฺณ  ทีปาทโย วิย 
     ธาตุสฺมึ สนฺตเมวตฺถ  อุปสคฺคา ปกาสกา111 
   อุปสัคท้ังหลายย่อมแสดงความหมายที่มีอยู่ในธาตุนั้นแล เหมือน 
  ประทีปเป็นต้นที่แสดงสีเขียวเป็นต้นซึ่งมีอยู่ให้ปรากฏ 
 ความจริงแล้ว ธาตุทั้งหลายมีความหมายหลากหลายเป็นอเนกประการ ความหมายของ
ธาตุที่ปรากฏในคัมภีร์ธาตุนั้น ท่านแสดงไว้เฉพาะความหมายที่นิยมใช้กันมากเท่านั้นเพื่อให้ท่องจ าได้
ง่าย มีคาถากล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในไวยากรณ์บาลีสันสกฤตว่า 
     กฺริยาวาจิตฺตมาขฺยาตุ ปสิทฺโธตฺโถ ปทสฺสิโต 
     ปโยคโตญฺเ  วิญฺเ ยฺยา อเนกฺตถา หิ ธาตโว112 
    ความหมายที่ปรากฏชัดของธาตุ  ท่านแสดงไว้เพ่ือกล่าวว่าธาตุ เป็น 
  ศัพท์แสดงกิริยา ความหมายอ่ืนพึงทราบตามอุทาหรณ์ เพราะธาตุทั้งหลาย 
  มีหลากหลายความหมาย 
     อตฺถาติสยยุตฺตาปิ ธาตู โหนฺติ ยโต ตโต 
     ปโยคโตนุคนฺตพฺพา อเนกตฺถา หิ ธาตโว113 
    ธาตุทั้งหลายเป็นศัพท์ที่ประกอบด้วยความหมายหลากหลาย ดังนั้น 
  จึงควรทราบความหมายตามอุทาหรณ์    เพราะธาตุทั้งหลายมีความหมาย  
  ที่หลากหลาย 
      เยเนกตฺถธรา จรนฺติ วิวธา นาถสฺส ปาเ  วเร 
      เตเนกตฺถธราว โหนฺติ สหิตา นานูปสคฺเคหิ เว 
                                                      

 111 นีติ.ธาตุ. 470. 
 112 กัจจายนสุตตัตถะ สูตร 221. 
 113 คิริศจันทรวิทยารัตนะ. “มุคธโพธสังเกฺษปฏีกา ใน มุคธโพธวยากรณะ. กัลกัตตา : โรงพิมพ์คิริศ
วิทยารัตนะ, 2449. ค าอธิบายสูตร 10. 
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      ธาตูน  ปน เสมตฺถปรม  ขีณาสเว ปณฺฑิเต 
      วชฺเชตฺวา ปฏิสมฺภิทามติยุเต โก สพฺพโส ภาสติ114 
    ธาตุเหล่าใดทรงความหมายไว้หลากหลาย     ย่อมเป็นไปโดยประการ 
  ต่าง ๆ ในพระด ารัสอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ธาตุเหล่านั้น เมื่อประกอบ 
  ด้วยอุปสัคต่าง ๆ ย่อมทรงความหมายไว้หลากหลาย  อนึ่ง   เว้นบัณฑิตผู้สิ้น 
  อาสวะแล้วผู้เพียบพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ  ใครเล่า  จะกล่าวความหมาย 
  อันหลากหลายของธาตุเหล่านั้นได้ 
   4.2.3.2 นิบาต แปลว่า ศัพท์ที่ตกไป คือถูกวางไว้ข้างหน้าบ้าง ท่ามกลางบ้าง 
หรือท้ายสุดของบทบ้าง มีวิเคราะห์ว่า ปทาน  อาทิมชฺฌนฺเตสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ย่อมตกไปใน
เบื้องต้นท่ามกลาง และท้ายสุดของบททั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่านิบาต (นิ + ปต + อ), สมุจฺจ
วิกปฺปนปฏิเสธปูรณาทิอตฺถ  อสตฺววาจก  เนปาติก  ปท  บทที่มีความหมายว่า รวบรวม, ไม่แน่นอน 
(ให้เลือก), ห้ามเนื้อความ, และท าบทให้เต็มเป็นต้น ไม่แสดงสิ่งต่าง ๆ ชื่อว่า นิบาต, นิปาตเมว        
เนปาติก  นิบาตนั่นแหละ ชื่อว่าเนปาติกะ (นิปาต + ณิก) นิบาตนี้เป็นบท ๆ หนึ่งในบท ๔ คือ    
นามบท อุปสัคบท นิบาตบท และอาขยาตบท ส าหรับนิบาตนี้เป็นบทที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
วิภัตติ หมายความว่า จะลงวิภัตตินามอะไรมาก็ตาม จะต้องถูกลบทิ้งท้ังหมด 
   นิบาตเป็นศัพท์ โดด  ๆ  ก็มี  เป็นศัพท์ที่ส าเร็จมาจากนามโดยลงปัจจัยใน
ความหมายของวิภัตติก็มี เป็นศัพท์ที่ส าเร็จมาจากตัทธิตที่เป็นอัพยยตัทธิตก็มี และเป็นศัพท์กิริยา
กิตก์ (ตเวตุนาทิปัจจยันตนัย) ที่ส าเร็จมาจากธาตุปัจจัยโดยเฉพาะที่มี ตเว, ตุิ, ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา 
ปัจจัยเป็นที่สุดก็มี รูปส าเร็จเป็นนิบาต เรียกว่าอัพยยศัพท์ทั้งหมด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
    1) นิบาตแท้ ๆ เป็นค าศัพท์โดด ๆ ไม่สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น หิ, จ, ปน, ตุ 
เป็นต้น 
    2) นิบาตที่ส าเร็จมาจากนามหรือสัพพนาม โดยการลงปัจจัยในความหมาย
ของวิภัตติ สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น เอตฺถ มาจาก เอต + ถ ปัจจัย เป็นต้น 
    3) นิบาตที่ส าเร็จมาจากอัพยยตัทธิต สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น เอกธา มาจาก 
เอก + ธา ปัจจัย เป็นต้น 
    4) นิบาตที่ส าเร็จมาจากกิตก์ สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น กตฺวา มาจาก กร 
ธาตุ + ตฺวา ปัจจัย เป็นต้น 
   การจัดประเภทของนิบาต สามารถจัดได้ตามหน้าที่ของนิบาตนั้น ๆ เช่น นิบาต        
ต้นข้อความ นิบาตบอกอาลปนะ นิบาตบอกความปริกัปป์ และนิบาตที่เป็นกาลสัตตมี เป็นต้น 
   ลักษณะของนิบาตมี 2 ประการคือ 
    1) มีความหมายว่า สมุจฺจย-รวบรวมเป็นต้น 
    2) ไม่แสดงสิ่งต่าง ๆ 
   บรรดานิบาตเหล่านั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอเฉพาะนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถ
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา อันมี จ-นิบาต เป็นต้นเท่านั้น โดยเริ่มต้นด้วย จ-นิบาต ดังต่อไปนี้ 
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   จ-นิบาต มีความหมายว่า สมุจฺจย -รวบรวม, อนฺวาจย -รวบรวมตามหลัง,            
อิตเรตรโยค-รวบรวมซึ่งกันและกัน, สมาหาร-ประมวลเข้าด้วยกัน และ อวธารณ-ตัดสิน เป็นต้น ถือ
ว่าอยู่ในความหมายของ สมุจจย-รวบรวม ที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังที่จะได้อธิบายพร้อมอุทาหรณ์ ดังนี้ 
   (1) ความหมายว่า สมุจฺจย-รวบรวม คือ นามสมุจฺจย-เชื่อมนาม กิริยาสมุจฺจย-
เชื่อมกิริยา และ วากฺยสมุจฺจย-เชื่อมประโยค 
    (1.1) นามสมุจฺจย-เชื่อมนาม เช่น ปญฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺตานิ เจว 
กามาวจรกุสลสเหตุกามาวจรกิริยาจิตฺตานิ จ-ปัญจมฌานจิต (3 ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และ
กิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ (8 ดวง), กรุณา จ าณญฺจ-กรุณาและญาณ, กรุณา จ ปญฺ า 
จ-กรุณาและปัญญา, อนฺนญฺจ ปานญฺจ วตฺถเสนาสนานิ จ-ข้าว น้ า ผ้าและเสนาสนะ  
      จ-นิบาต ท าหน้าที่เชื่อมนาม แบ่งเป็น 3 ประเภท115 คือ 
      (ก) วุตฺตสมุจฺจย-เชื่อมค าที่กล่าวไว้ ดังตัวอย่างข้างต้น 
      (ข) อวุตฺตสมุจฺจย-เชื่อมค าที่มิได้กล่าวไว้ เช่น จ-ศัพท์ในสูตร โท 
ธสฺส จ 
      (ค) วุตฺตาวุตฺตสมุจฺจย-เชื่อมทั้งค าที่กล่าวไว้และที่มิได้กล่าวไว้ 
เช่น จ-ศัพท์ในสูตร อาทิโต โอ จ 
    (1.2) กิริยาสมุจฺจย-เชื่อมกิริยา เช่น ปสฺเสยฺย  สกฺกเรยฺยญฺจ ครุ เม สาร-
สมฺภว -ขอข้าพเจ้าพึงพบเห็นและสักการะพระสารีบุตรผู้เป็นครูของข้าพเจ้า 
    (1.3) วากฺยสมุจฺจย-เชื่อมประโยค เช่น โส คาม  คจฺฉติ, สา จ นคร  คจฺฉติ-เขา
ไปหมู่บ้าน หล่อนไปนคร 
   (2) ความหมายว่า อนฺวาจย-รวบรวมตามหลัง เช่น ภิกฺขาย จร, คาว  จ อาเนหิ-จง
เที่ยวขออาหารและจงน าวัวมาด้วย, ทาน  เทหิ สีลญฺจ รกฺขาหิ-จงให้ทานและจงรักษาศีลด้วย 
   จ-ศัพท์ในประโยคหลังท าหน้าที่ อนฺวาจย-รวบรวมตามหลัง คือเชื่อมประโยคหน้า
กับประโยคหลัง หมายความว่า จงเที่ยวขออาหารและถ้าสามารถจะน าวัวมาก็ให้น ามาด้วย ส่วนใน
อุทาหรณ์หลัง คือ จงให้ทาน และถ้าสามารถท าได้ก็จงรักษาศีลด้วย ดังค าอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์
ปทรูปสิทธิฎีกาว่า ยตฺร กิญฺจิ วิธาย อญฺเ น วากฺเยน ปุน อญฺ  อุปทิสติ, โส อนฺวาจโย116 ใน
ประโยคใด ชนย่อมกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแสดงสิ่งอ่ืนอีกด้วยประโยคอ่ืน ประโยคนั้น ชื่อว่า       
อันวาจยะ 
   (3) ความหมายว่า อิตเรตรโยค-รวบรวมซึ่งกันและกัน รูปสิทธิฎีกาใช้เป็น อิตรีตร
โยค เช่น จนฺโท จ สูริโย จ-พระจันทร์และพระอาทิตย์  
   (4) ความหมายว่า สมาหาร-ประมวลเข้าด้วยกัน เช่น มุขญฺจ นาสิกา จ-ปากและ
จมูก, สีหา จ พฺยคฺฆา จ อจฺฉา จ-ราชสีห์ เสือ และหมี 
   อิตเรตรโยค และ สมาหาร ก็คือการกสมุจฺจย-รวบรวมค านามนั่นเอง แต่แตกต่าง
กันที่การกสมุจฺจย เป็นร้อยแก้วทั่วไป ส่วน สมุจฺจย ทั้งสองใช้ในรูปวิเคราะห์ทวันทสมาส กล่าวคือ 
ใช้เป็นพหุวจนะและมีลิงค์ตามบทหลัง บทปลงมีรูปส าเร็จเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ  
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   (5) ความหมายว่า อวธารณ-ตัดสิน เช่น จ-ศัพท์นี้ แปลว่า นั่นเทียว ดังปรากฏใน
สูตร พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ, จ-ศัพท์ประเภทนี้มี 2 อย่าง คือ 
    (5.1)  สนฺนิฏ านาวธารณ-ตัดสินด้วยการย้ าความ โดย จ-ศัพท์อย่างนี้แปลว่า 
“นั่นเทียว-เท่านั้น” นั่นคือเน้นความและบังคับให้ท าอย่างที่บอกไว้ ห้ามท าเป็นอย่างอ่ืน 
    (5.2)  นิวตฺตาปนาวธารณ-ตัดสินด้วยการห้าม เช่น สุน หิสุ จ-สระเสียงสั้นเป็น
เสียงยาว เพราะ สุ น  และ หิ วิภัตติอยู่หลังได้บ้าง จ-ศัพท์ในสูตรนี้ แปลว่า “ได้บ้าง” ซึ่งถือว่าเป็น
การปฏิเสธวิธีการของสูตรนี้อีกทอดหนึ่ง นั่นคือไม่ต้องท าเสียงยาวตามวิธีการของสูตรนี้ได้บ้าง 
   วา-นิบาต มีความหมายว่า วิกปฺปน-ต่าง ๆ, อุปมาน-เปรียบเทียบ, สมุจฺจย-
รวบรวม, และ ววตฺถิตวิภาสา-แสดงอุทาหรณ์ตามที่ก าหนดไว้ เป็นต้น ถือว่าอยู่ในความหมายของ 
สมุจจย-รวบรวม ที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังทีจ่ะได้อธิบายพร้อมอุทาหรณ์ ดังนี้ 
   (1) ความหมายว่า วิกปฺปน-ต่าง ๆ เช่น เทโว วา มาโร วา-เทวดาก็ดี มารก็ดี
   (2) ความหมายว่า อุปมาน-เปรียบเทียบ เช่น มธุ วา มญฺ ตี พาโล117-คนพาล
ย่อมส าคัญบาปดั่งน้ าผึ้ง 
   (3) ความหมายว่า สมุจฺจย-รวบรวม เช่น ราชโต วา โจรโต วา-จากพระราชาและ
โจร วา-ศัพท์ในท่ีมีความหมายเหมือน จ-ศัพท์ที่แปลว่า “และ” 
   (4) ความหมายว่า ววตฺถิตวิภาสา-แสดงอุทาหรณ์ตามที่ก าหนดไว้ เช่น วา ปโร 
อสรูปา-ลบสระหลังท้ายสระหน้าที่มีเสียงไม่เหมือนกันตามอุทาหรณ์ 
  น โน มา อ อล  หล -นิบาต มีความหมายว่า ปฏิเสธ เช่น เย น หนนฺติ-ชนเหล่าใด 
ย่อมไม่ฆ่า, โน เหต  ภนฺเต118-ข้อนั้นหามิได้ พระพุทธเจ้าข้า, มา ภายิ119-อย่าทรงหวาดหวั่นเลย,   
อญฺ าณตา-ความไม่มีปัญญา, อล  เต อิธ วาเสน120-พอละด้วยการอยู่ที่นี้แก่ท่าน และว่า หล  ทานิ 
ปกาสิตุ121-พอละเพ่ือการแสดงธรรมในเวลานี้ 
  ส าหรับ อล -นิบาต มีความหมายว่า ปริยตฺติ-สามารถ-ควรกัน และ ภูสน-ประดับ  
   ความหมายว่า ปริยตฺติ-สามารถ-ควรกัน เช่น อล  มลฺโล มลฺลสฺส-นักมวยปล้ า
คู่ควรต่อนักมวยปล้ า, อล  ผาสุกวิหาราย-สมควรเพ่ืออยู่อย่างผาสุก 
   ความหมายว่า ภูสน-ประดับ เช่น อลงฺกโรติ-ย่อมตกแต่ง 
   นิบาตที่เป็น ปูรณ-ท าบทหรือเนื้อความให้เต็ม มี 2 อย่าง คือ 
    (1) อตฺถปูรณ-นิบาตเป็นเครื่องท าเนื้อความให้เต็ม คือมีความหมายช่วยให้
ประโยคสมบูรณ์ เช่น จ-ศัพท์ที่แสดงความหมายรวบรวม หรือ สกฺกา-ศัพท์ที่แสดงความหมายตาม
ศัพท์ว่า “สามารถ”  
    (2) ปทปูรณ-นิบาตเป็นเครื่องท าบทให้เต็ม ไม่มีเนื้อความพิเศษอะไร จะไม่
แปลก็ได้ ใส่เข้ามาเพ่ือให้ค าสละสลวย (วาจาสิลิฏ ) หรือเพ่ิมคณะฉันท์ให้บริบูรณ์ (ปาทปูรณ) มัก

                                                      

 117 ขุ.ธ. (บาลี) 25/69/29 
 118 วิ.ม. (บาลี) 4/21/18. 
 119 ที.สี. (บาลี) 9/159/50. 
 120 วิ.มหา. (บาลี) 1/436/327. 
 121 วิ.ม. (บาลี) 4/7/7, ม.มู. (บาลี) 12/281/242. 



 433 

นิยมแปลว่า “หนอ, แล” เป็นต้น มีนิบาตเป็นต้นว่า อถ, ขลุ, วต, วถ, อโถ, อสฺสุ, ยคฺเฆ, หิ, จรหิ, น , 
ต , วา, จ, ตุ, ว, โว, ปน, หเว, กีว, ห, ตโต, ยถา, สุท , โข, เว, ห , เอน  และ เสยฺยถิท   
   อถ-นิบาต เป็น อตฺถปูรณ ด้วยจึงมีความหมายว่า ปญฺหา-ถาม, อนนฺตริย-ไม่มี
ระหว่าง-ต่อเนื่อง และ อธิการ-ฐานะ เป็นต้น  
    (1) ความหมายว่า ปญฺหา-ถาม เช่น อถ เกน นุ วณฺเณน คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ-
เหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้ขโมยกลิ่นเล่า อถ-ศัพท์ แปลว่า “เล่า” 
    (2) ความหมายว่า อนนฺตริย-ไม่มีระหว่าง-ต่อเนื่อง เช่น อถ สรสนฺธิ วุจฺจเต-
ข้าพเจ้าจะกล่าวการสนธิของสระ ณ บัดนี้ อถ-ศัพท์ แปลว่า “ณ บัดนี้, ในกาลนี้”  
    (3) ความหมายว่า อธิการ-ฐานะ เช่น อถ โข ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ-ในกาล
นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใกล้เมืองเวรัญชา อถ-ศัพท์ แปลว่า “ในกาลนั้น” เพ่ือแสดงฐานะ
คือกาลเวลาที่ปรากฏในขณะนั้น 
   อโถ-นิบาต มีความหมายว่า อนฺวาเทส-กล่าวคล้อยตามหลัง คือมีความหมาย
เหมือน ตถา ท่าแปลว่า นอกจากนั้น-หลังจากนั้น เช่น สฺวาคต  เต มหาราช อโถ เต อทุราคต 122-ข้า
แต่มหาราช พระองค์เสด็จมาดีแล้ว นอกจากนั้น พระองค์มิใช่เสด็จมาไม่ดี 
   หิ-นิบาต มีความหมายว่า เหตุ-เพราะ และ อวธารณ-ตัดสิน 
    (1) ความหมายว่า เหตุ-เพราะ เช่น มรณนฺต  หิ ชีวิต 123-เพราะชีวิตมีความตาย
เป็นที่สุด 
    (2) ความหมายว่า อวธารณ -ตัดสิน เช่น ชินวจนยุตฺต  หิ-ข้อความทั้งหมด
เหมาะสมกับพระพุทธพจน์นั่นเทียว 
   ตุ-นิบาต มีความหมายว่า วิเสส-แสดงความพิเศษ และเหตุนิวตฺตน-ปฏิเสธมูลเหตุ    
เป็นต้น 
    (1) ความหมายว่า วิเสส-แสดงความพิเศษ เช่น ตุลฺโย ตฺวมสิ เภโท ตุ สรีเรเน
ทิเสน เต-พระองค์เสมอกับสาคร แต่ต่างกันด้วยสรีระเช่นนี้ของพระองค์ ตุ -ศัพท์ แปลว่า “แต่” ก็
การแสดงความพิเศษ คือเมื่อประโยคแรกแสดงความหมายทั่ว ๆ ไป ประโยคหลังแสดงความหมาย
โดยเฉพาะเจาะจง มักจะวางนิบาตชนิดนี้ไว้ในประโยคหลัง 
    (2) ความหมายว่า เหตุนิวตฺตน-ปฏิเสธมูลเหตุ เช่น เวทนาทีสุเปกสฺมึ ขนฺธสทฺ
โท ตุ รูฬฺหิยา-ขนฺธ-ศัพท์ในเวทนาขันธ์เป็นต้น ย่อมปรากฏในขันธหนึ่งโดยความเป็นส านวนนั่นเทียว 
ตุ-ศัพท์ แปลว่า “นั่นเทียว” กล่าวไว้เพ่ือปฏิเสธเหตุคือความเป็นกองเหมือนใน รูปขนฺธ 
   ปน-นิบาต มีความหมายว่า วิเสส-แสดงความพิเศษ 
   ปน-ศัพท์ในความหมายนี้ แปลว่า “ส่วน, ส่วนว่า” เช่น อย  ปเนตฺถ วินิจฺฉโย-ส่วน
ข้อความต่อไปนี้เป็นค าตัดสินในเรื่องนี้ , กึ ปน การณ -ส่วนเหตุอะไร, อิท  ปน-ส่วนเรื่องนี้ บางแห่งมี
ความหมายว่า วากฺยารมฺภ-กล่าวต่อจากประโยคก่อน แปลว่า “ก็, อนึ่ง” บางแห่งมีความหมายว่า 
ปุจฺฉา แปลว่า “หรือ” มักใช้ร่วมกับบทที่แสดงค าถาม เช่น กสฺมา ปน-เพราะเหตุอะไรหรือ 
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   อตฺถิ, สกฺกา และ ลพฺภา-นิบาต มีความหมายเป็นปฐมาวิภัตติ 
   อตฺถิ-ศัพท์ เช่น อตฺถิ ทินฺน 124-ผลทานที่ให้แล้วมีอยู่, อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา125-
ผมทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายนี้, บทว่า อตฺถิ เป็นนิบาต เพราะประกอบกับบทประธานที่เป็นพหุวจนะ
คือ เกสา จึงแก้เป็นนิบาตเสีย จะได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
   สกฺกา-ศัพท์ เช่น สกฺกา เชตุ126-สามารถเพ่ือชนะ 
   ลพฺภา-ศัพท์ เช่น ต  กุเตตฺถ ลพฺภา127-โอกาสนั้นจะพึงได้แต่ที่ไหนในความเป็น
ฆราวาสนี้ 
   อาวุโส-นิบาต มีความหมายว่า อามนฺตน-ร้องเรียก เช่น น ต  ภายามิ อาวุโส-แน่ะ
ผู้มีอายุ เราไม่กลัวท่าน 
   นิบาตเหล่านี้ คือ สย -ด้วยตนเอง, สาม -ด้วยตนเอง, ส -ด้วยตนเอง, สมฺมา-โดย
ชอบ มีความหมายเป็นตติยาวิภัตติ 
   สย -ด้วยตนเอง เช่น สย  อภิญฺ าย กมุทฺทิเสยฺย -เรารู้แจ้งเองแล้ว จะพึงอ้างใครว่า
เป็นครู 
   สาม -ด้วยตนเอง เช่น สาม  สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา-หยั่งรู้อริยสัจเองแล้ว 
   ส -ด้วยตนเอง เช่น สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม-ทรงเป็นผู้เอง เป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์
สองเท้า  
   สมฺมา-โดยชอบ เช่น ส สุฏฺ  ุ สมฺมา วา อวิปรีตากาเรน อยิตพฺโพ าตพฺโพ-ลัทธิ
ใด อันบัณฑิต พึงถึง คือรู้ ด้วยดีหรือโดยชอบ โดยอาการที่ไม่ผิดเพี้ยน 
   ศัพท์ที่มี ตเว และ ตุ ปัจจัยอยู่ท้าย มีความหมายเป็นจตุตถีวิภัตติ เช่น กาตเว-
เพ่ือท า ทาต-ุเพ่ือให้ เป็นต้น 
   อิติ-ศัพท์ ที่มีความหมายว่า ปริสมาปนะ-จบประโยค มีความหมายเหมือน     
นิฏฺ  ิต-ศัพท์ที่แปลว่า “จบ” หรืออาจแปลว่า “ดังนี้แล” ก็ได้ 
   4.2.3.2 ปัจจัย 
   มีปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่ซึ่งเรียกว่า วิภัตติปัจจยวิธาน คือวิธีของปัจจัยที่ลงท้ายนาม
ศัพท์ เป็นเครื่องหมายวิภัตติ มี 15 ตัว คือ โต, ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, ห , หิญฺจน , ว, ทา, ทานิ, รหิ,   
ธุนา และ ทาจน  มีวิธีการใช้ดังนี้ 
     โต ปัจจัย ลงหลังจากนามนามบ้าง หลังสัพพนามบ้าง  
     (1) เป็น เครื่องหมายตติยาวิภั ตติ  แปลว่า  “ข้าง ..., โดย ...” เช่น    
อนิจฺจโต = อนิจฺจ + โต โดยความเป็นของไม่เที่ยง  
     (2) เป็นเครื่องหมายปัญจมีวิภัตติ แปลว่า “แต่..., จาก...., กว่า...” เช่น 
ราชโต = ราช + โต จากพระราชา 
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     (3) เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ แปลว่า “ใน..., บน...” เช่น มชฺฌโต 
= มชฺฌ + โต ในท่ามกลาง 
     เวลาแปล ถ้าหลังนามนาม แปลออกส าเนียงอายตนิบาตของวิภัตติได้เลย 
ส่วนลงหลัง วิเสสนสัพพนาม ต้องโยคสุทธนามเข้ามาก่อน จึงจะแปลได ้
     ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, ห , หิญฺจน  และ ว ปัจจัย 9 ตัวเหล่านี้  ลงหลัง    
สัพพนาม เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ดังนี้ 
     สพฺพตฺร = สพฺพ + ตฺร ใน...ทั้งปวง, สพฺพตฺถ = สพฺพ + ถ ใน...ทั้งปวง, 
อิห = อิม + ห ใน...นี้, อิธ = อิม + ธ ใน...นี้, สพฺพธิ = สพฺพ + ธิ ใน...ทั้งปวง, ตหึ = ต + หึ ใน...
นั้น, กุห  = กึ + ห  ใน...ไหน, กุหิญฺจน  = กึ + หิญฺจน  ใน...ไหน และ กฺว = กึ + ว ใน...ไหน เป็นต้น 
     ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา และ ทาจน  ปัจจัย 5 ตัวเหล่านี้ ลงหลังสัพพนาม 
เป็นเครื่องหมายสัตตมวิีภัตติ ในกาลเวลา (กาลสัตตมี) ดังนี้ 
     สทา = สพฺพ + ทา ในกาลทุกเมื่อ, อิทานิ = อิม + ทานิ ในกาลนี้ ,  
เอตรหิ = อิม + รหิ ในกาลนี้, อธุนา = อิม + ธุนา ในกาลนี้, เมื่อกี้ และ กุทาจน  = กึ + ทาจน  ใน
กาลไหน เป็นต้น 
 ค าว่า ปัจจัย นั้นรวมถึงปัจจัยในตัทธิตและกิตก์เป็นต้นที่มีเป็นจ านวนมาก และมี
ความหมายหลากหลายตามฐานะนั้น ๆ โดยความเป็นจริงแล้ว อุปสัคมีเพียง 20 ตัวเท่านั้น แต่มี
ความหมายหลากหลายเหมือนนิบาตและปัจจัย ดังนั้น จึงมีคาถากล่าวรวมความไว้ว่า 
     อุปสคฺคา นิปาตา จ ธาตโว ปจฺจยา จิเม 
     เนเกเนกตฺถวิสยา อิติ เนรุตฺติกาพฺรวุ128 
   นักไวยากรณ์ท้ังหลายได้กล่าวว่า อุปสัค นิบาต ธาตุ และปัจจัย 
  ทั้ง 4 ศัพท์เหล่านี้มีมาก และมีวิสัยแห่งความหมายหลากหลาย 
 สรุปว่า บทบาลีมีความหมายหลากหลายมาจากรากศัพท์ คือ ธาตุที่มีความหมาย
มากมาย รวมถึงศัพท์ที่เป็นสาเหตุให้ธาตุมีความหมายเปลี่ยนไป นั่นคือ อุปสัค นิบาต และปัจจัย
ตามที่น าเสนอมา อุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนามีมากมายเป็นต้นว่า บทว่า วิสุทฺธ  ท่านได้ตั้งรูป
วิเคราะห์ว่า วิเสเสน สุชฺฌตีติ วิสุทฺธ  ท่านขยายความว่า ย  กรุณา าณ  สงฺกิลิฏฺ สมฺโมหวิคมโต   
วิเสเสน ราคาทิกฺกิเลเสหิ สุชฺฌติ อิติ ตสฺมา ต  กรุณา าณ  วิสุทฺธ  กตฺตุสาธน  ตติยาตปฺปุริโส แปล
ความว่า พระกรุณาและพระญาณ ใด ย่อมหมดจดจากกิเลสมีราคะเป็นต้น โดยพิเศษ เพราะ
ปราศจากความเศร้าหมองและความลุ่มหลง เพราะเหตุนั้น พระกรุณาและพระญาณ นั้น ชื่อว่า       
วิสุทธะ เป็นกัตตุสาธนะ ตติยาตัปปุริสสมาส ฯ 
 ส่วนเรื่องปัจจัยนั้น ท่านกล่าวสรุปความว่า 
    อิตถีปัจจัย (อา อี อินี)  แสดงความหมายของศัพท์เดิม    เหมือน 
  สิ วิภัตติเป็นต้น ปัจจัย (ในตัทธิตและกิตก์)  มี ณ เป็นต้น แสดงความหมาย 
  ของปัจจัยและของบทท่ีตนเองประกอบอยู่ 
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 ปัจจัยในอิตถีลิงค์ มี อา อี อินี เป็นต้นเป็นโชตกปัจจัยที่เป็นเครื่องแสดงความเป็นอิตถี-
ลิงค์ ด้วยสูตรว่า อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย129 ส่วนปัจจัยในตัทธิต มี ณ ปัจจัยเป็นต้น ซึ่งจัดเป็นวาจก
ปัจจัยที่แสดงความหมายของปัจจัย มี อปจฺจ-ลูกหลาน ส สฏฺ -ระคน เป็นต้น เพราะเมื่อมีปัจจัยจึงได้
ความหมายพิเศษ ด้วยสูตรว่า วา ณ ปจฺเจ130 เป็นต้น และแสดงความหมายของบทที่ตนเอง
ประกอบอยู่ (คือลงปัจจัยแล้วไม่มีความหมายพิเศษเพ่ิมเติมมาอีก) เช่นในค าว่า สสงฺขาริก  (ลง ณิก 
ปัจจัย แต่ค าว่า สสงฺขาร และ สสงฺขาริก มีความหมายเหมือนกัน) ทานมย  (ลง มย ปัจจัย แต่ค าว่า 
ทาน  และ ทานมย  มีความหมายเหมือนกัน ปัจจัยประเภทนี้ ชื่อว่าสกัตถปัจจัย) ฯ 
 4.2.4 อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา 
 ผู้วิจัยขอน าเสนออุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 
  อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ131 แปลว่า อิติ-ศัพท์แสดงชื่อ 
  จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ132 แปลว่า จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ (เริ่มประโยค) 
  หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ133 แปลว่า ห-ิศัพท์แสดงวิตถาระ 
  ปจาติ นิปาตสมุทาโย โจทกาโภคสูจโน ฯ เอวสทฺโท ผสฺสาทโย นิวตฺเตติ ฯ134 แปลว่า 
กลุ่มนิบาตคือ ปิจ แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์) เอว ศัพท์ห้ามผัสสะเป็นต้น 
  อถสทฺโท นนุสทฺทสมานตฺโถ ตสฺมา ปุจฺฉาย วตฺตติ ฯ เตน อภิธมฺมาวตารฏีกาย นนุ 
เจตฺถ กามาวจรกุสเล วิยาติอาทิ วุตฺต ฯ135 แปลว่า อถ-ศัพท์มีความหมายเสมอกับ นนุ-ศัพท์ ฯ 
เพราะเหตุนั้น จึงเป็นไปในการถาม ดังนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวว่า นนุ เจตฺถ กามาวจรกุส
เล วิย เป็นต้น ฯ” 
  หิสทฺโท ทฬฺหี ฯ136 แปลว่า ห-ิศัพท์เป็นทัฬหี (ย้ าความ) 
  เอวสทฺโท นานตฺถ นิวตฺเตติ ฯ137 แปลว่า เอว-ศัพท์ห้ามความหมายต่าง ๆ 
  ยถาติ อุปมา ฯ138 แปลว่า ยถา-ศัพท์เป็นค าอุปมา 
  ปสทฺโท โจทกาโภคสูจโน ฯ139 แปลว่า ปิ-ศัพท์แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้
โจทก์) 
  ปสทฺโท สุกฺขวิปสฺสก อเปกฺขติ ฯ140 แปลว่า ปิ-ศัพท์มองหาสุกขวิปัสสกะ 
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  ทุติยนเย จสทฺโท สมุจฺจโย ฯ141 แปลว่า จ-ศัพท์ในนัยที่ 2 เป็นสมุจจยะ (รวบรวม) 
 4.2.5 ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคภาษาบาลี ดังข้อความว่า 
   ตทญฺ ตฺตานนฺติ ลาภสกฺการาทีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ลาภ...จิตฺตสฺสาติ เทสนาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยาน...เขนาติ เทสนาติ ปเท ตติยาวิเสสน  ฯ สพฺพ...เทสนาติ สญฺ  ี ฯ ปโยโค นามาติ 
สญฺ า ฯ142 
   บทว่า ตทญฺ ตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ลาภสกฺการาท-ิ ฯ 
   บทว่า ลาภสกฺการทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เทสนา ฯ 
   บทว่า ยานตฺตยมเุขน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทสนา ฯ 
   บทว่า สพฺพทุกฺขนิยฺยาทิกธมฺมเทสนา เป็นบทสัญญี ฯ 
   บทว่า ปโยโค นาม เป็นบทสัญญา ฯ 
   อิตรถาติ สตีติ ปเท ภาววนฺต ฯ สตีติ ปริยตฺตนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ รุปฺ...เนวาติ 
ปริยตฺตนฺติ ปเท กรณ ฯ ปริยตฺตนฺติ กตฺตุวาจก กิริยาปท ฯ อิตีติ กินฺติ ปเท เหตุ ฯ กินฺติ ลิงฺคตฺโถ ฯ 
สีตาทิคฺคหเณนาติ กินฺติ ปเท สหาทิโยคตติยา ฯ143 
   บทว่า อิตรถา เป็นบทภาวะในบทว่า สติ ฯ  
   บทว่า สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า ปริยตฺต  ฯ  
   บทว่า รุปฺปตีติ อวิเสสวจเนเนว เป็นบทกรณะในบทว่า ปริยตฺต  ฯ  
   บทว่า ปริยตฺต  เป็นกิริยาบท กัตตุวาจก ฯ  
   อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กึ ฯ  
   บทว่า กึ เป็นลิงคัตถะ ฯ  
   บทว่า สีตาทิคฺคหเณน เป็นบทสหาทิโยคตติยา ในบทว่า กึ ฯ 
   เตสนฺติ วตฺถูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จตุนฺนมฺปีติ เตสนฺติ ปทสฺส วิเสสน ฯ วตฺถุภูตานิ  
อุปา...ปาเนวาติ ปททฺวย จกฺขฺวาทีนีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ จกฺขฺวาทีนีติ ลิงฺคตฺโถ ฯ ตถาติ นิปาโต ฯ อาร
...  นิปีติ รูปาทีนีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ รูปาทีนีติ ลิงฺคตฺโถ ฯ144 
   บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วตฺถุ ฯ  
   บทว่า จตุนฺนมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เตส  ฯ  
   สองบทว่า วตฺถุภูตานิ อุปาทารูปาเนว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า จกฺขฺวาทีนิ ฯ  
   บทว่า จกฺขฺวาทีนิ เป็นลิงคัตถะ ฯ  
   ตถา-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ  
   บทว่า อารมฺมณภูตานิปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รูปาทีนิ ฯ  
   บทว่า รูปาทีนิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
 

                                                      

 141 วิ.โยชนา 1/390/529. 
 142 วิ.โยชนา 1/44/124. 
 143 วิ.โยชนา 1/89/193-194. 
 144 วิ.โยชนา 1/215/328. 
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   อปจาติ วุตฺเต ปุพฺพนยาวลมฺโภ นโยว คมฺยเตติ วจนโต ปุริมนเยน ตุลฺยพลนฺติ      
ทฏ พฺพ ฯ145 
   แปลว่า พึงก าหนดว่า นิบาตคือ อปิจ มีก าลังเสมอกันกับนัยก่อน เพราะค าว่า 
เมื่อกล่าวว่า อปิจ บุคคลย่อมทราบนัยอันปรารภเนื้อความแรก 
   ข้อความข้างต้นได้อ้างค ากล่าวว่า อปจาติ วุตฺเต ปุพฺพนยาวลมฺโภ นโยว คมฺยเต 
(เมื่อกล่าวว่า อปิจ บุคคลย่อมทราบนัยอันปรารภเนื้อความแรก) แต่ค ากล่าวนี้ไม่ปรากฏในต ารา
ไวยากรณ์ที่จัดพิมพ์ในปัจจุบัน ในคัมภีร์คันถาภรณะและมหาคันถัฏฐิปกรณะอธิบายเรื่องนี้ใน
ลักษณะที่แตกต่างจากข้อความข้างต้นว่า นิบาตทั้งสองศัพท์ คือ อปิจ และ อปโร นโย เป็นนิบาตที่
มิได้ปรารภเนื้อความแรก ดังข้อความว่า 
   วา อถวาติ วุตฺเต ปุพฺเพ นเย สนฺนิสฺสิโต. อปิจาติ วุตฺเต ปุพฺเพ นยปริจฺจาโคเยว , 
เสสาติ คมฺยเตติ.146 
   แปลว่า เมื่อกล่าวว่า วา และ อถวา ย่อมอาศัยนัยก่อน แต่เมื่อกล่าวว่า อปิจ เป็น
การสละนัยที่กล่าวไว้ในหนก่อน พึงทราบว่าเป็นความหมายที่เหลือ 
    “อปิจ, อปโร” เทฺว จ วุตฺตา เต นาวลมฺพกา 
    นานตฺถวิกปฺปตฺถา จ ชานิตพฺพา สุธีมตา.147 
   บัณฑิตพึงทราบว่า  นิบาตทั้งสองคือ  อปิจ  และ  อปโร (นโย)  เหล่านั้น 
  เป็นนิบาตที่มิได้ปรารภเนื้อความแรก แต่มีความหมายว่าด าริเนื้อความต่าง ๆ 
 ตามความเห็นที่กล่าวมานี้ นิบาตทั้งสองข้างต้น แตกต่างจาก วา และ อถวา-ศัพท์ ท่าน
อธิบายว่า อปิจ และ อปโร นโย ที่มีความหมายว่า “อีกอย่างหนึ่ง” มิได้ปรารภเนื้อความแรกแล้ว
สละเนื้อความหลัง กล่าวคือมิได้เสนอให้เลือกเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเหมือน วา 
และ อถ วา แต่นิบาตทั้งสองศัพท์นี้ คือ อปิจ และ อปโร นโย แสดงความหมายอ่ืนที่เป็นไปได้ ทั้ง
ความหมายแรกก็เป็นไปได้ด้วย ความหมายที่กล่าวนี้ก็เป็นไปได้ หรือความหมายใดความหมายหนึ่ง
เพียงความหมายเดียวเป็นความหมายที่ถูกต้อง ส่วนความหมายที่เหลือไม่ถูกต้อง ท่านไม่วินิจฉัยไว้ 
แต่บอกทางเลือกไว้หลาย ๆ อย่าง 
 
4.3 สูตรอธิบายลักษณะทางไวยากรณ์ 6 ประเภท 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอหลักการรจนาคัมภีร์นี้ไว้ 5 ประการ โดยเน้นถึงประเด็นส าคัญของการ
รจนาคัมภีร์นี้ นอกจากนั้น ผู้วิจัยเห็นคัมภีร์โยชนาฉบับนี้มีการรจนาโดยอ้างสูตรจากคัมภีร์ต่าง ๆ 
มากมาย จึงขอน าเสนอสูตรที่อธิบายลักษณะทางไวยากรณ์ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ดังต่อไปนี้ 
 ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลัก
ส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส 
คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อ
รวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
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  1. กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  2. กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  3. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์       
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  4. กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มี
คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 4.3.1 สูตร 6 ประเภท 
 พระญาณกิตติเถระได้รจนาคัมภีร์โยชนานี้ โดยด าเนินการตามทางภาษาศาสตร์ภาษา
บาลีได้ท าหน้าที่ช่วยอธิบายด้านนิรุกติศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการผันเสียงให้ส าเร็จรูปเป็นค านาม ค ากิริยา 
เป็นต้นตามที่ปรากฏใช้โดยอ้างวิธีการสร้างรูปศัพท์ด้วยสูตรจากคัมภีร์สัททาวิเสสที่มากมายหลาย
คัมภีร์ ในเบื้องต้นของน าเสนอลักษณะของสูตรที่มีใช้ในคัมภีร์สัททาวิเสส ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์
บาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปใช้สูตรอธิบายลักษณะทางไวยากรณ์อยู่ 6 ประเภท คือ สัญญา
สูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และอธิการสูตร มีค าอธิบายสูตร แต่ละอย่าง ดังนี้  
   4.3.1.1 สัญญาสูตร (สญฺ าสุตฺต) สูตรตั้งชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ชื่อว่า อักษร , 
สระ, พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, รัสสะ ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้เรียกทางไวยากรณ์ เช่นสูตร
ว่า ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ , ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา, อญฺเ  ทีฆา ฯลฯ 
   4.3.1.2 ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป มี 3 อย่าง คือ 
      (1) สัญญังคปริภาสาสูตร (สญฺ งฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตรที่
ตั้งขึ้น เพ่ือให้เรียกชื่อในกรณีที่จะน าชื่อต่าง ๆ ทางไวยากรณ์มาใช้ เช่น ปรสมญฺ า ปโยเค. สูตรนี้
เป็นการเปิด โอกาสให้น าชื่อจากคัมภีร์อ่ืนที่ไม่ได้ตั้งไว้ในคัมภีร์กัจจายนะมาใช้ได้ เช่น พยัญชนะที่
เป็นธนิต สิถิล เป็นต้น แต่เมื่อจะใช้เรียกก็ให้ตั้งได้ด้วยสูตรว่า ปรสมญฺ า ปโยเค 
      (2) วิธยังคปริภาสาสูตร (วิธฺยงฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตร ที่ตั้ง
ขึ้นไว้เพ่ือ ให้เป็นองค์ประกอบในการท าตัว เช่น สูตรว่า ลิงฺคญฺจ นิปจฺจเต. เป็นสูตรที่ก่อนจะท าตัว
นามศัพท์ ให้นักศึกษาตั้งเป็นลิงค์ก่อน แล้วจึงค่อยลงวิภัตติ ให้เหมาะสมต่อพระบาลี 
      (3) อนังคปริภาสาสูตร (อนงฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตร ที่มิใช่
องค์ ประกอบในการท าตัว เช่น อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต เป็นสูตรที่บอกว่าการที่จะเข้าใจความหมายได้ 
ต้องเข้าใจ เรื่องอักษรเสียก่อน 
   4.3.1.3 วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะ
กลุ่ม และเฉพาะศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีท าให้ส าเร็จรูปเป็นบทต่าง ๆ มีอยู่ 8 อย่าง คือ 
      (1) โลปวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลบ เช่น สรา สเร โลปํ (ลบสระหน้า เพราะ
มีสระตามหลัง), วา ปโร อสรูปา (ลบสระหลัง หลังจากสระหน้าทีต่่างวรรณะกัน) เป็นต้น โลปวิธิสูตร
นี้ หมายเอาการลบทั้งสระและพยัญชนะ 
      (2) อาเทสวิธิ สูตรก าหนดให้เปลี่ยนหรือแทนที่ เช่น คาว เส (เปลี่ยน 
โอ ของ โค เป็น อาว เมื่อมี ส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาเทสวิธินี้หมายเอาการแทนที่ทั้งสระและ
พยัญชนะ 
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      (3) อาคมวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลงอาคม (ตัวอักษรใหม่) เช่น สาคโม เส 
(ลง สฺ อาคมได้ เมื่อมี ส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาคมวิธินี้ หมายเอาการลงอาคมทั้งที่เป็นสระและ
พยัญชนะ 
      (4) ทีฆวิธิ สูตรก าหนดให้ท าเสียงสั้นเป็นเสียงยาว เช่น ทีฆ  (เมื่อสระ
หน้าถูกลบไปให้ทีฆะสระหลัง) เป็นต้น ทีฆวิธินี้ส าหรับท าเสียงให้ยาวเฉพาะสระเท่านั้น 
      (5) รัสสวิธิ (รสฺสวิธิ) สูตรก าหนดให้ท าเสียงยาวเป็นเสียงสั้น เช่น รสฺส  
(เมื่อมี พยัญชนะอยู่ข้างหลัง สระข้างหน้าที่เป็นเสียงยาวให้ท าเป็นเสียงสั้นได้) เป็นต้น รัสสวิธินี้
ส าหรับท าเสียงยาวให้สั้นเฉพาะสระเท่านั้น 
      (6) นิเสธวิธิ สูตรที่ห้ามไม่ให้ท าตัวตามสูตรนั้น ๆ เช่น เต น วา อิวณฺเณ 
(เม่ือมี อิวรรณะ คือ อิ อี อยู่ข้างหลัง ห้ามเปลี่ยน อภิ เป็น อพฺภ ห้ามเปลี่ยน อธิ เป็น อชฺฌ) เป็นต้น 
      (7) วิภัตติวิธิ (วิภตฺติวิธิ) สูตรมีหน้าที่ลงวิภัตติ ทั้งที่เป็นวิภัตตินาม และ
วิภัตติ อาขยาต เช่น กมฺมตฺเถ ทุติยา (ลงทุติยาวภัตติ เมื่อต้องการให้เป็นกรรม) เป็นต้น 
      (8) ปัจจยวิธิ (ปจฺจยวิธิ) สูตรก าหนดให้ลงปัจจัย เช่น ทิวาทิโต โย (ลง 
ย ปัจจัย หลังธาตุ มี ทิวุ ธาตุเป็นต้น) 
   4.3.1.4 นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรที่กล่าวก าหนดเฉพาะเมื่อมีให้เลือกหลาย
อย่าง เช่น  วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา ตัวที่ 1 ในวรรคแทนอโฆสะ ตัวที่ 3 ในวรรคแทนที่โฆสะ 
พยัญชนะที่เป็น  โฆสะ (เฉพาะตัวที่ 4) ต้องซ้อนพยัญชนะที่ 3 ในวรรคเดียวกัน พยัญชนะที่เป็นอโฆ
สะ (เฉพาะตัวที่ 2) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ 1 ในวรรคเดียวกัน จะเห็นได้ว่า พยัญชนะตัวที่ 4 ถ้า
ต้องการท าเป็นอสทิสเทวภาวะ (อสทิสเทฺวภาว) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ 3 เท่านั้น และพยัญชนะ
ตัวที่ 2 ถ้าต้องการท าเป็น อสทิสเทวภาวะ ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะตัวที่ 1 แต่ความเป็นจริงแล้ว 
พยัญชนะล าดับที่ 3 4 5 ในวรรค ต่างก็เป็นโฆสะ แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอาเฉพาะพยัญชนะที่ 4 
เท่านั้นเป็น โฆสะ พยัญชนะอโฆสะก็เหมือนกัน คือ พยัญชนะล าดับ ที่ 1 ที่ 2 ในวรรค และ ส แต่ใน
สูตรนี้ก าหนดเอาเฉพาะพยัญชนะที่ 2 เท่านั้นที่เป็นอโฆสะ ลักษณะการก าหนดอย่างนี้ เรียกว่า นิยม
สูตร 
   4.3.1.5 อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรส าหรับชี้แจง มีอยู่ 6 อย่าง คือ 
      (1) พยปเทสาติเทสะ (พฺยปเทสาติเทส) สูตรส าหรับชี้แจงชื่อ เช่น สูตร
ว่า ตทฺธิต สมาสกิตกา นาม  วา ตเวตุนาทีสุ จ (ศัพท์ตัทธิต สมาส และกิตก์ พึงทราบว่าเหมือนกับ
นาม เว้น ตเว และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น) สูตรนี้ชี้แจงให้รู้ว่าศัพท์ตัทธิต สมาส กิตก์ ได้ชื่อว่าเป็นศัพท์
นามเหมือนกัน จึงให้มีการลงวิภัตตินามท้ายศัพท์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับค านามทุกประการ เป็นสูตรที่
บ่งบอกว่าตัทธิต ก็เป็นนาม สมาสก็เป็นนาม ฯลฯ 
      (2) นิมิตตาติเทสะ (นิมิตฺตาติเทส) สูตรชี้แจงถึงนิมิต ที่เป็นเหตุให้ท า
การลบ การเปลี่ยน เป็นต้น มี 2 อย่าง คือ 
       (ก) สัตตมีนิมิต (สตฺตมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลง
สัตตมี วิภัตติอยู่ท้ายตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า สรา สเร โลปํ (ลบ
สระหน้า เพราะมีสระตามหลัง) ในที่นี้ ค าว่า สเร เป็นสัตตมีวิภัตติ ดังนั้น สระที่เป็นนิมิตจึงอยู่ข้าง
หลัง 
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       (ก) ปัญจมีนิมิต (ปญฺจมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท า ซึ่ง
ลง ปัญจมีวิภัตติ อยู่หน้าตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า วา ปโร อสรูปา 
(ลบสระหลัง หลังจากสระหน้าที่ต่างวรรณะกัน) ค าว่า อสรูปา เป็นปัญจมีนิมิต ดังนั้น สระที่ เป็น
นิมิตจึงอยู่ข้างหน้า 
      (3) ตังรูปาติเทสะ (ต รูปาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงรูปของอีกอันหนึ่ง 
เหมือน กับอีกอันหนึ่ง เช่น สูตรว่า อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ ปิตาทีหิ สฺมา นาว 
(เพราะตาม หลัง อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ ปิตุ เป็นต้นให้เปลี่ยนรูป สฺมา วิภัตติ 
เหมือน นา วิภัตติ) โดยปกติแล้ว หากเปลี่ยนวิภัติหนึ่งเป็นอีกวิภัตติหนึ่ง จะไม่เรียกว่า อาเทศ แต่
เรียกว่า อติเทสะ แทน ในสูตรนี้จะเห็นได้ว่า ราช ก็ดี อตฺต ก็ดี เมื่อลง สฺมา วิภัตติ มีรูปเหมือนลง นา 
วิภัตติ คือ ส าเร็จรูปเป็น รญฺ า และ อตฺตนา เพราะอาศัยการเปลี่ยนรูปของอติเทสสูตรชนิดนี้ 
      (4) ตังสภาวาติเทสะ (ต สภาวาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงสภาพของบท
หนึ่ง เป็นอีกบทหนึ่ง หรือแสดงลิงค์หนึ่งเป็นอีกลิงค์หนึ่ง เช่น จากอิตถีลิงค์ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น ดัง
สูตรว่า อิตฺถิย  ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ (ในพหุพพิหิสมาส เมื่อเป็นปุงลิงค์ตัวปลายเป็นอิตถีลิงค์ อิตถี
ลิงค์ก็จะกลายเป็นปุงลิงค์) สูตรนี้ชี้แจงสภาพของอิตถีลิงค์เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ เพราะเคยเป็น
ปุงลิงค์มาก่อน เช่นรูปวิเคราะห์ว่า กลฺยาณา ภริยา ยสฺส ปุริสสฺส โสย  กลฺยาณภริโย ปุริโส ในที่นี้  ค า
ว่า กลฺยาณา เป็นค าที่เป็นได้ทั้ง 3 ลิงค์ เพราะเป็นคุณศัพท์ ดังนั้น ค าว่า กลฺยาณา ก็เคยเป็นปุงลิงค์
มาก่อนจึงต้องเปลี่ยนสภาพจากอิตถีลิงค์เป็นปุงลิงค์ได้ โดยไม่ต้องลงปัจจัยประจ าอิตถีลิงค์ (อา อี 
อินี) จึงมีรูปส าเร็จเป็น กลฺยาณภริโย ปุริโส 
      (5) สุตตาติเทสะ (สุตฺตาติเทส) สูตรที่ชี้แจงวิธีการท าตัวในกรณีที่สูตร
นั้นๆ ไม่ได้กล่าวไว้ โดยตรง เพราะฉะนั้น อติเทสสูตรชนิดนี้จึงเป็นสูตรที่ชี้แจงให้รู้วิธีท าด้วยสูตรที่
กล่าว แล้วนั้น ๆ เช่น สูตรว่า อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต (สิ่งที่มิได้แสดงไว้ พึงทราบตามสูตรที่ได้กล่าว
มาแล้ว) 
      (6) การิยาติเทสะ (การิยาติเทส) เป็นอติเทสสูตรส าหรับชี้แจงวิธีการท า
ตัวให้ ส าเร็จรูป เหมือนการท าตัวให้ส าเร็จของสูตรอ่ืน เช่น เสเสสุ นฺตุว (วิธีการท าตัวของ นฺต ใน
วิภัตติที่เหลือ เหมือนวิธีการท าตัวของ นฺตุ) ในสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยน นฺต เป็น นฺตุ จริง 
ๆ แต่เป็นอติเทสสูตรที่ชี้แจงวิธีของ นฺต เหมือน นฺตุ เช่น สูตรว่า นฺตุสฺส นฺโต (เมื่อมี โย วิภัตติอยู่ข้าง
หลัง ให้เปลี่ยน นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต) ดังนั้น การเปลี่ยน นฺต กับ โย เป็น นฺโต จึงมีได้ สูตรว่า เสเสสุ 
นฺตุว จึงจัดเป็นการิยาติเทสะ 
   4.3.1.6 อธิการสูตร (อธิการสุตฺต) สูตรหรือบทที่ตามไปเป็นเจ้าหน้าที่อนุญาต 
ปฏิเสธ และก าหนด วิธีการขอบข่ายเป็นต้นในสูตรอื่น ๆ อธิการสูตรมี 3 อย่าง คือ 
      (1) สีหคตินัย (สีหคตินย) ตามไปแบบราชสีห์ หมายถึงราชสีห์มีคอยาว 
สามารถ ที่จะแลเหลียวไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ฉันใด สีหคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไป
เป็นเจ้าหน้าที่มีอ านาจเหนือสูตรก่อน ๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ สูตรต่อไปที่ยังไม่ผ่านก็ได้ เช่น สูตรว่า 
ชินวจนยุตฺต  หิ (สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ย่อมสมควรแก่พระพุทธพจน์โดยแท้) 



 442 

      (2) มัณฑูกคตินัย (มณฺฑูกคตินย) ตามไปแบบกบ หมายถึงกบกระโดด
ไปข้าง หน้าได้อย่างเดียว ไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้ ฉันใด มัณฑูกคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถ
ตามไปในสูตรข้างหน้าได้อย่างเดียว อาจกระโดดข้าม 1 สูตรบ้าง 2 สูตรบ้าง 3 สูตรบ้าง 
      (3) ยถานุปุพพิกนัย (ยถานุปพฺพิกนย) หรือ นทีโสตนัย (นที โสตนย) 
ตามไปตาม ล าดับสูตร หรือตามไปแบบสายน้ า หมายถึงสายน้ าไหลไปตามล าดับของกระแสน้ า ไม่
สามารถไหลทวนกระแสของน้ าได้ ฉันใด บทที่เป็นอธิการชนิดนี้ก็ฉันนั้น ตามไปตามล าดับของสูตร
จนจบวิธีการท าตัวของบทนั้น ๆ 
 4.3.2 จ านวนสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนา 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นคัมภีร์ที่แสดงวิธีสร้างค าศัพท์ต่าง ๆ อันเป็นองค์ประกอบของ
ประโยค โดยน าสูตรในคัมภีร์กัจจายนะมาเรียบเรียงใหม่เพ่ือท าตัวรูปได้ง่าย พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่
เป็นระบบเพ่ือให้เรียนรู้ง่าย ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่า “ปทรูปสิทธิ” แปลว่า คัมภีร์แสดงวิธีสร้างรูป
ค าให้ส าเร็จเป็นบท โดยลงวิภัตติปัจจัยท้ายศัพท์เดิมคือลิงค์และธาตุแล้วส าเร็จเป็นบท ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงขอน าเสนอตามล าดับสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และน าสูตรเฉพาะที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 
ของคัมภีร์โยชนานี้มาแบ่งตามประเภทของสูตรที่กล่าวแล้วข้างต้น ดังนี้ 
 

ชนิดของสูตร จ านวน ตัวสูตร 
สัญญาสูตร 5  อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาฬีส , อุเภ ตปฺปุริสา, ทูรนฺติกทฺธ-กาล-

นิมฺมาน-ตฺวาโลป-ทิสาโยค-วิภตฺตารปฺปโยค-สุทฺธปฺ-ปโมจน-เหตุ-วิ
วิตฺตปฺ-ปมาณ-ปุพฺพโยค-พนฺธน-คุณวจน-ปญฺห-กถน-โถกากตฺตูสุ จ, 
นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ, ภูวาทโย ธาตโว, 

ปริภาสาสูตร 1  ตโต จ วิภตฺติโย 
วิธิสูตร 228  อกฺขเรหิ การ, อการาคโม หิยตฺตนีอชฺชตฺตนีกาลาติปตฺตีสุ , 

อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ, อชฺโฌ อธิ, อญฺเ สุ จ, อตฺต  นสฺส    
ตปฺปุริเส, อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺต , อตฺตโนปทานิ ปรสฺสปทตฺต , อตีเต 
ตตฺวนฺตุตาวี, อโต นิจฺจ , อนกา ยุณฺวูน , อมาทโย ปรปเทภิ, อวณฺโณ 
เย โลปญฺจ, อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต, อาการนฺตานมาโย, อาย 
จตุตฺ เถกวจนสฺส ตุ , อิการาคโม อสพฺพธาตุกมฺหิ , อิจฺฉตฺ เถสุ      
สมานกตฺตุเกสุ ตเว ตุ วา, อิตฺถิยมติยโว วา, อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย, 
อิมสฺสิ ถ ทานหโตเธสุ จ, อิมสฺมา หธา จ, อิยตมกิเอสานมนฺตสฺสโร 
ทีฆ  กฺวจิ ทิสสฺส คุณ  โท ร  สกฺขี จ, อิวณฺณาคโม วา, อิวณฺโณ ย  
นวา, อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วา, เอ อย, เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุ ,      
เอเตสโม โลเป, โอ อว สเร, โอ อวสฺส, โอ สเร จ, โอกาเส สตฺตมี, 
กคา จชาน , กฑฺยาทีหิ  โก, กตฺตริ จ ฯ กตฺตุกรณปเทเสสุ  จ,   
กมฺมตฺ เถ ทุติยา, กรสฺส กาสตฺตมชฺชตฺตนิมฺหิ , กรเณ ตติยา, 
กวคฺคสฺส จวคฺโค, การิตาน  โณ โลปํ, กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย
, กิมิเมหิ ถ , กิยาทิโต นา, กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน ทีฆรสฺสา ปจฺจเยสุ 
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จ, กฺวจาทิวณฺณานเมกสฺสราน  เทฺวภาโว, กฺวจิ โต ปญฺจมฺยตฺเถ,   
กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทสโลปาคมา จ, กฺวจิ ปฏิ 
ปติสฺส, กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต, กฺวจิ โลปํ, กฺวิ จ, กฺวิโลโป 
จ, คมขนหนรมาทีนมนฺโต, คหสฺสุปธสฺเส วา, คุณาทิโต วนฺตุ ,       
คุปาทีนญฺจ, ฆฏาทีน  วา, ฆโต นาทีน , ฆปโต จ โยน  โลโป, จุราทิโต 
เณณยา, ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ, ชาตาทีนมิมิยา จ, าสฺส ชาช นา, โฑ 
ฒกาเร, ณ ราคา เตน รตฺต  ตสฺเสทมญฺ ตฺเถสุ จ, ณ วิสมาทีหิ, ณว 
ณิก เณยฺย ณ นฺตูหิ, ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ, โณฺย จ, ตติยาสตฺตมีนญฺจ, 
ตโต สฺมิมิ, ตถา กตฺตริ จ, ตถา ทฺวนฺเท ปาณิตูริยโยคฺคเสนงฺคขุทฺท-
ชนฺตุกวิวิธวิรุทฺธวิสภาคตฺถาทีน  ฺจ, ตทสฺสตฺถีติ วี จ, ตนาทิโต โอ- 
ยิรา, ตมธีเต เตนกตาทิสนฺนิธานนิโยคสิปฺปภณฺฑชีวิกตฺเถสุ จ,   
ตราทีหิ อิณฺโณ, ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวี จ, ตสฺส จวคฺคยการวการตฺต  
สธาตฺวนฺตสฺส, ติชคุปกิตมาเนหิ  ขฉสา วา, ติเย ทุตาปิจ , เต       
อาวายา การิเต, เตส  โณ โลปํ, เตส  วิภตฺติโย โลปา จ, เตสุ วุทฺธิ- 
โลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ, โตติตา สสฺมึนาสุ, ตฺรถ สตฺตมิยา   
สพฺพนาเมหิ, ทณฺฑาทิโต อิกอี, ทิคุสฺเสกตฺต , ทิวาทิโต โย, ทิสสฺส 
ปสฺสทิสฺสทกฺขา วา, ทีฆ , ทีฆ , ทุติยาปญฺจมีนญฺจ, โท ธสฺส จ,       
ทฺวาทิโต โกเนกตฺเถ จ, ธฒภเหหิ ธฒา จ, ธราทีหิ รมฺโม, ธาตฺ-
วนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ , ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส, ธาตุยา       
กมฺมาทิมฺหิ โณ, ธาตูหิ เณณยณาเปณาปยการิตานิ เหตฺวตฺเถ จ, 
นทาทิโต วา อี, นนฺทาทีหิ ยุ, นเย ปร  ยุตฺเต, น  ฌโต กตรสฺสา,   
น มฺหิ ต  วา, นิคฺคหิต ส โยคาทิ โน, นิคฺคหิตญฺจ, นฺตุสฺส ตมีกาเร, 
ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส, ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ, ปจฺจยาทนิฏฺ า นิปาตนา 
สิชฺฌนฺติ, ปญฺจมฺยตฺเถ จ, ปฏาทีหฺยล , ปรเทฺวภาโว าเน, ปุถสฺส 
ปุถุปถาโม วา, ปุพฺพกาเลกกตฺตุกาน  ตุนตฺวานตฺวา วา, ปุพฺพมโธ-  
 ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย, ปุพฺพรูปญฺจ, ปุรสมุปปรีหิ กโรติสฺส ขขรา 

วา ตปฺปจฺจเยสุ จ, พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ, พฺยญฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺ-
ปจฺจเยสุ จ, พฺยญฺชเน จ, ภยาทีหิ มติพุธิปูชาทีหิ จ กฺโต, ภาว-    
กมฺเมสุ ต, ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา, ภาวกมฺเมสุ  โย, ภาเว จ,      
ภิกฺขาทิโต จ, ภิทาทิโต อินฺนอนฺนอีณา วา, ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ, 
ภูวาทิโต อ, มทา สเร, มธฺวาทิโต โร, มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสา, 
มโนคณาทิโต สฺมึนานมิอา, มหต  มหาตุลฺยาธิกรเณ ปเท, มา ยูน-
มาคโม าเน, มิทาทีหิ  ตฺติติ โย, มุนาทีหิ  จิ , ยถาคมมิกาโร,        
ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ, ยวต  ตลนทการาน  พฺยญฺชนานิ 
จล ชการตฺต , ยวมทนตรลา จาคมา, โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ , 
โยสฺวกตรสฺโส โฌ, รกาโร จ, รนฺชุทาทีหิ ธทิทฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป 
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จ, รมฺหิ  รนฺ โต ราทิ  โน, รหาทิ โต ณ , รสฺส , ลิงฺคตฺ เถ ป มา,    
โลปญฺเจตฺตมกาโร, วคฺคนฺต  วา วคฺเค, วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติย-    
ป มา, วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต, วตฺตมาเน มานนฺตา, 
วทมทคมุยุชครหาการาทีหิ ชฺชมฺมคฺคยฺเหยฺยาคาโร วา, ว โมทุ-   
ทนฺตาน , วา ณ ปจฺเจ, วา ปโร อสรูปา, วิสรุชปทาทิโต ณ, วิเสเส 
ตรตมิสิกิยิฏฺ า, วิเสสเน จ, วิทาทีหฺยูโร, วิภาสา รุกฺข ติณ ปสุ ธน 
ธญฺ  ชนปทาทีนญฺจ, วิภาเค ธา จ, วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคนฺตสฺส 
สเณ จ, สทฺธาทิโต ณ, สนฺตสทฺทสฺส โส เภ โพ จนฺเต, สพฺพตฺถา- 
สสฺสาทิโลโป จ, สพฺพโต โก, สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา, สพฺพโยนีน-   
มาเอ, สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ, สพฺเพหิ ตุนาทีน  โย,   
สพฺโพ จ  ติ, สมาทีหิ ถมา, สมูหตฺเถ กณฺณา, สรโลโปมาเทสปฺ-  
ปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ, สรา สเร โลปํ, ส สเร วาคโม, สเร 
อนฺ, ส หนญฺ าย วา โร โฆ, สาสทิสโต ตสฺส ริฏฺโ  จ, สาคโม เส, 
สาทิสนฺตปุจฺฉภนฺชหนฺสาทีหิ ฏฺโ , สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี, สิมฺหิ คจฺฉนฺตาทีน  
นฺตสทฺโท อ , สึ, สุสปจสกโต กฺข กฺกา จ, สูวุสานมูวุสานมโต โถ จ, 
เสสโต โลปํ คสิปิ, โส, สฺยา จ, สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ, หจตุตฺถาน-
มนฺตาน  โท เธ, หนสฺส ฆาโต, หนตฺยาทีน  ณุโก, หนาทีหิ ณุนุตโว, 
หวิปริยโย โล วา, เหตฺวตฺเถ จ ฯ 
 อิมสฺสิท  (โมคฺ.), อุนาทโย, อุสกุสปทสุข กุโม, กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, 
คจฺฉนฺตรหนฺตาน   ธาวี วา, ตณฺหาทโย, ตทมินาทีนิ, ติตฺถาทโย,   
ธาตาน , ปาโต ลิ, ปุราทิโต โณ จ, ภมาทิตฺวาโร, มุขาทโย, รา นสฺส 
โณ, วตฺตฏาวธมาเสหฺยนิ, วรกรวาทรยมุชมิถสกากุโน, วาทีหิ โต, 
วิจินาทเย, วิจฺฉายเมกสฺสาทิโลโป จ, สรมริจร ฯ, 
 กรกิเรหิ  รุโณ (นีติ .สุตฺต), กรุธิโต โณ ธโลโป เณ, มนุโต      
อุสฺสุสเก, การณตฺเถ เหตุกึยเตหิ ป มา ฯ 

อติเทสสูตร 4  อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต, การิต  วิย ณานุพนฺโธ, ตทฺธิตสมาส-
กิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ, เสเสสุ นฺตุว ฯ 

รวมทั้งสิ้น 238  
 
 สรุปว่า ในคัมภีร์โยชนา เฉพาะปริจเฉทที่ 1 นั้น มีประเภทของสูตรที่ปรากฏ  อยู่ 4 
ประภท ประกอบด้วย  
  1. สัญญาสูตร  จ านวน  5 สูตร 
  2. ปริภาสาสูตร  จ านวน  1 สูตร 
  3. วิธิสูตร   จ านวน  228 สูตร 
  4. อติเทสสูตร  จ านวน  4 สูตร 
       รวมสูตรทั้งสิ้น 238 สูตร  
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4.4 พระญาณกิตติเถระปราชญ์แห่งล้านนาด้านคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอหลักการรจนาคัมภีร์นี้ไว้ 5 ประการ โดยเน้นถึงประเด็นส าคัญของการ
รจนาคัมภีร์นี้ นอกจากนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและ
สันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้หลักธรรมวินัยอย่างลึกซ้ึง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่
ยอมรับของปราชญ์ในสมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบัน ขอยกประเด็นส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนาอัน
แสดงถึงความรอบรู้ของพระญาณกิตติเถระมาแสดงไว้โดยสังเขป 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 4.4.1 ความแตกฉานไวยากรณ์บาลี คือ ท่านผู้รจนาได้น ากัจจายนสูตรเป็นหลักในการ
ประกอบรูปศัพท์ แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาอ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ในบางศัพท์ที่ไม่อาจ
ประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของคัมภีร์กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่ท่านอ้าง
ถึงในเรื่องนี้มีมากมาย เช่น คัมภีร์โมคคัลลานะ โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูปสิทธิ สัททนีติปทมาลา 
สัททนีติธาตุมาลา สัททนีติสุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธาลังการฎีกา 
สัททัตถเภทจินตา และสัททสารัตถชาลินี ตามหลักฐานที่จะน ามาเสนอพอเป็นตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังนี้ 
   4.4.1.1 คัมภีร์โมคคัลลานะ ท่านกล่าวถึงรูปว่า สกทาคามี โดยเปลี่ยน อิ ของ 
สกิ-ศัพท์เป็น อ ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 47) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา เป็น
ต้นย่อมส าเร็จด้วยนิปาตนสูตรนี้) และเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉท
ที่ 1 สูตร 44) ว่า มยทา สเร (เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ม, ย และ ท ชิดสระ) ดังข้อความว่า 
   โมคฺคลานพฺยากรณมเตน ปน รูป เอว กาตพฺพ ฯ สกิ อาคามี อิติ  ิต ฯ ตทมินาที-
นีติ สุตฺเตน อิสฺส อ, มยทา สเรติ นิคฺคหิตสฺส ทาเทโส ฯ148 
   ค าอธิบายข้างต้นพบในคัมภีร์โมคคัลลานะและโมคคัลลานปัญจิกาว่า 
   สกิ อาคามี สกทาคามี.149 
   แปลว่า ผู้มา (สู่กามสุคติภูมิ) คราวเดียว ชื่อว่า สกทาคามี 
   สกทาคามีติ สฺยาทิสมาโส. อิสฺส อตฺต  นิปาตนา. “มยทา สเรติ (1/44) นิคฺคหีตสฺส 
ทกาโร. 
   แปลว่า สกทาคามี-ศัพท์ เป็นสยาทิสมาส (กัมมธารยสมาส) เปลี่ยน อิ เป็น อ 
ด้วยนิปาตนสูตร เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรว่า มยทา สเร (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 44) 
  มีข้อสังเกตว่า ฉบับโยชนามีรูปว่า มทา สเรติ นิคฺคหีตสฺส ทกาโร (เปลี่ยนนิคคหิต     
( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรว่า มยทา สเร) แต่ปาฐะนี้ไม่สมควร เพราะไม่สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์
โมคคัลลานปัญจิกาดังกล่าว เข้าใจว่าท่านผู้ช าระคงเคยเรียนสูตรในคัมภีร์กัจจายนะว่า มทา สเร จึง
คิดว่าค าว่า มยทา สเร คลาดเคลื่อนจากปาฐะเดิม ส่งผลให้แก้ไขค าว่า มยทา สเร เป็น มทา สเร 
   4.4.1.2 คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา (คันถารัมภกถาวัณณนา) ท่านอ้างข้อความ
จากคัมภีร์นี้เพื่ออธิบาย ธมฺม-ศัพท์ว่ามี 9 หรือ 10 ประการ ดังข้อความว่า 

                                                      

 148 วิ.โยชนา 1/346/481. 
 149 โมคฺ. 1/47. 
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   โมคฺคลฺลานป  ฺจิกาย ปน อตฺตาน ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน   
ธาเรตีติ ธมฺโม, โส นววิโธ จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน ทสวิโธ วา สทฺธึ ปริยตฺติธมฺเมน ตมฺมูลกตฺตา 
ปฏิเวธสทฺธมฺมสฺส, โสป หิ วฏฺฏทุกฺเข อปตมาเน ธาเรติ นามาติ วุตฺต ฯ150 
   แปลว่า ในโมคคัลลานปัญจิกากล่าวว่า สภาวะทรงผู้ด ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปใน
อบายและวัฏฏทุกข์ ชื่อว่า ธรรม ธรรมนั้นมี 9 ประการโดยจ าแนกเป็นมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 
หรือมี 10 ประการพร้อมกับปริยัติธรรม เพราะปฏิเวธมีปริยัติธรรมนั้นเป็นมูลเหตุ ที่จริงแล้ว แม้
ปริยัติธรรมนั้นได้ชื่อว่าทรงไว้ไม่ให้ตกไปในวัฏฏทุกข ์
   4.4.1.3 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ (ปริจเฉทที่ 2 สูตร 282) ท่านอ้างคาถาจากคัมภีร์นี้
เพ่ือจ าแนกอุปสัค 3 ประการ ดังข้อความว่า 
     ธาตฺวตฺถ พาธเต  โกจิ โกจิ ตมนุวตฺตติ 
     ตเมว  ฺโ วิเสเสติ อุปสคฺคคตี ติธา ฯ151 
   คติของอุปสัคมี 3 ประการ คือ อุปสัคบางอย่างย่อมเบียดเบียนเนื้อความ 
  ของธาตุ อุปสัคบางอย่างย่อมคล้อยตามเนื้อความของธาตุนั้น     และอุปสัค 
  อย่างอ่ืนบางอย่างย่อมขยายเนื้อความของธาตุนั้น 
   4.4.1.4 คัมภีร์สัททนีติ ปทมาลา (หน้า 466) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้เพ่ือ
แสดงว่า ก ศัพท์ใน กรุณา แสดงความหมายว่า ความสุข ดังข้อความว่า 
     กาเย พฺรหฺมนิ วาเต จ สีเส ชลสุเขสุ จ 
     กสทฺโท วตฺตตี ตีสุ ปุมา ตีสุ นปุสโก ฯ152 
   ก ศัพท์ ปุงลิงค์ ใช้ในความหมาย 3 ประการ คือ ร่างกาย พรหม และลม,  
  ส่วนที่เป็นนปุงสกลิงคใ์ช้ในความหมาย 3 ประการ คือ ศีรษะ น้ า และสุข 
   มีข้อสังเกตว่า คัมภีร์สัททนีติ ฉบับฉัฏฐสังคีติและฉบับมูลนิธิภูมิพโลฯ มีรูปในบาท
ที่ 2 ว่า สีเส ชลสุเขสุ จ แต่คัมภีร์โยชนามีปาฐะว่า สิโรชลสุเขสุ จ เข้าใจว่าฉบับโยชนาคงจะคลาด -
เคลื่อนด้วยความพลั้งเผลอของผู้จารอักษรในสมัยก่อน 
   4.4.1.5 คัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา (หน้า 25) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้เพ่ือ
แสดงว่า สุข-ธาตุมีความหมายว่า ตกฺกิริยา (กิริยาของสุขเวทนานั้น) ดังข้อความว่า 
   สุขตีติ สุข ตกฺกิริยาย  ฯ ตกฺกิริยาติ สุขเวทนาย กิริยา ฯ สุขนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ153 
   แปลว่า บทว่า สุขติ มาจาก สุข-ธาตุ ในกิริยาของสุขเวทนานั้น ค าว่า ตกฺกิริยา 
คือ กิริยาของสุขเวทนา ฯ ท่านจึงกล่าวว่า สุข -ความสุข 
   4.4.1.6 คัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา (สูตร 1322) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้
เพ่ือประกอบรูปศัพท์ค าว่า กรุณา ดังข้อความว่า 
   กรุธิโต โณ ธโลโป เณติ สทฺทนีติสุตฺเตน รุธิธาตุโต โณ ธโลโป จ อาปจฺจโย ฯ154 
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   แปลว่า ลง ณ ปัจจัยหลัง รุธิ-ธาตุและลบ ธ (ท้ายธาตุ) ด้วยสูตรในสัททนีติว่า    
กรุธิโต โณ ธโลโป เณ (ในเพราะ ณ อนุพันธ์ ลง ณ ปัจจัยท้าย รุธิ ธาตุที่มี ก เป็นบทหน้า และลบ ธ 
ท้ายธาตุ 
  นอกจากนั้น ท่านได้อ้างข้อความจากคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา (สูตร 1338) ไว้ใน
คัมภีร์นี้เพื่อประกอบรูปศัพท์ค าว่า คุณิภูต ดังข้อความว่า 
   ยถารหมิวณฺณาคโม ภูกเรสูติ สทฺทนีติสุตฺเตน ภูธาตุมฺหิ ปเร นามิกปทโต อิการาค
โม ฯ155 
   แปลว่า ลง อิ อาคมหลัง คุณ-ศัพท์ เมื่อมี ภู-ธาตุอยู่หลัง ด้วยสูตรในสัททนีติว่า 
ยถารหมิวณฺณาคโม ภูกเรสุ (ลง อิ อาคมตามสมควร ในเพราะ ภู และ กร ธาตุ) 
  นอกจากนั้น ท่านได้อ้างข้อความจากคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา (สูตร 1321) ไว้ใน
คัมภีร์นี้เพื่อประกอบรูปศัพท์ค าว่า กรุณา ดังข้อความว่า 
   กิร ปสารเณ วชาทีหิ ปพฺพชาทโย นิปจฺจนฺเตติ วา กาเล วตฺตมานาตีเตน ณฺวาท -
โยติ วา สุตฺเต กรกิเรหิ รุโณติ สทฺทนีติสุตฺเตน วา รุณปจฺจโย ฯ156 
   แปลว่า กิร-ธาตุมีความหมายว่า แผ่ไป, ลง รุณ ปัจจัยด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชา-
ทโย นิปจฺจนฺเต (ศัพท์ว่า ปพฺพชฺชา เป็นต้นย่อมส าเร็จด้วย วช ธาตุเป็นต้น) หรือด้วยสูตรว่า กาเล 
วตฺตมานาตีเตน ณฺวาทโย (ลง ณุ ปัจจัยเป็นต้นหลังธาตุในปัจจุบันกาลและอดีตกาล) หรือด้วยสูตร
ในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ (ลง รุณ ปัจจัยท้าย กร และ กิร ธาตุ)  
   4.4.1.7 คัมภีร์นยาสฎีกาใหม่ชื่อว่า นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา (คันถารัมภกถา-
วัณณนา) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้เพื่อแสดงรูปวิเคราะห์ของ ธมฺม ศัพท์ ดังข้อความว่า 
   เตน นฺยาสฏีกาย ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชมาเน จตูสุ อปาเยสุ อปตมาเน กตฺวา สตฺเต 
ธาเรตีติ ธมฺโมติ วชิรพุทฺธาจริเยน วุตฺต ฯ157 
   แปลว่า เพราะฉะนั้น ในฎีกาคัมภีร์นยาสะ ท่านอาจารย์วชิรพุทธิจึงกล่าวไว้ว่า ชื่อ
ว่าธัมมะ เพราะทรงเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่สอน โดยท ามิให้ตกไปในอบาย 4 ไว้ 
  มีข้อสังเกตว่า ท่านผู้รจนาได้กล่าวว่าท่านอาจารย์วชิรพุทธิได้รจนาคัมภีร์ฎีกานยาสะ 
แต่ที่จริงแล้วท่านผู้รจนาคัมภีร์นยาสฎีกาใหม่ชื่อว่า นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา คือ ท่านพระสัทธัมมสิริผู้
ทรงสมณศักดิ์ว่า ทาฐาราชคุรุ ดังที่ปรากฏในค าลงท้ายของคัมภีร์นั้น ส่วนท่านพระวชิรพุทธิเป็นผู้
รจนาคัมภีร์นยาสะ (ขุมทรัพย์) หรือมุขมัตตทีปนี (คัมภีร์อธิบายพอเป็นแนวทาง) เข้าใจว่าท่านผู้
รจนาคัมภีร์โยชนาคงจะเขียนชื่อผู้รจนาคัมภีร์ผิดด้วยความพลั้งเผลอ 
   4.4.1.8 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (กัณฑ์ที่ 2 คาถา 536) ท่านอ้างข้อความจาก
คัมภีร์นี้เพื่อแสดงว่า คหน ศัพท์เป็นค าไวพจน์ของ อรญฺ ศัพท์ ดังข้อความว่า 
   วุตต  หิ อภิธานปฺปทีปกาย อร  ฺ กานน ทาโย คหน วิวน วนนฺติ โมคฺคลฺลานตฺ-
เถเรน วุตฺต ฯ158 
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   แปลว่า สมจริงดังทีท่่านพระโมคคัลลานเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 
     อร  ฺ กานน ทาโย คหน วิปิน วน . 
   แปลว่า ศัพท์ที่มีความหมายว่า ป่า คือ อรญฺ , กานน, ทาย, คหน, วิปิน และ วน 
   มีข้อความเต็มในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาว่า 
     อรญฺ กานน  ทาโย คหน  วิปิน  วน  
     อฏวีตฺถี มหารญฺ  ตฺว’รญฺ านีตฺถิย  ภเว. 
   ศัพท์ที่มีความหมายว่า ป่า (7 ศัพท์) : อรญฺ , กานน, ทาย, คหน, วิปิน, วน, อฏวี 
เป็นอิตถีลิงค ์
   ป่าใหญ่ (2 ศัพท์) : มหารญฺ , อรญฺ านี เป็นอิตถีลิงค์ 
  อย่างไรก็ตาม ฉบับโยชนามีรูปในบาทที่ 2 ว่า คหน  วิวน  วน  เข้าใจว่าค าว่า วิวน  คง
จะคลาดเคลื่อนจากปาฐะว่า วิปิน  ซึ่งพบในฉบับพม่า ฉบับสิงหล อภิธานัปปทีปิกาฎีกา และ
อภิธานัปปทีปิกาสูจิ 
   4.4.1.9 คัมภีร์สุโพธาลังการฎีกา (คันถารัมภกถาวัณณนา) ท่านอ้างข้อความ
จากคัมภีร์นี้เพื่อแสดงการประกอบใช้ ครุ ศัพท์ในภาษาบาลี ดังข้อความว่า 
   อ  ฺ ตฺถ ปน สุโพธาลงฺการฏีกาทีสุ เต เม ชยนฺติ ครุโว ครุโว คุเณหีติอาทิปฺปโยโค 
อตฺถิ ฯ159 
   แปลว่า ส่วนในคัมภีร์อื่นมีสุโพธาลังการฎีกาเป็นต้น มีการประกอบข้อความว่า เต 
เม ชยนฺติ ครุโว ครุโว คุเณหิ (ครูเหล่านั้นของข้าพเจ้าผู้หนักแน่นด้วยคุณธรรมทั้งหลายย่อมชนะ) 
  ข้อความข้างต้นมีปาฐะตามฉบับพม่าและสิงหลว่า เต เม ชยนฺติ คุรโว คุรโว คุเณหิ 
ตามนัยนี้ถือว่าท่านผู้รจนามุ่งประกอบใช้ คุรุ-ศัพท์เป็นหลัก ผู้วิจัยเห็นว่ารูปว่า ครุโว คงคลาดเคลื่อน
จากการจารใบลานผิด เพราะ ครุ ศัพท์ ปฐมาวิภัตติ พหูพจน์ ต้องมีรูปว่า ครโว เท่านั้น เหมือนค าว่า 
ภิกฺขโว โดยเปลี่ยน โย เป็น โว และเปลี่ยน อุ ของ ขุ เป็น อ หรือถ้าเป็น คุรุ-ศัพท์ ก็ต้องมีรูปว่า คุร
โว ตามต้นฉบับ จึงสันนิษฐานว่ารูปนี้คงจะคลาดเคลื่อนจากรูปว่า ครโว ที่ท่านผู้ รจนาเอ่ยถึงในสมัย
รจนาคัมภีร์นี้ 
   4.4.1.10 คัมภีร์สัททัตถเภทจินตา (คาถา 250-1) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้
เพ่ือจ าแนกสมาส 3 ประเภท ดังข้อความว่า 
     อาทิมชฺฌุตฺตรานมฺปิ  ปทาน  โลปโต ติธา 
     ทตฺโต อสฺสรโถ รูป- มิจฺจาทิ จ ยถากฺกม .160 
   สมาสมี 3 ประเภทตามการลบบทต้น  บทกลาง  และบทปลาย  เช่น ทตฺโต  
  (นายเทพประทาน), อสฺสรโถ (รถเทียมม้า) และ รูปํ (ภพแห่งรูปพรหม, รูปภพ) 
 คาถาข้างต้นมีข้อความเต็มในสัททัตถเภทจินตาโดยแบ่งออกเป็น 2 คาถา ดังนี้ 
     นิจฺจานิจฺจวเสนาปิ สมาโส ทุพฺพิโธ’ถวา 
     อาทิมชฺฌุตฺตรานมฺปิ ปทาน  โลปโต ติธา. 
     โคธโน อุรสิโลโม กุมฺภกาโร ยถารห  
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     ทตฺโต อสฺสรโถ รูป- มิจฺจาทิ จ ยถากฺกม .161 
   สมาสมี 2 ประเภทด้วยความเป็นนิจจสมาสและอนิจจสมาส  อีกอย่างหนึ่ง  
  มี  3 ประเภทตามการลบบทต้น บทกลาง และบทปลาย มีอุทาหรณ์ตามล าดับ 
  ตามสมควรว่า  โคธโน  (ผู้มีทรัพย์คือวัว),  อุรสิโลโม  (ผู้มีขนที่อก),  กุมฺภกาโร  
  (ผู้ท าหม้อ), ทตฺโต (นายเทพประทาน), อสฺสรโถ (รถเทียมม้า), รูปํ (ภพแห่งรูป- 
 พรหม, รูปภพ) 
   4.4.1.11 คัมภีร์สัททสารัตถชาลินี (คาถา 94-5) ท่านอ้างข้อความจากคัมภีร์นี้
เพ่ือแสดงถึงการแสดงเนื้อความของศัพท์ตามฐานะอันสมควร เช่น เมื่อกล่าวว่า สีโห  คายติ (นาย
สีหะย่อมขับร้อง) ค าว่า สีโห เป็นชื่อคน แต่เมื่อกล่าวว่า นงฺคุฏ  สีโห จาเลติ (ราชสีห์ย่อมกระดิก
หาง) ค าว่า สีโห เป็นสัตว์ดิรัจฉาน ดังข้อความว่า 
     สีโห คายติ นงฺคุฏ  สีโห จาเลติ ปา เก 
     สีโห จ มาณโว สีโห อตฺถโต ายเต พุโธ.162 
   ในปาฐะว่า สีหะขับร้อง สีหะกระดิกหาง บัณฑิตย่อมรู้ โดยเนื้อความ 
  ว่า กระดิกหางเป็นราชสีห์ และขับร้องเป็นมาณพที่ชื่อว่าสีหะ ฯ 
     ทานสาลายเก ตฺวา สงฺคาเม จ ยถากฺกม  
     อสฺเส อาเนหีติ วุตฺเต ทลิทฺโทสฺโสติ ายเต.163 
   เมื่อยืนในโรงทาน   และ ในสงครามแล้วกล่าวว่า   ท่านจงน าอัสสะมา  
  ย่อมรู้ว่า ในโรงทาน เป็นคนยากจน ในสงคราม เป็นม้า ตามล าดับ ดังนี้ ฯ 
   4.4.1.12 ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ 
   ท่านผู้รจนาได้ตัดสินความถูกต้องทางหลักภาษาไว้ในบางศัพท์ที่เข้าใจยาก ข้อนี้
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ของท่าน ขอยกตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังต่อไปนี้ เช่น 
   สงฺคหกาเรหีติ อิท  ฺจ พุทฺธโฆสาจริย สนฺธาย วุตฺต ฯ ยทิ เอว สติ กสฺมา พหุวจน
กต สงฺคหกาเรนาติ วตฺตพฺพนฺติ ฯ สจฺจ อปจฺจยา ธมฺมาติอาทีสุ วิย เอกสฺสตฺถสฺส อปริจฺเฉทวเสน 
พหุวจน โหตีติ าปนตฺถ พหุวจน กต ปฏ านฏีกาย อาจริยานนฺติ เรวตตฺเถร วทตีติ วุตฺตวจน วิย 
ฯ164 
   แปลว่า ค าว่า สงฺคหกาเรหิ-ท่านผู้รจนาสังคหัฏฐกถาทั้งหลาย นี้  กล่าวระบุถึง 
พระพุทธโฆสาจารย์ ฯ  
   ถามว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุอะไรจึงประกอบรูปพหุวจนะ ทั้งที่จริงต้อง
กล่าวเป็นรูปเอกพวจนะว่า สงฺคหกาเรน มิใช่หรือ ฯ  
   เฉลยว่า ต้องกล่าวเป็นเอกวจนะก็จริง แต่ทีท่่านประกอบรูปพหุวจนะเพ่ือแสดงให้
รู้ว่า พหุวจนะย่อมมีได้ด้วยการไม่ก าหนดแน่นอนในเนื้อความอย่างเดียว ดังค าว่า อปจฺจยา ธมฺมา-
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ธรรมทั้งหลายที่ไม่มีปัจจัย ประดุจค ากล่าวในปัฏฐานฎีกาว่า อาจริยานนฺติ เรวตตฺเถร วทติ-ค าว่า   
อาจริยาน  กล่าวระบุถึงท่านพระเรวตเถระ (เป็นเอกวจนะ) ฯ 
 ค าอธิบายข้างต้นกล่าวตามสูตรของคัมภีร์สัททนีติ (สุตตมาลา สูตร 667) ว่า พหุมฺหิ วิย 
เอกมฺหิปิ (พหุวจนะย่อมมีได้แม้ในเนื้อความอย่างเดียวเหมือนมีได้ในเนื้อความอันมาก) ท่าน
ยกตัวอย่างว่า อปฺปจฺจยา ธมฺมา (ธรรมทั้งหลายที่ไม่มีปัจจัย) กล่าวคือ ธรรมดังกล่าวหมายถึง     
พระนิพพานอย่างเดียวที่ควรประกอบรูปเป็นเอกวจนะ แต่พระพุทธเจ้าประกอบรูปพหุวจนะด้วย
การไม่ก าหนดแน่นอนในเนื้อความอย่างเดียว จึงไม่ประกอบเอกวจนะว่า อปฺปจฺจโย ธมฺโม แต่ใช้เป็น
พหุวจนะว่า อปฺปจฺจยา ตามล าดับเทศนา คือล าดับที่พระพุทธองค์ตรัสโดยใช้เป็นพหุวจนะต่อ ๆ มา 
เช่น กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา ฯเปฯ อปฺปจฺจยา ธมฺมา (ธรรมทั้งหลายที่ไม่มี
ปัจจัย) 
   แม้คัมภีร์สัททัตถเภทจินตาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า 
     พหฺวตฺถานมฺปิ เอกตฺเถ สมาโรปนโต พหุ- 
     วจน  เทสนาโสเต ปติตตฺตา จ มนฺยเต.165 
   พึงทราบพหุวจนะ เพราะยกแม้เนื้อความอันมากไว้ในเนื้อความอย่างเดียว  
  และเพราะตกไปในกระแสแห่งเทศนา 
 นอกจากนั้น ในรูปวิเคราะห์ว่า คณาน  อุตฺตโม คณุตฺตโม (ผู้สูงสุดกว่าหมู่ [คือเทวดาและ
มนุษย์เป็นต้น] ชื่อว่า คณุตตมะ) ท่านกล่าวว่า บทว่า คณาน  ลงฉัฏฐีวิภัตติในความหมายปัญจมี มิได้
ลงในความหมายนิทธารณะ จึงไม่ควรแปลรูปวิเคราะห์ข้างต้นว่า ผู้สูงสุดแห่งบรรดาหมู่ ชื่อว่า 
คณุตตมะ ดังข้อความว่า 
   คณานนฺติ เอตฺถ ทุติยาป  ฺจมีน  ฺจาติ สุตฺเตสุ ป  ฺจมฺยตฺเถเยว ฉฏ  ี น นิทฺธารเณ 
ฯ กสฺมา ฯ นิทฺธารเณ ฉฏ  ิยา สมาสสฺส ปฏิสิทฺธตฺตา ฯ รูปสิทฺธิโมคฺคลฺลานสทฺทสารตฺถชาลินีตฺยาทีสุ 
หิ สทฺทตฺเถสุ นิทฺธารเณ ฉฏ  ีสมาส ปฏิเสเธนฺติ อาจริยา ฯ พุทฺธวสฏ กถายมฺป ทิปทุตฺตโมติ         
ทฺวิปทาน อุตฺตโม ทิปทุตฺตโม เอตฺถ ปน นิทฺธารณลกฺขณสฺส อภาวโต ฉฏ  ีสมาสสฺส ปฏิเสโธ นตฺถิ  
นิทฺธารณลกฺขณาย ฉฏ  ิยา สมาโส ปฏิสิทฺโธติ พุทฺธทตฺตาจริเยน วุตฺต ฯ ทิปทานนฺติ ทิปเทหีติ อตฺโถ 
ฯ166 
   แปลว่า ในบทว่า คณาน  นี้ ลงฉัฏฐีวิภัตติในความหมายของปัญจมีวิภัตติในสูตรว่า 
ทุติยาป  ฺจมีน  ฺจ (ลงฉัฏฐีวิภัตติในความหมายของทุติยาวิภัตติและปัญจมีวิภัตติ ในบางแห่ง) มิได้ลง
ในความหมายนิทธารณะ 
   ถามว่า เหตุใดจึงไม่ลงในความหมายนิทธารณะ 
   เฉลยว่า เพราะฉัฏฐี(ตัปปุริส)สมาสถูกปฏิเสธไว้ในความหมายนิทธารณะ กล่าวคือ 
ในคัมภีร์ไวยากรณ์มีคัมภีร์ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ และสัททสารัตถชาลินี เป็นต้น อาจารย์ทั้งหลาย
ปฏิเสธฉัฏฐีสมาสในความหมายนิทธารณะ แม้ในอรรถกถาของพุทธวงศ์ ท่านพระพุทธทัตตาจารย์ได้
กล่าวว่า 
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   ทิปทุตฺตโมติ ทฺวิปทาน อุตฺตโม ทิปทุตฺตโม. เอตฺถ ปน นิทฺธารณลกฺขณสฺส อภาว-
โต ฉฏ  ีสมาสสฺส ปฏิเสโธ นตฺถิ. นิทฺธารณลกฺขณาย ฉฏ  ิยา สมาโส ปฏิสิทฺโธ.167 
   แปลว่า ค าว่า ทิปทุตฺตโม แปลว่า ผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้า ชื่อว่า ทิปทุตตมะ อนึ่ง 
ในตัวอย่างนี้ไม่ปฏิเสธฉัฏฐีสมาส เพราะไม่มีลักษณะของนิทธารณะ แต่ปฏิเสธฉัฏฐีสมาสที่มีลักษณะ
ของนิทธารณะ 
 นอกจากนั้น ท่านได้กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร มโน สุมโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) โดย
อธิบายว่า บทวิเสสนะว่า สุนฺทร  แม้มีรูปนปุงสกลิงค์ซึ่งไม่เสมอกับบทวิเสสยะว่า มโน ก็ไม่ผิดหลัก
ภาษา เพราะถือว่าเป็นลิงควิปัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุลลิงค์ว่า สุนฺทโร ก็กล่าวเป็นรูป
นปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  ดังข้อความว่า 
   สุนฺทร มโนติ กมฺมธารโยฯ สุนฺทรนฺติ นปุสกลิงฺค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนสทฺโท หิ 
ปุมนปุสกลิงฺควเสน ทฺวิลิงฺโค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนนฺติ นปุสก ฯ นนุ มโนติ ปท อเปกฺขิตฺวา สุนฺทโร
ติ วตฺตพฺพ กสฺมา เอวมวตฺวา สุนฺทรนฺติ วุตฺตนฺติ ฯ สจฺจ ฯ สุนฺทรนฺติ ปท นปุสกลิงฺค มโนติ ปุลฺลิงฺเคน 
สมานาธิกรณ โหตีติ วิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ วุตฺตนฺติ ฯ น หิ อยมาจริโย สุนฺทรนฺติ สมานาธิกรณ-
ปเทน มโนติ ปทสฺส นปุสกลิงฺคตฺถวิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ สทฺทุทฺธรณ กริ อถโข มโนคเณ ปวตฺต-
ปุลฺลิงฺคาน ปโยเค นปุสกลิงฺคาภาเวนป สมานาธิกรณปทานิ กตฺถจิ โหนฺตีติ ทสฺสนตฺถ กริ ฯ168 
   แปลว่า รูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร  มโน เป็นกัมมธารยสมาส ฯ บทว่า สุนฺทร  เป็น
นปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ กล่าวคือ มน ศัพท์มี 2 ลิงค์ คือ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ฯ 
บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ บทว่า มน  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ 
   ถามว่า ท่านควรกล่าวว่า สุนฺทโร โดยมองหาบทว่า มโน มิใช่หรือ เหตุใดจึงมิได้
กล่าวเช่นนั้น แต่กล่าวว่า สุนฺทร  
   เฉลยว่า ค านั้นจริง ฯ ท่านกล่าวว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ว่า บทนปุงสกลิงค์
ว่า สุนฺทร  มีความหมายเสมอกับบทปุงลิงค์คือ มโน ฯ 
   ท่านอาจารย์รูปนี้มิได้ท าการยกศัพท์ว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ความหมาย
นปุงสกลิงค์ของบทว่า มโน ด้วยบทที่มีความหมายเสมอกันว่า สุนฺทร  แต่กระท าเพ่ือแสดงว่า บทที่มี
ความหมายเสมอกันย่อมมีได้ในที่บางแห่งด้วยความไม่เป็นนปุงสกลิงค์ในตัวอย่างของศัพท์ปุงลิงค์ที่
เป็นไปในมโนคณะ 
 อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ไวยากรณ์สายพม่าและลังกากล่าวว่า ศัพท์ที่เป็นมโนคณะมีรูปเป็น
ปุงลิงค์หรือนปุงสกลิงค์ เช่น มโน, มน , วโจ, วจ  วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นมักใช้เป็นนปุงสกลิงค์ 
เพราะถือว่ามโนคณะมีสภาพภายในเป็นนปุงสกลิงค์ คือ เป็นนปุงสกลิงค์โดยอัตถลิงค์ (ลิงค์โดย
ความหมาย) แต่มีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ (ลิงค์โดยศัพท์) ด้วยเหตุนี้ ถ้าศัพท์
ดังกล่าวมีรูปเป็นปุงลิงค์ วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นจึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ได้บ้าง เช่น สุนฺทร  มโน 
(ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) หรือมีรูปเป็นปุงลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกได้บ้าง เช่น สพฺโพปิ มโน มโนทฺวาร  
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นาม (แม้จิตทั้งหมดก็ได้ชื่อว่า มโนทวาร) แต่ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นนปุงสกลิงค์ วิเสสนะก็ต้องมี
รูปเป็นนปุงสกลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอน เช่น สนฺต  ตสฺส มน  โหติ (จิตของเขาสงบแล้ว) 
 สภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกนี้อาจเปรียบได้กับชายที่มีใจเป็นหญิง หรือหญิงที่มี
ใจเป็นชาย จึงมีสภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนกัน แม้รูปศัพท์ในภาษาบาลีก็มีสภาพ
ภายในและรูปศัพท์ภายนอกต่างกันในบางศัพท์ เช่น 
  โค-ศัพท์ที่มีสภาพภายในเป็นอิตถีลิงค์ได้บ้างเมื่อระบุถึงวัวตัวเมีย แต่มีรูปภายนอก
เป็นปุงลิงค์ตามที่คัมภีร์พาลาวตารระบุว่าเป็นปุงลิงค์เท่านั้น (แต่คัมภีร์ปทรูปสิทธิกล่าวว่าเป็นได้ทั้ง
ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์) จึงมีรูปว่า คาโว ทุยฺหนฺติ, ตาส  ขีร  ปิวิสฺสาม (วัวถูกรีดนมอยู่ พวกเราจักดื่มนม
ของวัวเหล่านั้น) จะเห็นได้ว่า ค าว่า ตาส  เป็นวิเสสนะท่ีใช้เป็นอิตถีลิงค์ของ โค ศัพท ์
  มาตุคาม-ศัพท์ที่แม้จะมีรูปเป็นปุงลิงค์ก็กล่าวถึงเพศหญิง จึงมีเนื้อความเป็นอิตถีลิงค์ 
ชื่อว่าสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดยศัพท์ และบทสรรพนามของ มาตุคาม -ศัพท์ก็ต้องใช้เป็นอิตถีลิงค์ตาม
เนื้อความที่เป็นเพศหญิง เช่น โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล 
กมฺมนิเย นิสชฺช ิ กปฺเปยฺย (ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม สอง
ต่อสอง) จะเห็นว่า ค าว่า เอกาย อันเป็นวิเสสนะของ มาตุคาเมน มีรูปเป็นอิตถีลิงค์ ไม่มีรูปเป็น
ปุงลิงค์ตาม มาตุคาเมน ว่า เอเกน ดังข้อความว่า 
  มโนคณวิเสสนตฺตา นปุสกลิงฺเคน นิทฺทิฏฺ .169 
  แปลว่า การแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ย่อมมีได้เพราะเป็นวิเสสนะของมโนคณะ 
  มาตุคามสทฺโท ปุลฺลิงฺครูปิโกปิ สมาโน อิตฺถตฺต  ปกาเสติ. ตสฺส สทฺทสฺส ปโยเค ย  สพฺ
พนามมิกปท  ยุชฺชเต, ตสฺส ลิงฺค  อตฺถสทิส  โหติ. ยถา- โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอ
กาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช  กปฺเปยฺย. อิมสฺมึ ปาเ  เอกาย มาตุคาเมนาติ เอกสทฺโท อตฺถมตฺ
ตาเปกฺขาย อิตฺถิลิงฺคิโก โหติ.170 
  แปลว่า มาตุคาม-ศัพท์แม้มีรูปปุงลิงค์ ก็แสดงความเป็นอิตถีลิงค์ ลิงค์ของบท       
สัพพนามที่ประกอบในตัวอย่างของศัพท์นั้นมักเสมอกับความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค)์ เช่น 
  โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล กมฺมนิเย 
นิสชฺช ิ กปฺเปยฺย.171 
  แปลว่า ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม สองต่อ
สอง 
 ในปาฐะข้างต้น เอก-ศัพท์มีรูปอิตถีลิงค์โดยมองหาเพียงความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค์) ว่า 
เอกาย มาตุคาเมน 
 สรุปความในเรื่องนี้ว่า มโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ คือ ลิงค์
โดยศัพท์ แต่โดยอัตถลิงค์คือลิงค์โดยความหมายเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เหมือน มาตุคาม-ศัพท์ที่เป็น
ปุงลิงคโ์ดยสัททลิงค์ แต่โดยอัตถลิงค์เป็นอิตถีลิงค์เท่านั้น 
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   4.4.1.13 ส านวนทางภาษาที่เรียกว่า อุปจาระ 
   นอกจากนั้น ท่านผู้รจนาคัมภีร์นี้ได้กล่าวถึงส านวนทางภาษาที่เรียกว่า อุปจาระ
ไว้หลายแห่ง เช่น ฐานูปจาระ ฐานยูปจาระ และผลูปจาระ ที่จริงแล้วในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และ
โยชนาต่าง ๆ ท่านประกอบใช้เป็นรูปว่า ฐานูปจาระเป็นต้น แต่ในอภิธัมมัตถวิภาวินีโยชนา ฉบับ
มหามกุฏฯ พบรูปว่า ฐานุปจาร, ฐานฺยุปจาร และ ผลุปจาร ผู้วิจัยเข้าใจว่าปาฐะเหล่านั้นคงจะ
คลาดเคลื่อนมาจากการจารใบลานผิดต่อ ๆ กันมาหลายร้อยปี 
   ตัวอย่างฐานูปจาระ 
   เอเตน ปเทน ปสาทกาโย านุปจาเรน กาโย นาม มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ กโรนฺตีติ ปโย
เค วิยาติ าเปติ ฯ172 
   แปลว่า ท่านพระสุมังคลาจารย์แสดงให้รู้ด้วยบทนั้นว่า กายประสาทชื่อว่า กาย 
โดย ฐานูปจาระ ดังตัวอย่างว่า มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ กโรนฺติ (เตียงนอนย่อมท าเสียงโห่) 
   ฐานูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงสถานที่ แต่มุ่งให้หมายถึงสิ่งที่อาศัย เช่น มญฺจา      
โฆสนฺติ (เตียงนอนย่อมโห่ร้อง) หรือ มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ กโรนฺติ (เตียงนอนย่อมท าเสียงโห่) ค าว่า มญฺจา 
แม้จะกล่าวถึงเตียงอันเป็นสถานที่ ก็เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่บนเตียง จึงเป็นฐานูปจาระ 
   ตัวอยา่งฐานยูปจาระ 
   [186] น เกวล  จกฺขุปฺปสาโท จกฺขุ อถโข านฺยุปจาเรน ภมุกฏฺ  ิปริจฺฉินฺโน  
ม สปิณฺโฑ จกฺขูติ วุจฺจตีติ าเปนฺโต จกขุตฺยาทิมาห ฯ173 
   แปลว่า ท่านพระสุมังคลาจารย์จะแสดงให้รู้ว่า จักขุประสาทอย่างเดียวมิใช่
เรียกว่า จักษุ แต่ก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกคิ้วก็เรียกว่า จักษุ โดยฐานยูปจาระ จึงกล่าวว่า จกฺขุ 
เป็นต้น 
   ฐานยูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัย แต่มุ่งให้หมายถึงสถานที่ตั้ง เช่น 
ธชา อาคจฺฉนฺติ (ธงเดินมา) ค าว่า ธชา (ธง) แม้จะกล่าวถึงธงอันเป็นสิ่งที่อาศัย ก็เจตนาหมายถึง
ทหารถือธงอันเป็นที่อาศัยของธง จึงเป็นฐานยูปจาระ ส่วนอุทาหรณ์ในเรื่องนี้คือประโยคจากพระ
บาลีที่ยกมาอ้างไว้ในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินีว่า 
   จกฺขุ โข ปน มาคนฺทิย รูปาราม  รูปรต  รูปสมฺมุทิต .174 
   แปลว่า มาคันทิยะ จักษุรื่นรมย์ในรูป ยินดีในรูป ลุ่มหลงในรูป 
   ค าว่า จกฺขุ (จักษุ) แม้จะกล่าวถึงจักขุประสาทอันเป็นสิ่งที่อาศัย ก็เจตนาหมายถึง
ก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกค้ิวอันเป็นที่อาศัยของจักขุประสาทอีกด้วย จึงเป็นฐานยูปจาระ 
   ตัวอย่างผลูปจาระ 
   รโส ผลุปจาเรน ชีวิต  นาม เสมฺโห คุโฬติ ปโยเค วิย ฯ175 
   แปลว่า รสชื่อว่า ชีวิต โดยผลูปจาระ ดังตัวอย่างว่า เสมฺโห คุโฬ (เสลดน้ าอ้อย) 
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   ผลูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงผลโดยใช้เหตุมาตั้งเป็นชื่อของผล เช่น ไข้หวัดนก 
โดยไข้หวัดเป็นผล นกเป็นเหตุ แต่ใช้เหตุคือนกมาตั้งเป็นชื่อของผลคือไข้หวัด ดังค าว่า ติปุส  ชโร (ไข้
ทับทิม), เสโมฺห คุโฬ (เสลดเป็นน้ าอ้อย, เสลดน้ าอ้อย) ข้อความนี้หมายถึง ไข้ท่ีเกิดจากการกินทับทิม 
และเสลดที่เกิดจากการดื่มน้ าอ้อย โดยไข้เป็นผล ทับทิมเป็นเหตุ หรือเสลดเป็นผล น้ าอ้อยเป็นเหตุ 
จึงเป็นการกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุคือทับทิมหรือน้ าอ้อยมาตั้งเป็นชื่อของผลคือไข้หรือเสลด จัดเป็น
ผลูปจาระ ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน รสหรือโอชาไม่ใช่ชีวิตโดยตรง แต่เรียกว่าชีวิตโดยผลูปจาระเพราะ
รสหรือโอชาเป็นเหตุให้ชีวิตด าเนินต่อไปได้นั่นเอง จึงเป็นการกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุคือรสหรือโอชา
มาตั้งเป็นชื่อของผลคือชีวิต 
 อุปจาระ 12 มีจ านวนต่างกันในไวยากรณ์บาลีต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปดังนี้ คือ 
  1. คัมภีร์นยาสะที่รจนาก่อนพุทธศตวรรษที่ 13 กล่าวถึงอุปจาระ 7 ประเภท คือ 
เอกเทสูปจาระ การณูปจาระ ผลูปจาระ ฐานูปจาระ สทิสูปจาระ คุณูปจาระ และตัทธัมมูปจาระ 
  2. คัมภีร์ปโยคสิทธิที่ รจนาในราวปลายพุทธศตวรษที่  17 กล่าวถึงอุปจาระ 4 
ประเภท คือ ฐานูปจาระ ตัทธัมมูปจาระ ฐานยูปจาระ และสมีปูปจาระ 
  3. คัมภีร์สุโพธาลังการฎีกาที่รจนาในราวต้นพุทธศตวรษที่ 18 กล่าวถึงอุปจาระ 5 
ประเภท คือ การณูปจาระ อเภโทปจาระ สทิสูปจาระ ฐานยูปจาระ และเอกเทสยูปจาระ 
  4. คัมภีร์ปทวิจารที่รจนาเป็นภาษาพม่าในสมัยอังวะราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 
กล่าวถึงอุปจาระ 10 อย่างในหมวดสัททวิจาร (จ าแนกศัพท์) คือ การณูปจาระ ผลูปจาระ สทิสู
ปจาระ ฐานูปจาระ ฐานยูปจาระ คุณูปจาระ เอกเทสูปจาระ สมีปูปจาระ ตัทธัมมูปจาระ และเภทูป
จาระ แม้คัมภีร์สัททสารัตถชาลินี นิรุตติสารมัญชูสา นิรุตติเภทสังคหะ คัมภีรัตถะ และปทสังคหะ 
เป็นต้นก็กล่าวถึงอุปจาระ 12 ตามคัมภีร์ปทวิจาร 
  5. คัมภีร์ปทวิจารคัณฐิที่รจนาเป็นภาษาพม่าในสมัยมัณฑะเลย์ พ.ศ. 2454 กล่าวถึง
อุปจาระ 12 อย่าง คือ การณูปจาระ ผลูปจาระ สทิสูปจาระ ฐานูปจาระ ฐานยูปจาระ คุณูปจาระ 
เอกเทสูปจาระ เอกเทสยูปจาระ สมีปูปจาระ สมีปยูปจาระ ตัทธัมมูปจาระ และเภทูปจาระ โดยเพ่ิม
เอกเทสยูปจาระและสมีปยูปจาระ 
 ขอน าข้อความจากคัมภีร์สัททสารัตถชาลินีซึ่งรจนาก่อนอภิธัมมัตถวิภาวินีโยชนามาอ้าง
ไว้ในทีน่ี้ ดังต่อไปนี้ 
     มุขฺโย เอกวิโธ ตตฺถ อมุขฺโย ทสธา มโต 
     เหตุ ผล  สทิโส จ าน  านี คุโณปิ จ 
     เอกเทโส สมีโป จ            ตทฺธมฺโม เภทโกปิ จ. 
     คุโฬ เสมฺโห เสมฺโห คุโฬ สีโหย  มาณโวปิ จ 
     มญฺจา โฆสนฺติ กุนฺตา ป- จรนฺตีติ ยถากฺกม . 
     นีโล ปโฏ สมุทฺโท จ คงฺคา สสวิสาณก  
     สนิทสฺสนา ธมฺมาติ อิท  เตส  นิทสฺสน .176 
   ในบรรดาศัพท์เหล่านั้น ศัพท์โดยตรงมีประเภทเดียว ศัพท์โดยอ้อม 
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   มี 10 ประเภท  คือ  การณูปจาระ ผลูปจาระ สทิสูปจาระ ฐานูปจาระ  
   ฐานยูปจาระ  คุณูปจาระ  เอกเทสูปจาระ สมีปูปจาระ ตัทธัมมูปจาระ  
   และเภทูปจาระ  อุทาหรณ์ของอุปจาระเหล่านั้นมีตามล าดับ  ดังนี้ คือ  
   คุโฬ   เสมฺโห  (น้ าอ้อยเป็นเสลด),  เสมฺโห   คุโฬ  (เสลดเป็นน้ าอ้อย),   
   สีโหย  มาณโว (มาณพนี้ชื่อสีหะ), มญฺจา โฆสนฺติ  (เตียงนอนโห่ร้องอยู่),   
   กุนฺตา  ปจรนฺติ  (หอกเท่ียวไป)  นีโล  ปโฏ  (ผ้าเขียว),  สมุทฺโท  คงฺคา  
   (มหาสมุทรเป็นแม่น้ าคงคา), สสวิสาณก  (เขากระต่าย) สนิทสฺสนา ธมฺมา  
   (ธรรมที่เป็นไปกับด้วยการเห็น) 
 4.4.2 ความแตกฉานไวยากรณ์สันสกฤต คือ ท่านผู้รจนาได้อ้างถึงไวยากรณ์สันสกฤต
ในที่บางแห่ง เช่น 
   4.4.2.1 การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ในภาษาสันสกฤต ดังข้อความว่า 
   ปาลิวิสเย ครุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ คารโว จ นิวาโต จาติ สวุฑฺฒิกสฺส ตทฺธิตนฺต-
ปทสฺส ทสฺสนโต ฯ สกฺกฏภาสาวิสเย ปน คุรุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ตถาหิ ครติ นิครติ สิสฺเสสุ 
สิเนหนฺติ คุรุ คฺร นิครเณ กุโตฺรตพพฺ อุจฺเจติ สุตฺเตน กุปจฺจโย อเนเนว คฺรการสฺส อุร เตสุ วุฑฺฒีติอาทิ
นา กโลโป นเย ฯ อถวา คฺร นิครเณ วชาทีหีติอาทินา อุ เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา รกาเร อุราเทเส คุรุนฺติป
อตฺถิ เอว สติ สกฺกฏภาสาโต นย คเหตฺวา คุรุนฺติ วุตฺต ฯ177 
   แปลว่า ทางภาษาบาลี นิยมใช้ ครุ ศัพท์ เพราะพบบทที่มีตัทธิตปัจจัย อยู่ท้ายที่
ท าการวุทธิว่า คารโว จ นิวาโต จ ฯ ส่วนทางภาษาสันสกฤต นิยมใช้ คุรุ ศัพท์แน่นอน ฯ กล่าวโดย 
ละเอียดว่า ชื่อว่าคุรุ เพราะราดรดความรักไปในศิษย์ทั้งหลาย, คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง 
กุ ปัจจัย ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, เปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, ลบ กฺ อนุพันธ์ ด้วย
สูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ178, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺ
เต179, อีกอย่างหนึ่ง เป็น คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ    ปพฺพชฺ
ชาทโย นิปจฺจนฺเต, เมื่อเปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ จึงมีรูป
เป็น คุร ุได้บ้าง, ดังนั้น จึงกล่าวว่า ครุ โดยถือเอานัยจากภาษาสันสกฤต 
   ท่านแสดงการประกอบรูปศัพท์ คุรุ 2 ประการ คือ 
    (1) คฺร-ธาตุ + กุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร และลบ ก อนุพันธ์ 
จึงได้รูปว่า คุรุ 
    (2) คฺร-ธาตุ + อุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร จึงได้รูปว่า คุรุ 
   สูตรว่า กุโตฺรตพพฺ อุจฺเจ ที่ท่านผู้รจนายกมาอ้างไว้นั้น เมื่อสืบค้นจากต้นฉบับ
ไวยากรณ์สันสกฤต คือ ปาณินิ สิทธานตเกามุที มุคธโพธะ สารัสวตะ และกาตันตระ ก็ไม่พบสูตร
ดังกล่าว เข้าใจว่าสูตรข้างต้นคงจะเป็นปาฐะผิดจากการจารใบลานต่อ ๆ กันมา จึงท าให้ผิดพลาดไป
จากต้นฉบับสันสกฤต 
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   4.4.2.2 การอ้างว่า คหน-ศัพท์ในความหมายว่า ป่าชัฏ มีใช้ในคัมภีร์อมรโกษ
ซึ่งนับเข้าในคัมภีร์นิฆัณฑุฝ่ายสันสกฤต (กัณฑ์ที่ 4 วรรค 14 คาถา 1) ดังข้อความว่า 
      อมรโกเสป อฏพฺยร  ฺ วิปน กานน คหน วนนฺติ อมรสีเหน วุตฺต ฯ 
      แปลว่า แม้ในคัมภีร์อมรโกษ ท่านอมรสิงหะได้กล่าวว่า 
     อฏพฺยร  ฺ วิปน กานน คหน วน . 
   ความหมายว่า ป่า : อฏพี, อรญฺ , วิปิน, กานน, คหน, และ วน 
     มีข้อความเต็มจากต้นฉบับสันสกฤตดังต่อไปนี้ 
     อฏวฺยรณฺย  วิปิน  คหน  กานน  วนมฺ. 
   ความหมายว่า ป่า : อฏวี, อรญฺ , วิปิน, คหน, กานน และ วน 
   มีข้อสังเกตว่า ต้นฉบับสันสกฤตใช้เป็น อฏวี-ศัพท์ เหมือนบาลี แต่คัมภีร์โยชนานี้
ใช้เป็น อฏพี-ศัพท์ ผู้วิจัยเห็นว่าทั้งสองศัพท์ถูกต้อง เพราะอักษร ว และ พ ในอักษรเทวนาครี
คล้ายคลึงกันมาก และสามารถใช้แทนกันได้อีกด้วย คงเป็นเพราะว่าชาวอินเดียเห็นว่าอักษรทั้งสอง
ออกเสียงคล้ายกันและมีสะกดอักษรคล้ายกัน จึงใช้แทนกันได้นั่นเอง นอกจากนั้น บาทคาถาว่า 
กานน คหน วน  ควรมีรูปว่า คหน กานน วน  ตามต้นฉบับสันสกฤต จึงจะถูกต้อง เข้าใจว่าค าว่า คหน  
และ กานน  คงจะวางสลับกันด้วยการจารอักษรที่ผิดพลาดในสมัยก่อน 
 4.4.3 ความช านาญหลักธรรม ท่านได้อธิบายหลักธรรมที่ลุ่มลึกไว้หลายแห่ง เช่น 
   4.4.3.1 ค าอธิบายกายวิญญัติและวจีวิญญัติตามหลักพระอภิธรรม ข้อความว่า 
   ตตฺถ กายทฺวารนฺติ กายวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนกายภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาว-
โต จ กายทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน กายวิ  ฺ ตฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อภิกฺกมาทิปฺปวตฺตกจิตฺตชสมุฏ าน-
วาโยธาตุสหชรูปกายสนฺถมฺภนสนฺธารณจลนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร กายวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ วจีทฺวารนฺติ 
วจีวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาวโต จ วจีทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน          
วจีวิ  ฺ ตฺตีติ ฯ วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏ านป วีธาตุยา อุปาทินฺนฆฏนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร      
วจีวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ มโนทฺวารนฺติ สพฺพเจตนาสมฺปยุตฺต จิตฺต วุจฺจติ วิเสสโต กุสลากุสล ฯ ต หิ     
สหชาตาน กายวาจงฺคโจปน อสมฺปาปุณิตฺวา ปวตฺตาน สุทฺธมโนกมฺมาน ปวตฺติโอกาสทานโต         
ทฺวารนฺติ ฯ180 
   แปลว่า ในพากย์นั้น บทว่า กายทฺวาร  (กายทวาร) คือ กายวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ว
กายวิญญัตินั้นเรียกว่า กายทวาร เพราะเป็นกายที่เคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ 
   ถามว่า กายวิญญัติคืออะไร 
   เฉลยว่า กายวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการค้ าจุน ทรงไว้ 
และเคลื่อนไหวรูปกายที่เกิดร่วมกับวาโยธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การก้าวไปเป็นต้นด าเนินไป ฯ 
   บทว่า วจีทฺวาร  (วจีทวาร) คือ วจีวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ววจีวิญญัตินั้นเรียกว่า วจี-
ทวาร เพราะเป็นสภาวะเคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ 
   ถามว่า วจีวิญญัติคืออะไร 
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   เฉลยว่า วจีวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทบของอุปา
ทินนรูปกับปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การเปล่งวาจาด าเนินไป ฯ 
   บทว่า มโนทฺวาร  (มโนทวาร) คือ จิตที่ประกอบกับเจตนาทุกอย่าง จัดเป็นกุศลจิต
หรืออกุศลจิตโดยพิเศษ ฯ จริงอยู่ กุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น เรียกว่า ทวาร (ประตูใจ) เพราะให้
โอกาสเกิดขึ้นแก่มโนกรรมล้วน ๆ ที่ด าเนินไปโดยไม่ถึงการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทางกายและ
วาจาของธรรมที่เกิดร่วมกัน 
   4.4.3.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเป็ น        
พระโพธิสัตว์หรือในขณะที่พระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้ว ดังข้อความว่า 
   กรุณา ปน ทฺวาทส ป  ฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺตานิ เจว กามาวจรกุสลสเหตุ
กามาวจรกิริยาจิตฺตานิ จาติ อฏ วีสติจิตฺเตเสฺวว กทาจิ ชายติ ฯ เตสุ จิตฺเตสุ จตฺตาริ มหคฺคตกิริยา-
จิตฺตานิ กามาวจรกุสลมหากิริยาจิตฺตานิ จาติ วีสติจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา อิธาธิปฺเปตา ฯ เตสุ จตฺตาริ 
มหคฺคตกิริยานิ อฏ มหากิริยานีติ ทฺวาทสสุ จิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา พุทฺธภูตสฺส ภควโต สนฺตาเน 
ปวตฺตา ฯ จตูสุ ปน มหคฺคตกิริยาจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา มหากรุณาสมาปตฺติ นาม ฯ กามาวจร-    
กุสเลสุ ปน ปวตฺตา กรุณา สมุททฺโต มาตรุทฺธรณกาลโต ปฏ าย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต สนฺตาเน 
ปวตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ181 
   แปลว่า อนึ่ง กรุณาเจตสิก เกิดในจิต 28 ดวง คือ มหัคคตจิต 12 ดวง เว้น 
ปัญจมฌานจิต (3 ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ (8 ดวง) 
ฯ ในจิต 28 ดวงเหล่านั้น ในอธิการนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอากรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 20 ดวง คือ 
มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และมหากิริยาจิต (8 ดวง) ฯ  
   บรรดาจิตเหล่านั้น กรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 12 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง 
และมหากิริยาจิต 8 ดวง เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผูตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ฯ 
ส่วนกรุณาเจตสิกที่เกิดในมหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง ชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติ ฯ นอกจากนั้น พึงทราบ
ว่า กรุณาเจตสิกที่เกิดในกามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) เกิดในกระแสจิตของพระผู้ มีพระภาคเจ้าผู้เป็น
พระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ทรงช่วยมารดาให้พ้นจากมหาสมุทร ฯ 
   4.4.3.3 ค าอธิบายองค์ธรรมของพุทธะโดยเทียบเคียงกับบัญญัติตามหลัก  
พระสูตรและปรมัตถ์ตามหลักพระอภิธรรม ดังข้อความว่า 
   อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภุ าเณน สวาสนาย วิคตวิทฺธสฺตนิรวเสสกิ
เลโส มหาสพฺพ  ฺ  ุต าณาทิอปริเมยฺยคุณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ นาม ฯ โส เอวภูโต ขนฺธสนฺตา
โน โลเก เอกปุคฺคโลติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต  ฺเหต ภควตา เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปปฺชฺชติ 
อจฺฉริยมนุสฺโส กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ โส จ เอกปุคฺคโลติ วตฺตพฺ
โพ ขนฺธสนฺตาโน ป  ฺ ตฺติ จ ฯ ป  ฺ ตฺติ จ อตฺถป  ฺ ตฺติ นามป  ฺ ตฺตีติทุวิธา โหติ ฯ ตตฺถ ขนฺธ
สนตฺาโน อตฺถป  ฺ ตฺติ น นามป  ฺ ตฺติ ฯ อตฺโถ จ ปรมตฺถตฺโถ ป  ฺ ตฺตตฺโถติ ทุวิโธ โหติ ฯ เตสุ ป  ฺ

ตฺตตฺโถ ฯ ป  ฺ ตฺตตฺเถสุ ขนฺธสนฺตาโน สนฺตานป  ฺ ตฺติ ฯ ปรมตฺถโชติกานามิกาย ปน ขุทฺทกปา
ฏ กถาย สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหต าณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคมปริภาวิตขนฺธสนฺตานมุปาทาย 
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ปณฺณตฺติโก สพฺพ  ฺ  ุต าณปทฏ าน วา สจฺจาภิสมฺโพธนมุปาทาย ปณฺณตฺติโก สตฺตวิเสโส พุทฺโธ 
ยถาห พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ 
ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาวนฺติ พุทฺธโฆสาจริเยน วุตฺต ฯ182 
   แปลว่า อนึ่ง ว่าโดยองค์ธรรม พระพุทธเจ้า คือ กระแสขันธ์ที่อบรมแล้วด้วย
บารมี ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งความเคยชินด้วยสยัมภูญาณ เป็นที่ตั้ งของคุณธรรมอันนับ
ไม่ถ้วนมีมหาสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ฯ กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก 
ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
   เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปปฺชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส. กตโม เอก - 
ปุคฺคโล? ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ.183 -บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น
เป็นอัจฉริยมนุษย์ บุคคลผู้เป็นเอกคือใคร คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ 
   กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก เป็นบัญญัติ ฯ ก็
บัญญัติ มี 2 ประเภทคือ อัตถบัญญัติ (บัญญัติแสดงเนื้อความ) และนามบัญญัติ (บัญญัติแสดงชื่อ) ฯ 
ในเรื่องนั้น กระแสขันธ์ เป็นอัตถบัญญัติ ไม่ใช่นามบัญญัติ ฯ และเนื้อความก็มี 2 ประเภท คือ 
เนื้อความที่เป็นปรมัตถ์ (เนื้อความอันยิ่งยวด) และเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ในเนื้อความทั้งสองนั้น 
จัดเป็นเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ฯ ในเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ก็จัดเป็นสันตานบัญญัติ (บัญญัติแสดง
หมู่) อันเป็นกระแสขันธ์ ฯ 
   ส่วนในอรรถกถาของขุททกปาฐะชื่อว่า ปรมัตถโชติกา ท่านพระพุทธโฆสาจารย์
กล่าวว่า พระพุทธเจ้า คือ สัตว์โลกผู้พิเศษอันเป็นบัญญัติอาศัยกระแสขันธ์ที่อบรมแล้วด้วยการบรรลุ
วิโมกข์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุของพระญาณที่ไม่ถูกสิ่งใดขัดขวาง หรือเป็นบัญญัติอาศัยการตรัสรู้
สัจจะอันเป็นเหตุใกล้ของพระสัพพัญญุตญาณ ดังพระพุทธด ารัสว่า 
   พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ 
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว .184 -ค าว่า พุทฺโธ (พระพุทธเจ้า) คือ พระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่มีครู ได้รู้แจ้งสัจธรรมเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความเป็นผู้รู้
ธรรมทั้งปวงและความเชี่ยวชาญในทศพลญาณทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งนั้น 
 ดังนั้น ท่านที่สามารถอธิบายความบทบาลีให้ตรงตามพุทธประสงค์และถูกต้องตาม
คัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ต้องทรงภูมิความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือ
การศึกษาพระพุทธพจน์บทบาลีคือกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งพระญาณกิตติเถระปราชญ์ล้านนาได้
ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์โยชนานี้มาอย่างละเอียดลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ เราท่านที่เป็นอนุชนรุ่นหลังถ้า
ไม่ได้ศึกษาตามรอยบุรพาจารย์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วก็ยากที่จะศึกษาผลงานการประพันธ์ของท่าน
ได้อย่างเข้าใจ 
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4.5 สรปุเนื้อหาโดยรวมปริจเฉทที่ 1 
 พระอภิธรรมกล่าวถึงธรรม 2 ประการ คือ ปรมัตถธรรม และบัญญัติธรรม ปรมัตถ-
ธรรมเป็นธรรมที่มีเนื้อความอันไม่วิปริตผันแปรเปลี่ยนแปลงเลย มี 4 คือ จิต เจตสิก รูป และ
นิพพาน ส่วนบัญญัติธรรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีเอง เป็นเอง แต่เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้น สมมติข้ึน เพื่อเรียกขาน
กันตามโวหารของประชาชนคนทั่วไป ตามความนิยมเฉพาะหมู่เฉพาะเหล่า ปรมัตถธรรมนี้มีลักษณะ 
2 ประการ คือ สามัญญลักษณะและวิเสสลักษณะ 
 สามัญญลักษณะ เป็นลักษณะสามัญทั่ว ๆ ไป เป็นลักษณะตามธรรมชาติที่ปรมัตถธรรม
จะต้องมีเหมือน ๆ กันอยู่ 3 อย่าง คือ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ อนิจจ -
ลักษณะเป็นลักษณะที่ไม่เที่ยง ไม่มั่นคง ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล ทุกขลักษณะเป็นลักษณะที่ทนอยู่
ไม่ได้ จ าต้องเสื่อมสลายหายสูญไป อนัตตลักษณะเป็นลักษณะที่ว่างเปล่า ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชา 
ที่จะให้เป็นไปตามใจชอบไม่ได้ เพราะเหตุว่าสามัญญลักษณะมี 3 ประการดังกล่าวมานี้จึงได้ชื่อว่า 
ไตรลักษณ์ จิต เจตสิก และรูป มีไตรลักษณ์หรือสามัญญลักษณะครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ประการ แต่
นิพพาน มีสามัญญลักษณะเพียง 1 คือ อนัตตลักษณะเท่านั้น ส่วนบัญญัติธรรมไม่มีสามัญญลักษณะ 
3 ประการ คือ ไตรลักษณ์นี้ เพราะบัญญัติธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรม แต่เป็นบัญญัติธรรมคือสมมติ
สัจจะท่ีสมมติขึ้นหรือบัญญัติขึ้นตามโวหารประชาชนคนทั่วไปเท่านั้น ไมใ่ช่สิ่งที่เป็นเองแต่อย่างใด 
 วิเสสลักษณะ เป็นลักษณะพิเศษจ าเพาะตัวของปรมัตถธรรมแต่ละอย่าง ซึ่งไม่เหมือนกัน
เลย แต่ผิดแผกแตกต่างกันทั้งนั้น วิเสสลักษณะนี้มี 4 ประการ คือ ลักษณะ รสะ ปัจจุปัฏฐาน และ
ปทัฏฐาน ลักษณะคือคุณภาพหรือสภาพโดยเฉพาะที่มีประจ าตัวของธรรมนั้น ๆ รสะคือกิจการงาน
หรือหน้าที่ที่ธรรมนั้น ๆ พึงกระท าตามลักษณะของตน แบ่งเป็น 2 คือ กิจจรส เช่นความร้อนของไฟ 
มีหน้าที่ท าให้สิ่งของต่าง ๆ สุก และสัมปัตติรส เช่นแสงของไฟ มีหน้าที่การงานท าให้สว่าง          
ปัจจุปัฏฐาน คือ ผลของรสะ หรืออาการปรากฏที่เกิดจากธรรมนั้น ๆ ได้ท ากิจการงานแล้ว ปทัฏฐาน 
คือเหตุใกล้ที่ท าให้ธรรมนั้น ๆ เกิดขึ้น เพราะเหตุว่า วิเสสลักษณะนี้มี 4 ประการดังกล่าวมาแล้วนี้ 
จึงได้ชื่อว่า ลักขณาทิจตุกะ แปลว่าธรรมที่มีองค์ 4 อันมีลักษณะเป็นต้น 
 จิต เจตสิก และรูป มีวิเสสลักษณะหรือลักขณาทิจตุกะครบบริบูรณ์ทั้ง 4 ประการ แต่
นิพพานมีวิเสสลักษณะหรือลักขณาทิจตุกะเพียง 3 ประการเท่านั้น ขาดเพียงปทัฏฐาน เหตุใกล้ให้
เกิด เพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุปัจจัยทั้งปวง ส่วนบัญญัติธรรมนั้นไม่มีวิเสสลักษณะเลย 
เพราะเป็นการบัญญัติขึ้นตามความนิยมของประชาชนคนทั่วไปเฉพาะหมู่เฉพาะเหล่า ดังจะเห็นได้ว่า
ของเหมือนกันก็เรียกต่างกัน และบางอย่างออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน 
 อภิธัมมัตถสังคหะที่พระอนุรุทธาจารย์ได้รจนาขึ้นนั้นพอจะเปรียบได้ว่าเป็น “แบบเรียน
เร็วพระอภิธรรม” แบ่งเป็น 9 ปริจเฉท  
 เฉพาะเนื้อหาในปริจเฉทที่ 1 กล่าวถึงเรื่องของจิต 89 ดวง เพ่ือสะดวกแก่การศึกษา ขอ
แสดงจ านวนจิตและประเภทของจิตทั้งหมดให้ทราบก่อน ดังต่อไปนี้ 
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จิต 89 
โลกียจิต 81 

กามาวจรจิต 54 

อกุศลจิต 12 
โลภมูลจิต 8 
โทสมูลจิต 2 
โมหมูลจิต 2 

อเหตุกจิต 18 
อกุศลวิบากจิต 7 
อเหตุกกุศลวิบากจิต 8 
อเหตุกิริยาจิต 3 

กามาวจรโสภณจิต 24 
มหากุศลจิต 8 
มหาวิบากจิต 8 
มหากิริยาจิต 8 

มหัคคตจิต 27 

รูปาวจรจิต 15 
รูปาวจรกุศลจิต 5 
รูปาวจรกริยาจิต 5 
มหากิริยาจิต 8 

อรูปาวจรจิต 12 
อรูปาวจรกุศลจิต 4 
อรูปาวจรกริยาจิต 4 
อรูปาวจรกิริยาจิต 4 

โลกุตตรจิต 8 
โลกุตตรกุศลจิต หรือ มรรคจิต 4 
โลกุตตรวิบากจิต หรือ ผลจิต 4 

 แผนผังนี้เป็นการแสดงจ านวนจิตโดยย่อ 89 ดวง ส่วนรายละเอียดตลอดจนชื่อของจิต
แต่ละดวงนั้น สามารถค้นได้ในคัมภีร์อธิบายสายพระอภิธรรม ขอน าเสนอข้อความเบื้องต้นแต่เพียงนี้ 
ต่อไปนี้จะได้ด าเนินความตามเรื่องของจิตตปรมัตถ์ต่อไป 
 4.5.1 ความหมายของจิต 
   คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหปริจเฉทที่ 1 ชื่อว่าจิตตสังคหวิภาคนี้ พระอนุรุทธาจารย์ได้
กล่าวถึงจิต 89 ดวง ดังแผนผังที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงความหมายของจิต ดังนี้ 
   จิต คือ ธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งรู้อารมณ์ จิตเป็นตัวรู้ สิ่งที่จิตรู้นั้นเป็นอารมณ์ จิตรู้
สิ่งใด สิ่งนั้นคืออารมณ์ 
   จิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ รับ จ า คิด รู้ ซึ่งอารมณ์ จิตต้องมีอารมณ์ และต้องรับ
อารมณ์จึงจะรู้ และจ า แล้วก็คิดต่อไปสมตามนัยขยายความตามบาลีว่า 
   จนิฺเตตีติ จิตฺต  อารมฺมณ  วิชานาตีติ อตฺโถ ฯ185 
   แปลว่า ธรรมชาติใดย่อมคิด ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิต มีอธิบายความว่า ธรรมชาติที่
รู้อารมณ์คือ จิต 
   ในปฏิสัมภิทามรรคแสดงว่าจิตนี้มีชื่อใช้เรียกขานกันถึง 10 ชื่อ แต่ละชื่อได้แสดง
ให้รู้ ความหมายว่าจิตคืออะไร ดังต่อไปนี้ 
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   ย  จิตฺต  มโน หทย  มานส  ปณฺฑร  มนายตน  มนินฺทฺริย  วิญฺ าณ  วิญฺ าณกฺ- 
ขนฺโธ ตชฺชา มโนวิญฺ าณธาตุ ฯ เป ฯ อิท  จิตฺต  ฯ186 
   อรรถกถาอัฏฐสาลินี อธิบายว่า 
    1. อารมฺมณ  จินฺเตตีติ จิตฺต ; วิชานาตีติ อตฺโถ. ธรรมชาติที่ชื่อว่าจิต เพราะ
วิเคราะห์ว่า ย่อมคิด อธิบายว่า ย่อมรู่อารมณ์187  
    2. มนตีติ มโน; วิชานาตีติ อตฺโถ. อฏฺ กถาจริยา ปนาหุ นาฬิยา มินมาโน 
วิย มหาตุลาย ธารยมาโน วิย จ อารมฺมณ  มินติ ปชานาตีติ มโนติ. สภาวธรรมที่ชื่อว่ามนะ เพราะ
วิเคราะห์ว่า ย่อมรู้ คือย่อมรู้แจ้ง แต่ว่า พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า สภาวธรรมที่ชื่อว่า 
มนะ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมรู้อารมณ์ เหมือนบุคคบนับอยู่ด้วยทะนาน และเหมือนชั่งน้ าหนักท่ีตรง
ชั่งขนาดใหญ่ฉะนั้น188 
    3. หทยนฺติ จิตฺต . “จิตฺต  วา เต ขิปิสฺสามิ หทย  วา เต ผาเลสฺสามี”ติ เอตฺถ 
อุโร หทยนฺติ วุตฺต . บทว่า หทย  ได้แก่ จิต อธิบายว่า หน้าอก พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า หทัย 
ในพระด ารัสนี้ว่า เราจักท าจิตของท่านให้พลุ่งพล่าน  จักฉีกหัวใจของท่าน ดังนี้189  “หทยา หทย  
มญฺเ อญฺ าย ตจฺฉตี”ติ เอตฺถ จิตฺต . จิต พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า หทัย ในปาฐะว่า หทยา 
หทย  ม  ฺเ อ  ฺ าย คจฺฉติ ดังนี้190 “วกฺก  หทย”นฺติ เอตฺถ หทยวตฺถุ. หทัยวัตถุ พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสเรียกว่า หทัย ในปาฐะว่า วกฺก  หทย  ดังนี้191 อิธ ปน จิตฺตเมว อพฺภนฺตรฏฺเ น ‘หทย’นฺติ 
วุตฺต . แต่ว่าในนิทเทสนี้ จิตเท่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่า ทหัย เพราะความว่า อยู่ภายใน ฯ192 
    4.  อารมฺมณ  มินมาน  ชานาตีติ มโน. มานสนฺติ มโน เอว. สภาวธรรมชื่อว่า 
มโน เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมก าหนดรู้อารมณ์ มโนนั่นแหละชื่อว่ามานัส193 
    5.  ตเมว ปริสุทฺธฏฺเ น ปณฺฑร . จิตนั่นแหละ ชื่อว่าปัณฑระ เพราะความว่า 
บริสุทธิ์194 
    6.  มโน มนายตนนฺติ อิธ ปน มโนคฺคหณ  มนสฺเสว อายตนภาวทีปนตฺถ . 
เตเนต  ทีเปติ ‘นยิท  เทวายตน  วิย มนสฺส อายตนตฺตา มนายตน  อถ โข มโน เอว อายตน  มนายตน’
นฺติ. ส่วนว่า มโน-ศัพท์ ในปาฐะว่า มโน มนายตน  ดังนี้ เพ่ือแสดงว่า มโนนั่นเองว่าเป็นอายตนะ ด้วย
ปาฐะว่า มโน มนายตน  นั้น จึงแสดงบทว่า มโน นั้น มโนนี้ชื่อว่า มนายนะ เพราะเป็นอายตนะแห่ง
ใจนั่นแหละ195 

                                                      

 186 ขุ.ป. (บาลี) 31/176/204. 
 187 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 1/110. 
 188 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 1/172. 
 189 ส .ส. (บาลี) 15/237/249, ขุ.สุ. (บาลี) 25/182/369. 
 190 ม.มู. (บาลี) 12/63/41 
 191 ที.ม. (บาลี) 10/377/251, ม.มู. (บาลี) 12/110/79. 
 192 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/191. 
 193 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/190. 
 194 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/191. 
 195 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/191. 
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    7.  ตเทว มนนลกฺขเณ อินฺทฏฺ กาเรตีติ อินฺทฺริย . มโนว อินฺทฺริย  มนินฺทฺริย . 
ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมอ่ืน ในลักษณะแห่งความรู้ มนะนั่ นแหละเป็น
อินทรีย์ จึงชื่อว่ามนินทรีย์196 
    8.  วิชานาตีติ วิญฺ าณ . ธรรมชาติที่ชื่อว่าวิญญาณ เพราะวิเคราะห์ว่า ย่อมรู้
แจ้ง197 
    9.  วิญฺ าณเมว ขนฺโธ วิญฺ าณกฺขนฺโธ. ขันธ์คือวิญญาณนั่นแหละ เรียกว่า
วิญญาณขันธ์198 
    10. เตส  ผสฺสาทีน  ธมฺมาน  อนุจฺฉวิกา มโนวิญฺ าณธาตุ. มโนวิญญาณธาตุอัน
สมควรแก่ธรรม มีผัสสะเป็นต้นเหล่านั้น199 
 4.5.2 ลักษณะของจิต 
   จิตเป็นปรมัตถธรรม ดังนั้น จึงมีลักษณะทั้ง 2 อย่าง มีสามัญญลักษณะและวิเสส-
ลักษณะ 
   สามัญญลัษณะหรือไตรลักษณ์ของจิต มีครบบริบูรณ์ทั้ง 3 ประการคือ อนิจจ-
ลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ 
   จิตเป็นอนิจจลักษณะ คือไม่เที่ยง ไม่มั่นคง หมายถึงว่า ไม่ยั่งยืน ไม่สามารถตั้งอยู่
ได้ตลอดกาล 
   จิตเป็นทุกขลักษณะ คือทนอยู่ไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ไม่สามารถทนอยู่ได้
ตลอดกาล จึงมีอาการเกิดดับ เกิดดับ อยู่ร่ าไป 
   จิตเป็นอนัตตลักษณะ คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาให้ยั่งยืน ให้ทน
อยู่ไม่ให้เกิดดับ ก็ไม่ได้เลย และเพราะเหตุว่าจิตนี้ เกิดดับ ๆ สืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเหลือ
ประมาณ จนปุถุชนคนธรรมดาเข้าใจไปว่า จิตนี้ไม่มีการเกิดดับ แต่ว่ายั่งยืนอยู่จนตลอดชีวิตจึงดับไป 
ก็เหมือนกับเข้าใจว่า กระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับซึ่งกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเราเห็น
หลอดไฟสว่างอยู่ตลอดเวลาก็เข้าใจว่ากระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลไปแล้วกลับ ฉะนั้น 
   ส่วนวิเสสลักษณะหรือลักขณาทิจตุกะของจิต มีครบบริบูรณ์ทั้ง 4 ประการคือ 
    1. วิชานนลกฺขณ  มีการรู้อารมณ์ เป็นลักษณะ 
    2. ปุพฺพงฺคมรส  เป็นประธานในธรรมทั้งปวง เป็นกิจ 
    3. สนฺธานปจฺจุปฏฺ าน  มีการเกิดต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย เป็นอาการปรากฏ 
    4. นามรูปปทฺฏ าน  มีนามรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด200 
   มีคาถากล่าวถึงเรื่องการระวังสังวรจิต และมีความกล่าวถึงลักษณะหรือสภาพของ
จิตด้วย จึงขอน ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้ 
 

                                                      

 196 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 1/172 
 197 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/193. 
 198 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/193. 
 199 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 5/192. 
 200 อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 1/161. 
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     ทูรงฺคม  เอกจร  อสริร  คุหาสย  
     เย จิตฺต  สญฺ เมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา201 
   คนเหล่าใดส ารวมจิต ที่เที่ยวไปไกล202 เที่ยวไปดวงเดียว203 ไม่มี 
  รูปร่าง204อาศัยอยู่ในถ้ า205คนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร206 
  จิตเป็นสภาวะธรรมที่ท าให้เกิดข้ึน ท าให้เป็นไปได้ คือท าให้วิจิตรได้ถึง 6 ประการ 
   1. วิจิตรในการกระท า คือท าให้งดงาม แปลก น่าพิศวง พิลึกกึกกือ เช่น สิ่งของ   
ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ย่อมมีทั้งที่งดงาม แปลกตาน่าพิศวง ตลอดจนน่าเกลียด น่าสยดสยองส
พรึงกลัว 
   2. วิจิตรด้วยตนเอง คือ ตัวจิตเองก็แปลก น่าพิศวง มีประการต่าง ๆ นานา เช่น 
จิตดีก็มี ชั่วก็มี จิตที่ฟุ้งซ่าน จิตที่สงบ จิตเบาปัญญา จิตที่มากด้วยปัญญา จิตที่มีความจ าเลอะเลือน 
จิตที่มีความจ าเป็นเลิศ สุดที่จะพรรณนา 
   3. วิจิตรในการสั่งสมกรรมและกิเลส ก็น่าแปลกที่จิตนั่นแหละเป็นตัวที่ก่อกรรม
ท าเข็ญ และก็จิตนั่นแหละเป็นตัวสะสมกรรมและกิเลสที่ตัวนั้นท าไว้เอง น่าแปลก น่าพิศวงยิ่งขึ้น ก็
ตรงที่ว่า กรรมอะไรที่ไม่ดีที่ตัวท า เอง ก็ไม่น่าจะเก็บสิ่งที่ไม่ดีนั้นไว้ แต่ก็จ าต้องเก็บต้องสั่งสมไว้ 
   4. วิจิตรในการรักษาไว้ ซึ่งวิบากท่ีกรรมและกิเลสได้สั่งสมไว้ หมายความว่ากรรม
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่จิตเป็นตัวการก่อให้เกิดขึ้นนั้น จะไม่สูญหายไปไหน
เลย แม้จะช้านานปานใด ก็ไม่มีการเสื่อมคลายไป เมื่อได้ช่องสบโอกาสเหมาะเมื่อใด เป็นต้องได้รับ
ผลของกรรมเมื่อนั้นจนได ้
   5. วิจิตรในการสั่งสมสันดานของตนเอง หมายถึงว่าการกระท ากรรมอย่างใด ๆ ก็
ตาม ถ้ากระท าอยู่บ่อย ๆ ท าอยู่เสมอ ๆ เป็นเนืองนิจ ก็ติดฝังในนิสสัยสันดานให้ชอบกระท า ชอบ
พฤติกรรมอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ ไป 
   6. วิจิตรด้วยอารมณ์ต่าง ๆ หมายถึงว่าจิตนี้รับอารมณ์ได้ต่าง ๆ นานาไม่มีที่จ ากัด
แต่น่าแปลก น่าพิศวงที่มักจะรับอารมณ์ที่ไม่ดี ที่ชั่วได้ง่ายดาย 
 4.5.3 จิตแบ่งเป็น 4 ประเภท 
   จิตนี้เมื่อกล่าวตามลักษณะของจิตแล้วมีเพียง 1 เพราะจิตมีลักษณะรับรู้อารมณ์
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวตามอารมณ์ที่รู้ ตามประเภทที่รู้ กล่าวคือ รู้ในเรื่องกามที่เป็น
บุญเป็นบาป รู้ในเรื่องรูปฌาณ รู้ในเรื่องอรูปฌาณ รู้ในเรื่องนิพพานเหล่านี้แล้ว จิตก็มีจ านวนนับ
อย่างพิสดารได้ถึง 121 ดวง และจ าแนกประเภทตามอาการท่ีรู้นั้นได้เป็น 4 ประเภท คือ 

                                                      

 201 ขุ.ธ. (บาลี) 25/37/22. 
 202 เท่ียวไปไกล หมายถึงรับอารมณ์ที่อยู่ไกลได้ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/37/228)  
 203 เท่ียวไปดวงเดียว หมายถึงเกิดขึ้นทีละดวง ๆ ดวงหนึ่งดับ ดวงหนึ่งจึงเกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้นพร้อม
กัน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/37/228)  
 204 ไม่มีรูปร่าง หมายถึงไม่มีสัณฐาน ไม่มีสี เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/37/228)  
 205 อาศัยอยู่ในถ้ า หมายถึงอาศัยอยู่ในมหาภูตรูป 4 และหทัยรูป (ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/37/229)  
 206 เคร่ืองผูกแห่งมาร หมายถึงวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ 3 (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ) 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) 1/37/229)  
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   4.5.3.1 กามาวจรจิต เป็นจิตประเภทที่ข้องติดอยู่ในกามตัณหา หรือเป็นจิตที่
ส่วนมากท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามภูมิ เรียกสั้น ๆ ว่า กามจิต มีจ านวน 54 ดวง 
     (1) กามาวจรจิต มีจ านวน 54 ดวง จ าแนกเป็น 3 จ าพวก คือ อกุศล
จิต 12 ดวง อเหตุกจิต 18 ดวง กามาวจรโสภณจิต 24 ดวง 
      (1.1) อกุศลจิต เป็นจิตที่ไม่ฉลาด เป็นจิตที่เป็นบาป ที่มีโทษ และ
ให้ผลเป็นทุกข์ ที่ท่านแสดงอกุศลจิตก่อนเพ่ือจะให้รู้จักสิ่งชั่ว จะได้ไม่ประพฤติต่ าช้าอันจะน าความ
เดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อ่ืน อุปมาว่าเราจักต้องรู้จักผู้ร้ายก่อนจะได้หลบหนีให้ห่างไกล จึงจะพ้น
ความเดือดร้อนวุ่นวาย เมื่อไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ก็จะปกติสุขมีความสงบเป็นโอกาสที่จะประกอบ
กรรมดีได้โดยสะดวก 
      (1.2) อเหตุกจิต เป็นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป เพราะไม่มีเหตุ
บุญหรือเหตุบาปมาร่วมประกอบด้วย เป็นจิตที่มีประจ าอยู่แล้วทั่วทุกตัวคนและเกิดขึ้นเป็นนิจ แทบ
ไม่มีเว้นว่าง เป็นจิตที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็จริง แต่ทว่าเป็นจิตที่เป็นสื่อหรือเป็นทางน้อมน าบาปและ
บุญมาอยู่แทบทุกขณะ ท่านจึงแสดงอเหตุกจิตเป็นอันดับสองรองจากอกุศลจิต ทั้งนี้  เพ่ือจะได้
ระมัดระวังสังวรไว้มิให้ตกไปในทางอกุศลอันเป็นทางที่ต่ าทราม 

แผนผังแสดงอเหตุกจิต 18 โดยวิถีจิต 

1. อตีตภวังค์ 
2. ภวังคจลนะ 
3. ภวังคุปัจเฉทะ 

ภวังคเ์ก่า 
ภวังคไ์หว 
ภวังคข์าด 

รวม 3 ดวงนี้ เป็น
ภวังคจิตและเป็น
วิบาก 

4. ปัญจทวาราวัชชนะ 
เป็นปัญจทวาราวัชชนจิต 1 ดวง พิจารณา
อารมณ์ที่มากระทบ 

  

5. ปัญจวิญญาณ 
เป็นทวิปัญจวิญญาณ 10 ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง
ตามควรแก่การรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนั้น 

  

6. สัมปฏิจฉันนะ 
เป็นสัมปฏิจฉนจิต 2 ดวง ดวงใดดวงหนึ่งรับ 
อารมณ์ที่ปัญจวิญญาณรู้แล้วนั้น ตกทอดให้แก่
สันตีรณะ 

  

7. สันตีรณะ 
เป็นสันตีรณจิต 3 ดวง ดวงใดดวงหนึ่งไต่สวน 
อารมณ์ว่าชั่วหรือด 

  

8. โวฏฐัพพนะ 
เป็นมโนทวาราวัชชนจิต 1 ดวง ท าหน้าที่ตัดสิน 
อารมณ์และก าหนดให้เป็น อกุศล กุศล หรือ
กิริยา 

  

9. ชวนะ  จิตที่เสพอารมณ์ คือ ส าเร็จกิจเป็นอกุศล กุศล   
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10. ชวนะ  
11. ชวนะ 
12. ชวนะ  
13. ชวนะ  
14. ชวนะ  
15. ชวนะ 

หรือกิริยา กล่าวโดยเฉพาะในอเหุตกจิตนี้ ชวนะ 
ได้แก่ หสิตุปปาทจิต 1 ดวง เป็นผู้เสพอารมณ์ให้
ส าเร็จกิจเป็นกิริยา 

16. ตทาลัมพณะ  
17. ตทาลัมพณะ 

เป็นสันตีรณจิต 3 ดวง ดวงใดดวงหนึ่ง  
รับรู้อารมณ์ที่เหลือจากชวนะ 

  

 ครบ 17 แล้ว จิตก็เป็นภวังค์ต่อไปใหม่อีก 
      (1.3) กามาวจรโสภณจิต เป็นจิตที่ดีงาม ที่ฉลาด สะอาด ไม่ก่อ
ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนและคนอ่ืนเลย เป็นจิตที่ปราศจากโทษและให้ผลเป็นสุขตามควรแก่
วิสัยของบุคคลที่ยังต้องอยู่ในโลก 

ผังแสดงกามาวจรจิต 54 ดวง 

จิต ชาติอกุศล ชาติกุศล ชาติวิบาก ชาติกิริยา 

อกุศลจิต 12         

 โลภมูลจิต 8 8 
   

 โทสมูลจิต 2 2 
   

 โมหมูลจิต 2 2 
   

อเหตุกจิต 18 
    

 อกุศลวิบากจิต 7 
  

7 
 

 อเหตุกกุศลวิบากจิต 8 
  

8 
 

 อเหตุกกิริยาจิต 3 
   

3 

กามาวจรโสภณจิต 24 
    

 กุศลจิต 8 
 

8 
  

 มหาวิบากจิต 8 
  

8 
 

 มหากิริยาจิต 8 
   

8 

รวมกามจิต 54 12 8 23 11 
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   4.5.3.2 รูปาวจรจิต เป็นจิตที่พอใจที่จะเป็นรูปพรหม หรือเป็นจิตที่ท่องเที่ยวอยู่
ในรูปภูมิ มีจ านวน 15 ดวง 
     รูปาวจรจิต เป็นจิตที่ที่โดยมากท่องเที่ยวอยู่ในรูปภูมิ รูปาวจรจิตนั้น 
กล่าวโดยฌานเภทะ คือ โดยประเภทแห่งฌานแล้วมี 5 ได้แก่ รูปาวจรปฐมฌานจิต รูปาวจรทุติย
ฌานจิต รูปาวจรตติยฌานจิต รูปาวจรจตุตถฌานจิต และ รูปาวจรปัญจมฌานจิต ซึ่งมักเรียกกัน  
สั้น ๆ ว่า ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน 
     ฌานทั้ง 5 นี้ เมื่อกล่าวโดยชาติเภทะ คือโดยประเภทแห่งชาติ (ประเภท
ของจิตนั่นเอง) อีก 3 ได้แก่ กุศล วิบาก กิริยา แล้ว ก็เป็นรูปาวจรกุศลจิต 5 รูปาวจรวิบากจิต 5 และ
รูปาวจรกิริยาจิต 5 จึงรวมเป็น 15 ดวง  
     ฌานจิตนี้ทั้งเพ่งอารมณ์และเผาปฏิปักขธรรมไปพร้อมกันในขณะเดียว 
กันด้วย ปฏิปักขธรรมที่ท าลายการเพ่งอารมณ์จนไม่สามารถท่ีจะให้เกิดฌานจิตได้นั้น เรียกว่า นิวรณ์ 
อันมีความหมายว่าเป็นเครื่องกั้น เครื่องกีดกัน เครื่องกีดขวางการกระท าความดี ในที่นี้หมายความ
ว่า ขัดขวางไม่ให้ท าจนถึงฌานได ้
     นิวรณ์ของฌาน คือธรรมเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เกิดฌานได้นั้น มี 5 
ประการ ได้แก่ 
     1. กามฉันทนิวรณ์ คือความติดใจในกามคุณอารมณ์ อันมี รูป เสียง 
กลิ่น รส และการสัมผัสถูกต้อง ซึ่งเปรียบไว้ว่าเหมือนน้ าที่ระคนด้วยสี ถ้ามัวไปเพลิดเพลินติดใจใน
สิ่งเหล่านี้ เป็นไม่ได้ฌานแน่ ต้องใช้เอกัคคตาเผากามฉันทนิวรณ์อันเป็นปฏิปักษ์นี้เสีย 
     2. พยาปาทนิวรณ์ ความมุ่งจะปองร้ายผู้อ่ืน ซึ่งเปรียบไว้ว่าเหมือนน้ าที่
เดือดพล่าน ถ้ามัวแต่ครุ่นคิดปองร้ายใคร ๆ อยู่ ฌานจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้ ต้องใช้ปีติเผาพยาปาทนิวรณ์
อันเป็นปฏิปักษ์นี้เสีย 
     3. ถีนมิทธนิวรณ์ ความหดหู่ ความท้อถอยไม่ใส่ใจเป็นอันดีต่ออารมณ์ที่
เพ่งนั้น ซึ่งเปรียบไว้ว่าเหมือนน้ าที่มีจอกแหนปิดบังอยู่ ถ้าลงใจท้อถอยคลายความใส่ใจในอารมณ์ที่
เพ่งนั้นแล้ว ย่อมไม่เกิดผลให้ถึงฌานได้ ต้องใช้วิตกเผาถีนมิทธนิวรณ์อันเป็นปฏิปักษ์นี้เสีย 
     4. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ ซึ่งเปรียบไว้ว่าเหมือน
น้ าที่ถูกลมพัดกระเพ่ือมอยู่เสมอ ถ้าจิตใจเลื่อนลอยซัดส่ายอยู่เรื่อย ๆ แล้วก็ไม่เป็นฌานจิต ต้องใช้สุข
เผาอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์อันเป็นปฏิปักษ์นี้เสีย 
     5. วิจิกิจฉานิวรณ์ ความลังเลไม่แน่ใจ ซึ่งเปรียบไว้ว่าเหมือนน้ าที่ขุ่นเป็น
ตม หรือน้ าที่ตั้งอยู่ในที่มืด ถ้าเกิดลังเลไม่แน่ใจอยู่ตราบใด ก็เป็นอันว่าไม่ท าถึงฌานอยู่ตราบนั้น ต้อง
ใช้วิจารเผาวิจิกิจฉานิวรณ์อันเป็นปฏิปักษ์เสีย 
     การเผานิวรณ์ คือ การเผา การข่ม การท าลายหรือการประหารนิวรณ์นี้ 
กล่าวสรุปอย่างสั้น ๆ ว่าต้องใช้ วิตกเผาถีนมิทธนิวรณ์  วิจารเผาวิจิกิจฉานิวรณ์  ปีติเผาพยาปาท
นิวรณ์ สุขเผาอุทัธจจกุกกุจจนิวรณ์ เอกัคคตาเผากามฉันทนิวรณ์ 
     ต่อเมื่อเผาหรือข่มนิวรณ์ซึ่งเป็นปฏิปักขธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางมิให้
เกิดฌานนี้ได้เมื่อใด ฌานจิตจึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้น ถ้านิวรณ์ทั้ง 5 นี้ยังคงอยู่แม้แต่อย่างเดียว ฌาน
จิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เหตุนี้ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จึงเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิด
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ฌานจิต ดังนั้น จึงเรียกธรรม 5 ประการ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา นี้ว่าเป็น องค์ฌาน เพราะ
เป็นองค์ส าคัญที่ท าให้เกิดฌานจิต 
     การข่มนิวรณ์ด้วยอ านาจแห่งฌานนี้ เรียกว่าวิกขัมภนปหานะ เป็นการ
ประหารไว้ได้นานตราบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อม ซึ่งเปรียบไว้ว่าประดุจหินทับหญ้า ถ้าไม่ยกหินออก 
หญ้าก็ข้ึนไม่ได้ฉันใด ถ้าฌานยังไม่เสื่อม นิวรณ์ก็ไม่มีโอกาสจะก าเริบขึ้นได้ฉันนั้น หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า นิวรณ์ก าเริบขึ้นได้เม่ือใด ฌานก็เสื่อมไปเมื่อนั้น 
     องค์ฌาน 5 เผานิวรณ์ 5 ประการ มีอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
     1. วิตก คือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ เรื่มแรกท าฌานต้องมีสิ่งส าหรับเพ่ง 
เป็นต้นว่า ใช้ดินมาท าเป็นดวงกสิณ ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ คือ ดวงกสิณนี้  หมายความว่าต้องเพ่ง
ดวงกสิณ ไม่ให้จิตใจไปคิดอะไรอ่ืน ถ้าไปคิดอะไรอ่ืนก็หมายความว่ามีถีนมิทธะ คือจิตหดหู่ท้อถอย
จากอารมณ์ที่เพ่ง คลายความใส่ใจในอารมณ์ที่เพ่ง เป็นจิตที่ตกไปจากดวงกสิณแล้ว ต้องยกจิตให้
กลับมาสู่ดวงกสิณใหม่ คือให้เพ่งดวงกสิณอีกจนไม่คลาดไปจากดวงกสิณเลยเช่นนี้ เป็นอันว่ามีวิตก
โดยสมบูรณ์ เมื่อจิตมีวิตกอยู่เฉพาะดวงกสิณ ก็ได้ชื่อว่าเผาหรือข่มถีนมิทธะได้แล้ว เพราะจิตใจไม่
ท้อถอยคลายไปจากดวงกสิณเลย 
     2. วิจาร คือการประคองจิตให้มั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่ง เมื่อวิตกยกจิตขึ้น
สู่อารมณ์ที่เพ่งแล้ว วิจารก็ประคองไม่ให้ตกไปจากอารมณ์ท่ีเพ่ง ไม่ไห้มีการลังเลใจว่า เพ่งเช่นนี้จะได้
ฌานละหรือ ถ้าเกิดลังเลใจขึ้น ก็จะหน่ายในการประคองจิต จิตก็จะตกไปจากอารมณ์ที่เพ่ง ความ
ลังเลใจเช่นนี้ก็คือ วิจิกิจฉา เมื่อประคองจิตไม่ตกไปจากอารมณ์ที่เพ่งโดยปราศจากความลังเลใจ ก็ได้
ชื่อว่ามีวิจารโดยสมบูรณ์ เผาหรือข่มวิจิกิจฉาได้แล้ว 
     3. ปีติ คือความปลาบปลื้มใจ อิ่มเอิบใจในการเพ่งอารมณ์ เมื่อได้ยกจิต
ขึ้นสู่อารมณ์ประคองจิตให้มั่นอยู่ในอารมณ์ โดยปราศจากการท้อถอยและลังเลใจแล้ว ย่อมเกิดความ
ปลาบปลื้มอ่ิมเอิบใจในการกระท าเช่นนั้น ขณะที่จิตมีปีติปลาบปลื้มอ่ิมเอิบใจอยู่ ขณะนั้นจิตก็ไม่ได้
คิดไปถึงความพยาบาทมุ่งมาดจะท าร้ายขุ่นเคืองใคร จึงได้ชื่อว่าปีตินี้เผาหรือข่มพยาบาทนิวรณ์ได้
แล้ว 
     4. สุข ในองค์ฌานนี้ หมายถึงความสุขใจ คือ โสมนัสเวทนานั้นเอง เมื่อ
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ ประคองจิตจนตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ ถึงกับเกิดปีติเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นสุขใจยิ่งนัก 
ความสุขก็คือความสงบปราศจากความฟุ้งซ่านร าคาญใจเป็นธรรมดา จึงได้ชื่อว่าสุขนี้เผาหรือข่ม
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ได้แล้ว  
     5. เอกัคคตา คือจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ในอารมณ์เดียว เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ใน
อารมณ์ที่ เพ่งดังที่กล่าวมาเป็นล าดับเช่นนี้แล้ว ขณะนั้นจิตใจก็ไม่ได้มีอารมณ์ อ่ืนใดอีกเลย 
หมายความว่าขณะนั้นไม่ได้ค านึงถึง รูป เสียง กลิ่น รส หรือการสัมผัสถูกต้องแต่ประการใด ๆ ทั้งสิ้น 
แน่วแน่แต่อารมณ์ท่ีเพ่งอย่างเดียวเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าเอกัคคตานี้เผาหรือข่มกามฉันทนิวรณ์ได้แล้ว 
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     ประเภทของฌาน 5 ตามนัยพระอภิธรรม จ าแนกประเภทของฌาน (คือ
ฌานเภทะ) ว่ามี 5 ฌาน เรียกชื่อว่า ฌานปัญจกนัย ฌาน 5 นี้ได้แก ่ 

ปฐมฌาน มีองค์ฌาน 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตตา 

ทุติยฌาน " 4 " _ วิจาร ปีติ สุข เอกัคตตา 

ตติยฌาน " 3 " _ _ ปีติ สุข เอกัคตตา 

จตุตถฌาน " 2 " _ _ _ สุข เอกัคตตา 

ปัญจมฌาน " 2 " _ _ _ อุเบกขา เอกัคตตา 

     มีข้อที่ควรสังเกตว่า จตุตตถฌานมีองค์ฌาน 2 และปัญจมฌานก็มีองค์
ฌาน 2 ซึ่งจ านวนนั้นเท่ากัน แต่ว่าชนิดขององค์ฌานนั้นไม่เหมือนกัน 
     1. ปฐมฌาน ต้องมีองค์ฌานครบทั้ง 5 เพ่ือเป็นเครื่องท าลาย เผา ข่ม
ปฏิปักขธรรม คือ นิวรณ์ทั้ง 5 ประการดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนั้น ปฐมฌานกุศลจิตจึงจะเกิดได้ 
     ในขณะที่ปฐมฌานจิตเกิดนั้น เกิดพร้อมกับองค์ฌานทั้ ง 5 นี้  ใน
ขณะเดียวกันด้วยและในขณะนั้นเอง องค์ฌานทั้ง 5 ก็เผาหรือข่มนิวรณ์ทั้ง 5 ไปพร้อมกันใน
ขณะเดียวกันนั้นอีกด้วย ไมใ่ช่ว่าองค์ฌานเกิดทีละองค์ เผานิวรณ์ทีละอย่าง แม้ในฌานจิตชั้นอ่ืน ๆ ก็
เป็นเช่นที่กล่าวนี้ 
     2. ทุติยฌาน มีองค์ฌานเพียง 4 โดยละ วิตก ซึ่งเป็นองค์ฌานองค์แรก
ได้ ที่ละวิตกเสียได้เพราะปฐมฌานลาภีบุคคล คือผู้ที่ได้ปฐมฌาน จะต้องหัดเข้าปฐมฌานจนช านิ
ช านาญคล่องแคล่วว่องไวถึง 5 ประการ ที่เรียกว่ามี วสี 5 แล้วจึงจะเริ่มท าทุติยฌานได้ เมื่อจะขึ้น
ทุติยฌานนั้น เห็นว่าวิตกที่เป็นองค์ฌานนี้มีสภาพที่หยาบกว่าองค์ฌานอีก 4 คือ วิจาร ปีติ สุข 
เอกัคคตา จึงละเสียแล้วเริ่มต้นด้วยการเพ่งปฏิภาคนิมิต เพ่งปฏิภาคนิมิตตามวิธีการจนทุติยฌานเกิด
วสี 5 และวิธีการเจริญสมถภาวนาจนฌานจิตเกิดนั้นมีแสดงอยู่ในปริเฉทที่ 9 จึงของดไม่กล่าวในที่นี้ 
     การละวิตกเพราะว่าเป็นของหยาบตามหลักที่กล่าวแล้วนั้น ยังเห็นว่า
น่าจะเป็น ดังต่อไป นี้ด้วย 
     ก. เพราะความช านาญ มีวสีในปฐมฌานนั้นเอง จึงเริ่มท าทุติยฌานด้วย
การเพ่งปฏิภาคนิมิต ไม่ต้องเพ่งดวงกสิณเหมือนเมื่อเริ่มท าปฐมฌาน หมายความว่า ไม่ต้องใช้วิตกยก
จิตขึ้นเพ่งดวงกสิณ ถ้าจะเปรียบก็เปรียบได้ว่า เหมือนเด็กที่เริ่มเรียนเลขบวกว่า 4 กับ 3 บวกกันได้
เท่าใด ซึ่งอาจจะต้องท าพิธีคิด คือยกมือซ้ายชูขึ้น 4 นิ้ว ยกมือขวาชูขึ้นอีก 3 นิ้ว แล้วนับจึงจะตอบ
ได้ว่าเป็น 7 นี้แปลว่าต้องมีพิธีในการคิด คือมีวิตก ถ้าหากว่าเรียนมาคล่องแคล่วช านาญแล้ว ก็ตอบ
ได้ในทันทีท่ีถามว่าเป็น 7 โดยไม่ต้องชูนิ้ว ไม่ต้องนับ เท่ากับว่าไม่ต้องคิด ไม่ต้องใช้วิตก 
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     ข. ผู้เข้าปฐมฌานจนถึงมีวสีแล้ว ย่อมไม่มีความหดหู่ท้อถอย ไม่หย่อน
คลายความใส่ใจเป็นอันดีต่ออารมณ์นั้นแล้ว คือปราศจากถีนมิทธะแล้ว จึงไม่ต้องอาศัยวิตกหรือไม่
ต้องใช้วิตกมาเผา มาข่มถีนมิทธะอีก เพราะปฐมฌานได้ข่มถีนมิทธะจนอยู่มือแล้ว 
     3. ตติยฌาน มีองค์ฌานเพียง 3 คือ ปีติ สุข เอกัคคตา โดยละวิจาร ซึ่ง
เป็นองค์ฌานองค์ท่ี 2 ได้อีกองค์ ที่ละวิจารได้อีก เพราะทุติยฌานลาภีบุคคล จะต้องมีวสีในทุติยฌาน
นั้นแล้ว จึงจะเริ่มท าตติยฌานได้ เมื่อจะขึ้นตติยฌานก็เห็นโทษของวิจารว่ามีสภาพที่หยาบกว่า ปีติ 
สุข เอกัคคตา จึงละวิจารอันเป็นองค์ฌานที่มีสภาพหยาบนั้นเสีย ให้สมกับตติยฌานอันเป็นฌานที่
ประณีตกว่า ทุติยฌาน จึงเริ่มต้นด้วยการเพ่งปฏิภาคนิมิตจนกว่าตติยฌานจิตจะเกิดที่ตติยฌานละ
วิจารได้ นอกจากหลักท่ีกล่าวแล้วข้างบนนี้ น่าจะเป็นดังนี้ด้วยคือ ปฐมฌานได้เผาได้ข่มความลังเลใจ
คือวิจิกิจฉามาแล้ว และทุติยฌานก็ได้เผาได้ข่มซ้ าอีกต่อหนึ่งด้วย ข่มวิจิกิจฉาเสียจนอยู่มือแล้ว ใน
การท าตติยฌานจึงไม่ต้องอาศัยวิจารมาเผาข่มวิจิกิจฉานิวรณ์นี้อีก 
     4. จตุตถฌาน มีองค์ฌานเพียง 2 เท่านั้น โดยละปีติ ได้อีก คงเหลือแต่ 
สุข กับ เอกัคคตา ตติยฌานลาภีบุคคลผู้มีวสีในตติยฌานแล้ว ก็พิจารณาเห็นว่าปีติที่เป็นองค์ฌาน
องค์หนึ่งนั้น เป็นความปลาบปลื้มอ่ิมเอิบใจจนซาบซ่านไปทั่วทั้งกายและใจนี้ มีอาการโน้มเอียงไป
ในทางที่มีความลิงโลดใจอยู่ นับได้ว่ามีสภาพเป็นของหยาบอยู่ เมื่อต้องการฌานที่ประณีตขึ้นไปอีกก็
ไม่ควรที่จะติดใจในของหยาบเช่นนี้ในเวลาที่เจริญเพ่ือขึ้นจตุตถฌาน จึงละปีติเสีย ดังนั้น เมื่อจตุตถ
ฌานจิตเกิดจึงเหลือองค์ฌานเพียง 2 องค์ คือ สุขกับเอกัคคตา 
     5. ปัญจมฌาน มีองค์ฌานเพียง 2 เท่ากันกับจตุตถฌาน แต่ไม่เหมือกัน
กับจตุตถฌาน กล่าวคือ จตุตถฌานมีสุขกับเอกัคคตาเป็นองค์ฌาน ส่วนปัญจมฌานนี้มีอุเบกขากับ
เอกัคคตาเป็นองค์ฌาน 
     สุขที่เป็นองค์ฌานนี้ หมายถึงสุขใจ คือ โสมนัสเวทนานั่นเอง ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้นว่าโสมนัสเวทนาในฌานเป็นของหยาบกว่า มีอานิสงส์น้อยกว่าอุเบกขาเวทนาใน
ฌาน เมื่อจตุตถฌานลาภีบุคคลมีวสีในจตุตถฌานแล้ว พิจารณาเห็นว่าปัญจมฌานเป็นฌานที่
ประณีตกว่าจตุตถฌาน จึงได้ละสุขเสีย มาตั้งอยู่ในความวางเฉยต่อความสุข คืออุเบกขา ดังนั้น  
ขณะที่เกิดปัญจมฌานจิตจึงพร้อมกับองค์ฌาน 2 คือ อุเบกขากับเอกัคคตา ดังนี้  จะเห็นได้ว่า 
ประเภทแห่งฌาน 5 หรือ รูปาวจรจิตมี 5 ฌานนั้นแตกต่างกันที่องค์ฌานแต่ละฌานแต่ละชั้น ซึ่งมี
จ านวนมากน้อยลดหลั่นกันเป็นข้อส าคัญ ส่วนอารมณ์นั้นอาจจะเป็นอารมณ์อย่างเดียวกัน ไม่
แตกต่างกันก็ได้ 
     อารมณ์ที่ให้เกิดฌาน คืออารมณ์ที่ใช้เพ่งให้เกิดฌานจิตนั้น เรียกว่า 
สมถกัมมัฏฐาน แสดงไว้โดยละเอียดในปริจเฉทที่ 9 ในที่นี้ขอยกมากล่าว โดยย่อพอเป็นเค้าที่
เกี่ยวกับฌานจิตนี้ คือ 
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     ปฐมฌาน มีอารมณ์ได้ 25 อย่าง ได้แก่ กสิณ 10 อสุภ 10 อานาปานสติ 
1 กายคตาสติ 1 และพรหมวิหาร 3 (พรหมวิหาร 3 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา) 
     ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน มีอารมณ์ได้ 14 อย่าง ได้แก่ กสิณ 
10 อานาปานสติ 1 และพรหมวิหาร 3 
     ปัญจมฌาน มีอารมณ์ได้ 12 อย่าง ได้แก่ กสิณ 10 อานาปานสติ 1 และ
อุเบกขาพรหมวิหาร 1 
     ฌานจตุกนัย 
     ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นการกล่าวตามนัยพระอภิธรรม ซึ่งจ าแนกประเภท
ฌานออกเป็นฌาน 5 เรียกว่า ฌานปัญจกนัย 
     แต่ตามนัยพระสุตตันตปิฎก คือตามแนวพระสูตร จ าแนกประเภทฌาน
ออกเป็นฌาน 4 เรียกว่า ฌานจตุกนัย ดังนี้ 

ปฐมฌาน มีองค์ฌาน 5 คือ วิตก วิจาร ปีต ิ สุข เอกัคคตา 

ทุติยฌาน " 3 " _ _ ปีต ิ สุข เอกัคคตา 

ตติยฌาน " 2 " _ _ _ สุข เอกัคคตา 

จตุตถฌาน " 2 " _ _ _ อุเบกขา เอกัคคตา 
   4.5.3.3 อรูปาวจรจิต เป็นจิตประเภทพอใจที่จะเป็นอรูปพรหม หรือเป็นจิตที่
ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิ มีจ านวน 12 ดวง 
     อรูปาวจรจิต เป็นจิตที่โดยมากท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิ มี12 ดวง กล่าว
โดยประเภทแห่งอารมณ์แล้วมี 4 ประการ ได้แก่ 
      1. มี กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ เป็นอารมณ์ หมายถึงอากาศที่เพิก
กสิณแล้ว เป็นอากาศที่ว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ โดยบริกรรมว่า อากาโส อนนฺโต อากาศไม่
มีที่สิ้นสุดจนกว่าฌานจิตจะเกิดขึ้น ฌานจิตที่เกิดขึ้นโดยมี กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ เป็นอารมณ์นี้
ชื่อว่าอากาสานัญจายตนฌาน บางทีเรียกว่า ปฐมารูปจิต คือ ปฐมอรูปจิต เป็นอรูปาวจรจิตชั้นต้น 
      2. มี อากาสานัญจายตนจิต เป็นอารมณ์ หมายถึงวิญญาณคือตัวรู้ 
หน่วงเอาตัวที่รู้ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแหละเป็นอารมณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ว่า เพ่งหรือหน่วง
เอาปฐมารูปจิตเป็นอารมณ์ โดยบริกรรมว่า วิญฺ าณ  อนนฺต  วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าฌานจิตจะ
เกิดข้ึน ฌานจิตที่เกิดขึ้นโดยมีอากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์นี้ ชื่อว่าวิญญาณัญจายตนฌาน บาง
ทีก็เรียกว่า ทุติยารูปจิต คือ ทุติยอรูปจิต เป็นอรูปาวจรชั้นที่ 2 
      3. มี นัถติภาวบัญญัติ เป็นอารมณ์ คือสภาพที่ไม่มีอะไรเลยเป็น
อารมณ์ มีความหมายว่า เมื่อได้เจริญวิญญาณัญจายตนฌานบ่อย ๆ จนช านาญ ก็จะรู้สึกขึ้นมาว่า 
วิญญาณ คือตัวรู้ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดก็ดี แม้แต่อากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเองก็ดี จะมีอะไรแม้แต่สัก
หน่อยหนึ่งก็หาไม่ จึงได้มาเพ่งถึงความไม่มี โดยบริกรรมว่า นตฺถิ กิญฺจิ นิดหนึ่งก็ไม่มี หน่อยหนึ่งก็ไม่
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มี จนกว่าฌานจะเกิดขึ้น ฌานจิตที่ เกิดขึ้นโดยมี นัตถิภาวบัญญัติ  เป็นอารมณ์นี้  ชื่อว่าอา
กิญจัญญายตนฌาน บางทีก็เรียกว่า ตติยารูปจิต คือ ตติยอรูปจิต เป็นอรูปาวจรจิตชั้นที่ 3 
      4. มี อากิญจัญญายตนจิต เป็นอารมณ์ คือหน่วงเอาตติยารูปจิต
เป็นอารมณ์ก าหนดเอาความปราณีตละเอียดของตติยารูปจิตเป็นอารมณ์โดยความรู้สึกว่า สัญญาคือ
จิตที่รู้นิดหนึ่งก็ไม่มี หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนั้นจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ เพราะยังมีตัวรู้ว่าไม่มีอยู่ จะว่ามีก็ไม่เชิง 
เพราะสัญญานั้นปราณีตละเอียดอ่อนและสงบมากเหลือเกิน จนแทบจะไม่รู้ว่ามี ดังนั้น จึงก าหนด
เพ่งธรรมชาติที่สงบที่ปราณีต โดยบริกรรมว่า เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  สงบหนอ ประณีตหนอ จนกว่า
ฌานจิตจะเกิดขึ้น ฌานจิตที่เกิดขึ้นโดยอากิญจัญญายตนจิตเป็นอารมณ์เช่นนี้ ชื่อว่าเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ซึ่งแปลว่า ฌานที่ไม่มีสัญญาหยาบ มีแต่สัญญาละเอียด หรือฌานที่ไม่มีสัญญาก็
ไม่ใช่ จะว่ามีสัญญาก็ไม่เชิง บางทีเรียกฌานนี้ว่าจตุตถารูปจิต คือจตุตถอรูปจิตเป็นอรูปาวจรจิตชั้นที่ 
4 อันเป็นชั้นสูงสุด 
     อรูปาวจรจิต อรูปจิต อรูปฌาน ซึ่งมี 4 ชั้นหรือ 4 ฌานนี้ แตกต่างกัน
ด้วยประเภทของอารมณ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่ต่างกันด้วยองค์ฌาน เพราะองค์ฌานของอรูป
ฌานนี้ คงมีองค์ฌานเพียง 2 คือ อุเบกขากับเอกัคคตาเท่ากัน และเหมือนกันทั้ง 4 ชั้น 
   4.5.3.4 โลกุตตรจิต เป็นจิตประเภทที่ก าลังพ้นและพ้นแล้วจากโลกทั้ง 3 คือ พ้น
จากกามโลก (กามภูมิ), จากรูปโลก (รูปภูมิ) และจากอรูปโลก (อรูปภูมิ) มีจ านวนเพียง 8 ดวง ถ้าจิต 
8 ดวงนี้ประกอบด้วยฌานด้วยแล้ว จิตแต่ละดวงก็แจกได้เป็น 5 ตามชั้นตามประเภทของฌานซึ่งมี 5 
ชั้น จึงเป็นจิตพิสดาร 40 ดวง ดังนั้น จิตทั้งหมดนับโดยย่อก็เป็น 54 ดวง และนับโดยพิสดารก็เป็น 
121 ดวงทีน่ับอย่างพิสดารนั้น จ านวนที่เพ่ิมข้ึนคือโลกุตตรกุศลจิตประเภทเดียวเท่านั้น  
     โลกุตตรจิตจึงเป็นจิตที่เหนือโลกทั้ง 3 เป็นจิตที่พ้นจากโลกทั้ง 3 ซึ่งมิได้
หมายความว่า จิตนี้อยู่เหนือโลกหรือจิตนี้พ้นไปจากโลก แต่หมายความว่า จิตนี้มีอารมณ์ที่เหนือโลก
มีอารมณ์พ้นไปจากโลก คือโลกุตตรจิตนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ ซึ่งนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากโลกเป็น
ธรรมที่เหนือโลก 
     โลกุตตรจิตเป็นจิตที่พ้นจากการเกิดดับ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจิตนี้ไม่ได้
เกิดดับ จิตนี้คงเกิดดับตามสภาพของจิต แต่เป็นจิตที่มีอารมณ์อันพ้นจากการเกิดดับ อารมณ์นั้นคือ
นิพพาน ซึ่งนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดดับ ธรรมทั้งหลายในโลกทั้ง 3 ย่อมเกิดดับทั้งสิ้น แต่
นิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดดับ เป็นธรรมที่พ้นจากการเกิดดับ นิพพานจึงเป็นธรรมที่พ้นจากโลก เป็น
ธรรมที่เหนือโลก 
     โลกุตตรจิตมีความหมายว่าเป็นจิตที่ก าลังก าจัดและก าจัดแล้วซึ่งกิเลส 
หมายความว่าโลกุตตรจิตหรือมรรคจิตนั้นก าลังท าการก าจัดกิเลสอยู่ โลกุตตรวิบากจิตหรือผลจิต 
เป็นจิตที่เสวยผลที่มรรคจิตได้ก าจัดกิเลสนั้นแล้ว เป็นการก าจัดได้อย่างเด็ดขาด อันท าให้กิเลสนั้น ๆ 
หมดสิ้นเชื้อไปโดยสิ้นเชิง จนไม่สามารถที่จะเกิดมาก่อความเศร้าหมองเร่าร้อนอีกต่อไปได้เลย การ
ก าจัดเช่นนี้เรียกว่าสมุจเฉทปหานะ 
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     มีข้อควรสังเกตอยู่ว่า โลกุตตรจิตนี้มีแต่โลกุตตรกุศลและโลกุตตรวิบาก 
ไม่มีโลกุตตรกิริยาด้วยเลย ที่โลกุตตรจิตไม่มีโลกุตตรกิริยานั้น เพราะโลกุตตรกิริยาถ้ามีก็คือมี  
โลกุตตรกุศลอันเกิดในสันดานพระอรหันต์ท านองเดียวกับมหากิริยาและมหัคคตกิริยาก็คือมหากุศล
และมหัคคตกุศล อันเกิดในสันดานของพระอรหันต์นั่นเอง 
     มหากุศล หรือมหัคคตกุศลนั้น สามารกเกิดได้บ่อย ๆ เกิดได้เนือง ๆ 
ดังนั้น จึงเกิดในสันดานพระอรหันต์ได้เสมอ เมื่อเกิดขึ้นก็เป็นมหากิริยาหรือมหัคคตกิริยาไป ไม่
เหมือนกับมรรคจิตซึ่ง เกิดได้เพียงมรรคละครั้งเดียว คือ โสดาปัตติมรรคก็เกิดได้ครั้งเดียว สกาทาคา
มิมรรค อนาคามิมรรค ตลอดจนอรหัตตมรรคก็เกิดได้มรรคละครั้งเดียวเท่านั้น เพราะมรรคจิตนั้น
เกิดข้ึนเพื่อประหารกิเลสและประหารเป็นสมุจเฉทปหานะ เมื่อได้เป็นพระอรหันต์ซึ่งได้ประหารกิเลส
จนหมดสิ้น ไม่มีกิเลส เหลือเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ต้องมีมรรคจิตเกิดขึ้นมาประหารอะไรอีก ดังนี้จึง
ไม่มีโลกุตตรกิริยาจิต 
 สรุปความว่า กามาวจรจิตแสดงให้รู้ว่าจิตอะไรเป็นจิตที่ชั่ว ซึ่งจะท าให้คนตกต่ าไปเป็น
สัตว์นรก เปรต สัตว์เดียรัจฉาน การแสดงอกุศลจิตเปรียบได้กับว่าสอนคนไม่ให้เป็นสัตว์ แสดงให้รู้ว่า
จิตอะไรที่มีประจ าอยู่เป็นนิจ อันเป็นทางน้อมน าบาปและบุญ จะได้ส ารวมระวังไว้ไม่ให้ตกไปในทาง
ที่ชั่ว การแสดงอเหตุกจิตเปรียบได้กับว่าสอนคนให้รู้ตัวว่าเป็นคน การแสดงกามาวจรโสภณจิตให้รู้ว่า
จิตอะไรบ้างที่ดีงาม เป็นบุญเป็นกุศลอันจะท าให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งไม่เป็นทุกข์โทษภัยแก่ใคร ๆ ด้วย 
เปรียบได้ว่าสอนคนให้เป็นมนุษย์สอนคนให้เป็นเทวดา ส่วนที่กล่าวถึงรูปาวรจิต อรูปาวจรจิต เป็น
การสอนมนุษย์ให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหม การแสดงโลกุตตรจิต เป็นการสอนมนุษย์ เทวดา และ
พรหม ให้หลุดพ้นจากทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 

  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
   จากการวิจัยเรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา
ของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา (2) เพ่ือวิเคราะห์บท
บาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา สามารถสรุปผลการ 
วิจัยได้ดังนี้ 
  5.1.1 เพื่ อศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ  และคัมภีร์ 
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขต
เมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ เมือวท่ากาเวรินั้นมีชื่อเรียกว่า กาวีรปัฏฏนะบ้าง หรือกาเวรปัฏฏนะบ้าง 
ปัจจุบันก็ยังมีชื่อเรียกว่า กาเวริ (kaveri) เหมือนเดิม ต่อมาท่านได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช (Tanjore) 
แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่งมหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี 
เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา 
   ช่วงที่ท่านพักอยู่ที่วัมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราชบุรี 
ประเทศศรีลังกานั้น ได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์
ใกล้ชิด ก่อนหน้านั้น ท่านได้รจนาคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย คัมภีร์นามรูปปริจเฉทมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ 
เพราะการรจนาบาลีในคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ไพเราะสละสลวยกว่าคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย ภายหลังเมื่อ
ท่านมีประสบการณ์ในการรจนามากข้ึน จึงรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะเป็นคัมภีร์สุดท้าย คัมภีร์นี้จึง
เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมา
จวบจนปัจจุบัน 
   นักวิชาการส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถยืนยันว่า ท่านเกิดในสมัยใด เพราะ
ไม่มีหลักฐานทางวรรณกรรมบาลีและสิงหลกล่าวถึง เพียงแต่นักวิชาการชาวสิงหลและเมียนมาร์
สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 (พ.ศ. 1696 -1729) เนื่องจากพระสารี
บุตรผู้เป็นพระสังฆราชในสมัยนั้นได้รจนาต าราแปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่า
อภิธัมมัตถสังคหวิตถารวรรณนา จึงสันนิษฐานว่า คัมภีร์ฉบับบาลีต้องรจนาก่อน พ.ศ. 1696 
   คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นคัมภีร์ที่ท่านได้รจนาขึ้นเพ่ือให้เยาวชน
ศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ย่อและพิสดารจนเกินไป ทั้งนี้ ท่านได้ประมวลเนื้อหาสาระส าคัญจาก
คัมภีร์พระอภิธรรมและอรรถกถาพระอภิธรรมซึ่งท่านได้กล่าวคาถาแรกตอนต้นคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะนี ้เพ่ือแสดงใจความส าคัญ 5 ประการพร้อมทั้งประโยชน์ ได้แก่ 

 



474 
 

   1. การนอบน้อมพระรัตนตรัย เป็นการแสดงความเคารพนบน้อมใน
พระรัตนตรัยซึ่งท่านพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงด้วยค าว่า สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล  สสทฺธมฺมคณุตฺตม       
อภิวาทิย-ข้าพเจ้าขออภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ขอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเปรียบ พร้อม
พระสัทธรรมและหมู่สงฆ์ผู้สูงสุด 
   2. เนื้อหาของคัมภีร์ คือเนื้อหาตามความหมายของพระอภิธรรม 4 
ประการ ได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน เป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวอยู่ในคัมภีร์นี้ ซึ่งท่านได้
แสดงด้วย อภิธมฺมตฺถ-ศัพท์ในบทว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห  
   3. ลักษณะการรจนาคัมภีร์ เป็นการจ าแนกตามการประมวลธรรม
อันมีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งท่านแสดงด้วยค าว่า สงฺคห (ประมวล-รวบรวม) 
   4. ชื่อว่าคัมภีร์ เป็นชื่อที่คล้อยตามเนื้อหา ท่านแสดงชื่อคัมภีร์ด้วยค า
ว่า อภิธมฺมตฺถสงฺคห-คัมภีร์ประมวลเนื้อหาในพระอภิธรรม 
   5. จุดมุ่ งหมายของการรจนาคัมภีร์ คือ เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจ
สภาวธรรมอันเป็นผลที่พึงได้รับจาการศึกษาและสอบถามคัมภีร์ และยังให้เกิดความดับกิเลสโดยไม่ยึด
มั่นเป็นที่สุด เมื่อท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ ได้แสดงจุดมุ่งหมายของการรจนาไว้โดยปริยายด้วยบทว่า 
อภิธมฺมตฺถสงฺคห -คัมภีร์ประมวลเนื้อหาในพระอภิธรรม 
 ท าให้ทราบได้ว่า โยชนา คือคัมภีร์ที่อธิบายการสร้างประโยคและแปลความหมาย โดยมี
ชื่อเต็มว่า อรรถโยชนา แปลว่า การประกอบเนื้อความเข้าด้วยกัน หมายถึงการพรรณนาศัพท์ บทและ
วากยะ (ประโยค) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การท าข้อความ (ค า วลี และประโยค) ในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะ
ดังกล่าวนี้ คัมภีร์โยชนาหรืออรรถโยชนาได้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ที่ส าคัญพร้อมกัน 2 ประการคือ
(1) ท าหน้าที่ช่วยอธิบายให้กับคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย ในด้านนิรุกติศาสตร์ โดยก าหนด
หลักการหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา หรือระบบไวยากรณ์ตัวอย่างที่ชัดเจน (2) ท าหน้าที่เป็น 
“กุญแจ” ส าหรับไขความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา การที่จะมีความรู้สึกมั่นใจว่า เราจะเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ได้จ าเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษา 
   คัมภีร์โยชนา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความหมายของศัพท์และความ 
สัมพันธ์ในประโยคของภาษาช่วยให้การแปลคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น
จุดประสงค์หลักของคัมภีร์โยชนาหรืออัตถโยชนา คือ เป็นคัมภีร์ประกอบหรือหนังสือคู่มือในการแปล
คัมภีร์ต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ บอกความหมายของศัพท์ แสดงหลักไวยากรณ์ทางภาษา และ
แยกแยะให้เข้าใจเชิงชั้นศัพท์อีกชั้นหนึ่ง 
   คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดย
มีประวัติและพัฒนาการตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่     
ปุรัตถินคร หรือโปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนา
ฎีกามีพระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้ รจนาสารัตถทีปนี 
ฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูปได้
รจนาฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านักมหา
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วิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์เหล่านี้
อีกทอดหนึ่ง 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์
โยชนาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มี
อาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ จากผลงานของท่านที่รจนาไว้ ท าให้ทราบว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของ
พระเจ้าติโลกราช เชื่อว่าท่านเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรักกรมพาหุที่ 6 
และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ครั้งนั้น ศาสนสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ อยุธยา ลังกา 
และเมียนมาร์ ด าเนินไปด้วยดี พระสงฆ์ล้านนาเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้อย่างเสรี ท่านมีชีวิตอยู่ใน
สมัยพระเจ้าติโลกราชและพระเจ้ายอดเชียงราย งานที่ท่านรจนาขึ้นหลังจากสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2020 ล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ
พระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นคัมภีร์อธิบายอภิธัมมัตถวิภาวินีซึ่งรจนาโดยพระสุมังคละชาว
ลังกา ท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พระญาณ
กิตติเถระได้รจนาระหว่างปี พ.ศ. 2028-2043 ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่รจนาวรรณกรรมไว้
มากกว่าผู้อ่ืน 
   ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย และ 
พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ อันมีชื่อตามล าดับนี้ 
   พระวินัย 
    (1) สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา อธิบายศัพท์ ค า ข้อความยากใน
อรรถกถาวินัยปิฎกชื่อสมันตปาสาทิกา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ ข้อแนะน าตักเตือนและ
บทลงโทษ ส าหรับพระ ภิกษุผู้ผิดวินัย เป็นต้น 
    (2) ภิกขุปาฎิโมกขคัณฐีทีปนี มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระปาฏิโมกข์ 
หรือศีลของพระภิกษุโดยเฉพาะ เช่น สงฆ์ควรปฏิบัติอย่างไรก่อนพิธีสวดปาฎิโมกข์ และอธิบายขยาย
ความในประปาฏิโมกข์ รจนาเมื่อ พ.ศ. 2035 
    (3) สีมาสังกรวินิจฉัย วินัยปิฎกกล่าวถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ
ส าคัญที่สุดของพระสงฆ์ คือ สีมา ซึ่งคู่กับพระอุโบสถ หรือโบสถ์เป็นที่ท าสังฆกรรม กิจกรรมที่ต้องท า
โดยความสามัคคีเป็นเอกฉันท์ มีเสียงคัดค้านเพียงเสียงเดียว สังฆกรรมนั้นย่อมเป็นโมฆะ 
   พระอภิธรรม 
    (4) อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา คัมภีร์อธิบายอัฏฐสาลินี อรรถกถา
อภิธรรมธัมมสังคณีโดยพระพุทธโฆสาจารย์ 
    (5) สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา คัมภีร์อธิบายอรรถกถาอภิธรรม
วิภังค์ โดยพระพุทธโฆสาจารย์ 
    (6) ปัญจกรณัฏฐกถา อัตถโยชนา และเชื่อว่าพระญาณกิตติเถระ
คงรจนาคู่มืออธิบายอภิธรรมที่ เหลืออีก 5 คัมภีร์ คือ ธาตุกถา ปุคคลปัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และ    
ปัฏฐาน รวมเรียกว่า ปัญจปกรณัฏฐกถา ที่ท่านพุทธโฆสาจารย์รจนาไว้  ท่านพุทธทัตตเถระชาวศรี
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ลังกาได้กล่าวว่า คัมภีร์เหล่านี้และคัมภีร์อ่ืน ๆ อีกหลายคัมภีร์จารด้วยอักษรขอม ส่งจากประเทศไทย
ไปถวายเป็นบรรณาการแก่พระมหาเถรปุรัตคามธัมมลังสิริกาสุมนติสส แห่งปรมานันทวิหาร เมืองกอล
เล ประเทศลังกาโดยผ่านราชทูตไทย 
    (7) อภิ ธัมมัตถวิภาวินี  ปัญจิกา อัตถโยชนา คัมภีร์อธิบาย
อภิธัมมัตถวิภาวินี ซึ่งรจนาโดยพระสุมังคละ ชาวลังกา ท่านรจนาเรื่องนี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 
2045 
   ไวยากรณ์ 
    (8) มูลกัจจายนอัตถโยชนา คู่มืออธิบายบาลีไวยากรณ์สายกัจจนะ 
พระกัจจายนเถระ ภิกษุรุ่นหลังท่านพุทธโฆสาจารย์ (พุทธศตวรรษที่ 11 -12) รจนามูลกัจจายน-
วยากรณะ  
   วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พระญาณกิตติเถระได้รจนาระหว่างปี 
พ.ศ. 2028-2043 ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่รจนาวรรณกรรมไว้มากกว่าผู้อ่ืน 
   ในตอนจบปริจเฉทที่ 1 มีข้อความยืนยันว่าคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี 
ปัญจิกา อัตถโยชนา เป็นผลงานการรจนาคัมภีร์หนึ่งของพระญาณกิตติเถระผู้มีความรู้ความสามารถ
ในพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา 
 
 5.1.2 เพื่อวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี   
ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์
ที่ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระ นักปราชญ์ล้านนานี้  ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่
ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ทีเ่ป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ 
มีหลักการใหญ่ ๆ 5 ประการ ประกอบ ด้วย 
    (1) วากยานุสัมพันธ์  คือ การสัมพันธ์ประโยค แสดงความเกี่ยว
เนื่องกันระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า เพ่ือให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น  เพ่ือ
ประโยชน์อะไร หรือเหตุใดจึงกล่าวประโยคหลังนั้น ๆ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ในที่นี้ จะกล่าวถึง
ประเภทที่พบในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามากท่ีสุด 2 อย่าง คือ 
    อนุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน 
นิยมใช้ในการเชื่อมประโยคเท่านั้น แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
     ก. ปุพพานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้า  ท่านนิยม
ประกอบใช้ค าว่า เอว  ฯเปฯ ทสฺเสตฺวา หรือ วตฺวา, ปกาเสตฺวา เป็นต้น โดยมี เอว  อยู่หน้า และปุพพ- 
กาลกริยาอยู่ท้ายประโยคปุพพานุสนธิ  
     ข. ปรานุสนธิ  คือ การเชื่อมความประโยคหลัง ท่ านนิ ยม
ประกอบใช้ค าว่า อิทานิ ฯเปฯ อาห โดยมี อิทานิ อยู่หน้า และ อาห อยู่ท้ายประโยคปรานุสนธิ หรือมี
กรรมและกรณะอยู่ท้ายประโยคเป็นรูปว่า อาห ฯเปฯ อาทิ หรือ อาห ฯเปฯ อาทินา ได้บ้าง 
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    ประโยคอนุสนธิเช่นนี้นิยมใช้มากในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนา
ต่าง ๆ แต่ในบางแห่งก็มีเฉพาะปรานุสนธิ เพราะท่านผู้รจนาเข้าใจว่าผู้อ่านเข้าใจปุพพานุสนธิได้เอง
แล้ว จึงไม่กล่าวไว้โดยตรง 
    ส่วนใหญ่ท่านผู้รจนาโยชนามักแสดงปรานุสนธิเป็นหลัก เพราะท่านคง
เข้าใจว่าปุพพานุสนธิของประโยคหน้าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย เพราะเป็นข้อความที่ผู้อ่านได้ศึกษามาแล้ว 
จึงเน้นการแสดงปรานุสนธิของประโยคหลังเป็นหลัก  
    ฐปนาติกะ คือ หมวด 3 ที่ขึ้นต้นด้วยฐปนา ได้แก่ ฐปนา ปุจฉา และ
อาโภคะ นิยมใช้ในการเชื่อมบทในประโยคและระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า มีค าอธิบายโดย
ย่อ ดังต่อไปนี้ 
     ก. ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐาน เพ่ือถามค าถาม 
หรือเพ่ือแสดงข้อสงสัยของผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนจะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยค
หน้าเป็นฐปนา ในที่บางแห่งก็ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 
     ข. ปุจฉา (ค าถาม) คือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนมักประกอบใช้
ค าว่า เพราะเหตุอะไร (กสฺมา), อย่างไร (กถ ), อะไร (กึ), หรือ (นุ) เป็นต้น 
     ค. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัยที่
เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบใจข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่ก าลังกล่าวถึง นับว่าสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่า
ควรจะเป็นอย่างอ่ืนจากข้อความที่กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้ค าว่า มิใช่หรือ (นนุ) ในที่บางแห่งก็
ประกอบใช้ค าว่า หรือไร (กึ)  
    โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง บาง
แห่งก็กล่าวถึง อาโภคะไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง ส่วนใหญ่ อาโภคะเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องคิดค้นเอาเองว่าควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สลับที่กันได้ตามสมควร
แก่เนื้อความในสถานที่นั้น ๆ 
    (2) รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการประกอบรูป
ศัพท์ เช่น 
    รูปวิเคราะห์ทวันทวสมาส ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ทวันทวสมาสว่า กรุณา 
จ ป  ฺ า จ กรุณาป  ฺ า (พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่า กรุณาปัญญา)  
    รูปวิเคราะห์ตัทธิต ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า ติณฺณ  สมุโห ตย  
(กลุ่มแห่งสาม ชื่อว่า ตยะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วยการลง ณ ปัจจัยเป็นต้นอีกด้วย  
    รูปวิเคราะห์กิตก์ ท่านตั้งรูปวิเคราะห์กิตก์ว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพานีติ     
ทุกฺขานิ (ธรรมชาตอันเหล่าสัตว์พึงอดทนได้ยาก ชื่อว่าทุกขะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วย
การลง กฺวิ ปัจจัยหลัง ขมุ ธาตุเป็นต้นอีกด้วย  
    ขั้นตอนในการประกอบรูปศัพท์ต่าง ๆ เช่น 
    ขั้นตอนการท าตัวรูป วิสุทฺธ  ดังข้อความว่า  
    กระบวนการการสร้างค าศัพท์ที่ปรากฏในใช้ในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 
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กระบวนการสร้างค าว่า วิสุทฺธ  มาจาก สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

สุธ ตั้ง สุธ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว 
สุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 
สุธฺ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
สุธฺ + ธ เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
สุทฺ + ธ  เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ 
สุทฺธ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิ บทหน้า   
วิ + นา หลัง วิ ลง นา วิภัตติ กรเณ ตติยา 
วิ ลบ นา วิภัตติ สพพฺาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ 
วิ  ตั้ง วิ อุปสัคให้เหมือนนาม ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 
วิ + สุทฺธ   
วิ + สุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิ + สุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิ + สุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิ + สุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิสุทฺธ  ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส อมาทโย ปรปเทภิ 
วิสุทฺธ  ตั้งชื่อว่าสมาส นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ 
วิสุทฺธฺ ลบวิภัตติ เตส  วิภตฺติโย โลปา จ 
วิสุทฺธ ท าสระให้เป็นปกต ิ ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส 

วิสุทฺธ 
เพราะเป็นสมาส จึงท าให้เป็น
เหมือนนามอีกครั้ง 

ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 

วิสุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิสุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิสุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิสุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
ส าเร็จรูปเป็น วิสุทฺธ  
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กระบวนการสร้างค าว่า กรุณา มาจาก กิร-ธาตุ มีความหมายว่า ซัดไป,แผ่ไป ฯ  
กร-ธาตุ มีความหมายว่า ท า ฯ กิ-ธาตุ มีความหมายว่า เบียดเบียน ฯ  

ก บทหน้า รุธิ-ธาตุ มีความหมายว่า ปิดกั้น ฯ 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

กิร-ธาตุ 
กิร ตั้ง กิร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
กิร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส (เพ่ิม) 
กิร ฺ+ รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ 

กิรฺ + อุณ ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
กรฺ + อุณ  เปลี่ยน อิ เป็น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส- 

โลปาคมา จ 
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต ิ
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 

กร-ธาตุ 
กร ตั้ง กร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
กร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส (เพ่ิม) 
กรฺ + รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ 

กรฺ + อุณ ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกติ 
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
อีกอย่างหนึ่ง   
กร ตั้ง กร ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
กร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส (เพ่ิม) 
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กรฺ + กุน ลง กุน ปัจจัย กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 
หรือสูตรโมคคัลลานะว่า วรกรวาทรยมุช-
มิถสกากุโน, 

กรฺ + อุณ ลบ กฺ อนุพันธ์ และเปลี่ยน น 
เป็น ณ  
หรือหรือเปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ 

 
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 
รา นสฺส โณ 

กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต ิ
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 

กิ-ธาตุ 
กิ ตั้ง กิ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
กิ + รุณ ลง รุณ ปัจจัย วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต 

หรือ กาเล วตฺตมานาตีเต ณฺวาทโย 
หรือสูตรในสัททนีติว่า กรกิเรหิ รุโณ 

ก + รุณ  เปลี่ยน อิ เป็น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส- 
โลปาคมา จ 

กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต ิ
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 

ก บทหน้า (มาจาก กุส-ธาตุ) + รุธ-ิธาต ุ
กุส ตั้ง กุส ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
กุส ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส (เพ่ิม) 
กุสฺ + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
กุ + อ ลบ สฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส- 

โลปาคมา จ 
กฺ อุ + อ แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 

ปกต ิ
ก น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
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ก + รุธิ ตั้ง รุธิ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว (เพ่ิม) 
ก + รุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 
ก + รุธฺ + ณ ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
ก + รุ + ณ  ลบ ธฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน  ทีฆวิปรีตาเทส- 

โลปาคมา จ 
หรือ   
ก + รุ + ณ  ลง ณ ปัจจัยและลบ ธฺ ท้ายธาตุ สูตรในสัททนีติ กรุธิโต โณ ธโลโป เณ 
กรุณ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
กรุณ + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
กรุณฺ อ + อา แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
กรุณฺ + อา ลบสระหน้า ปกติสระหลัง  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิสรโลเป ตุ 

ปกต ิ
กรุณา น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 

ส าเร็จรูปเป็น กรุณา 
 
 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการสร้างค าให้ส าเร็จในแต่ละขั้นตอน
นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างมาก และขั้นตอนที่
เป็นวิธีการสร้างค าที่ซ้ ากัน ท่านอาจารย์ก็จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการอย่างนี้ในยุคสมัย
ของท่านคงจะมีนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ด้านคัมภีร์สัททาวิเสสอยู่แล้ว จึงอ่านผลงานของท่านได้
อย่างเข้าใจไม่ยากนัก  
    (3) อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา 
    อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 
     อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ แปลว่า อิติ-ศัพท์แสดงชื่อ 
     จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ แปลว่า จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ (เริ่ม
ประโยค) 
     หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ แปลว่า หิ-ศัพท์แสดงวิตถาระ 
     ปจาติ นิปาตสมุทาโย โจทกาโภคสูจโน ฯ เอวสทฺโท ผสฺสาทโย 
นิวตฺเตติ ฯ แปลว่า กลุ่มนิบาตคือ ปิจ แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์) เอว ศัพท์ห้าม
ผัสสะเป็นต้น 
     อถสทฺโท นนุสทฺทสมานตฺโถ ตสฺมา ปุจฺฉาย วตฺตติ ฯ เตน อภิธมฺ
มาวตารฏีกาย นนุ เจตฺถ กามาวจรกุสเล วิยาติอาทิ วุตฺต ฯ แปลว่า อถ-ศัพท์มีความหมายเสมอกับ 
นนุ-ศัพท์ ฯ เพราะเหตุนั้น จึงเป็นไปในการถาม ดังนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวว่า นนุ เจตฺถ 
กามาวจรกุสเล วิย เป็นต้น ฯ” 
     หิสทฺโท ทฬฺหี ฯ แปลว่า ห-ิศัพท์เป็นทัฬหี (ย้ าความ) 
     เอวสทฺโท นานตฺถ นิวตฺเตติ ฯ แปลว่า เอว-ศัพท์ห้ามความหมาย
ต่าง ๆ 
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     ยถาติ อุปมา ฯ แปลว่า ยถา-ศัพท์เป็นค าอุปมา 
     ปสทฺโท โจทกาโภคสูจโน ฯ แปลว่า ปิ-ศัพท์แสดงโจทกาโภคะ 
(จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์) 
     ปสทฺโท สุกฺขวิปสฺสก อเปกฺขติ ฯ แปลว่า ปิ-ศัพท์มองหาสุกข- 
วิปัสสกะ 
     ทุติยนเย จสทฺโท สมุจฺจโย ฯ แปลว่า จ-ศัพท์ในนัยที่ 2 เป็นสมุจจ
ยะ (รวบรวม) 
    (4) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคภาษาบาลี ดังข้อความ
ว่า 
    ตทญฺ ตฺตานนฺติ ลาภสกฺการาทีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ลาภ...จิตฺตสฺสาติ 
เทสนาติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยาน...เขนาติ เทสนาติ ปเท ตติยาวิเสสน  ฯ สพฺพ...เทสนาติ สญฺ  ี ฯ ปโยโค 
นามาติ สญฺ า ฯ 
     บทว่า ตทญฺ ตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ลาภสกฺการาท-ิ ฯ 
     บทว่า ลาภสกฺการทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า 
เทสนา ฯ 
      บทว่า ยานตฺตยมเุขน เป็นบทตติยาวิเสสนะในบทว่า เทสนา ฯ 
      บทว่า สพฺพทุกฺขนิยฺยาทิกธมฺมเทสนา เป็นบทสัญญี ฯ 
      บทว่า ปโยโค นาม เป็นบทสัญญา ฯ 
     อิตรถาติ สตีติ ปเท ภาววนฺต ฯ สตีติ ปริยตฺตนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา ฯ 
รุปฺ...เนวาติ ปริยตฺตนฺติ ปเท กรณ ฯ ปริยตฺตนฺติ กตฺตุวาจก กิริยาปท ฯ อิตีติ กินฺติ ปเท เหตุ ฯ กินฺติ 
ลิงฺคตฺโถ ฯ สีตาทิคฺคหเณนาติ กินฺติ ปเท สหาทิโยคตติยา ฯ 
      บทว่า อิตรถา เป็นบทภาวะในบทว่า สติ ฯ  
      บทว่า สติ เป็นบทลักขณกิริยาในบทว่า ปริยตฺต  ฯ  
      บทว่า รุปฺปตีติ อวิเสสวจเนเนว เป็นบทกรณะในบทว่า ปริยตฺต  ฯ  
      บทว่า ปริยตฺต  เป็นกิริยาบท กัตตุวาจก ฯ  
      อิติ-ศัพท์ เป็นบทเหตุในบทว่า กึ ฯ  
      บทว่า กึ เป็นลิงคัตถะ ฯ  
      บทว่า สีตาทิคฺคหเณน เป็นบทสหาทิโยคตติยา ในบทว่า กึ ฯ 
     เตสนฺติ วตฺถูติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ จตุนฺนมฺปีติ เตสนฺติ  ปทสฺส วิเสสน ฯ 
วตฺถุภูตานิ  อุปา...ปาเนวาติ ปททฺวย จกฺขฺวาทีนีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ จกฺขฺวาทีนีติ ลิงฺคตฺโถ ฯ ตถาติ นิ
ปาโต ฯ อาร...  นิปีติ รูปาทีนีติ ปทสฺส วิเสสน ฯ รูปาทีนีติ ลิงฺคตฺโถ ฯ 
      บทว่า เตส  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า วตฺถุ ฯ  
      บทว่า จตุนฺนมฺปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า เตส  ฯ  
      สองบทว่า วตฺถุภูตานิ อุปาทารูปาเนว เป็นบทวิเสสนะของบทว่า 
จกฺขฺวาทีนิ ฯ  
      บทว่า จกฺขฺวาทีนิ เป็นลิงคัตถะ ฯ  
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      ตถา-ศัพท์ เป็นนิบาต ฯ  
      บทว่า อารมฺมณภูตานิปิ เป็นบทวิเสสนะของบทว่า รูปาทีนิ ฯ  
      บทว่า รูปาทีนิ เป็นลิงคัตถะ ฯ 
     อปจาติ วุตฺเต ปุพฺพนยาวลมฺโภ นโยว คมฺยเตติ วจนโต ปุริมนเยน ตุลฺย
พลนฺติ ทฏ พฺพ ฯ แปลว่า พึงก าหนดว่า นิบาตคือ อปิจ มีก าลังเสมอกันกับนัยก่อน เพราะค าว่า เมื่อ
กล่าวว่า อปิจ บุคคลย่อมทราบนัยอันปรารภเนื้อความแรก 
     ข้อความข้างต้นได้อ้างค ากล่าวว่า อปจาติ วุตฺเต ปุพฺพนยาวลมฺโภ 
นโยว คมฺยเต (เมื่อกล่าวว่า อปิจ บุคคลย่อมทราบนัยอันปรารภเนื้อความแรก) แต่ค ากล่าวนี้ไม่ปรากฏ
ในต าราไวยากรณ์ที่จัดพิมพ์ในปัจจุบัน ในคัมภีร์คันถาภรณะและมหาคันถัฏฐิปกรณะอธิบายเรื่องนี้ใน
ลักษณะที่แตกต่างจากข้อความข้างต้นว่า นิบาตทั้งสองศัพท์ คือ อปิจ และ อปโร นโย เป็นนิบาตที่
มิได้ปรารภเนื้อความแรก ดังข้อความว่า 
     วา อถวาติ วุตฺเต ปุพฺเพ นเย สนฺนิสฺสิโต. อปิจาติ วุตฺเต ปุพฺเพ นย - 
ปริจฺจาโคเยว, เสสาติ คมฺยเตติ. แปลว่า เมื่อกล่าวว่า วา และ อถวา ย่อมอาศัยนัยก่อน แต่เมื่อกล่าวว่า 
อปิจ เป็นการสละนัยที่กล่าวไว้ในหนก่อน พึงทราบว่าเป็นความหมายที่เหลือ 
    “อปิจ, อปโร” เทฺว จ วุตฺตา เต นาวลมฺพกา 
    นานตฺถวิกปฺปตฺถา จ ชานิตพฺพา สุธีมตา. 
   บัณฑิตพึงทราบว่า  นิบาตทั้งสองคือ  อปิจ  และ  อปโร (นโย)  เหล่านั้น 
  เป็นนิบาตที่มิได้ปรารภเนื้อความแรก แต่มคีวามหมายว่าด าริเนื้อความต่าง ๆ 
    ตามความเห็นที่กล่าวมานี้ นิบาตทั้งสองข้างต้น แตกต่างจาก วา และ อถ
วา-ศัพท์ ท่านอธิบายว่า อปิจ และ อปโร นโย ที่มีความหมายว่า “อีกอย่างหนึ่ง” มิได้ปรารภ
เนื้อความแรกแล้วสละเนื้อความหลัง กล่าวคือมิได้เสนอให้เลือกเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวเหมือน วา และ อถ วา แต่นิบาตทั้งสองศัพท์นี้ คือ อปิจ และ อปโร นโย แสดงความหมายอ่ืนที่
เป็นไปได้ ทั้งความหมายแรกก็เป็นไปได้ด้วย ความหมายที่กล่าวนี้ก็เป็นไปได้ หรือความหมายใด
ความหมายหนึ่งเพียงความหมายเดียวเป็นความหมายที่ถูกต้อง ส่วนความหมายที่เหลือไม่ถูกต้อง 
ท่านไม่วินิจฉัยไว้ แต่บอกทางเลือกไว้หลาย ๆ อย่าง 
    จ านวนสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนา 
    คัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นคัมภีร์ที่ แสดงวิธีสร้างค าศัพท์ต่าง ๆ อันเป็น
องค์ประกอบของประโยค โดยน าสูตรในคัมภีร์กัจจายนะมาเรียบเรียงใหม่เพ่ือท าตัวรูปได้ง่าย พร้อม
ทั้งจัดหมวดหมู่เป็นระบบเพ่ือให้เรียนรู้ง่าย ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่า “ปทรูปสิทธิ” แปลว่า คัมภีร์
แสดงวิธีสร้างรูปค าให้ส าเร็จเป็นบท โดยลงวิภัตติปัจจัยท้ายศัพท์เดิมคือลิงค์และธาตุแล้วส าเร็จเป็น
บท ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอตามล าดับสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และน าสูตรเฉพาะที่
ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนานี้มาแบ่งตามประเภทของสูตร สรุปว่า ในคัมภีร์โยชนา เฉพาะ
ปริจเฉทท่ี 1 นั้น มีประเภทของสูตรที่ปรากฏ อยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย  
  1. สัญญาสูตร  จ านวน  5 สูตร 
  2. ปริภาสาสูตร  จ านวน  1 สูตร 
  3. วิธิสูตร   จ านวน  228 สูตร 
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  4. อติเทสสูตร  จ านวน  4 สูตร 
       รวมสูตรทั้งสิ้น 238 สูตร  
 ท าให้ทราบได้ว่า พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็น
ปราชญ์ผู้รอบรู้หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของ
ปราชญ์ในสมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนาอันแสดงถึงความรอบ
รู้ของพระญาณกิตติเถระมาแสดงไว้โดยสังเขป 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ความแตกฉานไวยากรณ์บาลี คือ ท่านผู้รจนาได้น ากัจจายนสูตร
เป็นหลักในการประกอบรูปศัพท์ แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาอ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ในบางศัพท์
ที่ไม่อาจประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของคัมภีร์กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่
ท่านอ้างถึงในเรื่องนี้มีมากมาย เช่น คัมภีร์โมคคัลลานะ โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูปสิทธิ สัททนีติ    
ปทมาลา สัททนีติธาตุมาลา สัททนีติสุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธา -     
ลังการฎีกา สัททัตถเภทจินตา และสัททสารัตถชาลินี ตามหลักฐานที่จะน ามาเสนอพอเป็นตัวอย่าง
โดยสังเขป ดังนี้ 
      คัมภีร์โมคคัลลานะ ท่านกล่าวถึงรูปว่า สกทาคามี โดยเปลี่ยน อิ 
ของ สกิ-ศัพท์เป็น อ ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 47) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา 
เป็นต้นย่อมส าเร็จด้วยนิปาตนสูตรนี้) และเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ 
(ปริจเฉทที่ 1 สูตร 44) ว่า มยทา สเร (เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ม, ย และ ท ชิดสระ) ดังข้อความว่า 
      โมคฺคลานพฺยากรณมเตน ปน รูป เอว กาตพฺพ ฯ สกิ อาคามี อิติ   
 ิต ฯ ตทมินาทีนีติ สุตฺเตน อิสฺส อ, มยทา สเรติ นิคฺคหิตสฺส ทาเทโส ฯ 

      ค าอธิบายข้างต้นพบในคัมภีร์โมคคัลลานะและโมคคัลลานปัญจิกา
ว่า สกิ อาคามี สกทาคามี. แปลว่า ผู้มา (สู่กามสุคติภูมิ) คราวเดียว ชื่อว่า สกทาคามี  
      สกทาคามีติ สฺยาทิสมาโส. อิสฺส อตฺต  นิปาตนา. “มยทา สเรติ 
(1/44) นิคฺคหีตสฺส ทกาโร. แปลว่า สกทาคามี-ศัพท์ เป็นสยาทิสมาส (กัมมธารยสมาส) เปลี่ยน อิ 
เป็น อ ด้วยนิปาตนสูตร เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรว่า มยทา สเร (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 44) 
      ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ 
     ท่านผู้รจนาได้ตัดสินความถูกต้องทางหลักภาษาไว้ในบางศัพท์ที่เข้าใจ
ยาก ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ของท่าน ขอยกตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังต่อไปนี้ เช่น ท่านได้กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร มโน สุมโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) โดยอธิบายว่า 
บทวิเสสนะว่า สุนฺทร  แม้มีรูปนปุงสกลิงค์ซึ่งไม่เสมอกับบทวิเสสยะว่า มโน ก็ไม่ผิดหลักภาษา เพราะ
ถือว่าเป็นลิงควิปัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุลลิงค์ว่า สุนฺทโร ก็กล่าวเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า 
สุนฺทร  ดังข้อความว่า 
      สุนฺทร มโนติ กมฺมธารโยฯ สุนฺทรนฺติ นปุสกลิงฺค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ 
มนสทฺโท หิ ปุมนปุสกลิงฺควเสน ทฺวิลิงฺโค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนนฺติ นปุสก ฯ นนุ มโนติ ปท   
อเปกฺขิตฺวา สุนฺทโรติ วตฺตพฺพ กสฺมา เอวมวตฺวา สุนฺทรนฺติ วุตฺตนฺติ ฯ สจฺจ ฯ สุนฺทรนฺติ ปท นปุสกลิงฺค
มโนติ ปุลฺลิงฺเคน สมานาธิกรณ โหตีติ วิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ วุตฺตนฺติ ฯ น หิ อยมาจริโย   
สุนฺทรนฺติ สมานาธิกรณปเทน มโนติ ปทสฺส นปุสกลิงฺคตฺถวิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ สทฺทุทฺธรณ กริ 
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อถโข มโนคเณ ปวตฺตปุลฺลิงฺคาน ปโยเค นปุสกลิงฺคาภาเวนป สมานาธิกรณปทานิ กตฺถจิ โหนฺตีติ    
ทสฺสนตฺถ กริ ฯ 
      แปลว่า รูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร  มโน เป็นกัมมธารยสมาส ฯ บทว่า 
สุนฺทร  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ กล่าวคือ มน ศัพท์มี 2 ลิงค์ คือ ปุงลิงค์และ
นปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ บทว่า มน  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ 
      ถามว่า ท่านควรกล่าวว่า สุนฺทโร โดยมองหาบทว่า มโน มิใช่หรือ 
เหตุใดจึงมิได้กล่าวเช่นนั้น แต่กล่าวว่า สุนฺทร  
      เฉลยว่า ค านั้นจริง ฯ ท่านกล่าวว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ว่า 
บทนปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  มีความหมายเสมอกับบทปุงลิงค์คือ มโน ฯ 
      ท่านอาจารย์รูปนี้มิได้ท าการยกศัพท์ว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้
ความหมายนปุงสกลิงค์ของบทว่า มโน ด้วยบทที่มีความหมายเสมอกันว่า สุนฺทร  แต่กระท าเพ่ือแสดง
ว่า บทที่มีความหมายเสมอกันย่อมมีได้ในที่บางแห่งด้วยความไม่เป็นนปุงสกลิงค์ในตัวอย่างของศัพท์
ปุงลิงค์ที่เป็นไปในมโนคณะ 
     คัมภีร์ไวยากรณ์สายเมียนมาร์และลังกากล่าวว่า ศัพท์ที่เป็นมโนคณะมี
รูปเป็นปุงลิงค์หรือนปุงสกลิงค์ เช่น มโน , มน , วโจ , วจ  วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นมักใช้เป็น
นปุงสกลิงค์ เพราะถือว่ามโนคณะมีสภาพภายในเป็นนปุงสกลิงค์ คือ เป็นนปุงสกลิงค์โดยอัตถลิงค์ 
(ลิงค์โดยความหมาย) แต่มีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ (ลิงค์โดยศัพท์) ด้วยเหตุนี้ ถ้า
ศัพท์ดังกล่าวมีรูปเป็นปุงลิงค์ วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นจึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ได้บ้าง เช่น สุนฺทร  มโน 
(ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) หรือมีรูปเป็นปุงลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกได้บ้าง เช่น สพฺโพปิ มโน มโนทฺวาร  
นาม (แม้จิตทั้งหมดก็ได้ชื่อว่า มโนทวาร) แต่ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นนปุงสกลิงค์ วิเสสนะก็ต้องมีรูป
เป็นนปุงสกลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอน เช่น สนฺต  ตสฺส มน  โหติ (จิตของเขาสงบแล้ว) 
     สภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกนี้อาจเปรียบได้กับชายที่มีใจเป็น
หญิง หรือหญิงที่มีใจเป็นชาย จึงมีสภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนกัน แม้รูปศัพท์ใน
ภาษาบาลีก็มีสภาพภายในและรูปศัพท์ภายนอกต่างกันในบางศัพท์ เช่น 
      โค-ศัพท์ที่มีสภาพภายในเป็นอิตถีลิงค์ได้บ้างเมื่อระบุถึงวัวตัวเมีย 
แต่มีรูปภายนอกเป็นปุงลิงค์ตามที่คัมภีร์พาลาวตารระบุว่าเป็นปุงลิงค์เท่านั้น (แต่คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
กล่าวว่าเป็นได้ทั้งปุงลิงค์และอิตถีลิงค์) จึงมีรูปว่า คาโว ทุยฺหนฺติ, ตาส  ขีร  ปิวิสฺสาม (วัวถูกรีดนมอยู่ 
พวกเราจักดื่มนมของวัวเหล่านั้น) จะเห็นได้ว่า ค าว่า ตาส  เป็นวิเสสนะท่ีใช้เป็นอิตถีลิงค์ของ โค ศัพท์ 
      มาตุคาม-ศัพท์ที่แม้จะมีรูปเป็นปุงลิงค์ก็กล่าวถึงเพศหญิง จึงมี
เนื้อความเป็นอิตถีลิงค์ ชื่อว่าสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดยศัพท์ และบทสรรพนามของ มาตุคาม-ศัพท์ก็ต้อง
ใช้เป็นอิตถีลิงค์ตามเนื้อความที่เป็นเพศหญิง เช่น โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห 
ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล กมฺมนิเย นิสชฺช ํ กปฺเปยฺย (ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการ
ได้กับมาตุคาม สองต่อสอง) จะเห็นว่า ค าว่า เอกาย อันเป็นวิเสสนะของ มาตุคาเมน มีรูปเป็นอิตถี
ลิงค์ ไม่มีรูปเป็นปุงลิงค์ตาม มาตุคาเมน ว่า เอเกน ดังข้อความว่า 
      มโนคณวิเสสนตฺตา นปุสกลิงฺเคน นิทฺทิฏฺ . 
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      แปลว่า การแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ย่อมมีได้เพราะเป็นวิเสสนะของ
มโนคณะ 
      มาตุคามสทฺโท ปุลฺลิงฺครูปิโกปิ สมาโน อิตฺถตฺต  ปกาเสติ . ตสฺส 
สทฺทสฺส ปโยเค ย  สพฺพนามมิกปท  ยุชฺชเต, ตสฺส ลิงฺค  อตฺถสทิส  โหติ. ยถา- โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน 
สทฺธึ เอโกเอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช  กปฺเปยฺย. อิมสฺมึ ปาเ  เอกาย มาตุคาเมนาติ เอก-  
สทฺโท อตฺถมตฺตาเปกฺขาย อิตฺถิลิงฺคิโก โหติ. 
      แปลว่า มาตุคาม-ศัพท์แม้มีรูปปุงลิงค์ ก็แสดงความเป็นอิตถีลิงค์ 
ลิงค์ของบทสัพพนามที่ประกอบในตัวอย่างของศัพท์นั้นมักเสมอกับความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค)์ เช่น 
      โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน 
อล กมฺมนิเย นิสชฺช ํ กปฺเปยฺย. 
      แปลว่า ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับ
มาตุคาม สองต่อสอง 
     ในปาฐะข้างต้น เอก-ศัพท์มีรูปอิตถีลิงค์โดยมองหาเพียงความหมาย (ที่
เป็นอิตถีลิงค)์ ว่า เอกาย มาตุคาเมน 
     สรุปความในเรื่องนี้ว่า มโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์
โดยสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดยศัพท์ แต่โดยอัตถลิงค์คือลิงค์โดยความหมายเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เหมือน 
มาตุคาม-ศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์โดยสัททลิงค์ แต่โดยอัตถลิงค์เป็นอิตถีลิงค์เท่านั้น 
      ส านวนทางภาษาที่เรียกว่า อุปจาระ 
      นอกจากนั้น ท่านผู้รจนาคัมภีร์นี้ได้กล่าวถึงส านวนทางภาษาที่
เรียกว่า อุปจาระไว้หลายแห่ง เช่น ฐานูปจาระ ฐานยูปจาระ และผลูปจาระ ที่จริงแล้วในคัมภีร์อรรถ
กถา ฎีกา และโยชนาต่าง ๆ ท่านประกอบใช้เป็นรูปว่า ฐานูปจาระเป็นต้น แต่ในอภิธัมมัตถวิภาวินี
โยชนา ฉบับมหามกุฏฯ พบรูปว่า ฐานุปจาร, ฐานฺยุปจาร และ ผลุปจาร ผู้วิจัยเข้าใจว่าปาฐะเหล่านั้น
คงจะคลาดเคลื่อนมาจากการจารใบลานผิดต่อ ๆ กันมาหลายร้อยปี 
      ตัวอย่างฐานูปจาระ 
      เอเตน ปเทน ปสาทกาโย านุปจาเรน กาโย นาม มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ 
กโรนฺตีติ ปโยเค วิยาติ าเปติ ฯ 
      แปลว่า ท่านพระสุมังคลาจารย์แสดงให้รู้ด้วยบทนั้นว่า กาย
ประสาทชื่อว่า กาย โดย ฐานูปจาระ ดังตัวอย่างว่า มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ กโรนฺติ (เตียงนอนย่อมท าเสียงโห่) 
      ฐานูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงสถานที่ แต่มุ่งให้หมายถึงสิ่งที่
อาศัย เช่น มญฺจา โฆสนฺติ (เตียงนอนย่อมโห่ร้อง) หรือ มญฺจา อุกฺกุฏฺ  ึ กโรนฺติ (เตียงนอนย่อมท าเสียง
โห่) ค าว่า มญฺจา แม้จะกล่าวถึงเตียงอันเป็นสถานที่ ก็เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่บนเตียง จึงเป็นฐานู
ปจาระ 
      ตัวอย่างฐานยูปจาระ 
      น เกวล  จกฺขุปฺปสาโท จกฺขุ อถโข านฺยุปจาเรน ภมุกฏฺ  ิปริจฺฉินฺโน  
ม สปิณฺโฑ จกฺขูติ วุจฺจตีติ าเปนฺโต จกขุตฺยาทิมาห ฯ 
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      แปลว่า ท่านพระสุมังคลาจารย์จะแสดงให้รู้ว่า จักขุประสาทอย่าง
เดียวมิใช่เรียกว่า จักษุ แต่ก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกคิ้วก็เรียกว่า จักษุ โดยฐานยูปจาระ จึงกล่าว
ว่า จกฺขุ เป็นต้น 
     ฐานยูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัย แต่มุ่งให้หมายถึงสถาน
ที่ตั้ง เช่น ธชา อาคจฺฉนฺติ (ธงเดินมา) ค าว่า ธชา (ธง) แม้จะกล่าวถึงธงอันเป็นสิ่งที่อาศัย ก็เจตนา
หมายถึงทหารถือธงอันเป็นที่อาศัยของธง จึงเป็นฐานยูปจาระ ส่วนอุทาหรณ์ในเรื่องนี้คือประโยคจาก
พระบาลีที่ยกมาอ้างไว้ในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินีว่า 
      จกฺขุ โข ปน มาคนฺทิย รูปาราม  รูปรต  รูปสมฺมุทิต . 
      แปลว่า มาคันทิยะ จักษุรื่นรมย์ในรูป ยินดีในรูป ลุ่มหลงในรูป 
      ค าว่า จกฺขุ (จักษุ) แม้จะกล่าวถึงจักขุประสาทอันเป็นสิ่งที่อาศัย ก็
เจตนาหมายถึงก้อนเนื้อที่ก าหนดด้วยกระดูกคิ้วอันเป็นที่อาศัยของจักขุประสาทอีกด้วย จึงเป็นฐานยู
ปจาระ 
      ตัวอย่างผลูปจาระ 
      รโส ผลุปจาเรน ชีวิต  นาม เสมฺโห คุโฬติ ปโยเค วิย ฯ 
      แปลว่า รสชื่อว่า ชีวิต โดยผลูปจาระ ดังตัวอย่างว่า เสมฺโห คุโฬ 
(เสลดน้ าอ้อย) 
      ผลูปจาระ คือ ส านวนที่กล่าวถึงผลโดยใช้เหตุมาตั้งเป็นชื่อของผล 
เช่น ไข้หวัดนก โดยไข้หวัดเป็นผล นกเป็นเหตุ แต่ใช้เหตุคือนกมาตั้งเป็นชื่อของผลคือไข้หวัด ดังค าว่า 
ติปุส  ชโร (ไข้ทับทิม), เสโมฺห คุโฬ (เสลดเป็นน้ าอ้อย, เสลดน้ าอ้อย) ข้อความนี้หมายถึง ไข้ที่เกิดจาก
การกินทับทิม และเสลดที่เกิดจากการดื่มน้ าอ้อย โดยไข้เป็นผล ทับทิมเป็นเหตุ หรือเสลดเป็นผล 
น้ าอ้อยเป็นเหตุ จึงเป็นการกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุคือทับทิมหรือน้ าอ้อยมาตั้งเป็นชื่อของผลคือไข้หรือ
เสลด จัดเป็นผลูปจาระ ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน รสหรือโอชาไม่ใช่ชีวิตโดยตรง แต่เรียกว่าชีวิตโดยผลูป
จาระเพราะรสหรือโอชาเป็นเหตุให้ชีวิตด าเนินต่อไปได้นั่นเอง จึงเป็นการกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุคือรส
หรือโอชามาตั้งเป็นชื่อของผลคือชีวิต 
     (2) ความแตกฉานไวยากรณ์สันสกฤต  คือ ท่านผู้รจนาได้อ้างถึง
ไวยากรณ์สันสกฤตในที่บางแห่ง เช่น 
      การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ในภาษาสันสกฤต ดังข้อความว่า 
      ปาลิ วิส เย  ครุสทฺ โท เยว อิจฺฉิต พฺ โพ  คารโว จ นิ วาโต  จาติ           
สวุฑฺฒิกสฺส ตทฺธิตนฺตปทสฺส ทสฺสนโต ฯ สกฺกฏภาสาวิสเย ปน คุรุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ตถาหิ ครติ 
นิครติ สิสฺเสสุ สิเนหนฺติ คุรุ คฺร นิครเณ กุโตฺรตพพฺ อุจฺเจติ สุตฺเตน กุปจฺจโย อเนเนว คฺรการสฺส อุร   
เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา กโลโป นเย ฯ อถวา คฺร นิครเณ วชาทีหีติอาทินา อุ เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา รกาเร 
อุราเทเส คุรุนฺติป อตฺถิ เอว สติ สกฺกฏภาสาโต นย คเหตฺวา คุรุนฺติ วุตฺต ฯ 
      แปลว่า ทางภาษาบาลี นิยมใช้ ครุ ศัพท์ เพราะพบบทที่มีตัทธิต
ปัจจัย อยู่ท้ายที่ท าการวุทธิว่า คารโว จ นิวาโต จ ฯ ส่วนทางภาษาสันสกฤต นิยมใช้ คุรุ ศัพท์แน่นอน 
ฯ กล่าวโดย ละเอียดว่า ชื่อว่าคุรุ เพราะราดรดความรักไปในศิษย์ทั้งหลาย, คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า 
ราดรด, ลง กุ ปัจจัย ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, เปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, ลบ กฺ 
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อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ, น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย 
ปร  ยุตฺเต, อีกอย่างหนึ่ง เป็น คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ    
ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต, เมื่อเปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ จึงมี
รูปเป็น คุรุ ได้บ้าง, ดังนั้น จึงกล่าวว่า ครุ โดยถือเอานัยจากภาษาสันสกฤต 
      ท่านแสดงการประกอบรูปศัพท์ คุรุ 2 ประการ คือ 
       (1) คฺร-ธาตุ + กุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร และ
ลบ ก อนุพันธ์ จึงได้รูปว่า คุรุ 
       (2) คฺร-ธาตุ + อุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร จึงได้
รูปว่า คุรุ 
      การอ้างว่า คหน-ศัพท์ในความหมายว่า ป่าชัฏ มีใช้ในคัมภีร์อมร
โกษซึ่งนับเข้าในคัมภีร์นิฆัณฑุฝ่ายสันสกฤต (กัณฑ์ที่ 4 วรรค 14 คาถา 1) ดังข้อความว่า 
      อมรโกเสป อฏพฺยร  ฺ วิปน กานน คหน วนนฺติ อมรสีเหน วุตฺต ฯ 
      แปลว่า แม้ในคัมภีร์อมรโกษ ท่านอมรสิงหะได้กล่าวว่า 
      อฏพฺยร  ฺ วิปน กานน คหน วน . 
      ความหมายว่า ป่า : อฏพ,ี อรญฺ , วิปิน, กานน, คหน, และ วน 
      มีข้อความเต็มจากต้นฉบับสันสกฤตดังต่อไปนี้ 
      อฏวฺยรณฺย  วิปิน  คหน  กานน  วนมฺ. 
      ความหมายว่า ป่า : อฏวี, อรญฺ , วิปิน, คหน, กานน และ วน 
      มีข้อสังเกตว่า ต้นฉบับสันสกฤตใช้เป็น อฏวี-ศัพท์ เหมือนบาลี แต่
คัมภีร์โยชนานี้ใช้เป็น อฏพี-ศัพท์ ผู้วิจัยเห็นว่าทั้งสองศัพท์ถูกต้อง เพราะอักษร ว และ พ ในอักษรเท
วนาครีคล้ายคลึงกันมาก และสามารถใช้แทนกันได้อีกด้วย คงเป็นเพราะว่าชาวอินเดียเห็นว่าอักษรทั้ง
สองออกเสียงคล้ายกันและมีสะกดอักษรคล้ายกัน จึงใช้แทนกันได้นั่นเอง นอกจากนั้น บาทคาถาว่า 
กานน คหน วน  ควรมีรูปว่า คหน กานน วน  ตามต้นฉบับสันสกฤต จึงจะถูกต้อง เข้าใจว่าค าว่า คหน  
และ กานน  คงจะวางสลับกันด้วยการจารอักษรที่ผิดพลาดในสมัยก่อน 
     (3) ความช านาญหลักธรรม ท่านได้อธิบายหลักธรรมที่ลุ่มลึกไว้หลาย
แห่ง เช่น 
      ค าอธิบายกายวิญญัติและวจีวิญญัติตามหลักพระอภิธรรม  ดัง
ข้อความว่า 
      ตตฺถ กายทฺวารนฺติ กายวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนกายภาวโต กมฺมาน
ปวตฺติมุขภาวโต จ กายทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน กายวิ  ฺ ตฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อภิกฺกมาทิปฺปวตฺตก-
จิตฺตชสมุฏ านวาโยธาตุสหชรูปกายสนฺถมฺภนสนฺธารณจลนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร กายวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ 
วจีทฺวารนฺติ วจีวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาวโต จ วจีทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน          
วจีวิ  ฺ ตฺตีติ ฯ วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏ านป วีธาตุยา อุปาทินฺนฆฏนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร       
วจีวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ มโนทฺวารนฺติ สพฺพเจตนาสมฺปยุตฺต จิตฺต วุจฺจติ วิเสสโต กุสลากุสล ฯ ต หิ       
สหชาตาน กายวาจงฺคโจปน อสมฺปาปุณิตฺวา ปวตฺตาน สุทฺธมโนกมฺมาน ปวตฺติโอกาสทานโต ทฺวารนฺติ 
ฯ 
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      แปลว่า ในพากย์นั้น บทว่า กายทฺวาร  (กายทวาร) คือ กายวิญญัติ 
ฯ ที่จริงแล้วกายวิญญัตินั้นเรียกว่า กายทวาร เพราะเป็นกายที่เคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม 
ฯ 
      ถามว่า กายวิญญัติคืออะไร 
      เฉลยว่า กายวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการค้ า
จุน ทรงไว้ และเคลื่อนไหวรูปกายที่เกิดร่วมกับวาโยธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การก้าวไปเป็นต้น
ด าเนินไป ฯ 
      บทว่า วจีทฺวาร  (วจีทวาร) คือ วจีวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ววจีวิญญัตินั้น
เรียกว่า วจีทวาร เพราะเป็นสภาวะเคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ 
      ถามว่า วจีวิญญัติคืออะไร 
      เฉลยว่า วจีวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการ
กระทบของอุปาทินนรูปกับปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การเปล่งวาจาด าเนินไป ฯ 
      บทว่า มโนทฺวาร  (มโนทวาร) คือ จิตที่ประกอบกับเจตนาทุกอย่าง 
จัดเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตโดยพิเศษ ฯ จริงอยู่ กุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น เรียกว่า ทวาร (ประตูใจ) 
เพราะให้โอกาสเกิดขึ้นแก่มโนกรรมล้วน ๆ ที่ด าเนินไปโดยไม่ถึงการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทางกาย
และวาจาของธรรมที่เกิดร่วมกัน 
      ค าอธิบายเกี่ยวกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเป็น        
พระโพธิสัตว์หรือในขณะที่พระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้ว ดังข้อความว่า 
      กรุณา ปน ทฺวาทส ป  ฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺตานิ  เจว 
กามาวจรกุสลสเหตุกามาวจรกิริยาจิตฺตานิ จาติ อฏ วีสติจิตฺเตเสฺวว กทาจิ ชายติ ฯ เตสุ จิตฺเตสุ     
จตฺตาริ มหคฺคตกิริยาจิตฺตานิ กามาวจรกุสลมหากิริยาจิตฺตานิ จาติ วีสติจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา   
อิธาธิปฺเปตา ฯ เตสุ จตฺตาริ มหคฺคตกิริยานิ อฏ มหากิริยานีติ ทฺวาทสสุ จิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา พุทฺธ-
ภูตสฺส ภควโต สนฺตาเน ปวตฺตา ฯ จตูสุ ปน มหคฺคตกิริยาจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา มหากรุณาสมาปตฺติ 
นาม ฯ กามาวจรกุสเลสุ ปน ปวตฺตา กรุณา สมุททฺโต มาตรุทฺธรณกาลโต ปฏ าย โพธิสตฺตภูตสฺส 
ภควโต สนฺตาเน ปวตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
      แปลว่า อนึ่ง กรุณาเจตสิก เกิดในจิต 28 ดวง คือ มหัคคตจิต 12 
ดวง เว้น ปัญจมฌานจิต (3 ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ 
(8 ดวง) ฯ ในจิต 28 ดวงเหล่านั้น ในอธิการนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอากรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 20 
ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และมหากิริยาจิต (8 ดวง) ฯ  
      บรรดาจิตเหล่านั้น กรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 12 ดวง คือ มหัคคต
กิริยาจิต 4 ดวง และมหากิริยาจิต 8 ดวง เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผูตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าแล้ว ฯ ส่วนกรุณาเจตสิกที่เกิดในมหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง ชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติ ฯ 
นอกจากนั้น พึงทราบว่า กรุณาเจตสิกท่ีเกิดในกามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) เกิดในกระแสจิตของพระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ทรงช่วยมารดาให้พ้นจากมหาสมุทร ฯ 
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      ค าอธิบายองค์ธรรมของพุทธะโดยเทียบเคียงกับบัญญัติตามหลัก  
พระสูตรและปรมัตถ์ตามหลักพระอภิธรรม ดังข้อความว่า 
      อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภุ าเณน สวาสนาย วิคต-
วิทฺธสฺตนิรวเสสกิเลโส มหาสพฺพ  ฺ  ุต าณาทิอปริเมยฺยคุณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ นาม ฯ โส เอว
ภูโต ขนฺธสนฺตาโน โลเก เอกปุคฺคโลติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต  ฺเหต ภควตา เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมา
โน อุปปฺชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ โส จ เอก-
ปุคฺคโลติ วตฺตพฺโพ ขนฺธสนฺตาโน ป  ฺ ตฺติ จ ฯ ป  ฺ ตฺติ จ อตฺถป  ฺ ตฺติ นามป  ฺ ตฺตีติทุวิธา โหติ ฯ 
ตตฺถ ขนฺธสนตฺาโน อตฺถป  ฺ ตฺติ น นามป  ฺ ตฺติ ฯ อตฺโถ จ ปรมตฺถตฺโถ ป  ฺ ตฺตตฺโถติ ทุวิโธ โหติ ฯ 
เตสุ ป  ฺ ตฺตตฺโถ ฯ ป  ฺ ตฺตตฺเถสุ ขนฺธสนฺตาโน สนฺตานป  ฺ ตฺติ ฯ ปรมตฺถโชติกานามิกาย ปน    
ขุทฺทกปา ฏ กถาย สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหต าณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคมปริภาวิตขนฺธสนฺตาน -      
มุปาทาย ปณฺณตฺติโก สพฺพ  ฺ  ุต าณปทฏ าน วา สจฺจาภิสมฺโพธนมุปาทาย ปณฺณตฺติโก สตฺตวิเสโส 
พุทฺโธ ยถาห พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ    
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาวนฺติ พุทฺธโฆสาจริเยน วุตฺต ฯ 
      แปลว่า อนึ่ง ว่าโดยองค์ธรรม พระพุทธเจ้า คือ กระแสขันธ์ที่อบรม
แล้วด้วยบารมี ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งความเคยชินด้วยสยัมภูญาณ เป็นที่ตั้งของคุณธรรม
อันนับไม่ถ้วนมีมหาสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ฯ กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกใน
โลก ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
      เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปปฺชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส. 
กตโม เอกปุคฺคโล? ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ. -บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อม
เกิดข้ึนเป็นอัจฉริยมนุษย์ บุคคลผู้เป็นเอกคือใคร คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ 
      กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก เป็น
บัญญัติ ฯ ก็บัญญัติ มี 2 ประเภทคือ อัตถบัญญัติ (บัญญัติแสดงเนื้อความ) และนามบัญญัติ (บัญญัติ
แสดงชื่อ) ฯ ในเรื่องนั้น กระแสขันธ์ เป็นอัตถบัญญัติ ไม่ใช่นามบัญญัติ ฯ และเนื้อความก็มี 2 
ประเภท คือ เนื้อความที่เป็นปรมัตถ์ (เนื้อความอันยิ่งยวด) และเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ในเนื้อความ
ทั้งสองนั้น จัดเป็นเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ฯ ในเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ก็จัดเป็นสันตานบัญญัติ 
(บัญญัติแสดงหมู่) อันเป็นกระแสขันธ์ ฯ 
      ส่วนในอรรถกถาของขุททกปาฐะชื่อว่า ปรมัตถโชติกา ท่านพระ
พุทธโฆสาจารย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้า คือ สัตว์โลกผู้พิเศษอันเป็นบัญญัติอาศัยกระแสขันธ์ที่อบรมแล้ว
ด้วยการบรรลุวิโมกข์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุของพระญาณท่ีไม่ถูกสิ่งใดขัดขวาง หรือเป็นบัญญัติอาศัย
การตรัสรู้สัจจะอันเป็นเหตุใกล้ของพระสัพพัญญุตญาณ ดังพระพุทธด ารัสว่า 
      พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ 
สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว . -ค าว่า พุทฺโธ (พระพุทธเจ้า) คือ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่มีครู ได้รู้แจ้งสัจธรรมเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความ
เป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงและความเชี่ยวชาญในทศพลญาณทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งนั้น 
     ดังนั้น ท่านที่สามารถอธิบายความบทบาลีให้ตรงตามพุทธประสงค์
และถูกต้องตามคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ต้องทรงภูมิความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์ที่เป็น



491 
 

เครื่องมือการศึกษาพระพุทธพจน์บทบาลีคือกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งพระญาณกิตติเถระปราชญ์
ล้านนาได้ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์โยชนานี้มาอย่างละเอียดลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ เราท่านที่เป็นอนุชนรุ่น
หลังถ้าไม่ได้ศึกษาตามรอยบุรพาจารย์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วก็ยากที่จะศึกษาผลงานการประพันธ์ของ
ท่านได้อย่างเข้าใจ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญที่น่าสนใจศึกษา
ค้นคว้า ดังนี้ 
  1. บทบาลีในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิง
วิเคราะห์ 
 2. บทบาลีในคัมภีร์อัฏฐสาลินีอัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
 3. บทบาลีในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิง
วิเคราะห์ 
 4. บทบาลีในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา (2) เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์   
สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขต
เมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ ต่อมาได้พักอยู่ที่ เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่ง
มหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้
รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด และมีคัมภีร์ก่อนหน้า
นี้ที่ท่านได้รจนาคือคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัยและคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ท่านรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
เป็นคัมภีร์สุดท้าย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ด
ใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ 
จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ ท่านเป็น
พระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช และเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรัก
กรมพาหุที่ 6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบาย
เรื่องเกี่ยวกับพระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ซ่ึงท่านไดร้จนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 
 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้
ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระนักปราชญ์ล้านนานี้  ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ที่เป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มี 4 ประการ 
คือ (1) วากยานุสัมพันธ์-การสัมพันธ์ประโยค (2) รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการ
ประกอบรูปศัพท์ มีกระบวนการสร้างค าโดยน าสูตรจากกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ   
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เป็นต้น รวมสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 จ านวน 238 สูตร บรรดาสูตรเหล่านั้น วิธิสูตรมีจ านวนมาก
ที่สุด คือ 228 สูตร (3) ความหมายของอุปสัคและนิบาต (4) ความสัมพันธ์ของประโยคภาษาบาลี  
 อนึ่ง พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้
หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของปราชญ์ในสมัยก่อน
จวบจนถึงปัจจุบัน 
ค าส าคัญ บทบาลี โยชนา คัมภีร์สัททาวิเสส 

Abstract 
 This research aims at three objectives; 1) to survey the history of 
Abhidhammatthasangaha and Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā, 2) to 
analyze its Pali terms in Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā based on 
Saddavisesa texts. It was a documentary research. 
 The results of research revealed that the most venerable Anuruddha, an 
southern Indian, was born at Kaveri port, Kancipura, Cola state. Later on, he moved 
to live at Tanjo, Tamba state, near Indian ocean, sometime he stayed at 
Mahameghavana temple near Sovannamali stupa, Anuradhapuri, Sri Lanka. 
Abhidhammatthasangaha was compiled by request of Namba, his closed pupil. There 
were the former scriptures written by him; Paramatthavinicchaya and 
Namarupapariccheda, then the said Abhidhammatthasangaha was composed at last, 
therefore it was compared as a paragon, being well cut and perished, superior than 
the rests of diamond from past until the present. 
 Venerable Ñāṇakittithera of Lanna, was born at Chiangmai province. He 
was elder than Ven. Sirimangalathera and lived at Panasaram (Jackfruit garden) 
located in north-west of Chiangmai. He was a master of Tilokaraja king and went to 
Sri Lanka in the reign of Parakramabahu VI and Bhuvanekabahu VI (1955-2014 B.E.). 
His writing works were totally 8 scriptures concerned with disciplines, Abhidhamma 
and Pali grammar including Abhidhammatthavibhāvini Pañcikā Atthayojanā within 
which was compiled at Panasaram monastery on 2045 B.E. 
 The significance of this Yojana text was that Ñāṇakittithera with great 
knowledge and skills on Buddhist doctrine had proposed the method of composition 
into 4 types; 1) Vākyānusambandha (sentence syntax), 2) analysis form of Samasa, 
Taddhita and Kitaka with word composition which contains of word building process 
by using stanza from various Saddavisesa texts such as Kaccayana etc. with 238 
stanzas in first chapter. Among these stanzas, Vidhisutta appeared mostly counts 228 
in total, 3) meaning of Upasagga and Nipata, 4) relation of Pali sentence. Because of 
his knowledge of Pali and Sanskrit grammar and proficiency on Dhamma and Vinaya, 
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Ñāṇakittithera was able to complete the profound Yojana text and applauded by 
various scholars in the past and even in recent time. 
Keywords: Pali term, Yojana text, Saddavisesa texts 

บทน า  

 บทน า  

 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นหลักฐานได้ศึกษาค้นคว้าจนถึงปัจจุบันนั้น มาจาก
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา คือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิ
ญาณแล้วได้ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ประมวลจัดสรรสงเคราะห์เป็น
หมวดหมู่แล้วเรียกกันว่า พระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
ธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นข้อบังคับ เป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมีข้อก าหนดโทษแก่ผู้
ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นชั้น ๆ ตามโทษานุโทษนั้น เรียกว่าพระวินัยปิฎก พระวินัยนี้เป็น
พ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้รูปร่างงดงาม มีสง่าราศีและกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย จ าแนกเป็น 
5 คัมภีร์คือ คัมภีร์อาทิกรรม ปาจิตตีย์ มหาวรรค จุลลวรรค และปริวาร ธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยยก
บุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางชอบและทางชั่ว มุ่งหมายที่จะให้เวไนยชนได้รู้ความจริงตามโวหารของ
โลกนั้น เรียกว่าพระสุตตันตปิฎก พระสูตรนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้อัธยาศัยสงบและมี
จิตใจแน่วแน่มั่นคง จ าแนกเป็น 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกาย ส่วนธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นส่วน ล้วนแต่เป็นความเป็นจริงอันมีเนื้อความไม่
เปลี่ยนแปลงผันแปร เพ่ือจะได้เห็นแจ้งในสภาวธรรมนั้น ๆ โดยไม่กล่าวอ้างบุคคลมาเป็นส าคัญนั้น 
เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้มีสติว่องไว มั่นคง และมี
ปัญญาหลักแหลม จ าแนกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก 
และมหาปัฏฐาน 
 คัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น ตามหลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถา1 คือพระพุทธเจ้าเสด็จไป
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดสันตุสิตเทพบุตรอดีตพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาที่มาประชุมกันจากหมื่น
จักรวาลตลอดไตรมาส โดยจ าพรรษา ณ สุธรรมสภาและเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสังกัสสนคร
ในวันเพ็ญเดือน 11 การเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเสด็จมาสังกัสสนครนี้เป็น
ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ดังมีพระพุทธเจ้าองค์อ่ืนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์ เช่น 
พระพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร มังคละ โสภิตะ ธรรมทัสสี และพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ   
เป็นต้น 
 ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น บางโอกาสที่ต้องทรงบ ารุง 
รักษาพระสรีระ พระพุทธองค์ก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งมาแสดงพระอภิธรรมแทน 
ส่วนพระพุทธองค์เองก็เสด็จไปบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีปแล้วเสด็จกลับมาฉันที่สระอโนดาต ครั้นแล้ว
ทรงแสดงพระอภิธรรมแก่พระสารีบุตรที่มาเข้าเฝ้าทุกวัน เมื่อท่านฟังแล้วก็ได้น ามาสอนภิกษุ 500 รูป 

                                                           

 1 ส .ส.อ. (บาลี) 1/82/99. ขุ.ธ.อ. (ไทย) 2/2/204. 
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ภายหลังค าสอนของพระสารีบุตรจึงได้มีการจารึกขึ้นเป็นพระอภิธรรมปิฎก 6 คัมภีร์ ในปัจจุบัน 
ยกเว้นกถาวัตถุซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะรจนาตามอุเทศที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลีบุตรติสสะก็ได้สอนพระอภิธรรมตามนัยที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงจัดเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าเช่นกัน 
 เนื่องจากคัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นเรื่องยาก
ส าหรับคนทั่ว ๆ ไป จึงมีคัมภีร์อธิบายขยายความตามล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่คัมภีร์อธิบายระดับคัมภีร์ที่
รองลงมาจากพระไตรปิฎก คือคัมภีร์อรรถกถา 
 คัมภีร์อรรถกถาคืองานที่เขียนอธิบายและตีความพุทธธรรม ตลอดจนมติวินิจฉัยของท่าน
ผู้รู้พุทธาธิบายสมัยต่าง ๆ มีพระสังคีติกาจารย์เป็นต้นจัดท าขึ้นโดยมีชื่อเรียกว่า อัฏฐกถา อรรถกถา 
สังวรรณนา หรือ วรรณนา เมื่อกล่าวโดยความหมายแล้วมี 2 แง่2 คือ 
  1. ด้านหลักการ คือ อรรถกถา หมายถึง ถ้อยค าที่เรียกกันว่า กถามรรค ท าหน้าที่
อธิบายพระบาลีพุทธพจน์เริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา สมด้วยกับค าที่พระธรรมปาล
เถระแห่งอินเดียใต้ ผู้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 กล่าวไว้ในคัมภีร์ธัมมสังคณีอนุฏีกา 
  2. ด้านมุ่งจุดหมาย นอกจากความหมายในเชิงหลักการ คัมภีร์อรรถกถายังมี
ความหมายตามนัยหรือแง่ของจุดมุ่งหมายมี 3 ประการ คือ (1) การอธิบายความ มุ่งที่สาระของพุทธ
ธรรมเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจชัด ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อพระพุทธพจน์ในแง่มุม
ต่าง ๆ เช่น เรื่อง หลักภาษา (ไวยากรณ์) องค์แห่งหลักค าสอน เนื้อหาของข้อธรรม เป็นต้น  (2) การ
พรรณนาความ มุ่งที่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเห็นลักษณะหรือสภาพ แวดล้อมแห่งการเกิดขึ้นของหลักค า
สอนนั้น ๆ ได้แก่ ผู้คน วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยม การเมือง เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางสังคมอีก
มากมาย จึงต้องชักเรื่องราวส่วนอื่น ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น หรือมีความเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับหลักค า
สอนนั้นมาเสริมความออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น (3) การแปลความหรือตีความ เป็นการแสดงทัศนะ
เฉพาะที่ปรากฏอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับหลักค าสอน แต่เป็นเรื่องคติความเชื่อ ค่านิยม หรือความรู้
บางอย่างที่คนในสมัยนั้นยึดถือกันอยู่ อันเป็นความคิดส่วนตนของผู้แต่งคัมภีร์3 
 ดังนั้น ด้วยลักษณะดังที่กล่าวแล้วนี้ อรรถกถาจึงเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญที่ช่วยขยายและ
อธิบายความพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องขึ้น และหากมองในแง่ของจุดมุ่งหมาย ยังหมายเอา
การอธิบายความโดยมุ่งที่สาระของพุทธธรรม การพรรณนาความโดยมุ่งให้ผู้อ่านได้เห็นวัฒนธรรม 
ภาษา ค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และการแปลความหรือตีความเพ่ือแสดงทัศนะเฉพาะเรื่อง โดยไม่
เกี่ยวข้องกับหลักค าสอน  
 คัมภีร์รองมาจากคัมภีร์อรรถกถา คือคัมภีร์ที่เรียกว่า ฎีกา หมายถึงคัมภีร์ที่ รจนาแก้
ข้อความในคัมภีร์อรรถกถาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการอธิบายความหมายและแปลความหมายคัมภีร์
อรรถกถา จัดเป็นล าดับหรือชั้นที่ 3 แห่งการอธิบายความพระพุทธพจน์  

                                                           

 2 จิรภัทร แก้วกู่, คัมภีร์ศัพทศาสตร์บาลี-สันสกฤต, (กรุงเทพมหานคร :โอเดี้ยนสโตร์, 2538), หน้า  
2-3. 
 3 จิรภัทร แก้วกู่, วรรณคดีบาลี, (ขอนแก่น : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 
2542), หน้า 123-124. 
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 นอกจากคัมภีร์อภิธรรม 7 คัมภีร์ รวมถึงอรรถกถา ฎีกา ดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเรื่องทีย่าก ใน
เวลาต่อมา จึงมีคัมภีร์ระดับอนุฎีกาและโยชนามาขยายความเพ่ิมข้ึนอีก โดยเฉพาะ อภิธัมมัตถสังคหะ
ที่แปลว่า รวบรวมเนื้อความของธรรมอันประเสริฐยิ่ง หมายถึง เป็นธรรมที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นชื่อของ
คัมภีร์ที่พระอนุรุทธาจารย์ได้รวบรวมอธิบายความโดยย่อของพระอภิธรรมปิฎก 
 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ เป็นที่นิยมกันในหลายประเทศจึงมีคัมภีร์อธิบายความเพ่ิมเติม
อีก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีคัมภีร์ชั้นโยชนาที่รจนามาอธิบายคัมภีร์ดังกล่าวไว้ 
 คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนาคัมภีร์ฎีกาขึ้น มี
พระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้รจนาสารัตถทีปนี อันเป็น
ฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูป 
ได้รจนาฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านัก
มหาวิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์
เหล่านี้อีกทอดหนึ่ง 
 พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์โยชนาที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา  
 ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ได้มีพระเถระจ านวนหลายรูปที่เป็นนักปราชญ์และเชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลี จนสามารถรจนาคัมภีร์ต่าง ๆ เป็นภาษาบาลี สมกับค าว่า “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาใน
ล้านนา” โดยพระญาณกิตตเิถระชาวเชียงใหม่ไดร้จนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้ถึง 12 เรื่อง 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี เพ่ือรักษาหลักธรรมค า
สอนไว้มิให้คลาดเคลื่อนจากพระพุทธประสงค์ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องมีคู่มือในการค้นคว้าเพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น โครงการวิจัย
เรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษา
เชิงวิเคราะห์ จะเป็นคู่มือการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนด้านภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นงานวิจัยที่ว่าด้วยหลักภาษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี    
ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนชั้นเปรียญธรรมเก้าประโยค ที่จะ
ได้เรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถ- 
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร 
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์สาย  
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พระอภิธรรมที่ใช้เป็นคู่มือการเรียนมีคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยมีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี 
ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 2.  น าบทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา เป็นตัวอย่างประเด็น
ปัญหาการวิเคราะห์ด้านวากยานุสัมพันธ์ ด้านรูปแบบการวิเคราะห์แบบสมาส ตัทธิต และกิตก์ ด้าน
ความสัมพันธ์ของประโยคภาษาบาลี และด้านข้ันตอนการสร้างค าศัพท์ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส 
 3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาแล้วเรียบเรียงบรรยาย
เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 
  5.1.1 เพื่ อศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และคัมภีร์ 
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขต
เมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ เมือวท่ากาเวรินั้นมีชื่อเรียกว่า กาวีรปัฏฏนะบ้าง หรือกาเวรปัฏฏนะบ้าง 
ปัจจุบันก็ยังมีชื่อเรียกว่า กาเวริ (kaveri) เหมือนเดิม ต่อมาท่านได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช (Tanjore) 
แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่งมหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี 
เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้
เป็นศิษย์ใกล้ชิด ก่อนหน้านั้น ท่านได้รจนาคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย คัมภีร์นามรูปปริจเฉทมาก่อนแล้ว 
ทั้งนี้ เพราะการรจนาบาลีในคัมภีร์นามรูปปริจเฉท ไพเราะสละสลวยกว่าคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย 
ภายหลังเมื่อท่านมีประสบการณ์ในการรจนามากขึ้น จึงรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะเป็นคัมภีร์
สุดท้าย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ดใด
ทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 นักวิชาการส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถยืนยันว่า ท่านเกิดในสมัยใด เพราะไม่มีหลักฐานทาง
วรรณกรรมบาลีและสิงหลกล่าวถึง เพียงแต่นักวิชาการชาวสิงหลและเมียนมาร์สันนิษฐานว่า น่าจะ
เกิดก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  1 (พ.ศ. 1696 -1729) เนื่องจากพระสารีบุตรผู้ เป็น
พระสังฆราชในสมัยนั้นได้รจนาต าราแปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่าอภิธัมมัตถ -
สังคหวิตถารวรรณนา จึงสันนิษฐานว่า คัมภีร์ฉบับบาลีต้องรจนาก่อน พ.ศ. 1696 
 G.P. Malalasekera ได้กล่าวไว้ว่า คัมภีร์นี้คงรจนาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7-11 (ราว
พุทธศตวรรษที่ 13-17) 4 ส่วนหนังสือชื่อ A Comprehensive Manual of Abhidhamam (1993) 
มีข้อความกล่าวว่า “พระอนุรุทธาจารย์จะเกิดอยู่ในสมัยใด และได้รจนาคัมภีร์นี้เมื่อใดนั้น ไม่สามารถ
ทราบได้แน่ชัด มีเรื่องเล่าต่อกันว่า ท่านเป็นศิษย์ร่วมส านักกับพระพทธทัตตเถระ ซึ่งอาจหมายถึงว่า
คงอยู่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 (ราวพุทธศตวรรษที่ 11) ตามเรื่องเล่านี้กล่าวว่าทั้งสองท่านได้รจนาคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะและอภิธัมมาวตารขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่พระอาจารย์ของ

                                                           

 4 G.P. Malalasekera. The Pali Literature of Ceylon. Colombo January 1928, p. 167. 
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ท่านซึ่งเมื่อได้อ่านทั้งสองคัมภีร์แล้วให้ความเห็นว่า “พระพุทธทัตตเถระได้เก็บทรัพย์สมบัติไว้มากมาย
เต็มห้องและปิดประตูลั่นดาลไว้ ขณะที่พระอนุรุทธาจารย์ได้เก็บทรัพย์ไว้มากเต็มห้องเช่นกัน หากแต่
ท่านได้เปิดประตูไว้” อย่างไรก็ตาม นักวิชาการปัจจุบันไม่รับรองความเชื่อนี้โดยยังคงพิจารณาตาม
ลักษณะรูปแบบการรจนาและเนื้อความในผลงานของพระอนุรุทธาจารย์ซึ่งแสดงว่าท่านไม่น่าจะเกิด
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 8 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14) และเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดอยู่ในระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) 5 
 พระอนุรุทธาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ ได้กล่าวคาถาแรกตอนต้นคัมภีร์ เพ่ือ
แสดงใจความส าคัญ 5 ประการพร้อมทั้งประโยชน์ ได้แก่ (1) การนอบน้อมพระรัตนตรัย  (2 ) เนื้ อห า
ของคัมภีร์ (3) ลักษณะการรจนาคัมภีร์ (4) ชื่อว่าคัมภีร์ และ (5) จุดมุ่งหมายของการรจนาคัมภีร์6 
 ท าให้ทราบได้ว่า โยชนา คือคัมภีร์ที่อธิบายการสร้างประโยคและแปลความหมาย 
หมายถึงการพรรณนาศัพท์ บทและวากยะ (ประโยค) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
และมีความหมายว่าอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การท าข้อความ (ค า วลี และประโยค) ในที่
นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ คัมภีร์โยชนาได้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ที่ส าคัญพร้อม
กัน 2 ประการคือ(1) ท าหน้าที่ช่วยอธิบายให้กับคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย ในด้านนิรุกติ
ศาสตร์ โดยก าหนดหลักการหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา หรือระบบไวยากรณ์ตัวอย่างที่ชัดเจน 
(2) ท าหน้าที่เป็น “กุญแจ” ส าหรับไขความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา การที่จะมีความรู้สึกมั่นใจว่า 
เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้จ าเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษา 
 คัมภีร์โยชนามีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ได้ประชุมรจนาฎีกาโดยมี    
พระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้ รจนาสารัตถทีปนี ฎีกา 
พระวินัย พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูปได้
รจนาฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านักมหา
วิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์เหล่านี้
อีกทอดหนึ่ง 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์
โยชนาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มี
อาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ จากผลงานของท่านที่รจนาไว้ ท าให้ทราบว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของ
พระเจ้าติโลกราช เชื่อว่าท่านเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรักกรมพาหุที่ 6 
และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ครั้งนั้น ศาสนสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ อยุธยา ลังกา 

                                                           

 5 Bhikkhu Bodhi. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. (1993) p. 16. 
 6 พระคันธสาราภิวงศ์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลและอธิบาย. กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2555, หน้า 127-129. 
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และเมียนมาร์ ด าเนินไปด้วยดี พระสงฆ์ล้านนาเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้อย่างเสรี7 ท่านมีชีวิตอยู่
ในสมัยพระเจ้าติโลกราชและพระเจ้ายอดเชียงราย งานที่ท่านรจนาขึ้นหลังจากสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2020 ล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ
พระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นคัมภีร์อธิบายอภิธัมมัตถวิภาวินีซึ่งรจนาโดยพระสุมังคละชาว
ลังกา ท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 วรรณกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ พระญาณ
กิตติเถระได้รจนาระหว่างปี พ.ศ. 2028-2043 ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่รจนาวรรณกรรมไว้
มากกว่าผู้อ่ืน8 
 5.1.2 เพื่อวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี   
ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์
ที่ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระ นักปราชญ์ล้านนานี้ ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่
ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ทีเ่ป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ 
มีหลักการใหญ่ ๆ 4 ประการ ประกอบด้วย 
  1. วากยานุสัมพันธ์ คือ การสัมพันธ์ประโยค แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ประโยคหลังกับประโยคหน้า เพ่ือให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น เพื่อประโยชน์อะไร หรือเหตุ
ใดจึงกล่าวประโยคหลังนั้น ๆ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ในที่นี้ จะกล่าวถึงประเภทที่พบในคัมภีร์
อรรถกถาและฎีกามากท่ีสุด 2 อย่าง คือ 
   อนุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน นิยมใช้ใน
การเชื่อมประโยคเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ก. ปุพพานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้า ท่านนิยมประกอบใช้ค าว่า เอว  
ฯเปฯ ทสฺเสตฺวา หรือ วตฺวา , ปกาเสตฺวา เป็นต้น โดยมี เอว  อยู่หน้า และปุพพกาลกริยาอยู่ท้าย
ประโยคปุพพานุสนธิ  
   ข. ปรานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหลัง ท่านนิยมประกอบใช้ค าว่า อิทานิ 
ฯเปฯ อาห โดยมี อิทานิ อยู่หน้า และ อาห อยู่ท้ายประโยคปรานุสนธิ หรือมีกรรมและกรณะอยู่ท้าย
ประโยคเป็นรูปว่า อาห ฯเปฯ อาทิ หรือ อาห ฯเปฯ อาทินา ได้บ้าง 
 ประโยคอนุสนธิเช่นนี้นิยมใช้มากในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนาต่าง ๆ แต่ในบาง
แห่งก็มีเฉพาะปรานุสนธิ เพราะท่านผู้รจนาเข้าใจว่าผู้อ่านเข้าใจปุพพานุสนธิได้เองแล้ว จึงไม่กล่าวไว้
โดยตรง 
 ส่วนใหญ่ท่านผู้รจนาโยชนามักแสดงปรานุสนธิเป็นหลัก เพราะท่านคงเข้าใจว่าปุพพานุ -
สนธิของประโยคหน้าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย เพราะเป็นข้อความที่ผู้อ่านได้ศึกษามาแล้ว จึงเน้นการ
แสดงปรานุสนธิของประโยคหลังเป็นหลัก  

                                                           

 7 ลิขิต ลิขิตานนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย , (อนุสรณ์ 
พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์, เชียงใหม่ : ทพิย์เนตรการพิมพ์, 2523). หน้า 10. 
 8 ลิขิต ลิขิตานนท์, ยุคทองแห่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย : ล้านนาไทย, หน้า 106. 
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   ฐปนาติกะ คือ หมวด 3 ที่ขึ้นต้นด้วยฐปนา ได้แก่ ฐปนา ปุจฉา และอาโภคะ นิยม
ใช้ในการเชื่อมบทในประโยคและระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า มีค าอธิบายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
   ก. ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐาน เพ่ือถามค าถาม หรือเพ่ือแสดงข้อ
สงสัยของผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนจะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยคหน้าเป็นฐปนา 
ในที่บางแห่งก็ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 
   ข. ปุจฉา (ค าถาม) คือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนมักประกอบใช้ค าว่า เพราะเหตุ
อะไร (กสฺมา), อย่างไร (กถ ), อะไร (กึ), หรือ (นุ) เป็นต้น 
   ค. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบใจ
ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่ก าลังกล่าวถึง นับว่าสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่าควรจะเป็นอย่างอ่ืนจาก
ข้อความที่กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้ค าว่า มิใช่หรือ (นนุ) ในที่บางแห่งก็ประกอบใช้ค าว่า หรือไร 
(กึ)  
 โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง บางแห่งก็กล่าวถึง       
อาโภคะไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง ส่วนใหญ่ อาโภคะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องคิดค้นเอา
เองว่าควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สลับที่กันได้ตามสมควรแก่เนื้อความใน
สถานที่นั้น ๆ 
  2. รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการประกอบรูปศัพท์ เช่น 
   รูปวิเคราะห์ทวันทวสมาส ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ทวันทวสมาสว่า กรุณา จ ป  ฺ า จ 
กรุณาป  ฺ า9 (พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่า กรุณาปัญญา)  
   รูปวิเคราะห์ตัทธิต ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า ติณฺณ  สมุโห ตย 10 (กลุ่มแห่งสาม 
ชื่อว่า ตยะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วยการลง ณ ปัจจัยเป็นต้นอีกด้วย  
   รูปวิเคราะห์กิตก์ ท่านตั้งรูปวิเคราะห์กิตก์ว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพานีติ ทุกฺ
ขานิ11 (ธรรมชาตอันเหล่าสัตว์พึงอดทนได้ยาก ชื่อว่าทุกขะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วย
การลง  กฺวิ ปัจจัยหลัง ขมุ ธาตุเป็นต้นอีกด้วย  
  ขั้นตอนในการประกอบรูปศัพท์ต่าง ๆ เช่น 
  ขั้นตอนการท าตัวรูป วิสุทฺธ  ศัพท์ที่ปรากฏในใช้ในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 

กระบวนการสร้างค าว่า วิสุทฺธ  มาจาก สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

สุธ ตั้ง สุธ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว 
สุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 
สุธฺ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
สุธฺ + ธ เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
สุทฺ + ธ  เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ 

                                                           

 9 วิ.โยชนา 1/2/8-9. 
 10 วิ.โยชนา 1/44/123. 
 11 วิ.โยชนา 1/44/123-24. 
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สุทฺธ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิ บทหน้า   
วิ + นา หลัง วิ ลง นา วิภัตติ กรเณ ตติยา 
วิ ลบ นา วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ 
วิ  ตั้ง วิ อุปสัคให้เหมือนนาม ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 
วิ + สุทฺธ   
วิ + สุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิ + สุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิ + สุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิ + สุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิสุทฺธ  ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส อมาทโย ปรปเทภิ 
วิสุทฺธ  ตั้งชื่อว่าสมาส นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ 
วิสุทฺธฺ ลบวิภัตติ เตส  วิภตฺติโย โลปา จ 
วิสุทฺธ ท าสระให้เป็นปกต ิ ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส 

วิสุทฺธ 
เพราะเป็นสมาส จึงท าให้เป็น
เหมือนนามอีกครั้ง 

ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 

วิสุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิสุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิสุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพพฺมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิสุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
ส าเร็จรูปเป็น วิสุทฺธ  

 
 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการสร้างค าให้ส าเร็จในแต่ละขั้นตอน
นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างมาก และขั้นตอนที่
เป็นวิธีการสร้างค าที่ซ้ ากัน ท่านอาจารย์ก็จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการอย่างนี้ในยุคสมัย
ของท่านคงจะมีนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ด้านคัมภีร์สัททาวิเสสอยู่แล้ว จึ งอ่านผลงานของท่านได้
อย่างเข้าใจไม่ยากนัก  
  3. อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา 
  อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนานี้ น าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 
   อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ12 แปลว่า อิติ-ศัพท์แสดงชื่อ 
                                                           

 12 วิ.โยชนา 1/277/411. 
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   จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ13 แปลว่า จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ (เริ่มประโยค) 
   หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ14 แปลว่า ห-ิศัพท์แสดงวิตถาระ 
   ปจาติ นิปาตสมุทาโย โจทกาโภคสูจโน ฯ เอวสทฺโท ผสฺสาทโย นิวตฺเตติ ฯ15 
แปลว่า กลุ่มนิบาตคือ ปิจ แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์) เอว ศัพท์ห้ามผัสสะเป็นต้น 
   อถสทฺโท นนุสทฺทสมานตฺโถ ตสฺมา ปุจฺฉาย วตฺตติ ฯ เตน อภิธมฺมาวตารฏีกาย นนุ 
เจตฺถ กามาวจรกุสเล วิยาติอาทิ วุตฺต ฯ16 แปลว่า อถ-ศัพท์มีความหมายเสมอกับ นนุ-ศัพท์ ฯ เพราะ
เหตุนั้น จึงเป็นไปในการถาม ดังนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวว่า นนุ เจตฺถ กามาวจรกุสเล วิย 
เป็นต้น ฯ” 
  4. ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคภาษาบาลี ดังข้อความว่า 
   ตทญฺ ตฺตานนฺติ ลาภสกฺการาทีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ลาภ...จิตฺตสฺสาติ เทสนาติ ปเท 
สมฺพนฺโธ ฯ ยาน...เขนาติ เทสนาติ ปเท ตติยาวิเสสน  ฯ สพฺพ...เทสนาติ สญฺ  ี ฯ ปโยโค นามาติ    
สญฺ า ฯ17 
   บทว่า ตทญฺ ตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ลาภสกฺการาทิ- ฯ บทว่า ลาภ-   
สกฺการทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เทสนา ฯ บทว่า ยานตฺตยมุเขน เป็นบทตติยา-    
วิเสสนะในบทว่า เทสนา ฯ บทว่า สพฺพทุกฺขนิยฺยาทิกธมฺมเทสนา เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ปโยโค นาม 
เป็นบทสัญญา ฯ 
  จ านวนสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทท่ี 1 ของคัมภีร์โยชนา 
  ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอตามล าดับสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และน าสูตรเฉพาะที่
ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนานี้มาแบ่งตามประเภทของสูตร สรุปว่า ในคัมภีร์โยชนา เฉพาะ
ปริจเฉทท่ี 1 นั้น มีประเภทของสูตรที่ปรากฏอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย  
  1. สัญญาสูตร  จ านวน  5 สูตร 
  2. ปริภาสาสูตร  จ านวน  1 สูตร 
  3. วิธิสูตร   จ านวน  228 สูตร 
  4. อติเทสสูตร  จ านวน  4 สูตร 
       รวมสูตรทั้งสิ้น 238 สูตร  
 ท าให้ทราบได้ว่า พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็น
ปราชญ์ผู้รอบรู้หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของ
ปราชญ์ในสมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนาอันแสดงถึงความรอบ
รู้ของพระญาณกิตติเถระมาแสดงไว้โดยสังเขป 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ความแตกฉานไวยากรณ์บาลี คือ ท่านผู้รจนาได้น ากัจจายนสูตรเป็นหลักในการ
ประกอบรูปศัพท์ แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาอ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ในบางศัพท์ที่ไม่อาจ

                                                           

 13 วิ.โยชนา 1/277/411. 
 14 วิ.โยชนา 1/295/427. 
 15 วิ.โยชนา 1/304/434. 
 16 วิ.โยชนา 1/309/438. 
 17 วิ.โยชนา 1/44/124. 
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ประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของคัมภีร์กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่ท่านอ้างถึง
ในเรื่องนี้มีมากมาย เช่น คัมภีร์โมคคัลลานะ โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูปสิทธิ สัททนีติ  ปทมาลา    
สัททนีติ ธาตุมาลา สัททนีติ สุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธาลังการฎีกา 
สัททัตถเภทจินตา และสัททสารัตถชาลินี ตามหลักฐานที่จะน ามาเสนอพอเป็นตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังนี้ 
   คัมภีร์โมคคัลลานะ ท่านกล่าวถึงรูปว่า สกทาคามี โดยเปลี่ยน อิ ของ สกิ-ศัพท์
เป็น อ ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 47) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา เป็นต้นย่อม
ส าเร็จด้วยนิปาตนสูตรนี้) และเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 
44) ว่า มยทา สเร (เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ม, ย และ ท ชิดสระ) ดังข้อความว่า 
   โมคฺคลานพฺยากรณมเตน ปน รูป เอว กาตพฺพ ฯ สกิ อาคามี อิติ    ิต ฯ ตทมินาที
นีติ สุตฺเตน อิสฺส อ, มยทา สเรติ นิคฺคหิตสฺส ทาเทโส ฯ18 
   ค าอธิบายข้างต้นพบในคัมภีร์โมคคัลลานะและโมคคัลลานปัญจิกาว่า สกิ อาคามี 
สกทาคาม1ี9. แปลว่า ผู้มา (สู่กามสุคติภูมิ) คราวเดียว ชื่อว่า สกทาคามี  
   สกทาคามีติ สฺยาทิสมาโส. อิสฺส อตฺต  นิปาตนา. “มยทา สเรติ (1/44) นิคฺคหีตสฺส 
ทกาโร. แปลว่า สกทาคามี-ศัพท์ เป็นสยาทิสมาส (กัมมธารยสมาส) เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วยนิปาตน
สูตร เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรว่า มยทา สเร (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 44) 
  ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ 
  ท่านผู้รจนาได้ตัดสินความถูกต้องทางหลักภาษาไว้ในบางศัพท์ที่เข้าใจยาก ข้อนี้แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ของท่าน ขอยกตัวอย่างโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ เช่น 
ท่านได้กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร มโน สุมโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) โดยอธิบายว่า บทวิเสสนะว่า 
สุนฺทร  แม้มีรูปนปุงสกลิงค์ซึ่งไม่เสมอกับบทวิเสสยะว่า มโน ก็ไม่ผิดหลักภาษา เพราะถือว่าเป็น
ลิงควิปัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุลลิงค์ว่า สุนฺทโร ก็กล่าวเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  ดัง
ข้อความว่า 
  สุนฺทร มโนติ กมฺมธารโยฯ สุนฺทรนฺติ นปุสกลิงฺค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนสทฺโท หิ ปุม-
นปุสกลิงฺควเสน ทฺวิลิงฺโค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนนฺติ นปุสก ฯ นนุ มโนติ ปท อเปกฺขิตฺวา สุนฺทโรติ 
วตฺตพฺพ กสฺมา เอวมวตฺวา สุนฺทรนฺติ วุตฺตนฺติ ฯ สจฺจ ฯ สุนฺทรนฺติ ปท นปุสกลิงฺค มโนติ ปุลฺลิงฺเคน 
สมานาธิกรณ โหตีติ วิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ วุตฺตนฺติ ฯ น หิ อยมาจริโย สุนฺทรนฺติ สมานาธิกรณ-
ปเทน มโนติ ปทสฺส นปุสกลิงฺคตฺถวิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ สทฺทุทฺธรณ กริ อถโข มโนคเณ ปวตฺต
ปุลฺลิงฺคาน ปโยเค นปุสกลิงฺคาภาเวนป สมานาธิกรณปทานิ กตฺถจิ โหนฺตีติ ทสฺสนตฺถ กริ20 ฯ แปลว่า 
รูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร  มโน เป็นกัมมธารยสมาส ฯ บทว่า สุนฺทร  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็น
ปุงลิงค์ ฯ กล่าวคือ มน ศัพท์มี 2 ลิงค์ คือ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ บทว่า 
มน  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ ถามว่า ท่านควรกล่าวว่า สุนฺทโร โดยมองหาบทว่า มโน มิใช่หรือ เหตุใดจึงมิได้
กล่าวเช่นนั้น แต่กล่าวว่า สุนฺทร  เฉลยว่า ค านั้นจริง ฯ ท่านกล่าวว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ว่า บท
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นปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  มีความหมายเสมอกับบทปุงลิงค์คือ มโน ฯ ท่านอาจารย์รูปนี้มิได้ท าการยก
ศัพท์ว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ความหมายนปุงสกลิงค์ของบทว่า มโน ด้วยบทที่มีความหมายเสมอ
กันว่า สุนฺทร  แต่กระท าเพ่ือแสดงว่า บทที่มีความหมายเสมอกันย่อมมีได้ในที่บางแห่งด้วยความไม่เป็น
นปุงสกลิงค์ในตัวอย่างของศัพท์ปุงลิงค์ท่ีเป็นไปในมโนคณะ 
 คัมภีร์ไวยากรณ์สายเมียนมาร์และลังกากล่าวว่า ศัพท์ที่เป็นมโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์หรือ
นปุงสกลิงค์ เช่น มโน, มน , วโจ, วจ  วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นมักใช้เป็นนปุงสกลิงค์ เพราะถือว่ามโน
คณะมีสภาพภายในเป็นนปุงสกลิงค์ คือ เป็นนปุงสกลิงค์โดยอัตถลิงค์ (ลิงค์โดยความหมาย) แต่มีรูป
เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ (ลิงค์โดยศัพท์) ด้วยเหตุนี้ ถ้าศัพท์ดังกล่าวมีรูปเป็นปุงลิงค์ วิ
เสสนะของศัพท์เหล่านั้นจึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ได้บ้าง เช่น สุนฺทร  มโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) หรือมีรูป
เป็นปุงลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกได้บ้าง เช่น สพฺโพปิ มโน มโนทฺวาร  นาม (แม้จิตทั้งหมดก็ได้ชื่อว่า 
มโนทวาร) แต่ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นนปุงสกลิงค์ วิเสสนะก็ต้องมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ตามรูปลักษณ์
ภายนอกแน่นอน เช่น สนฺต  ตสฺส มน  โหติ (จิตของเขาสงบแล้ว) 
 สภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกนี้อาจเปรียบได้กับชายที่มีใจเป็นหญิง หรือหญิงที่มีใจ
เป็นชาย จึงมีสภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนกัน แม้รูปศัพท์ในภาษาบาลีก็มีสภาพ
ภายในและรูปศัพท์ภายนอกต่างกันในบางศัพท์ เช่น 
  โค-ศัพท์ที่มีสภาพภายในเป็นอิตถีลิงค์ได้บ้างเมื่อระบุถึงวัวตัวเมีย แต่มีรูปภายนอกเป็น
ปุงลิงค์ตามท่ีคัมภีร์พาลาวตารระบุว่าเป็นปุงลิงค์เท่านั้น (แต่คัมภีร์ปทรูปสิทธิกล่าวว่าเป็นได้ทั้งปุงลิงค์
และอิตถีลิงค์) จึงมีรูปว่า คาโว ทุยฺหนฺติ, ตาส  ขีร  ปิวิสฺสาม (วัวถูกรีดนมอยู่ พวกเราจักดื่มนมของวัว
เหล่านั้น) จะเห็นได้ว่า ค าว่า ตาส  เป็นวิเสสนะท่ีใช้เป็นอิตถีลิงค์ของ โค ศัพท์ 
  มาตุคาม-ศัพท์ที่แม้จะมีรูปเป็นปุงลิงค์ก็กล่าวถึงเพศหญิง จึงมีเนื้อความเป็นอิตถีลิงค์ 
ชื่อว่าสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดยศัพท์ และบทสรรพนามของ มาตุคาม -ศัพท์ก็ต้องใช้เป็นอิตถีลิงค์ตาม
เนื้อความที่เป็นเพศหญิง เช่น โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล 
กมฺมนิเย นิสชฺช ํ กปฺเปยฺย (ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม สอง
ต่อสอง) จะเห็นว่า ค าว่า เอกาย อันเป็นวิเสสนะของ มาตุคาเมน มีรูปเป็นอิตถีลิงค์ ไม่มีรูปเป็นปุงลิงค์
ตาม มาตุคาเมน ว่า เอเกน ดังข้อความว่า 
  มโนคณวิเสสนตฺตา นปุสกลิงฺเคน นิทฺทิฏฺ 21. แปลว่า การแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ย่อมมี
ได้เพราะเป็นวิเสสนะของมโนคณะ 
  มาตุคามสทฺโท ปุลฺลิงฺครูปิโกปิ สมาโน อิตฺถตฺต  ปกาเสติ. ตสฺส สทฺทสฺส ปโยเค ย  สพฺพ-
นามมิกปท  ยุชฺชเต, ตสฺส ลิงฺค  อตฺถสทิส  โหติ. ยถา- โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห 
ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช  กปฺเปยฺย. อิมสฺมึ ปาเ  เอกาย มาตุคาเมนาติ เอกสทฺโท อตฺถมตฺตา-       
เปกฺขาย อิตฺถิลิงฺคิโก โหติ22. แปลว่า มาตุคาม-ศัพท์แม้มีรูปปุงลิงค์ ก็แสดงความเป็นอิตถีลิงค์ ลิงค์ของ
บทสัพพนามที่ประกอบในตัวอย่างของศัพท์นั้นมักเสมอกับความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค์) เช่น โย ปน 
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ภิกฺขุ มาตุ-  คาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล กมฺมนิเย นิสชฺช ํ กปฺเปยฺย.  แปลว่า 
ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม สองต่อสอง 
 ในปาฐะข้างต้น เอก-ศัพท์มีรูปอิตถีลิงค์โดยมองหาเพียงความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค์) ว่า 
เอกาย มาตุคาเมน 
 สรุปความในเรื่องนี้ว่า มโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดย
ศัพท์ แต่โดยอัตถลิงค์คือลิงค์โดยความหมายเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เหมือน มาตุคาม-ศัพท์ที่เป็น
ปุงลิงค์โดยสัททลิงค์ แต่โดยอัตถลิงค์เป็นอิตถีลิงค์เท่านั้น 
  2. ความแตกฉานไวยากรณ์สันสกฤต คือ ท่านผู้รจนาได้อ้างถึงไวยากรณ์สันสกฤตใน
ที่บางแห่ง เช่น 
  การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ในภาษาสันสกฤต ดังขอ้ความว่า 
  ปาลิวิสเย ครุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ คารโว จ นิวาโต จาติ สวุฑฺฒิกสฺส ตทฺธิตนฺตปทสฺส 
ทสฺสนโต ฯ สกฺกฏภาสาวิสเย ปน คุรุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ตถาหิ ครติ นิครติ สิสฺเสสุ สิเนหนฺติ คุรุ 
คฺร นิครเณ กุโตฺรตพพฺ อุจฺเจติ สุตฺเตน กุปจฺจโย อเนเนว คฺรการสฺส อุร   เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา กโลโป 
นเย ฯ อถวา คฺร นิครเณ วชาทีหีติอาทินา อุ เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา รกาเร อุราเทเส คุรุนฺติป อตฺถิ เอว
สติ สกฺกฏภาสาโต นย คเหตฺวา คุรุนฺติ วุตฺต23 ฯ แปลว่า ทางภาษาบาลี นิยมใช้ ครุ ศัพท์ เพราะพบ
บทที่มีตัทธิตปัจจัย อยู่ท้ายที่ท าการวุทธิว่า คารโว จ นิวาโต จ ฯ ส่วนทางภาษาสันสกฤต นิยมใช้ คุรุ 
ศัพท์แน่นอน ฯ กล่าวโดย ละเอียดว่า ชื่อว่าคุรุ เพราะราดรดความรักไปในศิษย์ทั้งหลาย, คฺร-ธาตุ มี
ความหมายว่า ราดรด, ลง กุ ปัจจัย ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, เปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพ
อุจฺเจ, ลบ กฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ, น าพยัญชนะประกอบกับสระ 
ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต, อีกอย่างหนึ่ง เป็น คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร 
วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต, เมื่อเปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา 
จ จึงมีรูปเป็น คุรุ ได้บ้าง, ดังนั้น จึงกล่าวว่า ครุ โดยถือเอานัยจากภาษาสันสกฤต 
  ท่านแสดงการประกอบรูปศัพท์ คุรุ 2 ประการ คือ 
   (1) คฺร-ธาตุ + กุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร และลบ ก อนุพันธ์ จึงได้
รูปว่า คุรุ 
   (2) คฺร-ธาตุ + อุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร จึงได้รูปว่า คุรุ 
  3. ความช านาญหลักธรรม ท่านได้อธิบายหลักธรรมที่ลุ่มลึกไว้หลายแห่ง เช่น 
  ค าอธิบายกายวิญญัติและวจีวิญญัติตามหลักพระอภิธรรม ดังข้อความว่า 
   ตตฺถ กายทฺวารนฺติ กายวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนกายภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาว-
โต จ กายทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน กายวิ  ฺ ตฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อภิกฺกมาทิปฺปวตฺตกจิตฺตชสมุฏ านวาโย
ธาตุสหชรูปกายสนฺถมฺภนสนฺธารณจลนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร กายวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ วจีทฺวารนฺติ       
วจีวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาวโต จ วจีทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน วจีวิ  ฺ ตฺตี
ติ ฯ วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏ านป วีธาตุยา อุปาทินฺนฆฏนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร วจีวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ 
มโนทฺวารนฺติ สพฺพเจตนาสมฺปยุตฺต จิตฺต วุจฺจติ วิเสสโต กุสลากุสล ฯ ต หิ สหชาตาน กายวาจงฺค-   
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โจปน อสมฺปาปุณิตฺวา ปวตฺตาน สุทฺธมโนกมฺมาน ปวตฺติโอกาสทานโต ทฺวารนฺติ24 ฯ แปลว่า ในพากย์
นั้น บทว่า กายทฺวาร  (กายทวาร) คือ กายวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้วกายวิญญัตินั้นเรียกว่า กายทวาร เพราะ
เป็นกายที่เคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า กายวิญญัติคืออะไร เฉลยว่า กายวิญญัติ 
คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการค้ าจุน ทรงไว้ และเคลื่อนไหวรูปกายที่เกิดร่วมกับวาโยธาตุ
ที่เกิดจากจิตอันท าให้การก้าวไปเป็นต้นด าเนินไป ฯ บทว่า วจีทฺวาร  (วจีทวาร) คือ วจีวิญญัติ ฯ ที่จริง
แล้ววจีวิญญัตินั้นเรียกว่าวจีทวาร เพราะเป็นสภาวะเคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า 
วจีวิญญัติคืออะไร เฉลยว่า วจีวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทบของ          
อุปาทินนรูปกับปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การเปล่งวาจาด าเนินไป ฯ บทว่า มโนทฺวาร  (มโนทวาร) 
คือ จิตที่ประกอบกับเจตนาทุกอย่าง จัดเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตโดยพิเศษ ฯ จริงอยู่ กุศลจิตหรือ
อกุศลจิตนั้น เรียกว่า ทวาร (ประตูใจ) เพราะให้โอกาสเกิดขึ้นแก่มโนกรรมล้วน ๆ ที่ด าเนินไปโดยไม่
ถึงการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทางกายและวาจาของธรรมที่เกิดร่วมกัน 
  ค าอธิบายเกี่ยวกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์หรือใน
ขณะที่พระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้ว ดังข้อความว่า 
   กรุณา ปน ทฺวาทส ป  ฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺตานิ เจว กามาวจรกุสลสเหตุ
กามาวจรกิริยาจิตฺตานิ จาติ อฏ วีสติจิตฺเตเสฺวว กทาจิ ชายติ ฯ เตสุ จิตฺเตสุ จตฺตาริ มหคฺคตกิริยา - 
จิตฺตานิ กามาวจรกุสลมหากิริยาจิตฺตานิ จาติ วีสติจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา อิธาธิปฺเปตา ฯ เตสุ จตฺตาริ 
มหคฺคตกิริยานิ อฏ มหากิริยานีติ ทฺวาทสสุ จิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา พุทฺธภูตสฺส ภควโต สนฺตาเน  
ปวตฺตา ฯ จตูสุ ปน มหคฺคตกิริยาจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา มหากรุณาสมาปตฺติ นาม ฯ กามาวจรกุสเลสุ 
ปน ปวตฺตา กรุณา สมุททฺโต มาตรุทฺธรณกาลโต ปฏ าย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต สนฺตาเน ปวตฺตาติ 
เวทิตพฺพา25 ฯ แปลว่า อนึ่ง กรุณาเจตสิก เกิดในจิต 28 ดวง คือ มหัคคตจิต 12 ดวง เว้น ปัญจม -
ฌานจิต (3 ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายสเหตุกะ (8 ดวง) ฯ ใน
จิต 28 ดวงเหล่านั้น ในอธิการนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอากรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 20 ดวง คือ 
มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และมหากิริยาจิต (8 ดวง) ฯ บรรดาจิตเหล่านั้น 
กรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 12 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง และมหากิริยาจิต 8 ดวง เกิดในกระแส
จิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผูตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ฯ ส่วนกรุณาเจตสิกที่เกิดในมหัคคตกิริยาจิต 
4 ดวง ชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติ ฯ นอกจากนั้น พึงทราบว่า กรุณาเจตสิกที่เกิดในกามาวจรกุศลจิต   
(8 ดวง) เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่ทรงช่วยมารดาให้พ้นจาก
มหาสมุทร ฯ 
สรุป 
 พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ แคว้น
โจฬะ ต่อมาได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่งมหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่
วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถ -
สังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด คัมภีร์นี้เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่ผ่านการ
เจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
                                                           

 24 วิ.โยชนา 1/59/152-53. 
 25 วิ.โยชนา 1/2/6-7. 
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 พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ 
จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ ท่านเป็น
พระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช และเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรัก
กรมพาหุที่ 6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบาย
เรื่องเกี่ยวกับพระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ หนึ่งในนั้น คือคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ซ่ึงท่านไดร้จนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 
 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้
ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระนักปราชญ์ล้านนานี้  ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ที่เป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มี 4 ประการ 
คือ (1) วากยานุสัมพันธ์-การสัมพันธ์ประโยค (2) รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการ
ประกอบรูปศัพท์ มีกระบวนการสร้างค าโดยน าสูตรจากกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ   
เป็นต้น รวมสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 จ านวน 238 สูตร บรรดาสูตรเหล่านั้น วิธิสูตรมีจ านวนมาก
ที่สุด คือ 228 สูตร (3) ความหมายของอุปสัคและนิบาต (4) ความสัมพันธ์ของประโยคภาษาบาลี  
 อนึ่ง พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้
หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของปราชญ์ในสมัยก่อน
จวบจนถึงปัจจุบัน 
 การศึกษาบทบาลีได้อย่างเข้าใจและตรงตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นต้องศึกษา
หลักภาษาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มี 4 กลุ่ม ท่านที่สามารถอธิบายความบทบาลีให้ตรงตามพุทธ
ประสงค์และถูกต้องตามคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ต้องทรงภูมิความรู้ความแตกฉานใน
คัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือการศึกษาพระพุทธพจน์บทบาลีคือกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งพระญาณกิตติเถระ
ปราชญ์ล้านนาได้ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์โยชนานี้มาอย่างละเอียดลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ เราท่านที่เป็น
อนุชนรุ่นหลังถ้าไม่ได้ศึกษาตามรอยบุรพาจารย์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วก็ยากที่จะศึกษาผลงานการ
ประพันธ์ของท่านได้อย่างเข้าใจ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา   
 ในการวิจัยเรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีที่น ามาเป็นอุทาหรณ์
ในคัมภีร์โยชนาดังกล่าว เฉพาะปริจเฉทที่ 1 โดยน าบทบาลีที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหวิภาวินี
ฎีกาทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส เริ่มตั้งแต่  วิสุทฺธ-ศัพท์ในคาถาว่า วิสุทฺธ-
กรุณา าณ  เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์บทเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการท าตัวรูปศัพท์ตามสูตร
คัมภีร์สัททาวิเสส และเชื่อมสัมพันธ์ของประโยคในภาษาบาลี 
 ในคัมภีร์โยชนานี้ ท่านอาจารย์เริ่มต้นด้วยการตั้งรูปวิเคราะห์ แล้วพรรณนาถึงการสร้าง
รูปศัพท์ด้วยกระบวนการการใช้สูตรไวยากรณ์เป็นต้น แล้วสรุปลงด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ของประโยค 
ดังนี้ 
  -รูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน สุชฺฌตีติ วิสุทฺธ  ความว่า พระกรุณาและพระญาณ ใด ย่อม
หมดจดจากกิเลสมีราคะเป็นต้น โดยพิเศษ เพราะปราศจากความเศร้าหมองและความลุ่มหลง เพราะ
เหตุนั้น พระกรุณาและพระญาณ นั้น ชื่อว่าวิสุทธะ ฯ 
  -ขั้นตอนการท าตัวรูป วิสุทฺธ  ศัพท์ที่ปรากฏในใช้ในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 

กระบวนการสร้างค าว่า วิสุทฺธ  มาจาก สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

สุธ ตั้ง สุธ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว 
สุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 
สุธฺ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
สุธฺ + ธ เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
สุทฺ + ธ  เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ 
สุทฺธ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิ บทหน้า   
วิ + นา หลัง วิ ลง นา วิภัตติ กรเณ ตติยา 
วิ ลบ นา วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ 
วิ  ตั้ง วิ อุปสัคให้เหมือนนาม ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 
วิ + สุทฺธ   
วิ + สุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิ + สุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิ + สุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 
วิ + สุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
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ปกต ิ
วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิสุทฺธ  ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส อมาทโย ปรปเทภิ 
วิสุทฺธ  ตั้งชื่อว่าสมาส นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ 
วิสุทฺธฺ ลบวิภัตติ เตส  วิภตฺติโย โลปา จ 
วิสุทฺธ ท าสระให้เป็นปกต ิ ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส 

วิสุทฺธ 
เพราะเป็นสมาส จึงท าให้เป็น
เหมือนนามอีกครั้ง 

ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 

วิสุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิสุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิสุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิสุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
ส าเร็จรูปเป็น วิสุทฺธ  

  -การเชื่อมสัมพันธ์กันของค าในประโยคต่าง ๆ เช่น  
    วิสุทฺธกรุณา าณ  พุทฺธ  สมฺพุทฺธปูชิต  
    ธมฺม  สทฺธมฺมสมฺภูต  นตฺวา สงฺฆ  นิรงฺคณ  ฯ 
   มีการสัมพันธ์กัน ดังนี้ บทว่า อห  เป็นสุทธกัตตา ในบทว่า นตฺวา ฯ บทว่า วิสุทฺธ-
กรุณา าณ  เป็นบทตุลยาธิกรณวิเสสนะ ของบทว่า พุทฺธ  ฯ บทว่า พุทฺธ  เป็นอวุตตกัมมะในบทว่า   
นตฺวา ฯ บทว่า สมฺพุทฺธปูชิต  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า ธมฺม  ฯ บทว่า ธมฺม  เป็นบทกรรมในบทว่า  
นตฺวา ฯ สองบทว่า สทฺธมฺมสมฺภูต  นิรงฺคณ  เป็นบทวิเสสนะของบทว่า สงฺฆ  ฯ บทว่า สงฺฆ  เป็นบท
กรรมในบทว่า นตฺวา ฯ บทว่า นตฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยาในบทว่า วณฺณยิสฺส  ฯ บทว่า วณฺณยิสฺส  
เป็นอาขยาตบท กัตตุวาจก ฯ  
 สถาบันการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท เอก ในรายวิชา ภาษาบาลี อภิธาน ฉันทลักษณ์เบื้องต้น และ
อลังการบาลีเบื้องต้น ประกอบด้วยสถานศึกษาเหล่านี้ คือ 
  -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี สามารถน าชุด
ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย คือ คัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาลี แนวทางการวิเคราะห์บท
บาลีในพระไตรปิฎก และบทบาลีในคัมภีร์ภาษาบาลี อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าผลการศึกษา
มาก าหนดเป็นนโยบายในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
  -แม่กองบาลีสนามหลวง และส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงของ
คณะสงฆ์ สามารถน าชุดความรู้จากการวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม 
มีคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา เป็นต้น ทั้งนี้ก าหนดให้นักเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้หลักไวยากรณ์บาลี 
อันเป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
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  -นักวิชาการและบุคคลทั่วไป สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์บทบาลีตาม
แนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
 2. กิจกรรมด้านวิชาการ  
  -คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา เป็นคัมภีร์ใช้เป็นคู่มือการเรียนบาลี
เปรียญธรรมเก้าประโยคในปัจจุบัน ซ่ึงท่านผู้รจนาได้น ากัจจายนสูตรเป็นหลักในการประกอบรูปศัพท์ 
แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาอ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ในบางศัพท์ที่ไม่อาจประกอบรูปศัพท์ตามวิธี
ของคัมภีร์กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่ท่านอ้างถึงในเรื่องนี้มีมากมาย เช่น 
คัมภีร์โมคคัลลานะ โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูปสิทธิ สัททนีติ ปทมาลา สัททนีติ ธาตุมาลา สัททนีติ 
สุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธาลังการฎีกา สัททัตถเภทจินตา และสัทท -
สารัตถชาลินี ล้วนเป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาภาษาบาลีที่ประเทศไทยเรา
ขาดช่วงไป ทั้งที่ โดยความเป็นจริง บุรพาจารย์ได้ศึกษาสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ และในปัจจุบันก็มีส านักเรียนหลายแห่งที่ก าลังฟ้ืนฟูการเรียนคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส
เหล่านี้ที่เราได้ยินกันว่า มูลกัจจายน์ ดังนั้น ในรายงานวิจัยนี้ จึงได้ท าการวิเคราะห์และวินิจฉัยบทบาลี
เหล่านี้ โดยใช้คัมภีร์หลักภาษาจากคัมภีร์สัททาวิเสสเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว 
  -มีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าและการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี โท และ 
เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการศึกษาอิสระ การจัดสัมมนา การอนุรักษ์คัมภีร์บาลีสัททาวิเสสเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้
ตระหนักถึงพระธรรมค าสอนต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของบทบาลีพระไตรปิฎก เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว 
ผู้สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
  -มีการหารือและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพระเถรานุเถระ ผูบริหาร
และบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการ
อนุรักษ์คัมภีร์บาลีสัททาวิเสส โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทบาลีพระไตรปิฎกใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กจิกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

1. เพ่ือศึกษา
ประวัติความ
เป็น มาของ
คัมภีร์
อภิธัมมัตถ
สังคหะและ
คัมภีร์
อภิธัมมัตถ   
วิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา   

ทราบว่า  
 -พระอนุรุทธาจารย์ ท่าน
เป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมือง
ท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ 
แคว้นโจฬะ ได้รจนาคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของ
ร้องของนัมพอุบาสกผู้ เป็น
ศิ ษ ย์ ใ ก ล้ ชิ ด  คั ม ภี ร์ นี้
เปรียบเสมือนเพชรน้ าเอกที่
ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่าง
ดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้
ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 -พระญาณกิตติเถระแห่ง
ล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ 
มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลา
จารย์ จ าพรรษาอยู่วัดปนสา
ราม (สวนต้นขนุน) ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
นครเชียงใหม่ ท่านเป็นพระ
อาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช 
และเคยไปศึกษาที่ประเทศ
ลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุง
ลังกาปรักกรมพาหุที่ 6 และ
พระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 
1955-2014) ผลงานของท่าน
ที่ได้รจนาคัมภีร์อธิบายเรื่อง
เกี่ยวกับพระวินัยพระอภิธรรม 
และบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 

ข้อที่ 1 ท าให้ทราบประวัติความ
เป็นมาของพระอนุรุทธา
จารย์ผู้รจนาคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะ และพระ
ญาณกิตติเถระผู้รจนาคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา 
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8 คัมภีร์ หนึ่งในนั้นคือคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี  ปัญจิกา 
อัตถโยชนา ซึ่งท่านได้รจนา
คัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ 
พ.ศ. 2045 

 ทราบว่า  
 -โย ช น า  คื อ คั ม ภี ร์ ที่
อธิบายการสร้างประโยคและ
แปลความหมาย คัมภีร์โยชนา
ได้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ที่
ส าคัญพร้อมกัน 2 ประการคือ 
 (1) ท าหน้าที่ช่วยอธิบาย
ให้กับคัมภีร์อรรถกถาและ
ฎีกาทั้งหลาย ในด้านนิรุกติ
ศาสตร์ โดยก าหนดหลักการ
หรือระเบียบแบบแผนการใช้
ภาษา หรือระบบไวยากรณ์
ตัวอย่างที่ชัดเจน  
 ( 2 )  ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น 
“กุญแจ” ส าหรับไขความใน
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกา การ
ที่จะมีความรู้สึกมั่นใจว่า เรา
จ ะ เข้ า ใจ อย่ า งถ่ อ งแ ท้ ได้
จ าเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่าวนี้
เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
การศึกษา 

ข้อที่ 1 ท าให้ทราบหลักการส าคัญ
ในการรจนาคัมภีร์สายภาษา
บาลีมีคัมภีร์โยชนาเป็นต้น 

2. เพ่ือวิเคราะห์
บทบาลีตามสูตร
คั มภี ร์ สั ท ท าวิ
เส ส ใน คั ม ภี ร์
อภิธัมมัตถวิภา
วิ นี  ปั ญ จิ ก า 
อัตถโยชนา 
 

ทราบว่า 
 -หลักการส าคัญในการ
รจนาคัมภีร์โยชนา พระญาณ
กิตติเถระนักปราชญ์ล้านนานี้ 
ท่ าน ได้ น า เส น อ เนื้ อ ห าที่
ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถ
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
ที่ เป็นแนวทางในการรจนา
คั ม ภี ร์ โย ชน าฉบั บ นี้  มี  4 
ประการ คือ  

ข้อที่ 2 ท าให้ทราบถึงหลักการ
ส าคัญในการรจนาคัมภีร์
สายภาษาบาลีมีคัมภีร์
โยชนา เป็นต้น 
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 (1) วากยานุสัมพันธ์-การ
สัมพันธ์ประโยค  
 (2) รูปวิ เคราะห์สมาส 
ตัทธิต และกิตก์ กระบวนการ
สร้างค าโดยน าสูตรจากกลุ่ม
คัมภี ร์สัททาวิ เสส มีคัมภี ร์  
กัจจายนะเป็นต้น รวมสูตรที่
ป ร า ก ฏ ใน ป ริ จ เฉ ท ที่  1 
จ านวน 238 สูตร บรรดาสูตร
เหล่านั้น วิธิสูตรมีจ านวนมาก
ทีสุ่ด คือ 228 สูตร  
 (3 ) ค ว าม ห ม าย ข อ ง    
อุปสัคและนิบาต  
 (4) ความสัมพันธ์ของ
ประโยคภาษาบาลี 

 ทราบว่า  
 พระญาณกิตติเถระเป็นผู้
แตกฉานไวยากรณ์บาลีและ
สันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้
หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึง
สามารถรจนาคัมภีร์โยชนา
ฉบับนี้ ให้ เป็นที่ยอมรับของ
ปราชญ์ในสมัยก่อนจวบจนถึง
ปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่
ปรากฏในคัมภีร์ โยชนาอัน
แสดงถึงความรอบรู้ของพระ
ญาณกิตติ เถระมาแสดงไว้
โ ด ย สั ง เข ป  3  ป ร ะ ก า ร 
ดังต่อไปนี้ 
 1 .  ค ว า ม แ ต ก ฉ า น
ไวยากรณ์ บาลี  คือ  ท่ านผู้
รจนาได้น ากัจจายนสูตรเป็น
หลักในการประกอบรูปศัพท์ 
แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษา
อ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ใน
บางศัพท์ที่ไม่อาจประกอบรูป

ข้อที่ 2 ท าให้ทราบถึงภูมิความรู้
ความแตกฉานไวยากรณ์
บาลีและสันสกฤต ความเป็น
ปราชญ์ผู้รอบรู้หลักธรรม
วินัยอย่างลึกซึ้งของ      
พระญาณกิตติเถระ 
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ศั พ ท์ ต า ม วิ ธี ข อ ง คั ม ภี ร์       
กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์
นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่
ท่ า น อ้ า ง ถึ ง ใ น เ รื่ อ ง นี้ มี
มากมาย มีคัมภีร์โมคคัลลานะ 
โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูป -
สิ ท ธิ  สั ท ท นี ติ  ป ท ม าล า    
สัททนีติ ธาตุมาลา สัททนีติ 
สุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสา
ฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธา
ลังการฎีกา สัททัตถเภทจินตา 
และสัททสารัตถชาลินี 
 2 .  ค ว า ม แ ต ก ฉ า น
ไวยากรณ์สันสกฤต คือ ท่านผู้
รจน าได้ อ้ างถึ ง ไวย ากรณ์
สันสกฤตในที่บางแห่ง เช่น
การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ใน
ภาษาสันสกฤต เป็นต้น 
 3 .  ค ว า ม ช า น า ญ
หลักธรรม ท่ าน ได้อธิบ าย
หลักธรรมที่ลุ่มลึกไว้หลายที่
หลายแห่งด้วยกัน 

3. ข้อเสนอแนะ
อ่ืน 

ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคัมภีร์
บาลีสัททาวิเสสจากคัมภีร์
ภาษาบาลีมีคัมภีร์โยชนาที่
บุรพาจารย์ได้รจนาไว้อันเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิจัย 
   

ข้อที่ 1-2 ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้คัมภีร์บาลี  
สัททาวิเสสอันเป็นมรดกทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับ
คัมภีร์พื้นฐานการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎกและคัมภีร์
บริวารที่ส าคัญยิ่ง ดังที่พระ
โบราณาจารย์กล่าวว่าเป็น
คัมภีร์คู่บารมีพระไตรปิฎก
และรักษาพระไตรปิฎกไว้ 

4. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง 2 ข้อ คือ 

ข้อ 1-2 
 
 

ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการส่งเสริม
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1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็น 
มาของคัมภีร์อภิธัมมัตถ
สังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถ   
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตาม
สูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี  ปัญจิกา 
อัตถโยชนา 

 การจัดการเรียนรู้คัมภีร์
บาลีสัททาวิเสสจากคัมภีร์
ภาษาบาลีมีคัมภีร์โยชนา
เป็นต้นอันเป็นมรดกทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับ
คัมภีร์พื้นฐานการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัญญาเลขที่ ว.292 / 2561 MCU RS 610761292 
ชื่อโครงการ บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา  
 ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
หัวหน้าโครงการ พระมหาโกมล กมโล อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โทรศัพท์ 093-2926941  
 Email : Pali.2015Kamaro@gmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ยังได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งสังคมและการปฏิบัติรูปด้านการ
ศาสนา ในด้านการศาสนานั้น โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นถือเป็น
กุญแจไขไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาอันเป็นความรู้พ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพราะ
กระบวนการการศึกษาในพระพุทธ-ศาสนานั้นมี 3 ขั้น คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จึงจะจบครบ
กระบวนการ ในตอนต้น ปริยัติคือการศึกษาหาความรู้เป็นหัวใจส าคัญเสมือนแผนที่ด าเนินไปสู่
เป้าหมายคือพระนิพพาน แต่ก่อนนั้นมีการศึกษาแบบมุขปาฐะสืบต่อกันมา ครั้นกาลเวลาผ่านไปจึง
มีการบันทึกเป็นคัมภีร์ต่าง ๆ 
 คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นหลักฐานได้ศึกษาค้นคว้าจนถึงปัจจุบันนั้น มา
จากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา คือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตร
สัมโพธิญาณแล้วได้ทรงสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ประมวลจัดสรร
สงเคราะห์เป็นหมวดหมู่แล้วเรียกกันว่า พระไตรปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฎก ธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นข้อบังคับ เป็นระเบียบแบบแผนให้ประพฤติปฏิบัติ โดยมี
ข้อก าหนดโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เป็นชั้น ๆ ตามโทษานุโทษนั้น เรียกว่าพระวินัย
ปิฎก พระวินัยนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะสร้างสรรค์ให้รูปร่างงดงาม มีสง่าราศีและกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย จ าแนกเป็น 5 คัมภีร์คือ คัมภีร์อาทิกรรม ปาจิตตีย์ มหาวรรค จุลลวรรค และปริวาร 
ธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างทั้งในทางชอบและทางชั่ว มุ่งหมายที่จะให้เวไนยชน
ได้รู้ความจริงตามโวหารของโลกนั้น เรียกว่าพระสุตตันตปิฎก พระสูตรนี้เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะ
สร้างสรรค์ให้อัธยาศัยสงบและมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง จ าแนกเป็น 5 นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย 
สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย ส่วนธรรมที่ทรงแสดงไว้เป็นส่วน ล้วนแต่เป็นความ
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เป็นจริงอันมีเนื้อความไม่เปลี่ยนแปลงผันแปร เพ่ือจะได้เห็นแจ้งในสภาวธรรมนั้น  ๆ โดยไม่กล่าว
อ้างบุคคลมาเป็นส าคัญนั้น เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมนี้ เป็นพ้ืนฐานในอันที่จะ
สร้างสรรค์ให้มีสติว่องไว มั่นคง และมีปัญญาหลักแหลม จ าแนกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ 
ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปัฏฐาน 
 คัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น ตามหลักฐานที่ปรากฏในอรรถกถา คือพระพุทธเจ้าเสด็จไป
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดสันตุสิตเทพบุตรอดีตพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาที่มาประชุมกันจาก
หมื่นจักรวาลตลอดไตรมาส โดยจ าพรรษา ณ สุธรรมสภาและเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
มาสังกัสสนครในวันเพ็ญเดือน 11 การเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเสด็จ
มาสังกัสสนครนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ดังมีพระพุทธเจ้าองค์อ่ืนที่ปรากฏใน
คัมภีร์พุทธวงศ์ เช่น พระพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร มังคละ โสภิตะ ธรรมทัสสี และพระพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ เป็นต้น 
 ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น บางโอกาสที่ต้องทรงบ ารุง 
รักษาพระสรีระ พระพุทธองค์ก็ทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งมาแสดงพระอภิธรรมแทน 
ส่วนพระพุทธองค์เองก็เสด็จไปบิณฑบาตท่ีอุตตรกุรุทวีปแล้วเสด็จกลับมาฉันที่สระอโนดาต ครั้นแล้ว
ทรงแสดงพระอภิธรรมแก่พระสารีบุตรที่มาเข้าเฝ้าทุกวัน เมื่อท่านฟังแล้วก็ได้น ามาสอนภิกษุ 500 
รูป ภายหลังค าสอนของพระสารีบุตรจึงได้มีการจารึกขึ้นเป็นพระอภิธรรมปิฎก 6 คัมภีร์ ในปัจจุบัน 
ยกเว้นกถาวัตถุซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะรจนาตามอุเทศที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
 อย่างไรก็ตาม ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลีบุตรติสสะก็ได้สอนพระอภิธรรมตามนัย
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงจัดเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าเช่นกัน 
 เนื่องจากคัมภีร์สายพระอภิธรรมนั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ซึ่งเป็นเรื่องยาก
ส าหรับคนทั่ว ๆ ไป จึงมีคัมภีร์อธิบายขยายความตามล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่คัมภีร์อธิบายระดับคัมภีร์
ที่รองลงมาจากพระไตรปิฎก คือคัมภีร์อรรถกถา 
 คัมภีร์อรรถกถาคืองานที่เขียนอธิบายและตีความพุทธธรรม ตลอดจนมติวินิจฉัยของ
ท่านผู้รู้พุทธาธิบายสมัยต่าง ๆ มีพระสังคีติกาจารย์เป็นต้นจัดท าขึ้นโดยมีชื่อเรียกว่า อัฏฐกถา  
อรรถกถา สังวรรณนา หรือ วรรณนา เมื่อกล่าวโดยความหมายแล้วมี 2 แง่ คือ 
  1. ด้านหลักการ 
   อรรถกถา หมายถึง ถ้อยค าที่เรียกกันว่า กถามรรค ท าหน้าที่อธิบายพระบาลี
พุทธพจน์เริ่มมีปรากฏตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา สมด้วยกับค าที่พระธรรมปาลเถระแห่งอินเดีย
ใต้ ผู้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 กล่าวไว้ในคัมภีร์ธัมมสังคณีอนุฏีกา 
   ค าว่า อรรถกถา มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า อรฺถ + กถา แล้วเปลี่ยน รฺ 
เรผะ เป็น รร ได้รูปเป็นอรรถ แปลว่า อธิบายความ ส่วนค าว่า อฏฺ กถา มีรากศัพท์เดิมมาจากภาษา
บาลีว่า อตฺถ + กถา  อตฺถ ที่แปลว่า เนื้อความ ความหมาย แต่เมื่อจะเข้าสมาสกับ กถา ท่านนิยม
เปลี่ยน ตฺถ เป็น ฏฺ  
   ส่วนอีกค าว่า ส วณฺณนา วณฺณนา หรือ วรรณนา (ส  + วณฺณ + ยุ) แปลว่า 
อธิบาย บรรยาย ขยายความ แต่นักภาษาศาสตร์ส่วนมากนิยมแปลทับศัพท์ว่า พรรณนา ถึงแม้จะใช้
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ในความหมายเดียวกันกับค าว่าอรรถกถา แต่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกันอยู่พอควร การ
แก้ไขความพระบาลีตอนหนึ่ง เรื่องหนึ่ง หรือหมวดหนึ่ง ๆ เรียกว่า วรรณนา เช่น เวรญฺชกณฺฑวณฺณ
นา แปลว่า พรรณนาความเวรัญชกัณฑ์เป็นต้น แต่ถ้ามีการแก้ ไขเรื่องเล็กน้อย ๆ ลงไปอีก ท่าน
เรียกว่า กถา เช่น ป มชฺฌานกถา ว่าด้วยปฐมฌานเป็นต้น การแก้ความเรื่องใหญ่ ๆ เรียกว่า อรรถ
กถา ถ้าแก้ความเป็นหมวดหรือเป็นตอนเรียกว่า วรรณนา และถ้าแก้ความเรื่องย่อย ๆ เรียกว่า กถา 
เพราะ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า อรรถกถา หมายถึงการอธิบาย การบรรยาย การขยายความ หรือการ
แก้ความพระบาลีในพระไตรปิฎกให้ผู้ศึกษาค้นค าสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าใจง่ายขึ้น 
  2. ด้านมุ่งจุดหมาย 
   นอกจากความหมายในเชิงหลักการ คัมภีร์อรรถกถายังมีความหมายตามนั ย
หรือแง่ของจุดมุ่งหมายมี 3 ประการ คือ 
    2.1 การอธิบายความ มุ่งที่สาระของพุทธธรรมเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษา
เกิดความเข้าใจชัด ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อพระพุทธพจน์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เรื่อง หลักภาษา 
(ไวยากรณ์) องค์แห่งหลักค าสอน เนื้อหาของข้อธรรม เป็นต้น 
    2.2 การพรรณนาความ มุ่งที่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเห็นลักษณะหรือสภาพ 
แวดล้อมแห่งการเกิดขึ้นของหลักค าสอนนั้น ๆ ได้แก่ ผู้คน วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยม การเมือง 
เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางสังคมอีกมากมาย จึงต้องชักเรื่องราวส่วนอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น หรือมี
ความเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับหลักค าสอนนั้นมาเสริมความออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น   
    2.3 การแปลความหรือตีความ เป็นการแสดงทัศนะเฉพาะที่ปรากฏอยู่ ไม่
เกี่ยวข้องกับหลักค าสอน แต่เป็นเรื่องคติความเชื่อ ค่านิยม หรือความรู้บางอย่างที่คนในสมัยนั้น
ยึดถือกันอยู่ อันเป็นความคิดส่วนตนของผู้แต่งคัมภีร์ 
 ดังนั้น ด้วยลักษณะดังที่กล่าวแล้วนี้ อรรถกถาจึงเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญที่ช่วยขยายและ
อธิบายความพระไตรปิฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องขึ้น และหากมองในแง่ของจุดมุ่งหมาย ยังหมาย
เอาการอธิบายความโดยมุ่งที่สาระของพุทธธรรม การพรรณนาความโดยมุ่งให้ผู้ อ่านได้เห็น
วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยมในสมัยนั้น ๆ และการแปลความหรือตีความเพ่ือแสดงทัศนะเฉพาะเรื่อง 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักค าสอน  
 คัมภีร์รองมาจากคัมภีร์อรรถกถา คือคัมภีร์ที่เรียกว่า ฎีกา หมายถึงคัมภีร์ที่รจนาแก้
ข้อความในคัมภีร์อรรถกถาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการอธิบายความหมายและแปลความหมายคัมภีร์
อรรถกถา จัดเป็นล าดับหรือชั้นที่ 3 แห่งการอธิบายความพระพุทธพจน์  
 นอกจากคัมภีร์อภิธรรม 7 คัมภีร์ รวมถึงอรรถกถา ฎีกา ดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก 
ในเวลาต่อมา จึงมีคัมภีร์ระดับอนุฎีกาและโยชนามาขยายความเพ่ิมขึ้นอีก โดยเฉพาะ อภิธัมมัตถ
สังคหะที่แปลว่า รวบรวมเนื้อความของธรรมอันประเสริฐยิ่ง หมายถึง เป็นธรรมที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นชื่อ
ของคัมภีร์ที่พระอนุรุทธาจารย์ได้รวบรวมอธิบายความโดยย่อของพระอภิธรรมปิฎก 
 คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ เป็นที่นิยมกันในหลายประเทศจึงมีคัมภีร์อธิบายความ
เพ่ิมเติมอีก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีคัมภีร์ชั้นโยชนาที่รจนามาอธิบายคัมภีร์ดังกล่าวไว้ 
 คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร 
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หรือโปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนาคัมภีร์ฎีกา
ขึ้น มีพระมหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้รจนาสารัตถทีปนี 
อันเป็นฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีก
หลายรูป ได้รจนาฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทส านักมหาวิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการ
รับคัมภีร์เหล่านี้อีกทอดหนึ่ง 
 พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์โยชนาที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา  
 ในรัชกาลพระเมืองแก้ว ได้มีพระเถระจ านวนหลายรูปที่เป็นนักปราชญ์และเชี่ยวชาญใน
ภาษาบาลี จนสามารถรจนาคัมภีร์ต่าง ๆ เป็นภาษาบาลี สมกับค าว่า “ยุคทองแห่งพระพุทธศาสนา
ในล้านนา” โดยพระญาณกิตตเิถระชาวเชียงใหม่ไดร้จนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีไว้ถึง 12 เรื่อง 
 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี เพ่ือรักษาหลักธรรมค า
สอนไว้มิให้คลาดเคลื่อนจากพระพุทธประสงค์ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องมีคู่มือในการค้นคว้าเพ่ิมเติมได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น โครงการวิจัย
เรื่อง บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษา
เชิงวิเคราะห์ จะเป็นคู่มือการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนด้านภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นงานวิจัยที่ว่าด้วยหลักภาษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิ ภาวินี    
ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่
จะได้เรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะและคัมภีร์อภิธัมมัตถ- 
วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา 
อัตถโยชนา 

ผลการวิจัย 
  5.1.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ และคัมภีร์ 
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขต
เมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ เมือวท่ากาเวรินั้นมีชื่อเรียกว่า กาวีรปัฏฏนะบ้าง หรือกาเวรปัฏฏนะบ้าง 
ปัจจุบันก็ยังมีชื่อเรียกว่า กาเวริ (kaveri) เหมือนเดิม ต่อมาท่านได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช (Tanjore) 
แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่งมหาสมุทร บางครั้งก็พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณ
มาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา 
 ช่วงที่ท่านพักอยู่ที่วัมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราชบุรี ประเทศศรีลังกา
นั้น ได้รจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด ก่อนหน้านั้น 
ท่านได้รจนาคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย คัมภีร์นามรูปปริจเฉทมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ เพราะการรจนาบาลีใน
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คัมภีร์นามรูปปริจเฉท ไพเราะสละสลวยกว่าคัมภีร์ปรมัตถวินิจฉัย ภายหลังเมื่อท่านมีประสบการณ์
ในการรจนามากขึ้น จึงรจนาคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะเป็นคัมภีร์สุดท้าย คัมภีร์นี้จึงเปรียบเสมือน
เพชรน้ าเอกที่ผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 นักวิชาการส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถยืนยันว่า ท่านเกิดในสมัยใด เพราะไม่มีหลักฐานทาง
วรรณกรรมบาลีและสิงหลกล่าวถึง เพียงแต่นักวิชาการชาวสิงหลและเมียนมาร์สันนิษฐานว่า น่าจะ
เกิดก่อนรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  1 (พ.ศ. 1696 -1729) เนื่องจากพระสารีบุตรผู้ เป็น
พระสังฆราชในสมัยนั้นได้รจนาต าราแปลและอธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแปล ชื่อว่าอภิธัมมัตถ-
สังคหวิตถารวรรณนา จึงสันนิษฐานว่า คัมภีร์ฉบับบาลีต้องรจนาก่อน พ.ศ. 1696 
 ท าให้ทราบได้ว่า โยชนา คือคัมภีร์ที่อธิบายการสร้างประโยคและแปลความหมาย โดย
มีชื่อเต็มว่า อรรถโยชนา แปลว่า การประกอบเนื้อความเข้าด้วยกัน หมายถึงการพรรณนาศัพท์ บท
และวากยะ (ประโยค) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความเก่ียวข้องกันอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การท าข้อความ (ค า วลี และประโยค) ในที่นั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วย
ลักษณะดังกล่าวนี้ คัมภีร์โยชนาหรืออรรถโยชนาได้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ที่ส าคัญพร้อมกัน 2 
ประการคือ(1) ท าหน้าที่ช่วยอธิบายให้กับคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาทั้งหลาย ในด้านนิรุกติศาสตร์ 
โดยก าหนดหลักการหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา หรือระบบไวยากรณ์ตัวอย่างที่ชัดเจน (2) 
ท าหน้าที่เป็น “กุญแจ” ส าหรับไขความในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา การที่จะมีความรู้สึกมั่นใจว่า 
เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้จ าเป็นต้องมีคัมภีร์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษา 
 คัมภีร์โยชนา คือ คัมภีร์ที่อธิบายความหมายของศัพท์และความ สัมพันธ์ในประโยคของ
ภาษาช่วยให้การแปลคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจุดประสงค์หลักของคัมภีร์
โยชนาหรืออัตถโยชนา คือ เป็นคัมภีร์ประกอบหรือหนังสือคู่มือในการแปลคัมภีร์ต่าง ๆ บอก
ความสัมพันธ์ บอกความหมายของศัพท์ แสดงหลักไวยากรณ์ทางภาษา และแยกแยะให้เข้าใจเชิง
ชั้นศัพท์อีกชั้นหนึ่ง 
 คัมภีร์โยชนา มีต้นก าเนิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับคัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา โดยมีประวัติและ
พัฒนาการตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุ ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ปุรัตถินคร หรือ
โปโฬนนรุวะ ได้ทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ซึ่งสืบสายมาจากฝ่ายมหาวิหาร ประชุมรจนาฎีกามีพระ
มหากัสสปะแห่งอุทุมพรคิรีวิหารเป็นประมุข ในการนี้ พระสารีบุตรได้รจนาสารัตถทีปนี ฎีกาพระ
วินัย พระอานันทาจารย์ได้รจนามูลฎีกาแก้พระอภิธรรม และมีคณาจารย์ต่อมาอีกหลายรูปได้รจนา
ฎีกาบ้าง อนุฎีกาบ้าง รวมถึงคัมภีร์โยชนา หลังจากนั้น พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทส านักมหา
วิหารได้แพร่หลายออกไปในต่างประเทศมี ไทย เมียนมาร์ ลาว เป็นต้น และได้มีการรับคัมภีร์เหล่านี้
อีกทอดหนึ่ง 
 ท าให้ทราบได้ว่า พระคันถรจนาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานการรจนาคัมภีร์
โยชนาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ 
มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ จากผลงานของท่านที่รจนาไว้ ท าให้ทราบว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของ
พระเจ้าติโลกราช เชื่อว่าท่านเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกาปรักกรมพาหุที่ 
6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ครั้งนั้น ศาสนสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่ อยุธยา 
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ลังกา และเมียนมาร์ ด าเนินไปด้วยดี พระสงฆ์ล้านนาเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้อย่างเสรี ท่านมี
ชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชและพระเจ้ายอดเชียงราย งานที่ท่านรจนาขึ้นหลังจากสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 8 พ.ศ. 2020 ล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์
อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ด้วยกัน หนึ่งในนั้น 
คือคัมภีร์อภิธัมมัตถ-วิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา อันเป็นคัมภีร์อธิบายอภิธัมมัตถวิภาวินีซึ่งรจนา
โดยพระสุมังคละชาวลังกา ท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 2045 วรรณกรรมทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ พระญาณกิตติเถระได้รจนาระหว่างปี พ.ศ. 2028-2043 ท่านเป็นนักปราชญ์ล้านนาที่
รจนาวรรณกรรมไว้มากกว่าผู้อ่ืน 
 5.1.2 เพื่อวิเคราะห์บทบาลีตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสสในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี   
ปัญจิกา อัตถโยชนา 
 ท าให้ทราบได้ว่า หลักการส าคัญ ในการรจนาคัมภี ร์ โยชนา  คือด้วยความเป็น
นักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระ นักปราชญ์ล้านนานี้  ท่านได้
น าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ทีเ่ป็นแนวทางในการรจนา
คัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มีหลักการใหญ ่ๆ 4 ประการ ประกอบด้วย 
  1. วากยานุสัมพันธ์ คือ การสัมพันธ์ประโยค แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ประโยคหลังกับประโยคหน้า เพ่ือให้เข้าใจว่า ท่านกล่าวประโยคหลังนั้น เพ่ือประโยชน์อะไร หรือ
เหตุใดจึงกล่าวประโยคหลังนั้น ๆ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ในที่นี้ จะกล่าวถึงประเภทที่พบใน
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกามากที่สุด 2 อย่าง คือ 
   อนุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้าและประโยคหลังเข้าด้วยกัน นิยมใช้ใน
การเชื่อมประโยคเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ก. ปุพพานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหน้า ท่านนิยมประกอบใช้ค าว่า เอว  
ฯเปฯ ทสฺเสตฺวา หรือ วตฺวา, ปกาเสตฺวา เป็นต้น โดยมี เอว  อยู่หน้า และปุพพกาลกริยาอยู่ท้าย
ประโยคปุพพานุสนธิ  
   ข. ปรานุสนธิ คือ การเชื่อมความประโยคหลัง ท่านนิยมประกอบใช้ค าว่า อิทานิ 
ฯเปฯ อาห โดยมี อิทานิ อยู่หน้า และ อาห อยู่ท้ายประโยคปรานุสนธิ หรือมีกรรมและกรณะอยู่
ท้ายประโยคเป็นรูปว่า อาห ฯเปฯ อาทิ หรือ อาห ฯเปฯ อาทินา ได้บ้าง 
 ประโยคอนุสนธิเช่นนี้นิยมใช้มากในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนาต่าง ๆ แต่ในบาง
แห่งก็มีเฉพาะปรานุสนธิ เพราะท่านผู้รจนาเข้าใจว่าผู้อ่านเข้าใจปุพพานุสนธิได้เองแล้ว จึงไม่กล่าว
ไว้โดยตรง 
 ส่วนใหญ่ท่านผู้รจนาโยชนามักแสดงปรานุสนธิเป็นหลัก เพราะท่านคงเข้าใจว่าปุพพานุ-
สนธิของประโยคหน้าเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย เพราะเป็นข้อความที่ผู้อ่านได้ศึกษามาแล้ว จึงเน้นการ
แสดงปรานุสนธิของประโยคหลังเป็นหลัก  
   ฐปนาติกะ คือ หมวด 3 ที่ขึ้นต้นด้วยฐปนา ได้แก่ ฐปนา ปุจฉา และอาโภคะ 
นิยมใช้ในการเชื่อมบทในประโยคและระหว่างประโยคหลังกับประโยคหน้า มีค าอธิบายโดยย่อ 
ดังต่อไปนี้ 
   ก. ฐปนา (บทตั้ง) คือ การตั้งบทไว้เป็นมูลฐาน เพื่อถามค าถาม หรือเพ่ือแสดงข้อ
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สงสัยของผู้ถามต่อไป เหมือนการจับให้มั่นก่อนจะผูกให้แน่น ส่วนใหญ่มักใช้ประโยคหน้าเป็นฐปนา 
ในที่บางแห่งก็ใช้บทตั้งจากพระบาลีเป็นฐปนาตามสมควร 
   ข. ปุจฉา (ค าถาม) คือ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนมักประกอบใช้ค าว่า เพราะเหตุ
อะไร (กสฺมา), อย่างไร (กถ ), อะไร (กึ), หรือ (นุ) เป็นต้น 
   ค. อาโภคะ (ข้อสงสัยของผู้ถาม) คือ การคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบ
ใจข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคที่ก าลังกล่าวถึง นับว่าสิ่งที่ผู้ถามเข้าใจว่าควรจะเป็นอย่างอ่ืน
จากข้อความที่กล่าวไว้โดยตรง มักประกอบใช้ค าว่า มิใช่หรือ (นนุ) ในที่บางแห่งก็ประกอบใช้ค าว่า 
หรือไร (กึ)  
 โดยทั่วไปในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกามักระบุถึงปุจฉาไว้โดยตรง บางแห่งก็กล่าวถึง อา
โภคะไว้บ้าง หรือกล่าวทั้งปุจฉาและอาโภคะบ้าง ส่วนใหญ่  อาโภคะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องคิดค้นเอา
เองว่าควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้น ปุจฉาและอาโภคะอาจอยู่สลับที่กันได้ตามสมควรแก่เนื้อความ
ในสถานที่นั้น ๆ 
  2. รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการประกอบรูปศัพท์ เช่น 
   รูปวิเคราะห์ทวันทวสมาส ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ทวันทวสมาสว่า กรุณา จ ป  ฺ า 
จ กรุณาป  ฺ า (พระกรุณาและพระปัญญา ชื่อว่า กรุณาปัญญา)  
   รูปวิเคราะห์ตัทธิต ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ตัทธิตว่า ติณฺณ  สมุโห ตย  (กลุ่มแห่งสาม 
ชื่อว่า ตยะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วยการลง ณ ปัจจัยเป็นต้นอีกด้วย  
   รูปวิเคราะห์กิตก์ ท่านตั้งรูปวิเคราะห์กิตก์ว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพานีติ ทุกฺขานิ 
(ธรรม-ชาตอันเหล่าสัตว์พึงอดทนได้ยาก ชื่อว่าทุกขะ) พร้อมกับแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์ด้วยการลง 
กฺวิ ปัจจัยหลัง ขมุ ธาตุเป็นต้นอีกด้วย  
  ขั้นตอนในการประกอบรูปศัพท์ต่าง ๆ เช่น 
  ขั้นตอนการท าตัวรูป วิสุทฺธ  ศัพท์ที่ปรากฏในใช้ในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 

กระบวนการสร้างค าว่า วิสุทฺธ  มาจาก สุธ-ธาตุ มีความหมายว่า หมดจด 
ขั้นตอน กระบวนการ สูตรที่อ้างอิง 

สุธ ตั้ง สุธ ชื่อว่า ธาตุ ภูวาทโย ธาตโว 
สุธฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส 
สุธฺ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
สุธฺ + ธ เปลี่ยน ต เป็น ธ ธฒภเหหิ ธฒา จ 
สุทฺ + ธ  เปลี่ยน ธฺ ท้ายธาตุ เป็น ทฺ หจตุตฺถานมนฺตาน  โท เธ 
สุทฺธ น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิ บทหน้า   
วิ + นา หลัง วิ ลง นา วิภัตติ กรเณ ตติยา 
วิ ลบ นา วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทีหิ จ 
วิ  ตั้ง วิ อุปสัคให้เหมือนนาม ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 
วิ + สุทฺธ   
วิ + สุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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วิ + สุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิ + สุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิ + สุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
วิสุทฺธ  ตั้งเป็นตัปปุริสสมาส อมาทโย ปรปเทภิ 
วิสุทฺธ  ตั้งชื่อว่าสมาส นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ 
วิสุทฺธฺ ลบวิภัตติ เตส  วิภตฺติโย โลปา จ 
วิสุทฺธ ท าสระให้เป็นปกต ิ ปกติ จสฺส สรนฺตสฺส 

วิสุทฺธ 
เพราะเป็นสมาส จึงท าให้เป็น
เหมือนนามอีกครั้ง 

ตทฺธิตสมาสกิตกา นาม วาตเวตุนาทีสุ จ 

วิสุทฺธ + สิ ลง สิ วิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
วิสุทฺธ + อ   เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
วิสุทฺธฺอ + อ   แยกพยัญชนะจากสระ ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย 

วิสุทฺธฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง 
สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ 
ปกต ิ

วิสุทฺธ  น าเข้าประกอบกัน นเย ปร  ยุตฺเต 
ส าเร็จรูปเป็น วิสุทฺธ  

 
 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการในการสร้างค าให้ส าเร็จในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์เป็นอย่างมาก และ
ขั้นตอนที่เป็นวิธีการสร้างค าที่ซ้ ากัน ท่านอาจารย์ก็จะละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้ ซึ่งกระบวนการอย่าง
นี้ในยุคสมัยของท่านคงจะมีนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้ด้านคัมภีร์สัททาวิเสสอยู่แล้ว จึงอ่านผลงาน
ของท่านได้อย่างเข้าใจไม่ยากนัก  
  3. อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา 
  อุปสัคและนิบาตที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนานี้ ดังนี้ 
   อิติสทฺโท นามวาจโก ฯ แปลว่า อิติ-ศัพท์แสดงชื่อ 
   จสทฺโท วากฺยารมฺโภ ฯ แปลว่า จ-ศัพท์เป็นวากยารัมภะ (เริ่มประโยค) 
   หิสทฺโท วิตฺถารโชตโก ฯ แปลว่า ห-ิศัพท์แสดงวิตถาระ 
   ปจาติ นิปาตสมุทาโย โจทกาโภคสูจโน ฯ เอวสทฺโท ผสฺสาทโย นิวตฺเตติ ฯ 
แปลว่า กลุ่มนิบาตคือ ปิจ แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้โจทก์) เอว ศัพท์ห้ามผัสสะเป็นต้น 
   อถสทฺโท นนุสทฺทสมานตฺโถ ตสฺมา ปุจฺฉาย วตฺตติ ฯ เตน อภิธมฺมาวตารฏีกาย
นนุ เจตฺถ กามาวจรกุสเล วิยาติอาทิ วุตฺต ฯ แปลว่า อถ-ศัพท์มีความหมายเสมอกับ นนุ-ศัพท์ ฯ 
เพราะเหตุนั้น จึงเป็นไปในการถาม ดังนั้น ในอภิธัมมาวตารฎีกาจึงกล่าวว่า นนุ เจตฺถ กามาวจรกุส
เล วิย เป็นต้น ฯ” 
   หิสทฺโท ทฬฺหี ฯ แปลว่า ห-ิศัพท์เป็นทัฬหี (ย้ าความ) 
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   เอวสทฺโท นานตฺถ นิวตฺเตติ ฯ แปลว่า เอว-ศัพท์ห้ามความหมายต่าง ๆ 
   ยถาติ อุปมา ฯ แปลว่า ยถา-ศัพท์เป็นค าอุปมา 
   ปสทฺโท โจทกาโภคสูจโน ฯ แปลว่า ปิ-ศัพท์แสดงโจทกาโภคะ (จุดมุ่งหมายของผู้
โจทก์) 
   ปสทฺโท สุกฺขวิปสฺสก อเปกฺขติ ฯ แปลว่า ปิ-ศัพท์มองหาสุกข- วิปัสสกะ 
   ทุติยนเย จสทฺโท สมุจฺจโย ฯ แปลว่า จ-ศัพท์ในนัยที่ 2 เป็นสมุจจยะ (รวบรวม) 
  4. ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคภาษาบาลี ดังข้อความว่า 
   ตทญฺ ตฺตานนฺติ ลาภสกฺการาทีติ ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ลาภ...จิตฺตสฺสาติ เทสนาติ 
ปเท สมฺพนฺโธ ฯ ยาน...เขนาติ เทสนาติ ปเท ตติยาวิเสสน  ฯ สพฺพ...เทสนาติ สญฺ  ี ฯ ปโยโค นามา
ติ    สญฺ า ฯ 
   บทว่า ตทญฺ ตฺตาน  เป็นบทสัมพันธะในบทว่า ลาภสกฺการาทิ- ฯ บทว่า ลาภ-   
สกฺการทินิรเปกฺขจิตฺตสฺส เป็นบทสัมพันธะในบทว่า เทสนา ฯ บทว่า ยานตฺตยมุเขน เป็นบทตติยา-    
วิเสสนะในบทว่า เทสนา ฯ บทว่า สพฺพทุกฺขนิยฺยาทิกธมฺมเทสนา เป็นบทสัญญี ฯ บทว่า ปโยโค 
นาม เป็นบทสัญญา ฯ 
  จ านวนสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนา 
  ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอตามล าดับสูตรที่ปรากฏในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ และน าสูตรเฉพาะที่
ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 ของคัมภีร์โยชนานี้มาแบ่งตามประเภทของสูตร สรุปว่า ในคัมภีร์โยชนา 
เฉพาะปริจเฉทท่ี 1 นั้น มีประเภทของสูตรที่ปรากฏอยู่ 4 ประภท ประกอบด้วย  
  1. สัญญาสูตร  จ านวน  5 สูตร 
  2. ปริภาสาสูตร  จ านวน  1 สูตร 
  3. วิธิสูตร   จ านวน  228 สูตร 
  4. อติเทสสูตร  จ านวน  4 สูตร 
       รวมสูตรทั้งสิ้น 238 สูตร  
 ท าให้ทราบได้ว่า พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็น
ปราชญ์ผู้รอบรู้หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของ
ปราชญ์ในสมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนาอันแสดงถึงความ
รอบรู้ของพระญาณกิตติเถระมาแสดงไว้โดยสังเขป 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ความแตกฉานไวยากรณ์บาลี คือ ท่านผู้รจนาได้น ากัจจายนสูตรเป็นหลักในการ
ประกอบรูปศัพท์ แต่มีคัมภีร์เกี่ยวกับหลักภาษาอ่ืน ๆ ที่ท่านน ามาอ้างอิงไว้ในบางศัพท์ที่ไม่อาจ
ประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของคัมภีร์กัจจายนะได้ ต าราไวยากรณ์นอกจากคัมภีร์กัจจายนะที่ท่านอ้าง
ถึงในเรื่องนี้มีมากมาย เช่น คัมภีร์โมคคัลลานะ โมคคัลลานปัญจิกา ปทรูปสิทธิ สัททนีติ ปทมาลา    
สัททนีติ ธาตุมาลา สัททนีติ สุตตมาลา นิรุตติสารมัญชูสาฎีกา อภิธานัปปทีปิกา สุโพธาลังการฎีกา 
สัททัตถเภทจินตา และสัททสารัตถชาลินี ตามหลักฐานที่จะน ามาเสนอพอเป็นตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังนี้ 
   คัมภีร์โมคคัลลานะ ท่านกล่าวถึงรูปว่า สกทาคามี โดยเปลี่ยน อิ ของ สกิ-ศัพท์
เป็น อ ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 47) ว่า ตทมินาทีนิ (รูปว่า ตทมินา เป็นต้นย่อม
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ส าเร็จด้วยนิปาตนสูตรนี้) และเปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรในโมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ 1 
สูตร 44) ว่า มยทา สเร (เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ม, ย และ ท ชิดสระ) ดังข้อความว่า 
   โมคฺคลานพฺยากรณมเตน ปน รูป เอว กาตพฺพ ฯ สกิ อาคามี อิติ    ิต ฯ ตทมิ
นาทีนีติ สุตฺเตน อิสฺส อ, มยทา สเรติ นิคฺคหิตสฺส ทาเทโส ฯ 
   ค าอธิบายข้างต้นพบในคัมภีร์โมคคัลลานะและโมคคัลลานปัญจิกาว่า สกิ อาคามี 
สกทาคามี. แปลว่า ผู้มา (สู่กามสุคติภูมิ) คราวเดียว ชื่อว่า สกทาคามี  
   สกทาคามีติ สฺยาทิสมาโส. อิสฺส อตฺต  นิปาตนา. “มยทา สเรติ (1/44) นิคฺค
หีตสฺส ทกาโร. แปลว่า สกทาคามี-ศัพท์ เป็นสยาทิสมาส (กัมมธารยสมาส) เปลี่ยน อิ เป็น อ ด้วยนิ
ปาตนสูตร เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ท ด้วยสูตรว่า มยทา สเร (ปริจเฉทที่ 1 สูตร 44) 
  ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ 
  ท่านผู้รจนาได้ตัดสินความถูกต้องทางหลักภาษาไว้ในบางศัพท์ที่เข้าใจยาก ข้อนี้
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์ของท่าน ขอยกตัวอย่างโดยสังเขป 
ดังต่อไปนี้ เช่น ท่านได้กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร มโน สุมโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) โดยอธิบายว่า 
บทวิเสสนะว่า สุนฺทร  แม้มีรูปนปุงสกลิงค์ซึ่งไม่เสมอกับบทวิเสสยะว่า มโน ก็ไม่ผิดหลักภาษา เพราะ
ถือว่าเป็นลิงควิปัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุลลิงค์ว่า สุนฺทโร ก็กล่าวเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า 
สุนฺทร  ดังข้อความว่า 
  สุนฺทร มโนติ กมฺมธารโยฯ สุนฺทรนฺติ นปุสกลิงฺค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนสทฺโท หิ ปุม-
นปุสกลิงฺควเสน ทฺวิลิงฺโค ฯ มโนติ ปุลฺลิงฺค ฯ มนนฺติ นปุสก ฯ นนุ มโนติ ปท อเปกฺขิตฺวา สุนฺทโรติ 
วตฺตพฺพ กสฺมา เอวมวตฺวา สุนฺทรนฺติ วุตฺตนฺติ ฯ สจฺจ ฯ สุนฺทรนฺติ ปท นปุสกลิงฺค มโนติ ปุลฺลิงฺเคน 
สมานาธิกรณ โหตีติ วิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ วุตฺตนฺติ ฯ น หิ อยมาจริโย สุนฺทรนฺติ สมานาธิ
กรณ-ปเทน มโนติ ปทสฺส นปุสกลิงฺคตฺถวิ  ฺ าปนตฺถ สุนฺทร มโนติ สทฺทุทฺธรณ กริ อถโข มโนคเณ 
ปวตฺตปุลฺลิงฺคาน ปโยเค นปุสกลิงฺคาภาเวนป สมานาธิกรณปทานิ กตฺถจิ โหนฺตีติ ทสฺสนตฺถ กริ ฯ 
แปลว่า รูปวิเคราะห์ว่า สุนฺทร  มโน เป็นกัมมธารยสมาส ฯ บทว่า สุนฺทร  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า 
มโน เป็นปุงลิงค์ ฯ กล่าวคือ มน ศัพท์มี 2 ลิงค์ คือ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ฯ บทว่า มโน เป็น
ปุงลิงค์ ฯ บทว่า มน  เป็นนปุงสกลิงค์ ฯ ถามว่า ท่านควรกล่าวว่า สุนฺทโร โดยมองหาบทว่า มโน 
มิใช่หรือ เหตุใดจึงมิได้กล่าวเช่นนั้น แต่กล่าวว่า สุนฺทร  เฉลยว่า ค านั้นจริง ฯ ท่านกล่าวว่า สุนฺทร  
มโน เพ่ือแสดงให้รู้ว่า บทนปุงสกลิงค์ว่า สุนฺทร  มีความหมายเสมอกับบทปุงลิงค์คือ มโน ฯ ท่าน
อาจารย์รูปนี้มิได้ท าการยกศัพท์ว่า สุนฺทร  มโน เพ่ือแสดงให้รู้ความหมายนปุงสกลิงค์ของบทว่า มโน 
ด้วยบทที่มีความหมายเสมอกันว่า สุนฺทร  แต่กระท าเพ่ือแสดงว่า บทที่มีความหมายเสมอกันย่อมมี
ได้ในที่บางแห่งด้วยความไม่เป็นนปุงสกลิงค์ในตัวอย่างของศัพท์ปุงลิงค์ที่เป็นไปในมโนคณะ 
 คัมภีร์ไวยากรณ์สายเมียนมาร์และลังกากล่าวว่า ศัพท์ที่เป็นมโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์
หรือนปุงสกลิงค์ เช่น มโน, มน , วโจ, วจ  วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นมักใช้เป็นนปุงสกลิงค์ เพราะถือ
ว่ามโนคณะมีสภาพภายในเป็นนปุงสกลิงค์ คือ เป็นนปุงสกลิงค์โดยอัตถลิงค์ (ลิงค์โดยความหมาย) 
แต่มีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ (ลิงค์โดยศัพท์) ด้วยเหตุนี้ ถ้าศัพท์ดังกล่าวมีรูปเป็น
ปุงลิงค์ วิเสสนะของศัพท์เหล่านั้นจึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ได้บ้าง เช่น สุนฺทร  มโน (ใจดี ชื่อว่า สุมนะ) 
หรือมีรูปเป็นปุงลิงค์ตามรูปลักษณ์ภายนอกได้บ้าง เช่น สพฺโพปิ มโน มโนทฺวาร  นาม (แม้จิตทั้งหมด
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ก็ได้ชื่อว่า มโนทวาร) แต่ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นนปุงสกลิงค์ วิเสสนะก็ต้องมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์
ตามรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอน เช่น สนฺต  ตสฺส มน  โหติ (จิตของเขาสงบแล้ว) 
 สภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกนี้อาจเปรียบได้กับชายที่มีใจเป็นหญิง หรือหญิงที่มี
ใจเป็นชาย จึงมีสภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนกัน แม้รูปศัพท์ในภาษาบาลีก็มีสภาพ
ภายในและรูปศัพท์ภายนอกต่างกันในบางศัพท์ เช่น 
  โค-ศัพท์ที่มีสภาพภายในเป็นอิตถีลิงค์ได้บ้างเมื่อระบุถึงวัวตัวเมีย แต่มีรูปภายนอก
เป็นปุงลิงค์ตามที่คัมภีร์พาลาวตารระบุว่าเป็นปุงลิงค์เท่านั้น (แต่คัมภีร์ปทรูปสิทธิกล่าวว่าเป็นได้ทั้ง
ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์) จึงมีรูปว่า คาโว ทุยฺหนฺติ, ตาส  ขีร  ปิวิสฺสาม (วัวถูกรีดนมอยู่ พวกเราจักดื่มนม
ของวัวเหล่านั้น) จะเห็นได้ว่า ค าว่า ตาส  เป็นวิเสสนะท่ีใช้เป็นอิตถีลิงค์ของ โค ศัพท์ 
  มาตุคาม-ศัพท์ที่แม้จะมีรูปเป็นปุงลิงค์ก็กล่าวถึงเพศหญิง จึงมีเนื้อความเป็นอิตถี
ลิงค์ ชื่อว่าสัททลิงค์ คือ ลิงค์โดยศัพท์ และบทสรรพนามของ มาตุคาม -ศัพท์ก็ต้องใช้เป็นอิตถีลิงค์
ตามเนื้อความที่เป็นเพศหญิง เช่น โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาส
เน อล กมฺมนิเย นิสชฺช ํ กปฺเปยฺย (ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับ
มาตุคาม สองต่อสอง) จะเห็นว่า ค าว่า เอกาย อันเป็นวิเสสนะของ มาตุคาเมน มีรูปเป็นอิตถีลิงค์ ไม่
มีรูปเป็นปุงลิงค์ตาม มาตุคาเมน ว่า เอเกน ดังข้อความว่า 
  มโนคณวิเสสนตฺตา นปุสกลิงฺเคน นิทฺทิฏฺ . แปลว่า การแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ย่อมมี
ได้เพราะเป็นวิเสสนะของมโนคณะ 
  มาตุคามสทฺโท ปุลฺลิงฺครูปิโกปิ สมาโน อิตฺถตฺต  ปกาเสติ. ตสฺส สทฺทสฺส ปโยเค ย  
สพฺพ-นามมิกปท  ยุชฺชเต, ตสฺส ลิงฺค  อตฺถสทิส  โหติ. ยถา- โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอ
กาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺช  กปฺเปยฺย. อิมสฺมึ ปาเ  เอกาย มาตุคาเมนาติ เอกสทฺโท อตฺถมตฺ
ตา-       เปกฺขาย อิตฺถิลิงฺคิโก โหติ. แปลว่า มาตุคาม-ศัพท์แม้มีรูปปุงลิงค์ ก็แสดงความเป็นอิตถี
ลิงค์ ลิงค์ของบทสัพพนามที่ประกอบในตัวอย่างของศัพท์นั้นมักเสมอกับความหมาย (ที่เป็นอิตถี
ลิงค์) เช่น โย ปน ภิกฺขุ มาตุ-  คาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อล กมฺมนิเย นิสชฺช ํ 
กปฺเปยฺย. แปลว่า ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่ก าบังอันเป็นที่ลับพอจะท าการได้กับมาตุคาม สองต่อสอง 
 ในปาฐะข้างต้น เอก-ศัพท์มีรูปอิตถีลิงค์โดยมองหาเพียงความหมาย (ที่เป็นอิตถีลิงค์) ว่า 
เอกาย มาตุคาเมน 
 สรุปความในเรื่องนี้ว่า มโนคณะมีรูปเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์โดยสัททลิงค์ คือ ลิงค์
โดยศัพท์ แต่โดยอัตถลิงค์คือลิงค์โดยความหมายเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เหมือน มาตุคาม-ศัพท์ที่
เป็นปุงลิงค์โดยสัททลิงค์ แต่โดยอัตถลิงค์เป็นอิตถีลิงค์เท่านั้น 
  2. ความแตกฉานไวยากรณ์สันสกฤต คือ ท่านผู้รจนาได้อ้างถึงไวยากรณ์สันสกฤต
ในที่บางแห่ง เช่น 
  การประกอบใช้ คุรุ ศัพท์ในภาษาสันสกฤต ดังข้อความว่า 
  ปาลิวิสเย ครุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ คารโว จ นิวาโต จาติ สวุฑฺฒิกสฺส ตทฺธิตนฺต-
ปทสฺส ทสฺสนโต ฯ สกฺกฏภาสาวิสเย ปน คุรุสทฺโทเยว อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ตถาหิ ครติ นิครติ สิสฺเสสุ 
สิเนหนฺติ คุรุ คฺร นิครเณ กุโตฺรตพพฺ อุจฺเจติ สุตฺเตน กุปจฺจโย อเนเนว คฺรการสฺส อุร เตสุ วุฑฺฒีติ -
อาทินา กโลโป นเย ฯ อถวา คฺร นิครเณ วชาทีหีติอาทินา อุ เตสุ วุฑฺฒีติอาทินา รกาเร อุราเทเส 
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คุรุนฺติป อตฺถิ เอว สติ สกฺกฏภาสาโต นย คเหตฺวา คุรุนฺติ วุตฺต ฯ แปลว่า ทางภาษาบาลี นิยมใช้ ครุ 
ศัพท์ เพราะพบบทที่มีตัทธิตปัจจัย อยู่ท้ายที่ท าการวุทธิว่า คารโว จ นิวาโต จ ฯ ส่วนทางภาษา
สันสกฤต นิยมใช้ คุรุ ศัพท์แน่นอน ฯ กล่าวโดย ละเอียดว่า ชื่อว่าคุรุ เพราะราดรดความรักไปใน
ศิษย์ทั้งหลาย, คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า ราดรด, ลง กุ ปัจจัย ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, เปลี่ยน ร 
เป็น อุร ด้วยสูตร กุโตฺรตพฺพอุจฺเจ, ลบ กฺ อนุพันธ์ ด้วยสูตร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ, 
น าพยัญชนะประกอบกับสระ ด้วยสูตร นเย ปร  ยุตฺเต, อีกอย่างหนึ่ง เป็น คฺร-ธาตุ มีความหมายว่า 
ราดรด, ลง อุ ปัจจัย ด้วยสูตร วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปจฺจนฺเต, เมื่อเปลี่ยน ร เป็น อุร ด้วยสูตร  
เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ จึงมีรูปเป็น คุรุ ได้บ้าง, ดังนั้น จึงกล่าวว่า ครุ โดยถือเอานัย
จากภาษาสันสกฤต 
  ท่านแสดงการประกอบรูปศัพท์ คุรุ 2 ประการ คือ 
   (1) คฺร-ธาตุ + กุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร และลบ ก อนุพันธ์ จึงได้
รูปว่า คุรุ 
   (2) คฺร-ธาตุ + อุ ปัจจัย เปลี่ยน ร ของ คฺร-ธาตุ เป็น อุร จึงได้รูปว่า คุรุ 
  3. ความช านาญหลักธรรม ท่านได้อธิบายหลักธรรมที่ลุ่มลึกไว้หลายแห่ง เช่น 
  ค าอธิบายกายวิญญัติและวจีวิญญัติตามหลักพระอภิธรรม ดังข้อความว่า 
   ตตฺถ กายทฺวารนฺติ กายวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนกายภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุข-
ภาวโต จ กายทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา ปน กายวิ  ฺ ตฺตีติ ปุจฺฉา ฯ อภิกฺกมาทิปฺปวตฺตกจิตฺตช -      
สมุฏ านวาโยธาตุสหชรูปกายสนฺถมฺภนสนฺธารณจลนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร กายวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ 
วจีทฺวารนฺติ วจีวิ  ฺ ตฺติ ฯ สา หิ โจปนภาวโต กมฺมาน ปวตฺติมุขภาวโต จ วจีทฺวารนฺติ วุจฺจติ ฯ กา 
ปน วจีวิ  ฺ ตฺตีติ ฯ วจีเภทปฺปวตฺตกจิตฺตสมุฏ านป วีธาตุยา อุปาทินฺนฆฏนสฺส ปจฺจยาการวิกาโร 
วจีวิ  ฺ ตฺติ นาม ฯ มโนทฺวารนฺติ สพฺพเจตนาสมฺปยุตฺต จิตฺต วุจฺจติ วิเสสโต กุสลากุสล ฯ ต หิ สห-
ชาตาน กายวาจงฺคโจปน อสมฺปาปุณิตฺวา ปวตฺตาน สุทฺธมโนกมฺมาน ปวตฺติโอกาสทานโต ทฺวารนฺติ 
ฯ แปลว่า ในพากย์นั้น บทว่า กายทฺวาร  (กายทวาร) คือ กายวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้วกายวิญญัตินั้น
เรียกว่า กายทวาร เพราะเป็นกายที่เคลื่อนไหว และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า กายวิญญัติคือ
อะไร เฉลยว่า กายวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอันเป็นเหตุให้เกิดการค้ าจุน ทรงไว้ และเคลื่อนไหว
รูปกายที่เกิดร่วมกับวาโยธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การก้าวไปเป็นต้นด าเนินไป ฯ บทว่า วจีทฺวาร  
(วจีทวาร) คือ วจีวิญญัติ ฯ ที่จริงแล้ววจีวิญญัตินั้นเรียกว่าวจีทวาร เพราะเป็นสภาวะเคลื่อนไหว 
และเป็นเหตุเกิดของกรรม ฯ ถามว่า วจีวิญญัติคืออะไร เฉลยว่า วจีวิญญัติ คือ อาการแปรปรวนอัน
เป็นเหตุให้เกิดการกระทบของอุปาทินนรูปกับปฐวีธาตุที่เกิดจากจิตอันท าให้การเปล่งวาจาด าเนินไป 
ฯ บทว่า มโนทฺวาร  (มโนทวาร) คือ จิตที่ประกอบกับเจตนาทุกอย่าง จัดเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต
โดยพิเศษ ฯ จริงอยู่ กุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น เรียกว่า ทวาร (ประตูใจ) เพราะให้โอกาสเกิดขึ้นแก่
มโนกรรมล้วน ๆ ที่ด าเนินไปโดยไม่ถึงการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทางกายและวาจาของธรรมที่เกิด
ร่วมกัน 
  ค าอธิบายเกี่ยวกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์หรือ
ในขณะที่พระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้ว ดังข้อความว่า 
   กรุณา ปน ทฺวาทส ป  ฺจมชฺฌานวชฺชิตมหคฺคตจิตฺตานิ เจว กามาวจรกุสลสเหตุ
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กามาวจรกิริยาจิตฺตานิ จาติ อฏ วีสติจิตฺเตเสฺวว กทาจิ ชายติ ฯ เตสุ จิตฺเตสุ จตฺตาริ มหคฺคตกิริยา- 
จิตฺตานิ กามาวจรกุสลมหากิริยาจิตฺตานิ จาติ วีสติจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา อิธาธิปฺเปตา ฯ เตสุ      
จตฺตาริ มหคฺคตกิริยานิ อฏ มหากิริยานีติ ทฺวาทสสุ จิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา พุทฺธภูตสฺส ภควโต    
สนฺตาเน ปวตฺตา ฯ จตูสุ ปน มหคฺคตกิริยาจิตฺเตสุ ปวตฺตา กรุณา มหากรุณาสมาปตฺติ นาม ฯ 
กามาวจรกุสเลสุ ปน ปวตฺตา กรุณา สมุททฺโต มาตรุทฺธรณกาลโต ปฏ าย โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต 
สนฺตาเน ปวตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ แปลว่า อนึ่ง กรุณาเจตสิก เกิดในจิต 28 ดวง คือ มหัคคตจิต 12 
ดวง เว้นปัญจมฌานจิต (3 ดวง) กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่าย       
สเหตุกะ (8 ดวง) ฯ ในจิต 28 ดวงเหล่านั้น ในอธิการนี้ ท่านอาจารย์ประสงค์เอากรุณาเจตสิกที่เกิด
ในจิต 20 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง กามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) และมหากิริยาจิต (8 ดวง) ฯ 
บรรดาจิตเหล่านั้น กรุณาเจตสิกที่เกิดในจิต 12 ดวง คือ มหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง และมหากิริยาจิต 
8 ดวง เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผูตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ฯ ส่วนกรุณาเจตสิกที่
เกิดในมหัคคตกิริยาจิต 4 ดวง ชื่อว่ามหากรุณาสมาบัติ ฯ นอกจากนั้น พึงทราบว่า กรุณาเจตสิกที่
เกิดในกามาวจรกุศลจิต (8 ดวง) เกิดในกระแสจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่
ทรงช่วยมารดาให้พ้นจากมหาสมุทร ฯ 
  ค าอธิบายองค์ธรรมของพุทธะโดยเทียบเคียงกับบัญญัติตามหลักพระสูตรและ
ปรมัตถ์ตามหลักพระอภิธรรม ดังข้อความว่า 
   อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภุ าเณน สวาสนาย วิคตวิทฺธสฺตนิรวเสส-
กิเลโส มหาสพฺพ  ฺ  ุต าณาทิอปริเมยฺยคุณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ นาม ฯ โส เอวภูโต ขนฺธ-   
สนฺตาโน โลเก เอกปุคฺคโลติ วุจฺจติ ฯ วุตฺต  ฺเหต ภควตา เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน 
อุปปฺชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ โส จ เอก-  
ปุคฺคโลติ วตฺตพฺโพ ขนฺธสนฺตาโน ป  ฺ ตฺติ จ ฯ ป  ฺ ตฺติ จ อตฺถป  ฺ ตฺติ นามป  ฺ ตฺตีติทุวิธา โหติ 
ฯ ตตฺถ ขนฺธสนตฺาโน อตฺถป  ฺ ตฺติ น นามป  ฺ ตฺติ ฯ อตฺโถ จ ปรมตฺถตฺโถ ป  ฺ ตฺตตฺโถติ ทุวิโธ  
โหติ ฯ เตสุ ป  ฺ ตฺตตฺโถ ฯ ป  ฺ ตฺตตฺเถสุ ขนฺธสนฺตาโน สนฺตานป  ฺ ตฺติ ฯ ปรมตฺถโชติกานามิกาย
ปน ขุทฺทกปา ฏ กถาย สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหต าณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคมปริภาวิตขนฺธสนฺตาน-
มุปาทาย ปณฺณตฺติโก สพฺพ  ฺ  ุต าณปทฏ าน วา สจฺจาภิสมฺโพธนมุปาทาย ปณฺณตฺติโก สตฺต-     
วิเสโส พุทฺโธ ยถาห พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ 
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาวนฺติ พุทฺธโฆสาจริเยน วุตฺต ฯ แปลว่า อนึ่ง ว่า
โดยองค์ธรรม พระพุทธเจ้า คือ กระแสขันธ์ที่อบรมแล้วด้วยบารมี ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงพร้อม
ทั้งความเคยชินด้วยสยัมภูญาณ เป็นที่ตั้งของคุณธรรมอันนับไม่ถ้วนมีมหาสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ฯ 
กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอกในโลก ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เอกปุคฺคโล 
ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปปฺชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส. กตโม เอกปุคฺคโล? ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺ
มาสมฺพุทฺโธ. -บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์ บุคคลผู้เป็นเอกคือ
ใคร คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ กระแสขันธ์นั้นอันเป็นเช่นนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นเอก
ในโลก เป็นบัญญัติ ฯ ก็บัญญัติ มี 2 ประเภทคือ อัตถบัญญัติ (บัญญัติแสดงเนื้อความ) และนาม
บัญญัติ (บัญญัติแสดงชื่อ) ฯ ในเรื่องนั้น กระแสขันธ์ เป็นอัตถบัญญัติ ไม่ใช่นามบัญญัติ ฯ และ
เนื้อความก็มี 2 ประเภท คือ เนื้อความที่เป็นปรมัตถ์ (เนื้อความอันยิ่งยวด) และเนื้อความที่เป็น



534 
 

บัญญัติ ในเนื้อความทั้งสองนั้น จัดเป็นเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ฯ ในเนื้อความที่เป็นบัญญัติ ก็จัดเป็น
สันตานบัญญัติ (บัญญัติแสดงหมู่) อันเป็นกระแสขันธ์ ฯ ส่วนในอรรถกถาของขุททกปาฐะชื่อว่า
ปรมัตถโชติกา ท่านพระพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้า คือ สัตว์โลกผู้พิเศษอันเป็นบัญญัติ
อาศัยกระแสขันธ์ที่อบรมแล้วด้วยการบรรลุวิโมกข์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุของพระญาณที่ไม่ถูกสิ่ง
ใดขัดขวาง หรือเป็นบัญญัติอาศัยการตรัสรู้สัจจะอันเป็นเหตุใกล้ของพระสัพพัญญุตญาณ ดังพระ
พุทธด ารัสว่า พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ 
อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ สพฺพ  ฺ  ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาว . -ค าว่า พุทฺโธ (พระพุทธเจ้า) คือ พระผู้มี 
พระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองไม่มีครู ได้รู้แจ้งสัจธรรมเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความเป็นผู้รู้
ธรรมทั้งปวงและความเชี่ยวชาญในทศพลญาณทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งนั้น 
สรุป 
 พระอนุรุทธาจารย์ ท่านเป็นชาวอินเดียใต้ เกิดที่เมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ 
แคว้นโจฬะ ต่อมาได้พักอยู่ที่เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียใต้ติดชายฝั่งมหาสมุทร บางครั้งก็
พักอยู่ที่วัดมหาเมฆวันใกล้เจดีย์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธบุรี ประเทศศรีลังกา ได้รจนาคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะตามค าของร้องของนัมพอุบาสกผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิด คัมภีร์นี้เปรียบเสมือนเพชรน้ า
เอกท่ีผ่านการเจียระไนมาเป็นอย่างดีไม่มีเพชรเม็ดใดทัดเทียมได้ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน 
 พระญาณกิตติเถระแห่งล้านนา ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ มีอาวุโสกว่าพระสิริมังคลาจารย์ 
จ าพรรษาอยู่วัดปนสาราม (สวนต้นขนุน) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครเชียงใหม่ ท่าน
เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช และเคยไปศึกษาที่ประเทศลังกาในรัชกาลกษัตริย์กรุงลังกา
ปรักกรมพาหุที่ 6 และพระเจ้าภูวเนกพาหุที่ 6 (พ.ศ. 1955-2014) ผลงานของท่านที่ได้รจนาคัมภีร์
อธิบายเรื่องเกี่ยวกับพระวินัย พระอภิธรรมและบาลีไวยากรณ์ รวมแล้ว 8 คัมภีร์ หนึ่งในนั้น คือ
คัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ซึ่งท่านได้รจนาคัมภีร์นี้ที่วัดปนสาราม เมื่อ พ.ศ. 
2045 
 หลักการส าคัญในการรจนาคัมภีร์โยชนา คือด้วยความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงภูมิความรู้
ความเชี่ยวชาญของพระญาณกิตติเถระนักปราชญ์ล้านนานี้ ท่านได้น าเสนอเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์
อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ทีเ่ป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ มี 4 ประการ 
คือ (1) วากยานุสัมพันธ์-การสัมพันธ์ประโยค (2) รูปวิเคราะห์สมาส ตัทธิต และกิตก์ พร้อมกับการ
ประกอบรูปศัพท์ มีกระบวนการสร้างค าโดยน าสูตรจากกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ   
เป็นต้น รวมสูตรที่ปรากฏในปริจเฉทที่ 1 จ านวน 238 สูตร บรรดาสูตรเหล่านั้น วิธิสูตรมีจ านวน
มากที่สุด คือ 228 สูตร (3) ความหมายของอุปสัคและนิบาต (4) ความสัมพันธ์ของประโยคภาษา
บาลี  
 อนึ่ง พระญาณกิตติเถระเป็นผู้แตกฉานไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต เป็นปราชญ์ผู้รอบรู้
หลักธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง จึงสามารถรจนาคัมภีร์โยชนาฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับของปราชญ์ใน
สมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบัน 
 การศึกษาบทบาลีได้อย่างเข้าใจและตรงตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นต้องศึกษา
หลักภาษาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มี 4 กลุ่ม ท่านที่สามารถอธิบายความบทบาลีให้ตรงตามพุทธ
ประสงค์และถูกต้องตามคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาได้นั้น ต้องทรงภูมิความรู้ความแตกฉานใน
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คัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือการศึกษาพระพุทธพจน์บทบาลีคือกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ซึ่งพระญาณกิตติ
เถระปราชญ์ล้านนาได้ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์โยชนานี้มาอย่างละเอียดลึกซึ้ งสุขุมคัมภีรภาพ เราท่านที่
เป็นอนุชนรุ่นหลังถ้าไม่ได้ศึกษาตามรอยบุรพาจารย์ที่ได้ด าเนินการมาแล้วก็ยากที่จะศึกษาผลงาน
การประพันธ์ของท่านได้อย่างเข้าใจ 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
             1) น าต้นฉบับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแปล และวิเคราะห์แล้วทราบเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา เนื้อหา จุดมุ่งหมายในการรจนา ลักษณะการประพันธ์ และภาษาในคัมภีร์
แหล่งที่มาของเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทยปัจจุบัน 
              2) คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาภาษา
บาลีมีความตระหนักถึงคุณค่าของคัมภีร์สัททาวิเสสที่ปรากฏในคัมภีร์โยชนา และเป็นอุปการะแก่
การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาพระธรรมค าสอน และสามารถน าผล
วิจัยบทบาลีต่าง ๆ มาอธิบายธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงเนื้อหาอันเป็นแก่นสารของบทบาลี
นั้น ๆ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ผู้สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

3) ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ 
4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์ ห้องเรียนในสังกัด 
5) ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
6) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนา 
7) พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจ 

การประชาสัมพันธ์ 
            จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดความรู้เรื่องคัมภีร์สัททาวิเสสที่ปรากฏในคัมภีร์
โยชนาอันเป็นคัมภีร์คู่บารมบีาลีพระไตรปิฎกที่เป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  : พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง), ผศ.  
    (PhramahaKomon Kamalo (Kaeodueng))  
2. การศึกษา         : 1. เปรียญธรรมแปดประโยค 
    2. ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
    นครปฐม 
    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    4. ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (ภาษาบาลี) 
    อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
4. ผลงานทางวิชาการ : งานต ารา/เอกสารวิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลี 
      -พระมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม 
      -พระรตนปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม 2 
     บทความวิชาการ 
      -สัมภเวส:ี บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
      -ภาษาบาลี พื้นฐานทางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
      -ปเหฬีในค าว่าอกตัญญูที่ควรรู้ 
      -อนัตตา: ภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้พัฒนาจิตเพื่อรู้แจ้งรูปนาม 
      -คัมภีร์สัททาวิเสสอันป็นคัมภีร์คู่บารมีบาลีพระไตรปิฎก 
      -ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
      -แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าระหว่างเถรวาทกับมหายานที่ปรากฏใน 
      สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
      -หลักปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของการบรรลุธรรมของ 
      พระสาวกในสมัยพุทธกาล 
     งานวิจัย 
      -ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
      -ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
5. สถานที่ท างาน   : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
      นครปฐม ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110    
      โทรศัพท์/โทรสาร 034-299356 โทรศัพท์มือถือ 093-2926941 
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