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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ปัฏฐานกถา 

หลกัท่องจ ำปัฏฐำน 
ปัจจยั  ๒๔  

 

๑.   เหตุปจฺจโย   ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นมูลเหตุ 
๒.  อารมฺมณปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นอำรมณ์ 
๓.  อธิปติปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นอธิบดี 
๔.  อนนฺตรปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมไม่มีส่ิงคัน่อยู ่
๕.  สมนนฺตรปจฺจโย ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมไม่มีส่ิงคัน่อยู ่ดว้ยดี 
๖.   สหชาตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเกิดพร้อมกนั 
๗.  อญฺญมญฺญปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมแก่กนัและกนั 
๘.  นิสฺสยปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นท่ีอำศยั 
๙.   อุปนิสฺสยปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นท่ีอำศยัมีก ำลงัมำก 
๑๐. ปุเรชาตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเกิดก่อน 
๑๑. ปจฺฉาชาตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเกิดทีหลงั 
๑๒. อาเสวนปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเสพบ่อย ๆ 
๑๓. กมฺมปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นกรรม 
๑๔. วิปากปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นวิบำก  
๑๕. อาหารปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมน ำมำ 
๑๖.  อินฺทฺริยปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นอินทรีย ์
๑๗. ฌานปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเพ่งอำรมณ์ 
๑๘. มคฺคปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมเป็นหนทำง 
๑๙.  สมฺปยุตฺตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมประกอบประกำรต่ำงๆดว้ยดี  
๒๐. วิปฺปยุตฺตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมไม่ประกอบประกำรต่ำงๆ  
๒๑.  อตฺถิปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมมีอยู่ 
๒๒. นตฺถิปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมไม่มีอยู่ 
๒๓. วิคตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมปรำศจำกไป 
๒๔. อวิคตปจฺจโย  ธรรมท่ีอุปกำระโดยควำมไม่ปรำศจำกไป 
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จ าแนก  ๑๐  ปัจจัย โดยพิศดาร (อัฏฐกถาปัฏฐานปัจจยุทเทส) 
 
๑. อธิปติปัจจัย  ๒  ปัจจัย    สหชำตำธิปติปัจจยั  อำรัมมณำธิปติปัจจยั 
๒.นิสสยปัจจัย  ๓  ปัจจัย    สหชำตนิสสยปัจจยั   วตัถุปุเรชำตนิสสยปัจจยั   

   วตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสยปัจจยั  
๓.อุปนิสสยปัจจัย  ๓  ปัจจัย     อำรัมมณูปนิสสยปัจจยั   อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
       ปกตูปนิสสยปัจจยั 
๔.ปุเรชาตปัจจัย  ๒  ปัจจัย    วตัถุปุเรชำตปัจจยั     อำรัมมณปุเรชำตปัจจยั 
๕.กัมมปัจจัย  ๒  ปัจจัย    สหชำตกมัมปัจจยั  นำนำกขณิกกมัมปัจจยั 
๖.อาหารปัจจัย ๒ ปัจจัย    นำมอำหำรปัจจยั   รูปอำหำรปัจจยั 
๗.อินทริยปัจจัย  ๓  ปัจจัย    สหชำตินทริยปัจจยั          ปุเรชำตินทริยปัจจยั  

   รูปชีวิตินทริยปัจจยั  
๘.วิปปยุตตปัจจัย  ๔  ปัจจัย      สหชำตวิปปยุตตปัจจยั    วตัถุปุเรชำตวิปปยุตตปัจจยั 

   วตัถำรัมมณปุเรชำตวิปปยุตตปัจจยั      
   ปัจฉำชำตวิปปยุตตปัจจยั    

๙.อัตถิปัจจัย  ๖  ปัจจัย         สหชำตตัถิปัจจยั              วตัถุปุเรชำตตัถิปัจจยั   
   อำรัมมณปุเรชำตตัถิปัจจยั       ปัจฉำชำตตัถิปัจจยั   
   อำหำรัตถิปัจจยั    อินทริยตัถิปัจจยั 

๑๐.อวิคตปัจจัย  ๖  ปัจจัย    สหชำตอวิคตปัจจยั         วตัถุปุเรชำตอวิคตปัจจยั 
   อำรัมมณปุเรชำตอวิคตปัจจยั   ปัจฉำชำตอวิคตปัจจยั 
   อำหำรอวิคตปัจจยั     อินทริยอวิคตปัจจยั 

 

 
จ าแนกปัจจัย ๒๔ หรือ ๔๗ เป็น ๙ ชาติ 

วิ. ชายนฺติ เอตฺถ ปจฺจยา สมานนฺวยาติ ชาติ, นิกาโย.  
นิกำย(หมู่,กลุ่ม) ช่ือว่ำ ชำติ  เพรำะอรรถว่ำ เป็นท่ีเกิดของปัจจัยทั้ งหลำย                       

อนัมีควำมเป็นไปเสมอกนั 
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๑.สหชาตชาติ ๑๕  ปัจจัย  (หมู่แห่งปัจจยัท่ีเป็นสหชำตะ มี ๑๕ ปัจจยั) 
เหตุปัจจยั   สหชำตำธิปติปัจจยั   สหชำตปัจจยั  
อญัญมญัญปัจจยั  สหชำตนิสสยปัจจยั           สหชำตกมัมปัจจยั 
วิปำกปัจจยั    นำมอำหำรปัจจยั   สหชำตินทริยปัจจยั 
ฌำนปัจจยั       มคัคปัจจยั        สัมปยุตตปัจจยั 
สหชำตวิปปยุตตปัจจยั      สหชำตตัถิปัจจยั       สหชำตอวิคตปัจจยั   

 

สหชาตชาติ ๑๕ ปัจจัย   แบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม 
สหชาตชาติใหญ่  ๔  ปัจจัย  สหชำตปัจจยั  สหชำตนิสสยปัจจยั          
     สหชำตตัถิปัจจยั สหชำตอวิคตปัจจยั   
สหชาตชาติกลาง  ๔  ปัจจัย  อญัญมญัญปัจจยั วิปำกปัจจยั         

สัมปยุตตปัจจยั  สหชำตวิปปยุตตปัจจยั  
สหชาตชาติเล็ก  ๗  ปัจจัย เหตุปัจจยั  สหชำตำธิปติปัจจยั     

สหชำตกมัมปัจจยั นำมอำหำรปัจจยั 
สหชำตินทริยปัจจยั  ฌ ำ น ปั จ จั ย   มัค ค ปั จ จัย    
(เห.ธิ.ก .หา.อิน.ฌา.มัค) 

สหชาตชาติใหญ่ เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง  เล็ก  ทั้งหมด(ในขณะเรียนใหญ่ กลำงหรือเล็ก) 
สหชาตชาติกลาง เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง  เล็ก  ตำมสมควร(ในขณะเรียนใหญ่ กลำงหรือเล็ก) 
สหชาตชาติเล็ก เขำ้กบั   เล็ก   เท่ำนั้น (ในขณะเรียนเล็ก) ไม่เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง   

 

๒.อารัมมณชาติ ๘  ปัจจัย  (หมู่แห่งปัจจยัท่ีเป็นอำรัมมณะ มี ๘ ปัจจยั) 
อำรัมมณปัจจยั    อำรัมมณำธิปติปัจจยั          อำรัมมณูปนิสสยปัจจยั       
อำรัมมณปุเรชำตปัจจยั    อำรัมมณปุเรชำตตัถิปัจจยั    อำรัมมณปุเรชำตอวิคตปัจจยั 
วตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสยปัจจยั   วตัถำรัมมณปุเรชำตวิปปยุตตปัจจยั 

 

๓.อนันตรชาติ ๗ ปัจจัย 
อนนัตรปัจจยั  สมนนัตรปัจจยั อนนัตรูปนิสสยปัจจยั  นตัถิปัจจยั 
วิคตปัจจยั  อำเสวนปัจจยั   (ปกตูปนิสสย  นำนำกขณิกกัมมปัจจัย                 
โดยยกปกตูปนิสสยะเ ป็นประธำน หรือนำนำกขณิกกัมม ปกตูปนิสสยปัจจัย                             
โดยยกนำนำกขณิกกมัมะเป็นประธำน ได้แก่ มคัคเจตนำท่ีเป็นปกตูภำวะและกมัมภำวะ                  
ท่ีอุปกำระ แก่อนนัตรผลจิตตุปบำท ๔) 



4 

 

๔.วัตถุปุเรชาตชาติ  ๖  ปัจจัย 
วตัถุปุเรชำตนิสสยปัจจยั   วตัถุปุเรชำตปัจจยั    วตัถุปุเรชำตวิปปยุตตปัจจยั 
วตัถุปุเรชำตตัถิปัจจยั    วตัถุปุเรชำตอวิคตปัจจยั ปุเรชำตินทริยปัจจยั 

 

๕.ปัจฉาชาตชาติ  ๔  ปัจจัย 
ปัจฉำชำตปัจจยั       ปัจฉำชำตวิปปยุตตปัจจยั    ปัจฉำชำตตัถิปัจจยั    
ปัจฉำชำตอวิคตปัจจยั 

 

๖.อาหารชาติ ๓  ปัจจัย 
รูปอำหำรปัจจยั อำหำรัตถิปัจจยั อำหำรอวิคตปัจจยั 

 

๗.รูปชีวิตินทริยชาติ ๓  ปัจจัย 
รูปชีวิตินทริยปัจจยั      อินทริยตัถิปัจจยั     อินทริยอวิคตปัจจยั 

 

๘.ปกตูปนิสสยชาติ  ๒  ประเภท 
สุทธปกตูปนิสสยปัจจัย ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เตกำลิกะ พร้อมด้วย               
 มัคคเจตนา ๔ และทุพพลเจตนากรรม ๒๐ ที่ เ ป็นปัจจัยแก่วิบากของตน ๆ                      
 และบัญญัติโดยภำวปกตะ และอุปนิสสยะคือพลวกำรณะอันมิใช่พลวธรรม                 
 เป็นปัจจยั  แก่จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (เวน้ รูป ๒๘ เพรำะเป็นอภิธมัมนยั) 
  (เวน้มัคคเจตนำ ๔ และทุพพลเจตนำกรรม ๒๐  ท่ีเป็นปัจจัยแก่วิบำกของตน ๆ,                      

 ธรรมทั้ งหลำยท่ี เหลือจำกชวนเจตนำกรรม ๒๔ เหล่ำน้ีทั้ งปวง ย่อมเป็น                     
 สุทธปกตูปนิสสยภำวะเท่ำนั้น เพรำะควำมไม่มีแห่งกมัมภำวะ) 

มิสสกปกตูปนิสสยะ นานากขณิกกัมมปัจจัย ไดแ้ก่ โลกิยเจตนำกรรม ๒๙ ท่ีเป็นพลวกรรม                 
 (พลวกมฺม,เป็นพลวธรรม)โดยกัมมภำวะ และปกตูปนิสสยะคือ พลวกำรณะ                  
 เป็นปัจจยั แก่วิบากนามขันธ์ (เวน้กมัมชรูป เพรำะเป็นอภิธมัมนยั) 

 (เวน้มคัคเจตนำ ๔ ท่ีเป็นปัจจยั แก่อนันตรผลและผลสมำบตัิ เพรำะเป็นองคธ์รรม              
 ในสุทธปกตู ,  และนับเข้ำ  ในอนันตรชำติ  ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยภำวะ                      
 และพลวกัมมภำวะ เพรำะปกตูปนิสสยภำวะ มีควำมเป็นอนันตรภำวะด้วย                    
 แต่ไม่มี ควำม เ ป็นอนันต รูป นิสสยะ ,  และนับ เข้ ำ  ในปกตู ป นิสสยชำติ                             
 ด้วยอ ำนำจปกตะและพลวกัมมะ เพรำะควำมท่ีมัคคเจตนำมีอรรถปกตะ                       
 และพลวกมัมะแน่นอน) 
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๙.นานากขณิกกัมมชาติ ๒ ประเภท 
นานากขณิกกัมม ปกตูปนิสสยปัจจัย  ได้แก่  เจตนำกรรม ๒๐ ท่ีเป็นทุพพลกรรม                         
 (ทุพฺพลกมฺม,เป็นทุรพลธรรม) คือ อกุศลเจตนำ ๑๒ มหำกุศลเจตนำ ๘ เป็นปัจจยั                
 แก่กามวิบาก ๒๓ เว้นกัมมชรูป เพรำะเป็นอภิธัมมนัย  ( ส่วน พลวกัมมะ                       
 ท่ีเป็นโลกียกรรม ๒๙ นับเขำ้ ในมิสสกปกตูปนิสสยะ นำนักขณิก สงเครำะห์ลง
 ในปกตูปนิสสยชำติ ,  ส่วนมัคคเจตนำ นับเข้ำในสุทธปกตู  สงเครำะห์ลง                       
 ในปกตูปนิสสยชำติและอนนัตรชำตินัน่เอง). 
นานักขณิกกัมมปัจจัย ไดแ้ก่  เจตนำกรรม ๒๕ ท่ีเป็นพลวกรรม(พลวกมฺม,เป็นพลวธรรม)

 คือ อกุศลเจตนำ ๑๒ มหำกุศลเจตนำ  ๘  รูปำวจรกุศลเจตนำ ๕  และทุพพลกรรม 
 ๒๐ เป็นปัจจัย แก่กัมมชรูป ๒๐ (เวน้วิบำกนำมขันธ์ เพรำะเป็นผลของมิสสก                
 ปกตูปนิสสย นำนำกขณิกกัมม และนำนำกขณิกกัมม ปกตูปนิสสย  ตำมล ำดับ              
 พลวทุพพลกรรม). 

 

องค์ธรรม  ๓  ประการ ในปัจจัย  ๒๔  
๑.สหชาตชาติ 

 เหตุปัจจัย  ธรรมที่อุปกำระโดยควำมเป็นมูลเหตุ 
ปัจจัยธรรม  เหตุ  ๖ ในสเหตุกจิต ๗๑ 
ปัจจยุปบันธรรม สเหตุกจิต  ๗๑  เจตสิก  ๕๒  (เวน้โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒) 

สเหตุกจิตตชรูป  สเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป 
ปัจจนิกธรรม อเหตุกจิต ๑๘ อญัญสมำนเจตสิก ๑๒ โมหเจตสิกในโมหมูลจิต ๒ 

อเหตุกจิตตชรูป  อเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป พำหิรรูป อำหำรชรูป  
อุตุชรูป   อสัญญสัตตกมัมชรูป   ปวตัติกมัมชรูป   

 

สหชาตาธิปติปัจจัย 
ปัจจัย อธิบดี ๔  คือ ฉันทะ วิริยะ ในสำธิปติชวนจิต ๕๒, และสำธิปติชวนจิต  

๕๒, ปัญญำ ในติเหตุกสำธิปติชวนจิต  ๓๔  หรือ  ๖๖ 
ปัจจยุปบัน สำธิปติชวนจิต  ๕๒  เจตสิก  ๕๑(เว้นวิจิ กิจฉำ)  สำธิปติจิตตชรูป                    

(เวน้อธิบดีในขณะเป็นปัจจยั) 
ปัจจนิก กำมจิต  ๕๔  มหัคคตวิบำก  ๙  เจตสิก  ๕๒ แน่นอนและไม่แน่นอน,  

อธิบดีในขณะเป็นปัจจยั, รูป  ๗ หมวด คือ นิรำธิปติจิตตชรูป เป็นตน้ 
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สหชาตกัมมปัจจัย   (ส วิธานกิจฺจ) 
ปัจจัย  เจตนำ  ๘๙ 
ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๑  (เวน้เจตนำ)  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป   

 

นามอาหารปัจจัย 
ปัจจัย  นำมอำหำร  ๓  คือ  ผสัสะ  เจตนำ  วิญญำณ  ๘๙ 
ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป   

 

สหชาตินทริยปัจจัย 
ปัจจัย นำมอินทรีย์ ๘  คือ  ชีวิตินทรีย์  มนินทรีย์  เวทนินทรีย์  สัทธินทรีย์                     

วิ ริยินทรีย์   สตินทรีย์   สมำธินทรีย์ในจิต  ๗๒ ( เว้นอวีริยจิต  ๑๖                          
วิจิกิจฉำจิต  ๑)   ปัญญินทรีย ์

ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป   
 

ฌานปัจจัย 
ปัจจัย  องคฌ์ำน ๕   ในจิต  ๗๙  (เวน้ทวิปัญจวิญญำณจิต  ๑๐) 
ปัจจยุปบัน จิต  ๗๙  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป   

 

มัคคปัจจัย 
ปัจจัย  องคม์รรค  ๙  ในสเหตุกจิต  ๗๑ 
ปัจจยุปบัน สเหตุกจิต  ๗๑   เจตสิก  ๕๒   สเหตกุจิตตชรูป   สเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป   

 
 

สหชาตปัจจัย   สหชาตนิสสยปัจจัย    สหชาตัตถิปัจจัย   
สหชาตอวิคตปัจจัย   

ปัจจัย จิต  ๘๙   เจตสิก  ๕๒  มหำภูตรูป  ๔  ทุกชนิด คือ จิตตชมหำภูตรูป  
ปฏิสนธิกัมมชมหำภูตรูป     พำหิรมหำภูตรูป    อำหำรชมหำภูตรูป                     
อุตุชมหำภูตรูป  อสัญญสัตตกัมมชมหำภูตรูป  ปวตัติกัมมชมหำภูตรูป    
ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 

ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙  เจตสิก ๕๒  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป  มหำภูตรูป  ๔ ทุกชนิด,    
อุปำทำรูป  ๗  หมวด, ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขันธ์  ๔  กับปฏิสนธิ                 
หทยวตัถุ 
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อัญญมัญญปัจจัย 
ปัจจัย  ปัจจยุปบัน จิต ๘๙      เจตสิก ๕๒          มหำภูตรูป  ๔  ทุกชนิด                     

ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 
ปัจจนิก จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป(เวน้หทยวตัถุ) ท่ีเปรียบเทียบจำกนำมขันธ์,              

อุปำทำรูป  ๗  หมวด ท่ีเปรียบเทียบจำกมหำภูตรูป 
 
 

วิปากปัจจัย 
ปัจจัย  วิปำกจิต  ๓๖  เจตสิก  ๓๘ 
ปัจจยุปบัน วิปำกจิต  ๓๖ เจตสิก ๓๘ วิปำกจิตตชรูป ๑๓(เว้นวิญญัตติ รูป ๒)                    

ปฏิสนธิกมัมชรูป   
 

สัมปยุตตปัจจัย   
 ปัจจัย ปัจจยุปบัน จิต ๘๙  เจตสิก  ๕๒    
 

สหชาตวิปปยุตตปัจจัย 
ปัจจัย จิต ๗๕ เจตสิก ๕๒ (เวน้ทวิ ๑๐ อรูปวิบำก ๔ จุติจิตของพระอรหันต)์  ปัญจ

โวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 
ปัจจยุปบัน จิตตชรูป  ปฏิสนธิกัมมชรูป  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขัน ธ์   ๔                           

กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 
 

๒.อารัมมณชาติ 
อารัมมณปัจจัย   

ปัจจัย จิต ๘๙  เจตสิก  ๕๒   รูป  ๒๘  นิพพำน  บญัญตัิ 
ปัจจยุปบัน จิต ๘๙  เจตสิก  ๕๒    

 

อารัมมณาธิปติปัจจัย  อารัมมณูปนิสสยปัจจัย  
 

 เสช   ติปาก   ติกฺริย   จตุรูปญฺจ  เสชิโน 
  ติปุญฺญ   กามปุญฺญสฺส  เสชสฺสาธิปตี  ภเว 
  อุตฺตร   ธียุตฺตฏฺฐนฺน   นิพฺพาน   อุตฺตรสฺส  ตุ.   

(ปฏฺฐำนสำรวิภำวนี) 



8 

 

โลภมูลจิต ๘ กำมวิบำก ๒๒ (เว้นทุกขสหคตกำยวิญญำณ) มหัคคตวิบำก  ๙                    
กริยำจิต  ๒๐,  สภำวะ,ปริกปัปอิฏฐจตุชนิปผนันรูป ๑๘       เป็นปัจจัยแก่ โลภมูลจิต ๘   
 กำมกุศล  ๘  มหัคคตกุศล  ๙  เป็นปัจจัยแก่  โลภมูลจิต  ๘   มหำกุศลจิต  ๘   
 โลกุตตรจิต  ๘  เป็นปัจจัยแก่  มหำกุศล  มหำกริยำญำณสัมปยุตตจิต  ๘ 

นิพพำน  เป็นปัจจัยแก่  มหำกุศล  มหำกริยำญำณสัมปยุตตจิต ๘ โลกุตตรจิต  ๘   
 

วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย   วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย 
ปัจจัย  มรณำสันนหทยวตัถุ  ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอุปปำทกัขณะของจิต 

ขณะท่ี  ๑๗  ท่ีนบัถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป 
ปัจจยุปบัน มรณำสันนจิต ๔๓ ดวง คือ มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  กำมชวนจิต  ๒๙  

ตทำรัมมณจิต ๑๑  อิทธิวิธอภิญญำจิต ๒  (โบรำณำจำรยค์ือ อฏัฐกถำ) 
 

อีกนัยหนึ่ง  
ปัจจัย ปัจจุบนัหทยวตัถุท่ียงัตั้งอยู่ ๔๙ รูป ในขณะเป็นท่ีอำศยั และเป็นอำรมณ์  

ทั้งในปวตัติกำลและมรณำสันนกำล 
ปัจจยุปบัน จิต ๔๓  ดวง  คือ  มโนทวำรำวชัชนจิต ๑  กำมชวนจิต  ๒๙  ตทำรัมมณจิต 

๑๑  อิทธิวิธอภิญญำจิต ๒  เจตสิก ๔๔  (เวน้อิสสำ  มจัฉริยะ กุกกุจจะ วิรตี  
อัปปมัญญำ  เวน้เพรำะเก่ียวกบัอำรมณ์) อำจำรย์ภำยหลัง มีอำจำรยแ์ลดี    
เป็นตน้   

 

อารัมมณปุเรชาตปัจจัย    อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย     
อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย 

ปัจจัย  ปัจจุบนันิปผนันรูป  ๑๘ 
ปัจจยุปบัน กำมจิต ๕๔  อภิญญำจิต ๒  เจตสิก ๕๐ (เวน้อัปปมัญญำ) แน่นอนและ                  

ไม่แน่นอน 

 
๓.อนันตรชาติ 

อนันตรปัจจัย  สมนันตรปัจจัย  อนันตรูปนิสสยปัจจัย  นัตถิปัจจัย  วิคตปัจจัย 
ปัจจัย จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒   ท่ีเกิดก่อน ๆ  (เวน้จุติจิตของพระอรหันต)์   
ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒   ท่ีเกิดหลงั ๆ  และจุติจิตของพระอรหันต ์
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 อาเสวนปัจจัย 

ปัจจัย  โลกียชวนจิต ๔๗   เจตสิก  ๕๒ (เวน้ชวนขณะสุดทำ้ย) 
ปัจจยุปบัน ชวนจิต ๕๑  เจตสิก ๕๒ (เวน้กำมชวนจิตขณะท่ี ๑  และผลจิต ๔) 
  

๔.วัตถุปุเรชาตชาติ 
วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย   วัตถุปุเรชาตปัจจัย  วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย  
วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย 

 

ปัจจัย มชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ  คือ  ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัคด์วงแรก,   
หทยวตัถุท่ีเกิดพร้อมกนักบัจิตดวงก่อน ๆ มีปฏิสนธิจิตเป็นตน้, 
หทยวตัถุท่ีเกิดขึ้นโดยอนุมำนเอำว่ำในขณะจิต  ๑  ดวง ก่อนหน้ำจะออก
จำกนิโรธสมำบตัิ, 
มรณำสันนวตัถุรูป ๖  ท่ีเกิดพร้อมกันกับอุปปำทักขณะของจิตขณะท่ี ๑๗            
ท่ีนบัถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป.  
                     (วิสุทธิมรรคอรรถกถำจำรย ์ตอนรูปนิพพตัติปัสสนำกำร) 

 

อีกนัยหนึ่ง วตัถุรูป ๖ ท่ีเกิดก่อนและเขำ้ถึงฐีติปัตตะ ๔๙ รูป    
                                                                 (อำจำรยภ์ำยหลงั มีอำจำรยแ์ลดี เป็นตน้) 
ปัจจยุปบัน จิต ๘๕  เจตสิก ๕๒ (เวน้ปฏิสนธิจิต ๑๙  อรูปวิบำก ๔)                 

ในปวตัติกำล 
 

ปุเรชาตินทริยปัจจัย 
ปัจจัย มชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ คือ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัคด์วงแรก(อฏัฐกถำ) 
  ปัญจวตัถุทั้ง ๓ ชนิด ท่ีเขำ้ถึงฐีติปัตตะ ๔๙ รูป (อำจำรยภ์ำยหลงั) 
ปัจจยุปบัน ทวิปัญจวิญญำณจิตตุปบำท  ๑๐ 

 

๕.ปัจฉาชาตชาติ 
ปัจฉาชาตปัจจัย       ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย     ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย   
ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย 

ปัจจัย  จิต ๘๕ เจตสิก ๕๒ (เวน้อรูปวิบำกจิต ๔ และปฏิสนธิจิตทั้งหมด) 
ปัจจยุปบัน เอก ทวิ ติ จตุสมุฏฐำนิกรูป  ท่ีเกิดก่อนปัจจยัและเขำ้ถึงฐีติปัตตะ 
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๖.รูปอาหารชาติ 
รูปอาหารปัจจัย  อาหารัตถิปัจจัย  อาหารอวิคตปัจจัย 

ปัจจัย  พหิทธโอชำ  คือ  โอชำรูปท่ีอยูใ่นอำหำรต่ำง ๆ ท่ีเขำ้ถึงฐีติขณะ 
ปัจจยุปบัน อำหำรสมุฏฐำนิกรูป  ๑๒ 
 

อีกนัยหนึ่ง ปัจจัย คือ อัชฌัตตจตุสมุฏฐำนิกโอชำ  คือ  กัมมชโอชำ  จิตตชโอชำ                 
อุตุชโอชำ  อำหำรชโอชำ  และอุตุชโอชำท่ีเป็นพหิทธะ  
ปัจจยุปบัน คือ จตุสมุฏฐำนิกรูป  ท่ีตั้ งอยู่ในกลำปเดียวกันกับปัจจัย                 
และท่ีตั้งอยูใ่นกลำปอ่ืน ๆ 

 

๗.รูปชีวิตินทริยชาติ 
รูปชีวิตินทริยปัจจัย    อินทริยัตถิปัจจัย    อินทริยอวิคตปัจจัย 

ปัจจัย          รูปชีวิตินทรียใ์นปฏิสนธิกำล ปวตัติกำล ท่ีเขำ้ถึงฐีติขณะ(อนุปำลกสัตติ) 
ปัจจยุปบัน กมัมชรูป  ๑๙ (เวน้ชีวิตรูป) 

 

๘.ปกตูปนิสสยชาติ 
ปกตูปนิสสยปัจจัย 

ปัจจัย จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเป็นเตกำลิกะ โดยควำมเป็นพลวเหตุ ,              
และอัตถบัญญัติบำงอย่ำง มีอุตุบัญญัติ  โภชนบัญญัติ  ปุคคลบัญญัติ                     
เสนำสนบญัญตัิ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ (เวน้บญัญตัิกรรมฐำน),  สัททบญัญตัิ
บำงอยำ่ง มีภำษำบำลี  ภำษำไทย  ภำษำองักฤษ เป็นตน้(เวน้ภำษำเดรัจฉำน 
และช่ือต่ำงๆ)โดยควำมเป็นพลวเหตุ 

ปัจจยุปบัน จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ (พระสูตรมี “รูป”) 

ปกตูปนิสสยปัจจัย ในสันตาน  มี ๒ (อัชฌัตตสันดาน และพหิทธสันดาน)   
อัชฌัตตนิปผาทิตปกตูปนิสสยปัจจัย ไดแ้ก่ อกุศลธรรมเป็นตน้   
พหิทธาอุปเสวิตปกตูปนิสสยปัจจัย   ไดแ้ก่ สังขำรและอุตุโภชนบญัญตัิเป็นตน้. 

 

๙.นานากขณิกกัมมชาติ 
นานากขณิกกัมมปัจจัย (พีชนิธานกิจฺจ)  

ปัจจัย  อกุศลเจตนำ  ๑๒  กุศลเจตนำ  ๒๑  ท่ีเป็นอดีต 
ปัจจยุปบัน วิปำกจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ปฏิสนธิปวตัติกมัมชรูป  อสัญญสัตตกมัมชรูป 
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สรุปกาลของปัจจัย 
ปัจจุบันกาล ๖ ชาติ คือ  สหชำตชำติ วตัถุปุเรชำตชำติ ปัจฉำชำตชำติ   

 อำหำรชำต ิ  รูปชีวิตินทริยชำติ   วตัถำทั้ง ๒  ปัจจยั  
 อำรัมมณปุเรชำต ทั้ง  ๓  ปัจจยั 

อดีตกาล  ๒  ชาติ  คือ   อนนัตรชำติ   นำนำกขณิกกมัมชำติ 
เตกาลิกและกาลวิมุต ๔ ปัจจัย  คือ  อำรัมมณปัจจยั          อำรัมมณำธิปติปัจจยั 

อำรัมมณูปนิสสยปัจจยั   ปกตูปนิสสยปัจจยั 
 

สรุปอ านาจของปัจจัย 
ชนกสัตติ  ๓ ชาติ  คือ   อนนัตรชำติ   ปกตูปนิสสยชำติ  นำนำกขณิกกมัมชำติ 
อุปถัมภกสัตติ  ๒  ชาต ิ คือ   ปัจฉำชำตชำติ  รูปชีวิตินทริยชำติ   
ชนกสัตติและอุปถัมภกสัตติ  คือ ๔  ชำติท่ีเหลือ 

 

สรุปวาระของปัจจัย 
๑  วาระ  มี  ๘  ปัจจยั  ๔  ชำติ คือ   วิปำกปัจจยั   ปุเรชำตินทริยปัจจยั   

 อำหำรชำติ รูปชีวิตินทริยชำติ  
๒  วาระ  มี  ๑ ปัจจยั ๑  ชำติ  คือ    นำนำกขณิกกมัมปัจจยั 
๓ วาระ มี ๑๘  ปัจจยั  ๕  ชำติ  คือ    สหชำตชำติกลำง  ๓  ปัจจยั (เวน้วิปำกปัจจยั) 

วตัถำทั้ง ๒  ปัจจยั  อำรัมมณปุเรชำตทั้ง ๓  ปัจจยั  อำเสวนปัจจัย  
วตัถุปุเรชำตชำติ ๕ ปัจจยั (เวน้ปุเรชำติน) ปัจฉำชำตชำติ   

๗ วาระ มี ๑๔  ปัจจยั  ๓  ชำติ  คือ  สหชำตชำติเล็ก         อำรัมมณำธิปติปัจจยั   
อำรัมมณูปนิสสยปัจจยั      อนนัตรชำติ  ๕  ปัจจยั 

๙ วาระ มี ๖ ปัจจยั ๓  ชำติ คือ สหชำตชำติใหญ่         อำรัมมณปัจจยั   
                                                ปกตูปนิสสยปัจจยั 

 

ยุคฬกโต คือโดยปัจจัยที่เป็นคู่กัน 
 อตฺถยุคฬก ไดแ้ก่  อนนัตรปัจจยั                     กบั   สมนนัตรปัจจยั 

สทฺทยุคฬก ไดแ้ก่ นิสสยปัจจยั                       กบั   อุปนิสสยปัจจยั 
กาลปฏิปกฺขยุคฬก ไดแ้ก่  ปุเรชำตปัจจยั         กบั    ปัจฉำชำตปัจจยั                      
เหตุปฺผลยุคฬก ไดแ้ก่  นำนำกขณิกกมัมปัจจยั  กบั   วิปำกปัจจยั 
อญฺญมญฺญปฏิปกฺขยุคฬก  ไดแ้ก่    สัมปยุตตปัจจยั   กบั  วิปปยุตตปัจจยั,     
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        อตัถิปัจจยั      กบั  นตัถิปัจจยั,    
วิคตปัจจยั           กบั  อวิคตปัจจยั  

 

อรรถของปัจจัย ในปัฏฐานอัฎฐกถาปัจจยุทเทส และวิสุทธิมัคค์ 
มูลฏฺเฐน  อุปกำรโก  ธมฺโม        เหตุปจฺจโย.  
อำรมฺมณวเสน  อุปกำรโก  ธมฺโม     อารมฺมณปจฺจโย. 
เชฏฺฐกฏฺเฐน  อุปกำรโก  ธมฺโม         อธิปติปจฺจโย. 
อนนฺตรภำเวน  อุปกำรโก  ธมฺโม        อนนฺตรปจฺจโย. 
สมนนฺตรภำเวน  อุปกำรโก  ธมฺโม        สมนนฺตรปจฺจโย. 
อุปฺปชฺชมำโน สห อุปฺปชฺชมำนภำเวน  อุปกำรโก  ธมฺโม สหชาตปจฺจโย. 
อญฺญมญฺญ  อุปฺปำทนูปตฺถมฺภนภำเวน อุปกำรโก  ธมฺโม     อญฺญมญฺญปจฺจโย. 
อธิฏฺฐำนำกำเรน  นิสฺสยำกำเรน จ อุปกำรโก  ธมฺโม      นิสฺสยปจฺจโย. 
พลวกำรณภำเวน  อุปกำรโก  ธมฺโม           อุปนิสฺสยปจฺจโย. 
สุฏฺฐุ  กรียิตฺถำติ  ปกโต. ปกโต  อุปนิสฺสโย             ปกตูปนิสฺสโย. 
ปกติยำเยว วำ  อุปนิสฺสโย           ปกตูปนิสฺสโย,  
อำรมฺมณำนนฺตเรหิ  อสมฺมิสฺโสติ อตฺโถ.   
ปฐมตร  อุปฺปชฺชิตฺวำ วตฺตมำนภำเวน อุปกำรโก ธมฺโม          ปุเรชาตปจฺจโย. 
ปุเรชำตำน  รูปธมฺมำน  อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน  อุปกำรโก  อรูปธมฺโม ปจฺฉาชาตปจฺจโย. 
อำเสวนฏฺเฐน  อนนฺตรำน   ปคุณพลวภำวำย  อุปกำรโก  ธมฺโม  อาเสวนปจฺจโย. 
จิตฺตปฺปโยคสงฺขำเตน  กิริยำภำเวน    อุปกำรโก  ธมฺโม    กมฺมปจฺจโย. 
(อตฺตโน ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมปวตฺติกฺขณโต วิสุภูเต อตีเต นำนำขเณ  สิทฺธำติ นานากฺขณิกา). 
(เจตนำห   ภิกฺขเว  กมฺม   วทำมิ  เจตยิตฺวำ  กมฺม   กโรติ  กำเยน  วำจำย  มนสำ.) 
(ปหำยกปหำตพฺพภำเวน  อญฺญมญฺญวิรุทฺธำน   กุสลำกุสลำน  ปำกำติ วิปากา). 
นิรุสฺสำหสนฺตภำเวน นิรุสฺสำหสนฺตภำวำย  อุปกำรโก วิปำกธมฺโม วิปากปจฺจโย. 
รูปำรูปำน   อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน  อุปกำรกำ  จตฺตำโร  อำหำรำ            อาหารปจฺจโย.   
อธิปติยฏฺเฐน อุปกำรกำ อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยวชฺชำ วีสตินฺทฺริยำ  อินฺทฺริยปจฺจโย. 
(อินฺทฺริยภำเวน  อุปกำรโก  ธมฺโม            อินฺทฺริยปจฺจโย). 
อุปนิชฺฌำยนฏฺเฐน อุปกำรกำนิ ฐเปตฺวำ ทฺวิปญฺจวิญฺญำเณสุ กำยิกสุขทุกฺขเวทนำทฺวย                   
สพฺพำนิปิ กุสลำทิเภทำนิ สตฺต ฌำนงฺคำนิ  ฌานปจฺจโย. 
ยโต ตโต วำ นิยฺยำนฏฺเฐน อุปกำรกำนิ กุสลำทิเภทำนิ ทฺวำทส มคฺคงฺคำนิ  มคฺคปจฺจโย. 
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เอกวตฺถุกเอกำรมฺมณเอกุปฺปำเทกนิโรธสงฺขำเตน สมฺปยุตฺตภำเวน อุปกำรกำ อรูปธมฺมำ
                                   สมฺปยุตฺตปจฺจโย. 
เอกวตฺถุกำทิภำวำนุปคเมน อุปกำรกำ รูปิโน ธมฺมำ อรูปีน  ธมฺมำน , อรูปิโนปิ รูปีน   
                 วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. 
ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภำเวน  ตำทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน อุปกำรโก ธมฺโม
                  อตฺถิปจฺจโย. 
อตฺตโน อนนฺตร  อุ ปฺปชฺชมำนำน  อรูปธมฺมำน  ปวตฺติโอกำสทำเนน อุปกำรกำ                      
สมนนฺตรนิรุทฺธำ อรูปธมฺมำ     นตฺถิปจฺจโย. 
(ปรมตฺถสภำเวน  นตฺถิตำย  อุปกำรโก  ธมฺโม     นตฺถิปจฺจโย.) 
เต เอว วิคตภำเวน อุปกำรกตฺตำ    วิคตปจฺจโย. 
(วิคตภำเวน  นิโรธสฺส  ปตฺติตำย  อุปกำรโก  ธมฺโม วิคตปจฺจโย). 
อตฺถิปจฺจยธมฺมำเอว อวิคตภำเวน อุปกำรกตฺตำ  อวิคตปจฺจโย. 
(อวิคตภำเวน นิโรธสฺส อปฺปตฺติยำ ตำทิสสฺเสว ธมฺมสฺส อุปถมฺภกฏฺเฐน อุปกำรโก ธมฺโม
          อวิคตปจฺจโย). 

 

วจนัตถะ  ปัฏฐานศัพท์ 
นำนำปฺปกำรำนิ  ฐำนำนิ  ปจฺจยำ  เอตฺถำติ   ปฏฺฐาน . (สัตตมีพหุพพิหิ) 
กุสลำทโย ธมฺมำ เหตุปจฺจยำทิวเสน ปฏฺฐิยนฺติ วิภชฺชิยนฺติ  เอตฺถำติ   ปฏฺฐาน .(อธิกรณสำธน) 
ปฏฺฐำติ  คจฺฉติ  สพฺพญฺญุตญำณ   เอตฺถติ ปฏฺฐาน . (กิต.อธิกรณสำธน) 

 

วจนัตถะ ปัจจยศัพท์ เป็นต้น 
ปฏิจฺจ  ผล   อยติ  เอตสฺมำติ     ปจฺจโย. (กิต. อปำทำนสำธน, ปติ + อิ คมเน + อ ) 
ปจฺจยโต  อุปฺปนฺน         ปจฺจยุปฺปนฺน . (ปัญจมีตปั.,ปจฺจย + อุปฺปนฺน) 
ปจฺจยุปฺปนฺนสฺส  ปติวิรุทฺธ   อนีก     ปจฺจนิก . (ปติ +อนีก) 
 

วจนัตถะ ปัจจัย ๒๔ 
ตตฺถ  เหตุ  จ  โส  ปจฺจโย  จาติ  เหตุปจฺจโย. เหตุ  หุตฺวา  ปจฺจโย,  เหตุภาเวน                

ปจฺจโยติ  วุตฺต   โหติ.  อารมฺมณปจฺจยาทีสุปิ  เอเสว  นโย.    
                                                                                   (ปฏฺฐำนวณฺณนำ หนำ้ ๓๙๕)   
ในปัจจยัเหล่ำนั้น ช่ือว่ำ เหตุปัจจยั เพรำะอรรถว่ำ  เป็นเหตุด้วย  เหตุน้ัน เป็นปัจจัย

ด้วย(ปัจจยัท่ีเป็นเหตุ,วิเสสนปุพฺพปทกมฺมธำรย).ปัจจยั ท่ีเป็นเหตุ(สมฺภำวนำปุพฺพปทกมฺมธำรย) 
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เ ป็นอันอธิบำยว่ำ  เ ป็นปัจจัย  โดยภำวะแห่งเหตุ .   แม้ในอำรัมมณปัจจัย เ ป็นต้น                           
ก็นยัน้ี เหมือนกนั.   

 
อารัมภบท 

ปจฺจยุทฺเทเส โย ยาทิโส ปจฺจโย เหตุปจฺจโยติ ภควตา อุทฺทิฏโฐ, โส ตาทิโส ปจฺจโย   
ปจฺจยนิทฺเทเส,  เหตู  เหตุสมฺปยุตฺตกาน  ธมฺมาน  ต สมุฏฺฐานานญฺจ รูปาน  เหตุปจฺจเยน  
ปจฺจโยติ  ภควตา  นิทฺทิฏโฐ. 

ปัจจยัเช่นใด อนัพระผูมี้พระภำคเจำ้ ทรงแสดงไวโ้ดยย่อ ในปัจจยุทเทสว่ำ ฯลฯ ,  
ปัจจยัเช่นนั้น อนัพระผูมี้พระภำคเจำ้ ทรงแสดงไวโ้ดยพิสดำร ในปัจจยนิทเทสว่ำ  ฯลฯ. 
 

พระบาลีและค าแปล   
 เหตุปจฺจโย แสดงให้รู้ถึงนิทฺทิสิตพัพ.      เหตู  ฯลฯ แสดงให้รู้ถึงนิทสัสนำกำร 
 

จ าแนกบทและเนื้อความองค์ธรรม 
ในนิทัสสนาการพระบาลีนี้ 
เหต ู เป็นกตัตุบท  แสดงปัจจยัธรรม  คือ  ฯลฯ . 
เหตุสมฺปยุตฺตกาน   ธมฺมาน   ต สมุฏฺฐานานญฺจ  รูปาน    เป็นสัมปทำนบท                    

แสดงปัจจยุปบนัธรรม  คือ  ฯลฯ . 
เหตุปจฺจเยน  เป็นกรณบท  แสดงอ ำนำจปัจจยั  ๑๒  คือ  ฯลฯ  ท่ีอุปกำระในครำว

เดียวกนั  ด้วยอ านาจของเหตุอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษ. 
ป จฺจ โย   เ ป็นนำม กิ ริ ย ำบท   แสดงก ำ ร อุปก ำ ระแก่ ปั จ จ ยุ ปบัน ธ ร ร ม                                     

โดยควำมปรำศจำกตวัตน. 
 

ปัญหาวาระ 
กุสลบท,   กุสลปทำวสำน  ในกุสลบท,    
วิธิพระบำลี,     อนุวำทพระบำลี,           
จ ำแนกบทและองคธ์รรม,       ว่ำโดย  กำล  ภูมิ  บุคคล  วิถี,     
 สุทธสังขยำวำระ,       ปัจจยสภำคะ. 
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อรรถาธิบายในปัฏฐาน 
 

๑.สหชาตชาติ ๑๕ ปัจจัย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 
    สหชาตชาติใหญ่  ๔  ปัจจัย  สหชำตปัจจยั    สหชำตนิสสยปัจจยั          
         สหชำตตัถิปัจจยั สหชำตอวิคตปัจจยั   
    สหชาตชาติกลาง  ๔  ปัจจัย     อญัญมญัญปัจจยั  วิปำกปัจจยั        
         สัมปยุตตปัจจยั   สหชำตวิปปยุตตปัจจยั  
    สหชาตชาติเล็ก  ๗  ปัจจัย     เหตุปัจจยั สหชำตำธิปติปัจจยั        
      สหชำตกมัมปัจจยั      นำมอำหำรปัจจยั              

                สหชำตินทริยปัจจยั    ฌำนปัจจยั        
          มคัคปัจจยั    (เห.ธิ.ก .หำ.อิน.ฌำ.มคั)   

 

สหชาตชาติเล็ก ๗ ปัจจัย 
๑.เหตุปัจจัย 

ปัจจัยธรรม เหตุ  ๖ มีโลภะ ๘ โทสะ ๒ โมหะ ๑๒ อโลภะ ๕๙- ๙๑                   อโท
สะ ๕๙ - ๙๑   อโมหะ ๔๗ - ๗๙  คือท่ีในสเหตุกจิต ๗๑  

ปัจจยุปบันธรรม สเหตุกจิต  ๗๑- ๑๐๓  เจตสิก ๕๒(เวน้โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต 
๒) สเหตุกจิตตชรูป ๑๗  สเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 

ปัจจนิกธรรม อเหตุกจิต  ๑๘ อญัญสมำนเจตสิก ๑๒โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒ 
อเหตุกจิตตชรูป  อเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป  พำหิรรูป อำหำรชรูป  
อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป 

 (ว่ำโดยลกัษณะ ชำติ กำล สัตติ) 
• มูลฏฺเฐน  อุปการโก  ธมฺโม เหตุปจฺจโย. ธรรมท่ีช่วยอุปกำระโดยควำม               
เป็นมูล(เหมือนรำกเหงำ้) ช่ือว่ำ เหตุปัจจยั. ควำมว่ำ ธรรม ๖ มีโลภเหตุเป็นต้น                     
ท่ีอุปกำระโดยอรรถว่ำ เป็นเหมือนรำกเหง้ำกล่ำวคือเป็นธรรมให้ส ำเร็จ                     
ควำมตั้งมั่นด้วยดี แก่รูปทั้งหลำยท่ีมีจิตตสมุฏฐำน ในปวตัตะ แก่รูปทั้งหลำย              
ท่ีมีกมัมสมุฏฐำน ในปฏิสนธิ และแก่นำมธรรมทั้งหลำยท่ีสัมปยุตต ์ในกำลทั้ง ๒ 
ดุจรำกเหงำ้(มูล) ท่ีเป็นเคร่ืองอุปำกระแก่ตน้ไม ้ฉะนั้น.   
-    เป็นเหตุปัจจยั ในขณะจิตเดียวกนัและพร้อมกนัทั้ง ๒ เหตุ เป็นตน้ 
     เพรำะอุปกำระดว้ยอรรถว่ำ มูล.   
-    เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร. 
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เหตุ  ๔  อย่าง (อฏัฐสำลินี รูปกณัฑ)์ 
 เหตุเหตุ     เหตุท่ีเป็นมูล ไดแ้ก่   เหตุ  ๖.  (มูลนฺติ เหตุเหตุ,  มหำฏีกำ) .    

 ปจฺจยเหตุ  เหตุท่ีเป็นปัจจยั ไดแ้ก่ มหำภูตรูป  ๔  เป็นเหตุ เป็นปัจจยั               
   เพ่ือบญัญตัิให้รู้รูปขนัธ์. 

 อุตฺตมเหตุ    เหตุท่ีเป็นประธำน ไดแ้ก่  กุศลำกุศลกรรม เป็นอุตตมเหตุในวิบำก,  
      อิฏฐำรมณ์เป็นอุตตมเหตุในกุศลวิบำก,อนิฏฐะเป็นอุตตมเหตุ 

  ในอกุศลวิบำก. 
 สาธารณเหตุ เหตุท่ีทัว่ไป   ไดแ้ก่  อวิชชำ  เป็นเหตุ เป็นปัจจยั แก่สังขำรทั้งหลำย    

       ทั้งท่ีเป็นกุศลสังขำรและอกุศลสังขำร. 

 
อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 

  
๑.โลภเหตุ  โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๘ ท่ีประกอบและจิตตชรูป ๑๗ 
๒.โมหเหตุ    “                                                                    ” 
  
สรุป 
 โลภเหตุ โมหเหตุ        โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
  
 
 
 
 
 

อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล  

 
 ๑.อโลภเหตุ  มหำวิบำกจิต ๑ เจ.๓๒ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐  
 ๒.อโทสเหตุ  “          ” 
 ๓.อโมหเหตุ  “                                                                          ”  

 
 

   โล   โม 

จิต  เจ.๑๗ 

โลภจิตตชรูป 
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สรุป 
 อโลภะ อโทสะ อโมหเหตุ   มหำวิบำกจิต ๑ เจ.๓๓ และปฏิ.กมั.๒๐ 
 

 
 
 
 

 
๒.สหชาตาธิปติปัจจัย 

ปัจจัย อธิบดี ๔  คือ ฉันทะ  วิริยะ  ท่ีในสำธิปติทวิเหตุกและติเหตุกชวนะจิต                 
๕๒ - ๘๔,  และสำธิปติทวิเหตุกและติ เหตุกชวนะจิต ๕๒ - ๘๔,                    
ปัญญำเจตสิกท่ีในติเหตุกสำธิปติชวนะจิต ๓๔ -  ๖๖ 

ปัจจยุปบัน สำธิปติชวนะจิต ๕๒ - ๘๔ เจตสิก  ๕๑(เวน้วิจิกิจฉำ) สำธิปติจิตตชรูป ๑๗ 
โดยแน่นอนและไม่แน่นอน (เวน้อธิบดีในขณะเป็นปัจจยั) 

ปัจจนิก กำมจิต ๕๔ มหัคคตวิบำก ๙ เจตสิก  ๕๒ แน่นอนและไม่แน่นอน,                   
อธิบดีในขณะเป็นปัจจยั, รูป  ๗ หมวด คือ นิรำธิปติจิตตชรูป เป็นตน้ 

 
• เชฏฺฐกฏฺเฐน อุปการโก ธมฺโม อธิปติปจฺจโย ธรรมท่ีช่วยอุปกำระโดยสภำวะว่ำ

ใหญ่ยิ่ง ช่ือว่ำ อธิปติปัจจยั (ทั้ง อำ.ธิ และสห.ธิ) 
- ควำมเป็นอิสสริยะ(เป็นใหญ่) ด้วยอ ำนำจกำรห้ำมควำมเป็นอธิบดีแห่งอธิบดี

ธรรมทั้งหลำยเหล่ำอ่ืน ช่ือว่ำ ควำมเป็นอธิบดี.น้ีเป็นขอ้ท่ีต่ำงจำกอินทรีย.์(วิ.ฏี) 
- อธิบดีแม้เกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ไม่มีควำมเป็นอธิปติปัจจัย ในขณะจิตเดียวกัน 

เพรำะอุปกำระด้วยอรรถว่ำ เป็นเชฏฐกะในอรรถว่ำ อติวุทธะ - ผูเ้ป็นใหญ่               
อยำ่งยิ่ง. 

- อธิบดีองคธ์รรม ๔ ตอ้งเป็นชวนกิจ และสัมปยุตตด์ว้ยมูลเหตุ ๒ หรือ ๓ เท่ำนั้น 
ไม่มีในจิตท่ีมีเหตุเดียว. 

- กำมำวจรำธิปติ เป็นอธิบดีไม่แน่นอน  อปัปนำธิปติ เป็นอธิบดีแน่นอน. 
- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร. 

  

อโล 
อโท อโม 

 จิต  เจ.๓๐ 

ปฏิสนธิกมัมชรูป 
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 ตตฺถ  รฏฺฐปาลตฺเถโร  ฉนฺท   ธุร   กตฺวา  โลกุตฺตรธมฺม   นิพฺพตฺเตสิ, โสณตฺเถโร  วิริย   
ธุร   กตฺวา,  สมฺภูตตฺเถโร  จิตฺต   ธุร   กตฺวา,  อายสฺมา  โมฆราชา  วีม ส   ธุร   กตฺวา.   
                                                                  (อ.ที.มหำวคฺค ชนวสภสุตฺต ทุติยภำค ขอ้ ๒๘๖ หนำ้ ๒๕๓) 

                     

อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
 
๑.ฉันทำธิปติ   โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๘ และสำธิปติจิตตชรูป ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
๒.วิริยำธิปติ   “                                                                 ” 
 
 
 
 
 
๓.จิตตำธิปติ    เจ.๑๙ และสำธิปติจิตตชรูป ๑๗ 
 
 
 
 
 
สรุป 
อธิบดี ๓ เวน้วีมงัสำธิปติ      โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๙ และสำ.จิ. ๑๗ 
 

 
 

ฉัน 

จิต เจ.๑๘ 

สำธิปติจิตตชรูป 

 วิ 
จิต เจ.๑๘ 

สำธิปติจิตตชรูป 

 จิต 

เจ.๑๙ 

สำธิปติจิตตชรูป 
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๓.สหชาตกัมมปัจจัย   (ส วิธานกิจฺจ) 
ปัจจัย  เจตนำเจตสิก  ท่ีในจิต ๘๙ - ๑๒๑ 
ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙ - ๑๒๑ เจตสิก ๕๑(เวน้เจตนำ) จิตตชรูป ๑๗ ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 

 
• จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน  กิริยาภาเวน  อุปการโก ธมฺโม กมฺมปจฺจโย(วิ.ม.)     

ธรรมท่ีช่ วย อุปกำระ  โดยภำวะแห่งกำรกระท ำ  ก ล่ำวคืออำยู หนะ                           
(ควำมขวนขวำย)ของจิต ไดแ้ก่ เจตนำ  ช่ือว่ำ กมัมปัจจยั (ทั้ง  ๒ ปัจจยั)  

• จิตฺตปฺปโยคสงฺขาตกิ ริยาภาเวน  สหชาตาน  นานากฺขณิกาน  วิปากาน                        
กฏตฺตารูปานญฺจ อุปการิกา เจตนา กมฺมปจฺจโย (วิภำวินีฏีกำ)   
เจตนำอันเป็นผู้อุปกำระ  แก่ปัจจยุบบันนธรรมทั้ งหลำย ท่ีเกิดพร้อมกัน                      
แก่ วิบำกทั้ งหลำย และกัมมชรูปทั้ งหลำย  อันมีขณะต่ำงกันโดยภำวะ                     
แห่งกำรกระท ำกล่ำวคือ อำยูหนะ(ควำมขวนขวำย) ของจิต ช่ือว่ำ กมัมปัจจยั                     
(ทั้ง  ๒ ปัจจยั)   

 
-    เป็นสังวิธำนกิจจ์ คือท ำหน้ำท่ีจัดแจง กล่ำวคือกระตุ ้นเตือนสัมปยุตตธรรม                  

      ในอำรมณ์เพ่ือให้ท ำกิจจ์ของตน ๆ ในขณะจิตหน่ึง ๆ. 
- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร.  
 

อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
เจตนำเจตสิก  โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 
 
 
 
 
 

อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล 
เจตนำเจตสิก  มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๒ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
 
 
 
 

   
เจตนำ 
 
 

 

 

เจตนำ 

 จิต     เจ.๑๘ 

จิตตชรูป 

เจตนำ 

จิต     เจ ๓๒ 

ปฏิสนธิกมัมชรูป 
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๔.นามอาหารปัจจัย 
ปัจจัย  นำมอำหำร  ๓  คือ  ผสัสะ  เจตนำ วิญญำณ ๘๙ - ๑๒๑ 
ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙ - ๑๒๑  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป ๑๗  ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐  
 

• รูปารูปาน   อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน  อุปการกา  จตฺตาโร  อาหารา  อาหารปจฺจโย.   
อำหำร ๔ ท่ีอุปกำระ โดยสภาวะว่าอุปัตถัมภ์  แก่รูปและอรูปทั้ งหลำย  ช่ือว่ำ         
อำหำรปัจจยั.(ทั้ง ๒ ปัจจยั) 

- แมเ้ม่ือเป็นชนกกิจจ์ได ้แต่อุปัตถมัภกกิจจ์เป็นประธำน 
- แมเ้ม่ือท ำรูปและนำมทั้งหลำยให้เกิดขึ้น ย่อมท ำให้เกิด ประหน่ึงว่ำ อุปัตถมัภ์ไว ้

ด้วยอ ำนำจไม่ให้ขำดสำยคือด้วยอ ำนำจกำรเช่ือมสันตติไว้ เพรำะเหตุนั้ น               
อุปัตภมัภกภำวะนัน่เอง เป็นอำหำรภำวะ. 

- ธรรมแม้อย่ำงอ่ืน น ำมำซ่ึงปัจจยุปบันธรรม ของตน ๆ มีอยู่ ก็จริง, โดยท่ีแท้                    
ก็ตรัสเรียกธรรม ๔ อย่ำงเหล่ำน้ีเท่ำนั้นว่ำ อำหำร เพรำะควำมเป็นปัจจัยพิเศษ                     
แก่ควำมเกิดสืบต่อภำยใน . มีอำทิอย่ำงน้ีว่ำ กพฬีกำรำหำร เป็นวิเสสปัจจัย                       
แก่รูปกำยของสัตวท์ั้งหลำย ผูก้ลืนกินกพฬีกำรำหำร เพรำะรูปกำยนั้น แมปั้จจัย                 
มีกรรมเป็นต้นท ำให้เกิด มีควำมเป็นไปตลอด ๑๐ ปี เป็นต้นได้  ก็โดยก ำลัง                  
อุปัตถมัภข์องกพฬีกำรำหำรนัน่เอง (วิภำวินีฏีกำ) 

- มีกำรน ำมำซ่ึงสหชำตธรรม เป็นลกัขณะ. 
- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร. 

 

อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
๑.ผสัสำหำร             โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 
๒.มโนสัญเจตนำหำร             “                                                ”  
๓.วิญญำณำหำร  เจ. ๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
 
 
 
 
 
 

 ผสั 

เจต จิต 
  เจ.๑๗ 

จิตตชรูป 
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สรุป 
นำมอำหำร ๓             โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
 

อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล 
๑.ผสัสำหำร    มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๒ และปฏิ.กมั. ๒๐ 
๒.มโนสัญเจตนำหำร              “                                                        ” 
๓.วิญญำณำหำร  เจ. ๓๓ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
 
 
 
 
 
สรุป 
นำมอำหำร ๓               มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๓ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐  
 

๕.สหชาตินทริยปัจจัย 
ปัจจัย นำมอินทรีย์  ๘ คือ  ชีวิตินทรีย์ ๘๙ - ๑๒๑  มนินทรีย์ ๘๙ - ๑๒๑                        

เวทนินทรีย์ ๘๙ - ๑๒๑  สัทธินทรีย์ ๕๙ - ๙๑  วิริยินทรีย์ ๗๓ - ๑๐๕                      
สตินทรีย์ ๕๙ - ๙๑  สมำธินทรีย์ท่ีในจิต ๗๒ - ๑๐๔(เวน้อวีริยจิต   ๑๖  
วิจิกิจฉำจิต  ๑) ปัญญินทรีย ์๔๗ - ๗๙ 

ปัจจยุปบัน จิต  ๘๙ - ๑๒๑  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป ๑๗  ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐  
 

• อธิปติยฏฺเฐน อุปการกา อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยวชฺชา วีสตินฺทฺริยา อินฺทฺริยปจฺจโย.   
อินทรีย ์๒๐ เวน้อิตถินทรียแ์ละปุริสินทรีย ์ ท่ีช่วยอุปกำระ โดยสภำวะว่ำ อธิปติ                
ช่ือว่ำ อินทริยปัจจยั. ก็ อธิปติน้ี เป็นไปในอรรถว่ำ อิสสระ(อิสฺสรฏฺเฐน) – เป็นใหญ่ 
,  เป็นผู ้ปกครอง ดังมีวิคคห ว่ำ  อีสตีติ อิสฺสโร  - ผู ้เป็นใหญ่ ช่ือว่ำ อิสสระ,                  
อีสติ อภิภวตีติ อิสฺสโร -  ผูค้รอบง ำ หรือผูป้กครอง ช่ือว่ำ อิสสระ. (ทั้ง ๓ ปัจจยั) 
- แมเ้ม่ืออินทรียท์ั้งหลำยอยำ่งอ่ืนมีอยู ่เพียงกำรยงัจกัขวิุญญำณเป็นตน้ ให้เป็นไป

ตำมตน ในกิจทั้งหลำย มีทสัสนะเป็นตน้ แต่อยำ่งเดียว ช่ือว่ำ ควำมเป็นอินทรีย.์ 
น้ีเป็นขอ้ท่ีต่ำงจำกอธิปติ.(วิ.ฏี) 

 ผสั 

เจต จิต 

เจ.๓๑ 

ปฏิสนธิกมัมชรูป 
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- สมำธิ แมมี้อยู่ในอวีริยจิตเหล่ำนั้น ก็ย่อมไม่ถึงซ่ึงควำมเป็นอินทรีย ์และพละ 
เพรำะไม่มีวิริยะ. จริงทีเดียว พระอรรถกถำกล่ำวว่ำ “วีริยปจฺฉิมก  พล  - พละมี
วิริยะเป็นท่ีสุด"(คือก ำหนดดว้ยวิริยะ) วิ.ฏี. 

- เอกัคคตำในวิจิ กิจฉำจิต เป็นเพียงควำมตั้ งอยู่ได้แห่งจิต, ก็ย่อมไม่ถึง                         
ซ่ึงโวหำรว่ำ  สมำธินทรีย์และสมำธิพละ เพรำะเว้นจำกอธิโมกข์(และถูก
วิจิกิจฉำครอบง ำ โดยแท)้. วิ.ฏี. 

- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร. 
 

อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
๑.ชีวิตินทรีย ์  โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 
๒.มนินทรีย ์  เจตสิก ๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
๓.เวทนินทรีย ์            โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 
๔.วิริยินทรีย ์  “                                                   ” 
๕.สมำธินทรีย ์            “                                                   ” 
 
 
 
 
 
สรุป 
นำมอินทรีย ์๕ มีชีวิตเป็นตน้                 โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
 
 

อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล 
๑.ชีวิตินทรีย ์  มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๒ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
๒.มนินทรีย ์  เจตสิก ๓๓ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
๓.เวทนินทรีย ์             มหำวิบำกจิต ๑ เจ.๓๒ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
๔.สัทธินทรีย ์  “                                                                   ” 
๕.วิริยินทรีย ์  “                                                                   ”        
๖.สตินทรีย ์  “                                                                   ” 

โลภจิตตชรูป 

   ชี ม เว 

เจ.๑๕ 

ส วิ 
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๗.สมำธินทรีย ์            “                                                                   ” 
๘.ปัญญินทรีย ์             “                                                                   ” 
 
 
 
 
 
สรุป 
นำมอินทรีย ์๘ มีชีวิตเป็นตน้             มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๓ และปฏิ.กมั. ๒๐ 
 

๖.ฌานปัจจัย 
ปัจจัย องค์ฌำน ๕ มีวิตก ๕๕ วิจำร ๕๘ - ๖๖ ปีติ ๓๕ - ๕๑ เวทนำ ๗๙ – ๑๑๑    

เอกคัคตำ ๗๙ – ๑๑๑  ( เวน้ทวิปัญจ. ๑๐) 
ปัจจยุปบัน จิต  ๗๙ - ๑๑๑  เจตสิก  ๕๒  จิตตชรูป ๑๗  ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 

 

• อุปนิชฺฌานฏฺเฐน อุปการกานิ ฐเปตฺวา ทฺวิปญฺจวิญฺญาเณสุ กายิกสุขทุกฺข-
 เวทนาทฺวย  สพฺพานิปิ กุสลาทิเภทานิ สตฺต ฌานงฺคานิ  ฌานปจฺจโย.        

องค์ฌำน ๗ อันต่ำงด้วยกุศลเป็นต้น แม้ทั้ งปวง  เว้นกำยิก สุขเวทนำและ                      
กำยิกทุกขเวทนำทั้ง ๒ ในทวิปัญจวิญญำณ ท่ีอุปกำระ โดยสภำวะว่ำเป็นธรรม           
เข้ำไปเพ่งอำรมณ์ ด้วยอ ำนำจแห่งอำรัมมณูปนิชฌำน และลักขณูปนิชฌำน                
ช่ือว่ำ  ฌำนปัจจยั. 

- จิตเตกคัคตำ อุเบกขำ สุขและทุกข ์แมมี้อยูใ่นทวิปัญจวิญญำณเหล่ำนั้น ก็มิได้
ยกขึ้น โดยควำมเป็นองค์ฌำน เพรำะไม่มีอำกำรท่ีเขำ้ไปเพ่งอำรมณ์  เหตุว่ำ                
มีแต่เพียงควำมตกไปในอำรมณ์ทั้งหลำย  เพรำะเวน้จำกวิตก. จริงทีเดียว 
อรรถกถำกล่ำวว่ำ “วิตกฺกปจฺฉิมก  หิ ฌานงค  - องค์ฌำน มีวิตกเป็นท่ีสุด"                 
(คือก ำหนดดว้ยวิตก) วิภำวินีฏีกำ. 

- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร. 
  

 
 
 

ปฏิสนธิกมัมชรูป 

น.อิ.๘ 

เจ.๒๖ 
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อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
  ๑.วิตกเจตสิก   โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 

๒.วิจำรเจตสิก               “                                                       ” 
๓.ปีติเจตสิก   “                                                        ” 
๔.โส.เวทนำเจตสิก  “                                                        ” 
๕. เอกคัคตำเจตสิก  “                                                         ” 
 
 
 
 
 

สรุป 
องคฌ์ำน ๕ มีวิตกเป็นตน้  โลภมูลจิต ๑ เจ.๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 
  

อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล 
๑. วิตกเจตสิก               มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๒ และปฏิ.กมั. ๒๐ 
๒.วิจำรเจตสิก              “                                                              ” 
๓.ปีติเจตสิก   “                                                              ” 
๔.โส.เวทนำเจตสิก  “                                                              ” 
๕. เอกคัคตำเจตสิก  “                                                               ” 
 
 
 
 
 
สรุป 
องคฌ์ำน ๕ มีวิตกเป็นตน้  มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๓ และปฏิ.กมั. ๒๐ 
 

 
 
 

อ.ฌ.๕ 

    จิต  เจ.๑๔ 

โลภจิตตชรูป 

ปฏิสนธิกมัมชรูป 

อ.ฌ.๕ 

    จิต  เจ.๒๘ 
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๗.มัคคปัจจัย 
ปัจจัย องค์มรรค  ๙ มีปัญญำ ๔๗ - ๗๙  วิตก ๔๗  สัมมำวำจำ สัมมำกัมมนัตะ 

สัมมำอำชีวะ ๑๖ - ๔๘  วิริยะ ๗๑ - ๑๐๓  สติ  ๕๙ - ๙๑  เอกัคคตำ                  
๗๐ - ๑๐๒ (เวน้ในวิจิกิจฉำ) และทิฏฐิ ๔  (เวน้ในอเหตุกจิตทั้งหมด) 

ปัจจยุปบัน สเหตุกจิต  ๗๑ - ๑๐๓  เจตสิก  ๕๒  สเหตุกจิตตชรูป ๑๗                       
สเหตุกปฏสินธิกมัมชรูป ๒๐  

 
• ยโต  ตโต  วา  นิยฺยานฏฺเฐน  อุปการกานิ  กุสลาทิเภทานิ  ทฺวาทส มคฺคงฺคานิ 

มคฺคปจฺจโย.  
 องค์มรรค ๑๒ อนัต่ำงด้วยกุศลเป็นตน้ ท่ีอุปกำระ โดยสภำวะว่ำเป็นธรรมเคร่ือง
 น ำออกไป จำกส่ิงใดส่ิงหน่ึง(ควำมว่ำ น ำออกไป จำกสัมมำหรือมิจฉำ อันมี
 ประเภทเป็นจำกสุคติและทุคคติ หรือจำกบุญและบำป.  ฏีกำ.) ช่ือว่ำ มคัคปัจจยั. 

- วิตก วิริยะและเอกัคคตำ  แม้มีอยู่ในอเหตุกจิตเหล่ำนั้น ย่อมไม่ได้องค์มรรค 
เพรำะเวน้จำกเหตุปัจจยั. จริงทีเดียว อรรถกถำกล่ำวว่ำ  “เหตุปจฺฉิมก  มคฺคงฺค    
องคม์รรค มีเหตุเป็นท่ีสุด" (คือก ำหนดดว้ยเหตุ) วิภำวินีฏีกำ. 
- ธรรมท่ีไม่มีเหตุประกอบ ย่อมไม่ถึงซ่ึงควำมเป็นมรรค เพ่ือเขำ้ถึงวฏัฏะหรือ

บรรลุนิพพำนได.้(ฏีกำ.) 
- เอกัคคตำในวิจิ กิจฉำจิต เป็นเพียงควำมตั้ งอยู่ได้แห่งจิต, ก็ย่อมไม่ถึง                       

ซ่ึงโวหำรว่ำ  มิจฉำสมำธิ เพรำะเวน้จำกอธิโมกข์ (และถูกวิจิกิจฉำครอบง ำ 
โดยแท)้. วิ.ฏี. 

- เป็นปัจจยัในขณะจิตทั้ง ๓ ตำมสมควร 
 

อุทาหรณ์ในโลภมูลจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๑๙ 
๑.มิจฉำสังกปัปะ  โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๘ และจิตตชรูป ๑๗ 
๒.มิจฉำวำยำมะ  “                                                           ” 
๓.มิจฉำสมำธิ              “                                                            ” 
๔.มิจฉำทิฏฐิ   “                                                            ” 
 
 
 
 

     วิตก 

วิริ เอ 

เจ. ๑๕ 

โลภจิตตชรูป 

จิต ทิ 
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สรุป 
มิจฉำมรรค ๔ มีวิตกเป็นตน้               โลภมูลจิต ๑ เจ. ๑๙ และจิตตชรูป ๑๗ 

 
อุทาหรณ์ในมหาวิบากจิตดวงที่ ๑ เจตสิกประกอบ ๓๓ ในปฏิสนธิกาล 
๑.สัมมำทิฏฐิ     มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๒ และปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
๒.สัมมำสังกปัปะ “                                                                              ” 
๓.สัมมำวำยำมะ “                                                                              ”  
๔.สัมมำสติ  “                                                                              ”  
๕.สัมมำสมำธิ             "                                                                              ” 
 
 
                       
    

                                                                                     ปฏิสนธิกมัมชรูป 
สรุป 

สัมมำมรรค ๕ มีปัญญำเป็นตน้   มหำวิบำกจิต ๑ เจ. ๓๓และปฏิ.กมั. ๒๐ 
 

สหชาตชาติใหญ่ ๔ ปัจจัย 
๘.สหชาตปัจจัย   ๙.สหชาตนิสสยปัจจัย    ๑๐.สหชาตัตถิปัจจัย   
 ๑๑.สหชาตอวิคตปัจจัย   

ปัจจัย ปวัตติปฏิสนธิจิต  ๘๙ - ๑๒๑ เจตสิก ๕๒ มหำภูตรูป  ๔ ทุกชนิด คือ      
จิ ตตชมหำภู ต รูป   ปฏิ สน ธิกัมมชมหำภูต รูป   พำ หิ รมหำภูต รูป                         
อำหำรชมหำภูตรูป  อุตุชมหำภูตรูป  อสัญญสัตตกัมมชมหำภูตรูป                     
ปวัตติกัมมชมหำภูตรูป ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ กับปฏิสนธิ                
หทยวตัถุ 

ปัจจยุปบัน ปวตัติปฏิสนธิจิต  ๘๙ - ๑๒๑  เจตสิก ๕๒ จิตตชรูป ๑๗  ปฏิสนธิกมัมชรูป 
๒๐  มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด, อุปำทำรูป ๗  หมวด,  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำม
ขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 

 
 

       ปัญ 

วิตก วิริ 

   จิต  เจ.๒๘ 
เอ ส 
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• อุปฺปชฺชมาโนว สห อุปฺปาทนภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม  สหชาตปจฺจโย. 
ธรรมท่ีอุปกำระ อันก ำลังเกิดขึ้นนั่นเอง โดยควำมเป็นธรรมท่ียงัธรรมทั้งหลำย              
ให้เกิดขึ้นพร้อมกนั(กบัตน) ช่ือว่ำ สหชำตปัจจยั.  เหมือนดวงประทีป ท่ีเป็นปัจจยั 
แก่แสงสว่ำง ฉะนั้น, ดว้ยว่ำเม่ือดวงประทีป  ไม่มี แสงสว่ำงก็ไม่อุบตัิ. 

• อธิฏฺฐานากาเรน  นิสฺสยากาเรน จ อุปการโก  ธมฺโม  นิสฺสยปจฺจโย. 
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยอำกำรเป็นท่ีตั้งมัน่(ได้แก่ อำธำรำกำเรน –  โดยอำกำรเป็นท่ี
รองรับ) และโดยอำกำรเป็นท่ีอำศยั ช่ือว่ำ นิสสยปัจจยั.   
เหมือนอย่ำงแผ่นดินเป็นต้น เป็นท่ีตั้ งมั่นของต้นไม้เป็นต้น(อธิฏฺฐานาการ)                 
และแผ่นผำ้เป็นตน้ เป็นท่ีอำศยั(นิสฺสยาการ) ของจิตรกรรม เป็นตน้ ฉะนั้น. 

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺเตน            อุป
การโก  ธมฺโม  อตฺถิปจฺจโย.    
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีมีอยู่ อันมีสภำวะเป็นปัจจุบัน โดยความเป็นธรรม
อุปัตภัมภ์เป็นปธานะ แก่ธรรมท่ีเป็นปัจจุบนัเช่นเดียวกนัเท่ำนั้น ช่ือว่ำ อตัถิปัจจยั.  
แม้ครั้ นเม่ือควำมเป็นชนก มีอยู่  ควำมเป็นธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีมีอยู่                       
มีควำมเป็นธรรมอุปัตถัมภ์เป็นประธำน เพรำะอัตถิปัจจัย มีควำมขวนขวำย                   
อยำ่งดียิ่ง ในฐีติขณะนัน่เทียว. (ฏีกำ) 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมา เอว อวิคตภาเวน อุปการกตฺตา  อวิคตปจฺจโย.(ปฏฺ.อ) 
องค์ธรรมของอัตถิปัจจัยนั่นแหละ ช่ือว่ำ อวิคตปัจจัย เพรำะควำมเป็นธรรม                   
ท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ียงัไม่ปรำศจำกไป. 

• นิโรธานุปคมนวเสน อุปการกา อตฺถิปจฺจยาว อวิคตปจฺจโย. (วิภำวินีฏีกำ) 
อัตถิปัจจัยทั้งหลำยนั่นเอง ท่ีอุปกำระ ด้วยอ ำนำจแห่งกำรไม่เข้ำถึงซ่ึงควำมดบั                
ช่ือว่ำ อวิคตปัจจยั. 

 

ความแตกต่างกันของอัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัย 
 แม้เม่ือปัจจัยทั้งหลำยเหล่ำน้ี  ไม่มีควำมแตกต่ำงกันขององค์ธรรม อันบัณฑิต                 
พึงทรำบ ควำมแตกต่ำงกนัแห่งควำมเป็นปัจจยั อย่ำงน้ีว่ำ ควำมเป็นธรรมอุปกำระ             
โดยเป็นเพียงควำมเป็นไปพร้อมกบัภำวะของตน(สสภาวตามตฺเตน) เพรำะเป็นควำม            
มีอยู่(อตฺถิตาย)ช่ือว่ำ ควำมเป็นอัตถิปัจจัย . ควำมเป็นธรรมอุปกำระ ด้วยอ ำนำจ                 
แห่งกำรไม่เข้ำถึงซ่ึงควำมดับ(นิโรธานุปคมนวเสน) หรือเพ่ือควำมไม่เป็นไปแห่ง               
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ควำมดับ(อปฺปวตฺติ ย า  นิ โรธ สฺส )  โดยควำมไ ม่ปรำศไปจำกภำวะของตน                               
(สภาวาวิคเมน) ช่ือว่ำ  ควำมเป็นอวิคตปัจจยั ดงัน้ี.(ฏีกำ) 

  

 อตฺตโน   อนุปฺปตฺติยา สหุปฺปนฺนานมฺปิ  อนุปฺปตฺติโต ปกาสสฺส ปทีโป วิย                     
สหุปฺปนฺนาน    สหุปฺปาทวเสน   ปจฺจโย   สหชาตปจฺจโย. (วิภำวนีฏีกำ ป.๘ ขอ้ ๑๔ หนำ้ ๓๑๒)     

เป็นปัจจัย ด้วยอ ำนำจยงัธรรมทั้งหลำยอันเกิดขึ้นพร้อมกัน(กับตน)ให้เกิดขึ้น
พร้อมกัน  ดุจ ประทีป ท่ีเป็นปัจจัย แก่แสงสว่ำง เพรำะเม่ือตนไม่มีควำมอุบัติขึ้ น                        
แม้แห่งธรรมทั้งหลำยท่ีเกิดขึ้นพร้อมกนั ก็หำควำมอุบัติขึ้นมิได้  ช่ือว่ำ สหชาตปัจจัย.  
(ได้แก่ธรรมทั้ งหลำย มีอรูปขันธ์ ๔, มหำภูตรูป ๔, และวัตถุกับวิบำกทั้ งหลำย                             
ในปฏิสนธิขณะ). 
  

 ตรุอาทีน    ปฐวี   วิย   อธิฏฐานากาเรน   ปฐวีธาตุ   เสสธาตูน ,  จกฺขาทโย จ                    
จกฺขุวิญญาณาทีน   อุปการกา  จิตฺตกมฺมสฺส  ปฏาทโย  วิย  นิสฺสยกาเรน  ขนฺธาทโย                      
ต ต นิสฺสยาน   ขนฺธาทีน .   (ปฏฺฐำนมูลฏีกำ ปจฺจยุทฺเทส หนำ้ ๑๙๕)  

ปฐวีธำตุเป็นธรรมอุปกำระ แก่ธำตุท่ีเหลือทั้งหลำย(และอุปำทำรูป) และวตัถุ ๖                  
มีจกัขุเป็นตน้ เป็นธรรมอุปกำระ แก่วิญญำณทั้งหลำยมีจกัขุวิญญำณเป็นตน้ โดยอำกำรเป็น
ท่ีตั้งมัน่ เหมือนแผ่นดินเป็นท่ีตั้งมัน่  ของส่ิงทั้งหลำยมีตน้ไมเ้ป็นตน้,  ธรรมทั้งหลำย    มี
นำมขันธ์(อำโป เตโช วำโย)เป็นต้น เป็นธรรมอุปกำระ แก่ธรรมทั้งหลำยมีนำมขันธ์            
(ธำตุ ๔) เป็นต้น อันมีธรรมทั้งหลำยมีนำมขันธ์เป็นต้นนั้น ๆเป็นท่ีอำศัย โดยอำกำร                  
เป็นท่ีอำศยั เหมือนวตัถุทั้งหลำยมีแผ่นผำ้เป็นตน้ เป็นท่ีอำศยั แก่จิตตกรรม ฉะนั้น.       

 

ตถา อตฺถิตาย   สสภาวโต   อุปการกตา  อตฺถิปจฺจยตา,  สภาวาวิคเมน นิโรธสฺส                   
อปฺปตฺติยา  อุปการกตา  อวิคตปจฺจยตาติ  ปจฺจยภาววิเสโส  ธมฺมาวิเสเสปิ  เวทิตพฺโพ.     

                                                                                    (ปฏฺฐำนมูลฏีกำ หนำ้ ๒๐๐ ) 
แมใ้นเม่ือไม่มีควำมแตกต่ำงกนัขององค์ธรรม อนับณัฑิตพึงทรำบ ควำมแตกต่ำง

แห่งควำมเป็นปัจจยัว่ำ ควำมเป็นธรรมอุปกำระโดยควำมเป็นไปพร้อมกบัภำวะของตน 
เพรำะเป็นควำมมีอยู ่ ช่ือว่า ความเป็นอัตถิปัจจัย, ควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยควำมไม่ถึง
แห่งควำมดบั เพรำะควำมไม่ปรำศไปจำกภำวะของตน ช่ือว่ำ ความเป็นอวิคตปัจจัย. 
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อธิบายค าว่า ชาต ในปัจจัย ๒๔ มี ๓ ปัจจัย (มำในหลกัสูตรปัจจยโชตกิะ) 
๑.ค ำว่ำ ชาต ในสหชำต นั้น ได้แก่ จิต เจตสิก และรูปในขณะทั้ง ๓ หมำยควำมว่ำ 

ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนันธรรม ของตน ๆ นั้น อุปปำทกัขณะก็เป็นได้ 
ฐีติขณะก็เป็นได ้ภงัคกัขณะก็เป็นได้ ตำมสมควร. 
 ๒. ค ำว่ำ ชาต ในปุเรชำต นั้น ไดแ้ก่ รูปในฐีติขณะ หมำยควำมว่ำ รูปท่ีช่วยอุปกำระ
แก่นำมท่ีเป็นปัจจยุปบันนธรรมนั้ น ย่อมได้เฉพำะฐีติขณะเท่ำนั้ น อุปปำทักขณะ                   
และภงัคกัขณะช่วยอุปกำระไม่ได ้. 
 ๓. ค ำว่ำ ชาต ในปัจฉำชำตนั้น ได้แก่ จิต เจตสิก ในอุปปำทักขณะและฐีติขณะ 
หมำยควำมว่ำ จิต เจตสิก ท่ีช่วยอุปกำระ แก่รูปท่ีเป็นปัจจยุปบันนธรรมนั้น ย่อมได้                         
ในอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ ส ำหรับภงัคกัขณะนั้น ช่วยอุปกำระแก่รูปไม่ได.้ 

 

แบ่งออกเป็น ๘ ตอน คือ 
 
๑.จิต ๘๙ ในขณะทั้ง ๓   เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดพร้อมกนั(นิสฺสยาการ) 
 
 
 
 

       
       ๒.เจตสิก ๕๒ ในขณะทั้ง ๓                จิต ๘๙ ท่ีเกิดพร้อมกนั(นิสฺสยาการ) 

 
 
 
 
๓.จิต  ๗๕ เจ .  ๕๒ ( เว้นทวิ.๑๐ อรูปวิบำก ๔ ปฏิสนธิจิต  ๑๙ และจุติจิต                       

ของพระอรหันต)์ ในอุปปำทกัขณจิต  จิตตชรูป ๑๗ (นิสฺสยาการ) 
 
 
 

                                                      จิตตชรูป 

   จิต ๘๙ 

   เจ. ๕๒ 

เจ. ๕๒ 

จิต ๘๙ 

จิต ๗๕ 

เจ. ๕๒ 
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๔. ปัญจโวกำรปฏฺสนธิจิต ๑๕  เจ. ๓๕ (เวน้วิรตี ๓) ในอุปปำทกัขณจิต 
              ปฏิสนธิกมัมชรูป ๑๙ (เวน้หทยวตัถุ) ในอุปปำทกัขณรูป(นิสฺสยาการ) 

  
 
 
 
ปฏิสนธิกมัมชรูป ๑๙ (เวน้หทยวตัถุ โดยแยกแสดงไวท่ี้ขอ้ ๗ เพรำะมีควำมเป็น

อญัญมญัญะ) 
 หรือ ปฏิสนธิกมัมชกลำป ๓ มี กำย ภำว วตัถุทสก ของคพัภเสยยกะ, ๗ มี จกัขุ 

โสต ฆำน ชิวหำ กำย ภำว วตัถุทสก ของสังเสทชะ และโอปปำติกะ ในกำมภูมิ , ๔ มี จกัขุ 
โสต วตัถุทสกะ และชีวิตนวกกลำป ของรูปพรหม ๑๕  (เวน้หทยวตัถุ) 

                                                    
๕. มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด ๗ หมวด ในขณะทั้ง ๓  เป็นปัจจยัช่วยอุปกำระแก่กัน

และกนั ภำยในกลำปของตน ๆ (ปฐวีเป็นอธิฏฐานาการ ธำตุ ๓ ท่ีเหลือเป็นนิสสยาการ)    
คือ :  

จิตตชมหำภูตรูป                        จิตตชมหำภูตรูป              
ปฏิสนธิกมัมชมหำภูตรูป   ปฏิสนธิกมัมชมหำภูตรูป    
พำหิรมหำภูตรูป       พำหิรมหำภูตรูป    
อำหำรชมหำภูตรูป                         อำหำรชมหำภูตรูป                        
อุตุชมหำภูตรูป         อุตุชมหำภูตรูป      
อสัญญสัตตกมัมชมหำภูตรูป      อสัญญสัตตกมัมชมหำภูตรูป     
ปวตัติกมัมชมหำภูตรูป       ปวตัติกมัมชมหำภูตรูป     
 
ดังเช่น :- จิตตชมหำภูตรูป  จิตตชมหำภูตรูป 
 
อุทาหรณ์ในวจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป 
มหาภูตรูป ๔  วจีวิญญตัิ ๑ สัททะ ๑ วิกำระ ๓ วณัณะ ๑ คนัธะ ๑ รสะ ๑ โอชะ ๑ 

(เวน้อำกำสะ ๑ ลกัขณะ ๔ ไม่จดัเป็นกลำป) ควำมว่ำ : 
มหำภูตรูป ๑ ในขณะทั้ง ๓   มหำภูตรูป ๓ ในขณะทั้ง ๓ 
มหำภูตรูป ๓ ในขณะทั้ง ๓   มหำภูตรูป ๑ ในขณะทั้ง ๓ 

ปฏิ.จิต ๑๕ 

เจ. ๓๕ 
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มหำภูตรูป ๒ ในขณะทั้ง ๓   มหำภูตรูป ๒ ในขณะทั้ง ๓ 
* ในหมวดอ่ืน ๆ ของแต่ละกลำปก็เป็นเช่นน้ี. 

 
๖. มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด ๗ หมวด ในขณะทั้ง ๓ ภำยในกลำปของตน ๆ เป็นปัจจยั

ช่วยอุปกำระแก่ อุปำทำรูป ๗ หมวด มี จิตตชอุปำทำรูป เป็นตน้(อธิฏฺฐานาการ)  คือ :  
 
จิตตชมหำภูตรูป ๔                        จิตตชอุปำทำรูป              
ปฏิสนธิกมัมชมหำภูตรูป ๔   ปฏิสนธิกมัมชอุปำทำรูป    
พำหิรมหำภูตรูป ๔       พำหิรอุปำทำรูป    
อำหำรชมหำภูตรูป ๔                          อำหำรชอุปำทำรูป                        
อุตุชมหำภูตรูป ๔         อุตุชอุปำทำรูป      
อสัญญสัตตกมัมชมหำภูตรูป ๔      อสัญญสัตตกมัมชอุปำทำรูป     
ปวตัติกมัมชมหำภูตรูป ๔       ปวตัติกมัมชอุปำทำรูป     
 
ดังเช่น:-    จิตตชมหำภูตรูป ๔   จิตตชอุปำทำรูป 
 
อุทาหรณ์ในวจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป 
มหำภูตรูป ๔   วจีวิญญตัิ ๑ สัททะ ๑ วิกำระ ๓ วณัณะ ๑ คนัธะ ๑ 
รสะ ๑ โอชะ ๑ (เวน้อำกำสะ ๑ ลกัขณะ ๔) 

* ในหมวดอ่ืน ๆ ของแต่ละกลำปก็เป็นเช่นน้ี. 
 
๗.ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕  เจ.๓๕ (เวน้วิรตี ๓) ในอุปปำทกัขณจิต 
   ปฏิสนธิหทยวตัถุ ในอุปปำทกัขณรูป (นิสฺสยาการ) 
 
 
 
 
                           ปฏิสนธิหทยวตัถุ 
 

ปฏิ.จิต ๑๕ 

   เจ. ๓๕ 
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๘. ปฏิสนธิหทยวตัถุ ในอุปปำทกัขณรูป          ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต  ๑๕        
เจ. ๓๕ (เวน้วิรตี ๓) ในอุปปำทกัขณจิต (อธิฏฺฐานาการ)                                   

 
 
 
                                           ปฏิสนธิหทยวตัถุ 

 

สหชาตชาติกลาง ๔ ปัจจัย 
๑๒.อัญญมัญญปัจจัย 

ปัจจัย  ปัจจยุปบัน จิต ๘๙ - ๑๒๑    เจตสิก ๕๒    มหำภูตรูป  ๔  ทุกชนิด                        
                                  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 
ปัจจนิก จิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูป  (เวน้หทยวตัถุ)  ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบ

จำกนำมขันธ์,  อุปำทำรูป  ๗  หมวด ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบ                  
จำกมหำภูตรูป 

 
• อญฺญมญฺญ  อุปฺปาทนูปตฺถมฺภนภาเวน อุปการโก  ธมฺโม  อญฺญมญฺญปจฺจโย.   

ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภาวะท่ีอุปัตถัมภ์ซ่ึงกนัและกนัเกิดขึ้น ช่ือว่ำ อญัญมญัญปัจจยั. 
• อญฺญมญฺญ  อุ ป ตฺ ถ มฺ ภ ยม าน  ติ ทณฺฑ  วิ ย  อ ตฺ ต โน  อุ ป ก า ร ก ธ มฺม า น                                

อุปตฺถมฺภกภาเวน ปจฺจโย อญฺญมญฺญปจฺจโย. (วิภำวินีฏีกำ) 
เ ป็น ปัจ จัย  โดยภาวะที่ อุ ปั ตถั ม ภ์  แก่ ธร รมทั้ ง หลำ ย ท่ี อุปก ำ ระแก่ ตน                       
เหมือนอยำ่ง ไม ้๓ ท่อน ท่ีค  ้ำจุนซ่ึงกนัและกนัไว.้ 

• อุปการกตา จ อญฺญมญฺญตาวเสเนว ทฏฺฐพฺพา, น สหชาตตาทิวเสน.(มหำฏีกำ) 
ก็ ควำมเป็นธรรมท่ีอุปกำระ บัณฑิตพึงทรำบ ด้วยอ ำนำจควำมเป็นปัจจัยซ่ึง กัน              
และกนัเท่ำนั้น, มิใช่ ดว้ยอ ำนำจควำมเป็นสหชำตะเป็นตน้. 

• ยทิ จ อตฺตโน ฯเปฯ , ปุเรชาตปจฺฉาชาตภาเวน ฯเปฯ ทฏฺฐพฺพาติ.(มหำฏีกำ) 
ก็ ถ้ำว่ำ เป็นเพียงควำมท่ีตนเป็นธรรมอุปกำระ แก่ธรรมท่ีอุปกำระตน พึงเป็น                 
อัญญมัญญปัจจัย,  วัตถุและขันธ์ทั้ งหลำย ท่ีอุปกำระแก่ธรรมท่ีอุปกำระตน                
พึงเป็นอัญญมัญญปัจจัย ด้วยควำมเป็นปุเรชำตะ และควำมเป็นปัจฉำชำตะ,                     
แต่ว่ำ เร่ืองนั้น มิไดป้รำรถนำ.ดว้ยเหตุนั้น จึงกล่ำวว่ำ“อุปการกตา จ อญฺญมญฺญตา-

ปฏิ.จิต ๑๕ 

   เจ. ๓๕ 
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วเสเนว ทฏฺฐพฺพา - ก็ ควำมเป็นธรรมท่ีอุปกำระ บัณฑิตพึงทรำบ ด้วยอ ำนำจ                  
ควำมเป็นปัจจยัซ่ึงกนัและกนัเท่ำนั้น".  

• อยญฺจ อุปฺปตฺติยา, ฐิติยา จ อุปการโกติ เวทิตพฺโพ. (มหำฏีกำ ขอ้ ๖๐๐)  
ก็ อัญญมัญญปัจจัยน้ี บัณฑิตพึงทรำบว่ำ เป็นธรรมท่ีอุปกำระ แก่ควำมเกิดขึ้ น,             
และแก่ควำมตั้งอยู.่ 

• ควำมเป็นไปแห่งอัญญมัญญปัจจัยน้ี เหมือนกับ สหชำตปัจจัย ข้อ ๑,๒,๕,๗,๘                 
ท่ีแสดงไวแ้ล้วในก่อน , แตกต่ำงตรงท่ี สหชำตปัจจัย เพ่งถึงอำกำรท่ีเป็นปัจจัย               
โดยควำมเกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันเท่ำนั้น, มิได้เพ่งถึงควำมท่ีอุปกำระแก่กัน             
และกัน ดังเช่น :- จิต ๗๕ เจ. ๕๒ (เว้นทวิ.๑๐ อรูปวิบำก ๔ ปฏิสนธิจิต ๑๙                   
และจุติจิต ของพระอรหันต์)ในอุปปำทักขณจิต เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป ๑๗ ,                   
น้ีเป็นสหชำตะเท่ำนั้ น ไม่เป็นอัญญมัญญะ, แต่ว่ำ อัญญมัญญปัจจัยน้ี  เพ่งถึง                  
อำกำรท่ีเป็นปัจจยั โดยควำมอุปกำระแก่กนัและกนั และธรรมท่ีเป็นอญัญมญัญะนั้น 
มีอำกำรท่ีเป็นสหชำตะดว้ยแน่นอน . 

 

ยทิปิ อญฺญมญฺญปจฺจโย สหชาตปจฺจเยน วินา น โหติ,  สหชาตปจฺจโย ปน                       
เตน วินาปิ  โหตีติ  สหชาตปจฺจยวิ ธุ เรเนว ปกาเรน อญฺญมญฺญปจฺจยสฺส ปวตฺติ ,                          
น ต สทิสภาเวน.    

                             (มณิสำรมญฺชูสำฏีกำ ป. ๘ ทุติยภำค ปจฺจยปริจฺเฉท หนำ้ ๓๓๒)  
อญัญมญัญปัจจยั เวน้จำกสหชำตปัจจยั ย่อมไม่มี แมส้ักน้อย, ส่วน สหชำตปัจจยั 

แม้เวน้จำกอัญญมัญญปัจจัย ย่อมมี เพรำะเหตุนั้น ควำมเป็นไป แห่งอัญญมัญญปัจจัย               
โดยประกำรท่ีปรำศจำกควำมเหมือนกันกับสหชำตปัจจัยแน่นอน, ควำมเป็นไป                        
โดยภำวะท่ีเหมือนกนักบัสหชำตปัจจยั ไม่มี. 

 
อุทาหรณ์ในอัญญมัญญะ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

๑.จิต ๘๙  เจ.๕๒ ในอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ           เจตสิก ๕๒ จิต  ๘๙                 
ท่ีเกิดพร้อมกนั 

 
 
 
 

จิต ๘๙ 

   เจ. ๕๒ 
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๒. มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด ๗ หมวด คือ จิตตชมหำภูตรูป                                   ปฏิสนธิ
กมัมชมหำภูตรูป   พำหิรมหำภูตรูป   อำหำรชมหำภูตรูป อุตุชมหำภูตรูป     อสัญญสัต
ตกมัมชมหำภูตรูป    ปวตัติกมัมชมหำภูตรูป ในอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ   

        มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด ๗ หมวด คือ จิตตชมหำภูตรูป เป็นตน้ ท่ีเกิดพร้อมกนั                        
ในขณะทั้ง ๒ แก่กนัและกนั ภำยในกลำปของตน ๆ                      

ดงัค ำอธิบำยว่ำ :- 
มหำภูตรูป ๑ ในขณะทั้ง ๒   มหำภูตรูป ๓ ในขณะทั้ง ๒ 
มหำภูตรูป ๓ ในขณะทั้ง ๒   มหำภูตรูป ๑ ในขณะทั้ง ๒ 
มหำภูตรูป ๒ ในขณะทั้ง ๒   มหำภูตรูป ๒ ในขณะทั้ง ๒ 
 
๓.ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต  ๑๕  เจ .๓๕ ( เว้นวิรตี  ๓)  ในอุปปำทักขณจิต                          

และปฏิสนธิหทยวตัถุ ในอุปปำทกัขณรูป                ปฏิสนธิหทยวตัถุ ในอุปปำทกัขณรูป  
และปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕ เจ. ๓๕ (เวน้วิรตี ๓) ในอุปปำทกัขณจิต 
              

 
                                                                     
 
                                                       ปฏิสนธิหทยวตัถุ 

 

๑๓.วิปากปัจจัย 
ปัจจัย  ปวตัติปฏิสนธิวิปำกจิต  ๓๖ - ๕๒  เจตสิก  ๓๘ 
ปัจจยุปบัน ปวัตติปฏิสนธิวิปำกจิต  ๓๖ - ๕๒ เจตสิก ๓๘ วิปำกจิตตชรูป ๑๓                        

(เวน้วิญญตัติรูป ๒) ปฏิสนธิกมัมชรูป ๒๐ 
 

• นิรุสฺสาหสนฺตภาเวน นิรุสฺสาหสนฺตภาวาย  อุปการโก วิปากธมฺโม                          
วิปากปจฺจโย.   
วิบำกธรรมท่ีช่วยอุปกำระ เพ่ือประโยชน์ต่อภำวะ      ท่ีสงบคือควำมไม่มี
อุตสำหะ(ของสหชำตนำมรูป)  โดยภำวะท่ีสงบคือควำมไม่มีอุตสำหะ(ของ
ปัจจยั) 
 

ปฏิ.จิต ๑๕ 

   เจ. ๓๕ 
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• อญฺญมญฺญ  วิสิฏฺฐาน  กุสลากุสลาน  ปากาติ วิปากา, วิปกฺกภาวมาปนฺ-             
นาน   อรูปธมฺมานเมต   อธิวจน . (อฏฺฐสำลินี  จิตตุปฺปำทกณฺฑ ติกมำติกำ)   
ธรรมทั้งหลำยท่ีเป็นควำมสุกงอม ของกุศลและอกุศลทั้งหลำย อนัมีสภำพ
แตกต่ำง ซ่ึงกนัและกนั(โดยเก่ียวกบักำรให้ผล) ช่ือว่ำ วิปำก. ค  ำว่ำวิปำกนัน่ 
เป็นช่ือ ของอรูปธรรมทั้งหลำย ท่ีถึงซ่ึงควำมสุกงอม. 

 

อธิบายค าว่า สมังคี – บุคคลผู้มีความพร่ังพร้อม 
  

ย  กายทุจฺจริตสมงฺคี ฯเปฯ ปชานาติ . (ญำณวิภงัค ์ทสกนิทเทส) 
พระตถำคตในโลกน้ี  ย่อมทรงทรำบว่ำ  ข้อ ท่ี  บุคคลผู้ มีความพร่ังพร้อม                          

ด้วยกำยทุจ ริต วจี ทุจ ริตและมโนทุจริต เ บ้ืองหน้ำแต่ควำมตำยเพรำะกำยแตก                          
พึงเขำ้ถึงสุคติสวรรค์โลก เพรำะกำยทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต เป็นเหตุ  เป็นปัจจัย      
นั้น ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจัย ไม่ใช่ฐำนะท่ีมีได้,  ย่อมทรงทรำบว่ำ ข้อท่ี บุคคลผู้ มีความ               
พร่ังพร้อม ด้วยกำยทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต เบ้ืองหน้ำแต่ควำมตำย เพรำะกำยแตก 
พึงเข้ำถึงอบำย ทุคคติ วินิบำต นรก เพรำะกำยทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต เป็นเหตุ             
เป็นปัจจยั นั้น เป็นฐำนะท่ีหำได ้เป็นฐำนะท่ีมีได.้ 
 พระตถำคตในโลกน้ี ยอ่มทรงทรำบว่ำ ขอ้ท่ี บุคคลผู้มีความพร่ังพร้อม              ดว้ย
กำยสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต เบ้ืองหน้ำแต่ควำมตำยเพรำะกำยแตก พึงเขำ้ถึงอบำย 
ทุคคติ วินิบำต นรก เพรำะกำยสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต เป็นเหตุ เป็นปัจจยั        นั้น 
ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ปัจจยั ไม่ใช่ฐำนะท่ีมีได ้ ยอ่มทรงทรำบว่ำ ขอ้ท่ี บุคคลผู้มีความพร่ังพร้อม 
ดว้ยกำยสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต เบ้ืองหนำ้แต่ควำมตำยเพรำะกำยแตก                  พึง
เข้ำถึงสุคติสวรรค์โลก เพรำะกำยสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต เป็นเหตุ เป็นปัจจัย               
นั้น เป็นฐำนะท่ีหำได ้เป็นฐำนะท่ีมีได.้ 
  

อธิบายค าว่า บุคคลผู้มีความพร่ังพร้อมด้วยกายทจุจริตเป็นต้น 
กายทุ จฺจริตสมงฺคีติอำทีสุ  สมงฺคีติ  ปญฺจ วิธำ  สมงฺคิตำ  อำยูหนสมงฺคิตำ                         

เจตนำสมงฺคิตำ กมฺมสมงฺคิตำ วิปำกสมงฺคิตำ อุปฏฺฐำนสมงฺคิตำติ.ตตฺถ กุสลำกุสลกมฺมำยู-
หนกฺขเณ‘อายูหนสมงฺคิตา’วุจฺจติ. ตถำ ‘เจตนาสมงฺคิตา’.ยำว ปน อรหตฺต  น ปำปุณนฺติ ตำว 
สพฺเพปิ สตฺตำ ปุพฺเพ อุปจิต  วิปำกำรห  กมฺม  สนฺธำย กมฺมสมงฺคิโนติ วุจฺจนฺติ เอสำ ‘กมฺม
สมงฺคิตา. ‘วิปากสมงฺคิตา’ปน วิปำกกฺขเณเยว เวทิตพฺพำ . ยำว ปน สตฺตำ อรหตฺต                        
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น ปำปุณนฺติ ตำว เตส  ตโต ตโต จวิตฺวำ นิรเย ตำว อุปฺปชฺชมำนำน  อคฺคิชำลโลหกุมฺภีอำทีหิ 
อุปฏฺฐำนำกำเรหิ นิรโย คพฺภเสยฺยกตฺต  อำปชฺชมำนำน  มำตุกุจฺฉิ เทเวสุ อุปฺปชฺชมำนำน                               
กปฺปรุกฺขวิมำนำทีหิ อุปฏฺฐำนำกำเรหิ เทวโลโกติ เอว   อุปปตฺตินิมิตฺต  อุปฏฺฐำติ.อิติ เนส                   
อิมินำ อุปฺปตฺตินิมิตฺตูปฏฺฐำเนน อปริมุตฺตตฺตำ  ‘อุปฏฺฐานสมงฺคิตา’ นาม .สำว จลติ                  
เสสำ นิจฺจลำ . นิรเย หิ  อุปฏฺฐิเตปิ เทวโลโก อุปฏฺฐำติ ; เทวโลเก อุปฏฺฐิเตปิ นิรโย                   
อุปฏฺฐำติ; มนุสฺสโลเก อุปฏฺฐิเตปิ ติรจฺฉำนโยนิ อุปฏฺฐำติ; ติรจฺฉำนโยนิยำ จ อุปฏฺฐิตำยปิ 
มนุสฺสโลโก อุปฏฺฐำติเยว. 
 ตตฺริท  วตฺถุ  โสณคิริปำเท กิร อเจลวิหำเร โสณตฺเถโร นำม เอโก ธมฺมกถิโก . ตสฺส 
ปิตำ สุนขวำชิโก นำม ลุทฺทโก อโหสิ . เถโร ต  ปฏิพำหนฺโตปิ ส วเร ฐเปตุ   อสกฺโกนฺโต               
‘มำ นสฺสิ วรำโก’ติ มหลฺลกกำเล อกำมก  ปพฺพำเชสิ. ตสฺส คิลำนเสยฺยำย นิปนฺนสฺส นิรโย 
อุปฏฺฐำสิ. โสณคิริปำทโต มหนฺตำ มหนฺตำ สุนขำ อำคนฺตฺวำ ขำทิตุกำมำ วิย สมฺปริวำเรสุ . 
โส มหำภยภีโต “วำเรหิ ตำต โสณ! วำเรหิ ตำต โสณำ”ติ อำห.“กึ มหำเถรำ”ติ? “น ปสฺสสิ 
ตำตำ”ติ ต   ปวตฺตึ    อำจิกฺขิ. โสณตฺเถโร ‘กถญฺหิ นำม มำทิสสฺส ปิตำ นิรเย นิพฺพตฺติสฺสติ                         
ปติฏฺฐำหมสฺส ภวิสฺสำมี’ติ สำมเณเรหิ นำนำปุปฺผำนิ อำหรำเปตฺวำ                                       เจ
ติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ  มำลำสนฺถำรปูชญฺจ อำสนปูชญฺจ กำเรตฺวำ ปิตร  มญฺเจน เจติยงฺคณ  
หริตฺวำ มญฺเจ นิปชฺชำเปตฺวำ  “อย   เม มหำเถร ปูชำ ตุมฺหำก  อตฺถำย กตำ; ‘อย   เม ภควำ 
ทุคฺคตปณฺณำกำโร’ติ วตฺวำ ภควนฺต  วนฺทิตฺวำ จิตฺต  ปสำเทหี”ติ อำห. โส มหำเถโร ปูช              
ทิสฺวำ ตถำกโรนฺโต จิตฺต  ปสำเทสิ. ตำวเทวสฺส เทวโลโก อุปฏฺฐำสิ นนฺทวนจิตฺตลตำวน-มิสฺ
สกวนผำรุสกวนวิมำนำนิ เจว เทวนำฏกำนิ จ  ปริวำเรตฺวำ ฐิตำนิ วิย อเหสุ .                          โส
“อเปถ โสณ ! อเปถ โสณำ”ติ  อำห .“กิ มิท   มหำเถรำ”ติ  ? “เอตำ  เต ตำต มำตโร                      
อำคจฺฉนฺตี”ติ. ‘เถโร สคฺโค อุปฏฺฐิโต มหำเถรสฺสำ’ติ จินฺเตสิ เอว   อุปฏฺฐำนสมงฺคิตำ จลตีติ 
เวทิตพฺพำ. เอตำสุ สมงฺคิตำสุ อิธ อำยูหนเจตนำกมฺมสมงฺคิตำวเสน  “กำยทุจฺจริตสมงฺคี”ติ
อำทิ วุตฺต . 
                         (อภิธมฺมญำณวิภงฺค ทสกนิทฺเทสวณฺณนำ หนำ้ ๔๗๐-๔๗๒) 
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ความพร่ังพร้อม มี ๕ ประการ 
 บทว่ำ สมังคี ในบทว่ำ กายทุจจริตสมังคี เป็นตน้ ไดแ้ก่ สมงัคิตำ  ๕ ประกำร คือ 

๑.อายูหนสมงฺคิตา   - ควำมพรั่งพร้อม  ดว้ยกรรมเป็นเคร่ืองขวนขวำย 
 ๒.เจตนาสมงฺคิตา   - ควำมพรั่งพร้อม  ดว้ยเจตนำ 
 ๓.กมฺมสมงฺคิตา    - ควำมพรั่งพร้อม  ดว้ยกรรม 
 ๔.วิปากสมงฺคิตา    - ควำมพรั่งพร้อม  ดว้ยวิบำก 
 ๕.อุปฏฺฐานสมงฺคิตา   - ควำมพรั่งพร้อม  ดว้ยกำรปรำกฏ 
  

ในสมังคิตำทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น  ในขณะแห่งกำรขวยขวำยซ่ึงกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม เรียกว่ำ อายูหนสมังคิตา.  เจตนาสมังคิตา  ก็เหมือนอยำ่งอำยูหนสมงัคิตำนั้น.           

ก็ ตรำบใด สัตวท์ั้งหลำย  ย่อมไม่บรรลุ ซ่ึงอรหัตต์, ตรำบนั้น สัตวท์ั้งหลำยแมท้ั้ง
ปวง พระผู ้มีพระภำคเจ้ำ ตรัสเรียกว่ำ บุคคลทั้ งหลำยผู้มีควำมพรั่งพร้อมด้วยกรรม                   
(กมฺมสมงฺคิโน)   หมำยเอำกรรม ท่ีสั่งสมไว้แล้ว ในกำลก่อน อันสมควรแก่วิบำก                   
(ในภพทั้งหลำยมีทุติยภพเป็นตน้,มูลฏีกำ หนำ้ ๒๒๘)  น้ี ช่ือว่ำ กัมมสมังคิตา.                   

ส่วน  วิปากสมังคิตา  อนับณัฑิตพึงทรำบ ในวิปำกกัขณะเท่ำนั้น.  
ก็ ตรำบใด  สัตวท์ั้งหลำย ย่อมไม่บรรลุ ซ่ึงอรหัตต์,  ตรำบนั้น นิมิตของปฏิสนธิ 

ย่อมปรำกฏ  อย่ำงน้ี คือ  เ ม่ือสัตว์ทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น จะท่องเท่ียวไป ในภพนั้ นๆ                       
นรกยอ่มปรำกฏ โดยอำกำรทั้งหลำยท่ีปรำกฏ มีเปลวไฟในโลหกุมภีเป็นตน้                       แก่
สัตว์ทั้งหลำยผูป้ฏิสนธิ ในนรก ก่อน ,  ท้องของมำรดำย่อมปรำกฏ แก่สัตว์ทั้งหลำย                   
ผูเ้ข้ำถึง ซ่ึงควำมเป็นคัพภเสยยกะ, เทวโลกย่อมปรำกฏ โดยอำกำรทั้งหลำยท่ีปรำกกฎ             
มีต้นกัปปพฤกษ์(ตน้ไม้ท่ีตั้งอยู่ตลอดกัป) และวิมำนเป็นต้น แก่สัตว์ทั้งหลำยผูป้ฏิสนธิ               
ในเทวโลกทั้งหลำย ดงัน้ี , ดว้ยอำกำรอยำ่งน้ี  ช่ือว่ำ  อุปัฏฐานสมังคิตา  เพรำะควำมท่ีแห่ง
สัตวท์ั้งหลำยเหล่ำนั้น ไม่พน้ไป จำกกำรปรำกฏแห่งนิมิตของปฏิสนธิน้ี. 
  

อุปัฏฐำนสมงัคิตำนั้น  ยอ่มเปล่ียนแปลง,  สมงัคิตำทั้งหลำยท่ีเหลือไม่เปล่ียนแปลง.
อธิบำยว่ำ  ครั้ นเม่ือนรก แม้ปรำกฏแล้ว  เทวโลก ย่อมปรำกฏก็ได้,  ครั้ นเม่ือเทวโลก                   
แมป้รำกฏแลว้  นรกย่อมปรำกฏก็ได้,  ครั้ นเม่ือมนุษยโลก แมป้รำกฏแลว้  ติรัจฉำนโยนิ  
ย่อมปรำกฏก็ได,้  และครั้ นเม่ือติรัจฉำนโยนิ แมป้รำกฏแลว้  มนุษยโลก ย่อมปรำกฏก็ได้
ทีเดียว. 



38 

 

  เ ร่ืองน้ีเป็นอุทำหรณ์ ในอุปัฏฐำนสมังคิตำน้ี : -  ได้ยินว่ำ  ท่ีเชิงเขำโสณะ                            
มีพระธรรมกถึกองค์หน่ึง ช่ือว่ำ โสณเถระ อยู่ในปิปผลิวิหำร,  บิ ดำของท่ำนนั้น                  
ได้เป็นนำยพรำน  ช่ือว่ำ  สุนขวำชิกะ(ผูล่้ำด้วยสุนัขเป็นปกติ),  พระเถระ แม้ห้ำมอยู่                   
ซ่ึงบิดำนั้นอย่ำงไรๆ  ก็ไม่อำจเพ่ือจะให้ตั้งอยู่ ในควำมสังวร จึงคิดว่ำ  บิดำผูน่้ำสงสำร                 
จงอย่ำพินำศเสียเลย ดังน้ี  จึงยงับิดำผูไ้ม่ประสงค์จะบวช ให้ได้บวชแล้ว ในเวลำเป็น                 
คนแก่.  เม่ือบิดำนั้นนอนอยู่ ในท่ีนอนของคนป่วย  นรกได้ปรำกฏแลว้,  คือ  มีพวกสุนขั              
ตัวใหญ่ ๆ  มำแล้วจำกเชิงเขำโสณะ แล้วก็แวดล้อม  รำวกะต้องกำรเพ่ือจะเคี้ ยวกิน.                  
บิดำของพระเถระนั้น กลัวต่อภัยอันใหญ่  จึงร้องเรียกพระเถระว่ำ  คุณโสณะ  จงห้ำม,              
คุณโสณะ จงห้ำม. พระมหำเถระ  จึงถำมว่ำ  อะไรกันหรือ.   บิดำของท่ำนจึงกล่ำวว่ำ                      
คุณไม่เห็นหรือ แลว้บอกเหตุท่ีเป็นไปนั้น.   พระโสณเถระ ด ำริว่ำ  บิดำของผูเ้ช่นกบัเรำ  
ขึ้นช่ือว่ำ จกัเกิดในนรก ได้อย่ำงไร,  เรำจกัเป็นท่ีพ่ึงให้แก่บิดำ  ดงัน้ี.   แลว้ให้สำมเณร
ทั้งหลำย  น ำดอกไมต้่ำงๆ มำให้แลว้ กระท ำซ่ึงกำรบูชำ โปรยดว้ยดอกไม ้ และกำรบูชำท่ี
บนอำสนะ ณ.ลำนพระเจดียแ์ละท่ีลำนโพธ์ิทั้งหลำย  แลว้จึงน ำบิดำมำ สู่ลำนพระเจดีย ์ดว้ย
เตียง ให้นอนบนเตียง แลว้กล่ำวกะบิดำว่ำ  ขำ้แต่มหำเถระ กำรบูชำ ของขำ้พเจำ้น้ี ท ำเพ่ือ
ประโยชน์ส ำหรับท่ำน,  ท่ำนจงกล่ำวว่ำ  ข้ำแต่พระผูมี้พระภำคเจ้ำ น้ีเป็นบรรณำกำร              
ของขำ้พเจำ้ ผูทุ้คคตะ  ดงัน้ี  แลว้จงถวำยบงัคม พระผูมี้พระภำค แลว้กล่ำวว่ำ  ขอจงยงัจิต               
ให้เส่ือมใส ดงัน้ี. 
 มหำเถระ(บิดำ)นั้น เห็นแลว้ ซ่ึงกำรบูชำ  เม่ือกระท ำอย่ำงนั้น จึงยงัจิตให้เล่ือมใส
แล้ว,  ขณะนั้นนั่นเอง เทวโลกปรำกฏแล้ว(คตินิมิต) แก่มหำเถระนั้น,คือ นันทวัน                    
จิตรลดำวนั  มิสสกวนั  ปำรุสกวนั  วิมำน  และกำรฟ้อนร ำ  ของเทพอัปสรทั้งหลำย                     
ได้มีแลว้ เป็นรำวกะ มำยืนแวดลอ้ม. มหำเถระนั้น จึงกล่ำวว่ำ  โสณะ จงหลีกไป  โสณะ  
จงหลีกไป ดัง น้ี.  พระเถระจึงถำมว่ำ น้ี  อะไรหรือ มหำเถระ.  มหำเถระกล่ำวว่ำ                           
แน่ะคุณ  หญิงทั้ งหลำยเหล่ำน้ี จะมำเป็นมำรดำ ของท่ำน.  พระเถระคิดแล้ว ว่ำ                              
สวรรคป์รำกฏขึ้นแลว้ แก่มหำเถระ.   
 บณัฑิตพึงทรำบว่ำ  อุปัฏฐำนสมงัคิตำ  ยอ่มเปล่ียนแปลง ดว้ยประกำรน้ี. 
 ในสมงัคิตำทั้งหลำยเหล่ำนั้น บทว่ำ "กำยทุจริตสมงัคี" เป็นตน้พระผูมี้พระภำคตรัส
ไวแ้ลว้ ในท่ีน้ี ดว้ยอ ำนำจแห่งอำยูหนสมงัคิตำ เจตนำสมงัคิตำ และกมัมสมงัคิตำ.  
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 ปุพฺพภำเค อำยูหนวเสน อายูหนสมงฺคิตา สนฺนิฏฺฐำนเจตนำวเสน เจตนาสมงฺคิตา จ 
เวทิตพฺพำ, สนฺตติขณวเสน วำ.  (วิภงฺคมูลฏีกำ หนำ้ ๒๒๘) 

 สนฺตติขณวเสนาติ สนฺตติวเสน อำยูหนสมงฺคิตำ, สปุพฺพปจฺฉำภำคสฺส คหณวเสน 
เจตนำกฺขณวเสน เจตนำสมงฺคิตำติ โยเชตพฺพำ.  
                                                                                                 (วิภงฺคอนุฏีกำ หนำ้ ๒๒๖) 

 พึงทรำบ อำยูหนสมังคิตำ  ด้วยอ ำนำจแห่งควำมขวยขวำย ในกำลก่อน                            
(ชวนะท่ี ๑ – ๖)  และเจตนำสมังคิตำ  ด้วยอ ำนำจแห่ง เจตนำ ท่ีตัดสินแน่นอน                                 
(ชวนะ ท่ี  ๗) ,   ห รืออำยูหนสมังคิตำ  ด้วยอ ำนำจแห่งสันตติ ,   เ จตนำสมั งคิตำ                                
ด้ ว ยอ ำ น ำ จแ ห่ ง เ จตนำขณะ  ด้ วยส ำมำ รถก ำ ร ถือ เอ ำ  ซ่ึ ง ส่ วน มี ในก ำลก่อน                                  
และกำลภำยหลงั. 
  

 ตตฺถ ปุพฺ เพ ต ต กมฺมายูหนกาเล ยา กุสลากุสลเจตนาย ขณตฺตยสมงฺคิตา.                              
อย  เจตนาสมงฺคิตา นาม. (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหำฏีกำ ป.๑/๙/๓๙) 
 ในบรรดำสมังคิตำทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น ควำมพรั่งพร้อมด้วยขณะทั้ ง ๓ อันใด                       
ของกุศล เจตนำและอกุศล เจตนำ ในกำล ท่ีขวยขวำยกรรมนั้ น  ๆ (อำยูหนกำล                          
เป็นอำยูหนสมงัคิตำ) ในกำลก่อน.น้ี ช่ือว่ำ เจตนาสมังคิตา. 

 
ตตฺถ ปุริมา ติสฺโส สมงฺคิตา ตรุณาวตฺถา นาม โหนฺติ, ปจฺฉิมา                                  วิ

ปากสมงฺคิตา  ปริณตาวตฺถา นามาติ เวทิตพฺพา.  
               (ปรมตฺถทีปนีฏีกำ ป.๑/๙/๔๐) 

 บณัฑิตพึงทรำบว่ำ ในสมงัคิตำทั้ง ๔ เหล่ำนั้น สมงัคิตำ ๓ เบ้ืองก่อน(คือ เจตนำ      
กมัมะและอุปัฏฐำนสมงัคิตำ,ส่วน อำยูหนสมงัคิตำ เป็นอนัเดียวกันกับเจตนำสมงัคิตำ)               
ช่ือว่ำ เป็นสมงัคิตำระยะท่ียงัอ่อนอยู่, วิปำกสมงัคิตำ เบ้ืองหลงั ช่ือว่ำ เป็นสมงัคิตำระยะ                    
ท่ีแก่กลำ้. 
  

กิญฺจิ วิปจฺจนฺติ ?  ถำมว่ำ ยอ่มสุกงอม คืออยำ่งไร ? 
  ยถา โลเก อมฺพผลาทีน  ตรุณภาว  อติกฺกมฺม ปริณตภาวปตฺติ วิปจฺจนฺติ วุจฺจติ                      
เอวเมว  อิธปิ วิปจฺจน  เวทิตพฺพนฺติ. (ปรมตฺถทีปนีสงฺคหมหำฏีกำ) 

ตอบว่ำ เหมือนอย่ำงว่ำ ล่วงเลยแล้ว ซ่ึงภำวะท่ีอ่อน ของผลมะม่วงเป็นต้น                
ในโลก เขำ้ถึงภำวะท่ีแก่กลำ้ ถูกเรียกว่ำ ยอ่มสุกงอม ฉันใด,  ภำวะท่ีสุกงอม แมใ้นวิบำกน้ี
อยำ่งน้ี ก็พึงทรำบเหมือนอยำ่งท่ีอุปมำฉันนั้น.  
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ก็เพรำะกระท ำอธิบำยอย่ำงน้ี จึงได้เฉพำะโลกียวิบำก เพรำะโลกุตตรวิบำก                   
หำมีภำวะท่ีสุกงอมเช่นนั้นไม่ และในพระบำลีธัมมสังคณี ในบทว่ำ “ วิปำก”ก็ไม่
ถือเอำกฏตัตำรูป แมท่ี้เกิดจำกกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุฏฐำน. 

อธิบำยว่ำ กฏัตตำรูปเหล่ำนั้ น ช่ือว่ำ เกิดจำกกรรมแผนกหน่ึงโดยเฉพำะ         
เพรำะกฏตัตำรูปเหล่ำนั้น ส ำเร็จควำมเกิดสืบต่อ จำกกรรมแผนกหน่ึง แต่ไม่เรียกว่ำ วิบำก. 
เพรำะควำมเกิดสืบต่อแห่งนำมธรรมเป็นอย่ำงหน่ึง ควำมเกิดสืบต่อแห่งรูปธรรม                   
เ ป็นอีกอย่ำงหน่ึง.   พึงทรำบว่ำ ค ำ ว่ำ  วิปำก -  ภำวะท่ีสุกงอม ดังอธิบำยอย่ำงน้ี                              
เป็นอนัวตัถนำม คือ ศพัทท่ี์มีอรรถตรงกบัสภำพท่ีจริงนั้น. 
  

แต่ ในคมัภีร์อฏัฐสำลินี ตอนนิกเขปกณัฑ์ ติกนิกเขปกถำ ท่ำนแสดง ค ำว่ำ วิปำก 
หมำยเอำ วิปำกจิต ๓๖ เจตสิกท่ีประกอบ ๓๘ ทั้งหมด อยำ่งน้ีว่ำ 

กิญฺจาปิ อรูปธมฺมา วิย รูปธมฺมาปิ กมฺมสมุฏฺฐานา อตฺถิ, อนารมฺมณตฺตา ปน เต 
กมฺมสริกฺขกา น โหนฺตีติ สารมฺมณา อรูปธมฺมาว กมฺมสริกฺขกตฺตา “วิปากา”ติ วุตฺตา, 
พีชสริกฺขก  ผล  วิย. สาลิพีชสฺมิญฺหิ วปิเต  องฺกุรปตฺตาทีสุ นิกฺขนฺเตสุปิ “สาลิผลนฺ”ติ น              
วุจฺจติ. ยทา ปน สาลิสีส  ปกฺก  โหติ ปริณต , ตทา พีชสริกฺขโก สาลี เอว “สาลิผลนฺ”ติ วุจฺจติ. 
องฺกุรปตฺตาทีนิ ปน  พีชชาตานิ พีชโต นิพฺพตฺตานีติ วุจฺจนฺติ. เอวเมว รูปมฺปิ “กมฺมชนฺ”ติ 
วา “อุปาทินฺนนฺ” ติ วา วตฺตุ  วฏฏติ. 

แมรู้ปธรรมทั้งหลำย ท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน มีอยู่ เหมือนอย่ำง อรูปธรรมทั้งหลำย 
แมก้็จริง,  โดยท่ีแท ้ รูปธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น ก็ยอ่มไม่เป็นเหมือนกบักรรม เพรำะควำม
ท่ีรูปธรรมเหล่ำนั้นไม่มีอำรมณ์  เพรำะเหตุนั้น อรูปธรรมทั้งหลำยเท่ำนั้น ท่ีมีอำรมณ์                
ตรัสเรียกว่ำ  "วิบำก"  เพรำะเป็นเหมือนกบักรรม,เหมือนอยำ่งผลเหมือนกนักบัเมล็ดพนัธ์ุ .   

อธิบำยว่ำ  ครั้ นเม่ือเขำหว่ำนเมล็ดข้ำวสำลีแล้ว  แม้ในหนอและใบเป็นต้น                   
ออกแลว้  เขำไม่เรียกว่ำ  "ผลของขำ้วสำลี".  แต่ ในกำลใด รวงแห่งขำ้วสำลี เป็นอนัสุกแลว้ 
น้อมลงแลว้,  ในกำลนั้น ขำ้วสำลีเป็นเหมือนกบัพีชะนั่นแหละ เขำเรียกว่ำ "ผลแห่งขำ้ว
สำลี" . ส่วน หนอและใบเป็นต้น ท่ีบังเกิดจำกเมล็ดพันธ์ุ เขำเรียกว่ำ เป็นส่ิงท่ีเกิด                      
จำกเมล็ดพนัธ์ุ  ฉันใด. แม้รูปก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละ ย่อมสมควร เพ่ือจะเรียกว่ำ               
เ กิดแต่กรรม(กัมมชรูป)  หรือเ รียกว่ำ   รูป ท่ีกรรมอันตัณหำและทิฏฐิเข้ำถึงได้                                
โดยกำรกระท ำกรรมให้เป็นอำรมณ์ เป็นรูปถูกกรรมยึดโดยควำมเป็นผล (อุปำทินนรูป) . 

ด้วยประกำรดงักล่ำวมำน้ี จึงเห็นได้ว่ำ ค  ำว่ำ วิปาก – ควำมสุกงอม เป็นรุฬหีนำม 
คือศพัทท่ี์มีอรรถไม่ตรงกบัสภำพท่ีจริงนั้น , ดว้ยว่ำ วิปำก มีควำมหมำยว่ำ ควำมสุกงอม มำ
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ตำมล ำดบัแห่งสมงัคิตำเหล่ำนั้น , แต่ในอฏัฐสำลินี น้ี ท่ำนหมำยเอำ ธรรมท่ีเกิด           จำก
กรรม มีควำมสำมำรถรับอำรมณ์ได้เหมือนกับกรรมด้วย จึงเรียกว่ ำ วิปำก อันเป็น           
มุขยผลของกรรม, ส่วนธรรมท่ีเกิดจำกกรรม แต่รับอำรมณ์ไม่ได้ อนัไม่เหมือนกบักรรม 
ไม่เรียกว่ำ  วิปำก เรียกเพียงว่ำ กมัมชรูป(รูปท่ีเกิดแต่กรรม) เป็นสำมญัญผล,นิสสันทผล. 

 
พึงทราบ สมังคิตา ๕ โดยปัจจัย ๒๔ 

 
๑.อายูหนสมังคิตา 
                   เป็นสหชำตกมัมะ(เวน้มคัคเจตนำ,อพัยำกตกมัมะ) 
๒.เจตนาสมังคิตา 
๓.กัมมสมังคิตา  เป็นนำนำกขณิกกมัมปัจจยั(เวน้มคัคเจตนำ) 
๔.อุปัฏฐานสมังคิตา  เป็นอำรัมมณปัจจัย ท่ีเรียกว่ำกรรมนิมิตเป็นต้น

 ๕.วิปากสมังคิตา  เป็นวิปำกปัจจยั 
 

• เป็นปัจจยัในขณะทั้ง ๓ ตำมสมควร 
 

แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ๑. วิปำกจิต ๓๖ เจ. ๓๘ ในขณะทั้ง ๓            เจ. ๓๘ วิ.จิต ๓๖ ท่ีเกิดพร้อมกนั 
 

 
 
 
 
๒. ปัญจโวกำรวิปำกจิต ๒๒ เจ. ๓๘  ในปวตัติกำลและอุปปำทกัขณจิต (เวน้ทวิ. 
๑๐ อรูปวิบำก ๔ ปฏิสนธิจิต ๑๙  และจุติจิตของพระอรหันต)์   วิปำกจิตตช
รูป ๑๓ (เวน้วิญญตัติรูป ๒) 
 
 
 
                                                วิปำกจิตตชรูป 

วิ.จิต ๓๖ 

เจ. ๓๘ 

ปัญ.วิ. ๒๒ 

    เจ. ๓๘ 
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๓. ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕  เจ. ๓๕ ในอุปปำทักขณจิต            ปฏิ.กัม. ๒๐
   

 
 
                                              ปฏิสนธิกมัมชรูป 
 

๑๔.สัมปยุตตปัจจัย  ปัจจยุปบัน ปวตัติปฏิสนธิจิต ๘๙- ๑๒๑  เจตสิก  ๕๒  ท่ี
ประกอบกนัและกนั 

 

• เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาเทกนิโรธสงฺขาเตน  สมฺปยุตฺตภาเวน  อุปการกา  
อรูปธมฺมา  สมฺปยุตฺตปจฺจโย.  ยถาห :- "จตฺตาโร ขนฺธา อรูปิโน อญฺญมญฺญ                               
สมฺปยุตฺตปจฺจเยน ปจฺจโย".  (ปจฺจยุทฺเทสวณฺณนำ หนำ้ ๔๐๓)   
อรูปธรรมทั้งหลำย ท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีประกอบกันโดยประกำรต่ำงๆด้วยดี 

กล่ำวคือ มีวตัถุเดียวกนั  มีอำรมณ์เดียวกนั  เกิดพร้อมกนั และดบัพร้อมกนั                 (ประดุจ
ว่ ำ โ ด ย ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ค ว ำ ม เ ป็ นธ ร รมอัน เ ดี ย ว กัน  – เ อ กี ภ ำ วู ป ค เ ม น )  ช่ื อ ว่ ำ                                 
สัมปยุตตปัจจยั. ดงัท่ีพระผูมี้พระภำคตรัสไวใ้นปัฏฐำนนิทเทสว่ำ “อรูปขนัธ์ ๔ เป็นปัจจยั            
แก่กนัและกนั ดว้ยสัมปยุตตปัจจยั”ดงัน้ี. 

 

ปรมตฺถโต ภินฺนาปิ เอกีภาวคตา วิย เอกุปฺปาทาทิภาวสงฺขาตสมฺปโยคลกฺขเณน                 
อุปการกา นามธมฺมาว สมฺปยุตฺตปจฺจโย. (วิภำวินีฏีกำ ป. ๘ ขอ้ ๑๔ หนำ้ ๓๑๔ ) 

นำมธรรมทั้ งหลำยเท่ำนั้ น  ท่ีแม้แตกต่ำงกัน โดยปรมัตถ์  เ ป็นผู ้อุปกำระ                         
โดยลกัษณะท่ีประกอบกนัประกำรต่ำงๆด้วยดี กล่ำวคือ มีควำมเกิดขึ้นพร้อมกนัเป็นตน้ 
ประดุจว่ำ ถึงควำมเป็นธรรมอนัเดียวกนั ช่ือว่ำ  สัมปยุตตปัจจัย. 

 

สม (ส ) ปกำเรหิ(ป) ยุตฺตตำย เอกีภำวูปคเมน วิย  อุปกำรกตำ สมฺปยุตฺตปจฺจยตา. 
        (มูลฏีกำ หนำ้ ๑๙๙) 

 ควำมเป็นธรรมอุปกำระ ประดุจว่ำ โดยกำรเข้ำถึงควำมเป็นธรรมอันเดียวกัน      
เพราะความเป็นธรรมประกอบกัน(คือเจือปนกัน, ส สฏฺฐตำย) โดยประการทั้งหลาย                   
(คือ เอกวตฺถุกตำทิปฺปกำเรหิ) โดยสม ่ำเสมอ (คือไม่ใช่ปรำศจำกควำมสม ่ำเสมอ). 

 

 

ปัญ.ปฏิ.๑๕ 

    เจ. ๓๕ 
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มหาฏีกา 
สม  อวิสม  สมฺมำ สห วำ(ส ) ปกำเรหิ(ป) ยุตฺตตำย เอกีภำวูปคเมน วิย  อุปกำรกตำ 

สมฺปยุตฺตปจฺจยตำ. กำ ปน สำ ปกำเรหิ ยุตฺตตำติ อำห "เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาเทก-
นิโรธสงฺขาเตนา"ติ.  ตตฺถ เย เอกวตฺถุกำ, เต สมฺปยุตตำติ เอตฺตเก วุจฺจมำเน อวินิพฺโภครูเปสุ  
เอก  มหำภูต  เสสมหำภูตุปำทำรูปำน  นิสฺสยปจฺจโย โหติ ,  เตน ตำนิ เอกวตฺถุกำนิ,                        
จกฺขำทินิสฺสยภูตำนิ วำ ภูตำนิ เอก  วตฺถุ เอเตสุ นิสฺสิตนฺติ เอกวตฺถุกำนีติ กปฺเปนฺตสฺส เตส  
สมฺปยุตฺตตำปตฺติ สิยำติ ตนฺนิวำรณตฺถ  เอกำรมฺมณคฺคหณ .  ฯเปฯ อำรุปเป ปน วตฺถุเยว                   
นตฺถีติ กุโต เอกวตฺถุกคฺคหณสฺส อวสโร. 

                                                                                                 (มหำฏีกำ ขอ้ ๖๑๒)    
  

 ควำมเป็นธรรมอุปกำระ ประดุจว่ำ โดยกำรเข้ำถึงควำมเป็นธรรมอันเดียวกัน      
เพราะความเป็นธรรมประกอบกัน(คือเจือปนกัน, ส สฏฺฐตำย) โดยประการทั้งหลาย                   
(คือ เอกวตฺถุกตำทิปฺปกำเรหิ) โดยสม ่ำเสมอ คือไม่ใช่ปรำศจำกควำมสม ่ำเสมอ, โดยชอบ 
หรือ โดยพร้อมกนั ช่ือว่ำ  ควำมเป็นสัมปยุตตปัจจยั.   
 ก็ ควำมเป็นธรรมประกอบกนั โดยประกำรทั้งหลำยนั้น เป็นอยำ่งไร เพรำะเหตุนั้น
ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวแลว้ว่ำ “กล่าวคือ มีวัตถุเดียวกัน  มีอารมณ์เดียวกัน เกิดพร้อมกัน  และ
ดับพร้อมกัน” ดงัน้ี  

ในค ำเหล่ำนั้น เม่ือกล่ำวอยู่ เพียงเท่ำน้ีว่ำ "ธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด มีวตัถุเดียวกนั,  
ธรรมทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น  เ ป็นสัมปยุตต์"  ดัง น้ี  ในบรรดำอวินิพโภครูปทั้ งหลำย                           
มหำภูตรูปหน่ึง ย่อมเป็นนิสสยปัจจัย  แก่มหำภูตรูปท่ีเหลือและอุปำทำรูปทั้งหลำย,                 
เพรำะเหตุนั้ น มหำภูตรูปท่ีเหลือและอุปำทำรูปทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น ก็มีวัตถุเดียวกัน                         
(ควำมว่ำ มหำภูตหน่ึงอนัเป็นวตัถุท่ีตั้งอำศยัของรูปท่ีเกิดในกลำปเดียวกนั),  

อีกอย่ำงหน่ึง ภูตรูปทั้งหลำย ท่ีเป็นนิสสยะแก่จกัขุวตัถุเป็นตน้ อนัเป็นวตัถุหน่ึง             
ท่ีเป็นผู ้อำศัย ในภูตรูปทั้ งหลำยเหล่ำน้ี เพรำะเหตุนั้ น เม่ือก ำหนดว่ำ มีวัตถุเดียวกัน                      
กำรถึงควำมเป็นสัมปยุตต์ ก็พึงมี แก่ภูตรูปทั้งหลำยเหล่ำนั้น เพรำะเหตุนั้น กำรถือเอำ                   
ศพัทว่์ำ  เอการมฺมณ  เพ่ือห้ำมกำรก ำหนดอยำ่งนั้น. 

แม้เป็นอย่ำงน้ีว่ำ "ธรรมทั้ งหลำยเหล่ำใด เป็นเอกวัตถุกะ และเอกำรัมมณะ,                       
ธรรมทั้ งหลำย เห ล่ำนั้ น  เ ป็นสัมปยุต์ "  ดัง น้ี  ควำม เ ป็นสัมปยุตต์  ก็ พึ งส ำ เ ร็ จ                                          
แก่ธรรมทั้ งหลำยมีสัมปฏิจฉนะและสันตีรณะเป็นต้น ท่ีใกล้กับจุติ  เพรำะเหตุนั้ น                      
จึงถือเอำศพัทว่์ำ เอกุปปาทะ.   



44 

 

ในกำรพิจำรณำว่ำ "ธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด  เป็นเอกวตัถุเอกำรัมมเณกุปปำทำ, ธรรม
ทั้งหลำยเหล่ำนั้น เป็นสัมปยุตต์ เพรำะเหตุนั้น ก็ แมธ้รรมทั้งหลำยท่ีมีนำนำนิโรธะ ย่อม
เป็นธรรมมีลกัษณะ ๓ อยำ่ง อยำ่งน้ี หรือ ? หรือว่ำ ธรรมทั้งหลำยท่ีมีเอกนิโรธะเท่ำนั้นเล่ำ 
ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวว่ำ  “เอกนิโรธา” ดงัน้ี เพ่ือแสดงว่ำ ธรรมทั้งหลำย                        ท่ีมี
เอกนิโรธะเท่ำนั้น ยอ่มเป็นธรรมมีลกัษณะ ๓ อยำ่งน้ี. 

     อีกอย่ำงหน่ึง  ว่ำโดยปฏิโลม เ ม่ือกล่ำวว่ำ "ธรรมทั้ งหลำยท่ีมีเอกนิโรธะ                      
เป็นสัมปยุตต์" ดงัน้ี  ควำมเป็นสัมปยุตต์ ก็พึงส ำเร็จ แก่รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลำย                         
ท่ีก ำลงัดบั ในขณะเดียวกนั เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวว่ำ“เอกุปปาทา”. 

  แม้เป็นอย่ำงน้ี(คือมีลักษณะ๒) ควำมเป็นเอกุปปำเทกนิโรธะ ของอวินิพโภครูป
ทั้งหลำย ก็มีอยู ่เพรำะเหตุนั้น ควำมเป็นสัมปยุตต ์ก็พึงส ำเร็จ แมแ้ก่อวินิพโภครูปทั้งหลำย
เหล่ำนั้น  เพรำะเหตุนั้น เพ่ือห้ำมอวินิพโภครูปเหล่ำนั้น จึงถือเอำศพัทว่์ำ เอการัมมณะ.   

ธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด เป็นธรรมมีอำรมณ์เดียวกนั  เป็นธรรมท่ีเกิดพร้อมกนัและ
ดบัพร้อมกนั, ธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น ช่ือว่ำ เป็นสัมปยุตต์ เพรำะเหตุนั้น จึงถือเอำศพัทว่์ำ 
เอกวัตถุกะ  เ พ่ือแสดงว่ำ ก็นัยน้ี ย่อมได้ ในธรรมทั้ งหลำยท่ีมีเอกวัตถุกะเท่ำนั้ น,                         
ไม่ไดใ้นธรรมทั้งหลำยท่ีมีนำนำวตัถุ. 

อน่ึง กำรถือเอำศัพท์ว่ำ  เอกวัตถุกะ  นั่น โดยเพ็งเล็งถึงปัญจโวกำรภพว่ำ                        
"ธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด เป็นธรรมมีเอกวตัถุเกกำรัมมเณกุปปำเทกนิโรธำ, ธรรมทั้งหลำย
เหล่ำนั้ น เป็นสัมปยุตต์". ส่วน ในภพท่ีไม่มีรูป วัตถุนั่นแหละ ไม่มี เพรำะเหตุนั้ น                         
โอกำส ของกำรถือเอำศพัทว่์ำ เอกวตัถุกะ จะมีมำแต่ไหน. 

 
อุทาหรณ์ 
๑.จิต ๘๙  เจ.๕๒ ในขณะทั้ง ๓          เจตสิก ๕๒ จิต ๘๙ ท่ีสัมปยุตตก์นั 

 
 
 

 
 
 
 
 

จิต ๘๙ 

เจ. ๕๒ 
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๑๕.สหชาตวิปปยุตตปัจจัย 
ปัจจัย จิต ๗๕ - ๑๐๗ เจตสิก ๕๒ (เวน้ทวิ ๑๐ อรูปวิบำก ๔ จุติจิตของ              พระ

อรหันต)์  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 
ปัจจยุปบัน จิตตชรูป ๑๗  ปฏิสนธิกมัมชรูป ๑๙ (เวน้หทยวตัถุ)                      
 ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์  ๔  กบัปฏิสนธิหทยวตัถุ 

 

• เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน อุปการกา รูปิโน ธมฺมา อรูปีน  ธมฺมาน , อรูปิโนปิ รูปีน  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. 
รูปธรรมทั้ งหลาย  เ ป็นวิปปยุตตปัจจัย ท่ี อุปกำระ แก่อรูปธรรมทั้ งหลำย                     
ด้วยอ ำนำจสหชำตะและปุเรชำตวิปปยุตตปัจจัย ,  แม้อรูปธรรมทั้ งหลาย                      
ก็เป็นวิปปยุตตปัจจัย ท่ีอุปกำระ แก่รูปธรรมทั้งหลำย  ด้วยอ ำนำจสหชำตะและ
ปัจฉำชำตวิปปยุตตปัจจยั โดยกำรไม่เขำ้ถึงควำมเป็นธรรมมีวตัถุเดียวกนัเป็นตน้.
(คือเป็นกำรอุปกำระ โดยกำรเขำ้ถึงควำมแยกจำกกนั เพรำะเป็นควำมไม่เจือปนกนั) 

  

 วิปปยุตต์  ๒  อย่าง วิส สฏฺฐวิปฺปยุตฺต ไดแ้ก่ วิปปยุตตปัจจยั   
 อภาววิปฺปยุตฺต  มี  ทิฏฐิคตวิปปยุตตเ์ป็นตน้.  

 

๑.วิสังสัฏฐวิปปยุตต(วิปปยุตต์คือความไม่เจือปนกัน)  
 อญฺญมญฺญ  สมฺพนฺธตำย ยุตฺตำนมฺปิ สมำนำน  วิปฺปยุตฺตภาเวน วิส สฏฺฐตาย                   
นำนตฺตูปคเมน อุปกำรกตำ วิปฺปยุตฺตปจฺจยตา.   (มหำฏีกำ) 
 ควำมเป็นธรรมท่ีอุปกำระ โดยกำรเขำ้ถึงควำมแตกต่ำงกนั(รูปกบันำม) โดยภำวะท่ี
วิปปยุตต์ เพรำะเป็นควำมไม่เจือปนกัน แห่งรูปและอรูปธรรมทั้ งหลำยแม้ประกอบ                
เสมอกนั โดยภำวะท่ีสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนั ช่ือว่ำ ควำมเป็นวิปปยุตตปัจจยั. 

 
๒.อภาววิปปยุตต์(วิปปยุตต์คือความไม่มี) 

 ตถำ ญาณวิปฺปยุตฺต .  (วิ.ม.๔๕๒) 
 กุศลวิญญำณท่ี เป็นญาณวิปปยุตต์  ก็โดยประกำรอย่ำงญำณสัมปยุตต์นั้ น                 
คือ สหรคตกบัโสมนสั เป็นอสังขำรและสสังขำร 

มหาฏีกา 
 ญำเณน วิปฺปยุตฺต  วิรหิตนฺติ ญาณวิปฺปยุตฺต . วิปฺปโยโคติ เจตฺถ ญำณสฺส อภาโว 
อปฺปวตฺติเยวำติ ทฏฺฐพฺพ . (มหำฏีกำ ขอ้ ๔๕๒) 
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 ช่ือว่ำ ญาณวิปปยุตต์ เพรำะอรรถว่ำ ไม่ประกอบ คือเวน้จำกญำณ.                       และ
พึงทรำบว่ำ ช่ือว่ำ ไม่ประกอบ ในญำณวิปปยุตต์น้ี ได้แก่ ควำมไม่มี                          คือ
ควำมไม่เป็นไป แห่งญำณนัน่เทียว. 

 

แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 
๑. จิต ๗๕ เจ. ๕๒ (เว้นทวิ.๑๐ อรูปวิบำก ๔ ปฏิสนธิจิต ๑๙  และจุติจิตของ                

พระอรหันต)์ ในอุปปำทกัขณจิต ในปัญจโวกำรภูมิ             จิตตชรูป ๑๗ 
 

 
 
                                                                  จิตตชรูป 

 
๒. ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕ เจ. ๓๕ ในอุปปำทกัขณจิต 

   ปฏิสนธิกมัมชรูป ๑๙ (เวน้หทยวตัถุ) ในอุปปำทกัขณรูป 
 
 
 
                                                   
    ปฏิสนธิกมัมชรูป ๑๙ (เวน้หทยะ โดยยกไปแสดงในขอ้ ๓) 
  
๓. ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕ เจ. ๓๕ ในอุปปำทกัขณจิต       ปฏิ.หทยะ 
  
 
 
                                                              ปฏิสนธิหทยวตัถุ  
๔. ปฏิสนธิหทยวตัถุ ในอุปปำทกัขณรูป      ปัญ จ โ วก ำ รปฏิ สน ธิ จิ ต  ๑๕                   
           เจ. ๓๕ ในอุปปำทกัขณจิต 
 
 
 
                                                               ปฏิสนธิหทยวตัถุ 

จิต ๗๕ 

เจ. ๕๒ 

ปฏิ.จิต. ๑๕ 

    เจ. ๓๕ 

ปฏิ.จิต ๑๕ 

   เจ. ๓๕ 

ปฏิ.จิต ๑๕ 

   เจ. ๓๕ 
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๒. อารัมมณชาติ ๘ ปัจจัย 
๑๖.อารัมมณปัจจัย 

ปัจจัย อำรมณ์ ๖ คือจิต ๘๙ - ๑๒๑  เจตสิก  ๕๒   รูป  ๒๘  นิพพำน  บญัญตัิ 
ปัจจยุปบัน จิต ๘๙ - ๑๒๑  เจตสิก  ๕๒  
 

• อารมฺมณภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม อารมฺมณปจฺจโย. 
ธรรม ท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีถูกยึดหน่วงของจิตและเจตสิก ช่ือว่ำ อำรัมมณปัจจยั. 
(เหมือนอยำ่ง คนผูอ่้อนแอ จ ำตอ้งยึดหน่วงไมเ้ทำ้หรือเชือก จึงลุกขึ้นและยืนได)้. 

 

คาถาแสดงจิตที่รับอารมณ์ 
                   ปญฺจวีส ปริตฺตมฺหิ   ฉ จิตฺตานิ มหคฺคเต 
  เอกวีสติ โวหาเร  อฏฺฐ นิพฺพานโคจเร. 
                 วีสานุตฺตรมุตฺตมฺหิ   อคฺคมคฺคผลุชฺฌิเต 
  ปญฺจ สพฺพตฺถ ฉจฺเจติ  สตฺตธา ตตฺถ สงฺคโห.  

(อภิ.ส .ป.๓ ขอ้ ๖๓ หนำ้ ๑๙) 
 

ในอำลมัพนสังคหะนั้น กำรสงเครำะห์ มีโดย ๗ ประกำร คือ 
๑.จิต ๒๕ คือ ทวิ.๑๐ มโนธำตุ ๓ สันตี. ๓  มหำวิ. ๘ หสิ. ๑ เกิดขึ้น ในอำรมณ์ ๖ 

ตำมสมควร ท่ีเป็นปริตตะ เท่ำนั้น 
จิต ๖ คือ วิญญำ. ๓ เนว. ๓ เกิดขึ้นในธรรมำรมณ์ ท่ีเป็นมหัคคตะ เท่ำนั้น 
จิต ๒๑ คือ รูปำ. ๑๕ (เวน้อภิญ. ๒)  อำกำ. ๓ อำกิญ. ๓  เกิดขึ้นในธรรมำรมณ์                

ท่ีเป็นบญัญตัิ เท่ำนั้น 
จิต ๘ หรือ ๔๐ คือโลกุตตรจิต ๘ – ๔๐ เกิดขึ้นในธรรมำรมณ์ท่ีเป็นนิพพำน เท่ำนั้น 
๒. จิต ๒๐ คือ อกุ. ๑๒  มหำกุ.วิป. ๔  มหำกิ.วิป. ๔ เกิดขึ้ นในอำรมณ์ทั้ ง ๖                       

ท่ีเป็น กำมะ มหัคคตะ และบญัญตัิ (เวน้โลกุตตรธรรม ๙) 
จิต ๕ คือ มหำกุ.สัม. ๔  กุ.อภิญ. ๑  เกิดขึ้นในอำรมณ์ ๖ ตำมสมควร ท่ีเป็นกำมะ 

มหัคคตะ โลกุตตระ และบญัญตัิ (เวน้อรหัตตมรรค  อรหัตตผล) 
จิต ๖ คือ มหำกิ.สัม. ๔  กิ.อภิญ. ๑ มโนทวำรำวชัชนะ ๑ เกิดขึ้นในอำรมณ์ ๖               

ตำมสมควร ท่ีเป็น กำมะ มหัคคตุ โลกุตตระ และบญัญตัิ โดยไม่มีเหลือ.  
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มหาคช  นาเมต  จิตฺต .  อิมสฺส อนารมฺมณ  นาม นตฺถิ .  "อสพฺพญฺญุตญาณ                    
สพฺพญฺญุตญาณคติก  นาม กตมนฺ"ติ ? วุตฺเต “อิทนฺ”ติ วตฺตพฺพ .  

                                                                                 (อฏฺฐสำลินี ขอ้ ๕๗๔ หนำ้ ๓๕๓) 
 มโนทวำรำวชัชนจิตน้ี ช่ือว่ำ มหำคชจิต(จิตท่ีเหมือนช้ำงใหญ่).ช่ือว่ำ ธรรมท่ีไม่
เป็นอำรมณ์ของจิตน้ีไม่มี.ในเม่ือถำมว่ำ จิตอะไร ช่ือว่ำ มีคติเหมือนเป็นสัพพญัญุตญำณ ? 
ควรตอบว่ำ "จิตน้ี"ดงัน้ี. 

 

 ปุถุชฺชโน  น ชานาติ  โสตาปนฺนสฺส  มานส  
  โสตาปนฺโน  น ชานาติ  สกทาคามิสฺส  มานส . 
  สกทาคามี  น ชานาติ  อนาคามิสฺส  มานส  
  อนาคามี  น ชานาติ  อรหนฺตสฺส  มานส . 
  เหฏฺฐิโม  เหฏฺฐิโม  เนว   ชานาติ  อุปรูปริ 
  อุปรูปริ  ชานาติ    เหฏฺฐิมสฺส  จ  มานส .     

(อภิธมฺมำวตำร ป.๖ อำรมฺมณวิภำคนิทฺเทส ขอ้ ๓๓๖ - ๓๓๘ ) 
 

 ปุถุชน ยอ่มไม่รู้โลกุตตรจิตของโสดำบนั โสดำบนั ยอ่มไม่รู้จิตของสกทำคำมี 
 สกทำคำมี ยอ่มไม่รู้จิตของอนำคำมี อนำคำมียอ่มไม่รู้จิตของอรหันต์ 
 บุคคคชั้นต ่ำๆยอ่มไม่รู้โลกุตตรจิตของบุคคลชั้นสูงๆแน่นอน  
 บุคคลชั้นสูงๆ ยอ่มรู้โลกุตตรจิต ของบุคคลชั้นต ่ำๆ. 

 
อุทาหรณ์ 

 
๑.จักขุทวารวิถี 

                                         ปัจจุบนัรูปำรมณ์ ทั้ง ๓ ชนิด มีอติอิฏฐะ เป็นตน้  
 

ภ  ตี  น  ท  ป  จัก  ส   ณ  โว  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ 
                                  ๑   ๒  ๒  ๓  ๑               ๒๙              ๑๑ 
 

• ปัจจุบนัรูปำรมณ์  อำวชัชนะเป็นอำทิ  อนัมี ตทำ. เป็นปริโยสำน 
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๒.อัปปนาวิถี 
                                                   ติลกัขณะ           นิพพำน 
 

ภ  น  ท  ม  ปริ  อุ  นุ  โค  ม  ผ  ผ  ภ 
                                                             
                                                   ๑ มหำกุ.สัม. ๔    ๘ – ๔๐ 
 

• ติลกัขณะ  อำวชัชนะ และปริ. อุ. นุ. 
• นิพพำน  โค. มคัคจิต และผล 

 

๑๗.อารัมมณาธิปติปัจจัย  ๑๘.อารัมมณูปนิสสยปัจจัย 
   

• เชฏฺฐกฏฺเฐน  อุปการโก  ธมฺโม  อธิปติปจฺจโย. (เหมือน สห.ธิ.) 
• พลวการณภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม อุปนิสฺสยปจฺจโย. (โดยนิสสยำกำร) 

ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีเป็นเหตุมีก ำลงั(ลว้น ๆ – เกวล ) ช่ือว่ำ อุปนิสสยปัจจยั. 
 

เสช   ติปาก   ติกฺริย   จตุรูปญฺจ  เสชิโน 
 ติปุญฺญ   กามปุญฺญสฺส  เสชสฺสาธิปตี  ภเว 
 อุตฺตร   ธียุตฺตฏฺฐนฺน   นิพฺพาน   อุตฺตรสฺส  ตุ.   

(ปัฏฐำนสำรวิภำวนี) 
 

โลภมูลจิต ๘ กำมวิบำกจิต ๒๒ (เวน้ทุกขสหคตกำยวิญญำณ)  มหัคคตวิบำกจิต  ๙  
กริยำจิต  ๒๐  เจ. ๔๔ ท่ีประกอบ,  สภำวะ,ปริกปัป อิฏฐจตุชนิปผนันรูป ๑๘ มีสภำวะ                   
ท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง  เป็นปัจจัยแก่    โลภมูลจิต ๘ เจ. ๒๒ เป็นผูฝั้กใฝ่หนักแน่น
อยำ่งยิ่ง.  

กำมกุศลจิต  ๘  มหัคคตกุศลจิต  ๙  เจ. ๓๘  มีสภำวะท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอยำ่งยิ่ง   
เป็นปัจจัยแก่    โลภมูลจิต  ๘  มหำกุศลจิต  ๘ เจ. ๔๒   เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง  
   โลกุตตรจิต  ๘ – ๔๐  เจ. ๓๖ เฉพำะของตน ๆ   เป็นปัจจัยแก่  มหำกุศล มหำกริยำ
ญำณสัมปยุตตจิต  ๘  เจ. ๓๓ (เวน้วิรตี ๓ อปัปมญัญำ ๒) 

นิพพำน เป็นปัจจัยแก่  มหำกุศล  มหำกริยำญำณสัมปยุตตจติ ๘                    โลกุตตร
จิต  ๘ – ๔๐   เจ. ๓๖ (เวน้อปัปมญัญำ ๒)  
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กสิณปญฺญตฺติยา อารมฺมณูปนิสฺสยตาภาวโต เอกจฺจาย ปญฺญตฺติยา สทฺธึ  สพฺโพ          
ธมฺโม อารมฺมณูปนิสฺสโยติ อยเมตฺถ สงฺเขโป.  (มหำฏีกำ) 

ในอุปนิสสยปัจจัยน้ี มีสังเขปน้ีว่ำ ธรรมทั้งปวง พร้อมกับด้วยบัญญัติบำงอย่ำง   
เป็นอำรัมมณูปนิสสยะ เพรำะภำวะคือควำมท่ีกสิณบญัญตัิเป็นอำรัมมณูปนิสสยะ 

 

ตตฺถ ย  อารมฺมณ  ครุ  กตฺวา จิตฺตเจตสิกา อุปฺปชฺชติ, ต  นิยมโต เตสุ อารมฺมเณสุ                
พลวารมฺมณ  โหติ. อิ ติ  ครุกาตพฺพมตฺตฏฺเฐน  อารมฺมณาธิปติ,  พลวการณฏฺเฐน                          
อารมฺมณูปนิสฺสโยติ เอวเมเตส   นานตฺต   เวทิตพฺพ .     

                        (ปฏฺฐำน อฏฺฐกถำ หนำ้ ๓๙๙) 
ในบรรดำอำรมณ์ทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น จิตเจตสิกทั้ งหลำย กระท ำซ่ึงอำรมณ์ใด                    

ให้หนกัแน่น ก ำลงัเกิดขึ้น, อำรมณ์นั้นยอ่มเป็นอำรมณ์ท่ีมีก ำลงั ในบรรดำอำรมณ์ทั้งหลำย
เหล่ำนั้น โดยนิยม. ดว้ยประกำรน้ี พึงทรำบ ควำมแตกต่ำงกนั แห่งปัจจยัทั้ง ๒ เหล่ำน้ี อยำ่ง
น้ีว่ำ อำรัมมณำธิปติ ย่อมมี ด้วยอรรถว่ำเป็นเพียงอำรมณ์ ท่ีพึงถูกท ำให้หนักแน่น,                         
อำรัมมณูปนิสสยะ ยอ่มมี ดว้ยอรรถว่ำเป็นเหตุท่ีมีก ำลงั. 

 
อุทาหรณ์ 
๑. จักขุทวารวิถี 
 
ปัจจุบนัจตุชรูปำรมณ์ สภำวอิฏฐะทั้ง ๒ มีสภำวะท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง   

 
ภ  ตี  น  ท  ป  จัก  ส   ณ  โว  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ 

                       
                                  ๑    ๑  ๑  ๒   ๑    โลภจิต ๘ เจ.๒๒    ๑๐ 
 

• ปัจจุบันจตุชรูปำรมณ์ สภำวอิฏฐะทั้ง ๒ มีสภำวะท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                     
       โลภมูลจิต ๘ เจ. ๒๒ ท่ีเป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่น 

• ปัจจุบันจตุชรูปำรมณ์ สภำวอิฏฐะทั้ง ๒ มีสภำวะท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง              
เป็นอารัมมณปัจจัย แก่อำวชัชนะ ถึงตทำรัมมณะ (เวน้โลภชวนะ) 
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๒. ปัจจเวกขณญาณ ของพระโสดาบันบุคคล 
                                          

พิจำรณำ โส.ม,ผ,นิพ,กิเลสท่ีละ,กิเลสท่ีเหลือ 
ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ภ   

                                                            
       ๑   มหำกุ.๘ เจ. ๓๓ 
• โสดำปัตติมัคคจิต – ผลจิต – เจ. ๓๖ – นิพพพำน เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัย             

และอำรัมมณปัจจยั แก่มหำกุศลญำณสัม. ๔ เจ. ๓๓ (เวน้วิรตี ๓ อปั. ๒) 
• โสดำปัตติมัคคจิต – ผลจิต – เจ. ๓๖ – นิพพพำน – กิเลสท่ีละ – กิเลสท่ีเหลือ                  

เป็นอำรัมมณปัจจยั แก่มโนทวำรำวชัชนจิต เจ.๑๑ 
• กิเลสท่ีละ – กิเลสท่ีเหลือ เป็นอำรัมมณปัจจยั แก่มหำกุศลจิต ๘ เจ. ๓๓(เวน้วิรตี ๓ 

อปั. ๒)             
 

๑๙.วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย   ๒๐.วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย 
ปัจจัย ฐีติปัตตะมรณำสันนหทยวตัถุ  ท่ีเกิดพร้อมกันกับอุปปำทักขณะของจิต

ขณะท่ี  ๑๗  ท่ีนบัถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป 
ปัจจยุปบัน มรณำสันนจิต ๔๓ ดวง คือ มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  กำมชวนจิต  ๒๙  

ตทำรัมมณจิต ๑๑  อิทธิวิธอภิญญำจิต ๒  (โบรำณำจำรย)์ 
 

• อธิฏฺฐานากาเรน  นิสฺสยากาเรน จ อุปการโก  ธมฺโม นิสฺสยปจฺจโย. (เหมือน สห.
นิส.) ธรรมท่ีอุปกำระ โดยอำกำรเป็นท่ีตั้งมัน่(ไดแ้ก่อำธำรำกำเรน – โดยอำกำรเป็น
ท่ีรองรับ) และโดยอำกำรเป็นท่ีอำศยั ช่ือว่ำ นิสสยปัจจยั.   
เหมือนอย่ำงแผ่นดินเป็นต้น เป็นท่ีตั้ งมั่นของต้นไม้เป็นต้น(อธิฏฺฐานาการ)                      

และแผ่นผำ้เป็นตน้ เป็นท่ีอำศยั(นิสฺสยาการ) ของจิตรกรรม เป็นตน้ ฉะนั้น. 
  
*** ในนิสสยปัจจยัเช่นน้ี หมำยเอำทั้ง อธิฏฐานาการะ ในขณะเป็นวตัถุ และ                  หมำย
เอำ นิสสยาการะ ในขณะเป็นอำรัมมณะ. 
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• เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน อุปการกา รูปิโน ธมฺมา อรูปีน  ธมฺมาน ,  อรูปิโนปิ รูปีน  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. (เหมือน สห. วิป.) 

 
อุทาหรณ์ ในมรณาสันนกาล เท่านั้น 
 
                                               ๑  กำมช. ๒๙ เจ. ๔๔  ๑๑ 

 
ภ  ตี  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช    ต  ต  ภ  ภ  ภ  ภ  ภ  จุติ 

 
 

           มรณำสันนหทยวตัถุ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอุปปำทกัขณจิตท่ี ๑๗ อติอิฏฐะเป็นตน้ 

• ฐีติปัตตมรณำสันหทยวตัถุ   อำวชัชนะ ๑  ชวนะ ๕  ตทำ. ๒ ขณจิต 
 

 ๒๑.อารัมมณปุเรชาตปัจจัย    ๒๒.อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย     
 ๒๓.อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย 

ปัจจัย  รูปอำรมณ์ ๖ คือ ฐีติปัตตปัจจุบนันิปผนันรูป  ๑๘ 
ปัจจยุปบัน กำมจิต ๕๔  อภิญญำจิต ๒  เจตสิก ๕๐  (เวน้อปัปมญัญำ)  แน่นอนและ              

ไม่แน่นอน 

• ปฐมตร  อุปฺปชฺชิตฺวา วตฺตมานภาเวน อุปการโก ธมฺโม  ปุเรชาตปจฺจโย. 
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีเกิดก่อนกว่ำปัจยุปบันนธรรม ยงัเป็นไปอยู่ ช่ือว่ำ                
ปุเรชำตปัจจยั.(ทั้งอำ.ปุ. และวตัถุ.ปุ.) 

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺเตน            อุป
การโก  ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย. (เหมือน สห.อตัถิ) 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว   อวิคตภาเวน   อุปการกตฺตา  อวิคตปจฺจโย. 
(เหมือน สห.อวิคต)  

 

 
 
 
 

   

  ๑๗   ๑๖   ๑๕    ๑๔  ๑๓  ๑๒  ๑๑   ๑๐   ๙         ๘     ๗      ๖     ๕     ๔     ๓     ๒      ๑ 
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อุทาหรณ์ 
๑. ปัญจทวารวิถี 

                       ปัจจุบนัปัญจำรมณ์ ทั้ง ๓ ชนิด มีอติอิฏฐะ เป็นตน้ 
 

ภ  ตี  น  ท  ป  จัก  ส   ณ  โว  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ 
                                  ๑  ๑๐ ๒ ๓   ๑    กำมช. ๒๙ เจ. ๕๐   ๑๑ 

• ปัจจุบนัปัญจำรมณ์ ทั้ง ๓ ชนิด          อำวัชชนะเป็นอำทิ มี ตทำรัมมณะ                    
เป็นปริโยสำน 
 
๒. กามชวนมโนทวารวิถี ที่มีอตีตภวังค์ เท่านั้น เพราะรับปัจจุบันนารมณ์ 

                                 
                                      ปัจจุบนันิปผนันรูป ๑๘ ทั้ง ๓ ชนิด มีอติอิฏฐะ เป็นตน้ 
 

ภ  ตี  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ  ภ  ภ  ภ  ภ   
                                       
                                                                              ๑  กำมช. ๒๙ เจ. ๕๐    ๑๑ 

• ปัจจุบนันิปผนันรูป ๑๘ ทั้ง ๓ ชนิด             อำวชัชนะ ชวนะ ตทำรัมมณะ  

 
๓.อนันตรชาติ ๗ ปัจจัย 

๒๔.อนันตรปัจจัย  ๒๕.สมนันตรปัจจัย  ๒๖.อนันตรูปนิสสยปัจจัย   
๒๗.นัตถิปัจจัย  ๒๘.วิคตปัจจัย 

 

ปัจจัย จิต ๘๙- ๑๒๑  เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดก่อน ๆ  (เวน้จุติจิตของพระอรหันต)์   
ปัจจยุปบัน จิต ๘๙- ๑๒๑  เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดหลงั ๆ และจุติจิตของพระอรหันต ์
 

• อนนฺตรภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม อนนฺตรปจฺจโย. 
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีไม่มีระหว่ำงคั่น(กับปัจจยุปบันนธรรม) ช่ือว่ำ              
อนนัตรปัจจยั. 

• สมนนฺตรภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม สมนนฺตรปจฺจโย. 
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีไม่มีระหว่ำงคัน่ดว้ยดี ช่ือว่ำ  สมนนัตรปัจจยั. 
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• พลวการณภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม อุปนิสฺสยปจฺจโย. (เหมือน อำ.ณู.) 

• อตฺตโน อนนฺตร  อุปฺปชฺชมานาน  อรูปธมฺมาน  ปวตฺติโอกาสทาเนน อุปการกา 
สมนนฺตรนิรุทฺธา อรูปธมฺมา นตฺถิปจิจโย. 
อรูปธรรมทั้งหลำย  ท่ีดับไปแล้วโดยไม่มีส่ิงคั่นอยู่ด้วยดี ท่ีอุปกำระ โดยกำรให้
โอกำสเพ่ือควำมเป็นไป แก่อรูปธรรมทั้ งหลำยท่ีเกิดขึ้ น ในล ำดับของตน                       
ช่ือว่ำ นตัถิปัจจยั. 

• เต เอว วิคตภาเวน อุปการกตฺตา วิคตปจฺจโย. 
องค์ธรรมของนัตถิปัจจัยทั้ งหลำย เห ล่ำนั้ น  นั่นแหละ ช่ือว่ำ  วิคตปัจจัย                      
เพรำะอุปกำระ โดยภำวะท่ีปรำศจำกไป. 
  

 ตตฺถ  ปุ ริมปจฺฉิมาน  นิ โรธุปฺปาทนฺตราภาวโต นิรนฺตรุปฺปาทนสมตฺถตา 
อนนฺตรปจฺจยภาโว.  (มหำฏีกำ ขอ้ ๕๙๘) 
 ในปัจจัย ๒ อย่ำงเหล่ำนั้น  ควำมเป็นธรรมสำมำรถท่ีท ำจิตขณะหลังให้เกิดขึ้น               
โดยควำมเป็นธรรมไม่มีส่ิงคัน่อยู่ เพรำะควำมไม่มีส่ิงคัน่อยู่  แห่งกำรดบัของธรรมท่ีเกิด
ก่อน  และควำมไ ม่ มี ส่ิ งคั่นอยู่ แ ห่ งกำร เ กิดขึ้ นของธรรม ท่ี เ กิดภำยหลัง  ช่ือ ว่ำ                             
ควำมเป็นอนันตรปัจจัย.  
  

 รูปกลาปาน  วิย สณฺฐานาภาวโต, ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนาน  สหาวฏฺ ฐานาภาวโต จ                
“อิทมิโต เหฏฺฐา , อุทฺธ , ติริยนฺ"ติ วิภาคาภาวา อตฺตนา เอกตฺตมิว อุปเนตฺวา สุฏฺฐุ                      
อนนฺตรภาเวน อุปฺปาทนสมตฺถตา สมนนฺตรปจฺจยตา.  (มหำฏีกำ ขอ้ ๕๙๘) 
 ควำมเป็นธรรมสำมำรถท่ีท ำจิตขณะหลงัให้เกิดขึ้น โดยควำมเป็นธรรมไม่มีส่ิงคัน่
อยู่ด้วยดี (สุฏฺฐุ) โดยกำรน้อมน ำจิตขณะหลงัเขำ้ไป ประหน่ึงว่ำ จะสู่ควำมเป็นธรรมอนั
เดียวกัน กับตน(อุปมำเหมือนดัง กองไฟท่ีเหมือนกับว่ำ เป็นอันเดียวกัน) เพรำะไม่มี                  
กำรแยกส่วนกนัได้ว่ำ “จิตน้ี เป็นข้ำงล่ำง แต่จิตน้ี, เป็นข้ำงบน แต่จิตน้ี, เป็นส่วนขวำง               
แต่จิตน้ี”  เพรำะไม่มีรูปร่ำงสัณฐำน เหมือนอย่ำง กับรูปกลำป(ท่ีมีปริจเฉทรูปคั่นอยู่                  
จึงก ำหนดได้ว่ำ กลำปน้ี เป็นขำ้งล่ำง แต่กลำปน้ี เป็นตน้ได้)  และเพรำะไม่มีควำมตั้งลง
พร้อมกันของปัจจัยและปัจจยุปบันนธรรม(คือเกิดพร้อมกันไม่ได้แน่นอน) ช่ือว่ำ                    
ควำมเป็นสมนันตรปัจจัย.  
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เอว  สนฺเตปิ อตฺตโน อตฺตโน อนนฺตร  อนุรูปสฺส จิตฺตุปฺปาทสฺส ปวตฺตนสมตฺถตาย 
อนนฺตรตา ปุริมจิตฺตสฺส จ ปจฺฉิมจิตฺตุปฺปาทเน พลวตาย อนนฺตรูปนิสฺสยตา เวทิตพฺพา. 
ยถา หิ เหตุปจฺจยาทีสุ กญฺจิ ธมฺม  วินาปิ จิตฺต  อุปฺปชฺชติ, น เอว  อนนฺตรจิตฺต  วินา                            
จิตฺตสฺส อุปฺปตฺติ นาม อตฺถิ, ตสฺมา พลวปจฺจโย โหติ . อิติ อตฺตโน อตฺตโน อนนฺตร                          
อนุรูปจิตฺตุปฺปาทวเสน อนนฺตรปจฺจโย พลวการณวเสน อนนฺตรูปนิสฺสโยติ เอวเมเตส  
นานตฺต  เวทิตพฺพ .      

                                                                                            (ปัฏฐำนอฏัฐกถำ หนำ้ ๓๙๙) 
 แมค้รั้นเม่ือเป็นอยำ่งน้ีคือ ควำมต่ำงกนัในนิทเทสมีอยู ่ก็ถึงควำมเป็นธรรมเดียวกนั
โดยอรรถ , ช่ือว่ำ  ควำมเป็นอนันตระ  เพรำะควำมเป็นธรรมสำมำรถให้จิตตุปบำท                     
ท่ีเหมำะสมกนั โดยกิจมีทสัสนกิจเป็นตน้ เกิดขึ้น ในล ำดบัของตน ๆ, และช่ือว่ำ ควำมเป็น                    
อนันตรูปนิสสยะ เพรำะควำมท่ีจิตขณะก่อน เ ป็นพลวกำรณะ(มิใช่พลวธรรม)                                
ในอนัให้จิตขณะหลงัเกิดขึ้น. เหมือนอยำ่งว่ำ จิต แมเ้วน้ซ่ึงธรรมบำงอยำ่ง                           ใน
ธรรมทั้งหลำย ท่ีเป็นเหตุปัจจยัเป็นตน้ จิตก็ยอ่มเกิดขึ้นได ้ ฉันใด,                                 ช่ือ
ว่ ำ  ควำม เ กิดขึ้ นแห่งจิต  เว้นอนันตรจิต เ สี ย  จิ ต เ กิดขึ้ นได้  ย่อมไ ม่ มี   ฉันนั้ น .                                               
เ พร ำ ะ เหตุนั้ น  อนันต รูป นิสสยะ  จึ ง เ ป็น  พลว ปัจ จัย  โ ดยพลวก ำ รณภำวะ .                                   
ดว้ยประกำรน้ี พึงทรำบควำมต่ำงกนัแห่งอนันตระและอนันตรูปนิสสยะเหล่ำนั้นอยำ่งน้ีว่ำ                            
อนันตรปัจจัย ย่อมมีด้วยอ ำนำจแห่งควำมเกิดขึ้นของจิตท่ีสมควรในล ำดับของตนๆ,                                       
อนนัตรูปนิสสยปัจจยั ยอ่มมี ดว้ยอ ำนำจแห่งเหตุมีก ำลงั.                          
  

 อารมฺมเณ ผุสนาทิวเสน ปวตฺตมานาน  ผสฺสาทีน  อเนเกส  สหภาโว นตฺถีติ เอกสฺมึ 
ผสฺสาทิสมุทาเย สติ  ทุติโย น โหติ , อสติ ปน โหตีติ  เตน นตฺถิภาเวน อุปการกตา                   
นตฺถิปจฺจยตา. อนนฺตรเมว ปน อตฺตโน อตฺถิภาเวน ปวตฺติโอกาส   อลภมาน  นตฺถิภาเวน                 
โอกาส  ททมาน  วิย อุปการก  โหติ. (มหำฏีกำ ขอ้ ๖๑๕) 
 ภำวะท่ีเกิดพร้อมกัน แห่งธรรมทั้งหลำยเป็นอันมำก มีผสัสะเป็นต้น ท่ีเป็นไป                
ดว้ยอ ำนำจผุสนะเป็นตน้ ในอำรมณ์  ไม่มีอยู ่เพรำะเหตุนั้น เม่ือควำมประชุมกนัแห่งผสัสะ
เป็นต้น ขณะหน่ึง มีอยู่   ควำมประชุมกันแห่งผัสสะเป็นต้นขณะท่ี ๒ ย่อมไม่มี ,                             
แต่เม่ือควำมประชุมกนัแห่งผสัสะเป็นตน้ ขณะหน่ึง ไม่มีอยู่  ควำมประชุมกนัแห่งผสัสะ
เป็นตน้ ขณะท่ี ๒ ย่อมมีได้  เพรำะเหตุนั้น ควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยภำวะท่ีไม่มีนั้น                   
ช่ือว่ำ ควำมเป็นนัตถิปัจจัย .  แต่ธรรมเม่ือไม่ได้อยู่   ซ่ึงโอกำส แห่งควำมเป็นไป                                
โดยภำวะท่ีมีอยู่ของตน ในล ำดับเท่ำนั้ น  ย่อมเป็นธรรมท่ีอุปกำระ เหมือนอย่ำงให้                        
ซ่ึงโอกำส โดยภำวะท่ีไม่มีอยู.่  
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เอว  สนฺเตปิ อภาวมตฺเตน อุปการกตา โอกาสทาน  นตฺถิปจฺจยตา , สภาวาวิคเมน            
อปฺปวตฺตมานาน  สภาววิคเมน อุปการกตา วิคตปจฺจยตา. นตฺถิตา จ นิโรธานนฺตรา                
สุญฺญตา, วิคตตา นิโรธปฺปตฺตตาติ อยเมเตส  วิเสโส. (มหำฏีกำ ขอ้ ๖๑๕) 
 แมค้รั้ นเม่ือเป็นอย่ำงน้ีคือ ควำมไม่มีแห่งควำมต่ำงกนั โดยธรรมของนัตถิปัจจัย
และวิคตปัจจยั, กำรให้โอกำส คือควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยเป็นเพียงควำมไม่มี  ช่ือว่ำ                      
ควำมเป็นนัตถิปัจจัย,  ควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยควำมปรำศจำกสภำวะ                      (สภำว
วิคเมน) แก่ธรรมทั้งหลำยท่ีไม่เป็นไปอยู ่  เพรำะควำมท่ีตนยงัไม่ปรำศจำกสภำวะ(สภำวำวิ
คเมน)  ช่ือว่ำ ควำมเป็นวิคตปัจจัย. ก็ ควำมเป็นนัตถิ ได้แก่ภำวะท่ีสุญญ์ ในล ำดับแห่ง
นิโรธ,  ควำมเป็นวิคตะ ไดแ้ก่ ภำวะท่ีถึงซ่ึงนิโรธ ฉะนั้น น้ีเป็นควำมแตกต่ำงกนั แห่งนตัถิ
ปัจจยัและวิคตปัจจยัเหล่ำนั้น.  

 

โส ยสฺมา ปุริมปุริมจิตฺตวเสเนว อิชฺฌติ, น อญฺญถา,ตสฺมา อตฺตโน  อตฺตโน  อนนฺตร   
อนุรูปสฺส  จิตฺตุปฺปาทสฺส  อุปฺปาทนสมตฺโถ ธมฺโม  อนนฺตรปจฺจโย. 
 โย อนนฺตรปจฺจโย, เ สฺวว  สมนนฺตรปจฺจโย. พยญฺชนมตฺ ตเมว เหตฺถ นาน                   
อุปจยสนฺตติอาทีสุ  วิย  อธิวจนนิรุตฺติทุกาทีสุ  วิย  จ,  อตฺถโต  ปน  นาน   นตฺถิ. 
                                            (ปฏฺฐำน อฏฺฐกถำ ปจฺจยุทฺเทส หนำ้ ๓๙๗) 
 เพรำะเหตุคือ จิตตนิยำมนั้ น ย่อมส ำ เร็จ ด้วยอ ำนำจแห่งจิตก่อนๆเท่ำนั้ น,                           
มิใช่ โดยประกำรอ่ืน, เพรำะเหตุนั้น ธรรมท่ีสำมำรถยงัจิตตุปบำทท่ีสมควรให้เกิดขึ้น                
ไม่มีระหว่ำงคัน่ ของตนๆ ช่ือว่ำ อนันตรปัจจัย. 
 อนันตรปัจจยัอนัใด, อนันตรปัจจยัอนันั้นนั่นเอง เป็นสมนันตรปัจจยั. ก็ในปัจจยั     
ทั้ง ๒ เหล่ำนั้น เป็นเพียงพยญัชนะเท่ำนั้นท่ีแตกต่ำงกนั(คือ แตกต่ำงกนัโดยเพียงสัททตัถะ 
ไดแ้ก่ อนนัตระกบัสมนนัตระ,แต่ไม่แตกต่ำงกนัโดยวจนียตัถะอนัเป็นเน้ือควำมท่ีพึงกล่ำว) 
เหมือนในบทว่ำอุปจยและสันตติ และเหมือนในบทว่ำ อธิวจนทุกและนิรุตติ ทุกเป็นต้น.              
ก็ ควำมแตกต่ำง ไม่มี โดยอรรถคือวจนียตัถะ. 
 อธิวจนา ธมฺมา กับ นิรุตฺติ ธมฺมา อ.ธ.เหมือนกนัได้แก่ สัททบญัญตัิและสัททรูป. 
อธิวจนปถา ธมฺมา กับ นิรุตฺติปถา ธมฺมำ คือ ธรรมทั้งหลำยท่ีเป็นเหตุของสัททบญัญตัิ               
ท่ีมีสัททรูปเป็นประธำน อ.ธ.เหมือนกัน ได้แก่ อัตถบัญญัติ และจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒                   
รูป ๒๘ นิพพำน. 
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 อิติ  อตฺตโน  อตฺตโน  อนนฺตร  อนุ รูป จิตฺตุปฺปาทว เสน อนนฺตรปจฺจ โย ,                                
พลวการณวเสน อนนฺตรูปนิสฺสโยติ เอวเมเตส  นานตฺต  เวทิตพฺพ .                      
                                                                             (ปฏฺฐำน อฏฺฐกถำ ปจฺจยุทฺเทส หนำ้ ๓๙๙) 
 ด้วยประกำรน้ี พึงทรำบ ควำมแตกต่ำงกัน แห่งปัจจัยทั้ง ๒ เหล่ำน้ี อย่ำงน้ีว่ำ 
อนันตรปัจจัย ย่อมมีด้วยอ ำนำจควำมเกิดขึ้ นแห่งจิตท่ีสมควรในล ำดับของตนๆ,                 
อนนัตรูปนิสสยปัจจยั ยอ่มมีดว้ยอ ำนำจแห่งเหตุท่ีมีก ำลงั. 

 

เอตฺถ จ อภาวมตฺเตน อุปการกตา โอกาสทาน  นตฺถิปจฺจยตา, สภาวาวิคมเนน                    
อปฺปวตฺตมานาน   สภาววิคเมน อุปการกตา วิคตปจฺจยตา,นตฺถิตา จ                                         นิ
โรธานนฺตรสุญฺญตา, วิคตตา นิโรธปฺปตฺตตา,อยเมเตส  วิเสโส.  

                                                                                    (ปฏฺฐำนมูลฎีกำ หนำ้ ๒๐๐) 

ก็ ในเร่ืองน้ี กำรให้โอกำส คือควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยเพียงควำมไม่มี                
เป็นนตัถิปัจจยั, ควำมเป็นธรรมอุปกำระ โดยควำมปรำศไปแห่งสภำวะ ของธรรมทั้งหลำย
ท่ีก ำลงัไม่เป็นไป โดยยงัไม่ปรำศไปแห่งสภำวะ เป็นวิคตปัจจยั, ก็ ความเป็นนัตถิ ได้แก่ 
ภำวะท่ีสูญเปล่ำในล ำดับแห่งควำมดับ, ความเป็นวิคตะ  ได้แก่ ภำวะท่ีถึงควำมดับ                 
เพรำะเหตุนั้น น้ี เป็นควำมแตกต่ำงกนั ของนตัถิปัจจยัและวิคตปัจจยเหล่ำนัน่. 
 
อุทาหรณ์ 

๑.            จุติ  ปฏ ิ
 

• จุติจิต ท่ีเกิดก่อน ๆ(เวน้จุติของพระอรหันต)์           ปฏิสนธิจิต ท่ีเกิดหลงั ๆ 
 
 
๒.  ภ  จุต ิ   อนุปำทิเสสนิพพำน  

 
• ภวงัคจิต ท่ีเกิดก่อน ๆ  จุตจิตของพระอรหันต ์ท่ีเกิดหลงั ๆ 
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๓.  ช      ช      ช      ช      ช     ช    ช    ต    ต    ภ  ฯเปฯ  
  
• ชวนขณะท่ี ๑   ชวนขณะท่ี ๒ 
• ชวนขณะท่ี ๒  ชวนขณะท่ี ๓  ตำมล ำดับอย่ำงน้ี ไม่ขำดสำย ตรำบเท่ำท่ี

สังสำรวฏัฏ ์ยงัเป็นไปอยู.่ 
 

๒๙.อาเสวนปัจจัย 
ปัจจัย  โลกียชวนจิต ๔๗ เจตสิก  ๕๒ ท่ีเกิดก่อน ๆ  (เวน้ชวนขณะสุดทำ้ย) 
ปัจจยุปบัน ชวนจิต ๕๑ - ๖๗  เจตสิก ๕๒ ท่ีเกิดหลัง ๆ (เวน้กำมชวนจิตขณะท่ี ๑     

และผลจิต ๔ - ๒๐) 
 

• อาเสวนฏฺเฐน   อนนฺตราน    ปคุณพลวภาวาย   อุปการโก   ธมฺโมอาเสวนปจฺจโย.  
ธรรมท่ีอุปกำระ เ พ่ือภำวะท่ีคล่องแคล่วและมีก ำลัง  ของธรรมทั้ งหลำย                            
อันมีในล ำดับ โดยอรรถว่ำควำมเสพจนคุน้(ได้แก่กำรกระท ำบ่อย ๆ ซ่ึงกิจท่ีพึง
กระท ำ ด้วยปโยคะท่ีเหมือนกันกับตน โดยควำมเป็นกุศลเป็นต้น) ช่ือว่ำ                      
อำเสวนปัจจยั. ดุจควำมขวยขวำยครั้ งก่อน ๆ ในกำรสำธยำยคณัฐะเป็นตน้. 

  

 ภินฺนชาติกา หิ ภินฺนชาติกาน  อรูปธมฺมาน   อาเสวนคุเณน ปคุนพลวภาว                            
สาธยมานา  อตฺตโน  กุสลาทิภาวสงฺขาต   คตึ  คาหาเปตุ  น สกฺโกนฺติ.   
                                    (ปฏฺฐำน อฏฺฐกถำ ปจฺจยนิทฺเทส หนำ้ ๔๒๗ ) 

อัตถสำ ธิกำ  สัตตมชวนเจ ตนำ (ชวนเจตนำ ท่ี  ๗  ท่ีย ัง กิ จ มีทำนเ ป็นต้น                            
และปำณำติบำตเป็นตน้ให้ส ำเร็จ เรียกว่ำ  สนฺนิฏฺฐาปกเจตนา.(วิ.ม.ขอ้ ๖๘๕) 
 

ลักษณะ  ๓  อย่างของอาเสวนปัจจัย  
๑. ปัจจยัและปัจจยุปบนั ตอ้งเป็นชวนจิตชำติเดียวกนั มีกุศลชำติ เป็นตน้ 
๒. ชวนจิตนั้น ตอ้งเกิดซ ้ำกนัอยำ่งนอ้ย ๓  ขณะ 
๓. ปัจจยั ตอ้งไม่ใช่วิบำกจิต 
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อุทาหรณ์ 
๑.     ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ 

 

• ชวนขณะท่ี ๑ ถึง ๖ (เวน้ ๗)         ชวนขณะท่ี ๒ ถึง ๗ (เวน้ ๑) ตำมล ำดบั                                                    
 

ติลกัขณะ            นิพพำน 
๒.     ภ  น  ท  ม  ปริ  อ ุ นุ  โค  ม  ผ  ผ  ภ 

 
 
• ปริ. อุ. นุ. โค. (เวน้ ม.)  อุ. นุ. โค. ม.(เวน้ ปริ.)  ตำมล ำดบั 
 

ปกตูปนิสสยนานักขณิกกมัมปัจจัย และนานกัขณิกกัมมปกตูปนิสสยปัจจัย 
 อนันตรชาติ 

ปัจจัย  มคัคเจตนำ ๔ - ๒๐  
ปัจจยุปบัน มคัคำนนัตรผล ๔ – ๒๐ เท่ำนั้น 
  

อุทาหรณ์ 
                                                      ติลกัขณะ            นิพพำน 

    ภ  น  ท  ม  ปริ  อุ  นุ   โค  ม  ผ  ผ  ภ 
 

• มคัคเจตนำ  ผลจิตตุปบำท ในล ำดบัแห่งมคัค์ 
 
* ในปกตูปนิสสยนำนักขณิกกัมมะ เป็นกำรแสดงถึงมัคคเจตนำ ด้วยอ ำนำจ                            

ปกตูปนิสสยภำวะเป็นมูล โดยมีนำนกัขณิกกมัมะเป็นสภำคะ. 
ในนำนักขณิกกัมมปกตูปนิสสยะ เ ป็นกำรแสดงถึงมัคคเจตนำ ด้วยอ ำนำจ                              

นำนกัขณิกกมัมภำวะเป็นมูล โดยมีปกตูปนิสสยเป็นสภำคะ. 
 
อน่ึง ในปัจจัยเหล่ำน้ี ไม่นับแยกออกไปอีกเป็น ๑ ปัจจัย จำกปัจจัย ๔๗ เพรำะ                       

ปกตู ป นิสสยนำนักข ณิกกัมมะ เ ป็นต้น  ก็ คื อ  ปกตู ป นิสสยะ  ๑  ปั จ จัย  และ                                      
นำนกัขณิกกมัมะ อีก ๑ ปัจจยั ท่ีเขำ้ร่วมกนัได ้อนัเป็นปัจจยั ในปัจจยั ๔๗ นัน่เอง. 
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เร่ืองมัคคเจตนาเป็นปัจจัยแก่อนันตรผล โดยปกตูปนิสสยมูล 
 ๑.ปกตูปนิสฺสโย ปน ปกโต อุปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย. ปกโต นำม อตฺตโน                    
สนฺตำเน นิปฺผาทิโต วำ สทฺธำสีลำทิ อุปเสวิโต วำ อุตุโภชนำทิ.  ปกติยา เอว วำ อุปนิสฺสโย 
ปกตูปนิสฺสโย, อำรมฺมณำนนฺตเรหิ อสมฺมิสโสติ อตฺโถ. 
                                                                                           (ปัฏฐำนอรรถกถำ, วิสุทธิมคัค)์ 

ก็ ปกตูปนิสสยะ มีอธิบำยคือ  อุปนิสสยะ ท่ีท ำไวเ้ป็นอยำ่งดี  ช่ือว่ำ ปกตูปนิสสยะ.  
ปัจจยัช่ือว่ำ ท่ีท ำไวเ้ป็นอย่ำงดี ได้แก่ ปัจจยัธรรมมีศรัทธำและศีลเป็นตน้ ท่ีบุคคลท ำให้
ส ำเร็จ ในสันดำนของตน หรือปัจจยัภำยนอก มีอุตุและโภชนะเป็นตน้ ท่ีบุคคลเขำ้ไปเสพ.  
อีกอย่ำงหน่ึง อุปนิสสยะ โดยปกติ เท่านั้น ควำมว่ำ ไม่เจือปน ด้วยอำรัมมณูปนิสสยะ                  
และอนนัตรูปนิสสยะ ช่ือว่ำ  ปกตูปนิสสยะ. 
 ปกติยา เอวาติ ปจฺจยนฺตรสงฺกรรหิเตน อตฺตโน สภำเวเนว. อุปนิสฺสโยติ  พลวกำรณ  
กตฺวำ. (มหำฏีกำ) 
 ค ำว่ำ โดยปกติ เท่านั้นคือ โดยสภำวะของตนเท่ำนั้น ท่ีเวน้จำกกำรปะปนดว้ยปัจจยั
อ่ืน. 
 ปกติยาติ วิสุ  สิทฺธภำเวน ตสฺส นำนปฺปกำรโต ปเภโท เวทิตพฺโพติ สมฺพนฺโธ.  
                                                                                           (สังเขปัตถโชตนีจูฬฏีกำ) 
 ค ำว่ำ โดยปกติ สัมพนัธ์ว่ำ พึงทรำบประเภทแห่งปกตูปนิสสยะนั้น โดยประกำรตำ่ง 
ๆ(ในปัญหำวำระ) ดว้ยภำวะท่ีส ำเร็จ เป็นแผนกหน่ึง. 

 
๒. ปกติยำ เอว ปจฺจยนฺตรรหิเตน อตฺตโน สภำเวเนว อุปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย. 

อารมฺมณานนฺตเรหิ อสมฺมิสฺโส ปุถเคว โกจิ อุปนิสฺสโยติ วุตฺต    โหติ.   
                                                                                                          (วิภำวินีฏีกำ) 
อุปนิสสยะ โดยปกติ นั่นเอง คือ โดยสภำวะของตนเท่ำนั้น ท่ีเวน้จำกปัจจัยอ่ืน               

ช่ือว่ำ ปกตูปนิสสยะ. เป็นอนัอธิบำยว่ำ เป็นอุปนิสสยะแผนกหน่ึงเทียว ต่ำงหำก ไม่เจือปน
ด้วยอารัมมณูปนิสสยะและอนันตรูปนิสสยะ. 

อารมฺมณานนฺตเรหีติ อุปนิสฺสยภูเตหิ อำรมฺมณปจฺจยอนนฺตรปจฺจเยหิ. 
                                                                      (มณิสำรมญัชูสำอนุฏีกำ) 
ค ำว่ำ ด้วยอารัมมณะและอนันตระ ได้แก่ ด้วยอำรัมมณปัจจยัและอนันตรปัจจยั      

อนัเป็นอุปนิสสยะ. 
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อนนฺตรสภาค 
(๔๕๓) อนนฺตรปจฺจยำ สมนนฺตเร สตฺต, อุปนิสฺสเย สตฺต, อำเสวเน ตีณิ,  กมฺเม เอก , 

นตฺถิยำ สตฺต,วิคเต สตฺต.(๖) คือสภำคะของอนนัตระมี ๖ ปัจจยั  (ปัฏฐำนบำลี). 
ในสมนันตระ กับอนันตร ปัจจัย  มี  ๗  วำระ ,  ในอุปนิสสยะมี  ๗  วำระ,                                

ในอำเสวนะมี ๓ วำระ, ในกัมมะมี ๑ วำระ, ในนัตถิมี ๗ วำระ, ในวิคตะ กับอนันตระ                      
มี   ๗ วำระ. 

(๔๕๓)  อนนฺตรสมนนฺตร มูลเกสุ  สตฺตาติ  กุสโล กุสลสฺส อพฺยำกตสฺส จ,                        
ตถำ อกุสโล, อพฺยำกโต ติณฺณนฺนมฺปีติ เอว   สตฺต. กมฺเม เอกนฺติ กุสลำ มคฺคเจตนำ อตฺตโน                  
วิปำกำพฺยำกตสฺส. (อรรถกถำ) 

บทว่ำ สตฺต - ๗ วาระ ในปัจจยัท่ีมีอนนัตระและสมนนัตรเป็นมูล ควำมว่ำ   ๗ วำระ
อย่ำงน้ี คือ (๑-๒) กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลและแก่อัพยำกตะ, (๓-๔) เหมือนอย่ำงนั้น                    
คือ อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลและแก่อัพยำกตะ,  (๕-๖-๗) อัพยำกตะเป็นปัจจยัแก่กุศล              
แก่อกุศลและแก่อัพยำกตะ แม้ทั้ ง  ๓. บทว่ำ กมฺเม เอก  -  ในกัมมะ มี ๑ วำระ คือ                          
กุศลมคัคเจตนำ เป็นปัจจยั  แก่วิปำกำพยำกตะของตน. 

(ในค ำว่ำ อุปนิสสเย สตฺต – ในอุปนิสสยะ มี ๗ วำระ หมำยเอำ อนันตรูปนิสสยะ
เท่ำนั้ นทั้ ง ๗ วำระ เพรำะเป็นสภำคะกับด้วยอนันตระ ทุกประกำร. ส่วน ในวำระ                           
กุ ศล เ ป็นปัจจัยแก่อัพยำกตะ  ก ล่ำวคือ  มัคค เจตนำ  เ ป็นปัจจัย  แก่อนันตรผล                             
โดยยกเอำอนันตรภำวะขึ้นเป็นมูลน้ี, ปกตูปนิสสยะ ย่อมไม่เป็นสภำคะกบัด้วยอนันตระ 
เพรำะอนันตรูปนิสสยะท่ีเป็นสภำคะกบัอนันตระ ห้ำมไว ้ซ่ึงภำวะแห่งปกตูปนิสสยนั้น, 
ดว้ยว่ำ เม่ืออนนัตระ มีอยู ่อนนัตรูปนิสสยะนั้น ไม่มีอยู ่หำมีไม่ เพรำะเหตุน้ี ปกตูปนิสสยะ
นั้น ยอ่มไม่เป็นสภำคะกบัดว้ยอนนัตระ ดงัน้ี.  

พึงทรำบ ช่ือว่ำ  ความเป็นอนันตระ  เพรำะควำมเป็นธรรมสำมำรถให้จิตตุปบำท             
ท่ีเหมำะสมกนั โดยกิจมีทสัสนกิจเป็นตน้ เกิดขึ้น ในล ำดบัของตน ๆ, และช่ือว่ำ  ความเป็น
อนันตรูปนิสสยะ เพรำะควำมท่ีจิตดวงก่อน เป็นพลวกำรณะ ในอนัให้จิตดวงหลงัเกิดขึ้น.  
เหมือนอย่ำงว่ำ จิตแม้เวน้ซ่ึงธรรมบำงอย่ำง ในธรรมทั้งหลำย ท่ีเป็นเหตุปัจจัยเป็นตน้                  
จิตก็ย่อมเกิดขึ้นได้  ฉันใด,  ช่ือว่ำ ควำมเกิดขึ้นแห่งจิต เวน้อนันตรจิตเสีย จิตเกิดขึ้นได้ 
ย่อมไม่มี  ฉันนั้น.  เพรำะฉะนั้น  อนันตรูปนิสสยะ จึงเป็น พลวปัจจัย(คือช่วยอุปกำระ                
มีก ำลงั) โดยพลวกำรณภำวะ.พึงทรำบ  ควำมต่ำงกนัแห่งธรรมทั้ง ๒ เหล่ำน้ี อยำ่งน้ี. 
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และในค ำว่ำ กมฺเม เอก  – ในกมัมะ มี ๑ วำระ ควำมว่ำ นำนกัขณิกกมัมะ              เป็น
สภำคะกบัอนันตระได้ โดยยกเอำอนันตรภำวะขึ้นเป็นมูล ฉะนั้น ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ด้วย
อ ำนำจอนนัตระและกมัมะได้ทั้ง ๒ จึงมีวำระเดียว คือ กุศล เป็นปัจจยั แก่อพัยำกตะ ไดแ้ก่ 
กุศลมคัคเจตนำ เป็นปัจจยั แก่อนนัตรผลเท่ำนั้น) 

อนนฺตรฆฏนา 
(๔๕๔) อนนฺตร สมนนฺตร อุปนิสฺสย นตฺถิ วิคตนฺติ สตฺต.  อนนฺตร สมนนฺตร                  

อุปนิสฺสย อำเสวน นตฺถิ วิคตนฺติ ตีณิ.  อนนฺตร สมนนฺตร อุปนิสฺสย กมฺม นตฺถิ วิคตนฺติ 
เอก . (๓) ปัฏฐำนบำลี 

๑.กลุ่มปัจจัย ๕ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตะ  มี ๗ วาระ. 
๒.กลุ่มปัจจยั ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ อำเสวนะ นัตถิ วิคตะ มี ๓ 

วำระ. 
๓.กลุ่มปัจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ กัมมะ นัตถิ วิคตะ มี ๑ วาระ. 
 

(๔๕๔) ฆฏนำนิ ปเนเตสุ ตีณิ ตีณิเยว. ตำนิ พหุวำรปฏิปำฏิยำ ยุตฺตำนิ.(อฏฺฐกถำ)   
ก็ ในอนันตระและสมนันตรปัจจัยเหล่ำนั้ น ฆฏนำอย่ำงละ ๓ เท่ำนั้ น ย่อมมี.                    

ฆฏนำทั้งหลำยเหล่ำนั้น ประกอบตำมล ำดบัท่ีมีวำระมำก. 
(อธิบำย:  ในหลกัสูตรปัจจยโชติกะ ตอนอนันตรปัจจยนิทเทส ขอ้ท่ี ๑๒ ได้แสดง

อ ำนำจปัจจยั โดยแสดงตำม ฆฏนำขอ้ท่ี ๑ และ ๓. ก็ ในฆฏนำทั้ง ๓ เป็นอนนัตรูปนิสสยะ
เท่ำนั้น, ส่วน ปกตูปนิสสยะไม่ได ้เพรำะอนนัตรูปนิสสยะห้ำมไว)้  

อุปนิสฺสยสภาค 
(๔๖๕) อุปนิสฺสยปจฺจยำ อำรมฺมเณ สตฺต, อธิปติยำ สตฺต, อนนฺตเร สตฺต, สมนนฺตเร 

สตฺต, นิสฺสเย เอก . ปุเรชำเต เอก , อำเสวเน ตีณิ, กมฺเม เทฺว, วิปฺปยุตฺเต เอก , อตฺถิยำ เอก , นตฺถิ
ยำ สตฺต, วิคเต สตฺต, อวิคเต เอก .(๑๓) ปฏฺฐำนบำลี 

ในอำรัมมณะ กบัอุปนิสสยะ ฯลฯ ในกัมมะ มี ๒ วาระ, ฯลฯ 
(๔๖๕) กมฺเม เทฺว ปกตูปนิสฺสยวเสน. โลกุตฺตรกุสลเจตนำ ปน  อนนฺตรูปนิสฺสโยปิ  

โหติ.(อฏฺฐกถำ) 
บทว่ำ กมฺเม เทฺว  -  ในกัมมะ มี ๒ วำระ ตรัสไว้ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยะ.                       

แต่ว่ำ โลกุตตรกุศลเจตนำ ยอ่มเป็น แมอ้นนัตรูปนิสสยะ. 
(อธิบำยว่ำ ในกัมมะ มี ๒ วำระ คือ ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยะ อันมีกัมมะเป็น                 

สภำคะของปกตูปนิสสยะมี ๒วำระคือ กุ – อพั, อกุ – อพั.และดว้ยอ ำนำจอนนัตรูปนิสสยะ 
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อันมีกัมมะเป็นสภำคะของอนันตรูปนิสสยะ มี ๑ วำระคือ กุ – อัพ ได้แก่ โลกุตตร                     
กุศลเจตนำ เป็นปัจจยัแก่ อนนัตรผล.  

 ในอุปนิสสยสภำคบำลีนั้น มีปัจจยัท่ีเป็นสภำคะกบัอุปนิสสยะ ๑๓ ปัจจยั              มี
อำรัมมณะ เป็นตน้ จะเห็นไดว่้ำ ไม่มีอุปนิสสยะท่ีเป็นอนันตรูปนิสสยะ เป็นสภำคะกบัอุป
นิสสยะท่ีเป็นปกตูปนิสสยะ และไม่มีอุปนิสสยะท่ีเป็นปกตูปนิสสยะ เป็นสภำคะกบั อุป
นิสสยะท่ีเป็นอนนัตรูปนิสสยะ ฉะนั้น จึงทรำบว่ำ อนนัตรูปนิสสยะกบัปกตูปนิสสยะ ไม่
เป็นสภำคะซ่ึงกนัและกนั) 

อุปนิสฺสยฆฏนา 
(๔๖๖) ฯลฯ ๔.อุปนิสฺสย อนนฺตร สมนนฺตร นตฺถิ วิคตนฺติ สตฺต.                  
 ๕.อุปนิสฺสย อนนฺตร สมนนฺตร อำเสวน นตฺถิ วิคตนฺติ ตีณิ. 
๖. อุปนิสฺสย กมฺมนฺติ เทฺว.   
๗.อุปนิสฺสย อนนฺตร สมนนฺตร กมฺม นตฺถิ วิคตนฺติ เอก . (๗) ปัฏฐำนบำลี 
ฯลฯ (๑) ๖. กลุ่มปัจจยั ๒ คือ อุปนิสสยะ(ปกตูปนิสสย) กมัมะ มี ๒ วำระ. 
        (๒) ๗.กลุ่มปัจจยั ๖ คือ อุปนิสสยะ(ปกตูปนิสสย,อนนัตรูปนิสสย) อนนัตระ 

สมนนัตระ กมัมะ นตัถิ วิคตะ มี ๑ วำระ. 
(๔๖๖ )  ฯลฯ  ตโต  เ ทฺว  อนนฺตรปกตูปนิ สฺสยวเสน วุ ตฺตำ นิ .  ต ตฺถ  ปฐเม                                 

โลกิยกุสลากุสลเจตนา ปจฺจยภาวโต คเหตพฺพา, ทุติเย โลกุตฺตรกุสลำว. (อฎฐกถำ) 
ต่อจำกนั้น อีก ๒ ฆฏนำ(ท่ี ๖,๗)  ตรัสไว้ด้วยอ ำนำจอนันตรูปนิสสยะและ                      

ปกตูปนิสสยะ. ใน ๒ ฆฏนำเหล่ำนั้น โลกิยกุศลและอกุศลเจตนา พึงถือเอา  โดยความ               
เป็นปัจจัย ในฆฏนำท่ี ๑, ส่วนในฆฏนำท่ี ๒ พึงถือเอำ โลกุตตรกุศลเท่ำนั้น. 

(๔๖๖) อุปนิสฺสยมูลเก ปกตูปนิสฺสยวเสน วุตฺเตสุ ทฺวีสุ ปฐเม  “โลกิยกุสลากุสล
เจตนา ปจฺจยภาวโต คเหตพฺพา”ติ วุตฺต , โลกุตฺตรำปิ ปน คเหตพฺพำว. (มูลฏีกำ)                                                                                                                 

ในอุปนิสสยมูล ในฆฏนำ ๒(ท่ี ๖,๗) ตรัสไว้ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยะ ท่ำน                     
อฏัฐกถำกล่ำวว่ำ โลกิยกุศลและอกุศลเจตนำ พึงถือเอำ โดยควำมเป็นปัจจยั ในฆฏนำท่ี ๑,                             
แต่ว่ำ แมโ้ลกุตตรทั้งหลำย พึงถือเอำทีเดียว. 

(อธิบำย : ตำมหลกัฐำนท่ียกมำน้ี แสดงให้ทรำบว่ำ ฆฏนำท่ี ๖ เป็นปกตูปนิสสยะ 
เ ท่ำนั้ น  เพรำะฆฏนำท่ี  ๑ -  ๓ อรรถกถำว่ำ  ด้วยอ ำนำจอำรัมมณูปนิสสยะ และ                             
ฆฏนำท่ี ๔ – ๕ อรรถกถำว่ำ ดว้ยอ ำนำจอนนัตรูปนิสสยะ  ฉะนั้น ฆฏนำท่ี ๖ จึงเป็นอ ำนำจ
ปกตูปนิสสยะ, และเพรำะกลุ่มปัจจยั ๒ เท่ำนั้น ท่ีเป็นอนนัตรูปนิสสยะกบักมัมะไม่มี   ดว้ย
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ว่ำ เม่ืออนันตรูปนิสสยะเป็นมูล มีอยู่ อนันตระเป็นตน้ ย่อมเขำ้ร่วมดว้ย ซ่ึงตรัสไว ้ในฆฏ
นำท่ี ๗ นัน่เอง,   

ส่วน ฆฏนำท่ี ๗ เป็นอุปนิสสยะทั้ง ๒ คือปกตูปนิสสยะและอนันตรูปนิสสยะ     
โดยยกขึ้นเป็นมูลปัจจยั ทีละครำว. ก็ ในโลกุตตรกุศลเจตนำ ยอ่มเป็น แมอ้นนัตรูปนิสสยะ 
เพรำะมำแลว้ ในปัฏฐำนอรรถกถำว่ำ โลกุตฺตรกุสลเจตนา ปน อนนฺตรูปนิสฺสโยปิ โหติ. 
     ฆฏนาที่ ๖ ปัจจยัไดแ้ก่ กุศลเจตนำ ๒๑ และอกุศลเจตนำ ๑๒ 

ปัจจยุปบนัไดแ้ก่ วิปำกจิตตุปบำท ๓๖. ก็ โลกุตตรวิบำก เป็นไปในอนนัตรผลและ
ผลสมำบตัิ. ฉะนั้น จึงมี ๒ วำระ คือ กุ-อพั, อกุ-อพั. 
          ฆฏนาที่  ๗  ในปกตูปนิสสยมูล อนันตระ สมนันตระ กัมมะนัตถิ วิคตะ,                              
และในอนนัตรูปนิสสยมูล อนนัตระ สมนนัตระ กมัมะ นตัถิ วิคตะ. 

ปัจจยัไดแ้ก่ มคัคเจตนำ.  ปัจจยุปบนัไดแ้ก่ มคัคำนนัตรผล. มี ๑ วำระคือ กุ-อพั. 
ในหลกัสูตรปัจจยโชติกะ อุปนิสสยปัจจยนิทเทส ขอ้ ๓ ท่ีเป็นอนันตรูปนิสสยะ       

ได้แสดงตำม อุปนิสสยฆฏนำ ข้อท่ี ๔ และ ๗, ส่วนท่ีเป็นปกตูปนิสสยะ ได้แสดงตำม               
อุปนิสสยฆฏนำ ขอ้ท่ี ๖ และ ๗) 

กมฺมสภาค 
(๔๗๓) กมฺมปจฺจยำ ฯลฯ อุปนิสฺสเย เทฺว, ฯลฯ อวิคเต สตฺต.(๑๔) 

กบักมัมปัจจยั ฯลฯ ในอุปนิสสยะ กับกัมมะ มี ๒ วาระ, (ปัฏฐำนบำลี) 
(๔๗๓) อุปนิสฺสเย เทฺวติ อนนฺตรปกตูปนิสฺสยวเสน เหฏฺฐำ วุตฺตำเนว.         

                                                                                                       (อฏฺฐกถำ) 
สองบทว่ำ อุปนิสฺสเย เทฺว - ในอุปนิสสยะ มี ๒ วำระ คือ วำระ ๒ ท่ีกล่ำวไว้                

ในหนหลงันัน่เอง ดว้ยอ ำนำจอนนัตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยะ.  
(วำระ ๒ ท่ีกล่ำวไวใ้นหนหลังคือ ท่ีกล่ำวไวใ้นอุปนิสสยสภำคะว่ำ  อุปนิสฺสยา               

กมฺเม เทฺว – ในกัมมะ กับอุปนิสสยะ มี ๒ วำระคือ ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยะ มีกัมมะ               
เป็นสภำคะ และดว้ยอ ำนำจอนนัตรูปนิสสยะ มีกมัมะเป็นสภำคะ.) 

กมฺมปกิณฺณกฆฏนา 
(๔๗๔) กมฺม อุปนิสฺสยนฺติ เทฺว. กมฺม อนนฺตร สมนนฺตร อุปนิสฺสย นตฺถิ วิคตนฺติ 

เอก . (ปัฏฐำนบำลี) 
๑.กลุ่มปัจจยั ๒ คือ กมัมะ อุปนิสสยะ มี ๒ วำระ. 
๒.กลุ่มปัจจยั ๖ คือ กมัมะ อนนัตระ สมนนัตระ อุปนิสสยะ นตัถิ วิคตะ  มี ๑ วำระ. 

(และมีสหชำตกมัมฆฏนำ อีก ๙ ฆฏนำ) 
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(๔๗๔)  ตตฺ ถ   ปฐมานิ   เ ทฺ ว   ปกตูปนิ สฺสย าน นฺต รูปนิ สฺ สยวิ ภ าค โ ต                                   
นานากฺขณิกกมฺมวเสน วุตฺตานิ. (อฏฺฐกถำ) 

ในบรรดฆฏนำ ๑๑ เหล่ำนั้น  ๒ ฆฏนำเบ้ืองแรก ตรัสแลว้ ดว้ยอ ำนำจ                        นำ
นกัขณิกกมัมะ โดยกำรจ ำแนกเป็นปกตูปนิสสยะ และอนนัตรูปนิสสยะ. 

(อธิบำย : ใน ๒ ฆฏนำเหล่ำนั้น ค  ำว่ำ กมัมะ ได้แก่ ด้วยอ ำนำจนำนักขณิกกมัมะ                                   
มิ ใช่ ด้ ว ยอ ำน ำ จ  เ อกัก ข ณิกกัมมะ  โดยก ำ รจ ำ แนก อุป นิสสยะในฆฏนำ ท่ี  ๑                                  
เ ป็นปกตูปนิสสยะ และจ ำแนกอุปนิสสยะในฆฏนำท่ี ๒ เป็นอนันตรูปนิสสยะ                                  
และปกตู ป นิสสยะ  ท่ีส ำมำ รถ เ ป็นก ลุ่ม ปัจ จัย  ในคร ำ ว เ ดีย วกัน  ด้ วยอ ำนำจ                                    
นำนักขณิกกมัมะ เหมือนอย่ำง ในหลกัสูตรปัจจยโชติกะ กมัมปัจจยนิทเทส ขอ้ ๑ ท่ีได้
อ ำนำจปัจจยั ๗ ตำมสมควร กล่ำวคือตำมสมควร ในกมัมปกิณณกฆฏนำ ขอ้ ๑ และ ๒ ) 

 

กุสลติก ปัญหาวาระ 
 กุสล  กมฺม  วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย. (ปฏฺฐำน ขอ้ ๔๒๓ หนำ้ ๑๓๘) 
 กุศลกรรม เป็นปัจจยั แก่วิบำก ดว้ยอ ำนำจอุปนิสสยปัจจยั 

อัฏฐกถา หน้า ๕๑๑ - ๒ 
กุสล  ก มฺมนฺติ  กุสลเจตนำ อตฺตโน วิปำกสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย,  สำ  ปน                     

พลวเจตนำว ลพฺภติ, น ทุพฺพลำ. ตตฺริท  วตฺถุ :— เอกำ กิร อิตฺถี อุพฺพนฺธิตุกำมำ รุกฺเข รชฺชุ  
ลคฺเคตฺวำ ส วิธำตพฺพ  ส วิทหติ. อเถโก โจโร รตฺติภำเค ต  เคห  อุปสงฺกมิตฺวำ “อิมำย รชฺชุยำ 
กิญฺจิเทว พนฺธิตฺวำ หริสฺสำมี”ติ สตฺเถน ฉินฺทิตุ   อุปคโต. อถ สำ รชฺชุ อำสีวิโส หุตฺวำ สุสูติ 
อกำสิ. โจโร ภีโต อปสกฺกิ. อิตฺถี อตฺตโน นิเวสนำ นิกฺขมิตฺวำ รชฺชุปำเส คีว   ปฏิมุญฺจิตฺวำ 
อุพฺพนฺธำ กำลมกำสิ. เอว   พลวเจตนำ อนฺตรำเย นิวำเรตฺวำ อตฺตโน                  วิ
ปำกสฺส อุปนิสฺสโย โหติ. น ปเนต  เอกนฺตโต คเหตพฺพ . กโตกำสญฺหิ กมฺม                       เอว 
วิปำกสฺส อนฺตรำย   ปฏิพำหิตฺวำ วิปจฺจติ, วิปากชนก  ปน กมฺม  วิปากสฺส                      อุป
นิสฺสยปจฺจโย น โหตีติ น วตฺตพฺพ . กมฺมนฺติ เอตฺถ จตุภูมกมฺปิ เวทิตพฺพ .  บทว่ำ  
กุสล   กมฺม  – กุศลกรรม ควำมว่ำ  กุศลเจตนำ เป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่วิบำก ของตน.  แต่ 
กุศลเจตนำนั้น ยอ่มได ้พลวเจตนำเท่ำนั้น, ทุพพลเจตนำ ยอ่มไม่ได.้                       ในอธิกำร
นั้น มีเร่ืองดงัต่อไปน้ี  :- 
 ได้ยินว่ำ  หญิงคนหน่ึง เป็นผู ้ปรำรถนำเพ่ือจะผูกคอ ท ำเชือกผูกเก่ียวไว้แล้ว                 
ท่ีต้นไม้  จัดแจงอยู่ ซ่ึงส่ิงของท่ีควรจัด. ครั้ งนั้น ในรัตติกำล โจรคนหน่ึง เข้ำไปแล้ว                 
สู่เรือนนั้น โดยคิดว่ำ "เรำ ผูกมัดแล้ว ซ่ึงส่ิงของบำงอย่ำงนั่นเทียว ด้วยเชือกเส้นน้ี                              
จกัลกัเอำไป"ดงัน้ี  จึงเขำ้ไป เพ่ือจะตดั(เชือก) ด้วยมีด. เวลำนั้น เชือกเส้นนั้น ได้เป็นงูพิษ                                       
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ไดก้ระท ำเสียงขู่แลว้ว่ำ สุสุ.  โจร กลวัอยู ่ไม่กลำ้เขำ้ไป.  หญิงคนนั้น ออกแลว้ จำกนิเวศน์ 
ของตน สอดเข้ำไปแล้ว ซ่ึงคอ ในบ่วงเชือก ได้กระท ำแล้ว ซ่ึงกำละ เพรำะกำรผูกคอ.               
ด้วยประกำรอย่ำงน้ี พลวเจตนำ(อกุศล) ห้ำมแล้ว ซ่ึงส่ิงขัดขวำงทั้ งหลำย ย่อมเป็น                        
อุปนิสสยะ แก่วิบำก ของตน. 

แต่ ค  ำนั่น(ว่ำ พลวเจตนำว ลพฺภติ, น ทุพฺพลำ - พลวเจตนำเท่ำนั้ น ย่อมได้,                     
ทุพพลเจตนำ ย่อมไม่ได้) อันบัณฑิตไม่ควรถือเอำ โดยแน่นอน(น ปเนต  เอกนฺตโต 
คเหตพฺพ ).  เพรำะว่ำ  กรรมท่ีกระท ำโอกำสนั่นเอง ห้ำมแล้ว ซ่ึงส่ิงขัดขวำง แก่วิบำก              
ก็ย่อมให้ผล,  ก็ กรรม ท่ียงัวิบำกให้เกิด ไม่พึงกล่ำวว่ำ  ย่อมไม่เป็นอุปนิสสยะ แก่วิบำก               
(วิปากชนกมฺปน กมฺม  วิปากสฺส อุปนิสฺสโย น โหตีติ น วตฺตพฺพ ).   

(ก็  ในวิปำกัตติกะ ปัญหำวำระปัจจนียะ เพรำะทรงยกขึ้ น เป็นแผนกหน่ึง                          
แห่งกรรมปัจจัยว่ำ “ วิปากธมฺมธมฺโม วิปากสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย,                      
อุปนิ สฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย,   กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย.  (อภิ .ป.๔๐/๙๓,๑๐๓,๑๐๘/
๓๔๒,๓๕๐,๓๕๔) 

เจตนำธรรมท่ีมีวิบำกเป็นสภำวะคือท่ีมีวิบำกเป็นปกติ เพรำะอรรถว่ำยงัวิบำก                
ให้ เ กิดขึ้ น  เ ป็นปัจจัย  ด้วยอ ำนำจอำรัมมณปัจจัย  อุปนิสสยปัจจัย  กรรมปัจจัย                             
แก่วิบำกธรรม”, มูลฏีกำ หนำ้ ๒๕๖. วิปากธมฺมธมฺมาติ วิปำกสภำวธมฺมำ, วิปำกชนกฏฺเฐน 
วิปำกสภำวำ วิปำกปกติกำ ธมฺมำติ อตฺโถ, อฏฺฐสำลินี หนำ้ ๘๙).  

ในบทน้ีว่ำ  กมฺม  – กรรม,  บณัฑิตพึงทรำบ  แมก้รรมท่ีมีในภูมิ ๔.      
 

มคฺโค ผลสมาปตฺติยา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย. (ปฏฺฐำน ขอ้ ๔๒๓ หนำ้ ๑๓๘) 
มรรค เป็นปัจจยั แก่ผลสมำบตัิ ดว้ยอ ำนำจอุปนิสสยปัจจยั 

อัฏฐกถา หน้า ๕๑๒ 
ย   ปน ปรโต “มคฺโค ผลสมำปตฺติยำ”ติ วุตฺต , ต  อเจตนำวเสน. เตเนต  ทีเปติ               

โย โกจิ วิปำกชนโก ธมฺโม, โส อตฺตโน วิปำกสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย โหติ. 
ก็  พระวจนะใด ท่ีตรัสไว้ว่ำ  มคฺโค ผลสมาปตฺติยา  -   มรรค เ ป็นปัจจัย                              

แก่ผลสมำบัติ  ด้วยอ ำนำจอุปนิสสยปัจจัย  ในข้ำงหน้ำ(แห่งบทว่ำ กุสล  กมฺม  เป็นต้น
เหล่ำนั้ น) ,  พระวจนะนั้ น  ตรัสไว้ ด้วยอ ำนำจธรรมท่ีไม่ใช่ เจตนำ. ด้วย เหตุนั้ น                         
พระผู้มีพระภำคเจ้ำย่อมทรงแสดง ซ่ึงพระวจนะนั่นว่ำ โย โกจิ วิปากชนโก  ธมฺโม,                    
โส อตฺตโน วิปากสฺส อุปนิสฺสยปจฺจโย โหติ – ธรรมทั้ ง ส้ิน ท่ีย ังวิบำกให้ เกิดขึ้ น,                      
ธรรมทั้งส้ินนั้น เป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่วิบำก ของตน. 

----------------------------------------------------- 
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๔.วัตถุปุเรชาตชาติ ๖ ปัจจัย 
 

๓๐.วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย    ๓๑.วัตถุปุเรชาตปัจจัย    
๓๒.วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย   ๓๓.วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย  
๓๔.วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย 

 
ปัจจัย มชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัคด์วงแรก,   

หทยวตัถุท่ีเกิดพร้อมกนักบัจิตขณะก่อน ๆ มีปฏิสนธิจิตเป็นตน้, 
หทยวัตถุ ท่ี เ กิดขึ้ นโดยอนุมำนเอำว่ำในขณะจิต ๑ ขณะ ก่อนหน้ำ                          
จะออกจำกนิโรธสมำบตัิ, 
มรณำสันนวตัถุรูป ๖  ท่ีเกิดพร้อมกันกับอุปปำทักขณะของจิตขณะท่ี ๑๗                 
ท่ีนบัถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป.  
                                (วิสุทธิมรรคอรรถกถำจำรย ์ตอนรูปนิพพตัติปัสสนำกำร) 

อีกนัยหนึ่ง วตัถุรูป ๖ ท่ีเกิดก่อนและเขำ้ถึงฐีติปัตตะ ๔๙ รูป    
                                    (อำจำรยภ์ำยหลงั มีอำจำรยแ์ลดี เป็นตน้) 
ปัจจยุปบัน จิต ๘๕ - ๑๑๗  เจตสิก ๕๒  (เวน้ปฏิสนธิจิต ๑๙  อรูปวิบำก ๔)                 

ในปวตัติกำล ในปัญจโวกำรภูมิ โดยแน่นอนและไม่แน่นอน 
• อธิฏฺฐานากาเรน  นิสฺสยากาเรน จ อุปการโก  ธมฺโม นิสฺสยปจฺจโย.                    
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยอำกำรเป็นท่ีตั้งมั่น(ได้แก่ อำธำรำกำเรน – โดยอำกำรเป็นท่ี
รองรับ) และโดยอำกำรเป็นท่ีอำศยั ช่ือว่ำ นิสสยปัจจยั.   
เหมือนอย่ำงแผ่นดินเป็นต้น เ ป็นท่ีตั้ งมั่นของต้นไม้เ ป็นต้น(อธิฏฺฐานาการ)                                
และแผ่นผำ้เป็นตน้ เป็นท่ีอำศยั(นิสฺสยาการ) ของจิตรกรรม เป็นตน้ ฉะนั้น. 

*** ในนิสสยปัจจยัเช่นน้ี หมำยเอำ อธิฏฐานาการะ เท่ำนั้น. 
• ปฐมตร  อุปฺปชฺชิตฺวา วตฺตมานภาเวน อุปการโก ธมฺโม ปุเรชาตปจฺจโย. 

(เหมือน อำ.ปุ.) 

• เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน อุปการกา รูปิโน ธมฺมา อรูปีน  ธมฺมาน ,  อรูปิโนปิ รูปีน  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. (เหมือน สห.วิป.) 

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺเตน            อุป
การโก  ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย. (เหมือน สห.อตัถิ) 



68 

 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว อวิคตภาเวน อุปการกตฺตา อวิคตปจฺจโย. (เหมือน สห.อวิคต) 
    

   ทูรงฺคม  เอกจร    อสรีร  คุหาสย   
   เย จิตฺต  สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.  

            (ขุ.ธมฺมปท ๒๕/๓๗/๒๒ ส ฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ) 
 ชนเหล่ำใดคือคฤหัสถห์รือบรรพชิต จกัท ำจิตให้สงบ อนัไปรับเอำอำรมณ์ในท่ีไกล  
เกิดขึ้นขณะเดียว  ไม่มีสรีรสัณฐำน อันอาศัยซ่ึงถ ้าคือหทยรูป ชนเหล่ำนั้นย่อมหลุดพ้น 
จำกเตภูมิกวฏัฏะกล่ำวคือเคร่ืองผูกแห่งมำร เพรำะควำมไม่มีกิเลสพนัธนำ. 

 
มติโบราณาจารย์ กล่าวคือ อรรถกถาจารย์ 

 

๑.มัชฌิมายุกปัญจวัตถุ ที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรก 
                                                                     
                                                               

ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ    ตี น ท ป ทวิ ฯลฯ   ต   ต  ภ 
  
 

  
ฐีติปัตตมชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ ๑ รูป    ทวิปัญจวิญญำณจิตตุปบำท 

อธิบายความหมายของปัญจวัตถุทั้ง ๓ ชนิด 
 ๑.มันทายุกปัญจวัตถุ  ได้แก่ ปัญจวตัถุท่ีมีอำยุน้อยกว่ำปัญจำรมณ์ท่ีเกิดพร้อมกนั
กับอตีตภวงัค์ดวงแรก มีจ ำนวน ๓๗ คือนับเอำปัญจวตัถุ  ท่ีเกิดพร้อมกันกับภงัคกัขณะ               
ของภวงัคจิต ท่ีนบัถอยหลงัจำกอตีตภวงัค ์ดวงแรก มำจนถึงภงัคกัขณะของจิตดวงท่ี ๑๓ .  
  

๒.อมันทายุกปัญจวัตถุ ได้แก่ ปัญจวตัถุท่ีมีอำยุมำกกว่ำปัญจำรมณ์ท่ีเกิดพร้อมกนั
กบัอตีตภวงัค์ดวงแรก มีจ ำนวน ๑๑ คือนับเอำปัญจวตัถุ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัฐีติขณะของ 
อตีตภวงัคด์วงแรก ไปจนถึงภงัคกัขณะของปัญจทวำรำวชัชนจิต. 
  

๓. มัชฌิมายุก ปัญจวัตถุ  ได้แก่ ปัญจวัต ถุ ท่ี มีอำยุพอดีกันกับปัญจำรมณ์                                  
ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัค์ดวงแรก มีจ ำนวน ๑ คือปัญจวตัถุท่ีเกิดขึ้น ในอุปปำทกัขณะ
ของอตีตภวงัคจิตดวงแรกนั้นเอง. 

    ปัจจุบนัปัญจำรมณ์ 

             ๑๗ ๑๖                                                                            ๒  ๑ 

อมนัทำ๑๑ 
๑๑ ๑๑ ๑๑ มนัทำยุกปัญจวตัถุ ๓๗ รูป 
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ในปสำทรูปทั้ ง  ๓ ชนิดน้ี  เ ป็นปุเรชำตินทริยปัจจัยไม่ได้ทั้ งหมด เ ป็นได้                              
แต่เฉพำะปสำทรูปท่ีเป็นมชัฌิมำยุกปสำทรูปเท่ำนั้น ตำมมติอฏัฐกถำ. 
 

๒.หทยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตขณะก่อน ๆ มีปฏิสนธิจิต เป็นต้น 
 
                                    ปฏิ  ภ   ภ ภ ฯเปฯ  ภ  น   ท  ม ฯเปฯ 

 
 

ฐีติปัตตหทยวตัถุ ๑ รูป ท่ีเกิดพร้อมกบัปฏิสนธิจิต      ปฐมภวงัคจิตตุปบำท. 
* และ ฐีติ ปั ตตหทยวัต ถุ  ๑  รู ป  ท่ี เ กิ ดพร้ อมกับปฐมภวัง ค์  เ ป็น ปัจ จัย แก่                                  

ทุติยภวงัคจิตตุปบำท , เป็นเช่นน้ีเร่ือย ๆ ไป โดยฐีติปัตตหทยวตัถุ ๑ รูป ท่ีเกิดก่อนตรง               
อุปปำทักขณจิต  เ ป็นปัจจัยแก่ จิตตุปบำทท่ี เ กิดภำยหลัง  ๑  ขณะยก เว้น เฉพำะ                            
มรณำสันนหทยวตัถุ ๑ รูป ท่ีเป็นปัจจยัแก่มรณำสันนจิต ได ้๑๖ ขณะ.   
 
๓.หทยวัตถุที่เกิดขึ้นโดยอนุมานเอาว่าในขณะจิต  ๑ ขณะ ก่อนหน้า จะออกจากนิโรธ
สมาบัติ 
 
                    ปริ อุ นุ โค เนว เนว   จิ,เจ, จิ.รูป ดบั          ผ   ภ ฯเปฯ ภ 

 
 
 

 ฐีติปัตตหทยวตัถุ ๑ รูป โดยอนุมำนว่ำเกิดขึ้นตรงอุปปำทกัขณจิต ๑ ขณะ  ก่อนหนำ้จะ
ออกจำกนิโรธสมำบตัิ            ผลจิตตุปบำท 

 
๔.มรณาสันนวัตถุรูป ๖  ที่เกิดพร้อมกันกับอุปปาทักขณะของจิตขณะที่ ๑๗ ที่นับถอยหลัง
ตั้งแต่จุติจิตขึน้ไป  
  
 
 
 
 

 ๑      ๒    ๓  ๔   ฯเปฯ   ๑๕ ๑๖  ๑๗ ๑๘ 

   ๑    ๒    ๓     ฯเปฯ  ๑๗ 
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๔.๑ มรณาสันนปัญจวัตถุเป็นปัจจัย                   
               ปัจจุบนัปัญจำรมณ์ ท่ีเรียกว่ำ กรรมนิมิต  คตินิมิต 
                      

ภ  ตี น ท ป   ทวิ   ส  ณ โว ช ช ช ช ช ต ต ภ  จุติ  ปฏิ    
 
 

• ฐีติปัตตมรณำสันนปัญจวตัถุ ๑ รูป ท่ีเกิดพร้อมกบัอตีตภวงัค ์ เป็นปัจจัยแก่ ทวิปัญจ
วิญญำณจิตตุปบำท 

 
๔.๒ มรณาสันนหทยวัตถุเป็นปัจจัย 
   ปัญจทวารมรณาสันนวิถี 
 

                ปัจจุบนัปัญจำรมณ์ ท่ีเรียกว่ำ กรรมนิมิต  คตินิมิต 
                      

ภ  ตี น ท ป ทวิ ส  ณ โว ช  ช  ช  ช  ช  ต  ต  ภ   จุติ  ปฏิ    
 
 
ฐีติปัตตมรณำสันนหทยวัตถุ ๑ รูป ท่ีเกิดพร้อมกับอตีตภวังค์  เป็นปัจจัยแก่                        
จิตตกัขณะ ๑๕ มีภวงัคจลนจิตตุปบำทเป็นอำทิ อนัมีจุติจิตเป็นปริโยสำน 

 
กามชวนมโนทวารมรณาสันวิถี 
 
                วิสยปัปวตัติ ๓ มีกรรมอำรมณ์เป็นตน้ ของมรณำสันนวิถี 

 ภ  น  ท ม  ช  ช  ช  ช  ช   ต  ต   ภ   ภ  ภ   ภ   ภ    ภ   จุติ   ปฏิ 
 
 

ฐีติปัตตมรณำสันนหทยวตัถุ ๑ รูป ท่ีเกิดพร้อมกับอุปปำทักขณจิตท่ี ๑๗  ท่ีนับ             
ถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป  จิตตักขณะ ๑๖ มี ภวงัคุปัจเฉทะ เป็นอำทิ 
อนัมีจุติจิตเป็นปริโยสำน   
 

    ๑  ๒  ๓        ๔  ๕   ๖  ๗   ๘   ๙ ๑๐  ๑๑ ๑๒ ๑๓  ๑๔ ๑๕ 

              ๑  ๒  ๓   ๔  ๕   ๖    ๗   ๘   ๙    ๑๐  ๑๑ ๑๒ ๑๓  ๑๔   ๑๕   ๑๖ 
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*** มติของโบรำณำจำรย ์น้ี ก็คือมติของอรรถกถำจำรย ์ดงัปรำกฏ ในวิสุทธิมคัค
ปกรณ์ ตอน รูปนิพพตัติปัสสนำกำรกถำว่ำ :  

 

ปฏิสนฺธิ จิตฺตสฺส อุปฺปาทกฺขเณ อุปฺปนฺน  ฐานปฺปตฺต  ปุ เรชาต  วตฺถ  นิสฺสาย                     
ทุติยภวงฺค  อุปฺปชฺชติ. เตน สทฺธึ อุปฺปนฺน  ฐานปฺปตฺต  ปุเรชาต  วตฺถ  นิสฺสาย  ตติยภวงฺค  
อุปฺปชฺชติ. อิมินา นเยน ยาวตายุก  จิตฺตปฺปวตฺติ เวทิตพฺพา.  อาสนฺนมรณสฺส ปน เอกเมว 
ฐานปฺปตฺต  ปุเรชาต  วตฺถ  นิสฺสาย โสฬส จิตฺตานิ อุปฺปชฺชนฺติ. 

 

ทุติยภวงัค์ อำศยัซ่ึงวตัถุท่ีเกิดก่อน ยังถึงความตั้งอยู่  ท่ีเกิดขึ้นตรงอุปปำทักขณะ
ของปฏิสนธิจิต ย่อมเกิดขึ้น. ตติยภวงัค์ อำศยัซ่ึงวตัถุท่ีเกิดก่อน ยงัถึงควำมตั้งอยู ่ท่ีเกิดขึ้น
พร้อมกัน กับทุติยภวังคจิตนั้น ย่อมเกิดขึ้น. พึงทรำบ ควำมเป็นไปของจิต ตลอดอำยุ 
โดยนัย น้ี .  ส่วน ส ำหรับอำสันนมรณสัตว์ จิต  ๑๖ ขณะ อำศัย ซ่ึงวัต ถุ ท่ี เกิดก่อน                                
ยงัถึงควำมตั้งอยู ่รูปเดียวเท่ำนั้น ยอ่มเกิดขึ้น. 

มหำฏีกำ อธิบำยว่ำ : ฐานปฺปตฺตนฺติ ฐิติกฺขณปฺปตฺต . เตนาติ ทุติยภวงฺคจิตฺเตน.      
วตฺถุรูป  เอกสฺส จิตฺตสฺส นิสฺสโย หุตฺวา อญฺญสฺส น โหติ ฐเปตฺวา มรณาสนฺน , ตสฺมา วุตฺต  
“เตน สทฺธินฺ”ติอาทิ. 

บทว่ำ ฐานปฺปตฺต  ควำมว่ำ ถึงฐีติกขณะ. บทว่ำ เตน โยค ทุติยภวงฺคจิตฺเตน – กบั
ภวงัคจิตขณะท่ี ๒ นั้น. วตัถุรูป เป็นท่ีอำศยัของจิตขณะหน่ึง ย่อมไม่เป็นท่ีอำศยั ของจิต
ขณะอ่ืน เวน้ไวแ้ต่มรณำสันนสัตว์,  เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรย์จึงกล่ำวว่ำ พร้อมกัน                  
กับทุติยภวังคจิตน้ัน.    

 

และยงัปรำกฏในมหำฏีกำ ตอน วิญญำณักขนัธกถำ วณัณนำ ว่ำ : 
สฺวาย  ปจฺจยภาโว น เอกสฺมึ น สมฺภวตีติ เอกมฺปิ จกฺขุ วิญฺญาณสฺส ปจฺจโย โหตีติ 

จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณนฺติ เอกวจเนน นิทฺเทโส  กโต.  
                                                                                     (ม.มู. ๑๒,ม.อุ. ๑๔,ส .นิ.๑๖) 
ควำมเป็นปัจจัยน้ีนั้ น ย่อมไม่ส ำเร็จ ในรูปเดียว ก็หำไม่ เพรำะเหตุนั้ น จักขุ                      

แมรู้ปเดียว ยอ่มเป็นปัจจยัแก่วิญญำณ เพรำะเหตุนั้น จึงทรงกระท ำนิทเทส ดว้ยเอกวจนะว่ำ 
จกัขุวิญญำณ อำศยัซ่ึงจักขุ และรูปทั้งหลำย  ยอ่มเกิดขึ้น. 
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อน่ึง ยงัปรำกฏในสัมโมหวิโนทนีย ์ตอนขนัธวิภงัค ์ปุพพำปรโต ว่ำ : 
เอว  จิตฺต  ปุเรชาต  วตฺถ  นิสฺสาย อุปฺปาทกฺขเณ อฏฺฐ รูปานิ คเหตฺวาว อุฏฺฐหติ. 

ปฏิสนฺธิกฺขเณ จ วตฺถุ ปุเรชาต  หุตฺวา ปจฺจโย ภวิต  น สกฺโกตีติ  ปจฺจยเวกลฺลตายปิ                   
ปฏิสนฺธิจิตฺต  รูป  น สมุฏฺฐาเปติ. 

 (ปฐมภวงัค)จิต ก็เหมือนอยำ่ง(กลุ่มเห็ด เม่ือผุดขึ้นจำกแผ่นดิน ยอ่มเอำผงฝุ่นติดมำ
ด้วยพร้อมกับกำรผุดขึ้ น)นั้ น (ปฐมภวังคจิต)อำศัย ซ่ึงวัตถุท่ีเกิดก่อน ก ำลังตั้ งขึ้ น                          
ถือเอำรูป ๘ อย่ำงเท่ำนั้น ในอุปปำทักขณะ.   แต่ว่ำ วตัถุในปฏิสนธิขณะ ย่อมไม่อำจ                 
เพ่ือจะเป็นปุเรชำตปัจจยั(แก่ปฏิสนธิจิต) เพรำะเหตุนั้น ปฏิสนธิจิต จึงช่ือว่ำ ย่อมยงัรูป                
ให้ตั้งขึ้นไม่ได ้แมเ้พรำะควำมบกพร่องแห่งปัจจยั(คือวตัถุปุเรชำตปัจจยั). 

       

๓๕.ปุเรชาตินทริยปัจจัย 
ปัจจัย มชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัคด์วงแรก(อรรถกถำจำรย)์ 
  หรือปัญจวตัถุทั้ง ๓ ชนิด ท่ีเขำ้ถึงฐีติปัตตะ ๔๙ รูป (อำจำรยภ์ำยหลงั) 
ปัจจยุปบัน ทวิปัญจวิญญำณจิตตุปบำท  ๑๐ 
 

• อธิปติยฏฺเฐน อุปการกา อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยวชฺชา วีสตินฺทฺริยา  อินฺทฺริยปจฺจโย. 
(เหมือน สห.อิน.) 

• ควำมเป็นไปโดยประกำรต่ำง ๆ บัณฑิตพึงทรำบว่ำ เหมือนกันกับวตัถุปุเรชำต  
นิสสยะ เฉพำะส่วนท่ีเป็นปัญจวตัถุ ทุกประกำร, ต่ำงตรงท่ีปัจจยัน้ี มีอินทริยเป็นมูล 
มิใช่มีนิสสยะเป็นมูล. 
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๕.ปัจฉาชาตชาติ ๔ ปัจจัย 
๓๖.ปัจฉาชาตปัจจัย  ๓๗.ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย                                
๓๘.ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย   ๓๙ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย 

 

ปัจจัย จิต ๘๕ - ๑๑๗ เจตสิก ๕๒ ในอุปปำทักขณะและฐีติขณะ นับตั้ งแต่                   
ปฐมภวังค์  เ ป็นต้น ท่ี เ กิดหลัง  ๆ  ในปัญจโวกำรภู มิ  โดยแน่นอน                              
และไม่แน่นอน (เวน้อรูปวิบำกจิต ๔ และปฏิสนธิจิตทั้งหมด) 

ปัจจยุปบัน เอก .  ทวิ.  ติ .  และจตุสมุฏฐำนิก รูป ท่ี เ กิดพร้อมกันกับขณะทั้ ง  ๓                            
ข อ ง จิ ต ขณะก่ อ น  ๆ  มี ป ฏิ ส น ธิ จิ ต  เ ป็ น ต้ น  ท่ี เ กิ ด ก่ อ น ปั จ จั ย                               
และเขำ้ถึงฐีติขณะ 

 

• ปุเรชาตาน  รูปธมฺมาน  อุปตฺถมฺภกฏเฐน  อุปการโก  อรูปธมฺโม   ปจฺฉาชาตปจฺจโย.  
อรูปธรรม ท่ีอุปกำระ โดยอรรถว่ำอุปัตถัมภ์ แก่รูปธรรมทั้งหลำย ท่ีเกิดก่อน ช่ือว่ำ 
ปัจฉำชำตปัจจยั. เหมือนอย่ำง มโนสัญเจตนำหำร คือควำมหวงัในอำหำร ท่ีอุปัตถมัภ์
แก่สรีระของลูกนกแร้งทั้งหลำย. 

• เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคเมน อุปการกา รูปิโน ธมฺมา อรูปีน  ธมฺมาน ,  อรูปิโนปิ รูปีน  
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย. (เหมือน สห.วิป.) 

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺเตน            อุป
การโก  ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย. (เหมือน สห.อตัถิ) 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว อวิคตภาเวน อุปการกตฺตา อวิคตปจฺจโย. (เหมือน สห.อวิคต) 
  

 ปุ เรชาตสฺสาติ   เตส  อุปฺปาทโต ปฐมตร  ชาตสฺส ชาติกฺขณ  อติกฺก มิตฺว า                             
ฐิติปฺปตฺตสฺส.   (ปฏฺฐำนอฏฺฐกถำ ปจฺฉำชำตปจฺจยนิทฺเทส ขอ้ ๑๑ หนำ้ ๔๒๖) 

 พระบำลีบทว่ำ เป็นปัจจัย แก่รูปกำยน้ีคือภูตและอุปำทำยรูปท่ีมีจตุสมุฏฐำน                  
ที่เกิดก่อน ได้แก่ แก่รูปกำยท่ีถึงฐีติ ก้ำวล่วงแล้ว ซ่ึงชำติขณะ ของรูปท่ีเกิดก่อนกว่ำ                   
แต่กำรอุบตัิขึ้น ของปัจจยัธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น. 
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อุทาหรณ์ 
 
๑.    ปฏิ    ภ   ภ    ฯเปฯ     น    ท   ม   ฯเปฯ 

 
 
 
                          เอกชกำย คือ กมัมชกลำป ๓ - ๗ – ๔ 
• จิตตกัขณะ ๑๖ มีปฐมภวงัค์ เป็นตน้ ท่ีเขำ้ถึงอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ เป็นปัจจัย

แก่ เอกชกำยและทวิชกำย  
 
 
๒.    ปฏิ    ภ   ภ     ฯเปฯ     น    ท   ม   ฯเปฯ 
 
 
                  ติชกำย คือ กมัมชะ จิตตชะ อุตุชกลำป 
• จิตตกัขณะ ๑๖ มี ทุติยภวงัค ์เป็นตน้ ท่ีเขำ้ถึงอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ เป็นปัจจัย

แก่ ติชกำย 
 
๓. คพัภเสยยกสัตว ์ในสัปดำห์ท่ี ๒ หรือ ๓ อำหำรชรูป เร่ิมเกิดครั้ งแรก 

 
 
ฯเปฯ  ภ  น  ท  ม  ช  ช  ช  ช  ช  ภ  ฯเปฯ  ภ 

 
 
             จตุชกำย คือกมัมชะ  จิตตชะ  อุตุชะ  อำหำรชกลำป 
• จิตตกัขณะ ๑๖ มี อำวชัชนะ เป็นตน้ ท่ีเขำ้ถึงอุปปำทกัขณะและฐีติขณะ เป็นปัจจัย

แก่ จตุชกำย 
 
 
 

   ๑      ๒      ๓      ฯเปฯ       ๑๖   ๑๗   ๑๘ 

ทวิชกำย คือ กมัมชะ อุตุชกลำป 

             ๑     ๒            ฯเปฯ   ๑๕    ๑๖   ๑๗      

 ๑    ๒   ๓  ๔  ๕   ๖   ๗  ๘               ๑๗ 
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๔. ในมรณาสันนวิถี 
 

 ม   ช   ช   ช   ช    ช   จุติ   ปฏิ ภ ฯเปฯ  ภ 
 
                                 
    ทวิชกำย คือ  จิตตชะ  อุตุชกลำป ในรูปภูมิ ๑๕ 
                                     ติชกำย คือ    จิตตชะ  อุตุชะ  อำหำรชกลำป ในกำมภูมิ ๑๑ 
• จุติจิต ในขณะทั้ง ๒ เท่ำนั้น     ทวิชกำย และติชกำย 

 
๕. ในมรณาสันนวิถี 
 

 ม   ช   ช   ช   ช    ช   จุติ   ปฏิ ภ ฯเปฯ  ภ 
 
              
       เอกชกำย คือ  อุตุชกลำป ในรูปภูมิ ๑๕ 

 
• จุติจิต ในขณะทั้ง ๒ เท่ำนั้น            เอกชกำย คืออุตุชกลำปท่ีเกิดตรงฐีติขณะ 

ของอนัติมชวนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ๑     ๒       ๓     ๔  ฯเปฯ    ๑๗ 

                ๑     ๒       ๓    ๔  ฯเปฯ     ๑๘ 
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๖.รูปอาหารชาต ิ๓ ปัจจัย 
 

๔๐.รูปอาหารปัจจัย  ๔๑.อาหารัตถิปัจจัย  ๔๒.อาหารอวิคตปัจจัย 
 

ปัจจัย พหิทธโอชำ  คือ  โอชำรูปท่ีอยู่ในอำหำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นกพฬีกำรำหำร                    
คือของกินท่ีกระท ำเป็นค ำ ๆ หรือของด่ืม ทำ ฉีด เป็นตน้ ท่ีเขำ้ถึงฐีติขณะ 
(โดยชนกและอุปัตถมัภก) 

ปัจจยุปบัน อำหำรสมุฏฐำนิกรูป  ๑๒ 
 

• รูปารูปาน   อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน  อุปการกา  จตฺตาโร  อาหารา  อาหารปจฺจโย.  
(เหมือน นำม.อำ.)  

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกฏฺเฐน            อุป
การโก  ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย. (เหมือน สห.อตัถิ) 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว  อวิคตภาเวน  อุปการกตฺตา อวิคตปจฺจโย.(เหมือน สห.อวิคต) 
 
อีกนัยหนึ่ง  

ปัจจัย  อัชฌัตตจตุสมุฏฐำนิกโอชำ  คือ กัมมชโอชำ  จิตตชโอชำ อุตุชโอชำ  
อ ำห ำ รชโอชำ   และ อุตุ ชโอชำ ท่ี เ ป็นพหิทธะ  คื อโอชำ รูป ท่ีอยู่                                 
ในอำหำรต่ำง ๆ ท่ีเขำ้ถึงฐีติขณะ  

ปัจจยุปบัน  จตุสมุฏฐำนิกรูป มีกมัมชรูป ๒๐ เป็นตน้ ท่ีตั้งอยูใ่นกลำปเดียวกนักบัปัจจยั  
และท่ีตั้งอยู่ในกลำปอ่ืน ๆ(เวน้โอชำปัจจยั ท่ีตั้งอยู่ ในกลำปเดียวกนักบั              
ปัจจยุปบนั) 
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ในวิสุทธิมคัคปกรณ์ สัมมสนญำณ ตอนรูปนิพพตัติปัสสนำกำรกถำ กลำ่วว่ำ 
๑. กมฺมปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน  นาม กมฺมสมุฏฺฐานรูเปสุ ฐานปฺปตฺตา โอชา อญฺญ  

โอชฏฺฐมก  สมุฏฺฐาเปติ, ตตฺราปิ โอชา ฐานปฺปตฺตา อญฺญนฺติ เอว  จตสฺโส วา ปญฺจ วา      
ปวตฺติโย ฆเฏติ.  

ช่ือว่ำ (อำหำรช)รูป ท่ีมีธรรมมีกรรมเป็นปัจจยั คืออำหำรเป็นสมุฏฐำน ย่อมสืบต่อ 
ซ่ึงความเป็นไป ๔ หรือ ๕ วาระ อย่ำงน้ี คือ (กมัมช)โอชำ ท่ีถึงควำมตั้งอยู่ ในรูปทั้งหลำย
อนัมีกรรมเป็นสมุฏฐำน ย่อมท ำกลุ่มรูปอนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนให้เกิดขึ้น(ในสรีระ                  
ท่ีมีอำหำรซึมซำบ), (อำหำรช)โอชำ แมใ้นโอชัฏฐมกรูปนั้น ท่ีถึงควำมตั้งอยู ่ ก็ท ำกลุ่มรูป
อนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนอีกให้เกิดขึ้น. 
 กมฺม  ปจฺจโย  เอตสฺสาติ  กมฺมปจฺจย ,  ตเทว จิตฺต ,  ต  สมุฏฺฐาน  เอตสฺสาติ                       
กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏฺฐาน .  (มหำฏีกำ)   
 กรรมเป็นปัจจยั แก่ธรรมน้ี เพรำะเหตุนั้น ธรรมน้ี ช่ือว่ำ กัมมปัจจัย(ธรรมมีกรรม
เ ป็นปัจจัย ) ,  ธรรมมีกรรมเป็นปัจจัยนั้ นนั่นแหละ  เ ป็น วิบำกจิต  ฉะนั้ น  ช่ือ ว่ำ                                
กัมมปัจจยจิตต ,  ธรรมมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นวิบำกจิตนั้ น เป็นสมุฏฐำน แก่ รูปน้ี                       
เพรำะเหตุนั้ น รูปน้ี ช่ือว่ำ กัมมปัจจยจิตตสมุฏฐำน( รูป ท่ีมีธรรมมีกรรมเป็นปัจจัย                    
คือวิบำกจิตเป็นสมุฏฐำน). 

จตสฺโส วา ปญฺจ วา ปวตฺติโย ฆเฏตีติ สทิสสนฺตติวเสน จตสฺโส วา ปญฺจ วา                      
รูปกลาปปฺปวตฺติโย สนฺตาเนติ. (มหำฏีกำ)   

ค ำว่ำ ย่อมสืบต่อ ซ่ึงควำมเป็นไป ๔ หรือ ๕ วำระ อธิบำยว่ำ ย่อมสืบต่อ                            
ซ่ึงควำมเป็นไปแห่งรูปกลำปทั้งหลำย ๔ หรือ ๕ วำระ ดว้ยอ ำนำจแห่งสันตติท่ีเหมือนกนั. 

 ตตฺถ กมฺมชโต ปวตฺตาหารา วิเสสปจฺจยลาเภ สติ ยถาวุตฺตปริมาณาหิ ปวตฺตีหิ 
อุทฺธมฺปิ ปวตฺติโย น ฆเฏนฺตีติ น สกฺกา วตฺตุ . ตถา หิ “ ทส ทฺวาทส วาเร ปวตฺตึ ฆเฏติ.  
                                                                       (มหำฏีกำ)   

ในกัมมปัจจยอำหำรสมุฏฐำนรูปนั้ น อำหำรท่ีเป็นไป เพรำะเกิดแต่กรรม                          
ครั้นเม่ือกำรไดปั้จจยัท่ีแตกต่ำง มีอยู(่คืออุตุปัจจยัและอำหำรปัจจยั)  ไม่อำจเพ่ือจะกล่ำวว่ำ 
ไม่สืบต่อ ซ่ึงควำมเป็นไป แม้ยิ่งขึ้ น กว่ำควำมเป็นไป  อันมีปริมำณตำมท่ีกล่ำวแล้ว                    
(ว่ำ ๔ หรือ ๕ วำระ). จริงโดยประกำรนั้น ท่ำนอำจำรยจ์ะกล่ำวต่อไปว่ำ                                       “ 
ย่อมสืบต่อ ซ่ึงควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระ” (ใน อาหารปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน    
อุตุปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน  ) ดงัน้ี. 
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๒. จิตฺตปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน  นาม จิตฺตสมุฏฺฐานรูเปสุ ฐานปฺปตฺตา โอชา อญฺญ  
โอชฏฺฐมก  สมุฏฺฐาเปติ, เอว  เทฺว ติสฺโส ปวตฺติโย ฆเฏติ.  

ช่ือว่ำ (อำหำรช)รูป ท่ีมีธรรมมีจิตเป็นปัจจัย คืออำหำรเป็นสมุฏฐำน อธิบำยว่ำ 
(จิตตช)โอชำ ท่ีถึงควำมตั้งอยู่  ในรูปทั้งหลำยอนัมีจิตเป็นสมุฏฐำน ย่อมท ำกลุ่มรูปอันมี
โอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนให้เกิดขึ้น, ยอ่มสืบต่อซ่ึงควำมเป็นไป ๒ หรือ ๓ วาระ อยำ่งน้ี. 
 จิตฺตสมุฏฺฐานอุตุอาหาเรหิ กมฺมสมุฏฺฐานอุตุอาหารา พลวนฺโต โหนฺตีติ เตส                     
วเสน จตุปญฺจปวตฺติฆฏน  วุ ตฺต ,  จิตฺตสมุฏฺฐานาน  ปน วเสน ทฺวตฺติปฺปวตฺติฆฏน                             
ต ปากติกจิตฺตวเสน, มหคฺคตานุตฺตรจิตฺตวเสน ปน พหุตราปิ ปวตฺติโย อิจฺฉิตพฺพา.                        
ต นิพฺพตฺตาน  จิตฺตชรูปาน  โอฬารปฺปณีตภาวโต.  
                                                                                                                               (มหำฏีกำ)  

อุตุและอำหำรอันมีกรรมเป็นสมุฏฐำนทั้ งหลำย ย่อมเป็นธรรมท่ีมีก ำลัง                         
กว่ำอุตุและอำหำรอันมีจิตเป็นสมุฏฐำนทั้งหลำย เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรย์ จึงกล่ำว               
ควำมสืบต่อแห่งควำมเป็นไป ๔ หรือ ๕ วำระ ด้วยอ ำนำจแห่งอุตุและอำหำรอนัมีกรรม                   
เป็นสมุฏฐำนเหล่ำนั้น, อน่ึง ท่ำนกล่ำว ควำมสืบต่อแห่งควำมเป็นไป ๒ หรือ ๓ วำระ                
ด้วยอ ำนำจ แห่งอุตุและอำหำรอันมีจิตเป็นสมุฏฐำน ด้วยสำมำรถแห่งจิตปกตินั้ น,                     
อน่ึง แมค้วำมเป็นไป มำกยิ่งกว่ำ ด้วยสำมำรถแห่งมหัคคตจิตและอนุตตรจิต อนับณัฑิต                
พึงปรำรถนำ. เพรำะควำมท่ีแห่งจิตตชรูปทั้งหลำย ท่ีบงัเกิดขึ้นจำกมหัคคจิตและอนุตตรจิต
นั้นเป็นจิตท่ีโอฬำรและประณีต. 

 

๓. อาหารปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน  นาม อาหารสมุฏฺฐานรูเปสุ ฐานปฺปตฺตา โอชา 
อญฺญ  โอชฏฺฐมก  สมุฏฺฐาเปติ, ตตฺราปิ โอชา อญฺญนฺติ เอว  ทส ทฺวาทส วาเร ปวตฺตึ ฆเฏติ.  
 ช่ือว่ำ (อำหำรช)รูป ท่ีมีธรรมมีอำหำรป็นปัจจยั คืออำหำรเป็นสมุฏฐำน ยอ่มสืบต่อ
ซ่ึงควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระอย่ำงน้ีคือ (อำหำรช)โอชำ  ท่ีถึงควำมตั้ งอยู่                         
ในรูปทั้ งหลำยอันมีอำหำรเป็นสมุฏฐำน ย่อมท ำกลุ่มรูปอันมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืน                   
ให้เกิดขึ้น, (อำหำรช)โอชำ แมใ้นโอชฏัฐมกรูปนั้น ท่ีถึงควำมตั้งอยู ่ก็ท ำกลุ่มรูปอนัมีโอชำ
เป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนอีกให้เกิดขึ้น. 
  

 เอกทิวส  ปริภุตฺตาหาโร สตฺตาหมฺปิ อุปตฺถมฺเภติ. ทิพฺพา ปน โอชา เอกมาส                         
เทฺวมาสมฺปิ อุปตฺถมฺเภติ. (วิ.ม.)  
 อำหำรท่ีบุคคลบริโภค ในวนัหน่ึง ย่อมอุปัตถมัภ์ แมต้ลอด ๗ วนั. ส่วนทิพยโอชำ 
ยอ่มอุปัตถมัภ ์แมต้ลอด ๑ เดือน แมต้ลอด ๒ เดือน. 
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 มาตรา ปริภุตฺตาหาโรปิ ทารกสฺส สรีร  ผริตฺวา รูป  สมุฏฺฐาเปติ. สรีเร มกฺขิตาหาโรปิ 
รูป  สมุฏฺฐาเปติ. (วิ.ม.)   
 แมอ้ำหำรท่ีมำรดำกลืนกิน แผ่ไปสู่สรีระของทารก ยอ่มยงัรูปให้ตั้งขึ้น. แมอ้ำหำรท่ี
เขำทำไว ้ท่ีสรีระ ก็ยอ่มยงัรูป ให้ตั้งขึ้น. 
 ทารกสฺส สรีร  ผริตฺวาติ นาภิมูลานุคตาหิ รสหรณีหิ ผริตฺวา. (มหำฏีกำ) 
 ค ำว่ำ แผ่ไปสู่สรีระของทารก อธิบำยว่ำ แผ่ไป ด้วยอวยัวะท่ีน ำรส  อนัไปตำมสำย
สะดือ. (มิใช่แผ่ไปสู่สรีระของทำรก โดยตรงอยำ่งนั้น) 

 

ตตฺราย  อาหาโร อาหารสมุฏฺฐานาน  ชนโก หุตฺวา ปจฺจโย  โหติ ,  เสสาน                            
นิสฺสยาหารอตฺถิอวิคตวเสนาติ. (วิ.ม.)   

ในรูปท่ีมีสมุฏฐำน ๔ เหล่ำนั้น อำหำรน้ี ย่อมเป็นชนกปัจจัย แก่รูปท่ีมีอำหำร                   
เป็นสมุฏฐำนทั้ งหลำย, ย่อมเป็นปัจจัย แก่ รูปท่ีมีสันตติ  ๓ อันมีกรรม จิตและอุตุ                          
เป็นสมุฏฐำนท่ีเหลือทั้งหลำย  ด้วยอ านาจแห่งนิสสยะ  อาหาระ อัตถิและอวิคตะ. 
 กวฬึการาหาโร หิ อญฺญาหารสมุฏฺฐิตสฺส ติสนฺตติรูปานญฺจ อุปตฺถมฺภกวเสน                 
อตฺตนา อุปฺปาทิตสฺส ชนโก หุตฺวา ปจฺจโย โหติ. (มหำฏีกำ) 
 เ ป็นควำมจ ริ ง ว่ำ  กวฬิ งกำรำหำร  ย่อม เ ป็นปัจจัย  ด้วยอ ำนำจ อุ ปัตถัมภ์                                  
แก่รูปท่ีเกิดขึ้ นโดยอำหำรอ่ืน และแก่รูปทั้ งหลำยท่ีมีสันตติ ๓, ย่อมเป็นชนกปัจจัย                     
แก่รูปท่ีตนท ำให้เกิดขึ้น                  . 
 เอว  อาหารปจฺจโย โหนฺโตเยว อตฺถิอวิคตวเสนาปิ ปจฺจโย โหติ, นิสฺสยภาโว ปน                   
ปฏฺฐานนเยน นตฺถิ. อาหารปจฺจยา ปวตฺตมานานิ รูปานิ อาหารนิสฺสยานิ นาม โหนฺตีติ 
สุตฺตนฺตนเยน วุตฺโตติ ทฏฺฐพฺโพ. (มหำฏีกำ) 
 เม่ือเป็น อำหำรปัจจัย อย่ำงน้ีนั่นเอง  ย่อมเป็นปัจจัย แม้ด้วยอ ำนำจแห่งอัตถิ
และอวิคตะ, แต่ ว่ำ  ควำมเป็นนิสสยปัจจัย ย่อมไม่มี โดยปัฏฐำนนัย. รูปทั้ งหลำย                             
ท่ีเป็นไปอยู่ เพรำะอำหำรปัจจยั ช่ือว่ำ มีอำหำรเป็นนิสสยะ เพรำะเหตุนั้น พึงทรำบว่ำ                 
ท่ำนอำจำรยก์ล่ำวไว ้โดยสุตตนัตนยั. 

 

๔. อุตุปจฺจยอาหารสมุฏฺฐาน  นาม อุตุสมุฏฺฐานา ฐานปฺปตฺตา โอชา อญฺญ  โอชฏฺฐมก  
ส มุ ฏฺฐา เป ติ ,  ต ตฺราปิ  โอชา  อญฺญนฺ ติ  เ อว  ทส  ทฺวาทส วา เ ร  ปว ตฺ ติ โย  ฆ เฏติ .                   
 ช่ือว่ำ (อำหำรช)รูป ท่ีมีธรรมมีอุตุเป็นปัจจยั คืออำหำรเป็นสมุฏฐำน ย่อมสืบต่อ                
ซ่ึงควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระ อย่ำงน้ีคือ(อุตุช)โอชำ ท่ีถึงควำมตั้ งอยู่ อันมีอุตุ                     
เป็นสมุฏฐำน ย่อมท ำกลุ่มรูปอันมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนให้เกิดขึ้น, (อำหำรช)โอชำ                            
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แม้ในโอชัฏฐมกรูปนั้น ท่ีถึงควำมตั้ งอยู่ ก็ท ำกลุ่มรูปอันมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืนอีก                      
ให้เกิดขึ้น  

 
อนึ่ง พึงทราบ ความเป็นไปแห่งอุตุชรูป ๔ หมวด ในวิสุทธิมัคคปกรณ์นั้นว่า: 

 ๑. กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม กมฺมชเตโชธาตุ ฐานปฺปตฺตา อุ ตุสมุฏฺฐาน  
โอชฏฺฐมก  สมุฏฺฐาเปติ, ตตฺราปิ อุตุ อญฺญ  โอชฏฺฐมกนฺติ เอว  จตสฺโส วา ปญฺจ วา ปวตฺติโย 
ฆเฏติ. 
 ช่ือว่ำ (อุตุช)รูป ท่ีมีธรรมมีกรรมเป็นปัจจัย คืออุตุเป็นสมุฏฐำน ย่อมสืบต่อ                         
ซ่ึงควำมเป็นไป ๔ หรือ ๕ วำระ อย่ำงน้ีคือ.(เหมือนอย่ำง กัมมปัจจยอำหำรสมุฏฐำน)           
ควำมว่ำ เตโชธำตุอนัเกิดจำกกรรม(กมัมชอุตุ) ท่ีถึงควำมตั้งอยู ่ย่อมยงักลำปรูปอนัมีโอชำ
เป็นท่ี ๘ อนัมีอุตุเป็นสมุฏฐำนให้ตั้งขึ้น, (อุตุช)อุตุแมใ้นโอชฏัฐมกรูปนั้น ยอ่มยงักลำปรูป
อนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลำปอ่ืนให้ตั้งขึ้น  
 ๒. จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม จิตฺตสมุฏฺฐาโน อุตุ ฐานปฺปตฺโต อญฺญ  โอชฏฺฐมก  
สมุฏฺฐาเปติ, เอว  เทฺว ติสฺโส ปวตฺติโย ฆเฏติ. 
 ช่ือว่ำ (อุตุช)รูป ท่ีมีธรรมมีจิตเป็นปัจจยั คืออุตุเป็นสมุฏฐำน ควำมว่ำ (จิตตช)อุตุ              
ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน ท่ีถึงควำมตั้ งอยู่ ย่อมยังกลำปรูปอันมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลำปอ่ืน                           
ให้ตั้ งขึ้ น ,  ย่อมสืบต่อ ซ่ึงควำมเป็นไป ๒ หรือ ๓ วำระ อย่ำง น้ี . ( เหมือนอย่ำง                       
จิตตปัจจยอำหำรสมุฏฐำน) 
 ๓. อาหารปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม อาหารสมุฏฺฐานา เตโชธาตุ ฐานปฺปตฺตา                       
อุตุสมุฏฺฐาน  โอชฏฺฐมก  สมุฏฺฐาเปติ. 
 ช่ือว่ำ (อุตุช)รูป ท่ีมีธรรมมีอำหำรเป็นปัจจยั คืออุตุเป็นสมุฏฐำน ควำมว่ำ เตโชธำตุ
ท่ีมีอำหำรเป็นสมุฏฐำน(อำหำรชอุตุ) ท่ีถึงควำมตั้งอยู่ ย่อมยงักลำปรูปอนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ 
อันมีอุตุ เป็นสมุฏฐำนให้ตั้ งขึ้ น .(ย่อมสืบต่อ ซ่ึงควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระ                      
เหมือนอยำ่ง อำหำรปัจจยอำหำรสมุฏฐำน หรือ อุตุปัจจยอำหำรสมุฏฐำน) 
 อาหารปจฺจยอุตุโนปิ อุตุปจฺจยาหารสฺส วิย ทส ทฺวาทส วาเร ปวตฺติฆฏนา                   
เวทิตพฺพา.   (มหำฏีกำ)  
 ควำมสืบต่อแห่งควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระ แมข้องอุตุท่ีมีอำหำรเป็นปัจจัย             
ดุจของอำหำรท่ีมีอุตุเป็นปัจจยั อนับณัฑิตพึงทรำบ. 
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 ๔. อุตุปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม อุตุสมุฏฺฐานา เตโชธาตุ ฐานปฺปตฺตา อญฺญ  โอชฏฺฐมก  
สมุฏฺฐาเปติ, ตตฺราปิ อุตุ อญฺญนฺติ เอว  ทีฆมฺปิ อทฺธาน  อนุปาทินฺนปกฺเข                           ฐตฺ
วาปิ อุตุสมุฏฺฐาน  ปวตฺตติเยว.  
 ช่ือว่ำ (อุตุช)รูป ท่ีมีธรรมมีอุตุเป็นปัจจัย คืออุตุเป็นสมุฏฐำน ควำมว่ำ เตโชธำตุ                   
ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐำน(อุตุชอุตุ) ท่ีถึงควำมตั้งอยู ่ ยอ่มยงักลำปรูปอนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืน
ให้ตั้งขึ้น, (อุตุช)อุตุแมใ้นโอชัฏฐมกรูปนั้น ย่อมยงักลำปรูปอนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ กลุ่มอ่ืน              
ให้ตั้งขึ้น โดยนยัดงักล่ำวมำน้ี(ยอ่มสืบต่อซ่ึงควำมเป็นไป ๑๐ หรือ ๑๒ วำระ เหมือนอย่ำง 
อุตุปัจจยอำหำรสมุฏฐำน) แมรู้ปท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐำน ท่ีตั้งอยู่ ในฝ่ำยแห่งอนุปำทินนรูป  
ยอ่มเป็นไป แมต้ลอดกำลนำนทีเดียว.       
 ตตฺราย  อุตุ อุตุสมุฏฺฐานาน  ชนโก หุตฺวา ปจฺจโย โหติ, เสสาน  นิสฺสยอตฺถิอวิคต
วเสนาติ. (มหำฏีกำ) 
 ในรูปท่ีมีสมุฏฐำน ๔ นั้น อุตุน้ี ย่อมเป็นชนกปัจจัย แก่รูปท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐำน
ทั้งหลำย, ย่อมเป็นปัจจยั แก่รูปท่ีมีสมุฏฐำนท่ีเหลือทั้งหลำย ด้วยอ ำนำจแห่งนิสสยะ อตัถิ 
และอวิคตะ. 
 อุตุโน นิสฺสยโชตนายปิ เอเสว นโย.(มหำฏีกำ)   
 แมใ้นกำรส่องสว่ำงควำมเป็นนิสสยะ ของอุตุ ก็มีนัยน้ีนั่นแหละ(คือมีนัยเหมือน
อยำ่งอำหำรนัน่แหละ) 

 
พึงทราบ อุตุสมุฏฐาน แม้อื่นอกี ในอัฏฐสาลินี ตอนรูปกัณฑ์ หน้า ๔๐๐-๔๐๑ 

ตตฺถ จกฺขุปฺปสำทำทิ อฏฺฐวิธ  รูป  สทฺธึ หทยวตฺถุนำ  กมฺมช  นำม .  เกสมสฺสู                   
หตฺถิทนฺตำ อสฺสพำลำ จำมริพำลำติ  เอวมำทิ กมฺมปจฺจย  นำม .จกฺกรตน  เทวตำน                              
อุยฺยำนวิมำนำทีนีติ เอวมำทิ กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นำม.  

ในเร่ืองนั้น รูป ๘ อย่ำง มีจักขุปสำทเป็นต้น กับด้วยหทยวตัถุ ช่ือว่ำ กัมมชรูป                
( รูปที่ เกิดเพราะกรรม).  รูปมีอำทิอย่ำงน้ีคือ ผม หนวด งำของช้ำง ขนหำงของม้ำ                    
ขนหำงของจำมรี ช่ือว่ำ กัมมปัจจยรูป(รูปที่มีกรรมเป็นปัจจัย).  รูปมีอำทิอย่ำงน้ีว่ำ                  
จักรรัตนะ อุทยำนและวิมำนเป็นตน้ ของพวกเทวดำ ช่ือว่ำ  กัมมปัจจยอุตุสมุฏฐานรูป                 
(รูปที่มีปัจจัยที่มีกรรมเป็นสหายคืออุตุเป็นสมุฏฐาน). 
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กมฺมสหาโย ปจฺจโย กมฺมสฺส วา สหายภูโต ปจฺจโย กมฺมปจฺจโย, โสว อุตุ                    
กมฺมปจฺจยอุตุ, โส สมุฏฺฐาน  เอตสฺสาติ กมฺมปจฺจยอุตุสมุฏฺฐานนฺติ วจนตฺโถ.  

                                                                                                    (มูลฏีกำ หนำ้ ๑๙๒) 
มีวจนัตถะว่ำ ปัจจัยท่ีมีกรรมเป็นสหำย หรือ ปัจจัยท่ีเป็นสหำยของกรรม ช่ือว่ำ 

กรรมปัจจัย,  ปัจจัยท่ีมีกรรมเป็นสหำยนั้ นนั่นเอง เป็นอุตุ  ช่ือว่ำ กัมมปัจจยอุตุ ,                        
ปัจจยัท่ีมีกรรมเป็นสหำยเป็นอุตุนั้น เป็นสมุฏฐำน ของรูปนั่น เพรำะเหตุนั้น รูปนั่น ช่ือว่ำ 
กัมมปัจจยอุตุสมุฏฐานรูป(รูปท่ีมีปัจจยัท่ีมีกรรมเป็นสหำยคืออุตุเป็นสมุฏฐำน) 

 

วิสภาคาหาร  เสวิตฺวา อาตเป คจฺฉนฺตสฺส ติลกกาฬกุฏฺฐาทีนิ อุปฺปชฺชนฺติ,                              
อิท  อาหารปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม.   

เม่ือบุคคลเสพแลว้ ซ่ึงวิสภำคำหำร  เดินอยู ่ในท่ำมกลำงแดด ยอ่มเกิด เกล้ือนด ำคือ
จุดตกกระเป็นตน้,  น้ี ช่ือว่ำ อำหำรปัจจยอุตุสมุฏฐำนรูป(รูปท่ีมีปัจจยัท่ีมีอำหำรเป็นสหำย
คืออุตุเป็นสมุฏฐำน). 

อุตุโต สมุฏฺฐิต  สุทฺธฏฺฐก  อุตุสมุฏฺฐาน  นำม. ตสฺมิมฺปิ อุตุ อญฺญ  อฏฺฐก   สมุฏฺฐำเปติ, 
อิท  อุตุปจฺจย  นำม. ตสฺมิมฺปิ อุตุ อญฺญ  อฏฺฐก  สมุฏฺฐำเปติ,  อิท  อุตุปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นำม. 
เอว   ติสฺโสเยว สนฺตติโย ฆฏฺเฏต สกฺโกติ, น ตโต ปร . อิมมตฺถ  อนุปำทินฺนเกนำปิ ทีเปต  วฏฺฏ
ติ. อุตุสมุฏฺฐำโน นำม วลำหโก. อุตุปจฺจยำ นำม วุฏฺฐิธำรำ. เทเว ปน วุฏฺเฐ พีชำนิ                       
วิ รู ห นฺติ ,  ปถ วี  ค นฺธ  มุ ญฺ จติ ,  ป พฺพตำ  นีลำ  ข ำ ย นฺติ ,  ส มุ ทฺ โท  ว ฑฺฒติ ,  เ อต                                         
อุตุปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นำม. 

สุทธัฏฐกรูป ท่ีตั้ งขึ้ น เพรำะอุตุ  ช่ือว่ำ  อุตุสมุฏฐาน(รูปมีอุตุเป็นสมุฏฐำน).                          
อุตุ แม้ในสุทธัฏฐกะนั้น ย่อมยังกลำปรูป  ๘ อย่ำงอ่ืนให้ตั้ งขึ้ น, น้ี ช่ือว่ำ  อุตุปัจจย                  
(รูปมีอุตุเป็นปัจจยั).  อุตุ แมใ้นกลำปรูป  ๘  อยำ่งอ่ืนนั้น  ก็ยอ่มยงักลำปรูป  ๘  อยำ่งอ่ืนอีก
ให้ตั้งขึ้น, น้ี ช่ือว่ำ  อุตุปัจจยอุตุสมุฏฐาน(รูปมีปัจจยัท่ีมีอุตุเป็นสหำย                               คือ
อุตุเป็นสมุฏฐำน). ดว้ยประกำรอยำ่งน้ี  อุตุยอ่มอำจ เพ่ือจะสืบต่อสันตติรูป ๓ เท่ำนั้น,  อ่ืน
จำกน้ีไป  อุตุยอ่มไม่อำจเพ่ือจะสืบต่อ.  เน้ือควำมน้ี ยอ่มควร เพ่ือจะแสดง                              แม้
โดยอนุปำทินนรูป. เช่นว่ำ วลำหก(เมฆ) ช่ือว่ำ มีอุตุเป็นสมุฏฐำน.  สำยฝน ช่ือว่ำ                       
มีอุตุเป็นปัจจยั.  ส่วนว่ำ เม่ือฝนตกแลว้  พีชะทั้งหลำย ยอ่มงอกขึ้น,  แผ่นดิน ยอ่มส่งกล่ิน,  
ภู เขำ ย่อมปรำกฏเป็นสีเขียว,  น ้ ำทะเล ย่อมมำกขึ้ น, ด้วยอำกำรอย่ำงน้ี ก็ ช่ือว่ำ                                 
อุตุปัจจยอุตุสมุฏฐำน(รูปมีปัจจยัท่ีมีอุตุเป็นสหำย คืออุตุเป็นสมุฏฐำน). 
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“อากาเส อนฺตลิกฺเข หตฺถิมฺปิ ทสฺเสนฺติ, อสฺสมฺปิ ทสฺเสนฺติ, รถมฺปิ ทสฺเสนฺติ, วิวิธมฺปิ        
เสนาพฺยูห  ทสฺเสนฺตี”ติ (ปฏิ. ม.) อิท  จิตฺตปจฺจยอุตุสมุฏฺฐาน  นาม. 

ค ำท่ีท่ำนกล่ำวไวใ้นปฏิสัมภิทำมคัคว่์ำ  “ยอ่มแสดงซ่ึงรูปชำ้งบำ้ง,  ยอ่มแสดงซ่ึงรูป
มำ้บำ้ง,  ย่อมแสดงซ่ึงรูปรถบำ้ง,  ย่อมแสดงซ่ึงรูปกระบวนทพัต่ำง ๆ   บำ้ง  ในอำกำศคือ 
กลำงหำว”  น้ี   ช่ือว่ำ  จิตตปัจจยอุตุสมุฏฐำน( รูปมีปัจจัยท่ีมีจิตเป็นสหำย คืออุตุ                        
เป็นสมุฏฐำน). 
 

เหตุและปัจจัยของรูปกาย ในวิสุทธิมัคค์  ตอนปัจจยปริคคหกถา มีว่ำ: 
ตสฺเสว  นิพฺพตฺตมานสฺส อวิชฺชา ตณฺหา อุปาทาน  กมฺมนฺติ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา  

นิพฺพตฺตกตฺตา เหตุ, อาหาโร อุปตฺถมฺภกตฺตา ปจฺจโยติ ปญฺจ ธมฺมา เหตุปจฺจยา โหนฺติ.                
เตสุปิ อวิชฺชาทโย ตโย อิมสฺส กายสฺส มาตา วิย ทารกสฺส อุปนิสฺสยา โหนฺติ. กมฺม  ปิตา วิย 
ปุตฺตสฺส ชนก .อาหาโร ธาตี วิย ทารกสฺส สนฺธารโก”ติ.  

ส ำหรับรูปกำยท่ีบงัเกิดอยู่ อย่ำงน้ีนั้น ย่อมมีธรรม ๕ ประกำร เป็นเหตุและปัจจยั
(ตำมสมควร) อธิบำยว่ำ ธรรม ๔ ประกำรเหล่ำน้ี คือ “อวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน กรรม” 
จัดเป็นเหตุ เพราะความเป็นผู้ ท าให้บังเกิด , อำหำรจัดเป็นปัจจัย เพราะความเป็น                       
ผู้อุปัตถัมภ์. แมใ้นบรรดำธรรม ๕ ประกำรเหล่ำนั้น ธรรม ๓ ประกำร มีอวิชชำเป็นต้น 
ย่อมเป็นอุปนิสสยะแก่กำยน้ี ดุจมำรดำ เป็นอุปนิสสยะ แก่ทำรก ฉะนั้น. กรรมเป็นชนกะ 
ดุจบิดำเป็นชนกแก่บุตร ฉะนั้น. อำหำรเป็นผูอุ้ม้ชู ดุจพ่ีเล้ียงเป็นผูอุ้ม้ชู แก่ทำรก ฉะนั้น”. 

มหำฏีกำไขควำมว่ำ ด้วยค ำว่ำ เพราะความเป็นผู้ท าให้บังเกิด  น้ีท่ำนอำจำรย์                  
ย่อมแสดงว่ำ  ธรรมทั้งหลำย มีอวิชชำเป็นตน้ ช่ือว่ำ เป็นเหตุ เพรำะควำมเป็นอสำธำรณ
กำรณะ แก่รูปกำย ดุจพีชะเป็นอสำธำรณกำรณะ แก่องักุระคือหน่อ ฉะนั้น. 

ส่วน ด้วยค ำว่ำ เพราะความเป็นผู้อุปัตถัมภ์ น้ี ท่ำนอำจำรยย์่อมแสดงว่ำ อำหำร             
ช่ือว่ำ เป็นปัจจยั เพรำะควำมเป็นสำธำรณกำรณะ (แก่รูปกำย) ดุจส่ิงแวดลอ้มมี ดินและน ้ำ
เป็นตน้เป็นสำธำรณกำรณะ แก่องักุระคือหน่อ ฉะนั้น. 
 

ว่าด้วยปัจจัยขณะของจิต อุตุและอาหาร 
จิตฺต  จิตฺตสมุฏฺฐานสฺส อุปฺปชฺชมาน  รูปสฺส ปจฺจโย โหติ. (วิ.ม.ปจฺจยปริคฺคห)   
จิตท่ีก ำลงัเกิด ยอ่มเป็นปัจจยั  แก่รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน.  

 มหำฏีกำว่ำ: ยสฺมา อนนฺตราทิปจฺจยลาภโต อุปฺปาทกฺขเณ เอว จิตฺตสฺส พลวตา,             
ตสฺมา ต  อุปฺปชฺชมานเมว รูป  ชเนตีติ อาห  “จิตฺต  จิตฺตสมุฏฺฐานสฺส อุปฺปชฺชมานนฺ”ติ.  
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 เพรำะว่ำ ควำมท่ีจิตเป็นธรรมมีก ำลงั ในอุปปำทกัขณะเท่ำนั้น เพรำะกำรไดปั้จจยั
มีอนันตระเป็นตน้, เพรำะเหตุนั้น  จิตนั้น ก ำลงัเกิดขึ้นนั่นเอง ย่อมยงัรูปให้เกิดขึ้น ฉะนั้น 
ท่ำนอำจำรย ์จึงกล่ำวว่ำ จิตท่ีก ำลงัเกิด ยอ่มเป็นปัจจยั  แก่รูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน. 
        

 ยานิ เจตฺถ รูป  ชนยนฺติ, ตานิ น ฐิติกฺขเณ ภงฺคกฺขเณ วา, ตทา หิ จิตฺต  ทุพฺพล  โหติ.                
อุปฺปาทกฺขเณ ปน พลว , ตสฺมา ต  ตทา ปุเรชาต  วตฺถ  นิสฺสาย รูป  สมุฏฺฐาเปติ.  
                                                                          (วิ.ม. สมฺมสน รูปนิพฺพตฺติปสฺสนำกำรกถำ)   
 อน่ึง ในจิตทั้งหลำยเหล่ำน้ี จิตทั้งหลำยเหล่ำใด ท ำรูปให้เกิด, จิตทั้งหลำยเหล่ำนั้น 
ไม่ได้ท ำรูปให้เกิด ในฐิติขณะ หรือ ในภงัคขณะ, เพรำะว่ำ ในกำลนั้น จิตย่อมเป็นธรรม
ทุรพล. ส่วน ในอุปปาทักขณะเป็นธรรมมีก าลัง, เพรำะเหตุนั้น จิตนั้น อำศัยอยู่ ซ่ึงวตัถุ               
ท่ีเกิดก่อน ในกำลนั้น ยอ่มท ำรูปให้ตั้งขึ้น. 

มหำฏีก ำอธิบำย ว่ำ  อุปฺปาทกฺข เณ ปน พลว  อนนฺตราทิป จฺจยล าภโต .                               
 ส่วน ในอุปปำทกัขณะเป็นธรรมมีก ำลงั เพรำะกำรไดปั้จจยัมีอนนัตระเป็นตน้.      
         
 อุตุอาหารา อุตุอาหารสมุฏฺฐานสฺส ฐิติกฺขเณ ปจฺจยา โหนฺติ.(วิ.ม.ปจฺจยปริคฺคห)   

อุตุและอำหำร ยอ่มเป็นปัจจยั ในฐีติขณะ แก่รูปท่ีมีอุตุและอำหำรเป็นสมุฏฐำน.  
มหำฏีกำว่ำ: ยสฺมา ปน รูปสฺส ฐิติกฺขเณ พลวตา ปจฺฉาชาตาทิปจฺจยลาภโต, ตสฺมา 

วุตฺต  “ อุตุอาหารา ฯเปฯ โหนฺตีต”ิติ, พาหิร  อุต , อาหารญฺจ ปจฺจย  ลภิตฺวา อตฺตโน ฐิติกฺขเณ 
อุตุอาหารา รูป  ชเนนฺตีติ อตฺโถ.   

อน่ึง เพรำะว่ำ ควำมท่ีรูป เป็นธรรมมีก ำลัง ในฐีติขณะ เพรำะกำรได้ปัจจัย                    
มีปัจฉำชำตะเป็นตน้, เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรย ์จึงกล่ำวว่ำ “อุตุและอำหำร ยอ่มเป็นปัจจยั 
ในฐีติขณะ แก่รูปท่ีมีอุตุและอำหำรเป็นสมุฏฐำน” . ควำมว่ำ (อัชฌัตต)อุตุและอำหำร                
ไดแ้ลว้ซ่ึงอุตุและอำหำรภำยนอกเป็นปัจจยั ยอ่มยงัรูปให้เกิดขึ้น ในฐีติขณะ. 

ในขอ้ท่ีว่ำ “(อชัฌตัต)อุตุและอำหำร ได้แลว้ซ่ึงอุตุและอำหำรภำยนอก  เป็นปัจจยั 
ยอ่มยงัรูปให้เกิดขึ้น ในฐีติขณะ.น้ี สมดงัในอภิธมัมตัถสังคหะปริจเฉทท่ี ๖ ว่ำ:    

รูปโลเก ปน ฆานชิวฺหากายภาวทสกานิ เจว อาหารชกลาปานิ จ น ลพฺภนฺติ. 
 ส่วน  ในรูปโลก ย่อมไม่ได้ ซ่ึงฆำนทสกะ ชิวหำทสกะ กำยทสกะ และภำวทสกะ

ทั้งหลำยแน่นอน และย่อมไม่ได้ ซ่ึงอาหารชกลาปทั้งหลายด้วย. 
วิภำวินีฏีกำอธิบำยว่ำ:     อาหารชกลาปานิ จ น ลพฺภนฺติ อชฺโฌหฏาหาราภาเวน 

สรีรคตสฺสปิ อาหารสฺส รูปสมุฏฺฐาปนาภาวโต. พาหิรญฺหิ อุต  อาหารญฺจ อุปนิสฺสย  ลภิตฺวา 
อุตุอาหารา รูป  สมุฏฺฐาเปนฺติ. 



85 

 

ค ำว่ำ และย่อมไม่ได้ซ่ึงอาหารชกลาปทั้งหลายด้วย  เพรำะอำหำรแมท่ี้เป็นไปอยู่               
ในสรีระ ไม่มีกำรยังรูปให้ตั้งขึ้น เพรำะควำมไม่มีแห่งอำหำรท่ีกลืนกิน. จริงทีเดียว                         
อุตุและอำหำร ไดแ้ลว้ซ่ึงอุตุและอำหำรภำยนอกเป็นอุปนิสสยะ ยอ่มยงัรูปให้ตั้งขึ้น. 

 

ถามว่า ก็ ปฏิสนธิจิต มีจุติจิตเป็นอนันตรปัจจัยเป็นต้น แต่เพรำะเหตุไรเล่ำ                   
ปฏิสนธิจิตในอุปปำทักขณะ จึงไม่ย ังจิตตชรูปให้ตั้ งขึ้ น, ก็ในเร่ืองน้ี ท่ำนอัฏฐกถำ                 
ขนัธวิภงัค ์อธิบำยว่ำ:  

ตตฺถ ปฏิสนฺธิจิตฺต  ตาว วตฺถุโน ทุพฺพลตาย อปฺปติฏฺฐิตตาย ปจฺจยเวกลฺลตาย              
อาคนฺตุกตาย จ รูป  น สมุฏฺฐาเปติ. ตตฺถ หิ สหชาต  วตฺถุ อุปฺปาทกฺขเณ ทุพฺพล  โหตีติ                  
วตฺถุโน ทุพฺพลตาย รูป  น สมุฏฺฐาเปติ. ยถา จ ปปาเต ปตนฺโต ปุริโส อญฺญสฺส นิสฺสโย                
ภวิตุ  น สกฺโกติ เอว  เอตมฺปิ กมฺมเวคกฺขิ ตฺตตฺตา ปปาเต ปตมาน  วิย อปฺปติฏฺฐิต .                                   
อิติ กมฺมเวคกฺขิตฺตตฺตา อปฺปติฏฺฐิตตายปิ รูป  น สมุฏฺฐาเปติ. 

ปฏิสนฺธิจิตฺตญฺจ วตฺถุนา สทฺธึ อปจฺฉาอปุเร อุปฺปนฺน . ตสฺส วตฺถุ ปุเรชาต  หุตฺวา 
ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกติ. สเจ สกฺกุเณยฺย รูป  สมุฏฺฐาเปยฺย. ยตฺราปิ วตฺถุ  ปุเรชาต  หุตฺวา             
ปจฺจโย ภวิต  สกฺโกติ ปเวณี ฆฏิยติ ตตฺราปิ จิตฺต  องฺคโต อปริหีน เยว รูป  สมุฏฺฐาเปติ. ยทิ หิ 
จิตฺต  ฐานกฺขเณ วา ภงฺคกฺขเณ วา รูป  สมุฏฺฐาเปยฺย ปฏิสนฺธิจิตฺตมฺปิ รูป  สมุฏฺฐาเปยฺย.                   
น ปน จิตฺต  ตสฺมึ ขณทฺวเย รูป  สมุฏฺฐาเปติ. ยถา ปน อหิจฺฉตฺตกมกุล  ปถวิโต อุฏฺฐหนฺต                 
ป สุจุณฺณ  คเหตฺวาว อุฏฺฐหติ เอว  จิตฺต  ปุเรชาต  วตฺถุ นิสฺสาย อุปฺปาทกฺขเณ อฏฺฐ รูปานิ 
คเหตฺวาว อุฏฺฐหติ. ปฏิสนฺธิกฺขเณ จ วตฺถุ ปุเรชาต  หุตฺวา ปจฺจโย ภวิตุ น สกฺโกตีติ                       
ปจฺจยเวกลฺลตายปิ ปฏิสนฺธิจิตฺต  รูป  น สมุฏฺฐาเปติ. 

ยถา จ อาคนฺตุกปุ ริโส  อคตปุพฺพ  ปเทส  คโต อญฺเญส  ‘เอถ โภ อนฺโตคาเม                            
โว  อนฺนปานคนฺธมาลาทีนิ ทสฺสามี’ติ วตฺตุ น สกฺโกติ อตฺตโน อวิสยตาย  อปฺปหุตตาย เอว
เ มว  ป ฏิส นฺธิ จิ ตฺ ต  อ าค นฺ ตุ ก นฺ ติ  อ ตฺต โน  อ าค นฺ ตุ กตาย ปิ  รูป  น  ส มุ ฏฺฐ า เป ติ .                                  
อปิจ สมตึส กมฺมชรูปานิ จิตฺตสมุฏฺฐานรูปาน  ฐาน  คเหตฺวา ฐิตานีติปิ ปฏิสนฺธิจิตฺต  รูป                  
น สมุฏฺฐาเปติ. 

ในจิต   ๑๖   ดวง เห ล่ำนั้ น   ปฏิสนธิจิตก่อน   ย่อมยัง รูปให้ตั้ งขึ้ นไม่ได้                              
เพรำะควำมทุรพลแห่งวตัถุ  ๑  เพรำะควำมไม่ตั้งมั่น(แห่งปฏิสนธิจิต)  ๑ เพรำะควำม
บกพร่องแห่งปัจจยั  ๑  และเพรำะควำมเป็นจิตจรมำใหม่  ๑.            

เป็นควำมจริงว่ำ บรรดำเหตุ  ๔  ประกำรเหล่ำนั้น  วัตถุที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิต
ย่อมเป็นสภาพทุรพล ในอุปปาทักขณะ  ( เพรำะเป็นไปอำศัยวัตถุ ท่ีทุรพลอันเว้น                           
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จำกปัจฉำชำตปัจจยั และไม่มีกำรอุปัตถมัภจ์ำกอำหำรเป็นตน้)เพรำะเหตุนั้นปฏิสนธิจิตนั้น  
ย่อมยัง รูปให้ตั้ งขึ้ นไม่ได้   เพรำะควำมทุรพลแห่งวัตถุ( ท่ี เ ป็นอัญญมัญญปัจจัย                       
แก่ปฏิสนธิจิตนั้น, เพระเหตุนั้น แมป้ฏิสนธิจิต  ในอุปปำทกัขณะ มีก ำลงัเพรำะอนันตร
ปัจจยัเป็นตน้ท่ีแผ่ไปในอุปปำทกัขณะ แต่มีก ำลงันอ้ย เพรำะอำศยัวตัถุท่ีทรำมก ำลงั ). 

(ค ำทั้ งหลำย ท่ี ว่ ำ  วั ตถุที่ เ กิ ดพร้อมกับปฏิสนธิ จิตย่อมเ ป็นสภาพทุรพล                        
ในอุปปาทักขณะ น้ี พึงทรำบว่ำ ท่ำนกล่ำวหมำยรวมถึง ควำมทุรพล ในอุปปำทักขณะ                
แห่งรูปทั้งปวง เพรำะเวน้จำกปัจฉำชำตปัจจยั และไม่มีกำรอุปัตถมัภ์จำกอำหำรเป็นตน้,  
เป็นควำมจริงว่ำ อัชฌัตตโอชำ พึงเป็นอำหำรปัจจัยได้ ต้องได้พำหิรโอชำเป็นปัจจัย                   
เพรำะเหตุนั้น อัชฌัตตโอชำ อย่ำงเดียว ย่อมยงัรูปให้ตั้งขึ้นไม่ได้  ดังเช่นอัชฌตัตโอชำ             
ของรูปพรหมทั้งหลำย.) 

อน่ึง  บุรุษท่ีก ำลังตกไป ในเหว ย่อมไม่อำจ เพ่ือจะเป็น ท่ีอำศัย ของคนอ่ืนได้                
ฉันใด ,  ปฏิสนจิตแม้ น้ี  ก็ฉันนั้ น   เ ป็นจิตไม่ตั้ งมั่น  เ ป็น เห มือนว่ำ  ก ำลังตกไป                             
ในเหว  เพรำะควำมท่ีถูกกรรมซัดไป.  เพรำะเหตุนั้น  ปฏิสนธิจิตนั้น  ย่อมยงัรูปให้ตั้งขึ้น
ไม่ได้ แมเ้พรำะควำมไม่ตั้งมัน่ เหตุเพรำะควำมท่ีถูกกรรมซัดไป. (ส่วน วิปำกสันตติอ่ืน           
จำกปฏิสนธิ แมถู้กกรรมซัดมำเหมือนกนั แต่ก็ย ังรูปให้ตั้งขึ้นได้  เพรำะเป็นจิตท่ีตั้งมั่น               
ในควำมสืบต่อท่ีสม ่ำเสมอกนั เพรำะได ้ซ่ึงอนนัตรปัจจยัและปุเรชำตปัจจยันัน่เอง) 

อน่ึง  ปฏิสนธิจิต เกิดขึ้น ไม่ก่อนไม่หลงั กบัดว้ยวตัถุ,  วตัถุ ยอ่มไม่อำจเพ่ือจะเป็น
ปุเรชำตปัจจัย แก่ปฏิสนธิจิตนั้น.   ถ้ำว่ำ พึงอำจ,  ก็พึงยงัรูปให้ตั้งขึ้น . วตัถุ ย่อมอำจ                    
เพ่ือจะเป็นปุเรชำตปัจจยั แมใ้นกำลใด,  ประเพณี ย่อมสืบต่อ, แมใ้นกำลนั้น จิตท่ีไม่เส่ือม 
จำกองค์(ฌำน)เท่ำนั้น  จึงย ังรูปให้ตั้ งขึ้น. จริงทีเดียว  ถ้ำว่ำ จิตพึงยังรูปให้ตั้งขึ้นได้               
ในขณะตั้งอยู ่หรือในภงัคกัขณะ, แมป้ฏิสนธิจิต ก็พึงยงัรูปให้ตั้งขึ้น.  แต่ว่ำ จิตย่อมยงัรูป
ให้ตั้งขึ้น ในขณะทั้งสองนั้นไม่ได้. เหมือนอย่ำงว่ำ กลุ่มเห็ด เม่ือผุดขึ้น จำกแผ่นดิน                
ย่อมเอำผงฝุ่นติดขึ้นมำด้วย  ฉันใด. (ปฐมภวงัค)จิต ก็เหมือนอย่ำง(กลุ่มเห็ด เม่ือผุดขึ้น          
จำกแผ่นดิน ยอ่มเอำผงฝุ่นติดมำดว้ยพร้อมกบักำรผุดขึ้น)นั้น (ปฐมภวงัคจิต) อำศยั ซ่ึงวตัถุ
ท่ีเกิดก่อน ก ำลังตั้ งขึ้ น ถือเอำรูป ๘ อย่ำงเท่ำนั้ น ในอุปปำทักขณะ. แต่ ว่ำ  วัต ถุ                               
ในปฏิสนธิขณะ ย่อมไม่อำจ เพ่ือจะเป็นปุเรชำตปัจจัย(แก่ปฏิสนธิจิต) เพรำะเหตุนั้ น 
ปฏิสนธิจิต จึง ช่ือว่ำ ย่อมยังรูปให้ตั้ งขึ้ นไม่ได้ แม้เพรำะควำมบกพร่องแห่งปัจจัย                           
(คือวตัถุปุเรชำตปัจจยั). 
 อน่ึง  บุคคลผูม้ำใหม่ ถึงประเทศ ท่ีตนยงัไม่เคยมำ  ย่อมไม่อำจเพ่ือจะพูดแก่คน             
อ่ืน  ๆ   ว่ำ   ดูก่อนท่ำนผู้เจ ริญ  พวกท่ำนจงมำภำยในบ้ำนเถิด   ข้ำพเจ้ำจักให้                                
ซ่ึงวตัถุทั้งหลำยมีข้ำว น ้ ำด่ืม ของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น แก่พวกท่ำน  ดังน้ี  
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เพรำะควำมท่ีบ้ำนนั้ นไม่ใช่วิสัยของตน(ผู ้เป็นอำคันตุกะ)  เพรำะควำมท่ีตนมิได้                          
เป็นอิสสระในบ้ำนนั้ น  ฉันใด,  ปฏิสนธิจิต เป็นจิตจรมำใหม่ ก็ฉันนั้ นเหมือนกัน                      
เพรำะเหตุนั้น ปฏิสนธิจิตนั้น ย่อมยงัรูปให้ตั้งขึ้นไม่ได้ แม้เพรำะควำมท่ีเป็นผูม้ำใหม่               
ของตน.   

อีกอย่ำงหน่ึง กรรมชรูป  ๓๐  ถ้วน ถือเอำ ซ่ึงฐำนะแห่งรูปท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน 
ตั้งอยู ่ แมเ้พรำะเหตุน้ี ปฏิสนธิจิต ยอ่มยงัรูปให้ตั้งขึ้นไม่ได.้ 

 
อรรถกถาขันธวิภังค์ ท่านได้กล่าวอาหารปัจจัยไว้อย่างนีว่้า: 

กพฬิ งฺการาหาโร ปิ  ฐาน  ป ตฺวา  อ ฏฺฐ  รูปานิ  สมุ ฏฺฐา เป ติ . กุ โต  ปนสฺส                             
กพฬิงฺการาหาโรติ ? มาติโต. วุตฺตมฺปิ เจต  

“ยญฺจสฺส ภุญฺชตี มาตา          อนฺน  ปานญฺจ โภชน . 
      เตน โส ตตฺถ ยาเปติ             มาตุ  กุจฺฉิคโต นโร”ติ.(ส .ส.) 

เอว  กุจฺฉิคโต ทารโก มาตรา อชฺโฌหฏอนฺนปานโอชาย ยาเปติ. สาวฐานปฺปตฺตา 
อฏฺฐ รูปานิ สมุฏฺฐาเปติ. นนุ จ สา โอชา ขรา ? วตฺถุ สุขุม  ?  กถ  ตตฺถ ปติฏฺฐาตีติ ? ปฐม  
ตาว น ปติฏฺฐาติ, เอกสฺส วา ทฺวินฺน  วา สตฺตาหาน  คตกาเล ปติฏฺฐาติ. ตโต ปน ปุเร วา 
ปติฏฺฐาตุ ปจฺฉา วา, ยทา มาตรา อชฺโฌหฏอนฺนปานโอชา ทารกสฺส สรีเร ปติฏฺฐาติ ตทา 
อฏฺฐ รูปานิ สมุฏฺฐาเปติ. 

โอปปาติกสฺสาปิ ปกติปฏิยตฺตาน  ขาทนียโภชนียาน  อตฺถิฏฺฐาเน นิพฺพตฺตสฺส ตานิ 
คเหตฺวา อชฺโฌหรโต ฐานปฺปตฺตา โอชา รูป  สมุฏฺฐาเปติ. เอโก อนฺนปานรหิเต อรญฺเญ 
นิพฺพตฺตติ  มหาฉาตโก โหติ อตฺตโนว ชิวฺหาย เขฬ  ปริวตฺเตตฺวา คิลติ . ตตฺราปิสฺส                               
ฐานปฺปตฺตา โอชา รูป  สมุฏฺฐาเปติ. 

 

แมก้พฬิงกำรำหำร ถึงฐำนะ ยอ่มยงัรูปทั้งหลำย ๘ ให้ตั้งขึ้น. 
ถามว่า  กพฬิงกำรำหำร ของคพัภเสยยกสัตวน์ั้น จกัมำแต่ท่ีไหน 

 ตอบว่า  จกัมำ แต่มำรดำ 
 แมข้อ้น้ี  ก็สมกบัพระด ำรัสท่ีตรัสว่ำ 
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  ยญฺจสฺส  ภุญฺชตี  มาตา อนฺน  ปานญฺจ  โภชน  
  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  มาตุ  กุจฺฉิคโต  นโร. (ส .สคำถวคฺค) 

มำรดำของสัตวใ์นครรภน์ั้น บริโภค 
ขำ้ว น ้ำ และโภชนะอยำ่งใด  นระนั้นผูอ้ยูใ่นทอ้งของมำรดำ 
ยอ่มยงัอตัตภำพให้เป็นไป ดว้ยอำหำรนั้น ในครรภน์ั้น. 

 

ทำรกผู้อยู่ในครรภ์  ย่อมยังอัตภำพให้ เ ป็นไป ด้วยโอชำแห่งข้ำวและน ้ ำ                              
ท่ีมำรดำกลืนเขำ้ไป  ด้วยประกำรฉะน้ี.  โอชำนั้น ถึงฐีติขณะเท่ำนั้น ย่อมยงัรูป  ๘ อย่ำง              
ให้ตั้งขึ้น. 
 ถามว่า   ก็โอชำนั้ น เป็นของหยำบ(หมำยเอำโอชำท่ีเป็นไปพร้อมกับวัตถุ                       
เพรำะโอชำเป็นสุขุม โดยสภำวะ),  วตัถุ เป็นของละเอียด มิใช่หรือ, (โอชำ)ด ำรงอยู่                       
ในวัตถุนั้ น ได้อย่ำงไร ?  ตอบว่า  ครั้ งแรก ย ังไม่ด ำรงอยู่ก่อน, แต่เม่ือเวลำผ่ำนไป                   
หน่ึงหรือสองสัปดำห์ จึงด ำรงอยูไ่ด.้  แต่ว่ำโอชำนั้น ด ำรงอยูก่่อนหรือหลงัก็ตำมจำกเวลำ
นั้น.  ในกำลใด โอชำแห่งข้ำวและน ้ ำ  ท่ีมำรดำกลืนกิน ด ำรงอยู่ในสรีระของทำรก,                   
ในกำลนั้น ยอ่มยงัรูป  ๘  อยำ่งให้ตั้งขึ้น. 
 แมโ้อปปำติกสัตว ์ผูเ้กิดในท่ีมีขำทนียะและโภชนียะอนักรรมตกแต่งไวต้ำมปกติ  
เม่ือถือเอำซ่ึงอำหำรเหล่ำนั้น กลืนกินอยู ่โอชำท่ีถึงฐีติ ยอ่มยงัรูปให้ตั้งขึ้น.  โอปปำติกสัตว์
บำงตน บังเกิด ในป่ำ เวน้จำกข้ำวและน ้ ำ,ย่อมมี ควำมหิวโหยมำก, จึงตะล่อมซ่ึงเขฬ              
ะดว้ยล้ินของตนนัน่เอง ยอ่มกลืนเขำ้ไป. โอชำท่ีถึงฐีติของโอปปำติกสัตวน์ั้น ยอ่มยงัรูปให้
ตั้งขึ้น แมใ้นสรีระนั้น. 

  
บณัฑิตพึงทรำบ อาหาร แมใ้นธมัมสังคณี ตอนรูปกณัฑ ์รูปวิภตัติ์  ท่ีตรัสไว ้อยำ่งน้ี 

ว่ำ : กตม  ต  รูป  กพฬึกาโร อาหาโร ? โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ  มจฺโฉ ม ส  ขีร  ทธิ, สปฺปิ นวนีต  
เตล  มธุ ผาณิต , ย  วา ปนญฺญมฺปิ อตฺถิ รูป , ยมฺหิ ยมฺหิ ชนปเท เตส  เตส  สตฺตาน  มุขาสิย  
ทนฺตวิขาทน  คลชฺโฌหรณีย  กุจฺฉิวิตฺถมฺภน , ยาย โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ, อิท  ต  รูป                            
กพฬึกาโร อาหาโร. 

รูปท่ีเรียกว่ำ กพฬิงกำรำหำร นั้น เป็นไฉน? 
 ข้ำวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลำ เน้ือ นมสด นมส้ม, เนยใส เนยข้น น ้ ำมันน ้ำผ้ึง 
น ้ ำอ้อย, ก็หรือรูปแม้อ่ืนใด มีอยู่ ,  อันเป็นของใส่ปำก ขบเคี้ ยว กลืนกิน อ่ิมท้อง                             
ของสัตวท์ั้งหลำยเหล่ำนั้นๆ ในชนบทใดๆ,  สัตวท์ั้งหลำย เป็นไปอยู่  ด้วยโอชำ อนัใด,             
รูปน้ีนั้น เรียกว่ำ กพฬิงกำรำหำร. 
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อัฏฐสำลินี อธิบำยว่ำ :  กพฬิงฺการาหารนิทฺเทเส กพฬ  กรียตีติ กพฬิงฺกาโร.                      
อาหรียตีติ อาหาโร. กพฬ  กตฺวา อชฺโฌหรียตีติ อตฺโถ. รูป  วา อาหรตีติปิ ‘อาหาโร’. เอว  วตฺถุ
วเสน นาม  อุทฺธริตฺวา ปุน วตฺถุวเสเนเวต  ปเภทโต ทสฺเสตุ โอทโน กุมฺมาโสติอาทิ วุตฺต . 
โอทนาทีนิ  หิ ผาณิตปริยนฺตานิ  ทฺวาทส อิธาธิปฺ เปตสฺส  อาหารสฺส วตฺถูนิ .  ปาฬิย                      
อนาคตานิ มูลผลาทีนิ เยวาปนก  ปวิฏฺฐานิ. 

อิทานิ ตานิ  มูลผลาทีนิ  กตฺตพฺพโต ทสฺเสตุ  ยมฺหิ ยมฺหิ ชนปเทติอาทิมาห.                           
ตตฺถ มุเขน อสิตพฺพ  ภุญฺชิตพฺพนฺติ มุขาสิย . ทนฺเตหิ วิขาทิตพฺพนฺติ ทนฺตวิขาทน . คเลน         
อชฺโฌหริตพฺพนฺติ คลชฺโฌหรณีย . อิทานิ ต  กิจฺจวเสน ทสฺเสตุ กุจฺฉิวิตฺถมฺภนนฺติ อาห.                
ตญฺหิ มูลผลาทิ โอทนกุมฺมาสาทิ วา อชฺโฌหฏ  กุจฺฉึ วิตฺถมฺเภติ. อิทมสฺส กิจฺจ . ยาย โอชาย 
สตฺตา ยาเปนฺตีติ เหฏฺฐา สพฺพปเทหิ สวตฺถุก  อาหาร    ทสฺเสตฺวา อิทานิ นิพฺพฏฺฏิตโอชเมว 
ทสฺเสต  อิท  วุตฺต . 

กึ ปเนตฺถ วตฺถุสฺส กิจฺจ  ? กึ โอชาย ? ปริสฺสยหรณปาลนานิ. วตฺถุหิ ปริสฺสย  หรติ  (ชี
วิต ) ปาเลตุ น สกฺโกติ โอชา ปาเลติ ปริสฺสย  หริตุ น สกฺโกติ. ทฺเวปิ เอกโต หุตฺวา ปาเลตุมฺปิ  
สกฺโกนฺติ ปริสฺสยมฺปิ หริตุ. โก ปเนส ปริสฺสโย นาม ? กมฺมชเตโช. อนฺโตกุจฺฉิยญฺหิ โอทนา
ทิวตฺถุสฺมึ อสติ กมฺมชเตโช อุฏฺฐหิตฺวา อุทรปฏล     คณฺหาติ  ‘ฉาโตมฺหิ อาหาร  เม               เท
ถา’ติ วทาเปติ. ภุตฺตกาเล อุทรปฏล  มุญฺจิตฺวา วตฺถุ คณฺหาติ. อถ สตฺโต เอกคฺโค โหติ. 

ยถา หิ ฉายารกฺขโส ฉาย  ปวิฏฺฐ  คเหตฺวา เทวสงฺขลิกาย พนฺธิตฺวา อตฺตโน ภวเน 
โมทนฺโต ฉาตกาเล อาคนฺตฺวา สีเส ฑ สติ. โส ฑฏฺฐตฺตา วิรวติ. ต  วิรว  สุตฺวา ‘ทุกฺขปฺปตฺโต 
เอตฺถ อตฺถี’ติ ตโต ตโต มนุสฺสา อาคจฺฉนฺติ. โส อาคตาคเต คเหตฺวา ขาทิตฺวา ภวเน โมทติ. 
เอว สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ . ฉายารกฺขโส วิย หิ กมฺมชเตโช เทวสงฺขลิกาย พนฺธิตฺวา ฐปิตสตฺโต 
วิ ย  อุทรปฏล  ปุน  อาคตมนุ สฺส า  วิ ย  โอทนาทิวตฺถุ  โอต ริตฺ ว า  สี เส  ฑ สน  วิ ย                            
กมฺมชเตชสฺส วตฺถุโต มุตฺตสฺส อุทรปฏลคฺคหณ  ฑฏฺฐสฺส วิรวนกาโล วิย ‘อาหาร  เทถา’ติ 
วจนกาโล ตาย สญฺญาย อาคตาคเต คเหตฺวา ขาทิตฺวา ภวเน โมทนกาโล วิย กมฺมชเตเชน 
อุทรปฏล  มุญฺจิตฺวา วตฺถุสฺมึ คหิเต เอกคฺคจิตฺตตา. 

ตตฺถ โอฬาริเก วตฺถุสฺมึ โอชา มนฺทา โหติ. สุขุเม พลวตี. กุทฺรูสกภตฺตาทีนิ หิ                        
ภุญฺชิตฺวา มุหุตฺเตเนว ฉาโต โหติ. สปฺปิอาทีนิ ปิวิตฺวา ฐิตสฺส ทิวสมฺปิ ภตฺต  น รุจฺจติ.                   
เอตฺถ จ อุปาทายุปาทาย โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา. กุมฺภีลานญฺหิ อาหาร  อุปาทาย โมราน  
อาหาโร สุขุโม. กุมฺภีลา กิร ปาสาเณ คิลนฺติ. เต จ เนส   กุจฺฉิปฺปตฺตา วิลียนฺติ. โมรา                     
สปฺปวิจฺฉิกาทิปาเณ ขาทนฺติ. โมราน  ปน อาหาร  อุปาทาย ตรจฺฉาน  อาหาโร สุขุโม.                        
เต กิร ติวสฺสฉฑฺฑิตานิ วิสาณานิ เจว อฏฺฐีนิ จ ขาทนฺติ. ตานิ จ เนส  เขเฬน เตมิตมตฺตาเนว 
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กนฺทมูล  วิย มุทุกานิ โหนฺติ. ติรจฺฉานมฺปิ อาหารมุปาทาย หตฺถีน  อาหาโร สุขุโม. เต หิ     
นานารุกฺขสาขาทโย ขาทนฺติ. หตฺถีน  อาหารโต ควยโคกณฺณมิคาทีน  อาหาโร สุขุโม. เต กิร 
นิสฺสารานิ นานารุกฺขปณฺณาทีนิ  ขาทนฺติ .  เตสมฺปิ อาหารโต คุนฺน  อาหาโร สุขุโม.                  
เต อลฺลสุกฺขติณานิ ขาทนฺติ. เตสมฺปิ อาหารโต สสาน  อาหาโร สุขุโม. สสาน     อาหารโต 
สกุณาน  อาหาโร สุขุโม. สกุณาน  อาหารโต ปจฺจนฺตวาสีน  อาหาโร สุขุโม. ปจฺจนฺตวาสีน  
อาหารโต คามโภชกาน  อาหาโร สุขุโม. คามโภชกาน   อาหารโต ราชราชมหามตฺตาน                    
อาหาโร สุขุโม. เตสมฺปิ อาหารโต จกฺกวตฺติโน อาหาโร สุขุโม. จกฺกวตฺติโน อาหารโต                   
ภุมฺมเทวาน  อาหาโร สุขุโม. ภุมฺมเทวาน  อาหารโต จาตุมหาราชิกาน  อาหาโร สุขุโม.                    
เอว  ยาว ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน  อาหาโร  วิตฺถาเรตพฺโพ. เตส  ปนาหาโร สุขุโมตฺเวว นิฏฺฐ                    
ปตฺโต. 

ล กฺ ขณ าทิ โ ต ปิ  โ อ ช าล กฺ ข โณ  กพ ฬิ งฺ ก า โ ร  อ าห า โ ร ,  รู ป าหรณร โ ส ,                          
อุปตฺถมฺภนปจฺจุปฏฺฐาโน, กพฬ  กตฺวา อาหริตพฺพวตฺถุปทฏฺฐาโนติ เวทิตพฺโพ. 

 

กพฬิงการาหารนิทเทส 
 วินิจฉัย ในนิทเทสแห่งกพฬิงกำรำหำร   
 ช่ือว่ำ  กพฬิงการะ  เพรำะอรรถว่ำ ถูกกระท ำให้เป็นก้อน(เป็นค ำ ๆ) หรือเป็น              
ของกิน.   

ช่ือว่ำ  อาหาร  เพรำะอรรถว่ำ ย่อมถูกกลืนกิน.  อธิบำยว่ำ  โภชนะท่ีบุคคลกระท ำ
เป็นค ำ ๆ แลว้ยอ่มกลืนกิน.   

อีกอยำ่งหน่ึง  ช่ือว่ำ  อาหาร  แมเ้พรำะอรรถว่ำ  ยอ่มน ำมำ ซ่ึงรูป. 
 พระผูมี้พระภำคเจ้ำ  ครั้ นทรงยกช่ือขึ้นแสดง ด้วยอ ำนำจแห่งวตัถุ อย่ำงน้ีแล้ว               
เพ่ือจะทรงแสดง ซ่ึงอำหำรนั้นนั่นแหละ โดยประเภท ด้วยสำมำรถแห่งวตัถุอีก จึงตรัส               
ค  ำมีอำทิว่ำ  โอทโน  กุมฺมาโส  - ข้ำวสุก  ขนมสด  ดังน้ี. จริงทีเดียว  อำหำร ๑๒  อย่ำง                     
มีข้ำวสุกเป็นตน้  อันมีน ้ ำอ้อยเป็นท่ีสุด เป็นจ ำพวกวตัถุ แห่งอำหำร ท่ีทรงประสงค์เอำ                 
ในท่ีน้ี.  อำหำรทั้งหลำยมีรำกไม้และผลไม้เป็นต้น ท่ีไม่ได้มำ ในพระบำลี ก็รวมเข้ำ                  
ในเยวำปนกะ. 
 ในบัดน้ี  เ พ่ือจะทรงแสดง ซ่ึงอำหำรเหล่ำนั้ นมีรำกไม้และผลไม้เ ป็นต้น                         
ของสัตวท์ั้งหลำย พึงกระท ำ  จึงตรัสค ำว่ำ  ยมฺหิ  ยมฺหิ  ชนปเท  - ในชนบทใด ๆ เป็นตน้.   

ในพระบำลีนั้น  อำหำร ช่ือว่ำ  มุขาสิย   - อันเป็นของใส่ปำก  เพรำะอรรถว่ำ                  
อนัสัตวพึ์งกลืนกิน คือ พึงบริโภค ทำงปำก.   
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ช่ือว่ำ  ทนฺตวิขาทน   - ของขบเคี้ยว  เพรำะอรรถว่ำ  อนัสัตวพึ์งขบเคี้ยว   ดว้ยฟัน.   
ช่ือว่ำ  คลชฺโฌหรณีย   - ของกลืนกิน  เพรำะอรรถว่ำ  อนัสัตวพึ์งกลืนกินทำงล ำคอ. 

 บดัน้ี  ทรงประสงค์เพ่ือจะแสดง ซ่ึงอำหำรนั้น ด้วยสำมำรถแห่งกิจ  จึงตรัสค ำว่ำ  
กุจฺฉิวิตฺถมฺภน   - เป็นของอ่ิมท้อง.  จริงทีเดียว อำหำรนั้น มีรำกไม้และผลไม้เป็นต้น                        
หรือมีข้ำวสุกและขนมสดเป็นต้น  อันสัตว์กลืนกินแล้ว ย่อมท ำท้องให้อ่ิม,  น้ี เป็นกิจ                  
ของอำหำรนั้น. 
 บทว่ำ  ยาย  โอชาย  สตฺตา  ยาเปนฺติ  - สัตวท์ั้งหลำย เป็นไปอยู ่ดว้ยโอชำใด  อธิบำย
ว่ำ  พระผูมี้พระภำคเจำ้ครั้นทรงแสดงแลว้ ซ่ึงอำหำร อนัเป็นไปพร้อมกบัวตัถุ                ดว้ย
บททั้งหลำยทั้งปวง(มีโอทโนเป็นตน้) ในหนหลงั  บดัน้ี  ทรงประสงค์เพ่ือจะแสดง     ซ่ึง
โอชำเท่ำนั้น อนัเกิดขึ้นแลว้  จึงตรัสค ำว่ำ  ยาย  โอชาย  สตฺตา  ยาเปนฺติ น้ีไว.้ 
 ถามว่า  ก็ในอำหำรท่ีเป็นวตัถุและโอชำเหล่ำน้ี  กิจของวตัถุเป็นอย่ำงไร,  กิจของ
โอชำเป็นอย่ำงไร ?  ตอบว่า  วตัถุมีข้ำวสุก ขนมสดเป็นต้นและโอชำทั้งหลำยเหล่ำน้ี                      
มีกำรน ำอันตรำยออกไปและกำรรักษำ เป็นกิจ.  จริงทีเดียว  อำหำรท่ีเป็นวตัถุ ย่อมน ำ
อนัตรำยออกไปได ้แต่ยอ่มไม่อำจเพ่ือจะรักษำ(ซ่ึงชีวิต อภิธมัมำวตำร). อำหำรท่ีเป็นโอชำ 
ยอ่มรักษำ(ซ่ึงชีวิต), แต่ยอ่มไม่อำจ เพ่ือจะน ำอนัตรำยออกไปได.้  อำหำรแมท้ั้ง  ๒  รวมกนั 
ยอ่มอำจแมเ้พ่ือจะรักษำ  ยอ่มอำจแมเ้พ่ือจะน ำอนัตรำยออกไป. 
 ถามว่า  ก็อะไรเล่ำ  ช่ือว่ำ  เป็นอนัตรำย ? 
 ตอบว่า  เตโชธำตุอนัเกิดแต่กรรม(คือปำจกเตโช). 
 จริงทีเดียว เม่ือวตัถุมีขำ้วสุกเป็นตน้ ไม่มีอยู ่ภำยในทอ้ง  กมัมชเตโช ตั้งขึ้น      ยอ่ม
จบัเอำ ซ่ึงเยื่อกระเพำะอำหำร,  ยอ่มยงับุคคลให้พูดว่ำ  ขำ้พเจ้ำหิวแลว้, จงให้ซ่ึงอำหำรแก่
ขำ้พเจำ้เถิด.  ในเวลำท่ีกินอำหำรแลว้  กมัมชเตโชนั้น ก็ปล่อยแลว้ ซ่ึงเยื่อกระเพำะอำหำร 
ยอ่มไปจบัเอำ ซ่ึงอำหำรท่ีเป็นวตัถุ,  ในครำวนั้น สัตว ์ยอ่มมีจิตสงบ. 
 เหมือนอยำ่งว่ำ ฉำยำรำกษส(รำกษสผูจ้บัสัตวเ์ขำ้ไปสู่เงำ)  จบัสัตวผ์ูเ้ขำ้ไปสู่เงำ  เอำ
ตรวนทิพยล่์ำมไว ้ เบิกบำนใจอยู่ ในท่ีอยู่ของตน มำแลว้ในเวลำหิว ย่อมกดักิน ท่ีศีรษะ,  
สัตวน์ั้น ยอ่มร้องเพรำะถูกกดักิน, พวกมนุษย ์ฟังซ่ึงเสียงร้องนั้น ยอ่มพำกนัมำ ในท่ีนั้น ๆ  
ด้วยคิดว่ำ  ในท่ีน้ี มีสัตว์ผู ้ได้ประสบทุกข์,  ฉำยำรำกษสนั้น ก็จับมนุษย์ ท่ีมำแล้ว ๆ                 
เคี้ยวกิน ยอ่มสบำยใจ ในท่ีอยู ่ ของตน, ค ำอุปมำเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบน้ี พึงทรำบอยำ่งน้ี. 
 ก็ เตโชธำตุอันเกิดแต่กรรม  เปรียบเหมือนฉำยำรำกษส,  เยื่อกระเพำะอำหำร 
เปรียบเหมือนสัตว์ท่ีถูกฉำยำรำกษสเอำตรวนทิพย์ล่ำมไว้ ,  วัตถุมีข้ำวสุกเป็นต้น                       
เปรียบเหมือนพวกมนุษยผ์ูม้ำอีก,  ควำมท่ีเตโชธำตุอันเกิดแต่กรรม  ปล่อยวตัถุไปแลว้ 
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ถือเอำซ่ึงเยื่อกระเพำะอำหำร เปรียบเหมือนฉำยำรำกษสลงมำ กดักิน ท่ีศีรษะ(ของสัตวผ์ูถู้ก
ตรวนทิพพ์ล่ำมไว)้,  เวลำท่ีบอกว่ำ  ขอท่ำนจงให้ ซ่ึงอำหำร  เปรียบเหมือนเวลำท่ีร้อง                 
ของสัตวผ์ูถู้กกดักินศีรษะ,  เม่ือเตโชธำตุ อนัเกิดแต่กรรม ปล่อยแลว้ซ่ึงเยื่อกระเพำะอำหำร                   
ไปจบัเอำวตัถุ สัตวท์ั้งหลำย  ก็มีจิตสงบ  เปรียบเหมือนเวลำท่ีฉำยำรำกษส จบัพวกมนุษย ์                 
ท่ีมำแลว้  ๆ   ดว้ยสัญญำนั้น เคี้ยวกิน สบำยใจในท่ีอยูข่องตน. 
 

ว่าด้วยอาหารหยาบและละเอียด 
ในอำหำรเหล่ำนั้น  ในวตัถุหยำบย่อมมีโอชำอ่อน,  ในวตัถุละเอียด โอชำย่อมมี

ก ำลงัแรง.  จริงทีเดียว คนกินอำหำรมีหญำ้กบัแก้และขำ้วสุกเป็นตน้(กุทฺรูส – หญำ้กบัแก้ 
เป็นภำษำท้องถ่ินมณฑลพำยบั จัดเป็นธัญญชำติประเภทพืชท่ีน ำมำปรุงเป็นอำหำรได้
เหมือนกบัธัญญชำติประเภทขำ้วสำลีเป็นตน้) โดยครู่เดียวเท่ำนั้น ก็ย่อมหิว, คนด่ืมเนยใส
เป็นตน้ ด ำรงอยู ่แมต้ลอดวนั ก็ยอ่มไม่อยำกขำ้วสุก.   

อน่ึง  ในเร่ืองน้ี  พึงทรำบ ควำมหยำบและละเอียด โดยอำศยักำรเทียบเคียงกนั. 
อธิบำยโดยพิศดำรว่ำ  เม่ือเทียบเคียง ซ่ึงอำหำรของพวกจระเขแ้ลว้  อำหำรของพวกนกยูง      
ก็ละเอียด.  ได้ยินว่ำ  พวกจระเข้ ย่อมกลืนกินก้อนหิน,  และก้อนหินเหล่ำนั้น ถึงท้อง               
ของพวกมนัแลว้ ยอ่มยอ่ยไป.   

พวกนกยูง ยอ่มเคี้ยวกิน ซ่ึงสัตวท์ั้งหลำยมีงูและแมลงป่องเป็นตน้.แต่เม่ือเทียบเคียง 
ซ่ึงอำหำรของพวกนกยูงแลว้  อำหำรของหมำป่ำ ก็ละเอียดกว่ำ(หรือเรียกว่ำ สุนขพฺยคฺฆ).  
ไดย้ินว่ำ  พวกหมำป่ำเหล่ำนั้น ยอ่มเคี้ยวกิน ซ่ึงเขำและกระดูกสัตวท์ั้งหลำย ท่ีท้ิงไวถึ้ง  ๓  
ปีได้,  ก็เขำและกระดูกสัตว์เหล่ำนั้ น เพียงเปียกน ้ ำลำย ของหมำป่ำเหล่ำนั้ นเท่ำนั้น                    
ก็ยอ่มอ่อน เหมือนเหงำ้มนั.   

เม่ือเทียบเคียง ซ่ึงอำหำร แม้ของหมำป่ำเหล่ำนั้ นแล้ว  อำหำรของพวกช้ำง                  
ก็ละเอียดกว่ำ,  เพรำะพวกชำ้งเหล่ำนั้น ยอ่มเคี้ยวกินก่ิงไมต้่ำง ๆเป็นตน้.   

อำหำรของพวกโคลำน วัวกระทิงและกวำงเป็นต้น ละเอียด กว่ำอำหำร                           
ของพวกชำ้ง,  ไดย้ินว่ำ พวกโคลำน ววักระทิงและกวำงเป็นตน้เหล่ำนั้น ยอ่มเคี้ยวกินใบไม้
ต่ำง ๆ เป็นตน้ ท่ีไม่แข็ง.   

อำหำรของพวกโคบ้ำน ละเอียด กว่ำอำหำร แม้ของสัตว์มีโคลำนเป็นต้ น        
เหล่ำนั้น,  พวกโคบำ้นเหล่ำนั้น ยอ่มเคี้ยวกินหญำ้สดและหญำ้แห้ง. 

อำหำรของพวกกระต่ำย ละเอียด กว่ำอำหำรของพวกโคบำ้นเหล่ำนั้น.   
อำหำรของพวกนก ละเอียด กว่ำอำหำรของพวกกระต่ำย. 
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อำหำรของพวกชนผูอ้ยูปั่จจนัตคำม ละเอียด กว่ำอำหำรของพวกนก.   
อำหำรของพวกผู ้กินบ้ำน(ผู ้เป็นใหญ่ในบ้ำน,นำยบ้ำน) ละเอียด กว่ำอำหำร                   

ของพวกชนผูอ้ยูปั่จจนัตคำม. 
  อำหำรของพระรำชำและรำชมหำอ ำมำตย ์ละเอียด กว่ำอำหำร  ของพวกผูกิ้นบำ้น. 
   อำหำรของพระเจ้ำจกัรพรรดิ ละเอียด กว่ำอำหำรของพระรำชำและรำชมหำ

อ ำมำตยแ์มเ้หล่ำนั้น. 
อำหำรของพวกภุมมเทวดำ ละเอียด กว่ำอำหำรของพระเจำ้จกัรพรรดิ.   
อำหำรของพวกจำตุมมหำรำชิกำ ละเอียด กว่ำอำหำรของพวกภุมมเทวดำ.   
ด้วยอำกำรอย่ำงน้ี  พึงให้พิสดำรไป จนถึง อำหำรของพวกปรนิมมิตวสวัตตี.                   

ก็อำหำรของพวกปรนิมมิตวสวตัตีเหล่ำนั้น ถึงซ่ึงกำรส้ินสุด    ว่ำ ละเอียดท่ีสุด. 
ว่าโดยลักขณาทิจตุกะ 

 โอชาลกฺขโณ  กพฬึกาโร  อาหาโร  กพฬิงกำรำหำร มีโอชำเป็นลกัษณะ   
รูปาหรณรโส  มีกำรน ำมำซ่ึงรูปเป็นกิจจรส   
อุปตฺถมฺภนปจฺจุปฏฺฐาโน  มีกำรอุปถมัภเ์ป็นอำกำรปัจจุปัฏฐำน   
กพฬ   กตฺวา  อาหริตพฺพวตฺถุปทฏฺฐาโน  มีวตัถุท่ีบุคคลพึงท ำให้เป็นค ำแลว้      กลืน
กินเป็นปทฏัฐำน. 

  

 ยาย โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ, ตสฺสา เอต  อธิวจนนฺติ.  
 สัตวท์ั้งหลำยย่อมยงัอตัตภำพให้เป็นไป เพรำะโอชำใด, นั่น เป็นช่ือของโอชำนั้น                
ท่ีเป็นเหตุยงัอตัตภำพของสัตวท์ั้งหลำยให้เป็นไป. 

ฏีกาจารย์อธิบำยว่ำ ในบทว่ำ โอชาลกฺขโณ  - มีโอชำเป็นลักษณะน้ี อธิบำยว่ำ              
คุณวิเศษอย่ำงหน่ึง อำศัยภูตรูปอยู่ อันเป็นสำระของรสท่ีแล่นไปตำมอวยัวะน้อยใหญ่  
สร้ำงก ำลังอุปัตถัมภ์ ช่ือว่ำ โอชำ. ก็ค  ำว่ำ กพฬิงกำรำหำรน้ี ท่ำนกล่ำว เพ่ือจะแสดง                     
ถึงโอชำพร้อมดว้ยวตัถุ.  

อำหำรอนัมีภำยใน ได้แลว้ซ่ึงอำหำรอนัมีภำยนอก เป็นปัจจยันั่นแหละ ย่อมยงัรูป
ให้เกิดขึ้น(พาหิร  อาหาร  ปจฺจย  ลภิตฺวา เอว อชฺฌตฺติกาหาโร รูป   อุปฺปาเทติ), ก็อำหำรอนัมี
ภำยในนั้น ช่ือว่ำ อำหำร เพรำะอรรถว่ำ ย่อมน ำมำซ่ึงรูป. ด้วยเหตุนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ                 
รูปาหรณรโส - มีกำรน ำมำซ่ึงรูปเป็นรส.              

เพรำะอำหำรน ำมำ ซ่ึง รูปเป็นรสนั่น เอง  จึง ช่ือว่ำ  มีกำรอุปัตถัมภ์  กำยน้ี                         
เป็นปัจจุปัฏฐำน  ดว้ยกำรยงัรูปอนัมีโอชำเป็นท่ี ๘ ให้เกิดขึ้น.  



94 

 

กิจคือกำรน ำมำซ่ึงรูป ของโอชำ อำศยัวตัถุภำยนอก เพรำะเหตุนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ 
อาหริตพฺพวตฺถุปทฏฺฐาโน  - มีวตัถุท่ีพึงกลืนกินเป็นปัจจุปัฏฐำน. 
 

๗.รูปชีวิตินทริยชาติ ๓ ปัจจัย 
๔๓.รูปชีวิตินทริยปัจจัย    ๔๔.อินทริยัตถิปัจจัย     ๔๕.อินทริยอวิคตปัจจัย 

 

ปัจจัย           รูปชีวิตินทรียใ์นปฏิสนธิกำล ปวตัติกำล ท่ีเขำ้ถึงฐีติขณะ               
เป็นปัจจยัโดยอนุปำลกสัตติ 

ปัจจยุปบัน กมัมชรูป  ๑๙ (เวน้ชีวิตรูป) คือกมัมชรูปท่ีเหลือ ๙ หรือ ๘ ท่ีตั้งอยูใ่นกลำป
เดียวกนักบัรูปชีวิตินทริยปัจจยั 

 

• อธิปติยฏฺเฐน อุปการกา อิตฺถินฺทฺริยปุริสินฺทฺริยวชฺชา วีสตินฺทฺริยา  อินฺทฺริยปจฺจโย. 
(เหมือน สห.อิน.) 

• ปจฺจุปฺปนฺนลกฺขเณน  อตฺถิภาเวน  ตาทิสสฺเสว  ธมฺมสฺส  อุปตฺถมฺภกตฺเตน            อุป
การโก  ธมฺโม อตฺถิปจฺจโย. (เหมือน สห.อตัถิ) 

• อตฺถิปจฺจยธมฺมาเอว อวิคตภาเวน อุปการกตฺตา อวิคตปจฺจโย. (เหมือน สห.อวิคต) 
 

พึงทราบความเป็นรูปชีวิตินทริยปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
กัมมชกลาป ๙ 
 ๑.จักขุทสกกลาป -   ฐีติขณชีวิตรูป ๑  ๙ รูปท่ีเหลือ มีจักขุปสำทเป็นต้น 
ท่ีตั้งอยู ่ในกลำปเดียวกนักบัปัจจยั.    ฯลฯ . 
 ๙.ชีวิตนวกกลาป –   ฐีติขณชีวิตรูป ๑  อวินิพโภครูป ๘ ท่ีเหลือ ท่ีตั้ งอยู่                  
ในกลำปเดียวกนักบัปัจจยั.  

 
อน่ึง วิสุทธิมคัคปกรณ์และมหำฏีกำ อธิบำยรูปชีวิตินทรียว่์ำ :             

สหชรูปานุปาลนลกฺขณ  ชีวิตินฺทฺริย , เตส  ปวตฺตนรส ,  เตส เยว ฐปนปจฺจุปฏฺฐาน  
ยาปยิตพฺพภูตปทฏฺฐาน . ฯลฯ น จ อนุปาลนปวตฺตนฐปนานุภาววิรหิต  ยถาวุตฺตกฺขเณ ตสฺส 
ตสฺส สาธนโตติ ทฏฺฐพฺพ .   

ชีวิตินทรีย์ มีกำรตำมรักษำสหชรูปคือรูปท่ีเกิดพร้อมกันกับตน เป็นลักษณะ, 
ชีวิตินทรียน์ั้น ช่ือว่ำ ตำมรักษำ โดยควำมเป็นเหตุแห่งกำรเป็นไป ของกมัมชรูป แมท่ี้ตั้งอยู่
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ชั่วขณะ ตำมสมควรแก่ตน,  เพรำะเหตุนั้น จึงช่ือว่ำ มีกำรตำมรักษำสหชรูปเป็นลกัษณะ.          
ก็กรรมเท่ำนั้น ยอ่มไม่เพียงพอ เพ่ือจะเป็น เหตุตั้งอยู ่ของกมัมชรูปทั้งหลำย เหมือนอำหำร
เป็นต้น ย่อมไม่เพียงพอ เพ่ือจะเป็น เหตุตั้งอยู่ ของอำหำรชรูปเป็นต้น. เพรำะเหตุไร ?
เพรำะกรรมไม่มีอยู ่ในขณะนั้น.  

มีกำรให้สหชรูปทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น เ ป็นไป เป็นรส, มีควำมเป็นเหตุตั้ งอยู่                         
แห่งสหชำตรูปเหล่ำนั้นนัน่แหละ เป็นปัจจุปัฏฐำน, มีภูตรูปทั้งหลำย อนัตน พึงให้เป็นไป 
คือพึงให้ด ำเนินไป ดว้ยอ ำนำจตำมรักษำ เป็นปทฏัฐำน ของรูปชีวิตินทรียน้ี์.  

ก็ ชีวิตินทรียน์ั้น แมเ้ม่ือมีกำรกระท ำ อนัมีกำรตำมรักษำเป็นลกัษณะเป็นต้น(คือ รส 
ปัจจุปัฏฐำนและปทฏัฐำน) ก็ย่อมตำมรักษำ ซ่ึงสหชำตรูปทั้งหลำย ในขณะท่ียงัมีสหชำต
รูป  ท่ีตนพึงตำมรักษำเท่ำนั้น เหมือนอย่ำง น ้ ำ ตำมรักษำ ไม้น ้ ำ มีอุบลเป็นต้น ฉะนั้น. 
ควำมว่ำ เม่ือไมน้ ้ำ มีอุบลเป็นตน้ ท่ีน ้ำพึงตำมรักษำไม่มี  น ้ำจะพึงตำมรักษำ อะไรกนัเล่ำ.  

อน่ึง ย่อมรักษำ ซ่ึงธรรมทั้งหลำย แม้ท่ีเกิดแต่ปัจจัย ตำมควรแก่ตน เหมือนดัง                   
พ่ีเล้ียง ยอ่มเล้ียง ซ่ึงกุมำร ฉะนั้น.  

อน่ึง ยอ่มเป็นไป เอง โดยสัมพนัธ์กบัธรรมท่ีตนให้เป็นไป เหมือนนำยเรือ ฉะนั้น.  
ย่อมไม่เป็นไป เหนือจำกภงัคะ, เพรำะควำมไม่มีแห่งตนและธรรมทั้งหลำยท่ีตน     

พึงให้เป็นไป. เพรำะเหตุนั้น กมัมชรูป ท่ีเน่ืองดว้ยชีวิตินทรีย ์จึงไม่ตั้งอยูต่ลอดกำลทั้งปวง. 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ในภงัคกัขณะ, เพรำะตนก ำลงัแตกท ำลำยไปเอง, เปรียบเหมือนไส้

และน ้ำมนั ก ำลงัส้ินไป ยอ่มไม่ด ำรง ซ่ึงเปลวประทีปไวไ้ด ้ฉะนั้น.  
พึงทรำบว่ำ ก็ ชีวิตินทรีย ์ไม่เวน้จำกอำนุภำพในกำรตำมรักษำ กำรให้สหชำตรูป

เป็นไป และควำมเป็นเหตุตั้งอยู่  เพราะให้ส าเร็จกิจนั้น ๆ  ในขณะ ตำมท่ีกล่ำวแล้ว.                     
อธิบายว่า เพรำะให้ส ำเร็จกิจนั้น ๆ  มีกำรตำมรักษำสหชำตรูป เป็นตน้. และกำรให้ส ำเร็จ  
กิจนั้น ก็โดยภำวะท่ีเป็นปัจจัย แก่ควำมพิเศษคือภำวะท่ีเป็นอยู่. จริงทีเดียว รูปท่ีเน่ือง               
ด้วยอินทรีย ์มีควำมแตกต่ำง จำกรูปของคนตำย ท่ีชีวิตินทรีย ์กมัมชรูปและภูตรูปท่ีผูกพนั
ตำมกมัมชรูปนั้น  ก็มีควำมแตกต่ำงจำกรูป ท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐำนเป็นตน้ ท่ีชีวิตินทรียน์ั้น,  

พึงทรำบว่ำ ชีวิตินทรีย ์ เป็นเหตุ แห่งควำมตั้งอยูช่ัว่ขณะเท่ำนั้น อยำ่งเดียว ก็หำไม่, 
ยงัเป็นเหตุ แมแ้ห่งกำรเขำ้ไปตดัขำดควำมไม่ขำดสำยด้วย, เม่ือถือเอำควำมโดยประกำร
นอกจำกน้ี  มรณะ เพรำะอำยุกขยะ ก็ไม่ควรยุติได.้ 
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ภาวรูปทั้ง ๒ เป็นอินทรีย์ แต่ไม่เป็นอินทริยปัจจัย ดังในวสุิทธิมัคคปกรณ์ว่า : 
  

 อิตฺถิภาวลกฺขณ  อิตฺถินฺทฺริย , อิตฺถีติ ปกาสนรส , อิตฺถิลิงฺ คนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน                        
การณภาวปจฺจุปฏฺฐาน . ปุริสภาวลกฺขณ  ปุริสินฺทฺริย , ปุริโสติ ปกาสนรส ,  ปุริสลิงฺคนิมิตฺต-
กุตฺตากปฺปาน  การณภาวปจฺจุปฏฺฐาน . ตทุภยมฺปิ กายปฺปสาโท วิย สกลสรีร  พฺยาปกเมว,                  
น จ กายปฺปสาเทน ฐิโตกาเส ฐิตนฺติ วา อฏฺฐิโตกาเส ฐิตนฺติ วา วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ, 
รูปรสาทโย  วิย อญฺญมญฺญ  สงฺกโร นตฺถิ.  

 อิตฺถีภาวลกฺขณ   อิตฺถินฺทฺริย    อิตถินทรีย์ มีอิตถีภำวะ คือมีเหตุเป็นไปแห่งอิตถี
ศพัทแ์ละแห่งควำมรู้ว่ำอิตถีเป็นลกัษณะ   

อิตฺถีติ  ปกาสนรส   มีกำรประกำศซ่ึงสันดำนท่ีประกอบ                      ดว้ย
อิตถีภำวลกัษณะนั้น ว่ำเป็นหญิง เป็นกิจจรส  

 อิ ตฺถีลิ งฺคนิมิตฺตกุ ตฺตากปฺปาน   การณภาวปจฺจุปฏฺฐาน   มีควำมเป็นเหตุ                         
แห่งอิตถีลิงคะคือสัณฐำนของหญิงมีควำมเป็นผูมี้ไหล่กลมเป็นตน้ แห่งอิตถีนิมิตตะคือ
เป็นปัจจยัแก่สัญญำท่ีจ ำว่ำเป็นหญิงมีควำมเป็นผูไ้ม่มีหนวดเครำเป็นตน้ แห่งอิตถีกุตตะคือ
กำรกระท ำของหญิงมีกำรเล่นดว้ยกระด้งและสำกเป็นตน้ ในกำลท่ีเป็นเด็ก  และแห่งอิตถี
อากัปปะคืออำกำรมีกำรเดินเป็นตน้ ท่ีไม่องอำจของหญิง เป็นอำกำรปัจจุปัฏฐำน. 

จตุมหาภูตปทฏฺฐาน   มีมหำภูตรูป  ๔  เป็นปทฏัฐำน. 
 

ปุริสภาวลกฺขณ   ปุริสินฺทฺริย    ปุริสินทรีย์  มีปุริสภำวะคือมีเหตุเป็นไปแห่งปุริส
ศพัทแ์ละแห่งควำมรู้ว่ำปุริส เป็นลกัษณะ 

ปุริโสติ  ปกาสนรส     มีกำรประกำศซ่ึงสันดำนท่ีประกอบ                      ดว้ย
ปุริสภำวลกัษณะนั้น ว่ำเป็นชำย เป็นกิจจรส   

ปุริสลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปาน   การณภาวปจฺจุปฏฺฐาน    มีควำมเป็นเหตุแห่ง         
ปุริสลิงคะ ปุริสนิมิตตะ ปุริสกุตตะและปุริสอำกปัปะ เป็นอำกำรปัจจุปัฏฐำน. 

จตุมหาภูตปทฏฺฐาน   มีมหำภูตรูป  ๔  เป็นปทฏัฐำน. 
  
อินทรีย์ทั้ ง  ๒ อย่ำงนั้ น ซึมซำบไป ตลอดสรีระทั้ ง ส้ินทีเดียว เหมือนอย่ำง                               

กำยประสำท, แต่ยอ่มไม่ถึง ซ่ึงภำวะท่ีจะกล่ำวได้ว่ำ  ตั้งอยู ่ในโอกำสท่ีกำยประสำทตั้งอยู่ 
หรือว่ำ ตั้งอยู่ ในโอกำส ท่ีกำยประสำทไม่ได้ตั้งอยู่, ควำมระคน ซ่ึงกนัและกนั ย่อมไม่มี 
เหมือนอยำ่งกบั รูปและรสเป็นตน้ ฉะนั้น. 



97 

 

มหาฏีกาอธิบายว่า   อิตฺถิยา  ภาโว,   อิตฺถี”ติ  วา  ภวติ  เอเตน จิตฺต , อภิธานญฺจาติ  
อิตฺถีภาโว,  ต   ลกฺขณ   เอตสฺสาติ  อิตฺถีภาวลกฺขณ . ฯลฯ.                     

ช่ือว่ำ อิตถีภาวะ เพรำะอรรถว่ำ รูปเป็นเหตุเป็นไป แห่งอิตฺถีศพัท์(๑), หรือควำมรู้
ว่ำหญิง ย่อมมี ด้วยรูปนั่น เพรำะเหตุนั้น รูปนั่น ช่ือว่ำ อิตถีภาวะ(รูปเป็นเหตุมีความรู้ว่ำ 
เป็นอิตถี),   และศพัท์ ว่ำอิตถี ย่อมมี ด้วยรูปนั่น เพรำะเหตุนั้น รูปนั่น ช่ือว่ำ อิตถีภาวะ                  
( รูปเ ป็นเหตุ มี ศัพท์ ว่ำ อิตถี) (๒) ,  อิตถีภำวะ ทั้ ง  ๒ วิ เครำะห์นั้ น  เ ป็นลักษณะ                               
ของอิตถินทรียน้ี์  เพรำะเหตุนั้น อิตถินทรียน้ี์ ช่ือว่ำ มี อิตถีภาวะเป็นลักษณะ.  

 

ภวนฺติ ปวตฺตนฺติ สทฺทพุทฺธิโย เอเตนำติ ภาโว.(ปรมตฺถทีปนีฏีกำ หนำ้ ๒๖๐) 
ศพัท์และควำมรู้ ย่อมเป็นไป ด้วยรูปน้ี เพรำะเหตุนั้น รูปน้ี ช่ือว่ำ ภาวะ.(รูปท่ีเป็น

เหตุเป็นไปแห่งอิตถีปุริสศพัทแ์ละแห่งควำมรู้ว่ำ อิตถี,ปุริส) 
 

ภาวรูป  นาม ภวติ เอเตน อิตฺถำทิอภิธำน ,พุทฺธิ จำติ กตฺวำ.ต  ปเนต  กำยินฺทฺริย   วิย 
สกลสรีร  ผริตฺวำ ติฏฺฐติ.    (วิภำวินีฏีกำ หนำ้ ๒๗๒) 

ช่ือว่า ภาวรูป เพรำะอธิบำยว่ำ ศพัท์มีอิตถีศพัท์เป็นตน้ และควำมรู้ว่ำอิตถีเป็นตน้ 
ยอ่มเป็นไป ดว้ยรูปน้ี.ก็ ภำวรูปน้ีนั้น ตั้งอยู ่แผ่ไป ตลอดสรีระทั้งส้ิน ดุจกำยินทรีย.์ 

 

ส่วน ในวิภำวินีฏีกำว่ำ : อิตฺถิยา ภาโว อิตฺถตฺต . ปุริสสฺส ภาโว ปุริสตฺต . ตตฺถ                       
อิตฺถิลิงฺคนิมิตฺตกุตฺตากปฺปเหตุภาวลกฺขณ  อิตฺถตฺต , ปุริสลิงฺคาทิเหตุภาวลกฺขณ  ปุริสตฺต .  

รูปเป็นเหตุเป็นไป แห่งอิตฺถีศพัท์ ช่ือว่ำ อิตถีภาวะ. ภำวะแห่งชำย ช่ือว่ำ ปุริสภาวะ.                      
ในภำวรูปทั้ง ๒ เหล่ำนั้น อิตถีภาวะ มีควำมเป็นเหตุแห่งอิตถีลิงคะ อิตถีนิมิตตะ อิตถีกุตตะ 
และอิตถีอำกัปปะ เป็นลักษณะ. ปุริสภาวะ มีควำมเป็นเหตุ แห่งปุริสลิงคะเป็นต้น                      
เป็นลกัษณะ. 

 

(มหาฏีกา)  เพรำะอิตถินทรีย์ มีอิตถีภำวะเป็นลักษณะนั้นนั่นแหละ อิตถินทรีย์                 
ย่อมเป็น เหมือนดัง ประกำศสันดำน อันประกอบด้วยอิตถีภำวะนั้นว่ำ “เป็นหญิง”                     
เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวว่ำ “มีการประกาศว่าเป็นหญิง เป็นรส”.  

(นัยแรก)ควำมเป็นผูมี้ไหล่กลมกลึง และควำมเป็นผูมี้มือและเทำ้เป็นตน้ไม่องอำจ 
ช่ือว่ำ  อิตถีลิงคะ.     

ควำมเป็นผูมี้เน้ือถนัไม่ล ่ำสัน(ถนม สาวิสทตา),  
ควำมเป็นผูไ้ม่มีหนวดเครำ(นิมฺมสฺสุทาฐิตา),   
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กำรผูกผม, และกำรนุ่งผำ้ (ไม่เหมือนชำย)ช่ือว่ำ  อิตถีนิมิตตะ เพรำะเป็นปัจจยั              
แก่ควำมรู้ว่ำ“เป็นหญิง”("อิตฺถี"ติ สญฺชำนนสฺส ปจฺจยภำวโต อิตฺถีนิมิตฺต , มหำฏีกำ).      

กำรเล่น ด้วยกระด้งและสำก เป็นต้น, กำรกรอด้ำย ด้วยดินเหนียวและเปรียง               
(มตฺติกตกฺเกน ,ในอัฏฐสำลินีเป็น วากฺเกน) แม้ในเวลำท่ีเป็นเด็ก ช่ือว่ำ  อิตถีกุตตะ,                
ควำมว่ำ  อิตถีกิริยำ.          

อำกำร มีกำรยืนและกำรเดินเป็นต้นไม่องอำจ ช่ือว่ำ  อิตถากัปปะ.(นัยแรกน้ี                     
ตรงกบัในอฏัฐสำลินี).     

(มหาฏีกา) อีกนัยหนึ่ง: ช่องมูตร ของหญิงทั้งหลำย ช่ือว่ำ  อิตถีลิงคะ (อิตฺถีน                 
มุตฺตกรณ  อิตฺถีลิงฺค ).    

ช่ือว่ำ อิตถีนิมิตตะ  เพรำะประสงคใ์นเสียง (สราธิปฺปายา อิตฺถีนิมิตฺต ).  
กิริยำ มีกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง กำรเคี้ยวและกำรบริโภคเป็นตน้ท่ีไม่องอำจ ช่ือว่ำ 

อิตถีกุตตะ (อวิสทฏฺฐานคมนนิสชฺชาขาทนโภชนาทิก   อิตฺถีกุตฺต ).    
ทรวดทรงของหญิง ช่ือว่ำ อิตถีอากัปปะ (อิตฺถีสณฺฐาน  อิตฺถากปฺโป).  
 

ส่วน ในวิภำวินีฏีกำว่ำ : ตตฺถ อิตฺถีน  องฺคชาต  อิตฺถิลิงฺค . สราธิปฺปายา  อิตฺถินิมิตฺต  
“อิตฺถี”ติ สญฺชานนสฺส ปจฺจยภาวโต. อวิสทฐานคมนนิสชฺชาทิอิตฺถิกุตฺต . อิตฺถิสณฺฐาน                    
อิตฺถากปฺโป. ปุริสลิงฺคาทีนิปิ วุตฺตนเยน ทฏฺฐพฺพานิ.   

ในลิงคะเป็นตน้เหล่ำนั้น  องคชำต แห่งหญิงทั้งหลำย ช่ือว่ำ อิตถีลิงคะ.    
ช่ือว่ำ  อิตถีนิ มิตตะ   เพรำะประสงค์ในเสียง  เหตุ เพรำะควำมเป็นปัจจัย                             

แก่ควำมรู้ว่ำ เป็นหญิง.   
อำกำร มีกำรยืน กำรเดิน และกำรนัง่ เป็นตน้ท่ีไม่เร็ว ช่ือว่ำ อิตถีกุตตะ.  
สัณฐำนแห่งหญิง ช่ือว่ำ อิตถีอากัปปะ .  
แมปุ้ริสลิงคะเป็นตน้ ก็พึงทรำบ ตำมนยัท่ีกล่ำวแลว้. (ตรงกบั มหำฏีกำนยัท่ี ๒)  
 
อฏฺฐกถาย  ปน อญฺญถา อิตฺถิลิงฺคาทีนิ วณฺณิตานิ. ต  ปน เอว  สงฺคเหตฺวา วทนฺติ :-  

“ลิงฺค  หตฺถาทิสณฺฐาน   นิมิตฺต  มิหิตาทิก  
     กุตฺต  สุปฺปาทินา กีฬา   อากปฺโป คมนาทิก . 
ส่วน ในอรรถกถำอฏัฐสำลินี ท่ำนพรรณนำ  อิตถีลิงคะเป็นตน้                              โดย

ประกำรอ่ืน. ก็ อำจำรยท์ั้งหลำย ประมวล ซ่ึงค ำในอรรถกถำนั้น ยอ่มกล่ำว อยำ่งน้ีว่ำ :-  
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ลิงคะ ไดแ้ก่ สัณฐำน มีมือเป็นตน้  นิมิตตะไดแ้ก่ อำกำรท่ียิม้ เป็นตน้  กุตตะ ไดแ้ก่ 
กำรเล่น ด้วยกระด้ง เป็นต้น  อากัปปะ ได้แก่ กริยำท่ีเดินเป็นต้น ดังน้ี. (ตรงกบั
มหำฏีกำนยัท่ี ๑ ) 
 
(มหาฏีกา) ท่ำนอำจำรย์กล่ำวว่ำ  “มีความเป็นเหตุแห่งอิตถีลิงคะ อิตถีนิมิตตะ        

อิตถีกุตตะ และอิตถีอากัปปะ เป็นปัจจุปัฏฐาน”   เพรำะกระท ำอธิบำยว่ำ  ก็ อิตถีลิงคะ            
เป็นต้น เหล่ำน้ี แม้เกิดขึ้น ด้วยปัจจัย มีกรรมเป็นต้น ตำมสมควร แก่ตน  ก็เป็นอำกำร                
แห่งอิตถีลิงคะเป็นตน้นั้น ๆ  (อิตถีลิงคะเป็นตน้ เหล่ำน้ี)ยอ่มเกิดขึ้น ในสันดำน                 อนั
ประกอบพร้อมดว้ยอิตถินทรีย ์ โดยมาก(เยภุยฺเยน, ค ำน้ีไม่ปรำกฏ ในมูลฏีกำ แต่ปรำกฏใน
อนุฏีกำ ) นั่นเอง เพรำะเหตุนั้น อิตถินทรีย ์จึงเป็นกำรณะ แห่งอิตถีลิงคะเป็นตน้เหล่ำนั้น.
(ในเร่ืองน้ีมี ในมูลฏีกำ) 

 

ส่วนในวิภำวินีฏีกำว่ำ : แมภ้ำวรูปทั้ง ๒ ก็มีควำมเป็นใหญ่ ในอิตถีลิงคะเป็นต้น 
เพรำะยงัอิตถีลิงคะเป็นต้นเหล่ำนั้น แม้เกิดขึ้น ด้วยปัจจัยทั้งหลำย ตำมสมควรแก่ตน                 
ให้เกิดขึ้ น โดยอำกำรนั้น ๆ คือโดยอำกำรมีอิตถีลิงคะเป็นต้น โดยมำก( เยภุยฺเยน)                         
ในสันดำนท่ีเป็นไปกบัภำวรูป นัน่เอง,     

 

(มหาฏีกา)  แต่ว่ำ มิได้ มีควำมเป็นใหญ่ โดยควำมเป็นอินทริยปัจจัย, ถามว่า                       
เพรำะเหตุไร ภำวรูปทั้ง ๒ จึงไม่มีควำมเป็นอินทริยปัจจยั ตอบว่า เพรำะอิตถีลิงคะเป็นตน้ 
มิไดมี้ ในปฏิสนธิขณะ (ค ำอธิบำย เหมือนกนักบัปัฏฐำนอรรถกถำ) 

ก็ ท่ำนกล่ำวว่ำ  ในอิตถินทรีย์นั้น เป็นอินทรีย์ โดยภำวะท่ีเป็นอธิบดี กล่ำวคือ       
ภำวะท่ีเป็นกำรณะ(การณภาวสงฺขาเตน อธิปติภาเวน) ในอิตถีลิงคะเป็นต้นนั่นเอง.                     
(ในเร่ืองน้ีมี ในมูลฏีกำ) 

เพรำะไม่ท ำ ปัจจัยแก่ รูป อันเป็นอำกำรของอิตถีลิงคะเป็นต้น ให้ เกิดขึ้ น                            
โดยประกำรอ่ืน(จำกอำกำรของอิตถีลิงคะเป็นตน้) ในสันดำน อนัประกอบดว้ยอิตถินทรีย ์
และเพรำะกำรยึดถือคือควำมเป็นไปแห่งจิตว่ำ เป็นหญิง เป็นปัจจยั แก่รูปทั้งหลำยมีอำกำร
ของอิตถีลิงคะเป็นตน้เหล่ำนั้น.(มีในมูลฏีกำ) 

ก็  เพรำะว่ำ อิตถินทรีย์ มิได้ย ังรูปทั้ งหลำย  แม้ในภำวทสกะให้เกิด(ชนก ),                                              
ทั้งมิได้ ตำมรักษำ(อนุปาลก ), หรืออุปัตถมัภ์(อุปตฺถมฺภก ),  และไม่ยงักลำปรูปทั้งหลำย 
เห ล่ำ อ่ืนให้ เ กิด ,  เพรำะ เหตุนั้ น  อิต ถินทรีย์นั้ น  จึ ง มิได้ตรัสไว้ ในพระบำลีว่ำ                                  
“เป็นอินทริยปัจจัย อัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัย” เหมือนอย่ำงชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย                               
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แก่กลำปรูปของตน  หรือ เหมือนอย่ำง อำหำรเป็นปัจจัย  แก่รูปกลำปอ่ืน.(ในเร่ืองน้ีมี                   
ในมูลฏีกำ) 

ก็ อิตถินทรีย์และปุริสินทรียเ์หล่ำน้ี เป็นพีชะ(เหตุ) แก่อิตถีลิงคะและปุริสลิงคะ   
เป็นต้นเหล่ำใด,  อิตถินทรีย์และปุริสินทรีย์เหล่านั้น ย่อมนับ ว่าเป็นปกตูปนิสสยะ                        
แก่อิตถีลิงคะและปุริสลิงคะเป็นต้นเหล่านั้น โดยสุตตันติกปริยาย  (ปัฏฐำนอรรถกถำ 
อำหำรปัจจยันิทเทส). 

  อินทรียท์ั้ง ๒ น้ีนั้น เพรำะไม่เป็นไปพร้อม ในสันดำนเดียวกนั โดยมีพระวจนะ
เป็นต้นว่ำ “ยสฺส อิตฺถินฺทฺริย  อุปฺปชฺชติ, ตสฺส ปุริสินฺทฺริย   อุปฺปชฺชตีติ ? โน ” ถำมว่ำ                    
“อิตถินทรีย ์ก ำลงัเกิดขึ้น แก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย ์  ก็ก ำลงัเกิดขึ้น แก่บุคคลนั้น หรือ  ?   
ตอบว่ำ  หำมิได้”   ดงัน้ี, เพรำะเหตุนั้น พึงทรำบว่ำ แมส้ ำหรับอุภโตพฺยญัชนกะ ก็ย่อมมี 
อินทรียเ์ดียวเท่ำนั้น ในขณะเดียว.  

ส่วน อำจำรยท์ั้งหลำยเหล่ำใด ย่อมกล่ำวว่ำ “ควำมเป็นไปโดยเอกเทศ แห่งสรีระ 
เป็นภำวรูป”,  เพ่ือจะแสดงว่ำ  ค  ำนั้น แม้ของท่ำนอำจำรย์ทั้งหลำย เหล่ำนั้น เป็นมิจฉำ  
ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวว่ำ “อินทรีย์ทั้ง  ๒  อย่างนั้น ซึมซาบไป ตลอดสรีระทั้งส้ินทีเดียว 
เหมือนอย่าง กายปสาท”  เ ม่ือจะห้ำมเสีย ซ่ึงควำมสงสัยว่ำ ถ้ำหำก เป็นอย่ำงนั้ น                     
ควำมระคนกนั ด้วยกำยปสำท ก็พึงมี จึงได้กล่ำวค ำเป็นตน้ว่ำ  “แต่ ย่อมไม่ถึง ซ่ึงภาวะที่  
จะกล่าวได้ว่า  ตั้งอยู่   ในโอกาส  ที่กายประสาทตั้งอยู่ ” ดังน้ี.  ค  ำ ของท่ำนอำจำรยน์ั้น                
มีอธิบำยว่ำ  :  ยอ่มไม่ถึง ซ่ึงภำวะท่ีควรจะกล่ำวว่ำ ตั้งอยู ่ในโอกำส ท่ีกำยปสำทไม่ไดต้ั้งอยู ่
เพรำะควำมเป็นธรรมชำติซึมซำบไปตลอดสรีระทั้งส้ิน แมก้็จริง, โดยท่ีแท ้                 ก็
ยอ่มไม่ถึง ซ่ึงภำวะท่ีควรจะกล่ำวแมว่้ำ  ตั้งอยู ่ในโอกำส ท่ีกำยปสำทตั้งอยู ่ เพรำะควำมมีท่ี
อำศยัต่ำงกนั  ก็ ค  ำน้ีนัน่เทียว  เป็นนิปปริยำยกถำ ในขอ้น้ี.   

ด้วยค ำว่ำ  “เหมือนกับรูปและรส  เ ป็นต้น” น้ี   ท่ำนอำจำรย์ ย่อมแสดงว่ำ                          
ความระคนกัน  ย่อมไม่มี แมใ้นรูปทั้งหลำยอนัมีท่ีอำศยัอยำ่งเดียวกนั เพรำะควำมต่ำงกนั
โดยลกัษณะ, จะป่วยกล่ำวไปไย ถึงสภำวะแห่งรูป อนัมีท่ีอำศยัต่ำงกนัเล่ำ. 
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บัดนี้ เพื่อประโยชน์ ต่อการกระตุ้นญาณ ในภาวรูปทั้ง ๒ เหล่านี้        บัณฑิต 
พึงทราบ การวินิจฉัย แห่งอิตถินทรีย์เป็นต้น อีก ในคัมภีร์ธัมมสังคณีพร้อมทั้ง
อรรถกถา ช่ือว่า อัฏฐสาลินี นั้น ต่อไป. 

๖๓๒.กตม  ต  รูป  อิ ตฺ ถินฺ ทฺ ริย   ? ย  อิ ตฺ ถิยำ  อิ ตฺ ถิลิ งฺค  อิ ตฺ ถินิมิตฺต  อิ ตฺ ถิกุตฺต                              
อิตฺถากปฺโป อิตฺถตฺต  อิตฺถิภาโว,  อิท  ต  รูป  อิตฺถินฺทฺริย . 

๖๓๓.กตม  ต  รูป  ปุริสินฺทฺริย    ? ย   ปุริสสฺส ปุริสลิงฺค  ปุริสนิมิตฺต  ปุริสกุตฺต                            
ปุริสำกปฺโป ปุริสตฺต  ปุริสภำโว, อิท  ต   รูป  ปุริสินฺทฺริย  . (ธมฺมสงฺคณิ) 

 

รูป ท่ีเรียกว่ำ อิตถินทรีย์ นั้น เป็นไฉน ? 
 สัณฐานหรือองคชาตของหญิง  นิ มิต ท่ี เ ป็น ปัจจัย แก่ก ำร รู้ ว่ ำ เ ป็ นหญิ ง                       
กิริยาของหญิง   อาการหรือสัณฐานของหญิง  ความเป็นหญิง  ภาวะแห่งหญิง  ของหญิง 
ยอ่มมี ด้วยเหตุใด, รูปนี้นั้น เรียกว่า อิตถินทรีย์. 
 รูป ท่ีเรียกว่ำ ปุริสินทรีย์ นั้น เป็นไฉน ? 
 สัณฐำนหรือองคชำตของชำย   นิมิตท่ีเป็นปัจจยัแก่กำรรู้ว่ำเป็นชำย                  กิริยำ
ของชำย   อำกำรหรือสัณฐำนของชำย  ควำมเป็นชำย  ภำวะแห่งชำย ของชำย  ยอ่มมี  ดว้ย
เหตุใด, รูปน้ีนั้น เรียกว่ำ ปุริสินทรีย.์ 

 

อรรถกถาอิตถินทริยนิทเทส 
 ๖๓๒. ในนิทเทสแห่งอิตถินทรีย.์ 

บทว่ำ  ย  – ด้วยเหตุใด  เป็นกรณวจนะ(คือตติยำวิภัตติ),  ในข้อน้ี อธิบำยว่ำ                         
อิตถีลิงคะเป็นตน้ ของหญิง  ยอ่มมี ด้วยเหตุคือรูปใด.(เยน กำรเณน) 
 ในบรรดำบททั้ งหลำยเหล่ำนั้ น บทว่ำ  ลิ งฺค  ได้แก่  สณฺฐาน  คือทรวดทรง.                      
จริงทีเดียว สัณฐำณ แห่งอวัยวะทั้ งหลำยมีมือ เท้ำ   คอ และอุระเป็นต้น ของหญิง                       
ยอ่มไม่เป็น เหมือนของชำย.  เพรำะว่ำ กำยท่อนล่ำง ของหญิงทั้งหลำย ยอ่มมีควำมล ่ำสัน, 
กำยท่อนบน ไม่ล ่ำสัน. มือและเทำ้ เล็ก, ใบหนำ้เล็ก. 
 ลิงฺเคติ คเมติ โพเธตีติ ลิงฺค .(ลิงฺค คมเน) 
 ช่ือว่ำ ลิงค์ เพรำะอรรถว่ำ เป็นสัณฐำนท่ียงับุคคลให้รู้ถึงหญิงหรือชำย 
 บทว่ำ  นิมิตฺต  ได้แก่ สญฺชานน  คือเคร่ืองหมำยอันเป็นเคร่ืองรู้(สญฺชำนนฺติ                    
เอเตนำติ สญฺชานน  ,อุปลกฺขณ ,มูลฏีกำ). จริงทีเดียว เน้ืออก(อุรม ส ) ของหญิงทั้งหลำย                  
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ไม่ล ่ำสัน(อวิสท ), ใบหน้ำ ไม่มีหนวดและเครำ,  แมก้ำรรัดผมและกำรนุ่งผำ้ ก็ย่อมไม่เป็น
เหมือนของพวกบุรุษ.   

บทว่ำ  กุตฺต  ไดแ้ก่ กิริยา คือกำรกระท ำ. เพรำะว่ำ  พวกหญิง ในเวลำท่ีเป็นเด็ก(ทหร
กาเล)  ยอ่มเล่น ดว้ยกระดง้และสำกเล็กๆ, ยอ่มเล่น ตุ๊กตำสวยงำม, ช่ือว่ำ ยอ่มกรอ  ซ่ึงดำ้ย 
ดว้ยดินเหนียวและเปลือกไม(้มตฺติกวากฺเกน). 
 บทว่ำ  อากปฺโป ไดแ้ก่  คมนาทิอากาโร คืออำกำรมีกำรเดินเป็นตน้ .  อธิบำยว่ำ หญิง
ทั้งหลำย เม่ือเดิน ยอ่มเดิน ไม่องอำจ,  เม่ือยืน,  เม่ือนอน,  เม่ือนัง่,  เม่ือเคี้ยวกิน,                   ก็
ย่อมยืน  นอน นั่ง  เคี้ยวกิน ไม่องอำจ,  เม่ือบริโภค ก็ย่อมบริโภค ไม่องอำจ.  จริงทีเดียว  
ชนทั้งหลำย เห็นแลว้ แมซ่ึ้งบุรษ ผูไ้ม่องอำจ ก็ยอ่มพูดว่ำ "บุรุษคนน้ียอ่มเดิน,  ยืน,  นอน,  
นัง่, เคี้ยวกิน,  บริโภค เหมือนอยำ่ง มำตุคำม"  ดงัน้ี. 
 บทว่ำ  อิตฺถตฺต   อิตฺถีภาโว   - ควำมเป็นหญิง ภำวะแห่งหญิง  แม้บททั้ ง ๒ น้ี                      
มีอรรถอย่ำงเดียวกัน,  ควำมว่ำ เป็นสภำวะแห่งหญิง(อิตฺถีสภาโว).  ก็ อิตถีสภำวะน้ี                     
เกิดแต่กรรม  ตั้งขึ้นในปฏิสนธิกำล.  ส่วน อิตถีลิงคะเป็นตน้ ไม่ตั้งขึ้น ในปฏิสนธิกำล 
ดุจ อิตถินทรีย์  แต่ ว่ำ  อำศัย  ซ่ึง อิตถินทรีย์ ตั้ งขึ้ นในปวัตติกำล.  เหมือนอย่ำงว่ำ                        
เม่ือวีชะ(เมล็ดพืช) มีอยู ่ ตน้ไม ้อำศยัซ่ึงวีชะ เพรำะวีชะเป็นปัจจยั จึงเจริญเติบโต สมบูรณ์
ด้วยก่ิงและคำคบ ท ำช่องว่ำงให้เต็ม ตั้งอยู่ ฉันใด, เม่ืออิตถินทรีย ์กล่ำวคืออิตถีภำวะ มีอยู่  
อิตถีลิงคะเป็นตน้  ก็ยอ่มมีฉันนั้นเหมือนกนั.   

ก็  อิตถินทรีย์เปรียบเหมือนวีชะ,  อิตถีลิงคะเป็นต้น  อาศัย ซ่ึงอิตถินทรีย์                        
ย่อมตั้งขึ้น ในปวัตติกำล  เปรียบเหมือน ต้นไม้ตั้ งอยู่ อำศัย ซ่ึงวีชะจึงเจริญเติบโต                      
ท ำช่องว่ำงให้เต็ม  ฉะนั้น.(ควำมว่ำ อิตถีลิงคะเป็นตน้ แมเ้กิดขึ้น ตั้งอยู่ ด้วยปัจจยั มีกรรม 
จิต อุตุและอำหำร ของตน ๆ  ก็เป็นอำกำรแห่งอิตถีลิงคะเป็นตน้นั้น ๆ  (อิตถีลิงคะเป็นตน้ 
เหล่ำน้ี)  ยอ่มเกิดขึ้น ในสรีระ อนัประกอบพร้อมดว้ยอินทรีย ์เพรำะเหตุนั้น ท่ำนอำจำรยจ์งึ
กล่ำวว่ำ อิตฺถินฺทฺริย  ปฏิจฺจ สมุฏฺฐหนฺติ - อำศยั  ซ่ึงอิตถินทรีย ์ ยอ่มตั้งขึ้น, มูลฏีกำ) 
  
 (มูลฏีกา) ก็ ท่ำนกล่ำวว่ำ ในอิตถินทรียน์ั้น เป็นอินทรีย ์ เพรำะภำวะท่ีเป็นอธิบดี                          
ในอิตถีลิงคะเป็นตน้นัน่เอง. 

เพรำะไม่ท ำ ปัจจัยแก่ รูป อันเป็นอำกำรของอิตถีลิงคะเป็นต้น ให้ เกิดขึ้ น                             
โดยประกำรอ่ืน ในสันดำน อันประกอบด้วยอินทรีย์ และเพรำะกำรยึดถือว่ำ เป็นหญิง      
เป็นปัจจยั แก่รูปทั้งหลำยเหล่ำนั้น. 
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ก็  เพรำะว่ำ อิตถินทรีย์ มิได้ย ังรูปทั้ งหลำย  แม้ในภำวทสกะให้เกิด(ชนก ),                        
ทั้งมิได้ ตำมรักษำ(อนุปาลก ), หรืออุปัตถมัภ์(อุปตฺถมฺภก ),  และไม่ยงักลำปรูปทั้งหลำย 
เหล่ำอ่ืนให้เกิด, เพรำะเหตุนั้ น อิตถินทรีย์นั้ น จึงมิได้ตรัสไว้ว่ำ  “เป็นอินทริยปัจจัย                  
อัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัย”   เหมือนอย่ำงชีวิตินทรีย์ เป็นปัจจัย แก่กลำปรูปของตน                 
หรือ เหมือนอยำ่ง อำหำร เป็นปัจจยั แก่รูปกลำปอ่ืน. แมใ้นปุริสินทรีย ์ก็มีนยัน้ี. มูลฏีกำ) 

 
(อัฏฐสาลินี) บรรดำอินทรียท์ั้งหลำยเหล่ำนั้น  อิตถินทรีย ์ไม่พึงรู้ดว้ยจกัขุวิญญำณ,     

พึ ง รู้ ด้วยมโนวิญญำณเ ท่ำนั้ น .  อิต ถี ลิงคะ เ ป็นต้น  พึง รู้ ด้วยจักขุ วิญญำณบ้ำ ง                            
(เพรำะควำมท่ีรูปำยตนะ ในรูปทั้งหลำย อนัเป็นอำกำรของลิงคเ์ป็นตน้                               พึง
รู้ดว้ยจกัขุวิญญำณ) รู้ดว้ยมโนวิญญำณบำ้ง. 
 บทว่ำ  อิทนฺต   รูป   อิตฺถิ นฺทฺ ริย   -  รูปน้ีนั้ น  เ รียกว่ำ อิตถินทรีย์  ควำมว่ำ                        
จกัขุนทรียเ์ป็นตน้ ยอ่มเป็น แมข้องบุรุษได ้ แต่ว่ำอิตถีภำวรูปน้ีนั้น  ยอ่มไม่เป็น         เหมือน
อยำ่งนั้น(คือเป็นของหญิงเท่ำนั้น) . เพรำะ เม่ือว่ำโดยกำรตดัสินแน่นอน                         อินทรีย ์
ของอิตถีเท่ำนั้น  ช่ือว่ำ  อิตถินทรีย.์(มิใช่อินทรียค์ืออิตถี) 
 

อรรถกถาปุริสินทริยนิทเทส 
 ๖๓๓.แม้ในปุริสินทรีย์  ก็นัยน้ีเหมือนกัน.  แต่ ปุริสลิงคะเป็นต้น พึงทรำบ                
โดยควำมเป็นปฏิปักษ ์กบัอิตถีลิงคะเป็นตน้.   

จริงทีเดียว สัณฐำน(ลิงคะ) แห่งอวยัวะทั้งหลำยมีมือ  เทำ้  คอ  และอุระเป็นตน้ ของ
บุรุษ  ยอ่มไม่เป็น เหมือนของหญิง,เพรำะว่ำ อุปริมกำย ของพวกบุรุษ ยอ่มมี                 ควำม
ล ่ำสัน(วิสโท),  เหฏฐิมกำยไม่ล ่ำสัน(อวิสโท).  มือและเทำ้ ก็ใหญ่, ใบหนำ้ ใหญ่,   

(นิมิตตะ )  อุรมังสะ ล ่ ำสัน(อุรม ส  วิสท ) ,   หนวดและเครำ  ย่อมเกิดขึ้ น                              
(ท่ีใบหนำ้),  กำรรัดผมและกำรนุ่งผำ้ ก็ยอ่มไม่เป็น เหมือนของพวกอิตถี,  

(กุตตะ )  ในเวลำ ท่ี เ ป็นเด็ก (ทหรกาเล )  ย่อมเล่น ด้วยรถและไถเป็นต้น ,                            
ช่ือว่ำ กระท ำแลว้ ซ่ึงแนวคนัดว้ยทรำย ยอ่มขุด ซ่ึงสระน ้ำ,   

(อ ากั ปปะ )  อ ำ ก ำ รทั้ ง หลำ ย มีก ำ ร เ ดิน เ ป็นต้น  ย่ อม เ ร็ ว (ห รื อองอำ จ )                                    
ชนทั้งหลำย เห็น  แมซ่ึ้งหญิง ผูท้  ำ กำรเดินเป็นตน้ ท่ีองอำจ(หรือท่ีเร็ว)  ยอ่มพูดค ำเป็นตน้
ว่ำ แม่คนน้ี ยอ่มเดินเหมือนอยำ่ง บุรุษ ดงัน้ี.   

ค ำท่ีเหลือ เหมือนกบัท่ีกล่ำวไว ้ในอิตถินทรียน์ัน่แหละ. 
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ว่าโดยลักขณาทิจตุกะ 
 ในอินทรีย์ทั้ ง  ๒  นั้ น  อิตฺถีภาวลกฺขณ   อิตฺถินฺทฺริย   อิตถินทรีย์ มีอิตถีภำวะ              
เป็นลักษณะ, อิตฺถีติ  ปกาสนรส  มีกำรประกำศว่ำเป็นหญิงเป็นรส, อิตฺถีลิงฺคนิมิตฺต-                  
กุตฺตากปฺปาน   การณภาวปจฺจุปฏฺฐาน   มีควำมเป็นเหตุแห่งอิตถีลิงคะ(สัณฐำนแห่งหญิง)  
อิตถีนิมิต(นิมิตแห่งหญิง)  อิตถีกุตตะ (กิริยำแห่งหญิง) และอิตถีอำกัปปะ (อำกำรแห่ง
หญิง) เป็นปัจจุปัฏฐำน.    

ปุริสภาวลกฺขณ   ปุ ริสินฺทฺ ริย  ปุริสินทรีย์  มีปุริสภำวะเป็นลักษณะ, ปุริโสติ                    
ปกาสนรส  มีก ำรประกำศ ว่ำ เ ป็นชำยเ ป็นรส ,   ปุ ริสลิ งฺคนิ มิตฺตกุตฺตากปฺปาน                                  
การณภาวปจฺจุฏฺฐาน    มีควำมเป็นเหตุแห่งปุริสลิงคะ(สัณฐำนแห่งชำย)  ปุริสนิมิต                     
( นิ มิตแห่งชำย)   ปุ ริสกุตตะ ( กิ ริยำแห่งชำย)  ปุ ริสอำกัปปะ (อำกำรแห่งชำย )                              
เป็นปัจจุปัฏฐำน. (เหมือน ในวิสุทธิมคัค)์ 

ภำวรูปแม้ทั้ง  ๒ นั่น ของบุคคลผูเ้กิดในปฐมกัปป์  ย่อมตั้งขึ้น ในปวตัตกำล,                   
ในภำยหลงัต่อมำ  ภำวรูปทั้ง  ๒  น้ี ย่อมตั้งขึ้น ในปฏิสนธิกำล. แมต้ั้งขึ้นในปฏิสนธิกำล               
ก็ยอ่มหวัน่ไหว  คือยอ่มเปล่ียนแปลงได ้ ในปวตัตกำล. 
 เหมือนอย่ำงพระด ำรัสท่ีตรัสไว้ ในพระบำลีวินีตวัตถุแห่งปฐมปำรำชิกว่ำ                           
ก็สมัยนั้ นแล อิตถีลิงคะ(อิตฺถีลิ งฺค ) ย่อมปรำกฏ(ปาตุภูต  โหติ)  แก่ภิกษุ  รูปหน่ึง.                         
ก็สมยันั้นแล ปุริสลิงคะ ยอ่มปรำกฏ แก่ภิกษุณี รูปหน่ึง  ดงัน้ี. 
 ( อ รรถกถ าวิ นั ย   อ ธิบำ ย ว่ ำ   อิ ตฺ ถี ลิ งฺ ค   ป าตุ ภู ต นฺติ  ร ตฺติ ภ ำ เ ค  นิ ทฺ ท                                    
โอกฺกมนฺตสฺส ปุริสสณฺฐาน  มสฺสุทำฐิกำทิ สพฺพ  อนฺตรหิต , อิตฺถิสณฺฐาน  อุปฺปนฺน .   
 สองบทว่ำ  อิตฺถีลิงฺค   ปาตุภูต   ควำมว่ำ  เม่ือภิกษุนั้ น  หยั่งลง สู่ควำมหลับ                   
ในเวลำกลำงคืน  อวยัวะทั้งปวง มีหนวดและเครำเป็นตน้  ซ่ึงเป็นสัณฐานของบุรุษ หายไป,  
สัณฐานของสตรี เกิดขึน้แทนที่. 
 ฏีกาวินัย อธิบำยว่ำ ปุริสสณฺฐาน  อนฺตรหิต , อิตฺถิสณฺฐาน  อุปฺปนฺนนฺติ ฯเปฯ                     
ค  ำทั้ งหลำยว่ำ  ซ่ึงเป็นสัณฐานของบุรุษ หายไป,  สัณฐานของสตรี เกิดขึ้นแทนที่.                        
พึงทรำบว่ำ ท่ำนกล่ำว ควำมวินำสไปและควำมเกิดขึ้น แม้แห่งกำรณะ ด้วยกำรแสดง                
ควำมวินำสไปและควำมเกิดขึ้น ของผล. เพรำะว่ำ เม่ือปุริสินทรีย(์อนัเป็นกำรณะ) หำยไป  
ปุริสสัณฐำน(อันเป็นผล) ย่อมอันตรธำนไป, เม่ืออิตถินทรีย์(อันเป็นกำรณะ) เกิดขึ้น                 
อิตถิสัณฐำน(อนัเป็นผล) ก็ย่อมปรำกฏ. เป็นควำมจริงอยำ่งนั้น เพรำะว่ำ พระผูมี้พระภำค 
ได้ตรัสไว้ ในยมกปกรณ์ว่ำ    ถามว่า อิตถินทรีย์ ก ำลังเกิด แก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์                   
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ก็ก ำลงัเกิด แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?  ตอบว่า  โน . ถามว่า  ก็ หรือว่ำ ปุริสินทรีย ์ก ำลงัเกิด             
แก่บุคคลใด, อิตถินทรีย ์ ก็ก ำลงัเกิด แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?  ตอบว่า โน .   

เพรำะควำมท่ีแห่งอินทรียท์ั้งสอง ไม่มี ควำมเป็นไปร่วมกนั ในสันดำน เดียวกนั 
เพรำะเหตุนั้ น อิตถินทรีย์ย่อมปรำกฏ ในขณะใด, ในก่อน แต่ขณะนั้น ปุริสินทรีย์                    
ยอ่มไม่เกิดขึ้น ตั้งแต่ จิตดวงท่ี ๑๗ .  

และ เ ม่ือปุริสินทรีย์ ท่ี เ กิดขึ้ น ในก่อน แต่ขณะนั้ น ดับไปแล้ว โดยล ำดับ                  
พร้อมกับสหชรูปทั้ งหลำย  อิตถินทรีย์ จึงเกิดขึ้ น ในสันดำนนั้นได้. เพรำะเหตุนั้ น                      
เม่ือกมัมชรูปทั้งหลำย และรูปท่ีเหลือทั้งหลำย  ท่ีเป็นไป โดยสัณฐำนและอำกำรของบุรุษ 
เป็นไปแล้ว ตลอดกำล เล็กน้อย แล้วดับไป และเม่ือจตุชรูปสันตติ  ท่ีเป็นไปแล้ว                          
โดยสัณฐำนและอำกำรของสตรี  ปุริสสัณฐำน จึงอนัตรธำนไป, อิตถิสัณฐำน จึงกล่ำวว่ำ 
ปรำกฏแลว้. แมใ้นควำมปรำกฏเป็นปุริสลิงคะ ของสตรี ก็พึงทรำบ ตำมนยัน้ี เหมือนกนั.) 
  

(อัฏฐกถาวินัย อธิบำยว่ำ ก็ ในลิงคะทั้ ง ๒ เหล่ำน้ี  ปุริสลิงคะ เป็นอุตตมะ,                      
อิตถีลิงคะ เป็นหีนะ,  เพรำะว่ำ ปุริสลิงคะ ย่อมอันตรธานไป เพราะพลวอกุศล, อิตถีลิงคะ 
ย่อมตั้ งขึ้ น  ด้วยทุพพลกุศล.  แต่  อิตถีลิงคะ เ ม่ืออันตรธำน  ย่อมอันตรธานไป                          
เพราะทุพพลอกุศล,  ปุริสลิงคะ ยอ่มตั้งขึ้น ดว้ยพลวกุศล.   

พึงทรำบว่ำ ลิงคะ แม้ทั้ง  ๒ อย่าง  ย่อมอันตรธานไป เพราะอกุศล, ย่อมตั้งขึ้น
(ปติฏฺฐำติ)  ด้วยกุศล  ด้วยประกำรฉะน้ี. (ค  ำเหล่ำน้ี ปรำกฏในอรรถกถำวินัย  วินีตวตัถุ 
แห่งปฐมปำรำชิก ดว้ย 

ฏีกาวินัย อธิบำยว่ำ  ปุริสลิงฺค   อุตฺตม ,  อิตฺถิลิงฺค   หีนนฺติ  อิมินา  จ ปุริสินฺทฺริยสฺส 
อุตฺตมภาโว, ฯเปฯ    ก็ ดว้ยค ำน้ีว่ำ ปุริสลิงคะ เป็นอุตตมะ, อิตถีลิงคะ เป็นหีนะ พึงทรำบว่ำ 
ท่ำนกล่ำว ควำมท่ีแห่งปุริสินทรีย์ เป็นอินทรีย์สูงสุด, และควำมท่ีแห่งอิตถินทรีย์                      
เป็นอินทรียช์ั้นต ่ำ. เพรำะว่ำ เวน้ ซ่ึงควำมท่ีแห่งอินทรีย ์ท่ีเป็นหีนะและอุกกฏัฐะเสียแลว้  
ควำมท่ีแห่งลิงคะ อนัมีอินทรียน์ั้นเป็นท่ีอำศยั จะเป็นหีนะและอุกกฏัฐะ มีอยู ่ก็หำมิได.้  

 แม้ด้วยค ำ เ ป็นต้นว่ำ   ปุ ริสลิ งฺค  พลวอกุสเลน อนฺตรธายติ  -  ปุ ริสลิงคะ                         
ย่อมอันตรธำนไป  เพรำะพลวอกุศล, พึงทรำบว่ำ ท่ำนกล่ำว ควำมวินำสไปและ                      
ควำมเกิดขึ้ น แห่งอินทรีย์นั่นเอง.  จริงทีเดียว  เ ม่ืออินทรีย์ วินำสไป และเกิดขึ้ น                       
ควำมอนัตรธำน  และควำมตั้งอยู ่แมแ้ห่งลิงคะ  อนัมีอินทรียน์ั้นเป็นท่ีอำศยั ก็ยอ่มปรำกฏ.  

ถามว่า ก็ในอธิกำรน้ี  ปุริสลิงคะ  ย่อมอนัตรธำนไป  เพรำะพลวอกุศล, อิตถีลิงคะ  
ยอ่มตั้งขึ้น ดว้ยทุพพลกุศล เป็นอยำ่งไร ? 
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เฉลย ว่ า  พลวกุศลกรรม มีควำมสำมำรถท่ี มิได้ ถูก ก ำจัด  ย ัง ปุ ริ สินทรีย์                                 
ให้เกิดขึ้น ในปฏิสนธิกำล ก่อน ยอ่มยงัปุริสินทรียน์ัน่แหละให้เกิดขึ้น ตลอดอำยุ,   

แต่ กุศลกรรม ท่ีให้ปฏิสนธิ นั้นนัน่แหละ  ถูกพลวอกุศลกรรม มีควำมเป็นผูค้บหำ
ทำระของผู ้อ่ืนเป็นต้น อันเป็นกำรได้ปัจจัยแล้ว บำงอย่ำง ในระหว่ำง เข้ำไปก ำจัด
ควำมสำมำรถ จึงเป็นธรรมชำติทุรพล ไม่ย ังปุริสินทรีย์ให้เกิดขึ้น ย่อมยังอิตถินทรีย์                    
ให้เกิดขึ้น ในปวัติกาล ตำมควรแก่ควำมสำมำรถ ของตน.           

อน่ึง ในกำลใด กุศลกรรม ท่ีให้ปฏิสนธิ นั้ นนั่นแหละ ถูกพลวอกุศลกรรม                    
มีควำมเป็นผูค้บหำทำระของผูอ่ื้นเป็นตน้  อนัเป็นกำรได้ปัจจยัแลว้ บำงอย่ำง ในกำลท่ีให้
ปฏิสนธินั่นเอง  เขำ้ไปก ำจดั ซ่ึงควำมสำมำรถในอนัยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น, ในกำลนั้น 
กุศลกรรม เป็นธรรมชำติทุรพล ไม่ยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น ย่อมยงัอิตถินทรียใ์ห้เกิดขึ้น               
ในปฏิสนธิเท่ำนั้น.   

เพรำะเหตุนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ ปุริสลิงคะ ย่อมอันตรธานไป  เพราะพลวอกุศล,               
อิตถีลิงคะ  ย่อมตั้งขึน้  ด้วยทุพพลกุศล ดงัน้ี. 

 ค  ำว่ำ ทุพฺพลอกุสเลน อนฺตรธายติ – (อิตถีลิงคะ เม่ืออนัตรธำน) ย่อมอันตรธานไป 
เพราะทุพพลอกุศล ควำมว่ำ เม่ือพลวอกุศลกรรม มีควำมเป็น ผูค้บหำทำระของผูอ่ื้น               
เป็นตน้  เป็นกรรมกำงกั้นกำรยงัปุริสินทรยใ์ห้เกิดขึ้น ในเพรำะควำมเป็น(อกุศล)กรรม
ทุรพลลง  มีอยู่  อิตถีลิงคะ จึงอันตรธำนไป  ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ  ย่อมอันตรธำนไป                               
เพรำะทุพพลอกุศล.  

จริงอย่ำงนั้ น เพรำะถูกพลวอกุศลกรรม  มีควำมเป็นผู ้คบหำทำระของคนอ่ืน              
เป็นต้น ห้ำมไว ้  ทุพพลกุศลกรรม ท่ียงัอิตถินทรีย์ให้เกิดขึ้น แก่สตรี ในปฏิสนธิกำล                  
อนัไม่มีควำมสำมำรถ ในกำรยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น,ในกำลใด เป็นกรรมท่ีมีควำมสำมำรถ 
อนัพลวกุศลกรรม ท่ีไดก้ระท ำไว ้สั่งสมไว ้ ดว้ยอ ำนำจกำรอบรมพรหมจรรย ์และกำรเวน้
จำกมิจฉำจำร หรือดว้ยอ ำนำจปรำรถนำภำวะแห่งบุรุษ                  ไดป้ระมวลมำ เป็นกรรม
สำมำรถ ในกำรยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น ไม่ยงัอิตถินทรีย ์                     ให้เกิดขึ้น  ยอ่มยงัปุ
ริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น ตำมสมควร  แก่ควำมสำมำรถ ของตน,                            ในกำลนั้น เม่ือ
พลวอกุศลกรรม เป็นกรรมกำงกั้นกำรยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น                                ในเพรำะ
ควำมเป็น(อกุศล)กรรมทุรพลลง  มีอยู ่อิตถินทรียน์ั้น ก็อนัตรธำนไป                              เพรำะ
เหตุนั้ น  ท่ำนอำจำรย์จึ งก ล่ำวว่ำ  อิตถีลิงคะ เ ม่ืออันตรธำน  ย่อมอันตรธำนไป                    
เพรำะทุพพลอกุศล. เพรำะ กุศลกรรมมีก ำลงั ยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น ตำมนยัท่ีไดก้ล่ำวไว้
แลว้นัน่เอง  ท่ำนอำจำรยจ์ึงกล่ำวว่ำ ปุริสลิงคะ ยอ่มตั้งขึ้น ดว้ยพลวกุศล.  
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แมใ้นกำรยงัปุริสินทรียใ์ห้เกิดขึ้น ในปฏิสนธิกำล ของบุคคลผูเ้ป็นหญิงในชำติก่อน 
ก็พึงทรำบ นยัน้ี.  

ค ำว่ำ อุภยมฺปิ อกุสเลน อนฺตรธายติ, กุสเลน ปฏิลพฺภติ - ลิงคะแม้ทั้ง ๒ อย่ำง                
ย่อมอนัตรธำนไป เพรำะอกุศล,  ย่อมได้ ด้วยกุศล.  น้ี  ท่ำนอฏัฐกถำจำรยก์ล่ำว หมำยเอำ                        
ซ่ึงสุคติภพ.  ส่วน ในทุคคติ พึงทรำบว่ำ ควำมอุบัติขึ้น และควำมวินำสไป ของลิงคะ                   
ทั้งสอง เพรำะอกุศลกรรมเท่ำนั้น.(สำรัตถทีปนีฏีกำ) 

หรือ พึงทรำบว่ำ ท่ำนอำจำรย์กล่ำว หมำยเอำ  ซ่ึงสุคติ .  เป็นควำมจริงว่ำ                                
ในทุคคติ ปฏิสนธิ  พึงมี เพรำะอกุศลเท่ำนั้น ฉะนั้น แมภ้ำวรูป ท่ีเกิดขึ้น ในกำลนั้น ก็พึงมี  
เพรำะอกุศลเหมือนกนั. (มูลฏีกำ,) 

 

กัมมชรูปในสันดานเดยีวกันบังเกดิด้วยสภาคกรรม 
กมฺมสมุฏฺฐานสฺส  ปาฏิเยกฺก   สนฺตติวเสน อตีตาทิเภโท  นตฺถิ. เตสญฺเญว ปน                   

อุตุอาหารจิตฺตสมุฏฺฐานาน  อุปตฺถมฺภกวเสน ตสฺส อตีตาทิเภโท เวทิตพฺโพ .   
                                                     (วิ.ม.ขอ้ ๔๙๔ ขนฺธนิทฺเทส, อ.ขนฺธวิภงฺค ขอ้ ๕ หนำ้ ๙) 

ประเภทมีอดีตเป็นตน้ ดว้ยอ ำนำจสันตติ(มีอดีตสันตติเป็นตน้) ไม่มีแยกเป็นแผนก
หน่ึงต่ำงหำก แก่รูปท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน.   

แต่ ประเภทมีอดีตเป็นต้นแห่งกัมมชรูปนั้ น(มีกัมมชรูปอดีตสันตติ เป็นต้น)                     
พึงทรำบ ด้วยอ ำนำจอุปัตถมัภกปัจจยั ของสมุฏฐำนทั้งหลำยมีอุตุ อำหำรและจิตเหล่ำนั้น
นัน่แหละ.   

มหาฏีกา 
 ชนโก เหตุ, อุปตฺถมฺภโก ปจฺจโย, เตส  อุปฺปำทน  อุปตฺถมฺภนญฺจ กิจฺจ .  ยถำ พีชสฺส 
องฺกุรุปฺปำทน , ปถวีอำทีนญฺจ ตทุปตฺถมฺภน   กมฺมสฺส กฏตฺตำรูปวิปำกุปฺปำทน  อำหำรำทีน  
ตทุปตฺถมฺภน , เอว   เอเกกสฺส กลำปสฺส จิตฺตุปฺปำทสฺส จ ชนกำน  กมฺมำนนฺตรำทิปจฺจยภูตำน  
อุปตฺถมฺภกำนญฺจ สหชำตปุเรชำตปจฺฉำชำตำน  กิจฺจ  ยถำสมฺภว  โยเชตพฺพ . (มหำฏีกำ,                
มูลฏีกำ) 
 เอว   อุตุ อำ ทีน  สภำควิสภำคตำสมฺภวโต ต ส มุ ฏฺฐำนรูปำน  ส นฺตติ วเสน                                         
อตีตำทิวิภำโค วุตฺโต, กมฺมสฺส ปน เอกภวนิพฺพตฺตกสฺส สภำควิสภำคตำ นตฺถีติ ต  สมุฏฺฐำน
รูปำน  สนฺตติวเสน อตีตำทิวิภำค  อวตฺวำ อุปตฺถมฺภกวเสเนว วุตฺโต.  
                                                                                             (มหำฏีกำ ขอ้ ๔๙๔ หนำ้ ๑๗๓) 
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 ชนกเป็นเหตุ,อุปัตถัมภกเป็นปัจจัย, กำรท ำให้เกิดขึ้ นเป็นกิจ(อุปปำทนกิจ)                      
ของชนกเหตุ และกำรอุปัตถัมภ์เป็นกิจ(อุปัตถัมภนกิจ)ของอุปัตถัมภกปัจจัยเหล่ำนั้น. 
เปรียบเหมือนว่ำ กำรท ำหน่อให้เกิดขึ้นเป็นกิจ ของเมล็ด และกำรอุปัตถมัภห์น่อนั้นเป็นกิจ
ของปถวีเป็นต้น, การท ากฏัตตารูปและวิบากให้เกิดขึ้น เป็นกิจของกรรม(กรรมเป็น                
ชนกเหตุ), การอุปัตถัมภ์  กฏัตตารูปนั้น เป็นกิจของสมุฏฐานทั้งหลายมีอาหารเป็นต้น
(อาหารเป็นต้น เป็นอุปัตถัมภกปัจจัย) ฉันใด,  อนับณัฑิตพึงประกอบกิจ ของพวกชนกเหตุ                     
ท่ีเป็นกมัมปัจจยัและอนนัตรปัจจยัเป็นตน้ และกิจของพวกอุปัตภมัภกปัจจยั                      ท่ี
เป็นสหชำตะ ปุเรชำตะและปัจฉำชำตปัจจยั แก่รูปกลำปแต่ละกลำป                               และ
แก่จิตตุปบำท ตำมสมควร ฉันนั้น. 
 กำรจ ำแนกมีอดีตเ ป็นต้น  อัน ท่ำนอัฏฐกถำก ล่ำวไว้ ด้วยอ ำนำจสันตติ                         
ของ รูปทั้ งหลำย ท่ี มี อุตุ เ ป็นต้นนั้ น เ ป็นสมุฏฐำน เพรำะ อุตุ เ ป็นต้น มีควำมเป็น                               
สภำคะและวิสภำคะ อย่ำง น้ี ,  ส่วน ควำมเ ป็นสภำคะและ วิสภำคะ ของกรรม                              
ท่ีท ำให้บังเกิดในภพเดียวกันไม่มี เพรำะเหตุนั้ น ท่ำนจึงไม่กล่ำว ซ่ึงกำรจ ำแนก                           
มีอดีตเป็นตน้ ดว้ยอ ำนำจสันตติ ของรูปทั้งหลำยที่ีมีกรรมนั้นเป็นสมุฏฐำน                   ท่ำน
ก ล่ำวด้วยอ ำนำจอุ ปัตถัมภกเ ท่ำนั้ น . (ควำมว่ำ  ควำมเ ป็นสภำคะและวิสภำคะ                               
ของกรรมท่ีท ำกัมมชรูปให้บังเ กิดในภพเดียวกันไม่มี  เพรำะกัมมชรูปท่ีบังเกิด                              
ในภพเดียวกนั ยอ่มบงัเกิด ดว้ยกุศลกรรมเท่ำนั้น หรืออกุศลกรรมเท่ำนั้น                     ตลอด
ภพหน่ึง ๆ, มิใช่ในภพหน่ึง ๆ กมัมชรูปในสันตติหน่ึงบงัเกิดดว้ยกุศล,                              ใน
สันตติอ่ืนอีก บงัเกิดดว้ยอกุศล, ถำ้ว่ำเป็นอยำ่งน้ีได ้ก็พึงจ ำแนกกมัมชรูปอดีตเป็นตน้ ดว้ย
อ ำนำจสันตติว่ำ "กมัมชรูปท่ีมีกรรมเป็นสภำคะกนัคือบงัเกิด ดว้ยกุศลกรรมเหมือนกนัหรือ
บังเกิดด้วยอกุศลกรรมเหมือนกันเป็นสมุฏฐำน ท่ีก ำลังเป็นไป ด้วยอ ำนำจเบ้ืองต้น         
และเบ้ืองปลำย เป็นกัมมชรูปปัจจุบันสันตติ, ส่วน กัมมชรูปท่ีมีกรรมเป็นวิสภำคะกนั 
เป็นไปแลว้ในกำลก่อนแต่ปัจจุบนันั้น เป็นอดีตสันตติ, กมัมชรูปจะเป็นไปในกำลภำยหลงั
แต่ปัจจุบนันั้น เป็นอนำคตสันตติ"ดงัน้ี. 

 

กัมมชรูปในสันดานเดยีวกันบังเกดิด้วยกุศลที่เป็นวิสภาคะกนั ก็มี 
(มหำฏกีำ) 

 ก็ กำรเปล่ียนแปลงแห่งลิงค์ ย่อมมี ในกำลใด, ปุริสลิงค์ ย่อมอันตรำธำนไป                     
ด้วยพลวอกุ ศล ในกำลนั้ น ,  อิต ถี ลิงค์  ย่อมปรำกฏ  ด้วย ทุพพลกุ ศล (อัน เ ป็น                                        
วิสภำคะกบัพลวกุศลท่ีท ำปุริสลิงคใ์ห้ปรำกฏ). และอิตถีลิงค ์ยอ่มอนัตรธำนไป ดว้ยทุพพล
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อกุศล, ปุริสลิงค์ ย่อมปรำกฏ ด้วยพลวกุศล เพรำะเหตุนั้น ควำมเป็นกรรมวิสภำคะ มีอยู่              
แม้แก่รูปทั้งหลำย ท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำนเหมือนกัน ฉะนั้น กำรจ ำแนกมีอดีตเป็นต้น                     
ดว้ยอ ำนำจสันตติ ยอ่มมี แมแ้ก่รูปทั้งหลำยท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำนเหล่ำนั้น, แต่ กำรจ ำแนก               
มีอดีตเป็นตน้นั้น อนับณัฑิตไม่ถือเอำ เพรำะไม่เป็นไปตลอดกำลทั้งปวง 

 

เร่ืองห้ามอปุสมบทอุภโตพยญัชนกะ ในบาลีมหาขันธกะ เล่มที่ ๔  
ก็  ใ นสมั ย  นั้ น  แ ล  อุ ภ โ ตพยัญชนกะ  คนห น่ึ ง  ไ ด้ บ วชอยู่  ใ นส ำนัก                                 

ภิกษุทั้ งหลำย. เธอ ย่อมกระท ำ(กโรติ)  ซ่ึงควำมก้ำวล่วงเมถุน  ในสตรีทั้ งหลำย                           
ด้วยปุริสนิมิตของตนบ้ำง  ย ังบุรุษอ่ืนให้กระท ำ(การาเปติ)  ซ่ึงควำมก้ำวล่วงเมถุน                       
ในอิตถีนิมิต ของตนบำ้ง.  ภิกษุทั้งหลำย  จึงกรำบทูล  ซ่ึงเร่ืองนั้น แด่พระผูมี้พระภำค. พระ
ผูมี้พระภำค รับสั่ง กะภิกษุทั้งหลำยว่ำ  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อนุปสัมบนั คือ                               อุ
ภโตพยัญชนกะ (อุภโตพฺยญฺชนโก)  ภิกษุไ ม่พึงให้ อุปสมบท,   ท่ี อุปสมบทแล้ว                          
ตอ้งให้สึกเสีย. 

อุภโตพยัญชนกะ ในอรรถกถาวินัย มหาขันธกะ  
(ผูมี้อิตถีนิมิตตแ์ละปุริสนิมิตตค์ือ องคชำต เพรำะกรรม ๒ อยำ่ง) 

บทว่ำ   อุภโตพฺยญฺชนโก   มี วิ เครำะห์ ว่ ำ   อิ ตฺ ถิ นิ มิ ตฺตุ ปฺปำทนกมฺมโต  จ                                         
ปุริสนิมิตฺตุปฺปำทนกมฺมโต จ อุภโต  (สมุฏฺฐิต ) พฺยญฺชนมสฺส อตฺถีติ อุภโตพฺยญฺชนโก. 
แปลว่ำ อิตถีนิมิตต์และปุริสนิมิตต์คือ องคชำต (ท่ีตั้งขึ้น) เพรำะกรรม  ๒  อย่ำง คือ                 
เพรำะกรรมเป็นเหตุย ังอิตถีนิมิตให้เกิดขึ้ น ๑ และเพรำะกรรมเป็นเหตุย ังปุริสนิมิต                     
ให้เกิดขึ้ น ๑ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพรำะเหตุนั้ น  บุคคลนั้น ช่ือว่ำ  อุภโตพยัญชนกะ                         
(บุคคลผู ้มีอิตถีนิมิตต์ และปุริสนิมิตต์คื อ องคชำต ท่ีตั้ งขึ้ นเพรำะกรรม ๒ อย่ำง.                               
(ทวิปทภินนำธิกรณ  พหุพพีหิมำส) 

(สารัตถทีปนีฏีกา  อธิบำยบท พฺยญฺชน  ว่ำ  พฺยญฺชนนฺติ  เจตฺถ อิตฺถินิมิตฺต                         
ปุริสนิมิตฺตญฺจ อธิปเปต . – ก็ ในบทว่ำ พฺยญฺชน  น้ี  ท่ำนอำจำรยป์ระสงคเ์อำ ซ่ึงอิตถีนิมิตต์
และปุริสนิมิตต.์) 
 บทว่ำ  กโรติ  ควำมว่ำ  ย่อมกระท ำ ซ่ึงควำมก้ำวล่วงเมถุน ในสตรีทั้ งหลำย                        
ดว้ยปุริสนิมิตต.์ 
 บทว่ำ  การาเปติ  ควำมว่ำ  ย่อมชักชวนบุรุษอ่ืนให้กระท ำ ซ่ึงควำมก้ำวล่วงเมถุน  
ในอิตถีนิมิตต ์ของตน. 
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 อุภโตพยัญชนกนั้น มีอยู่  ๒ ชนิด  คือ อิตถีอุภโตพยัญชนก  ๑. ปุริสอุภโต                      
พยญัชนก  ๑. 
 ใน ๒ ชนิดนั้น ส ำหรับอิตถีอุภโตพยญัชนกะ อิตถีนิมิต ย่อมปรำกฏ, ปุริสนิมิต  
เป็นของปกปิด.   ส ำหรับปุริสอุภโตพยัญชนกะ ปุริสนิมิต ย่อมปรำกฏ, อิตถีนิมิต                           
เป็นของปกปิด.  

เม่ืออิตถีอุภโตพยญัชนก กระท ำ ซ่ึงควำมเป็นบุรุษ ในสตรีทั้งหลำย  อิตถีนิมิตต์ 
ยอ่มเป็นของปกปิด, ปุริสนิมิต ยอ่มปรำกฏ. เม่ือปุริสอุภโตพยญัชนกะ เขำ้ถึง ซ่ึงอิตถีภำวะ 
ของพวกบุรุษ  ปุริสนิมิตต ์ยอ่มเป็นของปกปิด,  อิตถีนิมิตต ์ยอ่มปรำกฏ. 
 ก ำ รกระท ำต่ ำ งๆกัน น้ี  แ ห่ ง อุภโตพยัญชนกะ   ๒   ช นิด เห ล่ ำนั้ น   คื อ                                
อิตถีอุภโตพยัญชนกะ ย่อมถือเอำ  ซ่ึงครรภ์  เองด้วย , ย่อมยังสตรี อ่ืนให้ ถือเอำ                                 
ซ่ึงครรภ์ได้ด้วย,  ส่วน ปุริสอุภโตพยญัชนกะ ย่อมไม่ถือเอำ ซ่ึงครรภ์เอง, ย่อมยงัสตรีอ่ืน
ให้ถือเอำ ซ่ึงครรภ.์ 

แต่ในกุรุนที ท่ำนกล่ำวว่ำ  ถ้ำว่ำ ปุริสลิงคะ บังเกิด ในปฏิสนธิกำล  อิตถีลิงคะ                      
ย่อมบังเกิด ในปวัตตกำล(เม่ือมีควำมก ำหนัด ในบุรุษ) , ถ้ำ ว่ำ  อิตถีลิงคะ บังเกิด                     
ปฏิสนธิกำล  ปุริสลิงคะ ยอ่มบงัเกิด ในปวตัตกำล(เมื่อมีควำมก ำหนดั ในสตรี). 

ก็ ค  ำในกุรุนที น้ี ไม่ถูกต้อง ดังท่ีท่ำนสำรัตถทีปนีฏีกำ อธิบำยว่ำ ยทิ ปฏิสนฺธิย                     
ปุริสลิงฺค , ยทิ ปฏิสนฺธิย  อิตฺถิลิงฺคนฺติ จ ปฏิสนฺธิย  ลิงฺคสพฺภาโว กุรุนฺทฺริย  วุตฺโต,ฯเปฯ .  

ในกุรุนที ท่ำนกล่ำว ควำมมีลิงค์ไว ้  ในปฏิสนธิกำล ว่ำ ถำ้ว่ำ ปุริสลิงคะ เกิดขึ้น                
ในปฏิสนธิกำล, และว่ำ ถ้ำว่ำ อิตถีลิงคะ เกิดขึ้น ในปฏิสนธกำล ดังน้ี. ก็ ควำมมีลิงค์                   
ในกุรุนทีนั้น ไม่ถูกต้อง. เพรำะว่ำ อิตถีลิงคะเป็นต้น ย่อมตั้งขึ้น ในปวตัติกำลเท่ำนั้น,         
ย่อมไม่ตั้ งขึ้ น ในปฏิสนธิกำล. แต่ ว่ำ  อินทรีย์เท่ำนั้ น ย่อมตั้ งขึ้ น ในปฏิสนธิกำล,                            
ลิงค์เป็นต้น ย่อมไม่ตั้งขึ้น. และใครๆ ไม่อำจ เพ่ือจะกล่ำวว่ำ อินทรีย์นั่นเอง เป็นลิงค์       
เพรำะควำมท่ีแห่งอินทรียแ์ละลิงค ์ มีสภำวะแตกต่ำงกนั. ขอ้น้ี สมจริง ดว้ยค ำท่ีท่ำนอำจำย์
กล่ำวไว ้ในอฏัฐสำลินีว่ำ บทว่ำ  อิตฺถตฺต   อิตฺถีภาโว  - ควำมเป็นแห่งหญิง  ภำวะแห่งหญิง                    
แมบ้ททั้ง  ๒ น้ี มีอรรถอยำ่งเดียวกนั,  ควำมว่ำ เป็นสภำวะแห่งหญิง(อิตฺถีสภาโว).  

ก็ อิตถีสภำวะน้ี เกิดแต่กรรม  ตั้งขึ้นในปฏิสนธิกำล.  ส่วน อิตถีลิงคะเป็นต้น                   
ไม่ตั้งขึ้น ในปฏิสนธิกำล ดุจอิตถินทรีย ์ แต่ว่ำ อำศยั ซ่ึงอิตถินทรีย ์ตั้งขึ้น ในปวตัติกำล.   
เหมือนอยำ่งว่ำ  เม่ือวีชะ(เมล็ดพืช) มีอยู ่  ฯเปฯ .ก็ กำรอุปมำน้ี พึงทรำบ ในอฏัฐสำลินีนั้น.  
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 ล ำดับแห่งกำรวิจำรณ์ ในลิงคะทั้ ง ๒  เหล่ำนั้ น บัณฑิตพึงทรำบ โดยพิสดำร                    
ในอรรถกถำธรรมสังคหะ ช่ือว่ำ อฏัฐสำลินี. 
 ส่วน ในบรรพชำธิกำรน้ี  พึงทรำบ สันนิษฐำนน้ีว่ำ บรรพชำ อุปสมบทแห่ง                           
อุภโตพยญัชนกะ แมท้ั้ง  ๒  ชนิดเหล่ำน้ี  ไม่มีแน่นอน. 

อรรถกถาวินัยอุภโตพยัญชนกวัตถุ  จบ 
 

อุภโตพยัญชนกะ  ในอัฏฐสาลินีและสารัตถทปีนฏีีกา 
ถามว่า ก็ ส ำหรับบุคคลผูเ้ป็นอุภโตพยญัชนกะ มีอินทรียเ์ดียว, หรือมีสองอินทรีย ์? 

 ตอบว่า  มีอินทรียเ์ดียว.(เพรำะควำมท่ี ๒ อินทรีย ์ทรงปฏิเสธ ในสันดำนเดียวกนัไว ้
ในอินทรียย์มกว่ำ ถามว่า อิตถินทรีย ์ก ำลงัเกิดขึ้น แก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย ์ก็ก ำลงัเกิดขึ้น 
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?  ตอบว่า ไม่ใช่.   

ถามว่า ก็ หรือว่ำ ปุริสินทรีย ์ก ำลงัเกิดขึ้น แก่บุคคลใด, อิตถินทรีย ์ก็ก ำลงัเกิดขึ้น 
แก่บุคคลนั้น  ใช่ไหม ? ตอบว่า ไม่ใช่ ดงัน้ี. สำรัตถทีปนีฏีกำ)  

ก็ อินทรียน์ั้นแล ของอิตถีอุภโตพยญัชนกะ เป็นอิตถินทรีย,์ ของปุริสอุภโตพยญัชน
กะ เป็นปุริสินทรีย(์ตลอดชีวิต). 
 ถามว่า เม่ือเป็นเช่นนั้น(คือตลอดชีวิต)ย่อมถึง ควำมไม่มี แห่งพยญัชนะท่ี ๒,         
เพรำะกล่ำวว่ำ  อินทรีย ์ เป็นกำรณะแห่งพยญัชนะ(คือนิมิตตะไดแ้ก่ องคชำต               เพรำะ
เหตุนั้น เช่น อิตถินทรียข์องอุภโตจึงเป็นเหตุของพยญัชนะท่ี ๒ คือปุริสนิมิตไม่ได้), และ
อินทรียน์ั้น(เช่นปุริสินทรีย)์ของบุคคล ผูเ้ป็น(อิตถี)อุภโตพยญัชนกะนั้น                        ก็
ไม่มีอยู ่(เพรำะเหตุนั้น ปุริสนิมิต ก็ตอ้งปรำกฏไม่ได)้ ?  ตอบว่า  อินทรีย ์ของบุคคลนั้น ไม่
เป็นกำรณะแห่งทุติยพยญัชนะ.  

ถามว่า  เพรำะเหตุไร  ? 
 ตอบว่า  เพรำะควำมไม่มีอยู่ ทุกเม่ือ(ควำมว่ำ เช่นปุริสนิมิตอนัเป็นพยญัชนะท่ี ๒ 
มิไดมี้อยูต่ลอดชีวิต เพรำะเม่ือเสร็จกิจแห่งปุริสนิมิตแลว้ อิตถีนิมต ก็ปรำกฏดงัเดิม). 
 จริงทีเดียว  ในกำลใด รำคจิต ของอิตถีอุภโตพยญัชนกะ ย่อมเกิดในหญิง(อ่ืน),                 
ในกำลนั้นนัน่เอง ปุริสพยญัชนะ ยอ่มปรำกฏ, อิตถีพยญัชนะ ยอ่มปิดบงั ซ่อนเร้น.        อิตถี
พยญัชนะนอกน้ี ของปุริสอุภโตพยญัชนกะนอกน้ี ก็เหมือนกนั. 

ก็  ถ้ำ ว่ำ  อินทรีย์ ของอุภโตพยัญชนกะทั้ งสองเหล่ำนั้ น   พึง เ ป็น กำรณะ                         
แห่งพยญัชนะท่ี ๒ ไซร้(เช่นถ้ำว่ำ อิตถินทรีย์ของอิตถีอุภโตเป็นเหตุแห่งปุริสนิมิต), 
พยญัชนะทั้ง ๒ ก็พึงตั้งอยู ่แมใ้นกำลทุกเม่ือ(เพรำะอิตถินทรียมี์ตลอดชีวิต),                     แต่
ว่ำ หำได้ตั้ งอยู่ไม่(เพรำะเม่ือเสร็จกิจ นิมิตก็กลับดังเดิม). เพรำะเหตุนั้ น พึงทรำบ                    



112 

 

ค ำน้ี ว่ำ  “อินทรียน์ั้น ของอุภโตพยญัชนกะนั้น ไม่เป็นกำรณะแห่งพยญัชนะ. แต่ ในที่นี้ 
ราคจิตน่ันเทียว ที่มีกรรมเป็นสหาย  เป็นการณะ.  

ก็ เพรำะ อินทรีย์ ของอุภโตพยญัชนกะนั้น  มีอินทรีย์เดียวเท่านั้น(ตลอดชีวิต), 
เพรำะเหตุนั้น  อิตถีอุภโตพยญัชนกะ แมต้นเอง ก็ย่อมถือเอำ ซ่ึงครรภ์ได,้ ย่อมยงัแมส้ตรี
อ่ืน ให้ถือเอำก็ได้(เม่ือปุริสนิมิตปรำกฏ).ปุริสอุภโตพยัญชนกะ  ย่อมยังแม้สตรีอ่ืน                    
ให้ถือเอำ ซ่ึงครรภ์ได้,  แต่ว่ำ ตนเอง ย่อมไม่ถือเอำ ซ่ึงครรภ์(เพรำะปรำกฏแต่อิตถี นิมิต
เท่ำนั้นท่ีมีรำคจิตเป็นเหตุ ส่วนลักษณะอ่ืนๆ ของหญิงไม่ปรำกฏ เพรำะควำมท่ีตนมี                  
ปุริสินทรียต์ลอดชีวิต)  ฉะน้ี. 

 
๘.ปกตูปนิสสยชาติ มี ๒ ประเภท 

๔๖.ปกตูปนิสสยปัจจัย 
ปัจจัยธรรม จิต ๘๙ - ๑๒๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเป็นเตกำลิกะ โดยเป็น                          

พลวกำรณะ,และอตัถบญัญตัิบำงอย่ำง  มีอุตุบญัญตัิ   โภชนบญัญตัิ 
ปุคคลบัญญัติ เสนำสนบัญญัติ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้(เว้นบัญญัติ
กรรมฐำน) ,  สัททบัญญัติบำงอย่ำ ง  มี  ภำษำบำ ลี  ภำษำไทย  
ภ ำษ ำอัง กฤษ  เ ป็นต้น ( เ ว้นภ ำษ ำ เดรั จฉ ำน  และ ช่ือต่ ำ งๆ )                               
โดยเป็นพลวกำรณะ 

ปัจจยุปบันธรรม      จิต ๘๙ - ๑๒๑  เจ. ๕๒ (พระสูตรมี  “รูป”) 
 

ปกตูปนิสสยชาติ  มี ๒  ประเภท คือ 
สุทธปกตูปนิสสยปัจจัย ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  พร้อมด้วยมัคคเจตนา 
 ๔ และทุพพลเจตนากรรม ๒๐ ที่เป็นปัจจัย แก่วิบาก ของตน ๆ , และบัญญัติ                              
 โดยภำวะปกตะ และอุปนิสสยะคือพลวกำรณะอันมิใช่พลวธรรม เป็นปัจจัย                       
 แก่จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ (เวน้ รูป ๒๘ เพรำะเป็นอภิธมัมนยั) 
  (อน่ึง  ธรรมทั้ งหลำย ท่ี เหลือจำกชวนเจตนำกรรม ๒๔(๒๐+ ๔)  เหล่ำน้ี                           

 ยอ่มเป็นสุทธปกตูปนิสสยภำวะเท่ำนั้น เพรำะควำมไม่มีแห่งกมัมภำวะ) 
  

 ปจฺจยมหาปเทโส กิเรโส, ยทิท  อุปนิสฺสโย.   (มหำฏีกำ ขอ้ ๖๕๑) 
 ไดย้ินว่ำ ปัจจยันัน่ คือปัจจยัมหำปเทส ,ปัจจยัน้ีใด ไดแ้ก่ อุปนิสสยะ. 
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มิสสกปกตูปนิสสยะ นานักขณิกกัมมปัจจัย  ได้แก่ พลวเจตนำกรรม ๒๙ (พลวกมฺม,                 
เ ป็นพลวธรรม)โดยกัมมภำวะ  และปกตูปนิสสยะคือพลวกำรณะ  เ ป็นปัจจัย                                 
แก่วิบากนามขันธ์ (เวน้กมัมชรูป เพรำะเป็นอภิธมัมนยั, มติอฏัฐกำ)  
 (เวน้มคัคเจตนำ ๔  ท่ีเป็นปัจจยั แก่อนนัตรผล  และผลสมำบตัิ เพรำะเป็นองคธ์รรม
 ในสุทธปกตู.)  

• พลวการณภาเวน  อุปการโก  ธมฺโม อุปนิสฺสยปจฺจโย. (เหมือน อำ.ณู) 

• สุฏฺฐุ  กรียิตฺถาติ ปกโต - เหตุท่ีถูกท ำไว ้เป็นอยำ่งดี ช่ือว่ำ ปกต.    

• ปกโต  อุปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย. (ปฏฺฐำนวณฺณนำ หนำ้ ๔๐๐,วิ.ม.ขอ้ ๖๐๒)   
ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีเป็นเหตุมีก ำลังล้วน ๆ ที่ถูกท าไว้ เ ป็นอย่างดี                         
โดยภำวะท่ีสำมำรถ ในกำรยังผลของตนให้เกิดขึ้ น ช่ือว่ำ ปกตูปนิสสยะ.                         
(โส อุปสคฺโค อตฺตโน ผลสฺส อุปฺปำทเน สมตฺถภำเวน สุฏฺฐุ กตต  ทีเปติ,มูลฏีกำ).   
ปกโต นาม อตฺตโน  สนฺตา เน  นิปฺผาทิ โต  วา  สทฺธ า สีลาทิ  อุป เสวิ โต วา                              
อุตุโภชนาทิ.(ปฏฺฐำนวณฺณนำ หนำ้ ๔๐๐,วิ.ม.ขอ้ ๖๐๒) 
ปัจจัย ช่ือว่ำ ที่ถูกท าไว้ เป็นอย่างดี ได้แก่ ปัจจัยธรรมมีศรัทธำและศีลเป็นต้น                 
ท่ีบุคคลให้ส ำเร็จ ในสันดำนของตน หรือปัจจยัภำยนอก มีอุตุและโภชนะเป็นตน้              
ท่ีบุคคลเขำ้ไปเสพ.  
 

ตตฺถ นิปฺผาทน  เหตุปจฺจยสโมธำเนน ผลสฺส นิพฺพตฺต . (มหำฏีกำ) 
ในบรรดำกรณะทั้ ง  ๒ อย่ำงนั้ น  นิปผาทนกรณะ (อัชฌัตตปัจจัย )  ได้แก่                          

กำรยงัผลให้บงัเกิด ดว้ยกำรประชุมกนัแห่งเหตุ(โดยชนก) และปัจจยั(โดยอุปัตถมัภ)์           
 

อุปเสวน  ปน กำเย อลฺลียำปนวเสน อุปโภคูปเสวน  วิชำนนสญฺชำนนำทีน  วเสน 
อำรมฺมณูปเสวนญฺจ. เตเนว อนำคตำนมฺปิ อุตุสมฺปทำทีน (จกฺขุสมฺผสฺสำทีน ) 
อำรมฺมณูปเสวเนน อุปเสวิตำน  ปกตูปนิสฺสยตำ วุตฺตำ โหติ, ปเคว อตีตปจฺจุปฺปนฺ
นำน . ปจฺจุปฺปนฺนสฺสำปิ หิ "ปจฺจุปฺปนฺน  อุต  โภชน  เสนาสน  อุปนิสฺสาย ฌาน                     
อุปฺปาเทตีติอำทิวจนโต ปกตูปนิสฺสยภำโว ลภฺภติ. (มหำฏีกำ) 
ส่วน การเข้าไปเสพ  ได้แก่  กำรเข้ำไปเสพโดยกำรบริโภค(อุปโภคูปเสวน )                    

ด้วยอ ำนำจท ำ (พหิทธปัจจัย ) ให้ติ ดอยู่  ท่ีก ำย  และกำร เข้ำ ไปเสพซ่ึงอำ รมณ์                             
(อารมฺมณูปเสวน ) ด้วยอ ำนำจควำมรู้พิเศษ(วิญญำณขนัธ์) ควำมรู้จ ำ(สัญญำขันธ์) และ
ควำมเสวย(เวทนำขนัธ์)เป็นตน้(วิชำนนสญฺชำนนำนุภวนำทิวเสน)       
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ดว้ยภำวะแห่งปกตของอุปเสวนะนั้นนัน่แหละ ยอ่มเป็นอนักล่ำว                          ควำม
เ ป็ น ปก ตู ป นิ ส ส ย ะ  ข อ ง อุ ตุ สั ม ปท ำ เ ป็ น ต้น ( แ ล ะ จัก ขุ สั ม ผัส ส ะ เ ป็ นต้น )                                              
แมท่ี้เป็นอนำคต ตำมท่ีบุคคลเขำ้ไปเสพ โดยกำรเขำ้ไปเสพซ่ึงอำรมณ์, ส ำหรับอุตุสัมปทำ
เป็นต้น ท่ีเป็นอดีตและปัจจุบัน จะกล่ำวไปไย.  จริงทีเดียว ควำมเป็นปกตูปนิสสยะ                        
แมแ้ห่งส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั ยอ่มได ้โดยพระวจนะในปัฏฐำนมีอำทิว่ำ  “ปจฺจุปฺปนฺน  อุต  โภชน  
เสนาสน  อุปนิสฺสาย ฌาน  อุปฺปาเทติ – บุคคล เขำ้ไปอำศยั ซ่ึงอุตุและโภชนะ เสนำสนะ                  
ท่ีเป็นปัจจุบนั ยอ่มยงัฌำนให้เกิดขึ้น”. 

อิติ อิเม สทฺธาทโย ปกตา เจว พลวการณฏฺเฐน อุปนิสฺสยา จาติ ปกตูปนิสฺสโย. ธรรม
ทั้งหลำยมีศรัทธำเป็นตน้เหล่ำน้ี ท่ีท ำไวเ้ป็นอยำ่งดี และเป็นอุปนิสสยะเพรำะอรรถว่ำเป็น
เหตุมีก ำลงั นัน่เทียว เพรำะเหตุนั้น จึงช่ือว่ำ ปกตูปนิสสยะ ดว้ยประกำรน้ี. 

  

• ปกติยาเยว วา  อุปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย, อารมฺมณานนฺตเรหิ  อสมฺมิสฺโสติ                   
อตฺโถ. (ปฏฺฐำนวณฺณนำ หนำ้ ๔๐๐, วิ.ม.ขอ้ ๖๐๒) 
อีกอย่ำงหน่ึง ธรรมท่ีอุปกำระ โดยภำวะท่ีเป็นเหตุมีก ำลงัลว้น ๆ โดยปกติ เท่านั้น, 
ควำมว่ำ  ไ ม่ เจื อปน ด้วยอำรัมมณูปนิสสยะและอนันต รูปนิสสยะ ช่ือ ว่ำ                            
ปกตูปนิสสยะ. 

• ปกติยาเยวาติ ปจฺจยนฺตรสงฺกรรหิเตน อตฺตโน สภำเวเนว. อุปนิสฺสโยติ  พลวกำรณ  
กตฺวำ. (มหำฏีกำ)    
ค ำว่ำ โดยปกติ เ ท่านั้น คือ โดยสภำวะของตนเท่ำนั้ น ท่ีเว้นจำกกำรปะปน                       
ดว้ยปัจจยัอ่ืน. 
ปกติยาติ วิสุ  สิทฺธภำเวน ตสฺส นำนปฺปกำรโต ปเภโท เวทิตพฺโพติ  สมฺพนฺโธ.                
(สังเขปัตถโชตนีจูฬฏีกำ)   
ค ำว่ำ โดยปกติ สัมพนัธ์ว่ำ ประเภทแห่งปกตูปนิสสยะนั้น โดยประกำรต่ำง ๆ                 
(ในปัญหำวำระ) อนับณัฑิตพึงทรำบ ดว้ยภำวะท่ีส ำเร็จเป็นแผนกส่วนหน่ึง. 
 

• ปกติยำ เอว ปจฺจยนฺตรรหิเตน อตฺตโน สภำเวเนว อุปนิสฺสโย ปกตูปนิสฺสโย. 
อารมฺมณานนฺตเรหิ อสมฺมิสฺโส ปุถเคว โกจิ อุปนิสฺสโยติ วุตฺต    โหติ. (วิภำวินีฏีกำ)   
อุปนิสสยะ โดยปกติ นั่นเอง คือ โดยสภำวะของตนเท่ำนั้น ท่ีเวน้จำกปัจจัยอ่ืน              
ช่ือว่ำ ปกตูปนิสสยะ. เป็นอนัอธิบำยว่ำ เป็นอุปนิสสยะส่วนหน่ึง แผนกหน่ึงเทียว              
ไม่เจือปน ด้วยอารัมมณูปนิสสยะและอนันตรูปนิสสยะ. 
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      อารมฺมณานนฺตเรหีติ อุปนิสฺสยภูเตหิ อำรมฺมณปจฺจยอนนฺตรปจฺจเยหิ (มณิสำรฏีกำ) 
 ค ำว่ำ ด้วยอารัมมณะและอนันตระ ไดแ้ก่ ดว้ยอำรัมมณปัจจยัและอนนัตรปัจจยั  อนั
เป็นอุปนิสสยะ. 

ปกตีติ วุตฺตา ปกติ จ สภาโว.(วิ.ม.)  ก็ท่ำนกล่ำวค ำว่ำ ปกติ  ได้แก่ ปกติคือสภำวะ.
(มิใช่อรรถอ่ืนของปกติศพัท ์มีโยนิคือกำรเกิดขึ้นครั้ งแรกเป็นตน้) 

 

รูปไม่ได้อุปนสิสยปัจจัยทั้ง ๓ ในอภิธมัมนัย 
 น หิ รูปาพฺยากต  อุปนิสฺสย  ลภตีติ . กถ  ? อารมฺมณานนฺตรูปนิสฺสเย ตาว น ลภติ 
อนารมฺมณตฺตา ปุพฺพาปรนิยเมน อปฺปวตฺติโต จ, ปกตูปนิสฺสยญฺจ น ลภติ อเจตเนน           
รูปสนฺตาเนน ปกตสฺส อภาวโต. ยถา หิ อรูปสนฺตาเนน สทฺธาทโย นิปฺผาทิตา อุตุโภชนาทโย 
จ อุปเสวิตา, น เอว  รูปสนฺตาเนน. ยสฺมิญฺจ อุตุพีชาทิเก กมฺมาทิเก จ สติ รูป  , น ต  เตน ปกต  
โหติ . สเจตนสฺเสว หิ  อุปฺปาทนุปตฺถมฺภนุปโยคาทิว เสน เจตน  ปกปฺปน  ปกรณ ,                        
รูปญฺจ อเจตน . 
                      (ปฏฺฐำนปกรณมูลฏีกำ หนำ้ ๒๑๒ - ๓) 

 อัพยำกตะคือรูป ย่อมไม่ได้อุปนิสสยะ. ถำมว่ำ อย่ำงไร ? ตอบว่ำ ย่อมไม่ได้                     
ในอำรัมมณูปนิสสยะ เพรำะรูปเป็นอนำรัมมณะ และย่อมไม่ได้ ในอนันตรูปนิสสยะ 
เพรำะรูปไม่เป็นไปในกำรก ำหนดในกำลก่อนและภำยหลงั,  และยอ่มไม่ไดป้กตูปนิสสยะ 
เพรำะรูปไม่มีกำรกระท ำในกำลก่อน(คือรูปไม่มี กำรท ำให้เกิดและไม่มีกำรเขำ้ไปซ่องเสพ 
ในกำลก่อน,นิปฺผำทิตสฺส อุปเสวิตสฺส วำ) เหตุ เพรำะสันดำนของรูป ไม่มีเจตนำ.                   
เหมือนอย่ำงว่ำ (อัชฌัตต)ธรรมทั้งหลำย มีสัทธำเป็นต้น ถูกสันดำนของอรูปท ำให้เกิด                    
และ(พหิทธ)ธรรมทั้งหลำย มีอุตุและโภชนะเป็นตน้ ถูกสันดำนของอรูปเขำ้ไปซ่องเสพ.
(อชัฌตัต)ธรรมทั้งหลำยมีสัทธำเป็นตน้ ไม่ถูกสันดำนของรูปท ำให้เกิด และ(พหิทธ)ธรรม
ทั้ งหลำยมีอุตุและโภชนะเป็นต้นไม่ถูกสันดำนของรูปเข้ำไปซ่องเสพ. ครั้ นเม่ืออุตุ                         
กบัเมล็ดพืชเป็นตน้และกำรกระท ำเป็นตน้ มีอยู่ รูป ก็ย่อมเป็นไป(คือรูปถูกอุตุ เมล็ดพืช
และกำรกระท ำเป็นต้นกระท ำก่อน), อุตุกับเมล็ดพืชเป็นต้นและกำรกระท ำเป็นตน้นั้น               
ไม่ถูกรูปนั้นกระท ำ ให้ส ำเร็จก่อน(เตน รูเปน ปุริมนิปฺผนฺเนน,อนุฏีกำ). เพรำะว่ำ เจตนำ คือ
กำรจัดแจง ( เห มือนอย่ำ ง  ปุพพำภิสั งขำรในอธิปติทั้ งหลำย )  ด้วยควำมเ พียร                               
ในกำรท ำให้ เ กิด  และกำรอุปัตถัมภนะ ของธรรมมีเจตนำเท่ำนั้ น  เ ป็นปกรณะ                                 
(คือเป็นกำรกระท ำก่อน), แต่รูป ไม่มีเจตนำ. 
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 อิท  วุตฺต  โหติ,ทุวิธ  สนฺตาน  รูปสนฺตาน  อรูปสนฺตานนฺติ.ตตฺถ เยน สนฺตาเนน                    
ปุพฺเพ กิญฺจิ สุฏ ฐุ อุปฺปาทิต  วา โหติ อุปเสวิต  วา, ตสฺเสว ปุพฺเพ อตฺตนา  อุปฺปาทิตุปเสวิ
ตา ธมฺมา กาลนฺตเร อตฺตโน อุปนิสฺสยปจฺจยา โหนฺติ  ปกรณสงฺขาตญฺจ  ตถา อุปฺปาทนุป
เสวน  นาม สเจตเน อรูปสนฺตาเน เอว ลพฺภติ , น อเจตเน รูปสนฺตาเนติ   ตสฺมา รูปธมฺมา                      
อุปนิสฺสย  นาม น ลพฺภนฺตีติ "อิมสฺมึ สติ  อิท  โหติ(ม.มู. ๑๒/๔๐๔/๓๖๑),  อสติ น โหตี"ติ
(ม.มู.๑๒/๔๐๖/๓๖๓)  เอว  วุตฺเตน สุตฺตนฺติกปริยาเยน ปน  อุปนิสฺสโย นาม รูปธมฺมาน           
มชฺเฌปิ  วตฺตพฺโพเยวาติ. 
                                   (ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหำฏีกำ หนำ้ ๓๗๕ - ๖ ขอ้ ๒๕) 

 เร่ืองน้ีมีค  ำอธิบำยว่ำ ธรรมสันดำนมี ๒ ประกำร คือ รูปสันดำน                               และ
อรูปสันดำน. ในรูปสันดำนและอรูปสันดำนเหล่ำนั้น ธรรมอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง                (มี
สัทธำเป็นต้นและอุตุโภชนะเป็นต้น) ย่อมเป็นอันถูกอรูปสันดำนใดท ำให้เกิดขึ้ น                  
และถูกเขำ้ไปซ่องเสพอยำ่งดีในกำลก่อน, ธรรมทั้งหลำย(มีสัทธำเป็นตน้                             และ
อุตุโภชนะเป็นตน้) อนัตน(คืออรูปสันดำน)ท ำให้เกิดและเขำ้ไปซ่องเสพ                       ใน
กำลก่อน เป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่อรูปสันดำนนั้นนัน่แหละ ของตน ในกำลอ่ืน.               อน่ึง 
ช่ือว่ำ กำรท ำให้เกิดและกำรเขำ้ไปซ่องเสพ เรียกว่ำกำรกระท ำในกำลก่อน               ยอ่มได้ 
ในอรูปสันดำน ท่ีมีเจตนำเท่ำนั้น, ย่อมไม่ได้ ในรูปสันดำน ท่ีไม่มีเจตนำ.              เพรำะ
เหตุนั้น รูปธรรมทั้งหลำย ยอ่มไม่ไดอุ้ปนิสสยะ. แต่ โดยสุตตนัติกเทศนำ                  ท่ีตรัส
ไวอ้ยำ่งน้ีว่ำ 
 อิมสฺมึ สติ  อิท  โหติ ,  อสติ น โหติ -  ครั้ นเม่ือปัจจัย มีอยู่  ผลน้ีย่อมเกิดขึ้ น,                          
ครั้ น เ ม่ือปัจจัยไม่มีอยู่  ผลน้ีย่อมไม่เ กิดขึ้ น .  ช่ือว่ำ อุปนิสสยปัจจัย ควรถูกกล่ำว                              
แมใ้นท่ำมกลำงแห่งรูปธรรมทั้งหลำยเท่ำนั้น. 
 

อธิบาย สุทธปกตูปนิสสยปัจจัย 
 ก็ ในปัจจัยน้ี เป็นปกตูปนิสสยะเท่ำนั้ น โดยเยภุยยะ เพรำะไม่มีกัมมภำวะ,                      
ด้วยว่ำ มัคคเจตนำธรรม ท่ีเป็นปกตูปนิสสยมูล แก่อนันตรผล มีนำนำกขณิกกัมมะ                   
เป็นสภำคะ โดยนับเข้ำ  ในอนันตรชำติ  เพรำะมัคคเจตนำ ท่ีเป็นปกตูปนิสสยมูล                          
มีอนันตรภำวะ  โดย ช่ือ ว่ำ  ปกตูปนิสสย  นำนำกขณิกกัมมปัจจัย ,  และนับ เข้ ำ                                  
ในปกตูปนิสสยชำติด้วย เพรำะควำมท่ีอรรถปกตูปนิสสยะ มีอยู่.  และ มคัคเจตนำธรรม                
ท่ีเป็นปกตูปนิสสยมูล แก่ผลสมำบัติ มีนำนำกขณิกกัมมะ เป็นสภำคะ โดยนับเข้ำ                     
ในปกตูปนิสสยชำติ ไม่ใช่อนนัตรชำติ เพรำะไม่มีอนนัตรภำวะ,           
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ก็ มคัคเจตนำทั้ง ๒ นั้น จดัเป็นองคธ์รรม ในสุทธปกตูปนิสสยะนัน่แหละ.         และ
ทุพพลเจตนำท่ีเป็นปกตูปนิสสยมูล แก่วิบำกของตน ก็มีนำนำกขณิกกมัมะ เป็นสภำคะ 
โดยนับเข้ำในปกตูปนิสสยชำติ เพรำะอุปกำระ ด้วยอรรถปกตูปนิสสยะ มิใช่อุปกำระ              
ด้วยอรรถกมัมะ เพรำะเหตุท่ีมีนำนำกขณิกะดว้ยนั้น จึงกล่ำวว่ำ เป็นปกตูปนิสสยะเท่ำนั้น 
โดยเยภุยยะ เพรำะไม่มีกมัมภำวะ.  

ส่วน มคัคเจตนำและทุพพลเจตนำท่ีไม่เป็นปัจจยัแก่วิบำกของตน ๆ  แต่เป็นปัจจยั
แก่ผลธรรมอ่ืน ยอ่มเป็นสุทธปกตูปนิสสยะเท่ำนั้น. 

อน่ึง เจตนำอ่ืน จำกมัคคเจตนำและทุพพลเจตนำ ตำมท่ีกล่ำวแล้วนั้น แม้มีอยู่               
ในปัจจัยน้ี  ก็ไม่มี ควำมเป็นนำนักขณิกกัมมะ เข้ำเป็นสภำคะ เพรำะ มิใช่กุศลและ
อกุศลเจตนำ ท่ีเป็นปัจจยัแก่วิบำกของตน, เจตนำเหล่ำนั้น จึงไม่มีอรรถแห่งกมัมะ.   

 
อนึ่ง  
อรหัตตมคัคเจตนำ         มหำกิริยำ,มหัคคตกิรยำ โดยสุทธปกตูปนิสสยะ                   

(ในปัญหำวำระขอ้ท่ี ๔). 
มคัคจิตตุปบำท(เวน้เจตนำ)  ผลสม ำบัติ  โ ด ย สุ ทธปกตู ป นิ ส ส ย ะ                 

(ปัญหำวำระขอ้ท่ี ๖) 
 มคัคเจตนำเบ้ืองต ่ำ ๓          วิปัสสนำกุศล , มหัคคตกุศล โดยสุทธปกตูปนิสสยะ 
(ปัญหำวำระขอ้ท่ี ๑๐) 
  

ส่วน มคัคจิตตุปบำท(เวน้มคัคเจตนำ) ไม่เป็นปกตูปนิสสยะ แก่อนันตรผล เพรำะว่ำ 
ไม่เขำ้ถึง ซ่ึงอรรถแห่งกมัมภำวะ, ควำมว่ำ เม่ืออรรถแห่งกมัมะ มีอยู ่ ในกำลใด, อรรถแห่ง
ปกตูปนิสสยะ ก็มีอยู ่ในกำลนั้นแน่นอน. แต่ว่ำ เม่ืออรรถแห่งปกตูปนิสสยะ                มีอยู ่
ในกำลใด, อรรถแห่งกรรม มีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี ดงัน้ี. และ เพรำะมคัคจิตตุปบำทเหล่ำนั้น 
ไม่เขำ้ถึง ซ่ึงอรรถแห่งปกตะคือนิปผำทิตปกตูปนิสสย(ปกตูปนิสสยะท่ีบุคคลกระท ำให้
ส ำเร็จในสันดำนของตน) แก่อนันตรผล ,ด้วยว่ำ จิตตุปบำทก่อน ๆ (เวน้จุติ                ของ
พระอรหันต์) เป็นปัจจัย แก่จิตตุปบำทหลัง ๆ ด้วยอ ำนำจอนันตระเป็นต้นแน่นอน                     
ดงัในปัฏฐำนอรรถกถำกล่ำวอ ำนำจอนันตระว่ำ จิตตนิยามนั้น  ย่อมส าเร็จ ด้วยอ านาจ   
แ ห่ง จิตดวง  ก่อน ๆ เ ท่ านั้ น ,   หาส า เ ร็จไ ด้ ด้ วยประการอื่นไม่ ,   เพราะ เหตุนั้ น                                 
ธรรม ที่สามารถในอันยังจิตตุปบาทที่สมควรกัน(โดยกิจมีทัสสนกิจเป็นต้น)ให้เกิดขึ้น              
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ในล าดับ แห่งตน ๆ ช่ือว่า อนันตรปัจจัย . เพรำะเหตุนั้นนั่นแหละ อรรถปกตะ จึงไม่มีอยู่ 
ในมคัคจิตตุปบำทธรรมนั้น ท่ีมีอรรถอนนัตระแน่นอน. 
 อน่ึง วิปำกธรรมทั้งหมด เน่ืองด้วยกัมมปัจจัย อันมีอรรถอำยูหนะคือขวนขวำย
วิบำกและกมัมชรูป, มิใช่เน่ืองดว้ยอรรถอนนัตระและอรรถปกตูปนิสสยะ                              ดงั
ใน มณิสำรมญัชูสำว่ำ  
 กมฺมปฺปฏิพทฺโธติ  อิท  วิปากธมฺเม สนฺธาย วุตฺต -  บทน้ีว่ำ เ น่ืองด้วยกรรม                       
ท่ำนอำจำรยห์มำยเอำถึงวิปำกธรรมทั้งหลำย.  
 

อธิบาย มิสสกปกตูปนิสสย นานากขณิกกัมมปัจจัย 
 ก็ ในปัจจัยน้ี เป็นทั้งปกตูปนิสสยะและนำนำกขณิกกมัมะร่วมกนั โดยแน่นอน. 
ควำมว่ำ อกุศลเจตนำ ๑๒ และโลกียกุศลเจตนำ ๑๗ ท่ีเป็นพลวกัมมะ ด้วยอ ำนำจ                     
ปกตูปนิสสยะคือพลวกำรณะ แก่วิบำกนำมขันธ์ คือ โลกียวิบำกจิต ๓๒ เจตสิก ๓๕                 
ท่ีประกอบเท่ำนั้ น  เว้นกัมมชรูป เพรำะควำมท่ีปกตูปนิสสยะเป็นมูล เพรำะว่ำ                               
ปกตูปนิสสยะ เม่ือว่ำโดยอภิธัมมนัย ปัจจยุปบันธรรม พึงมี นำม เท่ำนั้น, รูป หำมีไม่,                   
แต่ ว่ำโดยสุตตนัตนยั แมรู้ป พึงมี. และนำนำกขณิกมัมะเป็นสภำคะ 
 อ น่ึ ง  เ ว้น มัค ค เ จ ตนำ  ๔  ท่ี เ ป็ น ปั จ จั ย  แ ก่ อนั น ต ร ผลและผลสมำบัติ                                    
เพรำะเป็นองค์ธรรมในสุทธปกตู, และมคัคเจตนำนั้น นับเขำ้ในอนันตรชำติ ด้วยอ ำนำจ               
ปกตู ป นิสสยภำวะ  เพร ำ ะปกตูป นิสสยภำวะ  มีค วำม เ ป็นอนันตรภำวะด้วย                                     
แต่ ไม่มีควำมเป็นอนันตรูปนิสสยะ, และนับเข้ำในปกตูปนิสสยชำติ ด้วยอ ำนำจปกตะ 
เพรำะควำมท่ีมคัคเจตนำมีอรรถปกตะแน่นอน.   

และในท่ีน้ี  ย่อมเป็น แม้ มิสสกนำนำกขณิกกัมม ปกตูปนิสสยะร่วมกัน                               
โดยแน่นอน ควำมว่ำ โลกียเจตนำกรรม ๒๙ ท่ีเป็นพลวกมัมะ ดว้ยอ ำนำจนำนำกขณิกกมัม
ภำวะ แก่ วิบำกนำมขันธ์ คือ โลกียวิบำกจิต ๓๒ เจตสิก ๓๕ ท่ีประกอบเท่ำนั้ น                           
เ ว้นกัมมชรูป เพรำะพลวกัมมะ ท่ี เ ป็นกัมมปัจจัย  แก่กัมมชรูป ท่ำนแสดงไว้                                    
ในนำนำกขณิกกมัมชำตินั้น และปกตูปนิสสยะสภำคะ. 

เวน้มคัคเจตนำ ๔ ท่ีเป็นปัจจยั แก่อนนัตรผลและผลสมำบตัิ เพรำะเป็นองคธ์รรมใน
สุทธปกตู ,  และมัคค เจตนำนั้ น  นับ เข้ำ  ในอนันตรชำติ  ด้วยอ ำนำจกัมมภำวะ                               
เพรำะกัมมภำวะ มีควำมเป็นอนันตรภำวะด้วย, และนับเข้ำในปกตูปนิสสยชำติ                               
ดว้ยอ ำนำจกมัมภำวะ เพรำะควำมท่ีมคัคเจตนำมีอรรถปกตะ. 
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ก็ ในมิสสกปกตูปนิสสย นำนำกขณิกกัมมะนั้น หมำยเอำ โลกียเจตนำ ๒๙                       
ท่ีเป็นพลวกมัมะเท่ำนั้น ด้วยอ ำนำจอุปนิสสยะกบักัมมะ อนัมิได้ให้ผลในล ำดับของตน                 
จึงนบัเขำ้ ในปกตูปนิสสยชำติ เท่ำนั้น, ไม่นบัเขำ้ ในอนนัตรชำติ.  
  

ส รุป ว่ า  มัคค เ จตนำ  เ ป็น ปัจ จัย แก่อนันตรผล  ท่ี อยู่ ในอนันตรชำตินั้ น                                  
หมำยถึง ปกตู+นำนกั โดยมีปกตูเป็นมูล, และ นำนกั+ปกตู โดยมีกมัมะเป็นมูล.  

 

๙.นานากขณิกกัมมชาติ มี ๒ ประเภท 
๔๗.นานากขณิกกัมมปัจจัย    (พีชนิธานกิจฺจ, กิริยาวิเสสนิธานกิจฺจ)  

ปัจจัย  อกุศลเจตนำ  ๑๒  กุศลเจตนำ  ๒๑ - ๓๗  ท่ีเป็นอดีต 
ปัจจยุปบัน วิปำกจิต ๓๖ - ๕๒    เจตสิก ๓๘      ปฏิสนธิปวตัติกมัมชรูป ๒๐              

อสัญญสัตตกมัมชรูป ๑๒ 

อัฏฐกถา 
นานากขณิกกัมม ปกตูปนิสสยปัจจัย  ได้แก่ ทุพพลเจตนำกรรม ๒๐ (ทุพฺพลกมฺม,                 

เป็นทุรพลธรรม) คือ อกุศลเจตนำ ๑๒ มหำกุศลเจตนำ ๘ เป็นปัจจยั  แก่กามวิบาก ๒๓ 
(เวน้กมัมชรูป เพรำะเป็นอภิธมัมนยั) 

นานากขณิกกัมมปัจจัย  ได้แก่  พลวเจตนำกรรม ๒๕ (พลวกมฺม,เป็นพลวธรรม)                          
คือ อกุศลเจตนำ ๑๒ มหำกุศลเจตนำ  ๘  รูปำวจรกุศลเจตนำ ๕  และทุพพลเจตนำ
กรรม ๒๐ เป็นปัจจัย  แก่กัมมชรูป ๒๐( เว้นวิบำกนำมขันธ์ เพรำะเป็นผลของ                                   
มิสสกปกตูปนิสสย นำนำกขณิกกมัม และนำนำกขณิกกมัม ปกตูปนิสสย  ตำมล ำดบั              
ของพลวทุพพลเจตนำกรรม). 

 

ส่วน โลกียกรรม ๒๙ ท่ีเป็นพลวกัมมะ เป็นปัจจัย แก่วิบำกนำมขันธ์ นับเข้ำ                   
ในมิสสกปกตู+นำนำก สงเครำะห์ ในปกตูปนิสสยชำติ.  

ส่ วน  มัคค เจตนำ นับ เข้ำ  ในสุทธปกตู  สง เครำะห์ในปกตูปนิสสยชำติ                             
และอนนัตรชำติ ตำมสมควรนัน่เอง.  
 

• จิตฺตปฺปโยคสงฺขาเตน  กิริยภาเวน  อุปการโก ธมฺโม กมฺมปจฺจโย(วิ.ม.)     
ธรรมท่ีอุปกำระโดยภำวะแห่งกำรกระท ำ กล่ำวคืออำยูหนะ(ควำมขวนขวำย)              
ของจิต ไดแ้ก่ เจตนำ ช่ือว่ำ กมัมปัจจยั  (ทั้ง  ๒ ปัจจยั)  
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• จิตฺตปฺปโยคสงฺขาตกิ ริย าภา เวน  สหชาตาน  นานากฺขณิก าน  วิปากาน                             
กฏตฺตารูปานญฺจ อุปการิกา เจตนา กมฺมปจฺจโย (วิภำวินีฏีกำ)   
เจตนำอันเป็นผู้อุปกำระ  แก่ ปัจจยุบบันนธรรมทั้ งหลำย ท่ี เ กิดพร้อมกัน                     
แก่วิบำกทั้ งหลำย และแก่กัมมชรูปทั้ งหลำย อันมีขณะต่ำงกัน โดยภำวะแห่ง                  
กำรกระท ำ กล่ำวคืออำยูหนะ(ควำมขวนขวำย) ของจิต ช่ือว่ำ กัมมปัจจัย                    
(ทั้ง  ๒ ปัจจยั,  เหมือน สห.กมัม) 

• นานากฺขณิกา เจตนาติ อตฺตโน ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมปวตฺติกฺขณโต วิสุ  ภูเต อตีตกำเล 
สิทฺธำ กุสลำกุสลเจตนำ. (ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหำฏีกำ ป.๘ ขอ้ ๑๗ หนำ้ ๓๗๒)   
บทว่ำ เจตนาที่มีขณะต่างๆกัน ไดแ้ก่ กุศลและอกุศลเจตนำ ท่ีส ำเร็จลง ในอดีตกำล 
อนัเป็นแผนกหน่ึง จำกปวตัติขณะของปัจจยุปบนันธรรม ของตน. 
 

กาลนฺตเร วิปากกฏตฺตารูปาน  ปาตุภาวตฺถาย สนฺตาเน กิริยาวิเสสนิธานกิจฺจ 
(พีชนิธานกิจฺจ ) สมฺปาเทตฺวา นิรุทฺธา กุสลากุสลเจตนา นานากฺขณิกกมฺมปจฺจโย 
นาม.        (ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหำฏีกำ ป.๘ ขอ้ ๑๔ หนำ้ ๓๖๘) 
กุศลและอกุศลเจตนำ ท่ีดบัไปแลว้ ท ำพีชนิธำนกิจจ์(ท ำกิจในกำรเพำะเมล็ดพนัธ์ุ)
คือท ำ กิจในกำรเพำะกิริยำท่ี วิ เศษไว้ในสันดำนให้ส ำ เ ร็จ  เ พ่ือประโยชน์                            
แก่ควำมปรำกฏของวิบำกและกฏตัตำรูปทั้งหลำย ในกำลอ่ืน. 

• เป็น อตีตปัจจยั คือ เจตนำกรรมนั้น ดบัไปแลว้ จึงเป็นปัจจยั. 
 
ก็  ใ นน ำนั ก ข ณิก กัมมช ำติ  น้ี  อ ธิ บ ำ ย ต ำ มนั ย แ ห่ ง ปั ฏ ฐ ำนอร รถกถำ                            

ปัจจนียุทธำรวณัณนำ อยำ่งน้ีว่ำ  
“นานากฺขณิกกมฺม  พลวทุพฺพลวเสน ทุวิธ ,   ตตฺถ พลวกมฺม  วิปากธมฺมาน                                   

อุปนิสฺสโย หุตฺวา ปจฺจโย โหตีติ อุปนิสฺสเย สงฺคห  คจฺฉติ. พลวมฺปิ ปน รูปาน  ทุพฺพลญฺจ                 
อรูปาน  นานากฺขณิกกมฺมปจฺจเยเนว ปจฺจโย.  

นำนำกขณิกกมัมปัจจยั มี ๒ วิธีดว้ยอ ำนำจแห่งพลวะและทุพพล,                                 ใน 
๒ วิธีเหล่ำนั้น พลวกมัมะ ยอ่มเป็นอุปนิสสยปัจจยั แก่วิบำกธรรมทั้งหลำย                   เพรำะ
เหตุนั้น ยอ่มถึง ซ่ึงกำรสงเครำะห์ลง ในอุปนิสสยะ. อน่ึง แมพ้ลวกมัมะ                               ยอ่ม
เป็นปัจจยั ดว้ยอ ำนำจนำนำกขณิกกมัมปัจจยั แก่รูปทั้งหลำย และทุพพลกมัมะ                    ก็
ยอ่มเป็นปัจจยั ดว้ยอ ำนำจนำนำกขณิกกมัมปัจจยั แก่อรูปทั้งหลำย แน่นอน. 
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อธิบายว่า นำนำกขณิกกมัมภำวะ ท่ีเป็นพลวกัมมะ ได้แก่ อกุศลเจตนำ ๑๒ และ
กุศลเจตนำ ๒๑ ท่ีเป็นปัจจัย แก่วิบำกธรรมทั้งหลำย กล่ำวคือ วิบำกจิต ๓๖ เจตสิกท่ี
ประกอบ ๓๘ ท่ำนสงเครำะห์ลง ในอุปนิสสยะ ประเภทปกตูปนิสสยะ นับเข้ำ                           
ในปกตูปนิสสยชำติ ช่ือว่ำ มิสสกนำนำกขณิกกมัมปกตูปนิสสยะ เพรำะเป็นนำนักขณิก           
กมัมะ ท่ีมีภำวะของปกตูปนิสสยะดว้ย , ส่วน มคัคเจตนำ ท่ีเป็นปัจจยั แก่อนนัตรผลเท่ำนั้น 
นบัเขำ้ในอนนัตรชำติ เพรำะเป็นนำนกัขณิกกมัมะ ท่ีมีภำวะของอนนัตระดว้ย. 

ส่วน นำนำกขณิกกมัมภำวะ ท่ีเป็นทุพพลกมัมะ ไดแ้ก่ อกุศลเจตนำ ๑๒  มหำกุศล
เจตนำ ๘ ท่ีเป็นปัจจัย แก่อรูปทั้งหลำย กล่ำวคือ กำมวิบำกจิต ๒๓ เจตสิกท่ีประกอบ ๓๓ 
ด้วยอ ำนำจนำนำกขณิกกมัมะ  มิได้กล่ำวว่ำ สงเครำะห์ลงในอุปนิสสยะ เหมือนกับว่ำ                   
ปฏิ เสธควำมเป็นอุปนิสสยะของ ทุพพลกัมมะนั้ น ,  ก็  กำร ท่ีท่ำนไม่สงเครำะห์                      
ทุพพลกมัมะ เขำ้ใจว่ำ เพรำะว่ำ ค  ำว่ำ อุปนิสสยะน้ี มีควำมหมำย พลวการณสฺเสต  อธิวจน . 
ตสฺมา พลวการณภาเวน อุปการโก ธมฺโม อุปนิสฺสยปจฺจโยติ เวทิตพฺโพ. – ค ำว่ำ อุปนิสสยะ 
นัน่ เป็นช่ือ ของเหตุท่ีมีก ำลงั. เพรำะเหตุนั้น ธรรม ท่ีอุปกำระ โดยควำมเป็นเหตุ                 ท่ี
มีก ำลงั พึงทรำบว่ำ ช่ือว่ำ อุปนิสสยปัจจยั.  

 
อุปนิสสยปัจจยัทั้ง ๓ เหล่ำนั้น ท่ีมีควำมหมำยว่ำ ธรรม ท่ีอุปกำระ โดยควำมเป็น

เหตุท่ีมีก ำลัง, มิใช่หมำยถึง องค์ธรรมนั้นมีก ำลังน้อย หรือมำก แต่หมำยเอำ ภำวะแห่ง                
ควำมเป็นเหตุเท่ำนั้น ท่ีมีก ำลัง เพรำะเหตุนั้น พลวกัมมะ หรือทุพพลกัมมะ ท่ีสำมำรถ                  
ท ำ วิบำกของตน ให้ เกิดขึ้ นได้ ย่อมถึง ควำมเป็นปกตูปนิสสยะทั้ งนั้ น. ดังปรำกฏ                         
ในปัฏฐำนอรรถกถำ ปัญหำวำระ ปกตูปนิสสยะ อกุ. - อกุ. ว่ำ ยมฺปน ปจฺจยวิภงฺคสฺส                     
อุทฺเทสวณฺณนาย  วุตฺต  “พลวการณฏฺเฐน อุปนิสฺสโย โหตี”ติ, ต  การณภาวสฺเสว พลวตาย 
วุตฺต ,  น อุปนิสฺสยปจฺจยธมฺมาน .  กมฺมกิ เลสา หิ พลวนฺโตปิ ทุพฺพลาปิ พ ลวการณ                        
โหนฺติเยว. – ก็ ค  ำใด ท่ีกล่ำวไว ้ ในอุทเทสวณัณนำ แห่งปัจจยวิภงัคว่์ำ ธรรม ช่ือว่ำ        เป็น
อุปนิสสยปัจจัย เพรำะอรรถว่ำ เป็นเหตุท่ีมีก ำลัง,  ค  ำนั้ น กล่ำวไว้ เพรำะภำวะแห่ง                  
ควำมเป็นเหตุเท่ำนั้น ท่ีมีก ำลัง, ไม่ใช่ เพรำะธรรมท่ีเป็นอุปนิสสยปัจจัย. จริงทีเดียว                
(ธรรมคือ)กรรมและกิเลสทั้งหลาย แม้มีก าลัง แม้ทุพพล ย่อมเป็นเหตุท่ีมีก าลังทั้งนั้น. 

เพรำะเหตุนั้น พึงทรำบว่ำ เม่ือนำนำกขณิกกมัมภำวะ มีอยู่ ปกตูปนิสสยสภำคะ                  
พึงมี แน่นอน, หรือเม่ือพลวทุพพลเจตนำกรรม ๓๓ เป็นปัจจัย แก่วิบำกธรรมทั้งหลำย 
เฉพำะของตน ๆ  ด้วยอ ำนำจปกตูปนิสสยภำวะ  นำนำกขณิกกมัมสภำคะ ก็พึงมี แน่นอน,   
ดงัปรำกฏใน กมัมปกิณณกฆฏนำว่ำ กมฺม อุปนิสฺสยนฺติ เทฺว.  หรือ ในอุปนิสสยฆฏนำว่ำ 
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อุปนิสฺสย กมฺมนฺติ เทฺว  และยงัปรำกฏในปัฏฐำนอรรถกถำ ปัญหำวำระ ปกตูปนิสสยะ                                
วำระ กุ. – อพั. ว่ำ  

วิปากชนกมฺปน กมฺม  วิปากสฺส  อุปนิสฺสโย น โหตีติ น วตฺตพฺพ . – ส่วน กรรม                    
ท่ียงัวิบำกให้เกิดขึ้น ไม่พึงกล่ำวว่ำ ยอ่มไม่เป็นอุปนิสสยะ แก่วิบำก.   

และว่ำ  เตเนต   ที เปติ  :- โย โกจิ วิปากชนโก ธมฺโม, โส อตฺตโน วิปากสฺส                          
อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหตีติ. 

ด้วยเหตุนั้น พระผูมี้พระภำคเจำ้ย่อมทรงแสดง ซ่ึงพระวจนะนั่นว่ำ ธรรมทั้งส้ิน                   
ท่ียงัวิบำกให้เกิดขึ้น, ธรรมทั้งส้ินนั้น ยอ่มเป็น อุปนิสสยปัจจยั แก่วิบำก ของตน. 

ส่วน นำนำกขณิกกัมมภำวะ ท่ีเป็นพลวกัมมะ ๒๕ และทุพพลกัมมะ ๒๐                         
เป็นปัจจัย แก่ รูปทั้ งหลำย กล่ำวคือ กัมมชรูป ด้วยอ ำนำจนำนำกขณิกกัมมปัจจัย,                               
ไม่เป็นปกตูปนิสสยะ เพรำะอุปนิสสยะไม่เป็นปัจจยัแก่รูป โดยอภิธมัมนยั.  

 
อนึ่ง บางคัมภีร์ ท่านแสดงปัจจัย ๕๐ หรือ ๕๒ ก็มี อย่างนี้ คือ :- 
๑. อธิปติปัจจัย มี ๓  คือ แตก หทยวัตถุ จำกอำรัมมณำธิปติ   ออกมำเป็น                        

วตัถำรัมมณปุเรชำตำธิปติปัจจยั = ๔๘ ปัจจยั. 
๒. ปุเรชาตปัจจัย มี ๓ คือ แตก หทยวตัถุ จำกอำรัมมณปุเรชำตะ            ออกมำป็น 

วตัถำรัมมณปุเรชำตปัจจยั = ๔๙ ปัจจยั. 
๓. กัมมปัจจัย มี ๓  คือ แตก มคัคเจตนำ  เป็นปัจจยั  แก่อนนัตรผล      ออกมำเป็น 

อนนัตรกมัมปัจจยั = ๕๐ ปัจจยั. 
๔. อัตถิปัจจัย และ อวิคตปัจจัย มีปัจจัยละ ๗ คือ แตก หทยวตัถุ                             จำก

อำรัมมณปุเรชำตตัถิ และ อวิคตะ ออกมำเป็น วตัถำรัมมณปุเรชำตตัถิ และอวิคต
ปัจจยั = ๕๑ , ๕๒ ปัจจยั. 

 
การที่มี ๕๐ หรือ ๕๒ ปัจจัย เพราะอาศัยหลักฐาน ในนิสสยปกิณณฆฏนาเป็นต้น

ว่า:- 
๑. นิสฺสย ปุเรชำต วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ ตีณิ. 

           วตัถุรูป ๖ เป็นวตัถุปุเชำตนิสสยะ. 
๒. นิสฺสย อำรมฺมณ ปุเรชำต วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ ตีณิ. 
     หทยวตัถุทั้ง ๓ ชนิดมีอติอิฏฐะเป็นตน้ เป็นวตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสยะ. 
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๓. นิสฺสย  อารมฺมณ  อธิปติ  อุปนิสฺสย ปุเรชาต  วิปฺปยุตฺต  อตฺถิ  อวิคตนฺติ  เอก .
      อิฏฐหทยวัตถุ เป็นวัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยะ. 

๔. นิสฺสย ปุเรชำต อินฺทฺริย วิปฺปยุตฺต อตฺถิ อวิคตนฺติ เอก . 
     รูปินทรีย ์๕ มีจกัขุนทรียเ์ป็นตน้ เป็นวตัถุปุเรชำตนิสสยะ. 

 * ในข้อ ๓ นั้ น  บทว่ำ  นิ สฺสย  คือ วัตถำ .นิส,  บทว่ำ  อธิปติ  คือ วัตถำ . ธิ ,                               
บทว่ำ อุปนิสฺสย คือ อำ.ณู, บทว่ำ ปุเรชาต คือ วตัถำ.ปุ, บทว่ำ วิปฺปยุตฺต คือ วตัถำ.วิป,               
บทว่ำ อตฺถิ คือ วตัถำ.อตั, บทว่ำ อวิคต คือ วตัถำ.อวิ. 
  

บัดนี้ เพื่อประโยชน์ ต่ออนัตตญาณ ในธาตุ ๔ มีปฐวีเป็นต้น บัณฑิต        
พึงทราบ ความเป็นปัจจัย และปัจจยุปบัน ของธาตุเหล่านั้น ในปกรณ์ ช่ือว่า          
วิสุทธิมัคค์ และมหาฏีกา ตอน จตุธาตุววัตถาน 

 

๑.ปจฺจโยติ  ปฐวีธาตุ  อาโปสงฺคหิตา เตโชอนุปาลิตา วาโยวิตฺถมฺภิตา ติณฺณ                       
มหาภูตาน  ปติฏฺฐา หุตฺวา ปจฺจโย โหติ. ฯเปฯ . 

บทว่ำ  ปจฺจยโต – โดยปัจจยั  ควำมว่ำ พระโยคี พึงมนสิกำรธำตุทั้งหลำยโดยปัจจยั 
อย่ำงน้ีว่ำ ปฐวีธำตุ  อนัอำโปธำตุเกำะกุมแลว้(อาโปสงฺคหิตา) อนัเตโชธำตุตำมรักษำแลว้
(เตโชอนุปาลิตา)  อนัวำโยธำตุค  ้ำจุนแลว้(วาโยวิตฺถมฺภิตา)  ย่อมเป็นปัจจัย โดยเป็นที่ตั้ง
(ปติฏฺฐา) แก่มหาภูต ๓.      

อำโปธำตุ  อันตั้ งอยู่ ท่ีปฐวีธำตุ(ปฐวีปติฏฺฐิตา)  อันเตโชธำตุตำมรักษำแล้ว                      
อนัวำโยธำตุค  ้ำจุนแลว้   ยอ่มเป็นปัจจยั โดยเป็นเคร่ืองยึดไว(้อาพนฺธน )  แก่มหำภูต ๓.  

เตโชธำตุ อนัตั้งอยู่ท่ีปฐวีธำตุ  อนัอำโปธำตุเกำะกุมแล้ว อนัวำโยธำตุค  ้ำจุนแล้ว 
ยอ่มเป็นปัจจยั  โดยเป็นเคร่ืองบ่ม(ปริปาจน ) แก่มหำภูต ๓.  

วำโยธำตุ  อันตั้งอยู่ท่ีปฐวีธำตุ  อันอำโปธำตุเกำะกุมแล้ว  อันเตโชธำตุบ่มแล้ว 
(เตโชปริปาจิตา)  ยอ่มเป็นปัจจยั โดยเป็นเคร่ืองค ้ำจุน(วิตฺถมฺภน ) แก่มหำภูต ๓ ดงัน้ี. 

มหาฏีกาอธิบายว่า ค ำทั้ งหลำยว่ำ  ติณฺณ  มหาภูตาน  ปติฏฺฐา หุตฺวา ปจฺจโย                      
โหติ. - ย่อมเป็นปัจจยั โดยเป็นท่ีตั้ง แก่มหำภูต  ๓.  ควำมว่ำ  อนัมหำภูตทั้งหลำยเหล่ำใด 
เกำะกุมแล้ว  ด้วยอ ำนำจกำรรวบรวมไว้(สมฺปิณฺฑนวเสน สงฺคหิตา), ตำมรักษำแล้ว                 
ด้วยอ ำนำจกำรบ่ม(ปริปาจนวเสน อนุปาลิตา),  และค ้ำจุนแล้ว ด้วยอ ำนำจกำรท ำให้
เคล่ือนไหว(สมุทีรณวเสน วิตฺถมฺภิตา),  (ปฐวีธำตุ)ก็ย่อมเป็นท่ีอำศยั แก่มหำภูตทั้งหลำย
เหล่ำนั้น โดยเป็นท่ีตั้ง ด้วยอ ำนำจเป็นท่ีรองรับ(ปติฏฺฐา สนฺธารณวเสน) แก่มหำภูต ๓                     
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ท่ีเกิดพร้อมกนักบัตน นั่นเอง, หรือว่ำ ย่อมเป็นปัจจัย  ด้วยอ ำนำจแห่งสหชำตะเป็นตน้  
โดยเป็นท่ีตั้ง ตำมนยัท่ีไดก้ล่ำวแลว้ ฉะน้ี. แมใ้นธำตุทั้งหลำยท่ีเหลือ ก็มีนยัน้ี. 

๒. ปจฺจยวิภาคโตติ  ธาตูน  หิ กมฺม , จิตฺต , อาหาโร, อุตูติ จตฺตาโร ปจฺจยา. ฯเปฯ .  
บทว่ำ  ปจฺจยวิภาคโต  – โดยการจ าแนกปัจจัย  คือโดยกำรจ ำแนกปัจจัยธรรม  และ                       
โดยกำรจ ำแนกปัจจยัภำวะ นัน่เอง.  จริงทีเดียว ดว้ยค ำว่ำ“ปจฺจยโต  -โดยปัจจยั” น้ี กล่ำวถึง 
ภำวะของธำตุทั้งหลำย มีปฐวีธำตุเป็นตน้ เป็นปัจจยั แก่ภูต ๓ ท่ีเหลือ โดยความเป็นที่ตั้ง
เป็นต้น(ปติฏฺฐาภาวาทินา) อนัเป็นอสำธำรณะ กบัธำตุอ่ืน ๆ.   

ส่วน ในค ำว่ำ  โดยการจ าแนกปัจจัย น้ี มีควำมหมำยว่ำ ธำตุทั้งหลำย มีปฐวีธำตุ         
เป็นตน้ เกิดขึ้น เพรำะธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด,  ก็กล่ำวจ ำแนกควำมท่ีธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น 
มีกรรมเป็นตน้ และปฐวีธำตุเป็นตน้ เป็นปัจจัย,   

และจ ำแนกปัจจัยภาวะ ของธำตุทั้ งหลำย มีปฐวีธำตุเป็นต้น ว่ำ ธำตุ ๓ อำศัย                   
ซ่ึงธำตุ ๑ ย่อมเป็นไป เป็นตน้ โดยไม่เหลือ ตำมประกำรดังกล่ำวน้ี เป็นควำมแตกต่ำงกนั 
แห่งอำกำรทั้ง ๒ คือโดยปัจจยั และโดยกำรจ ำแนกปัจจยั เหล่ำน้ี.    

 

โดยการจ าแนกปัจจัยธรรม นัยที่ ๑ 
ขยำยควำม โดยปัจจัยธรรม ก่อน นัยท่ี ๑ อย่ำงน้ีว่ำ  เป็นควำมจริงว่ำ ธำตุทั้งหลำย  

มีปัจจยั ๔ อยำ่ง คือ กรรม,   จิต, อาหาร, อุตุ.   
ค ำว่ำ  กรรม ไดแ้ก่ กรรม อนัเป็นกุศลและอกุศล  ท่ีท ำรูปให้เกิดขึ้น.  
ค ำว่ำ จิต  ไดแ้ก่ จิต อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ท่ีท ำรูปให้เกิดขึ้น.  
ค ำว่ำ  อาหาร  ไดแ้ก่ อชัฌตัติกำหำร ท่ีท ำรูปให้เกิดขึ้น.   
ค ำว่ำ  อุต ุ ไดแ้ก่ อุตุทั้งส้ิน, โดยอรรถ ไดแ้ก่ เตโชธำตุ.   
  
* ในปัจจยั ๔ อยำ่งเหล่ำนั้น กรรมเท่านั้น(กมฺมเมว) ยอ่มเป็นปัจจยั แก่ธำตุทั้งหลำย  

ท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน,  
ค ำ อวธำรณะ(ค ำจ ำกดัควำม) ท่ีว่ำ กรรมเท่านั้น  กล่ำวไว ้เพ่ือแสดงควำมไม่มี               

กำรปะปนกนัดว้ยสมุฏฐำน,  
ด้วยค ำว่ำ กรรมเท่ำนั้น นั้น ย่อมเป็น อันท่ำนแสดงถึง ภำวะท่ีกรรม เป็นปัจจัย                 

โดยปริยำย  แก่ภูตบำงอย่ำง แม้ท่ี เป็นอกัมมชรูป.  จริงอย่ำงนั้ น ดัง ท่ีจักกล่ำวไว้                          
ในรูปนิพพตัติปัสสนำกำรกถำ นั้น เป็นต้นอย่ำงน้ีว่ำ “กมฺมปจฺจยจิตฺตสมุฏฺฐาน  – รูป                       
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ท่ีมีธรรมมีกรรมเป็นปัจจยั  คือวิบำกจิตเป็นสมุฏฐำน” ไดแ้ก่ รูปท่ีมีวิบำกจิตเป็นสมุฏฐำน 
เป็นตน้ .                     

ถามว่า  ก็   อันปัจจัย แม้อย่ำง อ่ืน จำกกรรม พึงเป็นปัจจัย แก่ธำตุทั้ งหลำย                          
ท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำนได้ มิใช่หรือ ? ตอบว่า พึงเป็นปัจจยัได้, แต่ว่ำ ปัจจยัอย่ำงอ่ืนนั้น                   
ก็ มีควำมเป็นไป เพรำะกรรมนั่นเทียว เพรำะเหตุนั้ น จึงท ำค ำพูด เป็นอวธำรณะไว้                         
เพ่ือห้ำมควำมเป็นปัจจยัท่ีมีกำรประกอบกนั, 

เพรำะเหตุแห่งค ำอวธำรณะนั้ น จึงกล่ำวได้ว่ำ  ธรรมทั้ งหลำยมีจิตเป็นต้น                            
มิไดเ้ป็นปัจจยั.    

และธรรมทั้งหลำยมีจิตเป็นตน้เท่ำนั้น ย่อมเป็นปัจจยั  แมแ้ก่ธำตุทั้งหลำยท่ีมีจิต          
เป็นตน้เป็นสมุฏฐำน,  ธรรมนอกนี้ ไดแ้ก่ ธรรมเหล่ำอ่ืน จำกจิตเป็นตน้.  มิไดเ้ป็นปัจจยั.   
 

* อน่ึง กรรม ย่อมเป็นชนกปัจจัย  แก่ธำตุทั้ งหลำยท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน,                         
ช่ือว่ำ ชนก  น้ี กล่ำวหมำยเอำ ควำมเป็นธรรมท่ีกระท ำธำตุทั้ งหลำยให้ตั้ งขึ้นด้วยดี.            
ส่วน ช่ือว่ำ  ปัจจัย  ก็คือกรรมปัจจัยนั่น เอง .  เพรำะ พระผู้มีพระภำค ตรัสไว้ว่ำ                                 
“กุสลากุสลา เจตนา วิปากาน  ขนฺธาน  กฏตฺตา จ รูปาน  กมฺมปจฺจเยน ปจฺจโย -เจตนำ ท่ีเป็น
กุศลและอกุศล เป็นปัจจยั แก่วิบำกขนัธ์ทั้งหลำย และแก่กฏตัตำรูป ดว้ยอ ำนำจกรรมปัจจยั 
"ดงัน้ี. 

กรรม ย่อมเป็นอุปนิสสยปัจจัย แก่ธาตุทั้ งหลายที่ เหลือ  คือ ท่ีมีจิตเป็นต้น                      
เป็นสมุฏฐำน โดยปริยาย.    

ค ำว่ำ ย่อมเป็นอุปนิสสยปัจจัย โดยปริยาย ควำมว่ำ ในปัฏฐำนปกรณ์ เพรำะควำมท่ี
อุปนิสสยปัจจยั มำแลว้ แก่อรูปธรรมทั้งหลำยเท่ำนั้น อุปนิสสยปัจจยั จึงไม่มี แก่รูปธรรม
ทั้งหลำย โดยนิปปริยำย. แต่ พึงทรำบว่ำ โดยกำรเวน้ สุตตันติกปริยำย  ตำมพระด ำรัส               
ในพระสูตรว่ำ “ปุคฺคล  อุปนิสฺสาย วนสณฺฑ  อุปนิสฺสาย – อำศัยอย่ำงยิ่ง ซ่ึงบุคคล                        
อำศยัอยำ่งยิ่ง  ซ่ึงป่ำทึบ ” ดงัน้ี   อุปนิสสยปัจจยั ก็ไม่มี (ในปัฏฐำน) .           

จิต ย่อมเป็นชนกปัจจัย แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน, ไดแ้ก่ จิต ท่ีเป็นปัจจยั 
ดว้ยอ ำนำจสหชำตะ นิสสยะและอำหำรเป็นตน้ เพรำะอำศยัซ่ึงควำมเป็นผูก้ระท ำให้ตั้งขึ้น
ดว้ยดี จึงกล่ำวไดว่้ำ “ยอ่มเป็นชนกปัจจยั”.  แมใ้นอำหำรและอุตุ ท่ีจะกล่ำวขำ้งหนำ้ ก็มีนยั
น้ีแหละ. และยอ่มเป็น ปัจฉำชำตปัจจยั อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยั แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีเหลือ.  

อาหาร ย่อมเป็นชนกปัจจัย แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีมีอำหำรเป็นสมุฏฐำน,  ย่อมเป็น
อำหำรปัจจยั  อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยั แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีเหลือ.          
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อุตุ ย่อมเป็นชนกปัจจยั แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีมีอุตุเป็นสมุฏฐำน,  ย่อมเป็นอตัถิปัจจัย 
และอวิคตปัจจยั แก่ธำตุทั้งหลำยท่ีเหลือ. 

โดยการจ าแนกปัจจัยธรรม นัยที่ ๒ 
ครั้ นแสดง ซ่ึงกำรจ ำแนกปัจจัย ในธำตุทั้ งหลำย ด้วยอ ำนำจ แห่งปัจจัยธรรม

ทั้ งหลำย มีกรรมเป็นต้น อย่ำงน้ีแล้ว  ในบัดน้ี เ ม่ือจะแสดง ซ่ึงกำรจ ำแนกปัจจัย                        
ด้วยอ ำนำจ แมแ้ห่งธำตุทั้งหลำย ท่ีมีกรรมเป็นตน้นั้น เป็นสมุฏฐำน  จึงจะได้ยกขึ้นแสดง  
ดว้ยค ำว่ำ  “มหาภูต ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน” เป็นตน้ เป็นอนัดบัแรกก่อน  แลว้จึงแสดงไข
เน้ือควำม ด้วยค ำว่ำ  “ในบรรดา ธาตุเหล่านั้น  ปฐวีธาตุที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน”  ดังน้ี              
เป็นตน้,  ดงัจะไดก้ล่ำวต่อไปน้ีว่ำ:- 

โดยปัจจยัธรรม นัยท่ี ๒ ควำมว่ำ มหาภูต ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน  ย่อมเป็นปัจจยั 
แก่มหำภูตทั้งหลำย แมท่ี้มีกรรมเป็นสมุฏฐำน  แมท่ี้มีจิตเป็นตน้เป็นสมุฏฐำน.   

เหมือนอย่ำงนั้ น   มหำภูต  ท่ี มีจิต เ ป็นสมุฏฐำน, ท่ี มีอำหำรเป็นสมุฏฐำน,                               
ท่ีมีอุตุ เป็นสมุฏฐำน ย่อมเป็นปัจจัย แก่มหำภูตทั้ งหลำย แม้ท่ีมีอุตุ เ ป็นสมุฏฐำน                                 
แมท่ี้มีกรรมเป็นตน้เป็นสมุฏฐำน. 

ไขความว่า ตตฺถ กมฺมสมุฏฺฐานา ปฐวีธาตุ กมฺมสมุฏฺฐานาน  อิตราส         
ฯเปฯ .   

ในบรรดามหาภูตเหล่านั้น ปฐวีธาตุที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ได้แก่ กมัมชปฐวีธำตุ           
ท่ีเรียก โดยช่ือสำมญั ในค ำท่ีว่ำ “มหำภูต ท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน”นั้นแหละ  ยอ่มเป็นปัจจยั  
แก่ธำตุทั้ งหลำย ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน  นอกนี้ กล่ำวคือ ย่อมเป็นปัจจัย แก่ธำตุ ๓                        
มีอำโปธำตุเป็นต้น ท่ีเกิดจำกกรรม ด้วยอ ำนำจสหชำตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อัตถิ 
และอวิคต และด้วยอ านาจเป็นที่ตั้ง ทีเดียว, (ปติฏฺฐานวเสน ได้แก่ อธิฏฐำนำกำเรน                   
มิใช่นิสสยำกำเรน ในนิสสยปัจจยั)  โดยกำรเกิดพร้อมกนั(สหชำตะ),  โดยควำมอุปกำระ        
แก่ธำตุทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น ท่ีอุปกำระแก่ตน(อัญญมัญญะ), โดยควำมเป็นท่ีรองรับไว้                 
(อำธำรภำวโต ไดแ้ก่ นิสสยะ, แต่ถำ้เป็นธำตุ ๓ ท่ีเหลือเป็นนิสสยำกำร), โดยควำมทรงไว ้
ตั้งแต่อุปปำทะ จนถึงภงัคะ(อตัถิ),  และโดยไม่มีควำมปรำศไป(อวิคตะ),          

อน่ึง เม่ือเป็นปัจจัย ก็มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ ำนำจชนก แก่ธำตุทั้งหลำยเหล่ำนั้น 
เหมือนอย่ำงกับ กรรม ของตน เพรำะมิได้เป็นสมุฏฐำน ท่ีย ังธำตุทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น                       
ให้ตั้งขึ้น.  

ก็ ในท่ีน้ี ควำมเป็นท่ีตั้ ง(ปติฏฺฐาภาโว) แก่ธำตุ ๓ ท่ีเหลือ เป็นอันสงเครำะห์                   
ด้วยศัพท์ ว่ำ  นิสสยปัจจัยนั่น เ ทียว แม้ก็จ ริง ,  โดย ท่ีแท้ ก็  ประสงค์ เ พ่ือจะแสดง                                  
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ซ่ึงควำมพิเศษน้ีว่ำ ควำมท่ีปฐวีธำตุเป็นท่ีตั้ง(ปติฏฺฐาภาโว)  แก่ธำตุทั้งหลำย ท่ีเกิดพร้อมกนั 
จัดเป็นกิจท่ีไม่ทั่วไปแก่กิจอย่ำงอ่ืน  จึงกล่ำว กระท ำให้เป็น อีกกิจหน่ึงต่ำงหำกว่ำ                    
“และด้วยอ านาจเป็นท่ีตั้ง”  ดงัน้ี.  

แม้ในค ำว่ำ และด้วยอ านาจเป็นเคร่ืองยึดไว้(อาพนฺธนวเสน) เป็นต้น ท่ีจะกล่ำว
ต่อไป  ก็มีนยั น้ีนัน่แหละ.   

และยงัเป็นปัจจยั แก่มหาภูต ๓ สันตติ นอกนี้  ควำมว่ำ ถือเอำสันตติ ๓ ดว้ยสันตติ 
ท่ีอำศัย ซ่ึงควำมเป็นไป โดยกำรไม่ขำดสำย แห่งมหำภูต ๔ ท่ีมีอุตุ จิตและอำหำร                     
เป็นสมุฏฐำน อันไม่ปะปน ซ่ึงกันและกัน. ด้วยอ ำนำจนิสสยะ อัตถิ และอวิคตะ,                      
แต่ว่ำ ควำมเป็นนิสสยปัจจยัเป็นตน้ ย่อมไม่มี โดยปัฏฐำนนัย. มหำภูต ๓ สันตติ นอกน้ี                   
ท่ีเป็นไปอยู ่เพรำะปฐวีธำตุ ช่ือว่ำ มีปฐวีธำตุเป็นนิสสยะ เป็นตน้ เพรำะเหตุนั้น พึงทรำบว่ำ 
กล่ำวไว ้โดยสุตตนัตนยั. 

 มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ านาจเป็นที่ตั้ง(น ปติฏฺฐานวเสน) เพรำะ ช่ือว่ำ ภำวะท่ี                  
ปฐวีธำตุเป็นท่ีตั้ง ยอ่มมี แก่สหชำตธรรมทั้งหลำยเท่ำนั้น,   

แมใ้นค ำว่ำ มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ านาจเป็นเคร่ืองยึดไว้(น อาพนฺธนวเสน) เป็นตน้ 
ท่ีจะกล่ำวต่อไป ก็มีนยั น้ีนัน่แหละ. และมิไดเ้ป็นปัจจยั ดว้ยอ ำนำจชนก.   

 

อน่ึง ในบรรดำมหำภูตท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน เหล่ำ น้ี อำโปธำตุ ย่อมเป็นปัจจยั                  
แก่ธำตุ ๓ นอกน้ี  ดว้ยอ ำนำจสหชำตะเป็นตน้ และด้วยอ านาจ เป็นเคร่ืองยึดไว้(อาพนฺธนว
เสน) ทีเดียว,   มิไดเ้ป็นปัจจยั ดว้ยอ ำนำจชนก. ยอ่มเป็นปัจจยั แก่มหำภูต ๓ สันตติ นอกน้ี  
ด้วยอ ำนำจนิสสยปัจจยั อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยัแน่นอน, มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ านาจ
เป็นเคร่ืองยึดไว้ (น  อาพนฺธนวเสน),   มิไดเ้ป็นปัจจยั ดว้ยอ ำนำจชนก.   

 

อน่ึง ในบรรดำมหำภูตท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน เหล่ำน้ี เตโชธำตุ ย่อมเป็นปัจจัย                   
แก่ธำตุ  ๓ นอกน้ี   ด้วยอ ำนำจสหชำตะเป็นต้น และด้วยอ ำนำจ เป็นเค ร่ื อง บ่ม                               
(ปริปาจนวเสน) ทีเดียว, มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ ำนำจชนก. ย่อมเป็นปัจจัย แก่มหำภูต ๓ 
สันตติ นอกน้ี  ดว้ยอ ำนำจนิสสยปัจจยั อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยั แน่นอน, มิไดเ้ป็นปัจจยั  
ดว้ยอ ำนำจเป็นเคร่ืองบ่ม(น ปริปาจนวเสน),  มิไดเ้ป็นปัจจยั   ดว้ยอ ำนำจชนก.   

 

อน่ึง ในบรรดำมหำภูตท่ีมีกรรมเป็นสมุฏฐำน เหล่ำน้ี วำโยธำตุ  ย่อมเป็นปัจจยั                    
แก่ธำตุ  ๓ นอกน้ี  ด้วยอ ำนำจสหชำตะเป็นต้น และด้วยอ ำนำจเป็นเคร่ืองค ้ ำจุน                         
(วิตฺถมฺภนวเสน) ทีเดียว, มิได้เป็นปัจจัย ด้วยอ ำนำจชนก. ย่อมเป็นปัจจัย แก่มหำภูต ๓ 
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สันตติ นอกน้ี ดว้ยอ ำนำจนิสสยปัจจยั อตัถิปัจจยั และอวิคตปัจจยัแน่นอน,  มิไดเ้ป็นปัจจยั 
ดว้ยอ ำนำจเป็นเคร่ืองค ้ำจุน(น วิตฺถมฺภนวเสน),   มิไดเ้ป็นปัจจยั  ดว้ยอ ำนำจชนก. 

แม้ในธำตุทั้ งหลำย มีปฐวีธำตุเป็นต้น ท่ีมีจิต  อำหำร  และอุตุ เป็นสมุฏฐำน                         
ก็มีนัย น้ี นั่นแหละ, คือในค ำพรรณนำทั้ งหลำย ควำมว่ำ “จิตฺตสมุฏฺฐานา ปฐวีธาตุ 
จิตฺตสมุฏฺฐาน  อิตราสนฺ”ติอาทีสุ   “ปฐวีธำตุ  ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน ย่อมเป็นปัจจัย                       
แก่ธำตุทั้งหลำย ท่ีมีจิตเป็นสมุฏฐำน นอกน้ี” ดงัน้ีเป็นตน้.    

 

 โดยการจ าแนกปัจจัยภาวะ(ความเป็นปัจจัย) 
ว่าโดยปัจจัยภาวะ(ความเป็นปัจจัย) อย่ำงน้ีว่ำ อน่ึง ก็แต่ว่ำ ในธำตุทั้งหลำยเหล่ำน้ี  

ท่ี เป็นไป ด้วยอ ำนำจของปัจจัย มีสหชำตะเป็นต้น ตำมประกำรดังกล่ำวมำแล้วน้ี              
ยอ่มเป็นไป โดยอำกำรต่ำง ๆ กนั อยำ่งน้ี คือ : 

 
ธาตุ  ๓  อาศัย ซ่ึงธาตุ   ๑  ย่อมเป็นไป  โดยอาการ  ๔ 

และ ธาตุ   ๑   ก็อาศัย ซ่ึงธาตุ   ๓  ย่อมเป็นไป  โดยอาการ  ๔ 
ธาตุ   ๒ อาศัย ซ่ึงธาตุ  ๒   ย่อมเป็นไป  โดยอาการ  ๖. 

 
อธิบำยโดยพิศดำรว่ำ   ธำตุ ๓ อำศยั ซ่ึงธำตุ ๑ ย่อมเป็นไป โดยอำกำร ๔ อย่ำงน้ี            

คือ อำศยั ซ่ึงธำตุแต่ละอย่ำง  ในธำตุทั้งหลำยมีปฐวีธำตุเป็นตน้ ธำตุแต่ละ ๓ อย่ำงนอกน้ี  
จึงเป็นไป โดยอำกำร ๔.   

อรรถำธิบำยมีว่ำ  เม่ือธำตุทั้งหลำย มีปฐวีธำตุเป็นตน้ แต่ละอยำ่ง มีควำมเป็นปัจจยั
(ปจฺจยภาเว)  ควำมเป็นปัจจยุปบนั ของธำตุทั้งหลำย แต่ละ ๓ นอกน้ีก็มี น้ีเป็นจตุกกะหน่ึง 
(หมวดอำกำร ๔ หมวดหน่ึง) 

 

เหมือนอย่ำงนั้น ธำตุ ๑ อำศัย ซ่ึงธำตุ ๓  ย่อมเป็นไป โดยอำกำร ๔ อย่ำงน้ี คือ                
ธำตุแต่ละอย่ำง  ในธำตุทั้งหลำยมีปฐวีธำตุเป็นตน้  อำศัย ซ่ึงธำตุแต่ละ ๓ อย่ำง นอกน้ี            
จึงเป็นไป โดยอำกำร ๔.   

อรรถำธิบำยมีว่ำ   เ ม่ือธำตุทั้ งหลำย แต่ละ ๓ มีควำมเป็นปัจจัย  ควำมเป็น                     
ปัจจยุปบนั ของธำตุแต่ละอยำ่ง นอกน้ี ก็มี  น้ีเป็นอีกจตุกกะหน่ึง,                   

 

ส่วน ธำตุ ๒ อำศัย ซ่ึงธำตุ ๒ ย่อมเป็นไป โดยอำกำร ๖ อย่ำงน้ี คือ ธำตุ ๒                        
ข้ำงท้ำย อำศัย ซ่ึงธำตุ ๒ ข้ำงต้น ย่อมเป็นไป,  และธำตุ ๒ ข้ำ งต้น ก็อำศัย ซ่ึงธำตุ ๒                     
ขำ้งทำ้ย ยอ่มเป็นไป, ธำตุท่ี ๒ กบัธำตุท่ี ๔ อำศยั ซ่ึงธำตุท่ี ๑ กบั ธำตุท่ี ๓ ยอ่มเป็นไป,  ธำตุ
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ท่ี ๑ กบัธำตุท่ี ๓ อำศยั ซ่ึงธำตุท่ี ๒ กบัธำตุท่ี ๔ ยอ่มเป็นไป, ธำตุท่ี ๒ กบัธำตุท่ี ๓ อำศยั ซ่ึง
ธำตุท่ี ๑  กบัธำตุท่ี ๔ ยอ่มเป็นไป, ธำตุท่ี ๑ กบัธำตุท่ี ๔ อำศยั ซ่ึงธำตุท่ี ๒                        กบั
ธำตุท่ี ๓ ยอ่มเป็นไป. 

อรรถำธิบำยมีว่ำ   เม่ือธำตุทั้งหลำยแต่ละ ๒ เหล่ำน้ี คือธำตุท่ี ๑ กับธำตุท่ี ๒,                  
ธำตุท่ี ๓ กบัธำตุท่ี ๔, ธำตุท่ี ๑ กบัธำตุท่ี ๓, ธำตุท่ี ๒ กบัธำตุท่ี ๔, ธำตุท่ี ๑ กบัธำตุท่ี ๔, 
ธำตุท่ี ๒ กบัธำตุท่ี ๓  มีควำมเป็นปัจจยั    ควำมเป็นปัจจยุปบนั  ของธำตุทั้งหลำยแต่ละ ๒ 
นอกน้ี ในบรรดำธำตุ ๔ นั้น ๆ ก็มี น้ี เป็นฉักกะ ๑ (หมวดอำกำร ๖ หมวดหน่ึง).  

 

ส ำหรับธำตุทั้งหลำย ท่ีเป็นไป โดยอำกำร ๔ และโดยอำกำร ๖ โดยปัจจยัภำวะ                   
ตำมประกำรดังกล่ำวมำน้ี บัณฑิตพึงทรำบ กำรจ ำแนกว่ำ มีควำมเป็นปัจจยุปบัน                           
โดยเก่ียว กบัเป็นธำตุหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ และโดยเก่ียว กบัธำตุหมวด ๓ หมวด 
๒ และหมวด ๑ ตำมล ำดบัเถิด.  

 
ก็ ปัจจัยภำวะ น้ี บัณฑิตพึงทรำบ ด้วยอ ำนำจสหชำตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย                

นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย,  และโดยควำมเป็นเหตุ  ซ่ึงกันและกัน                           
แมใ้นปัจจยัภำวะนั้นนัน่เทียว.  ไดแ้ก่ ปัจจยัภำวะ ท่ีทรงหมำยเอำ ตรัสไว ้ ในปฏิจจวาระว่ำ  
 "เอก  มหาภูต  ปฏิจฺจ ตโย มหาภูตา, ตโย มหาภูเต ปฏิจฺจ เอก  มหาภูต , เทฺว มหาภูเต 
ปฏิจฺจ เทฺว มหาภุตา อุปฺปชฺชนฺติ.  

มหำภูต  ๓  อำศัย ซ่ึงมหำภูต  ๑ ย่อมเกิดขึ้น, มหำภูต  ๑  อำศัย ซ่ึงมหำภูต  ๓                 
ยอ่มเกิดขึ้น, มหำภูต  ๒  อำศยั ซ่ึงมหำภูต  ๒ ยอ่มเกิดขึ้น" ดงัน้ี. 
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ธรรม  ๓ ประการ ของปัจจัย ๒๔ 
(มำใน ปัจจยโชติกะ) 

ปัฏฐำนน้ี พระผูมี้พระภำคเจ้ำ ทรงจ ำแนก ปัจจัยหน่ึง ๆ  มีธรรม ๓ ประกำร คือ 
ปัจจยัธรรม ปัจจยุปบนันธรรม ปัจจนิกธรรม. 
     

๑.  เหตุปัจจัย 
ในเหตุปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
เหตุ ๖ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็น เหตุปัจจัย 
สเหตุกจิต  ๗๑ เจตสิก  ๕๒ (เวน้โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒) สเหตุกจิตตชรูป 

สเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป เป็น เหตุปัจจยุปบัน 
อเหตุกจิต  ๑๘  อญัญสมำนเจตสิก  ๑๒ ท่ีประกอบ  โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒  

อ เหตุ ก จิ ตตช รูป  อ เหตุ กปฏิ สน ธิกัมมช รู ป  พำ หิ ร รูป  อำห ำ รช รูป  อุตุ ช รู ป                                  
อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น เหตุปัจจนิก 

จ าแนก  เหตุปัจจัย  โดยลกัษณะ 
ชาติ  กาล  สัตติ 

ในเหตุปัจจยัน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรม ของธรรมท่ีเป็นเหตุปัจจยันั้น 
มีลักษณะอย่างเดียว คือ เป็นเหมือนรำกเหงำ้ ( มูลเหตุ ) แห่งเหตุปัจจยุปบนัธรรม 

เม่ือว่ำโดย ชาติ เป็น สหชำตชำติ 
เม่ือว่ำโดย  กาล เป็น ปัจจุบนักำล 
เม่ือว่ำโดย  สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ  ชนกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนั

ธรรมเกิดขึ้นอยำ่งหน่ึง  อุปถมัภกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรมตั้งอยูอ่ยำ่งหน่ึง. 
     

๒.  อารัมมณปัจจัย 
ในอำรัมมณปัจจยุทเทสน้ี  มีอยู ่ ๓  ประกำรคือ 
อำรมณ์ ๖ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเป็นเตกำลิกะ และนิพพำน บญัญตัิ                

ท่ีเป็นกำลวิมุต เป็น  อารัมมณปัจจัย 
จิต  ๘๙ เจตสิก ๕๒ เป็น อารัมมณปัจจยุปบัน 
รูปทั้ งหมด คือ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป                        

อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น  อารัมมณปัจจนิก 
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จ าแนก  อารัมมณปัจจัย  โดยลักษณะ 
ชาติ  กาล  สัตติ 

ในอำรัมมณปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรม ของธรรมท่ีเป็นอำรัมมณ
ปัจจัยนั้ น มีลักษณะอย่างเดียว  คือ เป็นท่ียินดีและเป็นส่ิงท่ีถูกยึดหน่วง( อารมฺมณ )                    
แห่งปัจจยุปบนัธรรม 

เม่ือว่ำโดย   ชาติ   เป็นอำรัมมณชำติ 
เม่ือว่ำโดย   กาล   เป็นทั้งปัจจุบนั  อดีต  อนำคต  และกำลวิมุต 
เม่ือว่ำโดย   สัตต ิ  คืออ ำนำจ  มี ๒ อยำ่งคือ  ชนกสัตติ  ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนั

ธรรมเกิดขึ้นอยำ่งหน่ึง  อุปถมัภกสัตติ  ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรมตั้งอยูอ่ยำ่งหน่ึง. 
 

๓.   อธิปติปัจจัย 
ในอธิปติปัจจยุทเทสน้ี   อธิปติปัจจัยมีอยู่  ๒  อย่ำงคือ  ๑. อำรัมมณำธิปติ                          

๒. สหชำตำธิปติ  
อารัมมณาธิปติปัจจัย มีอยู่ ๓ ประการคือ 
อำรมณ์  ๖  คือ  อิฏฐนิปผันนรูป  ๑๘  จิ ต   ๘๔ เจตสิก ท่ีประกอบ  ๔๗                             

( เว้นโทสมูล โมหมูล  ทุกขสหคตกำยวิญญำณจิต) ท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ ง                      
เป็นเตกำลิกะ  และนิพพำน  ท่ีเป็นกำลวิมุต เป็น อารัมมณาธิปติปัจจัย 

โลภมูลจิต ๘ มหำกุศลจิต ๘ มหำกิริยำญำณสัมปยุตตจิต ๔ โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 
เจตสิก ๔๕ ท่ีประกอบ  (เวน้อปัปมญัญำ)  เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง                                เป็น  
อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

โลกียจิต  ๘๑  เจตสิก  ๕๒  ท่ีมิไดเ้ป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง                                   โดย
แน่นอนและไม่แน่นอน รูปทั้ งหมด คือ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป  พำหิรรูป                      
อำหำรชรูป  อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น อารัมมณาธิปติปัจจนิก 
   

สหชาตาธิปติปัจจัย มีอยู่ ๓ ประการคือ 
อธิบดีองค์ธรรมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ในบรรดำอธิบดี ๓ หรือ ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ 

วิมังสำ ท่ีในสำธิปติชวนะ ๕๒ และสำธิปติชวนจิต ๕๒ ในขณะท่ีเป็นอธิบดี  เป็น                 
สหชาตาธิปติปัจจัย 
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สำธิปติชวนจิต ๕๒ เจตสิกท่ีประกอบ ๕๑ สำธิปติจิตตชรูป  ในขณะท่ีก ำลงัได้รับ
กำรช่วยอุปกำระจำกอธิปติปัจจัย โดยแน่นอนและไม่แน่นอน(เวน้อธิบดีองค์ธรรม ๔                   
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) เป็น สหชาตาธิปติปัจจยุปบัน 

กำมจิต ๕๔ มหัคคตวิบำกจิต ๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีมิไดร้ับกำรช่วยอุปกำระ                จำก
อธิปติปัจจยัโดยแน่นอนและไม่แน่นอน  อธิบดีองค์ธรรม ๔ อย่ำงใดอยำ่งหน่ึง ในขณะท่ี
เป็นอธิปติปัจจยั นิรำธิปติจิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูป  พำหิรรูป อำหำรชรูป          อุตุชรูป 
อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป  เป็น สหชาตาธิปติปัจจนิก 
   

จ าแนก อารัมมณาธปิติปัจจัย และปัจจยุปบัน โดยเฉพาะ ๆ 
ในอำรัมมณำธิปติปัจจยัน้ี เม่ือจ ำแนกโดยเฉพำะ ๆ แลว้ ก็มีอยูด่ว้ยกนั ๑๐ คู่ ดงัต่อไปน้ี:- 

๑.อำรมณ์ ๖ คือ จตุชนิปผันนรูป ๑๘ ท่ีเป็นสภำวะอิฏฐะและปริกัปปอิฏฐะ                   
โลกียจิต ๗๖ เจตสิก ๔๗ ท่ีประกอบ (เวน้โทสมูล โมหมูล ทุกขสหคตกำยวิญญำณ)             
มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๒ ท่ีประกอบ เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง                          เป็น 
อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

๒.โลกียกุศลจิต ๑๗ เจตสิก ๓๘ ท่ีประกอบ มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

มหำกุศลจิต ๘ เจตสิก ๓๓ ท่ีประกอบ (เวน้วิรตี อปัปมญัญำ) เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่น
อยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

๓.โสดำปัตติมรรคจิตตุปบำท  โสดำปัตติผลจิตตุบำท  นิพพำน ของพระโสดำบนั
บุคคล มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น อารัมมณาธิปติปัจจัย 

มหำกุศลญำณสัมปยุตตจิตตุปบำท (เวน้วิรตี อปัปมญัญำ) ของพระโสดำบนับุคคล 
เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

๔.สกทำคำมิมรรคจิตตุปบำท สกทำคำมิผลจิตตุปบำท นิพพำน ของพระสกทำคำมี
บุคคล มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น อารัมมณาธิปติปัจจัย 

มหำกุศลญำณสัมปยุตตจิตตุบำท  (เวน้วิรตี อปัปมญัญำ) ของพระสกทำคำมีบุคคล 
เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

๕.อนำคำมิมรรคจิตตุปบำท อนำคำมิผลจิตตุปบำท นิพพำน ของพระอนำคำมี
บุคคล มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 
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มหำกุศลญำณสัมปยุตตจิตตุปบำท (เวน้วิรตี อปัปมญัญำ) ของพระอนำคำมีบุคคล 
เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

๖.อรหัตตมรรคจิตตุปบำท อรหัตตผลจิตตุปบำท นิพพำน ของพระ  อรหันตบุคคล 
มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

มหำกิริยำญำณสัมปยุตตจิตตุปบำท  (เวน้อัปปมัญญำ) ของพระอรหันตบุคคล                  
เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 
      ๗.  นิพพำนของพระโสดำบันบุคคล  มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                   
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

โสดำปัตติมรรคจิตตุปบำท โสดำปัตติผลจิตตุปบำท เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง 
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 
      ๘.  นิพพำนของพระสกทำคำมีบุคคล มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                   
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

สกทำคำมิมรรคจิตตุปบำท สกทำคำมิผลจิตตุปบำท เป็นผูฝั้กใฝ่หนักแน่นอยำ่งยิ่ง 
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 
      ๙.  นิพพำนของพระอนำคำมีบุคคล  มีสภำพท่ีน่ำฝีกใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                   
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

อนำคำมิมรรคจิตตุปบำท  อนำคำมิผลจิตตุปบำท เป็นผูฝั้กใฝ่หนกัแน่นอยำ่งยิ่ง เป็น  
อารัมมณาธิปติปัจจัย 
    ๑๐. นิพพำนของพระอรหันตบุคคล  มีสภำพท่ีน่ำฝักใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                       
เป็น  อารัมมณาธิปติปัจจัย 

อรหัตตมรรคจิตตุปบำท  อรหัตตผลจิตตุปบำท เป็นผูฝั้กใฝ่หนักแน่นอย่ำงยิ่ง                  
เป็น อารัมมณาธิปติปัจจยุปบัน 

 
* ธรรมท่ีเป็น  ปัจจยุปบัน  และ   ปัจจนิก  ของอำรัมมณำธิปติปัจจยัน้ี มี  ๒ อย่ำง

คือ แน่นอน และไม่แน่นอน 
อารัมมณาธิปติ ปัจจยุปบัน  แน่นอน  ได้แก่  โลกุตตรจิต  ๘ เจตสิก  ๓๖,                             

ไม่แน่นอน ไดแ้ก่  โลภมูลจิต ๘ มหำกุศลจิต ๘ มหำกิริยำญำณสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๔๕ 
ท่ีประกอบ (เวน้อปัปมญัญำ) 

อารัมมณาธิปติปัจจนิก   แน่นอน  ไดแ้ก่ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘ 
มหำวิปำกจิต ๘ มหำกิริยำญำณวิปปยุตตจิต ๔ มหัคคตจิต ๒๗ เจตสิก ๔๖ ท่ีประกอบ   รูป
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ทั้งหมดมี จิตตชรูป เป็นตน้,  ไม่แน่นอน ไดแ้ก่ จิต ๒๐ ดวง มีโลภมูลจิต ๘ เป็นตน้ เจตสิก 
๔๕ ท่ีประกอบ ท่ีเป็นปัจจยุปบนัธรรมไม่แน่นอน นั้นเอง 
 

*  ธรรมท่ีเป็น  ปัจจัย ปัจจยุปบัน ปัจจนิก  ของสหชำตำธิปติปัจจยัน้ี ก็มี ๒ อย่ำง
คือ แน่นอน และไม่แน่นอน 

สหชาตาธิปติปัจจัย  แน่นอน  ไดแ้ก่ อธิบดีองคธ์รรม ๔ อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง            ท่ี
ในอัปปนำชวนะ ๒๖, ไม่แน่นอน  ได้แก่  อธิบดีองค์ธรรม ๔ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง                            
ท่ีในกำมชวนะ ๒๖ (เวน้โมหมูลชวนจิต ๒ หสิตุปปำทจิต ๑) 

สหชาตาธิปติปัจจยุปบัน  แน่นอน ได้แก่  อัปปนำชวนะ ๒๖ เจตสิก ๓๘                         
ท่ีประกอบ (เวน้อธิบดีองค์ธรรม ในขณะท่ีเป็นปัจจัย) และอัปปนำสำธิปติ จิตตชรูป,                    
ไม่แน่นอน ได้แก่ กำมชวนจิต ๒๖ (เว้นโมหมูล และหสิตุปปำทชวนะ) เจตสิก ๕๑                     
ท่ีประกอบ (เวน้อธิบดีองคธ์รรมในขณะท่ีเป็นปัจจยั) และกำมสำธิปติจิตตชรูป 

สหชาตาธิปติปัจจนิกธรรม   แน่นอน ได้แก่  โมหมูลจิต ๒ อเหตุกจิต ๑๘                      
มหำวิปำกจิต  ๘ มหัคควิปำกจิต  ๙ เจตสิก ๔๐ ท่ีประกอบ นิรำ ธิปติจิตตชรูป                        
ปฏิสนธิกมัมชรูป พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป                                    ปวตั
ติกัมมชรูป,  ไม่แน่นอน  ได้แก่ กำมชวนจิต ๒๖ (เวน้โมหมูล และหสิตุปปำทชวนะ) 
เจตสิก ๕๑ ท่ีประกอบ กำมสำธิปติจิตตชรูป ท่ีเป็นปัจจยุปบนัไม่แน่นอนนั้นเอง 

 

จ าแนกอธิปติปัจจัยทั้ง ๒ โดยลกัษณะ ชาติ กาล สัตติ 
ในอำรัมมณำธิปติปัจจัยน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรม                     

ท่ีเป็นอำรัมมณำธิปติปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อย่ำงคือ เป็นท่ียินดี และเป็นส่ิงท่ีถูกยึดหน่วงด้วย(อารมฺมณ)  

เป็นใหญ่ดว้ย ( อธิปติ ) 
ว่ำโดย  ชาติ   เป็นอำรัมมณชำติ 
ว่ำโดย  กาล   เป็นทั้งอดีต อนำคต ปัจจุบนั และกำลวิมุต 
ว่ำโดย สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ  ชนกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรม

เกิดขึ้นอยำ่งหน่ึง  อุปถมัภกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรมตั้งอยูอ่ยำ่งหน่ึง 
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ส่วน สหชำตำธิปติปัจจัยนั้ น ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อย่ำงคือ เกิดพร้อมกันด้วย                         
( สหชาต ) เป็นใหญ่ ดว้ย (อธิปติ) 

ว่ำโดย  ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย  กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย  สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติและอุปถมัภกสัตติ 

   

๔.   อนันตรปัจจัย 
ในอนนัตรปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
จิ ต   ๘๙   เ จ ต สิ ก   ๕๒   ท่ี เ กิ ด ก่ อน  ๆ  ( เ ว้น จุ ติ จิ ต ขอ งพร ะอรหันต์ )                                    

เป็น  อนันตรปัจจัย 
จิต   ๘๙  เจตสิก  ๕๒  ท่ี เ กิดหลัง  ๆ  พร้อมด้วยจุติจิตของพระอรหันต์                              

เป็น  อนันตรปัจจยุปบัน 
รูปทั้ งหมด คือ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป                        

อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น  อนันตรปัจจนิก 
 

จ าแนก  อนันตรปัจจัย  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
ในอนันตรปัจจัยน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็น                      

อนนัตรปัจจยันั้น  
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียวคือ ให้เกิดขึ้นติดต่อกนัโดยไม่มีระหว่ำงคัน่ เสมือนหน่ึง

เป็นจิตดวงเดียวกนั  (อนนฺตร) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นอนนัตรชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นอดีตกำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ ชนกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรม

เกิดขึ้น 
     

๕.  สมนันตรปัจจัย 
ในสมนนัตรปัจจยุทเทสน้ีมีอยู ่๓ ประกำรเหมือนอนนัตรปัจจยั 
จ ำแนก  สมนันตรปัจจัย  โดยลกัษณะ ชำติ กำล สัตติ ก็เหมือนกนักบัอนนัตรปัจจยั 
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๖.  สหชาตปัจจัย 
ในสหชำตปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๒ ประกำรเท่ำนั้นคือ  ๑. ปัจจยัธรรม  ๒. ปัจจยุปบนั

ธรรม  ส ำหรับปัจจนิกธรรมนั้น ไม่มี. 
 
ปวตัติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนัและกัน                  

ในจตุโวกำรภูมิ  และท่ีช่วยอุปกำระแก่นำมขันธ์ด้วยกนั กบัจิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูป 
ในปัญจโวกำรภูมิก็ดี,  มหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด คือ จิตตชมหำภูตรูป  ปฏิสนธิกมัมชมหำภูต
รูป  พำหิรมหำภูตรูป  อำหำรชมหำภูตรูป  อุตุชมหำภูตรูป  อสัญญสัตตกมัมชมหำภูตรูป  
ปวตัติกมัมชมหำภูตรูป  ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนัและกนั และท่ีช่วยอุปกำระแก่อุปำทำรูปก็ดี,  
ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขันธ์  ๔ และหทัยวัตถุ ท่ี ช่วยอุปกำระแก่กันและกันก็ดี                            
เป็น  สหชาตปัจจัย 

ปวตัติปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบ
จำกกนัและกนั  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูปก็ดี, อุปำทำรูปทั้งหมด  มหำภูตรูปทุกชนิดก็ดี, 
ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ และหทัยวัตถุท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบจำกกัน                    
และกนัก็ดีเป็น  สหชาตปัจจยุปบัน 

 

จ าแนก  สหชาตปัจจัย  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
ในสหชำตปัจจัยน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็น                     

สหชำตปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียวคือ  เกิดขึ้นพร้อมกนักบัปัจจยุปบนัธรรม  (สหชาต) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรม

เกิดขึ้นอยำ่งหน่ึง     อุปถมัภกสัตติ ช่วยอุปกำระให้ปัจจยุปบนัธรรมตั้งอยูอ่ยำ่งหน่ึง 
     

๗.  อัญญมัญญปัจจัย 
ในอญัญมญัญปัจจยุทเทสน้ี  มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
ปวตัติปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ คือจิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนั

และกนัก็ดี,  และมหำภูตรูป ๔ ทุกชนิด มีจิตตชมหำภูตรูป ๔ เป็นตน้ ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนั
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และกนัก็ดี,  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ และหทยัวตัถุท่ีช่วยอุปกำระแก่กนัและกนัก็ดี 
เป็น  อัญญมัญญปัจจัย 

ปวัตติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ จิต  ๘๙ เจ ตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ ท่ี เ ป็นไป                             
โ ดยก ำ ร เป รี ยบ เ ที ยบจ ำกกันและกันก็ ดี ,   มห ำภู ต รูป  ๔  ทุกช นิด ท่ี เ ป็ น ไป                                     
โดยกำรเปรียบเทียบจำกกนัและกนัก็ดี,  ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ และหทัยวตัถุ      
ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบจำกกนัและกนัก็ดี เป็น  อัญญมัญญปัจจยุปบัน 

จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป (เว้นหทัยวัตถุ) ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบ                   
จำกนำมขนัธ์ก็ดี, อุปำทำรูปทั้งหมดคือจิตตชอุปำทำรูป เป็นตน้ จนถึงปวตัติกมัมชอุปำทำ
รูป ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบจำกมหำภูตรูปก็ดี  เป็น  อัญญมัญญปัจจนิก 

 

จ าแนก  อัญญมัญญปัจจัย  โดยลกัษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในอัญญมัญญปัจจัยน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็น                    

อญัญมญัญปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียว คืออุปกำระแก่กนัและกนั  (อญฺญมญฺญ) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตติ   คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ ช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรม                            

ดว้ย อ ำนำจชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
 
ธรรมที่เป็นปัจจนิกนี้ มี ๒ อย่างคือ ๑. ปัจจนิกธรรมที่แน่นอนอย่างหนึ่ง (เอกันตะ) 

๒. ปัจจนิกธรรมที่ไม่แน่นอนอย่างหนึ่ง (อเนกันตะ) 
ปัจจนิกธรรมที่แน่นอนนั้น ได้แก่  จิตตชอุปำทำรูป  ปฏิสนธิกัมมชอุปำทำรูป                   

(เวน้หทัยวตัถุ) พำหิรอุปำทำรูป อำหำรชอุปำทำรูป อุตุชอุปำทำรูป อสัญญสัตตกมัมช                 
อุปำทำรูป ปวตัติกมัมชอุปำทำรูป หมำยควำมว่ำ ธรรมเหล่ำน้ีเป็นปัจจยุปบนัธรรมไม่ได้
แน่นอน  ฉะนั้น จึงเป็นปัจจนิกธรรมแน่นอน. 

ปัจจนิกธรรมที่ไม่แน่นอนนั้น ได้แก่  จิตตชมหำภูตรูป  ปฏิสนธิกมัมชมหำภูตรูป 
ปฏิสนธิหทยัวตัถุ หมำยควำมว่ำ เม่ือขณะปวตัตินำมขนัธ์ ๔ ก ำลงัเป็นปัจจยัและปัจจยุปบนั
ซ่ึงกนัและกนันั้น จิตตชมหำภูตรูปเป็นปัจจยุปบนัธรรมไม่ได ้ฉะนั้น จึงเป็นปัจจนิกธรรม, 
เม่ือขณะปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ เป็นปัจจยัและปัจจยุปบนัซ่ึงกันและกนั และปฏิสนธินำม
ขนัธ์ ๔ กบัหทยัวตัถุเป็นปัจจยัและปัจจยุปบนัซ่ึงกนัและกนันั้น   ปฏิสนธิกมัมชมหำภูตรูป 
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เป็นปัจจยุปบันธรรมไม่ได้ ฉะนั้น จึงเป็นปัจจนิกธรรม, และเม่ือขณะปฏิสนธิกัมมช                  
มหำภูตรูป เป็นปัจจยั และปัจจยุปบนัซ่ึงกนัและกนันั้น   ปฏิสนธิหทยัวตัถุเป็นปัจจยุปบนั
ธรรมไม่ได ้ฉะนั้น จึงเป็นปัจจนิกธรรม. 
       

๘.  นิสสยปัจจัย 
ในนิสสยปัจจยุทเทสน้ี  นิสสยปัจจัยมี ๒ หรือ ๓ อย่ำง คือ  ๑. สหชำตนิสสยะ                   

๒. ปุเรชำตนิสสยะ  หรือ ๑. สหชำตนิสสยะ  ๒. วตัถุปุเรชำตนิสสยะ   ๓. วตัถำรัมมณ                
ปุเรชำตนิสสยะ  

ใน ๓ อย่ำงน้ี สหชำตนิสสยปัจจยั มี ๒ อย่ำงคือ ปัจจยธรรม และปัจจยุปบนัธรรม 
ทั้ง ๒ อยำ่งน้ี แสดงเหมือน กบัสหชำตปัจจยั ทุกประกำร 

 

จ าแนก  สหชาตนิสสยปัจจัย  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นสหชำตนิสสยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อย่ำงคือ เกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันธรรมด้วย  (สหชาต)                     

เป็นท่ีอำศยัของปัจจยุปบนัธรรมดว้ย (นิสฺสย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรม                  

ดว้ยอ ำนำจชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
 
วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย  มี ๓ ประกำรคือ 
ในบรรดำปัญจวตัถุทั้ง ๓ ชนิด มีมนัทำยุกปัญจวตัถุเป็นตน้นั้น มชัฌิมำยุกปัญจวตัถุ 

คือ จักขุ  โสตะ ฆำนะ ชิวหำ  กำยะ ท่ี เ กิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกก็ ดี ,                            
หทัยวตัถุท่ีเกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อน ๆ มีปฏิสนธิจิตเป็นต้นก็ดี, หทัยวตัถุท่ีเกิดขึ้น                 
โดยอนุมำนเอำว่ำ ในขณะจิตหนึ่งดวง  ก่อนหน้ำ  จะออกจำกนิโรธสมำบตัิก็ดี, วตัถุรูป ๖ 
ท่ีเกิดพร้อมกนักบัจิตดวงท่ี ๑๗ ท่ีนับถอยหลังตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป ในมรณำสันนกำลก็ดี               
เป็น วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย (ตำมนยัของท่ำนโบรำณำจำรยค์ือ วิสุทธิมคัค)์ 

วิญญำณธำตุ ๗ มีจกัขุวิญญำณธำตุ เป็นตน้ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ(เวน้อรูปวิปำก
จิต ๔) ท่ีเป็นไป ในปวัตติกำล ในปัญจโวกำรภูมิ โดยแน่นอนและไม่แน่นอน เป็น                          
วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจยุปบัน 
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มโนวิญญำณธำตุ ๔๖ คือโลภมูลจิต ๘ โมหมูลจิต ๒ มโนทวำรำวัชชนจิ ต ๑                 
มหำกุศลจิต ๘ มหำกิริยำจิต ๘ อรูปำวจรจิต ๑๒ โลกุตตรจิต ๗ เจตสิก ๔๖ ท่ีประกอบ 
(เว้นโสดำปัตติมรรค) ท่ีเป็นไป ในจตุโวกำรภูมิ โดยแน่นอนและไม่แน่นอนก็ดี,                      
ปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕ เจตสิก ๓๕ ท่ีประกอบก็ดี  รูปทั้งหมด มีจิตตชรูปเป็นตน้ก็ดี 
เป็น  วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจนิก 

 
ในวัตถุปุเรชำตนิสสยปัจจยุปบันและปัจจนิกน้ี มีอย่ำงละ ๒ คือแน่นอนและ               

ไม่แน่นอน. 
วัตถุปุ เรชาตนิสสยปัจจยุปบัน แน่นอน ได้แก่  จิต ๔๓ คือ โทสมูลจิต ๒                      

อเหตุกจิต ๑๗ มหำวิปำกจิต ๘ รูปำวจรจิต ๑๕ โสดำปัตติมรรคจิต ๑ เจตสิก ๔๘                          
ท่ีประกอบ (เวน้มโนทวำรำวชัชนจิต ๑), ไม่แน่นอน ได้แก่ จิต ๔๒ คือโลภมูลจิต ๘                  
โมหมูล ๒  มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  มหำกุศลจิต ๘  มหำกิริยำจิต ๘ อรูปำวจรจิต ๘                 
(เวน้อรูปวิปำกจิต ๔) โลกุตตรจิต ๗ (เวน้โสดำปัตติมรรค)   เจตสิก ๔๖ ท่ีประกอบ                    
(เวน้อปัปมญัญำ) 
(ปัญจโวกำรภวงัคจิต ๑๕ ไม่แน่นอน เพรำะว่ำ ในปฏิสนธิกิจ ไม่เป็นปัจจยุปบนั) 

วัตถุปุ เรชาตนิสสยปัจจนิก แน่นอน  ได้แก่  อรูปวิปำกจิต  ๔ เจตสิก  ๓๐                            
ท่ีประกอบและรูปทั้งหมด,  ไม่แน่นอน  ไดแ้ก่ จิต ๔๒ มีโลภมูลจิต ๘ เป็นตน้ เจตสิก ๔๖ 
ท่ีประกอบ (เวน้อปัปมญัญำ) และปัญจโวกำรปฏิสนธิจิต ๑๕ ท่ีเป็นปัจจยุปบนัไม่แน่นอน
นั้นเอง 

 

จ าแนก  วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นวตัถุปเรชำตนิสสยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๓ อย่ำงคือ เป็นท่ีเกิดด้วย (วตฺถุ )  เกิดก่อนด้วย (ปุ เรชาต)                          

เป็นท่ีอำศยัดว้ย (นิสฺสย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นวตัถุปุเรชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรม                  

ดว้ยอ ำนำจชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ. 
อน่ึง  ในกำรดับของกัมมชรูปนั้ น    กัมมชรูปท่ี เ กิดขึ้ นในอุปปำทักขณะ                        

ของจิตดวงใดดวงหน่ึง  ยอ่มดบัท่ีภงัคกัขณะของจิตดวงท่ี ๑๗ เสมอไป. 
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กมัมชรูปท่ีเกิดขึ้นในฐีติขณะของจิตดวงใดดวงหน่ึงก็ตำม ยอ่มดบั ท่ีอุปปำทกัขณะ
ของจิตดวงท่ี ๑๘ เสมอไป. 

กมัมชรูปท่ีเกิดขึ้นในภงัคกัขณะของจิตดวงใดดวงหน่ึงก็ตำม ย่อมดบั ท่ีฐีติขณะ
ของจิตดวงท่ี ๑๘ เสมอไป. 
  

วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย มี ๓ ประกำรคือ 
หทยัวตัถุท่ีเกิดพร้อมกนักบัจิตดวงแรก ท่ีนับถอยหลงัตั้งแต่จุติจิตขึ้นไป ๑๗ ขณะ 

ในมรณำสันนกำล เป็น วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย 
มรณำสันนจิต ๘ ขณะ คือมโนทวำรำวชัชนจิต ๑ กำมชวนะ ๕ ครั้ ง ตทำรัมมณะ           

๒ ครั้ ง เป็น  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจยุปบัน 
จิต  ๘๙ เจตสิก ๕๒ ในขณะท่ีมิได้รับกำรช่วยอุปกำระจำกวัตถำรัมมณ                             

ปุเรชำตนิสสยปัจจยั โดยแน่นอนและไม่แน่นอนก็ดี , รูปทั้งหมดมีจิตตชรูป เป็นตน้ก็ดี               
เป็น วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจนิก 

 
ในวตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสยปัจจนิกน้ี มี ๒ อยำ่งคือ แน่นอนและไม่แน่นอน. 
ปัจจนิกธรรม ที่แน่นอน นั้นคือ ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐ มโนธำตุ ๓ มหัคคตจิต 

๒๗ พร้อมด้วยอภิญญำต่ำง ๆ  (เวน้อิทธิวิธอภิญญำจิต ๒) โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๘ และ
รูปทั้งหมดมีจิตตชรูป เป็นตน้, ไม่แน่นอน นั้น คือ มโนทวำรำวชัชนจิต ๑ กำมชวนะ ๒๙ 
ตทำรัมมณะ ๑๑ อิทธิวิธอภิญญำจิต ๒ เจตสิก ๔๔ ท่ีประกอบ(เวน้อิสสำ ๑ มจัฉริยะ ๑               
กุกกุจจะ ๑วิรตี ๓อปัปมญัญำ ๒). 

บรรดำเจตสิก ๘ ดวงน้ี แมว่้ำจะประกอบกบักำมชวนะก็จริง แต่ท่ีเวน้ออกเสียนั้น   
ก็เน่ืองจำกเจตสิกทั้ ง ๘ ดวงน้ี มีหทัยวัตถุเป็นอำรมณ์ไม่ได้นั้ นเอง กำรท่ีเป็นดังน้ี                            
ก็เพรำะว่ำ หทยัวตัถุ ของตนน้ี มิใช่เป็นสมบตัิของผูอ่ื้นประกำรหน่ึง, มิใช่เป็นส่ิงของท่ีอยู่
ภำยนอกประกำรหน่ึง,  มิใ ช่ เ ป็นตัวสุจ ริตและทุจ ริตประกำรหน่ึง   เหตุ น้ีแหละ                             
จึงเป็นอำรมณ์ ของอิสสำ มัจฉริยะ กุกกุจจะ ไม่ได้  ทั้งหทัยวตัถุของตนน้ี ก็มิใช่เป็น                   
วีติกกมิตัพพวตัถุ  มิใช่เป็นทุกขิตสัตว์ สุขิตสัตว์อีกด้วย ฉะนั้น จึงเป็นอำรมณ์ของวิรตี  
อปัปมญัญำ ไม่ได.้ 
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จ าแนก  วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย  โดยลกัษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็นวตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสย

ปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๔ อย่ำงคือ เป็นท่ีเกิดด้วย (วตฺถุ) เป็นอำรมณ์ด้วย (อารมฺมณ)           

เกิดก่อนดว้ย (ปุเรชาต) เป็นท่ีอำศยัดว้ย (นิสฺสย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ     เป็นอำรัมมณชำติ 
ว่ำโดย   กาล      เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย  สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อย่ำงคือ กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรม                     

ดว้ยอ ำนำจชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ. 
 

๙.  อุปนิสสยปัจจัย 
ในอุปนิสสยปัจจยุทเทสน้ี อุปนิสสยปัจจยัมีอยู ่๓ ประกำรคือ ๑.อำรัมมณูปนิสสยะ  

๒.อนนัตรูปนิสสยะ  ๓.ปกตูปนิสสยะ  
ใน ๓ อย่ำงน้ี  อำรัมมณูปนิสสยปัจจัย  เหมือนกันกับ  อำรัมมณำธิปติปัจจัย                    

ทุกประกำร, อนนัตรูปนิสสยปัจจยั  เหมือนกนักบั  อนนัตรปัจจัย ทุกประกำร. 
 

จ าแนก  อารัมมณูปนิสสยปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นอำรัมมณูปนิสสยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี  ๒ อย่ำงคือ เ ป็นอำรมณ์ด้วย  (  อารมฺมณ )  เ ป็นท่ีอำศัย                            

ท่ีมีก ำลงัมำกดว้ย (อุปนิสฺสย) 
ว่ำโดย ชาติ กาล สัตติ เหมือนกนักบั อำรัมมณำธิปติปัจจยั 

          

จ าแนก  อนันตรูปนิสสยปัจจัย  โดยลกัษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นอนนัตรูปนิสสยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อยำ่งคือ เกิดขึ้นติดต่อกนัโดยไม่มีระหว่ำงคัน่ เสมือนหน่ึงเป็น

จิตดวงเดียวกนัดว้ย (อนนฺตร) เป็นท่ีอำศยัท่ีมีก ำลงัมำกดว้ย(อุปนิสฺสย) 
ว่ำโดย ชาติ กาล สัตติ เหมือนกนักบัอนนัตรปัจจยั 
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ปกตูปนิสสยปัจจัย  มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ ท่ีเป็นเตกำลิกะ โดยควำมเป็นพลวเหตุ,             และอตัถ

บัญญัติบำงอย่ำง  มีอุตุบัญญัติ โภชนบัญญัติ ปุคคลบัญญตัิ  เสนำสนบญัญตัิ  เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ( เว้นบัญญัติกรรมฐำน),  สัททบัญญัติบำงอย่ำง มีภำษำบำลี  ภำษำไทย  
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น (เว้นภำษำเดรัจฉำนและช่ือต่ำงๆ) โดยควำมเป็นพลวเหตุ                         
เป็นปกตูปนิสสยปัจจัย 

จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒ เป็นปกตูปนิสสยปัจจยุปบัน 
รูปทั้งหมด มีจิตตชรูป เป็นตน้  เป็นปกตูปนิสสยปัจจนิก 
 

ปกตูปนิสสยปัจจัย โดยสันดานมี ๒ คือ 
๑. นิปผาทิตปกตูปนิสสยปัจจัย  หมำยควำมว่ำ  ธรรมท่ีเป็นปัจจยันั้น เป็นไปในภำยใน
สันดำนของตน  ไดแ้ก่  อกุศลธรรม มีรำคะเป็นตน้ กุศลธรรม มีศรัทธำ เป็นตน้ 
๒.  อุปเสวิตปกตูปนิสสยปัจจัย  หมำยควำมว่ำ ธรรมท่ีเป็นปัจจยันั้น เป็นไปในภำยนอก 
ไดแ้ก่  นำมรูป อตัถบญัญตัิ  สัททบญัญตัิ.  

 

อีกอย่างหนึ่ง ปกตูปนิสสยปัจจัย มี ๒ คือ 
๑.  โดยอภิธรรมนัย  ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ช่วยอุปกำระแก่นำมธรรมอยำ่งเดียว 
 ๒. โดยสุตตันตนัย  ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ช่วยอุปกำระ แก่นำมและรูป. 
 

* รูป ท่ีไดร้ับกำรช่วยอุปกำระ จำกปัจจยันั้น เช่น ตน้ไม ้ไดร้ับกำรช่วยอุปกำระ จำก
ดิน น ้ ำ อำกำศ,  ยำนยนต์ต่ำง ๆ  ได้รับกำรช่วยอุปกำระจำกเคร่ืองจกัร,  ภำพและเสียง              
ท่ีปรำกฏ ในโทรทศัน์  ได้รับกำรช่วยอุปกำระจำกเคร่ืองส่ง,   รูปถ่ำย ท่ีปรำกฏ ในฟิล์ม 
ได้รับกำรช่วยอุปกำระ จำกกลอ้ง, ภำพสีต่ำง ๆ   ได้รับกำรช่วยอุปกำระ จำกบล็อกต่ำง ๆ ,   
ตัวหนังสือต่ำง ๆ  ได้รับกำรช่วยอุปกำระ จำกแท่นพิมพ์,  ปำกกำ ดินสอ เคร่ืองใช้                     
ท่ีมีรูปร่ำงสัณฐำนต่ำง ๆ  ได้รับกำรช่วยอุปกำระ จำกเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และแม่พิมพ์,      
ไมท่ี้มีรูปร่ำงสัณฐำนต่ำง ๆ  ได้รับกำรช่วยอุปกำระ  จำกเล่ือย ส่ิว ฯลฯ, นำฬิกำท่ีเดินอยู่  
ได้รับกำรช่วยอุปกำระ  จำกลำนเป็นตน้,   อำหำรต่ำง ๆ ได้รับกำรช่วยอุปกำระ  จำกไฟ,   
ไฟฟ้ำท่ีก ำลงัติดอยู ่ พดัลมท่ีก ำลงัหมุนอยู ่ ได้รับกำรช่วยอุปกำระ  จำกถ่ำนหรือพลงังำน
ของเคร่ืองจกัร เหล่ำน้ี เป็นตน้. 
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จ าแนก  ปกตูปนิสสยปัจจัย  โดยลกัษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นปกตูปนิสสยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อยำ่งคือ กำรงำนท่ีไดก้ระท ำเสร็จไปแลว้โดยอยำ่งดีดว้ย  (ปกต)  

เป็นท่ีอำศยัท่ีมีก ำลงัดว้ย (อุปนิสฺสย) 
ว่ำโดย  ชาติ  เ ป็นปกตูปนิสสยชำติ .  ปกตูปนิสสยชำติ มี  ๒ ประเภทคือ                             

๑.สุทธปกตูปนิสสยชำติ  ๒. มิสสกปกตูปนิสสยนำนกัขณิกกมัมชำติ 
จิต  เจตสิก  รูป  ท่ีเป็นพลวกำรณะ ท่ีเป็นเตกำลิกะ พร้อมด้วยมัคคเจตนำ                            

เป็นปัจจยั คือช่วยอุปกำระ  แก่จิต เจตสิก ก็ดี, บญัญตัิ ท่ีเป็นพลวกำรณะ  เป็นปัจจยั คือช่วย
อุปกำระ แก่จิต เจตสิก ก็ดี เป็น สุทธปกตูปนิสสยชาติ 

กุศลกรรม อกุศลกรรม ท่ี เ ป็นพลวกำรณะ ( เว้นมัคคเจตนำ)  เ ป็นปัจจัย                            
คือช่วยอุปกำระ แก่วิบำกนำมขนัธ์ เป็น มิสสกปกตูปนิสสยนานักขณิกกัมมชาติ 

ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนั อดีต อนำคต และกำลวิมุต 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียว คือ ชนกสัตติ 

       

๑๐.  ปุเรชาตปัจจัย 
ในปุเรชำตปัจจยุทเทสน้ี ปุเรชำตปัจจัยมีอยู่  ๒ อย่ำงคือ ๑.วัตถุปุเรชำตะ                           

๒.อำรัมมณปุเรชำตะ  
ใน ๒ อย่ำงน้ี วัตถุปุเรชำตปัจจัย เหมือนกันกับ วัตถุปุเรชำตนิสสยปัจจัย                        

ทุกประกำร. 
           

อารัมมณปุเรชาตปัจจัย  มีอยู่  ๓ ประการคือ 
รูปอำรมณ์ ๖ คือ นิปผนันรูป ๑๘ ท่ีเป็นปัจจุบนั เป็น  อารัมมณปุเรชาตปัจจัย 
กำมจิต ๕๔ อภิญญำจิต ๒ เจตสิก ๕๐ ท่ีประกอบ (เวน้อปัปมญัญำ)                              ท่ี

ไ ด้ รั บก ำร อุปกำระ  จ ำกธรรม ท่ี เ ป็นปัจ จัย  โดยแ น่นอนและไ ม่แ น่นอนเ ป็น                             
อารัมมณปุเรชาตปัจจยุปบัน 

จิต ๗๖ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ (เว้นทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐ มโนธำตุ  ๓)                                 
ท่ีมิไดร้ับกำรช่วยอุปกำระ จำกธรรมท่ีเป็นปัจจยั โดยแน่นอนและไม่แน่อนก็ดี  รูปทั้งหมด 
มีจิตตชรูปเป็นตน้ก็ดี เป็น อารัมมณปุเรชาตปัจจนิก 
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ธรรมท่ีเป็นปัจจยุปบนั และปัจจนิก ของอำรัมมณปุเรชำตปัจจยัน้ี มี ๒ อย่ำงคือ 
แน่นอน และไม่แน่นอน 

อารัมมณปุเรชาตปัจจยุปบัน  แน่นอน  ไดแ้ก่ ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐  มโนธำตุ ๓  
อญัญสมำนเจตสิก ๑๐ ท่ีประกอบ, ไม่แน่นอน ได้แก่ กำมจิต ๔๑ ท่ีเหลือ อภิญญำจิต ๒ 
เจตสิก ๕๐ ท่ีประกอบ (เวน้อปัปมญัญำ) 

อารัมมณปุเรชาตปัจจนิก  แน่นอน   ได้แก่  รูปทั้ งหมดมีจิตตชรูป เป็นต้น                     
มหัคคตจิต  ๒๗ โลกุตตรจิต  ๘  เจตสิก  ๓๘ ท่ีประกอบ ( เว้นอภิญญำจิต  ๒),                                  
ไม่แน่นอน ไดแ้ก่ ปัจจยุปบนัธรรม ท่ีไม่แน่นอนนั้นเอง 
              

จ าแนก  ปุเรชาตปัจจัยทั้ง ๒ โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในวัตถุปุ เรชำตปัจจัย น้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบันธรรมของธรรม                            

ท่ีเป็นวตัถุปุเรชำตปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อยำ่งคือ เป็นท่ีเกิดดว้ย (วตฺถุ) เกิดก่อนดว้ย (ปุเรชาต) 
เม่ือว่ำโดย ชาติ กาล สัตติ เหมือนกนักบั วตัถุปุเรชำตนิสสยปัจจยั ทุกประกำร 
 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นอำรัมมณปุเรชำตปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อยำ่งคือ เป็นอำรมณ์ดว้ย (อารมฺมณ) เกิดก่อนดว้ย(ปุเรชาต) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นอำรัมมณชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติและอุปถมัภกสัตติ 
 
อน่ึง อำรัมมณปุเรชำตปัจจยัน้ี ในบำงท่ีแบ่งออกเป็น ๒ คือ  อำรัมมณปุเรชำตปัจจยั

อย่ำงหน่ึง  วตัถำรัมมณปุเรชำตปัจจยัอย่ำงหน่ึง, แต่ในปัฏฐำนอรรถกถำ ท่ำนมิได้แยก
ออกเป็น ๒ แต่อย่ำงใด ทั้ งน้ีก็เพรำะว่ำ หทัยวัตถุท่ีเป็นวัตถำรัมมณปุเรชำตปัจจัยน้ี                
เขำ้อยูใ่นอำรัมมณปุเรชำตปัจจยัแลว้. 
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๑๑.  ปัจฉาชาตปัจจัย 
ในปัจฉำชำตปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
จิต  ๘๕ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ มีปฐมภวงัค ์เป็นตน้ท่ีเกิดหลงั ๆในปัญจโวกำรภมิู 

โดยแน่นอนและไ ม่แ น่นอน ( เว้นอ รูปวิปำกจิต  ๔  และปฏิสนธิจิตทั้ ง หมด )                                
เป็น ปัจฉาชาตปัจจัย 

เอกสมุฏฐำนิกรูป ทวิสมุฏฐำนิกรูป ติสมุฏฐำนิกรูป และจตุสมุฏฐำนิกรูป                      
ท่ีเกิดพร้อมกันกับขณะทั้ ง  ๓  ของจิตดวงก่อน ๆ มีปฏิสนธิจิต เป็นต้น แล้วตั้ งอยู่                         
(ฐีติปัตตะ)  เป็น ปัจฉาชาตปัจจยุปบัน 

จิต ๘๙ มีปฏิสนธิจิตเป็นต้น เจตสิก ๕๒ และจิตตชรูป  ปฏิสนธิกัมมชรูป                    
อำหำรชรูป อุตุชรูป ปวตัติกัมมชรูป ขณะท่ีเกิดขึ้น(อุปปำทกัขณะ) ในสันดำน ของสัตว์               
ในปัญจโวกำรภูมิ และพำหิรรูป  อสัญญสัตตกมัมชรูป เป็น ปัจฉาชาตปัจจนิก 
 

ธรรมท่ีเป็นปัจจยั ของปัจฉำชำตปัจจยัน้ีมี  ๒ อยำ่งคือ แน่นอน และไม่แน่นอน 
ปัจฉาชาตปัจจัย แน่นอน  ไดแ้ก่ จิต ๔๓  คือโทสมูลจิต ๒ ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐ 

มโนธำตุ ๓  ตทำรัมมณจิต ๑๑  หสิตุปปำทจิต ๑ รูปำวจรจิต ๑๕ โสดำปัตติมรรคจิต ๑ 
เจตสิก ๔๘ ท่ีประกอบ,  ไม่แน่นอน ได้แก่ จิต ๔๒  คือโลภมูลจิต ๘ โมหมูลจิต ๒                   
มโนทวำรำวชัชนจิต ๑ มหำกุศลจิต ๘ มหำกิริยำจิต ๘ อรูปกุศลจิต ๔ อรูปกิริยำจิต ๔ 
โลกุตตรจิตท่ีเหลือ ๗ เจตสิก ๔๖ ท่ีประกอบ (เวน้อปัปมญัญำ) 

 

จ าแนก  ปัจฉาชาตปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นปัจฉำชำตปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มีอยำ่งเดียวคือ เกิดทีหลงัปัจจยุปบนัธรรม (ปจฺฉาชาต) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นปัจฉำชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ อุปถมัภกสัตติ 
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๑๒.อาเสวนปัจจัย 
ในอำเสวนปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
โลกียชวนจิต ๔๗ ท่ีเกิดก่อน ๆ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ เป็น อาเสวนปัจจัย                

(เวน้ชวนะดวงสุดทำ้ย ท่ีเป็นชำติเดียวกนั) 
ชวนจิต  ๕๑  ท่ีเกิดหลัง ๆ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ เป็น  อาเสวนปัจจยุปบัน                   

(เวน้กำมชวนจิตดวงท่ี ๑ และผลชวนะ ๔) 
ชวนะดวงท่ี ๑ ของกำมชวนะ ๒๙  อำวัชชนจิต ๒ วิปำกจิต ๓๖ เจตสิก ๕๒                   

ท่ีประกอบ และรูปทั้งหมด มีจิตตชรูป เป็นตน้ เป็น อาเสวนปัจจนิก 
 

จ าแนก  อาเสวนปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในอำเสวนปัจจัย น้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ี เ ป็น                              

อำเสวนปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มีอยำ่งเดียวคือ เกิดขึ้นเสพบ่อย ๆ (อาเสวน)  
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นอนนัตรชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นอดีตกำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ ชนกสัตติ 

 

๑๓.กัมมปัจจัย 
ในกมัมปัจจยุทเทสน้ี กมัมปัจจยัมี ๒ อยำ่งคือ๑.สหชำตกมัมะ ๒. นำนกัขณิกกมัมะ  
 

ใน ๒ อย่างนี้ สหชาตกัมมะมีอยู่ ๓ ประการคือ 
เจตนำเจตสิก ๘๙  ท่ีในจิต ๘๙ เป็น สหชาตกัมมปัจจัย 
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๑(เว้นเจตนำ) จิตตรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป เป็นสหชาตกัมม                  

ปัจจยุปบัน 
เจตนำ ๘๙ ท่ีในจิต ๘๙ ก็ดี พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป  

ปวตัติกมัมชรูปก็ดี เป็น  สหชาตกัมมปัจจนิก 
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นานากขณิกกัมมปัจจัย มีอยู่ ๓ ประการคือ 
กุศลเจตนำ ๒๑ อกุศลเจตนำ ๑๒ ท่ีเป็นอดีต เป็น นานากขณิกกัมมปัจจัย 
วิปำกจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ท่ีประกอบ ปฏิสนธิกัมมชรูป  อสัญญสัตตกัมมชรูป                

ปวตัติกมัมชรูป เป็น นานากขณิกกัมมปัจจยุปบัน 
กุศลจิต ๒๑  อกุศลจิต ๑๒  กิริยำจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบก็ดี    จิตตชรูป           

พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป ก็ดี เป็น นานากขณิกกัมมปัจจนิก 
   

จ าแนก  กัมมปัจจัยทั้ง  ๒  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
ในสหชำตกัมมปัจจัย น้ี   กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบันธรรมของธรรม                        

ท่ีเป็นสหชำตกมัมปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ เกิดพร้อมกนัดว้ย(สหชาต) กระท ำดว้ย (กมฺม) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
ในนำนำกขณิกกมัมปัจจยัน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น

นำนำกขณิกกมัมปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อย่ำงคือ ขณะต่ำงกัน คือดับไปก่อนด้วย (นานากฺขณ) 

ขวนขวำยส่งผลดว้ย  (กมฺม) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นนำนำกขณิกกมัมชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นอดีตกำล 
ว่ำโดย   สัตติ  คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ ชนกสัตติ 

 

นานากขณิกกัมมชาตินี้ แบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ   
๑.อนันตรูปนิสสยปกตูปนิสสยนานากขณิกกัมมชาติ  ได้แก่  เจตนำเจตสิก                          

ท่ีในมรรคจิต ๔ ท่ีเป็นปัจจยั แก่อนนัตรผล.   
๒.ปกตูปนิสสยนานากขณิกกัมมชาติ  ได้แก่ เจตนำเจตสิกท่ีในกุศลจิต ๒๑          

และอกุศลจิต ๑๒. 
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๑๔.วิปากปัจจัย 
ในวิปำกปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
ปวตัติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ วิปำกจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ท่ีช่วยอุปกำระแก่กัน                

และกนั ในจตุโวกำรภูมิ,  ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนัและกนั และแก่จิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูป
ดว้ย ในปัญจโวกำรภูมิ เป็น วิปากปัจจัย 

ปวัตติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ วิปำกจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ ท่ีเป็นไปโดยกำร
เปรียบเทียบจำกกนัและกนัก็ดี  วิปำกจิตตชรูป ๑๓ (เวน้วิญญตัิรูป ๒)ปฏิสนธิกมัมชรูปก็ดี  
เป็น  วิปากปัจจยุปบัน 

กุศล อกุศล กิ ริยำนำมขันธ์ ๔ คือ กุศลจิต ๒๑ อกุศลจิต ๑๒ กิริยำจิต ๒๐                    
เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบก็ดี  จิตตชรูปท่ีเกิดจำกกุศล อกุศล กิริยำ พำหิรรูป   อำหำรชรูป 
อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูปก็ดี เป็น วิปากปัจจนิก 
   

จ าแนก  วิปากปัจจัย  โดยลกัษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
ในวิปำกปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นวิปำกปัจจยั 
ว่ำโดยลักษณะมีอย่ำงเดียวคือ  ควำมเป็นผลของกุศลและอกุศล  ด้วยควำมสงบ

ปรำศจำกอุตสำหะ (วิปาก) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตติ  คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ อุปถมัภกสัตติ 

 

๑๕.อาหารปัจจัย 
ในอำหำรปัจจยุทเทสน้ี อำหำรปัจจยัมีอยู ่๒ อยำ่งคือ ๑.รูปอำหำร   ๒. นำมอำหำร   

ใน ๒ อย่างนี้  รูปอาหารปัจจัย  มีอยู่  ๓  ประการคือ 
พหิทธโอชำ คือโอชำท่ีอยู่ในอำหำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นกพฬีกำรำหำร ได้แก่ ของกินท่ี

กระท ำเป็นค ำ ๆ หรือของท่ีด่ืม เป็นตน้ เป็น รูปอาหารปัจจัย 
อำหำรสมุฏฐำนิกรูป ๑๒ เป็น รูปอาหารปัจจยุปบัน 
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป พำหิรรูป อุตุชรูป 

อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น รูปอาหารปัจจนิก 
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หรืออีกนัยหนึ่ง จตุสมุฏฐำนิกโอชำท่ีเป็นอชัฌตัตะ  คือกัมมชโอชำ  จิตตชโอชำ 
อุตุชโอชำ อำหำรชโอชำ  ท่ีเกิดอยู่ภำยใน และอุตุชโอชำท่ีเป็นพหิทธะ คือโอชำท่ีอยู่                 
ในอำหำรต่ำง ๆ เป็น  รูปอาหารปัจจัย 

จตุสมุฏฐำนิกรูป คือ กัมมชรูป ๑๘ จิตตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ อำหำรชรูป ๑๒                 
ท่ีอยู่ในกลำปเดียวกนักบัปัจจยัธรรม และท่ีตั้งอยู่ในกลำปอ่ืน ๆ  เป็นรูปอาหารปัจจยุปบัน 
(เวน้โอชำท่ีเป็นตวัปัจจยั ท่ีอยูใ่นกลำปเดียวกนักบัปัจจยุปบนัธรรม) 

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ ปฏิสนธิกมัมชรูป พำหิรรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป 
เป็น  รูปอาหารปัจจนิก 
 

นามอาหารปัจจัย  มีอยู่ ๓ ประการคือ 
นำมอำหำร ๓ คือ ผสัสะ ๘๙  เจตนำ ๘๙ วิญญำณ ๘๙ เป็น นามอาหารปัจจัย 
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ จิตตชรูป ปฏิสนธิกัมมชรูป ท่ีเกิดพร้อมกัน                   

กบัปัจจยัธรรม เป็น นามอาหารปัจจยุปบัน 
พำหิร รูป อำหำรชรูป อุตุช รูป  อสัญญสัตตกัมมชรูป ปวัตติกัมมช รูป                            

เป็น นามอาหารปัจจนิก 
 

จ าแนก  อาหารปัจจัยทั้ง  ๒  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
ในรูปอำหำรปัจจัยน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็น                         

รูปอำหำรปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มีอยำ่งเดียวคือ น ำอำหำรชรูปให้เกิดขึ้น (อาหาร) 
ว่ำโดย   ชาต ิ   เป็นอำหำรชำติ 
ว่ำโดย   กาล    เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ  คืออ ำนำจ มี  ๒  อยำ่งคือ  ชนกสัตติ   อุปถมัภกสัตติ  หรือชนกสัตติ  

อนุปำลกสัตติ 
ในนำมอำหำรปัจจัยน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรม ของธรรมท่ีเป็น                        

นำมอำหำรปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะ  มีอยำ่งเดียวคือ  น ำสหชำตธรรมให้เกิดขึ้น (อาหาร) 
ว่ำโดย    ชาติ    เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย    กาล    เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย    สัตต ิ  คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
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๑๖.อินทริยปัจจัย 
ในอินทริยปัจจยุทเทสน้ี  อินทริยปัจจัยมีอยู่  ๓  อย่ำงคือ  ๑.สหชำตินทริยะ                        

๒. ปุเรชำตินทริยะ  ๓. รูปชีวิตินทริยะ  
 

ใน ๓ อย่างนี้ สหชาตินทริยะ มีอยู่  ๓  ประการคือ 
นำมอินทรีย์ ๘  คือ ชีวิตะ  จิต  เวทนำ  สัทธำ  วิริยะ  สติ   เอกัคคตำ  ปัญญำ                   

เป็น  สหชาตินทริยปัจจัย 
จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒  ท่ีประกอบ  จิตตชรูป  ปฏิสนธิกมัมชรูป                                    เป็น  

สหชาตินทริยปัจจยุปบัน 
พำหิรรูป  อำหำรชรูป  อุตุชรูป  อสัญญสัตตกัมมชรูป  ปวัตติกัมมชรูป                            

เป็น  สหชาตินทริยปัจจนิก 
        

จ าแนก  สหชาตินทริยปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในสหชำตินทริยปัจจัยน้ี   กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรม                          

ท่ีเป็นสหชำตินทริยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี  ๒  อย่ำงคือ  เกิดพร้อมกันด้วย (สหชาต)  เป็นใหญ่ด้วย                      

(อินฺทฺริย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 

 

ปุเรชาตินทริยะ มีอยู่ ๓ ประการคือ 
ปัญจวตัถุทั้ง ๓ ชนิด มีมันทำยุกปัญจวตัถุเป็นต้นนั้น, มัชฌิมำยุกปัญจวตัถุ คือ                    

จกัขุ  โสตะ ฆำนะ ชิวหำ กำยะ ท่ีเกิดพร้อมกนักบัอตีตภวงัคด์วงแรก เป็น  ปุเรชาตินทริย
ปัจจัย (ตำมนยัท่ำนโบรำณำจำรย,์ วิสุทธิมคัค)์ 

ทวิปัญจวิญญำณจิต   ๑๐  สั พพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ดวง ท่ีประกอบ                                 
เป็น  ปุเรชาตินทริยปัจจยุปบัน 

จิต  ๗๙  เจตสิก  ๕๒  ท่ีประกอบ  (เวน้ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐) ก็ดี รูปทั้งหมด                
มีจิตตชรูป เป็นตน้ก็ดี เป็น ปุเรชาตินทริยปัจจนิก 
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จ าแนก  ปุเรชาตินทริยปัจจัย  โดยลกัษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นปุเรชำตินทริยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อยำ่งคือ เกิดก่อนดว้ย (ปุเรชาต) เป็นใหญ่ดว้ย(อินฺทฺริย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นวตัถุปุเรชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
 

รูปชีวิตินทริยปัจจัย  มีอยู่ ๓ ประการคือ 
รูปชีวิตินทรีย ์ท่ีเป็นไป ในปวตัติกำลและปฏิสนธิกำล  เป็น รูปชีวิตินทริยปัจจัย 
กัมมชรูปท่ีเหลือ ๙ หรือ ๘ ท่ีอยู่ในกลำปเดียวกันกบัชีวิตรูป เป็น รูปชีวิตินทริย  

ปัจจยุปบัน 
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบก็ดี จิตตชรูป พำหิรรูป อำหำรชรูป อุตุชรูป                   

และรูปชีวิตินทรียท่ี์อยูใ่นปฏสนธิกมัมชรูป  อสัญญสัตตกมัมชรูป  ปวตัติกมัมชรูปก็ดี  เป็น  
รูปชีวิตินทริยปัจจนิก 

 

จ าแนก  รูปชีวิตินทริยปัจจัย  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นรูปชีวิตินทริยปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมี ๒ อย่ำงคือ มีสภำพเป็นรูปด้วย (รูป) มีอิสระเป็นใหญ่ด้วย               

(อินฺทฺริย) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นรูปชีวิตินทริยชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ อนุปำลกสัตติ ช่วยรักษ ปัจจยุปบนัธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

๑๗.ฌานปัจจัย 
ในฌำนปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
องค์ฌำน ๕ คือ วิตก วิจำร ปีติ เวทนำ เอกคัคตำท่ีในจิต ๗๙ (เวน้ทวิปัญจวิญญำณ

จิต ๑๐ )  เป็น ฌานปัจจัย  
จิต ๗๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ จิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูป เป็น ฌานปัจจยุปบัน 

(เวน้ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐) 
ทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐ สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ท่ีประกอบ พำหิรรู ป                   

อำหำรชรูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูป เป็น ฌานปัจจนิก 
 

จ าแนก  ฌานปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในฌำนปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นฌำนปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียว คือ ท ำให้สหชำตธรรมเขำ้ไปเพ่งในอำรมณ์ (ฌาน) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 

 

๑๘.มัคคปัจจัย 
ในมคัคปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
องค์มรรค ๙ คือ ปัญญำ วิตก สัมมำวำจำ สัมมำกมัมนัตะ สัมมำอำชีวะ วิริยะ สติ 

เอกคัคตำ ทิฏฐิ ท่ีในสเหตุกจิต ๗๑ เป็น  มัคคปัจจัย 
สเหตุกจิต ๗๑ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบ สเหตุกจิตตชรูป สเหตุกปฏิสนธิกมัมชรูป 

เป็น  มัคคปัจจยุปบัน 
อเหตุกจิต  ๑๘ อัญญสมำนเจตสิก  ๑๒ ( เว้นฉันทะ)  อ เหตุกจิตตช รูป                            

อเหตุกปฏิสนธิกัมมชรูป พำหิร รูป อำหำรชรูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกัมมชรูป                             
ปวตัติกมัมชรูป เป็น  มัคคปัจจนิก 
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จ าแนก  มัคคปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในมคัคปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นมคัคปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียวคือ เป็นหนทำงท่ีน ำไป สู่ทุคติภูมิ สุคติภูมิ และนิพพำน 

หรือเป็นหนทำง ท่ีท ำให้สหชำตธรรม เขำ้ถึงอำรมณ์ และกำรงำนท่ีตอ้งกระท ำ  (มคฺค) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 

 

๑๙.สัมปยุตตปัจจัย 
ในสัมปยุตตปัจจยุทเทสน้ี มีอยู ่๓ ประกำรคือ 
ปวตัติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีช่วยอุปกำระแก่กนัและกัน 

เป็น  สัมปยุตตปัจจัย 
ปวตัติปฏิสนธินำมขันธ์ ๔ คือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีเป็นไป โดยกำรเปรียบเทียบ

จำกกนัและกนั เป็น  สัมปยุตตปัจจยุปบัน 
รูปทั้งหมด มีจิตตชรูป เป็นตน้ เป็น  สัมปยุตตปัจจนิก 

 

จ าแนก  สัมปยุตตปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในสัมปยุตตปัจจัยน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็น                   

สัมปยุตตปัจจยันั้น 
ว่ำโดยลักษณะมีอยำ่งเดียวคือ ประกอบกนัอยำ่งสนิทสนมกลมกลืนคลำ้ย ๆ  กบัว่ำ 

เป็นอยำ่งเดียวกนั (สมฺปยุตฺต) 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 
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๑๙.วิปปยุตตปัจจัย 
ในวิปปยุตตปัจจยุทเทสน้ี วิปปยุตตปัจจยัมีอยู ่๓ หรือ ๔ คือ 
๑. สหชำตวิปปยุตตะ 
๒. วตัถุปุเรชำตวิปปยุตตะ 
๓. วตัถำรัมมณปุเรชำตวิปปยุตตะ 
๔. ปัจฉำชำตวิปปยุตตะ 
 

ใน ๓ หรือ ๔ ประการนี้   สหชาตวิปปยุตตะ  มีอยู่ ๓ ประการคือ 
ปวตัติปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ คือ จิต ๗๕ เจตสิก ๕๒ ท่ีก ำลงัเกิดขึ้  ในปัญจโวกำรภูมิ 

โดยแน่นอนและไม่แน่นอนก็ดี (เว้นทวิปัญจวิญญำณจิต ๑๐ อรูปวิปำกจิต ๔ จุติจิต                   
ของพระอรหันต์) ,ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ และปฏิสนธิหทยัวตัถุ ท่ีช่วยอุปกำระ
แก่กนัและกนัก็ดี เป็น สหชาตวิปปยุตตปัจจัย 

จิตตชรูป ปฏิสนธิกมัมชรูปก็ดี ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ และปฏิสนธิหทยั
วตัถุ ท่ีเป็นไปโดยกำรเปรียบเทียบจำกกนัและกนัก็ดี เป็น สหชาตวิปปยุตตปัจจยุปบัน 

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ ท่ีประกอบก็ดี (เวน้ปัญจโวกำรปฏิสนธินำมขนัธ์ ๔ ) พำหิรรูป 
อำหำรชรูป อุตุชรูป อสัญญสัตตกมัมชรูป ปวตัติกมัมชรูปก็ดีเป็น สหชาตวิปปยุตตปัจจนิก 

 

จ าแนก  สหชาตวิปปยุตตปัจจัย  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในสหชำตวิปปยุตตปัจจยัน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น

สหชำตวิปปยุตตะนั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี  ๒ อย่ำงคือ เ กิดพร้อมกันกับปัจจยุปบันด้วย   (สหชาต)                            

แมจ้ะเป็นท่ีอำศยัเกิดแห่งปัจจยุปบนัธรรมเสมือนหน่ึงว่ำมีอยูก่็ตำม แต่ก็มิไดป้ระกอบเป็น               
เน้ือเดียวกนัดว้ย  (วิปฺปยุตฺต) 

 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นสหชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ และอุปถมัภกสัตติ 

     
 
 

ปุเรชำตวิปปยตุตะ 
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ธรรม  ๓  ประการของ 
วตัถุปุเรชำตวิปปยุตตะ เหมือนกนักบั วตัถุปุเรชำตนิสสยปัจจยั 
วตัถำรัมมณปุเรชำตวิปปยุตตะ เหมือนกนักบั วตัถำรัมมณปุเรชำตนิสสยปัจจยั 
ปัจฉำชำตวิปปยุตตะ เหมือนกนักบั ปัจฉำชำตปัจจยั 
    

โดยลกัษณะ ชาติ  กาล  สัตติ   
    กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นวัตถุปุเรชาตวิปปยุตตะ  นั้น 

ว่ำโดยลักษณะ  มี  ๓  อย่ำงคือ  เป็นท่ีเกิดด้วย  (วตฺถุ) เกิดก่อนด้วย(ปุเรชาต)                   
ไม่ประกอบดว้ย  (วิปฺปยุตฺต) 

ว่ำโดย   ชาติ   เป็นวตัถุปุเรชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ ชนกสัตติ  และอุปถมัภกสัตติ 
 
กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบันธรรมของธรรมท่ีเป็นวัตถารัมมณปุเรชาต                 

วิปปยุตตะ นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๔ อยำ่งคือ วตัถุดว้ย อำรัมมณะดว้ย ปุเรชำตะดว้ย วิปุปยุตตะดว้ย 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นอำรัมมณชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คือ อ ำนำจ มี ๒ อยำ่งคือ  ชนกสัตติ  และอุปถมัภกสัตติ 
 

กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  ปัจฉาชาตวิปปยุตตะ  นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ ปัจฉำชำตะดว้ย วิปปยุตตะดว้ย 
ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นปัจฉำชำตชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นปัจจุบนักำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ อุปถมัภกสัตติ 
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๒๑.อัตถิปัจจัย  และ ๒๔.  อวิคตปัจจัย 
ในอตัถิปัจจยุทเทส และอวิคตปัจจยุทเทสเหล่ำน้ี อตัถิปัจจยั  และอวิคตปัจจยั มีอยู่ 

๕ หรือ ๖ คือ 
๑. สหชำตตัถิ 
๒. อำรัมมณปุเรชำตตัถิ 
๓. วตัถุปุเรชำตตัถิ 
๔. ปัจฉำชำตตัถิ 
๕. อำหำรัตถิ 
๖. อินทริยตัถิ 

ใน ๕ หรือ ๖ ประกำรน้ี 
สหชำตตัถิ                        เหมือนกนักบั                   สหชำตปัจจยั  
อำรัมมณปุเรชำตตัถิ         เหมือนกนักบั                   อำรัมมณปุเรชำตปัจจยั 
วตัถุปุเรชำตตัถิ                เหมือนกนักบั                    วตัถุปุเรชำตปัจจยั 
ปัจฉำชำตตัถิ                    เหมือนกนักบั                    ปัจฉำชำตปัจจยั  
อำหำรัตถิ                         เหมือนกนักบั                    รูปอำหำรปัจจยั  
อินทริยตัถิ                        เหมือนกนักบั                    รูปชีวิตินทริยปัจจยั  

 
จ าแนก  อัตถิปัจจัย  ๕  หรือ  ๖  อย่าง   โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 

ในอตัถิปัจจยั ๖ อย่ำงน้ี เม่ือว่ำโดยลักษณะ พึงเขำ้ใจช่ือ ตำมบำลีแห่งปัจจยันั้น ๆ 
ในอตัถิปัจจยั  ๕  หรือ  ๖  อย่ำงน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  
สหชาตัตถิ  นั้น 

ว่ำโดยลักษณะ มี  ๒  อย่ำงคือ เกิดพร้อมกนัด้วย (สหชาต) เป็นสภำพธรรมท่ีมีอยู่ 
คือ ก ำลงัเกิดอยูด่ว้ย  (อตฺถิ) 

ว่ำโดย  ชาต ิ กาล  สัตติ  เหมือนกนักบัสหชำตปัจจยั 
 
กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  อารัมมณปุเรชาตัตถิ นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๓ อยำ่งคือ อำรัมมณะดว้ย ปุเรชำตะดว้ย อตัถิดว้ย 
ว่ำโดย  ชาติ  กาล  สัตติ เหมือนกนักบัอำรัมมณปุเรชำตปัจจยั 
 
 

ปุเรชำตตัถิปัจจยั 
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กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  วัตถุปุเรชาตัตถิ  นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๓ อยำ่งคือ วตัถุดว้ย ปุเรชำตะดว้ย อตัถิดว้ย 
ว่ำโดย  ชาติ  กาล  สัตติ  เหมือนกนักบัวตัถุปุเรชำตปัจจยั 
 
กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  ปัจฉาชาตัตถิ นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ ปัจฉำชำตะดว้ย อตัถิดว้ย 
ว่ำโดย  ชาติ  กาล  สัตติ เหมือนกนักบัปัจฉำชำตปัจจยั 
 
กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  อาหารัตถิ นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ อำหำระดว้ย อตัถิดว้ย 
ว่ำโดย  ชาติ  กาล  สัตติ  เหมือนกนักบั รูปอำหำรปัจจยั 
 

กำรช่วยอุปกำระแก่ ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  อินทริยัตถิ  นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ อินทริยะดว้ย อตัถิดว้ย 
ว่ำโดย ชาติ  กาล  สัตติ  เหมือนกนักบั รูปชีวิตินทริยปัจจยั 
 

อวิคตปัจจัย  ๕  หรือ  ๖  อย่างนั้นคือ 
๑. สหชำตอวิคตะ 
๒. อำรัมมณปุเรชำตอวิคตะ 
๓. วตัถุปุเรชำตอวิคตะ 
๔. ปัจฉำชำตอวิคตะ 
๕. อำหำรอวิคตะ 
๖. อินทริยอวิคตะ 

ใน  ๕  หรือ  ๖  ประการน้ี 
สหชำตอวิคตะ  เหมือนกันกับ   สหชำตตัถิ หรือสหชำตปัจจยั 
อำรัมมณปุเรชำตอวิคตะ  เหมือนกันกับ อำรัมมณปุเรชำตัตถิ หรืออำรัมมณปุเรชำต
ปัจจยั 
วตัถุปุเรชำตอวิคตะ   เหมือนกันกับ   วตัถุปุเรชำตตัถิ หรือวตัถุปุเรชำตปัจจยั 
ปัจฉำชำตอวิคตะ    เหมือนกันกับ   ปัจฉำชำตตัถิ หรือปัจฉำชำตปัจจยั 
อำหำรอวิคตะ    เหมือนกันกับ   อำหำรรัตถิ หรือรูปอำหำรปัจจยั 
อินทริยอวิคตะ    เหมือนกันกับ  อินทริยตัถิ หรือรูปชีวิตินทริยปัจจยั 

ปุเรชำตอวิคตปัจจยั 
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จ าแนก  อวิคตปัจจัย  ๕  หรือ  ๖  อย่าง  โดยลักษณะ  ชาติ  กาล  สัตติ 
ในอวิคตปัจจยั  ๖ อยำ่งน้ี  เม่ือว่ำโดยลักษณะ พึงเขำ้ใจช่ือ ตำมบำลีแห่งปัจจยันั้น ๆ 
ในอวิคตปัจจยั  ๖  อย่ำงน้ี  กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็น  

สหชาตอวิคตปัจจัย  นั้น 
ว่ำโดยลักษณะ มี ๒ อยำ่งคือ เกิดพร้อมกนัดว้ย  (สหชาต) โดยภำวะท่ีไม่ปรำศจำก

ไป คือยงัไม่ถึงซ่ึงควำมดบัไปดว้ย (อวิคต) 
ว่ำโดย  ชาติ  กาล  สัตติ  เหมือนกนักบัสหชำตตัถิ หรือสหชำตปัจจยั 

 

๒๒. นัตถิปัจจัย  และ  ๒๓. วิคตปัจจัย 
      ในนัตถิปัจจยุทเทส และวิคตปัจจยุทเทสเหล่ำน้ี นัตถิปัจจยัและวิคตปัจจยั มีอยู่ ๓ 
ประกำร เหมือนกนักบัอนนัตรปัจจยัทุกประกำร 

จ าแนก  นัตถิปัจจัย  วิคตปัจจัย  โดยลักษณะ ชาติ  กาล  สัตติ 
 ในนตัถิปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นนัตถิปัจจัย   

ว่ำโดยลักษณะ  มีอยำ่งเดียวคือ ควำมดบัไปโดยไม่มีเหลือ เสมือนหน่ึง ดวงไฟท่ีดบั
ไปแลว้ เป็นปัจจยั คือช่วยอุปกำระ แก่ควำมมืดให้ปรำกฏขึ้น  (นตฺถิ) 

ว่ำโดย   ชาต ิ  เป็นอนนัตรชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นอดีตกำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ ชนกสัตติ 

 
ในวิคตปัจจยัน้ี กำรช่วยอุปกำระแก่ปัจจยุปบนัธรรมของธรรมท่ีเป็นวิคตปัจจัย   
ว่ำโดยลักษณะ  มีอยำ่งเดียวคือ  ปรำศจำกไป เสมือนหน่ึงแสงสว่ำงของดวงอำทิตย์

ท่ีอสัดงคตไปแลว้ เป็นปัจจยั คือช่วยอุปกำระแก่แสงสว่ำง ของดวงจนัทร์ให้ปรำกฏขึ้น  
(วิคต) 

ว่ำโดย   ชาติ   เป็นอนนัตรชำติ 
ว่ำโดย   กาล   เป็นอดีตกำล 
ว่ำโดย   สัตต ิ คืออ ำนำจ มีอยำ่งเดียวคือ ชนกสัตติ 

 

ธรรม ๓  ประการ ในปัจจัย  ๒๔ จบ. 
 

---------------------------------------------- 
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วินิจฉัย เร่ืองอนันตรปัจจัย 
วิ. อนนฺตโร จ โส ปจฺจโย จาติ อนนฺตรปจฺจโย.  (วิ.มคั.มหำฏีกำ) 

 เป็นธรรมไม่มีส่ิงคัน่ด้วย  ธรรมไม่มีส่ิงคัน่นั้น เป็นปัจจยัดว้ย  เพรำะเหตุนั้น ช่ือว่ำ  
อนนัตรปัจจยั(ธรรมท่ีเป็นปัจจยั อนัไม่มีส่ิงคัน่) 

 

พระบาลีติกปัฏฐาน ปัจจัยนิทเทส เล่ม ๔๐ ข้อ ๔ หน้า ๒ - ๓ มหาจุฬา. 
นัยท่ี ๑  อนนฺตรปจฺจโยติ จกฺขุวิญฺญาณธาตุ ต สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา มโนธาตุยา  

ต สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย. 
มโนธาตุ ต สมฺปยุตฺตกา จ ธมฺมา  มโนวิญฺญาณธาตุยา  ต สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมาน  

อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.  
ฯเปฯ 

นัย ท่ี  ๖   ปุ ริมา ปุ ริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  กุสลาน  ธมฺมาน                              
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย, ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฉิมาน  ปจฺฉิมาน   อพฺยากตาน                 
ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย. ฯเปฯ 

เยส  เยส  ธมฺมาน  อนนฺตรา เย เย ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ  จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา,                             
เต เต ธมฺมา เตส  เตส  ธมฺมาน  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย. 
 

นัยที่ ๑  บทว่ำ อนันตรปัจจยั คือ จกัขุวิญญำณธำตุ และธรรมทั้งหลำยท่ีสัมปยุต               
กับจักขุวิญญำณธำตุนั้น เป็นปัจจัย แก่มโนธำตุ และแก่ธรรมทั้ งหลำย ท่ีสัมปยุตกับ                    
มโนธำตุนั้น ดว้ยอ ำนำจอนนัตรปัจจยั. 

มโนธำตุ และธรรมทั้งหลำยท่ีสัมปยุตกบัมโนธำตุนั้น เป็นปัจจยั แก่มโนวิญญำณ
ธำตุ และแก่ธรรมทั้งหลำยท่ีสัมปยุตกบัมโนวิญญำณธำตุนั้น ดว้ยอ ำนำจอนนัตรปัจจยั.   

ฯเปฯ 
ธรรมทั้งหลำยคือจิตเจตสิกธรรมเหล่ำใด ๆ เกิดขึ้น ในล ำดบัแห่งธรรมทั้งหลำย

เหล่ำใด ๆ ,  ธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น ๆ  เป็นปัจจยั แก่ธรรมทั้งหลำยเหล่ำนั้น ๆ  ด้วยอ ำนำจ
อนนัตรปัจจยั. 
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อนันตรปัจจัยนิทเทสวรรณนา  (ปรมตัถทีปนีอรรถกถำ) 
อนนฺตรปจฺจยนิทฺเทเส มโนธาตุยาติ วิปำกมโนธำตุยำ.มโนวิญฺญาณธาตุยาติ                   

สนฺตีรณกิจฺจาย  อเหตุกวิปำกมโนวิญฺญำณธำตุยำ.  ตโต ปร  ปน  โวฏฺฐพฺพนชวน-
ตทารมฺมณภวงฺคกิจฺจา  มโนวิญฺญำณธำตุโย วตฺตพฺพำ สิย  , ตำ อวุตฺตำปิ อิมินำ นเยน เวทิตพฺ
พำติ นย   ทสฺเสตฺวำ เทสนำ สงฺขิตฺตำ. “ปุริมำ  ปุริมำ กุสลำ ธมฺมำ” ติอำทิเก จ ฉฏฺเฐ นเย ตำ 
สงฺคหิตำติปิ อิธ น วุตฺตำติ เวทิตพฺพำ. 

 

บณัฑิตพึงทรำบค ำวินิจฉัย ใน อนันตรปัจจัยนิทเทส.  
พระบำลีบทว่ำ มโนธาตุยา  คือ แก่วิบำกมโนธำตุ.  
พระบำลีบทว่ำ  มโนวิญฺญาณธาตุยา  คือ แก่อเหตุกวิบำกมโนวิญญำณธำตุ                              

ท่ีท ำสันตีรณกิจ.  
ก็ต่อจำกนั้น  พระผูมี้พระภำคเจำ้ตรัส มโนวิญญำณธำตุทั้งหลำย ท่ีมีโวฏฐัพพนะ  

ชวนะ  ตทำรัมมณะ  และภวงัค ์เป็นกิจ พึงมี,  พระองคท์รงยอ่เทศนำ โดยแสดง ซ่ึงนยัไวว่้ำ  
มโนวิญญำณธำตุเหล่ำนั้น  แมไ้ม่ไดต้รัสไว ้บณัฑิตพึงทรำบ โดยนยัน้ี.   

ก็ ธำตุทั้งหลำยเหล่ำนั้น  อนัพระผูมี้พระภำคเจำ้ทรงรวบรวมเขำ้ไว ้ ในนยั   ท่ี  ๖  มี
อำทิว่ำ  ปุริมา  ปุริมา  กุสลา  ธมฺมา  แมเ้พรำะเหตุน้ี บณัฑิตพึงทรำบว่ำ พระองคไ์ม่ตรัสไว ้
ในนยัท่ี ๑ ถึง ๕ น้ี. 

 

อย   ปเนตฺถ  สาโร, โย หิ  เอส  จกฺขุวิญฺญาณานนฺตรา  มโนธาตุ,  มโนธาตุอนนฺตรา   
มโนวิญฺญาณธาตูติอาทิ  จิตฺตนิยโม,  โส  ยสฺมา  ปุริมปุริมจิตฺตวเสเนว  อิชฺฌติ, น ,อญฺญถา,  
ตสฺมา อตฺตโน อตฺตโน อนนฺตร  อนุรูปสฺส จิตฺตุปฺปาทสฺส อุปฺปาทาสมตฺโถ ธมฺโม 
อนนฺตรปจฺจโย. เตเนวาห “ อนนฺตรปจฺจโยติ จกฺขุวิญฺญาณธาตุ ต สมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมาน  
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย”ติอาทิ.   

                                                                            (อฏฺฐกถำปฏฺฐำนและวิสุทฺธิมคฺค) 
  ส่วน สำระ ในปัจจยัทั้ง ๒ น้ี มีดงัน้ี, อธิบำยว่ำ จิตตนิยำม น้ีใด มีอาทว่ิำ  มโนธำตุ 

มีในล ำดบัแห่งจกัขุวิญญำณ,  มโนวิญญำณธำตุ มีในล ำดบัแห่งมโนธำตุ ดงัน้ี, เพรำะว่ำ 
จิตตนิยามนั้ น  ย่อมส าเ ร็จ ด้วยอ านาจแห่งจิตดวงก่อน ๆ เ ท่านั้ น ,  หาส า เ ร็จได้,                          
ด้วยประการอื่นไม่,  เพรำะเหตุนั้น  ธรรมท่ีสำมำรถ ในอันยงัจิตตุปบำทท่ีสมควรกัน                
ให้ เ กิ ดขึ้ น  ในล ำดับ  แ ห่ งตน ๆ  ช่ือ ว่ำ   อนันตร ปัจจัย .  ด้วย เหตุนั้ นนั่นแหละ                                 
พระผูมี้พระภำค จึงตรัสว่ำ“บทว่ำ อนนัตรปัจจยั คือ จกัขุวิญญำณธำตุ  ฯเปฯ”ดงัน้ี เป็นตน้. 
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ค าอธิบายของวิสุทธิมัคค์มหาฏีกา 
       ตตฺถ  มโนวิญฺญาณธาตูติอาทิ  จิตฺตนิยโมติ  เอตฺถ  อาทิสทฺเทน  สนฺตีรณานนฺตรา
โวฏฺฐพฺพน ,   จุติอนนฺตรา ปฏิสนฺธีติ  ยสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา ย  ย  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ,                              
ตสฺส ตสฺส ตทนนฺตรุปฺปาทนิยโม ต ต สหการิปจฺจยวิสิฏฺฐสฺส ปุริมปุริมจิตฺตสฺเสว  วเสน  
อิชฺฌตีติ  ทสฺเสติ. 
 ดว้ยอาท-ิศพัท ์ในบทน้ีว่ำ  มโนวิญญาณธาตูติอาทิ จิตฺตนิยโม (จิตตนิยำม มีอาทิว่ำ                 
มโนวิญญำณธำตุ)  ท่ำนอำจำรย์ ย่อมแสดงว่ำ โวฏฐัพพนะ มีในล ำดับแห่งสันตีรณะ, 
ปฏิสนธิ มีในล ำดับแห่งจุติ เพรำะเหตุนั้น จิตใดๆ ย่อมเกิดขึ้น ในล ำดับ แห่งจิตใดๆ,                   
กำรก ำหนดควำมเกิดขึ้นในล ำดบั ของจิตนั้น ๆ  ย่อมส ำเร็จ ด้วยอ ำนำจ แห่งจิตดวงก่อนๆ
เท่ำนั้น อนัต่ำงกนั ดว้ยปัจจยัท่ีกระท ำร่วมกนันั้นๆ. 

 

ตตฺถ   ปุ ริมปจฺฉิมาน  นิ โรธุปฺปาทนฺตราภาวโต นิรนฺตรุปฺปาทนสมตฺถตา   
อนนฺตรปจฺจยภาโว. (วิ.มคั.มหำฏีกำ) 

ในอนันตรปัจจยันั้น ควำมเป็นธรรมสำมำรถท่ีให้เกิดขึ้นไม่มีระหว่ำง  เพรำะไม่มี
ระหว่ำงแห่งกำรดับและกำรเกิดขึ้น ของธรรมทั้งหลำยท่ีมีก่อนและในภำยหลัง ช่ือว่ำ                   
ควำมเป็นอนนัตรปัจจยั. 

 
บทว่า จิตตนิยาม อธิบายว่า 

 โคจเรน ปสาทสฺมึ          ฆฏฏิเต ปน เตนิธ 
อุปฺปตฺตาวชฺชนาทีน        อย  จิตฺตนิยามตา. 

(อภิธมฺมำวตำร ขอ้ ๔๗๓) 
  

 ส่วน ครั้ นเม่ือประสำท อนัอำรมณ์นั้น กระทบแลว้ ควำมเกิดขึ้นแห่งจิตทั้งหลำย                 
มีอำวชัชนะ(กิจ)เป็นตน้ ยอ่มมี ในวิถีจิตน้ี น้ี ช่ือว่ำ จิตตนิยำม.     
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พระบาลีติกปัฏฐาน เวทนาตติกะ ปัญหาวาระ เล่ม ๔๐ ข้อ ๔๕ หน้า ๒๙๒       
มหาจุฬา. 
      สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต  ภวงฺค  อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส ภวงฺคสฺส 
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย. 
  ภวงัค ์ท่ีสัมปยุต ดว้ยสุขเวทนำ เป็นปัจจยั แก่ภวงัค ์ท่ีสัมปยุต ดว้ยอทุกขมสุขเวทนำ 
ดว้ยอ ำนำจอนนัตรปัจจยั. 

 

ปัฏฐานอรรถกถา ข้อ ๔๕ หน้า ๕๕๖ มหาจุฬา. อธิบายว่า:- 
      สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต  ภวงฺค  อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส ภวงฺคสฺสาติ  
ตทารมฺมณสงฺขาต   ปิฏฺฐิภวงฺค   มูลภวงฺคสฺส. 
 บททั้งหลำยว่ำ ภวงัค์ ท่ีสัมปยุต ด้วยสุขเวทนำ  เป็นปัจจัย แก่ภวงัค์ ท่ีสัมปยุต              
ดว้ยอทุกขมสุขเวทนำ อธิบายว่า ภวงัคห์ลงั กล่ำวคือตทำรัมมณะ เป็นปัจจยัแก่ มูลภวงัค.์   

 
พระบำลีว่ำ  สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต  กุสลากุสล  อทุกฺขมสุขาย เวทนาย                        

สมฺปยุตฺตสฺส วุฏฺฐานสฺส   
กุศลและอกุศล ท่ีสัมปยุต ด้วยสุขเวทนำ เป็นปัจจัย แก่วุฏฐานะ(ธรรมท่ีออก)                  

ท่ีสัมปยุต ดว้ยอทุกขมสุขเวทนำ. 
อรรถกถำอธิบำยว่ำ  วุฏฺฐานสฺสาติ ตทารมฺมณสฺส วา ภวงฺคสฺส วา. อุภยมฺปิ เหต                    

กุสลากุสลชวนโต วุฏฺฐิตตฺตา วุฏฺฐานนฺติ วุจฺจติ.        
  บทว่ำ วุฏฺฐานสฺส ไดแ้ก่ แก่ตทำรัมมณะ หรือแก่ภวงัค.์ จริงทีเดียว จิตแมท้ั้ง ๒ นัน่ 

ท่ำนเรียกว่ำ วุฏฐานะ เพรำะออก จำกกุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ. 
 

พระบำลีว่ำ กิริย  วุฏฺฐานสฺส. ผล  วุฏฺฐานสฺส  อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.        
กิริยำ เป็นปัจจยั แก่วุฏฐำนะ. ผล เป็นปัจจยั แก่วุฏฐำนะ ดว้ยอ ำนำจอนนัตรปัจจยั. 
อรรถกถำอธิบำยว่ำ  กิริย  วุฏฺฐานสฺสาติ เอตฺถาปิ เอเสว นโย.  ผล  วุฏฺฐานสฺสาติ                 

ผลจิตฺต   ภวงฺคสฺส.  ภวงฺเคน  หิ  ผลโต  วุฏฺฐิโต  นาม  โหติ.        
แม้ในบททั้งหลำยว่ำ กิริย  วุฏฺฐานสฺส น้ี ก็มีนัยน้ีเหมือนกนันั่นเทียว. สองบทว่ำ              

ผล  วุฏฺฐานสฺส ไดแ้ก่ ผลจิต เป็นปัจจยั แก่ภวงัคจิต. จริงทีเดียว ช่ือว่ำธรรมท่ีออก จำกผลจติ 
ยอ่มมี ดว้ยภวงัคจิต. 
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พึงเห็นว่ำ อนันตรปัจจยันั้น มีควำมหมำยถึง จิตท่ีท ำกิจน้ี ท่ีเกิดขึ้นก่อน เป็นปัจจยั 
แก่จิตท่ีท ำกิจน้ี ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงั โดยท่ีไม่มีจิตท่ีท ำกิจอ่ืนมำเกิดคัน่, เช่น เม่ือจิตท่ีท ำจุติกิจ
เกิดขึ้นและดบัไป ยอ่มเป็นปัจจยั แก่จิตท่ีท ำปฏิสนธิกิจเท่ำนั้น, ไม่เป็นปัจจยั แก่จิตท่ีท ำกิจ
อ่ืน มีอำวชัชนกิจเป็นตน้, น้ีแหละ เรียกว่ำ เป็นปัจจยั โดยไม่มีระหว่ำงคัน่ กล่ำวคือ ไม่มีจิต
ท่ีท ำกิจอ่ืน มำเกิดคัน่ ระหว่ำง จิตท่ีท ำจุติกิจ กบัจิตท่ีท ำปฏิสนธิกิจ. 
 

เพรำะเหตุนั้น ค  ำกล่ำวท่ีว่ำ อนันตรปัจจยั มีควำมหมำยถึง ควำมท่ีเวทนำไม่ขดักนั
จึงเป็นอนนัตรปัจจยั กล่ำวคือเป็นปัจจยัโดยไม่มีเวทนำอ่ืนมำคัน่, เช่น เม่ือสุขเวทนำเกิดขึ้น
และดับไป ย่อมเป็นปัจจัย แก่สุขเวทนำและอุเบกขำเวทนำเท่ำนั้ น ไม่เป็นปัจจัย                        
แก่ทุกขเวทนำ คือ ไม่มีทุกขเวทนำมำเกิดคั่น. ค  ำกล่ำวท่ีว่ำน้ีพึงพิจำรณำ.  ด้วยว่ำ                      
อนันตรปัจจัยนั้ น มิใช่เ ร่ืองของเวทนำท่ีขัดกันหรือไม่ขัดกัน แต่ เป็นเร่ืองของจิต                    
เจตสิกอ่ืน ๆ(รวมถึงเวทนำ)ท่ีเกิดก่อน อนัสมควรกนั ดว้ยอ ำนำจแห่งกิจนั้นๆ เป็นปัจจยั แก่
จิต เจตสิกอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นภำยหลงั โดยไม่มีจิตท่ีท ำกิจอ่ืนมำคัน่นัน่เทียว. 
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ความหมายแห่งค าว่า สภาคปัจจัยและวิสภาคปัจจัย 
  

 วิ.สมำโน ภำโค เยสนฺติ เต สภาคา. 
 ส่วน ท่ีเสมอกัน ของปัจจัยทัังหลำยเหล่ำใด มีอยู่ เพรำะเหตุนั้น ปัจจัยทั้งหลำย
เหล่ำนั้น ช่ือว่ำ สภาคะ.(ปัจจยัท่ีมีส่วนเสมอกนั) 

 

อัฏฐกถา ข้อ ๔๔๐ หน้า ๕๑๙ - ๒๐ 
เย ปน ปจฺจยำ เยส  ปจฺจยำน  วิสภำคำ วำ วิรุทฺธำ วำ โหนฺติเต เตหิ สทฺธึ น โยเชตพฺ

พำ. เสยฺยถิท  :— เหตุปจฺจยสฺส ตำว อำรมฺมณำนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสย-                  ปุเร
ชำตปจฺฉำชำตกมฺมำเสวนำหำรฌำนนตฺถิวิคตำ อธิปติปจฺจเย จ ฐเปตฺวำ วีม ส                       เส
สำธิปติโน วิสภำคำ ,   สหชำตำทโย ตสฺส สภำคำ . กสฺมำ? ตถำ ภำวำภำวโต .                     

เหตุปจฺจโย หิ เยส  เหตุปจฺจโย โหติ,  เตส  สหชำตำทิปจฺจโยปิ โหติ,  อำรมฺมณำทิปจฺจโย 
ปน น โหตีติ อำรมฺมณำทโย ตสฺส วิสภำคำ นำม . ตสฺมำ โส เตหิ เต วำ เตน สทฺธึ                    
น โย เชตพฺพำ . ปุ เ รชำตปจฺฉำชำตสมฺปยุ ตฺต วิ ปฺปยุ ตฺตอตฺ ถินตฺ ถิ วิคตำ วิคตำ  จ                            
อญฺญมญฺญวิรุทฺธำ,เตปิ อญฺญมญฺญ  น โยเชตพฺพำ.          

 

ก็ ปัจจยัทั้งหลำยเหล่ำใด เป็นวิสภำคะ หรือขดัแยง้กนั แก่ปัจจยัทั้งหลำยเหล่ำใด, 
ปัจจัยทั้งหลำยท่ีเป็นวิสภำคะหรือท่ีขัดแยง้กันเหล่ำนั้น อันบัณฑิต ไม่ควรประกอบไว ้                    
กบัดว้ยปัจจยัทั้งหลำยเหล่ำนั้น.  คืออยำ่งไร :-   

คือ อำรัมมณปัจจยั  อนนัตรปัจจยั  สมนนัตรปัจจยั  อุปนิสสยปัจจยั  ปุเรชำตปัจจยั  
ปัจฉำชำตปัจจัย  กัมมปัจจัย  อำเสวนปัจจัย  อำหำรปัจจัย  ฌำนปัจจัย  นัตถิปัจจัย                
วิคตปัจจัยทั้ งหลำย และอธิบดีทั้ งหลำยท่ีเหลือ ยกเว้น ซ่ึงวีมังสะ ในอธิปติปัจจัย                       
เพียงเท่ำนั้น เป็นวิสภำคะ แห่งเหตุปัจจยั.   

สหชำตปัจจัย เ ป็นต้น เ ป็นสภำคะ แห่ง เหตุ ปัจจัยนั้ น .   เพรำะเหตุใด ? .                          
เพรำะควำมเป็นสหชำตปัจจัยเป็นต้น ในควำมเป็นเหตุปัจจัย ของเหตุธรรมทั้งหลำย                  
โดยประกำรนั้น(ตถา ภาวาภาวโต เหตุธมฺมำน  เหตุปจฺจยภำเว สหชำตำทิปจฺจยภำวโต,  
มูลฏีกำ).  อธิบำยว่ำ เหตุปัจจยั ย่อมเป็นเหตุปัจจยั  แก่ปัจจยุปบนันธรรมทั้งหลำยเหล่ำใด,  
ก็ย่อมเป็นแม้ปัจจัย มีสหชำตะเป็นต้น แก่ ปัจจยุปบันนธรรมทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น,                            
แต่  ย่อมไม่เป็นปัจจัยมีอำรัมมณะเป็นต้น แก่ปัจจยุปบันนธรรมทั้ งหลำยเหล่ำนั้ น                   
เพรำะเหตุนั้ น  ปัจจัยทั้ งหลำย มีอำรัมมณปัจจัย เ ป็นต้น จึง ช่ือว่ำ  เ ป็นวิสภำคะ                                      
ของเหตุปัจจยันั้น.  เพรำะเหตุนั้น  เหตุปัจจยันั้น อนับณัฑิตไม่ควรประกอบไว ้พร้อมกบั
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ด้วยปัจจัยทั้งหลำยมีอำรัมมณปัจจยัเป็นต้นเหล่ำนั้น  หรือว่ำ ปัจจัยทั้งหลำยมีอำรัมมณ
ปัจจยัเป็นตน้เหล่ำนั้น ไม่ควรประกอบไว ้พร้อมกบัดว้ยเหตุปัจจยันั้น. 
 และ ปุเรชำตปัจจัย กับปัจฉำชำตปัจจัย  สัมปยุตตปัจจัย กับวิปปยุตตปัจจัย                             
อตัถิปัจจยั กบันตัถิปัจจยั  และวิคตปัจจยั กบัอวิคตปัจจยั  ก็ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั,             แม้
ปัจจยัทั้งหลำยเหล่ำนั้น ก็ไม่ควรประกอบไว ้ซ่ึงกนัและกนั.   

 

หลักการหาฆฏนาปัจจัย 
 ต้องหำกลุ่มอ ำนำจของปัจจยั ท่ีมีจ ำนวนน้อยท่ีสุดก่อน แต่องค์ธรรมของปัจจยั
และปัจจยุปบนันั้นมีจ ำนวนมำก, ต่อจำกนั้น จึงหำกลุ่มอ ำนำจของปัจจยั ท่ีมีจ ำนวนมำกขึ้น
ตำมล ำดับ  แต่องค์ธรรมของ ปัจจัย และ ปัจจยุ ปบันนั้ น มีจ ำ นวนน้อยลง  เ ช่น                                   
ในอำรัมมณปกิณณกฆฏนำนั้น มี ๕ ขอ้ ในขอ้ท่ี ๑ อ ำนำจของปัจจยั มี ๓ แต่องคธ์รรมของ
ปัจจยัมีจ ำนวนมำก, ในขอ้ท่ี ๕ อ ำนำจของปัจจยัมี ๘ แต่องคธ์รรมของปัจจยัมีจ ำนวนน้อย
คือหทยวตัถุเท่ำนั้น. หรือในอำเสวนปกิณณกฆฏนำนั้นมีขอ้เดียว  ไดก้ลุ่มอ ำนำจของปัจจยั 
๖ เพรำะไม่สำมำรถหำได้น้อยหรือมำกกว่ำ ๖ จึงมีข้อเดียวเท่ำนั้น. แม้ในฆฏนำอ่ืนๆ                        
ก็มีนยัน้ีนัน่แหละ.  
 สรุปว่า ต้องเร่ิมหำกลุ่มอ ำนำจของปัจจัยตั้งแต่ ๒ ขึ้ นไปก่อน, ต่อจำก ๒ นั้ น                    
จึงหำ ๓ - ๔- ๕ เป็นตน้ไป ตำมล ำดบั, ถำ้ว่ำ กลุ่มอ ำนำจของปัจจยั ๒ ไม่มี, ก็เล่ือนหำเป็น 
๓ ไปตำมล ำดับ. ส่วน กลุ่มอ ำนำจของปัจจัย ๑ ไม่มี เพรำะไม่เป็นฆฏนำ ในอรรถว่ำ                 
กลุ่มอ ำนำจของปัจจยัท่ีถูกรวบรวม. 

 

วิธีในสหชาตฆฏนา 
สหชาตชาติใหญ่ เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง  เล็ก  ทั้งหมด(ในขณะเรียนใหญ่ กลำงหรือเล็ก) 
สหชาตชาติกลาง เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง  เล็ก  ตำมสมควร(ในขณะเรียนใหญ่ กลำงหรือเล็ก) 
สหชาตชาติเล็ก เขำ้กบั   เล็ก   เท่ำนั้น (ในขณะเรียนเล็ก) ไม่เขำ้กบั  ใหญ่  กลำง   
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สรุป จ านวน ฆฏนา ในปัจจัย ๔๗ 
 ๑. สหชาตฆฏนา มี ๑๕ ปัจจัย คือ  
 สหชาตฆฏนาเล็ก ๗ ปัจจัย ได้แก่ เหตุฆฏนำ ๒๔  สหชำตำธิปติฆฏนำ ๒๔ 
สหชำตกมัมฆฏนำ ๙  นำมอำหำรฆฏนำ ๓๓ สหชำตินทริยฆฏนำ ๗๒ ฌำนฆฏนำ ๓๖ 
มคัคฆฏนำ ๕๗ รวมเป็น ๒๕๕ ฆฏนำ 
 สหชาตฆฏนากลาง ๔ ปัจจัย  ได้แก่  อัญญมัญญ ๖ วิปำก ๕ สัมปยุตต ๒                        
สหชำตวิปปยุตต ๔ รวมเป็น ๑๗ ฆฏนำ 
 สหชาตฆฏนาใหญ่ ๔ ปัจจัย ได้แก่ สหชำตชำติใหญ่ ๔ เหล่ำนั้น ในแต่ละปัจจัย             
มี ๑๐ ฆฏนำ ฉะนั้น รวมเป็น ๔๐ ฆฏนำ  
 สรุปรวม สหชำตฆฏนำ ๑๕ ปัจจยั มี ๓๑๒ ฆฏนำ 
  

 ๒.สุทธปกิณณกฆฏนา มี ๒๖ ปัจจัย ไดแ้ก่ (๑).อำรัมมณปกิณณกฆฏนำ ๕  
(๒) .อำรัมมณำธิปติปกิณณก ๓  (๓) . อนนัตรปกิณณก ๓  
(๔) . สมนนัตรปกิณณก ๓  (๕) . วตัถุ.นิส. ๒ (๖) .วตัถำ.นิส. ๒  
(๗) .อำ.ณู. ๓  (๘) . อนนัตรูปนิส. ๓ (๙) . ปกตู. ๑ (๑๐) .วตัถุ.ปุ. ๓ (๑๑) . อำ.ปุ. ๕  
(ขอ้ที่ ๑๐และ๑๑ รวมแลว้ได ้๗ ฆฏนำ ไม่ใช่ ๘ ฆฏนำ เพรำะขอ้ที่ ๑ ของปุเรชำต  ฆฏนำมี ๒ ปัจจยั 
คือ วตัถุ.ปุ และอำ.ปุ ทั้ง ๒ ปัจจยัน้ี นบัรวมกนัเป็น ๑ ฆฏนำ)   
(๑๒) . ปัจฉำชำต ๑ (๑๓) .อำเสวน ๑  (๑๔) . นำนำขณิก ๒ (๑๕) .ปุเรชำติน ๑ 
(๑๖) .วตัถุ.วิป. ๒ (๑๗) . วตัถำ.วิป. ๒ (๑๘) . ปัจฉำ.วิป. ๑ (๑๙) . วัตถุ.ตัตถิ ๓
(๒๐) . อำ.ตตัถิ ๕ (๒๑) . ปัจฉำ.ตตัถิ ๑ (ขอ้ที่ ๑๙,๒๐,๒๑ รวมแลว้ได ้๘ ฆฏนำเท่ำนั้น) 

(๒๒) . วตัถุ.อวิคต ๓ (๒๓) . อำ.อวิคต ๕ (๒๔) .ปัจฉำ.อวิคต ๑ (ข้อที่  ๒๒,๒๓,๒๔    

รวมแลว้ได ้๘ ฆฏนำเท่ำนั้น)  (๒๕) . นตัถิ ๓  (๒๖).วิคต ๓ 
 สรุปรวม สุทธปกิณณกฆฏนำ ๒๖ ปัจจัย มี ๖๔ ฆฏนำ ฉะนั้ น เ ม่ือรวมกับ
สหชำตฆฏนำ ๓๑๒ จึงเป็น ๓๗๖ ฆฏนำ 
 ก็ สหชำตฆฏนำ ๑๕ ปัจจยั กบัสุทธปกิเณณกฆฏนำ ๒๖ ปัจจยั รวมเป็น ๔๑ ปัจจยั. 
ส่วน อำหำรชำติ  ๓ ปัจจัย  และรูปชีวิตินทริยชำติ  ๓ ปัจจัย  ไม่ได้น ำมำแสดง                            
ในสุทธปกิณณกฆฏนำ เพรำะสุทธปกิณณกฆฏำนั้น ปัจจยัธรรมและปัจจยุปบนันธรรม 
เป็นนำมรูป ทั้ง ๒, แต่ อำหำรชำติ และรูปชีวิตินทริยชำตินั้น ปัจจยัธรรมและปัจจยุปบันน
ธรรม เป็นรูปเท่ำนั้น และไดน้ ำไปแสดงไว ้ในมิสสกฆฏนำ ๓๙ 
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 อน่ึง สุทธปกิณณกฆฏนำท่ีแสดงองค์ธรรมไม่หมดมี ๒ ปัจจัย คือ อำรัมมณ               
ปกิณณกฆฏนำ และปกตูปนิสสยปกิณณกฆฏนำ ท่ีเป็นอย่ำงน้ี เพรำะองค์ธรรมท่ีไม่ได้
น ำมำแสดงเหล่ำนั้น เม่ือหำอ ำนำจปัจจยัแลว้ ได้เพียง ๑ ปัจจยัเท่ำนั้น เป็นตน้ว่ำ โทสะ ๒                 
โมหะ ๒ เป็นอำรัมมณปัจจยัเท่ำนั้น เพรำะเหตุนั้น โทสะ ๒ โมหะ ๒ จึงแสดงโดยฆฏนำ
(กลุ่มอ ำนำจปัจจยั) ไม่ได ้เพรำะ ๒ ปัจจยัเป็นตน้ไป จึงถูกเรียกว่ำ ฆฏนำได.้ 
  

 ๓. มิสสกปกิณณกฆฏนา  มี ๒๖ ปัจจัย  ได้แก่  อธิปติทั้ ง  ๒ , นิสสยทั้ ง  ๓,                      
อำหำรทั้ง ๒,  อินทริยทั้ง ๓, วิปปยุตตทั้ง ๔, อตัถิทั้ง ๖, และอวิคตทั้ง ๖. มี ๓๙ ฆฏนำ 
 อธิบำยว่ำ น ำเอำปัจจัยพิศดำร ๑๐ ปัจจัยมำแสดงนั่นเอง โดยเวน้ ๓ ปัจจัย คือ                    
อุปนิสสย ,ปุเรชำตและกมัม. 
 ฉะนั้น สรุปรวมว่ำ สหชำตฆฏนำ ๑๕ ปัจจยั มี ๓๑๒ ฆฏนำ ,สุทธปกิณณกฆฏนำ 
๒๖ ปัจจยั มี ๖๔ ฆฏนำ เม่ือรวมกบัมิสสกฆฏนำ ๓๙ จึงเป็น ๔๑๕ ฆฏนำ 

 

ข้อควรก าหนดพิเศษ 
 ในสภำคปัจจยัและฆฏนำปัจจยัเหล่ำนั้น  เม่ือนบัเฉพำะอ ำนำจปัจจยัแลว้ ไดจ้ ำนวน
อ ำนำจปัจจยัเท่ำกนัก็มี ไม่เท่ำกนัก็มี อธิบำยว่ำ ปัจจยั ๓๙ (เวน้สหชำตชำติใหญ่ ๔ และ
กลำง ๔) เหล่ำน้ี สภำคปัจจัยและฆฏนำปัจจัยโดยรวมปธำนปัจจัยด้วยนั้น มีจ ำนวน                         
อ ำนำจปัจจยัเท่ำกนั มีอำทิว่ำ ในเหตุปัจจยสภำคะมีจ ำนวน ๑๒ ปัจจยั และในเหตุปัจจย              
ฆฏนำ ๒๔  ก็มีจ ำนวน ๑๒ ปัจจยัเท่ำกนั, หรือในอำรัมมณปัจจยสภำคะ มีจ ำนวน ๘ ปัจจยั 
และในอำรัมมณปกิณณกฆฏนำ ๕ ก็มีจ ำนวน ๘ ปัจจัยเท่ำกัน. ส่วน ปัจจัยท่ีเหลืออีก                     
๘ ปัจจัย คือ ใหญ่ ๔ และ กลำง ๔ เหล่ำน้ี สภำคปัจจัยโดยรวมปธำนปัจจัยด้วย                          
กับฆฏนำปัจจัย ได้อ ำนำจปัจจัยไม่เท่ำกัน มีอำทิว่ำ สหชำตปัจจยสภำคะ มีจ ำนวน                      
๑๕ ปัจจัย, ส่วน สหชำตฆฏนำ ๑๐ มีจ ำนวน ๘ ปัจจัย. หรือสัมปยุตตปัจจย สภำคะ                          
มีจ ำนวน ๑๔ ปัจจัย(เวน้สหชำตวิป.), แต่ สัมปยุตตปัจจยฆฏนำ ๒ มีจ ำนวน ๗ ปัจจยั                 
(เวน้สหชำตวิป.และปัจจยัเล็ก ๗) 
 สรุปว่ำ อ ำนำจปัจจยัเท่ำกนัมี ๓๙, ไม่เท่ำกนัมี ๘ รวมเป็น ปัจจยั ๔๗  

 

 
 
 
 



168 

 

ความต่างกันระหว่างสภาคะกับฆฏนา 
 ในสภำคะนั้น องค์ธรรมท่ีเป็นปัจจยัและปัจจยุปปบนัของปธำนปัจจยัมีเหตุปัจจยั
เป็นต้น ถูกยกขึ้ นเป็นตัวตั้ ง  แล้วหำอ ำนำจของปัจจัยต่ำงๆ ท่ีสำมำรถเข้ำ ร่วมกับ                       
อ ำนำจของปธำนปัจจยัมีเหตุปัจจยัเป็นตน้ได.้ 
 ส่วน ฆฏนำนั้น อ ำนำจของปธำนปัจจยัมีเหตุสัตติและอปธำนปัจจยัมีสัพพฏัฐำนิก
ปัจจยัเป็นตน้ อนัเป็นกลุ่มอ ำนำจปัจจยั ถูกยกขึ้นเป็นตวัตั้ง แลว้หำองค์ธรรมท่ีเป็นปัจจยั
และปัจจยุปบนั ของกลุ่มอ ำนำจปัจจยัเหล่ำนั้น 

 
ปัฏฐานกถา  จบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              สุรพงค ์เทพสุธำ 
                                                  ชมรมใฝ่ธรรมวนัพุธ 

         ๐๘/เม.ย./๕๒ 
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