
คำนำลักขณทิจตุกกะของปรมัตถธรรม ๔
วิปลัลาส  คือ  ความคลาดเคลื่อน  มี  ๓  อย่าง  ได้แก่    

๑. สัญญาวิปัลลาส ความจำคลาดเคลื่อน
๒. จิตตวิปัลลาส ความคิดคลาดเคลื่อน
๓. ทิฏฐิวิปลัลาส ความเห็นคลาดเคลื่อน
อันเป็นไปในวัตถุ ๔ คือ วิปลัลาสใน

๑. สิ่งที่ไม่งามว่างาม ๒. สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
๓. สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ๔. สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา
จึงกลายเป็นวิปัลลาส ๑๒ ได้แก่



วิปัลลาส ๓      ในอาการ ๔    เป็นวิปัลลาส ๑๒

๑. สัญญาวิปลัลาส

๒. จิตตวิปลัลาส

๓. ทิฏฐวิิปลัลาส

๑. สิ่งที่ไม่งาม ว่างาม

๑. สุภสัญญาวิปัลลาส

๒. สิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเท่ียง

๓. สิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข

๔. สิ่งที่เป็นอนตัตา ว่าอัตตา

๒. นิจจสัญญาวิปัลลาส
๓. สุขสัญญาวิปัลลาส
๔. อัตตสัญญาวิปลัลาส
๕. สุภจิตตวิปัลลาส
๖. นิจจจิตตวิปัลลาส
๗. สุขจิตตวิปัลลาส
๘. อัตตจิตตวิปัลลาส
๙. สุภทิฏฐิวิปลัลาส
๑๐. นิจจทิฏฐิวิปลัลาส
๑๑. สุขทิฏฐวิิปลัลาส
๑๒. อัตตทิฏฐิวิปลัลาส



๑. สุภสัญญาวิปลัลาส จำผิด  ในสิ่งทีไ่ม่งามว่างาม 
๒. นิจจสัญญาวิปัลลาส จำผิด  ในสิ่งทีไ่ม่เที่ยงว่าเท่ียง
๓. สุขสัญญาวิปัลลาส จำผิด  ในสิ่งทีเ่ป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
๔. อัตตสัญญาวิปลัลาส จำผิด  ในสิ่งทีเ่ป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา
๕. สุภจิตตวิปลัลาส  คิดผิด  ในสิ่งทีไ่ม่งามว่างาม 
๖. นิจจจิตตวิปลัลาส คิดผิด  ในสิ่งทีไ่ม่เที่ยงว่าเท่ียง  
๗. สุขจิตตวิปลัลาส คิดผิด  ในสิ่งทีเ่ป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  
๘. อัตตจิตตวิปลัลาส คิดผิด  ในสิ่งทีเ่ป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา  
๙. สุภทิฏฐวิิปลัลาส เห็นผิด  ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม
๑๐.นิจจทิฏฐิวิปลัลาส เห็นผิด  ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง  
๑๑.สุขทิฏฐิวิปลัลาส เห็นผิด  ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  
๑๒.อัตตทิฏฐวิิปลัลาส  เห็นผิด  ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา

พระโสดาบันละได้

พระโสดาบันละได้

พระโสดาบันละได้

พระโสดาบันละได้

พระอนาคามีละได้

พระอนาคามีละได้

พระอรหันต์ละได้

พระอรหันต์ละได้

พระโสดาบันละได้



วิปัลลาส ๑๒ เหล่านี้ เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันของปุถุชนทั่วไป ผูท้ี่ยังไม่ได้อบรมปัญญา
จนถึงความเป็นพระอริยเจ้า สัญญาวิปัลลาสและจิตตวิปัลลาส เกิดกับโลภมูลจิตได้ทั้ง ๘ ดวง
สำหรับทิฏฐวิิปัลลาส เกดิกับโลภมูลจิตทิฏฐิคต ๔ ดวง ส่วนโทสมูลจิต ๒ ดวง และโมหมูลจิต
๒ ดวง แม้ไม่มีวิปลัลาสโดยตรง แต่ก็เป็นผลพวงของการมีวิปัลลาสนั่นเอง

ในเนตติปกรณ์ ปฏินิทเทสวาระ ปทัฏฐานหารวิภังคไ์ด้แสดงไวว้่า วิปัลลาส ๔ เป็นเหตใุกล้ของอวิชชา
อวิชชาก็เป็นเหตุใกล้ของอโยนโิสมนสิการ อโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุใกล้ของอกุศลจิต เพราะฉะนั้น
เม่ือยังคงมีวิปัลลาสทั้ง ๔ อยู่ ก็ย่อมเป็นเหตุให้อกุศลจิตยังคงเกิดอยู่ร ่าไป วัฏฏะย่อมเป็นไปเนือง ๆ

ส่วนวิปลัลาสนั้น ถ้าเป็นสุภสัญญาวิปัลลาส (ความจำผิดในสิ่งที่ไม่งามว่างาม) มีการไม่สำรวม
อินทรีย์เป็นเหตุใกล้. สุขสัญญาวิปัลลาส (ความจำผิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข) มีอัสสาทะ คือ ตัณหา
อันเป็นเหตุให้ยินดีเป็นเหตุใกล้. นิจจสญัญาวิปัลลาส (ความจำผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง) มีวิญญาณ
(ความไม่รู้สภาวะการสืบต่อของจิต) เป็นเหตุใกล้. อัตตสัญญาวิปัลลาส (ความจำผิดในสิ่งที่เป็นอนัตตา
ว่าเป็นอัตตา) มีนามกาย (ความไม่รู้การแยกความเป็นกลุ่มเป็นกองของเจตสิก รวมทั้งกองรปูด้วย)
เป็นเหตุใกล้ จิตตวิปัลลาสและทิฏฐิวิปัลลาสก็เป็นไปโดยนัยเดียวกัน จึงพอจะสรุปได้ว่า วิปลัลาส
ก็มีอวิชชาและตัณหานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ (ภิกษุรูปหนึง่)



เม่ือได้ทราบสมุฏฐานของวัฏฏะ หรือเหตุของอกุศลจิตว่า คือ วิปลัลาส ดังนี้แล้ว กค็วรทำการ
ตัดวัฏฏทุกข์ซึ่งเกิดจากอกุศล การที่จะละอกุศลได้ ก็ต้องไปละที่อวิชชาอันเป็นเหตุของอโยนิโสมนสกิาร
อวิชชานั้นก็ทำหน้าที่ไม่รู้อริยสัจ ๔ และไม่รู้ในลักษณะของสภาวธรรม คือ จิต เจตสิก รูป (ขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ฯลฯ) และนิพพาน ซึง่อวิชชาก็เกิดจากวิปัลลาสที่จำผิด คิดผิดและเห็นผิด
ในสภาวธรรมเหล่านั้น ดังนั้น หากผู้ใดใคร่ที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ ก็จะต้องละวิปัลลาสด้วยการจำให้
ถูกต้อง คิดให้ถูกต้องและเห็นให้ถูกต้อง ในสภาวธรรมทั้งหลายที่ถูกบัญญัติเรียกขานกันว่า สตัว์
บุคคล หญิง ชาย วัตถุ สิ่งของต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งก็หมายถึง การอบรมปัญญา ทำปริญญารอบรู้
ในกองแห่งสังขารทั้งหลายว่า ไม่งาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา

การที่จะจำถูก คิดถูก และเห็นถูกด้วยการทำปริญญาได้นั้น ก็จะต้องศึกษา ทรงจำในลักษณะ
ของสภาวธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องแม่นยำ ด้วยเหตุดังนี้ จึงทำให้ข้าพเจ้าคิดจัดทำหนงัสือเกี่ยวกับ
ลักขณาทิจตุกกะของธรรมะทั้งหลายขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การอบรมปัญญา เพื่อเจริญวิปัสสนา โดย
เฉพาะญาตปริญญา อันหมายถึงวิปัสสนาญาณที่ ๑ (นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ปัญญารู้ชัดประจักษ์
แจ้งสภาวลักษณะของนามและรูป) และวิปัสสนาญาณที่ ๒ (ปัจจยปริคคหญาณ คือ ปัญญารู้ชัด
ประจักษ์แจ้งเหตุปัจจัยความเป็นไปของนามรูป) ฯลฯ (อญฺ ตโร ภิกฺข)ุ



เหตุเกิดของวิปัลลาส อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อกุศลจิต

(ภิกษุรปูหน่ึง)

วิปลัลาส อวิชชา อโยนิโสมนสิการอวิชชา-ตัณหา วิบาก-กัมมชรูป
(ขันธ์ ๕)อกุศลจิต

อินทริเยส ุอคุต ตท วาโร

อส สาโท (ตัณหา)

วิญญาณ

นามกาย

สุภสัญญาวิปัลลาส

สุขสัญญาวิปัลลาส

นิจจสัญญาวิปลัลาส

อัตตสัญญาวิปัลลาส



ลักขณาทิจตุกกะของ

ปรมัตถธรรม ๔



นะโม  ตัสสะ  ภควโต  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
วจนตัถะและลักษณะของปรมัตถธรรม  ๔

ลก ขณรสปจ จุปฏฺ านวเสน  นามรูปปรคิ คโห ทิฏฺ วิสุท ธิ นามาติ  
วุต ตต ตา  ลก ขณาทปิรเิยสนา  วิปส สนากม มฏฺ านส ส พหูปการา โหน ติ.

การศึกษาถึงลักษณะเป็นต้น มีอุปการมากต่อวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะท่านกล่าวไว้ว่า
ญาณกำหนดรู้นามรูป เนื่องด้วยลักษณะ รสและปัจจุปัฏฐาน ชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ

วจนตัถะและลักษณะของจิต
อารม มณ จิน เตตีติ จิต ต วิชานาตีติ อต โถ. ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า คิดซึ่งอารมณ์

อธิบายว่า ย่อมรู้แจ้ง. จิน ตนฏฺเ น จิต ตา. ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า คิด,
วิจิต ตฏฺเ น วา จิต ตา. ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า วิจิตร.
จิน ตา แปลว่า คิด การคิดนั้นมี ๓ อย่าง คือ อูหนจิน ตา ได้แก่ วิตก, วิชานนจิน ตา

ได้แก่ จิต, และ ปชานนจิน ตา ได้แก่ ปัญญา. (อภิธรรมตัถสังคหทีปนฎีีกา ๒/๙)



ความวิจิตรของจิต  ๖  อาการ
วิจิต ตกรณา จิต ต อต ตโน จิต ตตาย วา
จิต ต กม มกิเลเสหิ จิต ต ตายติ วา ตถา
จิโนติ อต ตสน ตาน วิจิต ตารม มณน ติ วา

วิญญาณ ชื่อว่า จิต ๑. เพราะกระทำให้วิจิตร หรือ ๒. เพราะภาวะที่ตนเองวิจิตร
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า จิต ๓. เพราะอรรถว่า อันกรรมและกิเลสสั่งสมแล้ว

อนึ่ง ชื่อว่า จิต ๔. เพราะรักษาอัตภาพอันวิจิตร ๕. เพราะสั่งสมสันดานของตน
๖. เพราะอรรถว่า มีอารมณ์อันวิจิตร ดังนี้ (อภิธัมมัตถสังคหะ)

อารม มณวิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งอารมณ์ เป็นลักษณะ (แสดงอารัมมณปัจจัย)
ปุพ พง คมรส มีการเป็นหัวหน้า เป็นกิจ (แสดงอธิปติปัจจัย)
สน ธานปจ จุปฏฺ าน มีการสืบต่อ เป็นผลปรากฏ (แสดงอนนัตร-อาเสวนปัจจัย)
นามรูปปทฏฺ าน มีนามและรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด (แสดงสหชาต-วัตถุปุเร ฯ)



วจนัตถะและลักษณะของเจตสิก
อวิป ปโยควเสน  เจตสิ  นิยุต ตาติ  เจตสิกา.  
ธรรมที่ประกอบในจิต  โดยไม่พรากจากกัน  ชื่อว่า  เจตสิก.

จิต ตนิส สิตลก ขณ มีการอาศัยจิต  เป็นลักษณะ 
อวโิยคุป ปาทนรส มีการเกิดไม่แยกจากจิต  เป็นกิจ
เอกาลม พนปจ จปุฏฺ าน มีอารมณ์เดียวกับจิต  เป็นผลปรากฏ 
จิต ตุป ปาทปทฏฺ าน มีอันเกิดแห่งจิต  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนัตถะและลักษณะของรูป
รุป ปตีติ  รูปํ. ชื่อว่า  รูป  เพราะอรรถว่า  สลายไป. 
รุป ปนฏฺเ น  รูปํ. ชื่อว่า  รูป  เพราะอรรถว่า  ย่อยยับ.
รุป ปนลก ขณ มีการแปรผัน  เป็นลักษณะ 
วิกิรณรส มีการกระจัดกระจาย  เป็นกิจ
อพ ยากตปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นอัพยากตะ เป็นผลปรากฏ
วิญ าณปทฏฺ าน มีวิญญาณ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนัตถะและลักษณะของพระนิพพาน
ตโต นิก ขน ต วานโตติ นิพ พาน . ชื่อว่า นิพพาน เพราะออกจากตัณหา คือ เครื่องร้อยรัดนั้น.
นิพ พายน ติ สพ เพ วฏฺฏทุก ขสน ตาปา เอตส มิน ติ นิพ พาน . ความเร่าร้อนคือทุกข์ในวัฏฏะทั้งหมด

ย่อมดับสนิทในธรรมชาตินี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินี้ ชื่อว่า นิพพาน. (ปรมัตถทีปนฎีีกา ๒/๑๕๙)

สน ติลก ขณ มีความสงบ เป็นลักษณะ
อจ จุตรส มีการไม่เคลื่อน เป็นสัมปัตติรส,
อส สาสกรณรส   วา  หรือมีการโล่งใจ เป็นกิจรส
อนมิิต ตปจ จุปฏฺ าน , ไม่มีนิมิต  เป็นผลปรากฏ, 
นิส สรณปจ จุปฏฺ าน วา หรือมีการออกไป เป็นผลปรากฏ 
อปทฏฺ าน ไม่มีเหตุใกล้ให้เกิด



ลักขณาทิจตุกกะของ
จิตปรมัตถ์



จิตมี ๑๐ ช่ือ
จิต ต มโน มานส หทย ปณ ฑร มโน มนายตน มนิน ท ริย วิญ ญาณ วิญ ญาณก ขน โธ ตช ชา มโนวิญ ญาณธาตุ

๑. ชื่อว่า จิต เพราะความที่จิตเป็นธรรมชาติวิจิตร ๒. ชื่อว่า มโน เพราะกำหนดรู้อารมณ.์
๓. มโนน่ันแหละชื่อว่า มานัส ตรัสเรียกธรรมคือราคะที่สัมปยุตด้วยใจว่า มานัส. พระอรหัต ก็ตรัสว่า มานัส ...
๔. คำว่า หทัย อธิบายว่า อก ท่านเรียกว่า หทัย ในคำนี้ว่า เราจกัขวา้งจติของทา่นไป หรือจกัผา่หทัยของท่านเสยี. จติเรียกว่า หทัย
ในคำนี้ว่า หทยา หทย มญ เญ อญ ญาย ตจ ฉติ (บตุรชา่งท ารถยอ่มถากไมเ้หมอืนจะรูใ้จดว้ยใจ) หทัยวัตถุเรียกว่า หทัย ในคำนีว้า่
วก ก หทย (ม้าม หัวใจ) แต่ในนิทเทสนี้ จิตเท่านั้น เรียกว่า หทัย เพราะอรรถว่า อยู่ภายใน.

๕. จิตนั้นแหละชื่อว่า ปัณฑระ เพราะอรรถว่า บริสุทธิ์. คำว่า ปัณฑระ นี้ หมายเอาภวังคจิต เหมือนอย่างท่ีตรัสไว้ว่า
ดกูอ่นภิกษุทัง้หลาย จตินีป้ระภัสสร แตจ่ตินัน้แลเศรา้หมองแล้วดว้ยอปุกเิลสทีจ่รมา ดังนี้ อน่ึง แม้กุศลก็ตรสัเรียกว่า ปัณฑระเหมือนกัน
เพราะออกจากจิตนั้น เหมือนแม่น ้าคงคาไหลมาจากแม่น ้าคงคา และแม่น ้าโคธาวรีไหลมาจากแม่น ้าโคธวรี ฉะนั้น.

๖. ส่วนศัพท์มโน ในท่ีนี้ว่า มโน มนายตน ดังนี้ เพื่อแสดงมโนนั่นเองว่าเป็นอายตนะ. ด้วยคำว่า มโน มนายตน นั้น จึง
แสดงบทว่า มโนน้ัน. มโนน้ีชื่อว่า มนายตนะ เพราะเป็นอายตนะแห่งใจนั่นแหละ โดยที่แท้อายตนะ คือ มโนน่ันแหละ
ชื่อว่า มนายตนะ ในคำว่า มนายตนะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่า อายตนะ เพราะอรรถว่า เป็นท่ีอาศัยอยู่ เพราะ
อรรถว่า เป็นบ่อเกิด เพราะอรรถว่า เป็นที่ประชุม เพราะอรรถว่า เป็นถิ่นเกิด เพราะอรรถว่า เป็นการณะ.

๗. มนะนั้นน่ันแหละ ชื่อว่า อินทรีย์ เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมอ่ืนในลักษณะแห่งความรู้. มนะนัน่แหละเป็น
อินทรีย์ จึงชื่อว่า มนินทรีย.์ มนะนี้เป็นคำไวพจน์ของจิตตามที่กล่าวแล้วในหนหลัง.

๘. ธรรมชาติที่ชื่อว่า  วิญญาณ  เพราะย่อมรู้แจ้ง
๙. ขันธ์คือวิญญาณน่ันแหละเรียกว่า วิญญาณขันธ์ พึงทราบเนื้อความแห่งวิญญาณขันธ์นั้น ด้วยอำนาจความเป็นกองเป็นต้น
๑๐. คำว่า ตช ชา มโนวิญ าณธาตุ ได้แก่ มโนวิญญาณธาตุอันสมควรแก่ธรรมมีผัสสะเปน็ต้น เหล่านั้น. จริงอยู่ ในบทนี้

จิตดวงเดียวเท่านั้น ท่านกล่าวชื่อไว้ ๓ อย่าง คือ ชื่อว่า มโน เพราะอรรถว่า กำหนดอารมณ์ ชื่อวา่ วิญญาณ
เพราะอรรถว่า รู้แจ้ง ชื่อว่า ธาตุ เพราะอรรถว่า เป็นสภาวะ หรือเพราะอรรถว่า มิใช่สัตว์. (อฏฺ . อภ.ิ ส . ๗๕/๓๓๓, ๓๗๕)



อรรถะและลักษณะของจิต (วิญญาณ)
อารม มณ จิน เตตีติ จิต ต วิชานาตีติ อต โถ. ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า คิดซึ่ง

อารมณ์ อธิบายว่า ย่อมรู้แจ้ง. จิน ตนฏฺเ น จิต ตา. ชื่อว่า จิต เพราะอรรถว่า คิด,
อารม มณวิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งอารมณ์ เป็นลักษณะ (แสดงอารัมมณปจัจัย)
ปุพ พง คมรส มีการเป็นหัวหน้า เป็นกิจ (แสดงอธปิติปจัจัย)
สน ธานปจ จุปฏฺ าน มีการสืบต่อ เป็นผลปรากฏ (แสดงอนนัตร-อาเสวนปจัจยั)
นามรูปปทฏฺ าน มีนามและรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด (แสดงสหชาต-วัตถปุเุรชาตฯ)

วิชชานาตีติ วิญาณ . ชื่อว่า วิญญาณ เพราะอรรถว่า ย่อมรู้แจ้ง คือ รู้พิเศษ
ต่างจากสัญญาและปัญญา.

วิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งอารมณ์  เป็นลักษณะ
ปุพ พง คมรส มีสภาพถึงก่อน  เป็นกิจ
ปฏิสน ธิปจ จุปฏฺ าน มีปฏิสนธิ  เป็นผลปรากฏ
สง ขารปทฏฺ าน มีอวิชชา  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
วต ถารม มณปทฏฺ าน วา หรือมีวัตถุและอารมณ์  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนัตถะและลักษณะของกุศลจิต
กุจ ฉิเต ปาปธม เม สลยน ติ กม เปน ติ หึเสน ติ อปคเมน ตีติ กุสลานิ. แปลว่า จิตที่ ชื่อว่า กุศล เพราะ

อรรถว่า ยังบาปธรรมอันน่าเกลียด ให้สะเทือน คือ ให้หวั่นไหว, หรือเบียดเบียน (บาปธรรมอันนา่เกลียด),
หรือยังบาปธรรมอันน่าเกลียดให้ปราศไป. โยชนา กล่าวว่า ยังบาปธรรมอันน่าเกลียดให้สะเทือนคือให้
หว่ันไหวนี้ เป็นกามาวจรกุศล, เบียดเบียน เป็นมหัคคตกุศล, ยังธรรมอันน่าเกลียดให้ปราศไปเป็น
โลกุตตรกุศล. (พระฎีกาจารย์ทา่นต้ังไว้ ๓ วิเคราะห์ ที่กล่าวนีวิ้เคราะห์เดียว)

อนวช ชอิฏฺ วิปากลก ขณ ไม่มีโทษ มีวิบากน่าปรารถนา เป็นลักษณะ
อกุสลวิท ธ สนรส มีอันกำจัดอกุศล เป็นกิจ
โวทานปจ จุปฏฺ าน มีความผ่องแผ้ว เป็นผล
โยนิโสมนสิการปทฏฺ าน มีโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้.

อนึ่ง กุศลเป็นธรรมไม่มีโทษ คือ ไม่มีกิเลส แม้ผลของกุศลก็น่าปรารถนา, เมื่อเกิดขึ้นก็กำจัดอกุศล
ไม่หลงในอกุศล และเมื่อกระทำในใจโดยแยบคายย่อมเกิดได้ทุกเมื่อ. บุญเป็นชื่อของกุศลนั่นแหละ
มีวจนัตถะว่า สน ตาน ปุนาติ โสเธตตีิ ปุญ . แปลว่า ชื่อว่า บุญ เพราะอรรถว่า ชำระสันดานให้หมดจด.

(ปุนะธาตุ ในความช าระ, ลง ณฺย ปัจจัย ลบ ณะ เอา ยะ เป็น ะ แล้วซ้อน ะ เป็น ปุญฺ รูปส าเร็จเป็น บุญ.)



วจนัตถะและลักษณะของอกุศลจิต
น กุสลา อกุสลา. มิต ตปฏิปก ขา อมิต ตา วิย โลภาทิปฏิปก ขา อโลภาทโย วิย จ กุสล-

ปฏิปก ขาติ อต โถ. ชื่อว่า อกุศล เพราะอรรถว่า ไม่ใช่กุศล อธิบายว่า ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อกุศลเหมือนอมิตรเป็นปฏิปักษ์ต่อมิตร และเหมือนอโลภะเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะ เป็นต้น

สาวช ชนิฏฺ วิปากลก ขณ มีโทษมีวิบากไม่น่าปรารถนา เป็นลักษณะ
กุสลปฏิปก ขรส มีอันเป็นข้าศึกต่อกุศล เป็นกิจ
กาฬุสิยปจ จุปฏฺ าน มีความขุ่นมัว เป็นผล
อโยนโิสมนสิการปทฏฺ าน มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
จิตที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ กุศล ชื่อว่า อกุศล. อกุศลนั้นเป็นกามาวจรภูมิอย่างเดียว ส่วนกุศล

เป็นไปในภมูิทั้ง ๔ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิและโลกุตตรภูม.ิ คำว่า
“ภูมิ” ในที่นี้ ได้แก่ จิตตุปบาท.



ลักขณาทิจตุกกะของกิริยามโนธาตุ
จก ขุวิญ าณาทิปุเรจรรปูาท-ิ มีอันเกิดก่อนจักขุวิญญาณเป็นต้นและรู้แจ้งรูป-
วิชานนลก ขณา เป็นต้น เป็นลักษณะ
อาวช ชนรสา มีการนึกถึงอารมณ์ เป็นกิจ
รูปาทอิภิมุขีภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันมุ่งหน้าเฉพาะรูปเป็นต้น เป็นผลปรากฏ
ภวง ควิจ เฉทปทฏฺ านา มีการขาดแห่งภวังค์ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
อธิบาย กิริยามโนธาตุ (คอืปญัจทวาราวัชชนจิต) เกิดพร้อมกับอุเบกขา ซึ่งเกิดก่อนจักขุวิญญาณเป็นต้น

และรู้แจ้งรูปเป็นต้นเป็นลักษณะ, มีการนึกถึงรูปเป็นต้นเป็นกิจ, มีอันมุ่งหน้าเฉพาะรูปเป็นต้น เป็นผล
ปรากฏ, มีภวังค์คุปัจเฉทะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้น.

มโนธาตุ แปลว่า ธาตุ คอื มโน (แปลว่า ใจ) ไดแ้ก่ มนะธาตุในความรู้ ลง อะปัจจัย เป็น มนะ
หรือมโน. ในที่นี้ ท่านประสงค์เอามโนธาตุที่เป็นกิริยา ส่วนมโนธาตุที่เป็นวิบาก ได้แก่ สัมปฏิจฉันนจิต.



ลักขณาทิจตุกกะของจักขุวิญญาณ
จก ขุสน นิส สิตรูปวชิานนลก ขณ มีการรู้แจ้งรูป โดยอาศัยตา เป็นลักษณะ
รูปามต ตารม มณรส มีเพียงรูปเป็นอารมณ์ เป็นกิจ
รูปาภิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีการมุ่งหน้าเฉพาะรูป เป็นผลปรากฏ
รูปารม มณาย กิริยามโนธาตุยา- มีการไปปราศกิริยามโนธาตุที่มีรูปเป็นอารมณ์-
อปคมปทฏฺ าน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
จักขุวิญญาณมี ๒ ดวง คือ เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบาก แต่ละดวงมีเจตสิก ๗ คือ ผัสสะ เวทนา

สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์และมนสิการ. (วิญญาณ คือ วิ บทหนา้, ญา ธาตุ ในความรู,้ ลง ยุ ปัจจัย.)

วิญญาณอาศัยจักขุ เรยีกว่า จักขุวิญญาณ. จิตอย่างเดียวก็ไม่เห็น, ตาอย่างเดียวก็ไม่เห็น ฉะนั้น
ท่านจึงกล่าวว่า จิตอาศัยจักขุจึงเห็นรูป. จักขุวิญญาณอาศัยรูปที่มาสู่คลองโดยอารัมมณปัจจัย ฯ อาศัย
ตาที่ยังไม่แตกดับ โดยวัตถุปุเรชาตปัจจัย ฯ อาศัยอาวัชชนะ โดยอนันตรปัจจัย ฯ อาศัยแสงสว่าง โดย
ปกตูปนิสสยปัจจัย อาศัยกรรมเก่าโดยนานักขณิกกัมมปัจจัย ฯ (โดยพิสดาร ๗๒ ปัจจยั)



ลักขณาทิจตุกกะของโสตวิญญาณ
โสตสน นิส สิตสท ทวชิานนลก ขณ มีการรู้แจ้งเสียง โดยอาศัยหู เป็นลักษณะ
สท ทมต ตารม มณรส มีเพียงเสียงเป็นอารมณ์ เป็นกิจ
สท ทาภมิุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันมุ่งหน้าเฉพาะเสียง เป็นผลปรากฏ
สท ทารม มณาย กิริยามโนธาตุยา- มีการไปปราศกิริยามโนธาตุที่มีเสียงเป็นอารมณ์
อปคมปทฏฺ าน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
วิญญาณอาศัยโสตะ เรียกว่า โสตวิญญาณ. จิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ยนิ หอูยา่งเดียว

ก็ไมไ่ด้ยิน ฉะนัน้ ท่านจึงกล่าวว่า จิตอาศัยโสตะจึงได้ยินเสียง. โสตวิญญาณอาศัยเสียง
ที่มาสู่คลองโดยอารัมมณปัจจัย ฯ อาศัยหูที่ยังไม่แตกดับโดยวัตถุปุเรชาตปัจจัย ฯ อาศยั
อาวัชชนะโดยอนันตรปัจจัย ฯ อาศัยวิวรากาศเกิดขึ้นโดยปกตูนิสสย ฯ (โดยพิสดาร ๗๒ ปัจจัย)



ลักขณาทิจตุกกะของฆานวิญญาณ
ฆานสน นิส สิตคน ธวิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งกลิ่น โดยอาศัยจมูก เป็นลักษณะ
คน ธามต ตารม มณรส มีเพียงกลิ่นเป็นอารมณ์ เป็นกิจ
คน ธาภมิุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีการมุ่งหน้าเฉพาะกลิ่น เป็นผลปรากฏ
คน ธารม มณาย กิริยามโนธาตุยา- มีการไปปราศกิริยามโนธาตุที่มีกลิ่นเป็นอารมณ์
อปคมปทฏฺ าน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
ฆานวิญญาณมี ๒ ดวง คือ เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบาก แต่ละดวงมีเจตสิก ๗ คือ ผัสสะ เวทนา

สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์และมนสิการ. (วิญญาณ คือ วิ บทหนา้, ญา ธาตุ ในความรู,้ ลง ยุ ปัจจัย.)

วิญญาณอาศัยฆานะ เรียกว่า ฆานวิญญาณ. จิตอย่างเดียวก็ไม่ได้กลิ่น, จมูกอย่างเดียวก็ไม่ได้กลิ่น
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จิตอาศัยฆานะจึงได้กลิ่น. ฆานวิญญาณอาศัยกลิ่นที่มาสู่คลองโดยอารัมมณ
ปัจจัย ฯ อาศัยจมูกที่ยังไม่แตกดับ โดยวัตถุปุเรชาตปัจจัย ฯ อาศัยอาวัชชนะ โดยอนนัตรปัจจัย ฯ
อาศัยวาโยธาตุ โดยปกตูปนิสสยปัจจัย อาศัยกรรมเก่าโดยนานักขณิกกัมมปัจจัย ฯ (โดยพิสดาร ๗๒ ปัจจยั)



ลักขณาทิจตุกกะของชิวหาวิญญาณ
ชิว หาสน นิส สิตรสวชิานนลก ขณ มีการรู้แจ้งรส โดยอาศัยลิ้น เป็นลักษณะ
รสมต ตารม มณรส มีเพียงรสเป็นอารมณ์ เป็นกิจ
รสาภิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันมุ่งหน้าเฉพาะรส เป็นผลปรากฏ
รสารม มณาย กิริยามโนธาตุยา- มีการไปปราศกิริยามโนธาตุที่มีรสเป็นอารมณ์
อปคมปทฏฺ าน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
วิญญาณอาศัยชิวหา เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ. จิตอย่างเดียวก็ไม่ไดล้ิ้มรส ลิ้นอย่าง

เดียวก็ไม่ได้ลิ้มรส ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จิตอาศัยชิวหาจึงได้ลิ้มรส. ชิวหาวิญญาณ
อาศัยรสที่มาสู่คลองโดยอารัมมณปัจจัยฯ อาศัยลิ้นที่ยังไม่แตกดับโดยวัตถปุุเรชาตปัจจัยฯ
อาศัยอาวัชชนะโดยอนันตรปัจจัย ฯ อาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้นโดยปกตู ฯ (โดยพิสดาร ๗๒ ปัจจัย)



ลักขณาทิจตุกกะของกายวิญญาณ
กายสน นิส สิตโผฏฺ พ พวิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งรูป โดยอาศัยตา เป็นลักษณะ
โผฏฺ พ พามต ตารม มณรส มีเพียงโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ เป็นกิจ
โผฏฺ พ พาภิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีการมุ่งหน้าเฉพาะโผฏฐัพพะ เป็นผลปรากฏ
โผฏฺ พ พารม มณาย กิริยามโนธาตุยา- มีการไปปราศกิริยามโนธาตุที่มโีผฏฐัพพารมณ์-
อปคมปทฏฺ าน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
กายวิญญาณมี ๒ ดวง คือ เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบาก แต่ละดวงมีเจตสิก ๗ คือ ผสัสะ เวทนา

สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์และมนสิการ. (วิญญาณ คือ วิ บทหนา้, ญา ธาตุ ในความรู,้ ลง ยุ ปัจจัย.)

วิญญาณอาศัยกาย เรียกว่า กายวิญญาณ. จิตอย่างเดียวก็ไม่รู้สัมผัส, กายอย่างเดียวกไ็ม่รู้สัมผัส
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า จิตอาศัยกายจึงรู้สัมผัส. กายวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะที่มาสู่คลองโดยอารัมมณ-
ปัจจัย ฯ อาศัยกายที่ยังไม่แตกดับ โดยวัตถุปุเรชาตปัจจัย ฯ อาศัยอาวัชชนะ โดยอนนัตรปัจจัย ฯ
อาศัยปฐวีธาตุ โดยปกตูปนิสสยปัจจัย อาศัยกรรมเก่าโดยนานักขณิกกัมมปัจจัย ฯ (โดยพิสดาร ๗๒ ปัจจยั)



จก ขุวิญ าณาทีน อนน ตรา รูปาทิ- มีการรู้แจ้งเป็นต้น ในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ-
วิชานนลก ขณ เป็นต้น เป็นลักษณะ
รูปาทิสม ปฏิจ ฉนรส มีการรับรูปารมณ์เป็นต้นเป็นกิจ
ตถาภาวปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นอย่างนั้น เป็นผลปรากฏ
จก ขุวิญ าณาทีน อปคมปทฏฺ าน มีอันไปปราศจักขุวิญญาณเป็นต้น เป็นเหตุใกล้ฯ
มโนธาตุที่เป็นสัมปฏิจฉันนะมี ๒ อย่าง คือ กุศลวิบาก ๑ ดวง ทำหน้าที่รบัอารมณ์ที่ดียิ่ง

และอารมณ์ท่ีดีปานกลาง อกุศลวิบาก ๑ ดวง ทำหน้าท่ีรับอารมณ์ที่ไม่ดี. ทัง้ ๒ อย่างนี้
รวมกับปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง เป็นมโนธาตุ ๓ ดวง.

อรรถโยชนาปฐมภาคกล่าวว่า จิตใด ย่อมรับคือย่อมถือเอาโดยความเป็นไปแห่งอาการ
อันปัญจวญิญาณถือเอานั้น เพราะเหตุนัน้ จตินั้นจึง ชื่อว่า สัมปฏิจฉนันะ (สัมปฏิจฉันนะ คอื ส ,
และ ปฏิ เป็นบทหนา้, ฉิ ธาตุ ในความถือเอา, ลง นะ อาคม, อาเทศเป็น สัมปฏิจฉันนะ หรือ สัมปฏิจฉนะ.)

ลักขณาทิจตุกกะของสัมปฏิจฉันนจิต



ลักขณาทิจตุกกะของสันตีรณจิต
ฉฬารม มณวิชานนลก ขณา มีการรู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ
สน ตีรณาทิรสา มีอันพิจารณารูปเป็นต้น เป็นกิจ
ตถาภาวปจ จุปฏฺ านา มีความเป็นอย่างนั้น เป็นผลปรากฏ
หทยวต ถุปทฏฺ านา มีหทยวัตถุ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
จิตที่ชื่อว่า สันตีรณะ เพราะอรรถว่า สอบสวน คือ พิจารณารูปารมณ์เป็นต้น ตามที่รับ

ไว้แล้วโดยชอบ. สันตีรณจิต ๓ ดวง คือ กุศลวิบาก เกิดพร้อมกับโสมนสัทำกิจพิจารณา
อติอิฏฐารมณ์ ๑, กุศลวิบากเกิดพร้อมกับอุเบกขา ทำกิจพิจารณาอิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ๑,
และอกุศลวิบากเกิดร่วมกับอุเบกขา ทำกิจพิจารณาอนิฏฐารมณ์และอนิฏฐมัชฌัตตารมณ์ ๑.
ในสนัตีรณจิต ๓ นั้น เฉพาะสันตีรณะที่สัมปยุตกับอุเบกขา ๒ ดวง สามารถให้ปฏสินธิเป็น
อเหตุกสัตว์ได้ด้วย. (สันตีรณะ คือ ส บทหน้า, ตีร ธาตุ ในการพิจารณา, ลง ยุ ปัจจัย แล้วอาเทศ อน เป็น อณ)



ลักขณาทิจตุกกะของมโนทวาราวัชชนจิต
ฉฬารม มณวิชานนลก ขณา มีการรู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ
ปญ จท วารมโนท วาเรสุ- มีอันทำกิจกำหนดตัดสิน และรำพึงถึงอารมณ์ ในปญัจ-
โวฏฺ วนาวช ชนรสา ทวารและในมโนทวาร เป็นกิจ
ตถาภาวปจ จุปฏฺ านา มีความเป็นอย่างนั้น เป็นผลปรากฏ
อเหตุกวิปากมโนวิญ าณธาต-ุ มีอันไปปราศในลำดับแห่งภังคะของอเหตุกวบิาก-
ภง คาน อญ ตราปคมปทฏฺ านา มโนวิญญาณธาตุ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
มโนทวารวัชชนะ เป็นอเหตุกกิริยาจิต เกิดพร้อมกับอุเบกขา ทำโวฏฐัพพนะทางปัญจทวาร และ

ทำอาวัชชนกิจทางมโนทวารนี้ ย่อมเกิดกับสัตว์ผู้มีจิตในภพ ๓ มีกามภพเป็นต้น แม้อสาธารณ-
ญาณ ๖ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ถือเอาอารมณ์ที่จิตดวงน้ี ถือเอาแล้ว จิตดวงนี้จึงมีคติ ดุจคติ
แห่งพระสัพพัญญุตญาณ (ได้ชื่อว่า มหาคชะ-ช้างใหญ่). (อสาธารณญาณ ๖ คอื ๑. อินทรยิปโรปรยิตัตญาณ
๒. อาสยานุสยญาณ ๓. ยมกปาฏิหารยิญาณ ๔. มหากรณุาสมาปตัตญิาณ ๕. สัพพัญญุตญาณ ๖. อนาวรณญาณ)



ฉฬารม มณวิชานนลก ขณา มีการรู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ
อรหต อนุฬาเรสุ วต ถูสุ - มีการเกิดขึ้นแห่งการยิ้ม ในวัตถุอันไม่โอฬาร-
หสิตุป ปาทรสา ของพระอรหันต์ เป็นกิจ
ตถาภาวปจ จุปฏฺ านา มีความเป็นอย่างนั้น เป็นผลปรากฏ
เอกน โต หทยวต ถุปทฏฺ านา มีหทยวัตถุ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

อเหตุกกิริยาจิต สหรคตด้วยโสมนัสของพระอรหันต์ทั้งหลาย ทีเ่ป็นอสาธารณะจิตนัน้
มีการรู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ มีการเกิดขึ้นแห่งการยิ้มของพระอรหันต์ทั้งหลายในวัตถุ
อันเป็นอโนฬารเป็นกิจ, มีความเป็นอย่างนั้น คือ มีหสติุปปาทจิตมีอารมณ์อันเป็นอโนฬาร
เป็นอาการปรากฏ และมีหทยวัตถุเท่านั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขึ้น. ส่วนหสติุปปาทะที่ประกอบ
ด้วยเหตุของพระอรหันต์นั้น ย่อมเป็นไปในมหากิริยาจิต ที่สหรคตด้วยโสมนัส ๔ ดวง.

ลักขณาทิจตุกกะของหสิตุปปาทจิต



ลักขณาทิจตุกกะของ
เจตสิกปรมัตถ์



เจตสิก ๕๒  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
๑. วจนตัถะและลักษณะของผัสสะ

ผุสตีติ  ผส โส ชื่อว่า  ผัสสะ  เพราะอรรถว่า กระทบอารมณ์. 
ผุสนลก ขโณ มีการกระทบ  เป็นลักษณะ สง ฆฏฺฏนรโส มีการประสาน  เป็นกิจ 
สน นิปาตปจ จุปฏฺ าโน  มีการประชุม เป็นผลปรากฏ สฬายตนปทฏฺ าโน มีอายตนะ ๖ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 
อาปาถคตวิสยปทฏฺ าโน วา หรือ  มีอารมณ์ที่มาสู่คลองเป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๒. วจนตัถะและลักษณะของเวทนา
อารม มณรส เวทิยน ติ  อนุภวน ตีติ เวทนา. ชื่อว่า เวทนา เพราะอรรถว่า รู้สึกคือเสวยรสแห่งอารมณ์
อารม มณานุภวนลก ขณา มีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะ วิสยรสสม โภครสา มีการส้องเสพอารมณ์เปน็กิจ
สุขทุก ขปจ จุปฏฺ านา มีสุขและทุกข์  เป็นผลปรากฏ ผส สปทฏฺ านา มีผัสสะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนตัถะและลักษณะของสุขเวทนา
สุขยตีติ สุข , สุฏฺฐุ วา ขาทติ, ขนติ จ กายาพาธน ติ สุข .
ชื่อว่า สุข เพราะยังผู้เสวยให้สบาย หรือ ธรรมชาติใด ย่อมเคี้ยวกินอย่างดีและย่อมขุดความ

อาพาธทางกาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า สุข.
อิฏฺ โผฏฺ พ พานุภวนลก ขณา มีการเสวยโผฏฐัพพะที่ดี เป็นลักษณะ
สม ปยุต ตาน พ รูหนรสา มีการเพิ่มพูนสัมปยุตธรรม เป็นกิจ
กายิกอส สาทปจ จุปฏฺ านา มีความสำราญกาย เป็นผลปรากฏ
กายิน ท ริยปทฏฺ านา มีกายปสาทะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วจนัตถะและลักษณะของทุกขเวทนา
ทุก ขยตีติ ทุก ขา, สุฏฺฐุ วา ขาทติ, ขนติ จ กายิกอส สาทน ติ ทุก ข .
ชื่อว่า ทุกข์ เพราะยังผู้เสวยให้ลำบาก หรือ ธรรมชาติใด ย่อมเคี้ยวกินอย่างดีและย่อมขุดความ

สำราญทางกาย เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ทุกข์.
อนิฏฺ โผฏฺ พ พานภุวนลก ขณา มีการเสวยโผฏฐัพพะที่ไม่ดี เป็นลักษณะ
สม ปยุต ตาน มิลาปนรสา มีการยังสัมปยุตธรรมให้เห่ียวแห้ง เป็นกิจ
กายิกาพาธปจ จุปฏฺ านา มีอาพาธทางกาย เป็นผลปรากฏ
กายิน ท ริยปทฏฺ านา มีกายปสาทะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนตัถะและลักษณะของโสมนัสเวทนา
สุมนส ส ภาโว โสมนส ส เจตสิกสุขส เสต นาม . ภาวะแห่งใจดี ชื่อว่า โสมนัส คำนี้เป็นชื่อของสุขทางใจ.

อิฏฺ ารม มณานุภวนลก ขณา มีการเสวยอารมณ์ท่ีดี เป็นลักษณะ
อิฏฺ าการสม โภครสา มีการส้องเสพอาการที่ดี เป็นกิจ
เจตสิกอส สาทปจ จุปฏฺ านา มีความสำราญใจ เป็นผลปรากฏ
ปส สท ธิปทฏฺ านา มีความสงบ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วจนัตถะและลักษณะของโทมนัสเวทนา
ทุม มนส ส ภาโว โทมนส ส . ภาวะแห่งบุคคลผู้มีใจชั่ว ชื่อว่า โทมนัส.
อนิฏฺ ารม มณานุภวนลก ขณา มีการเสวยอารมณ์ท่ีไม่ดี เป็นลักษณะ
อนิฏฺ าการสม โภครสา มีการส้องเสพอาการที่ไม่ดี เป็นกิจ
เจตสิกาพาธปจ จุปฏฺ านา มีอาพาธทางใจ เป็นผลปรากฏ
หทยวต ถุปทฏฺ านา มีหทยวัตถุ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนัตถะและลักษณะของอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนา
น ทุก ขา น สุขาติ อทุก ขมสุขา. ชื่อว่า อทุกขมสุข เพราะอรรถว่า ไม่ทุกข์ไม่สุข.

มช ฌต ตเวทยิตลก ขณา มีอันเสวยอารมณ์ปานกลาง เป็นลักษณะ
สม ปยุต ตาน นาติอุปพ รูหนมิลาปนรสา มีอันยังสัมปยุตธรรมมิให้เจริญมิให้เสื่อม เป็นกิจ
สน ตภาวปจ จุปฏฺ านา มีความสงบแล้ว เป็นผลปรากฏ
นิป ปีติกจิต ตปทฏฺ านา มีจิตไม่ประกอบด้วยปีติ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

อุปปต ติโต อิก ขตีติ อุเปก ขา. ชื่อว่า อุเบกขา เพราะอรรถว่า เพ่งโดยอุบัติ (วางเฉยในสุขทุกข์)
อิฏฺ านิฏฺ วิปริตานุภวนลก ขณา มีการเสวยอารมณ์ผิดแปลกจากอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เป็นลักษณะ
มช ฌต ตรสา มีความเป็นกลาง เป็นกิจ
อวภิูตปจ จุปฏฺ านา มีอาการไม่ชัดเจน เป็นผลปรากฏ
สุขนิโรธปทฏฺ านา มีความดับไปแห่งสุข เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. วจนตัถะและลักษณะของสัญญา
นีลาทเิภท อารม มณ สญ ชานาตีติ สญ า. ชื่อว่า สัญญา เพราะอรรถว่า จำอารมณ์อันต่างโดยสเีขียวเป็นต้น

สญ ชานนลก ขณา มีการจำได้ เป็นลักษณะ
ปุนสญ ชานนปจ จยนิมิต ตกรณรสา มีการทำนิมิตเป็นปัจจัยแก่การจำได้อีกเป็นกิจ
ยถาคหิตนิมิต ตวเสน อภนิิเวสกรณปจ จุปฏฺ านา มีการทำความยึดมั่น ด้วยอำนาจนิมิตตามที่กำหนดไว้ เป็นผลปรากฏ
ยโถปฏฺ ตวิสยปทฏฺ านา มีอารมณ์ตามที่ปรากฏ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๔. วจนตัถะและลักษณะของเจตนา
เจตยตีติ เจตนา, สท ธึ อต ตนา สม ปยุต ตธม เม อารม มเณ อภิสน ทหตีติ อต โถ.
ชื่อว่า เจตนา เพราะอรรถว่า ตั้งใจ อธิบายว่า จัดแจงธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับตนมาไว้ในอารมณ์

เจตยิตลก ขณา มีความจงใจ เป็นลักษณะ อายูหนรสา มีความขวนขวาย เป็นกิจ
ส วิธานปจ จปุฏฺ านา มีการจัดแจง เป็นผลปรากฏ เสสขน ธต ตปทฏฺ านา มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือเป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๕. วจนัตถะและลักษณะของเอกคัคตา
จิต ตส เสกค คตาติ จิต ตส ส เอกค คภาโว สมาธสิ เสต นาม ความที่จิตมีอารมณ์เลิศเป็นหนึ่งชื่อว่าจิตตัสเสกัคคตา คำนี้เป็นชื่อของสมาธิ

อวิก เขปลก ขณา มีความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นลักษณะ
สหชาตาน สม ปิณ ฑนรสา มีอันรวบรวมสหชาตธรรม เป็นกิจ
อุปสมปจ จุปฏฺ านา มีการเข้าไปสงบ เป็นผลปรากฏ
วิเสสโต สุขปทฏฺ านา โดยวิเศษมีสุข เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

อีกนัยหนึ่ง ลักษณะของสมาธิคือความตั้งอยู่แห่งจิต (เอกัคคตา) เหมือนการตั้งอยู่แห่งเปลวประทีปท้ังหลายในที่ปราศจากลม ฉะนั้น
อารม มเณ จิต ต สม มา อาธิยติ เปตีติ สมาธิ. ชื่อว่า สมาธิ เพราะจิตดำรงมั่น คือ ตั้งมั่นด้วยดีในอารมณ์.

ปาโมก ขลก ขโณ อวสิารณลก ขโณ วา มีความเป็นประธาน หรือ มีความไม่ซ่านไป เป็นลักษณะ
สหชาตาน สม ปิณ ฑนรโส มีการประมวลมาซึ่งสหชาตธรรมทั้งหลายเข้าด้วยกัน เป็นกิจ
าณปจ จุปฏฺ าโน มีญาณ เป็นผลปรากฏ

สุขปทฏฺ าโน มีสุข เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๖. วจนตัถะและลักษณะของชีวิตินทรีย์
ชีวน ติ เตน ต สม ปยุต ตธม มาติ ชีวิต . ชื่อว่า ชีวิต เพราะเป็นเหตุให้ธรรมที่สัมปยุตด้วยธรรมนั้นเป็นอยู่.
อนุปาลนลก ขเณ อิน ทต ต กาเรตีติ อิน ท ริย . ชื่อว่า อินทรีย์ เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมอื่นในลักษณะ

แห่งการตามรักษา. ชีวิตเมว อิน ท ริย ชีวิติน ท ริย . อินทรีย์ คือ ชีวิต ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์.
สหชาตาน อนุปาลนลก ขณ มีการอนุบาลสหชาตธรรม เป็นลักษณะ
เตส ปวต ตนรส มีอันยังธรรมเหล่านั้นให้เป็นไป เป็นกิจ
เตส เยว ปนปจ จุปฏฺ าน มีการดำรงอยู่ซึ่งธรรมนั้นแหละเป็นผลปรากฏ
ยาปยิตพ พธม มปทฏฺ าน มีธรรมที่พึงให้เป็นไปเป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๗. วจนตัถะและลักษณะของมนสิการ
กิริยา กาโร, การกระทำ ชื่อว่า การะ. มนส มึ กาโร มนสิกาโร. การกระทำไว้ในใจ ชื่อว่า มนสิการ.
สารณลก ขโณ มีการยังใจให้แล่นไปในอารมณ์ เป็นลักษณะ
สม ปยุต ตาน อารม มเณ ส โยชนรโส มีการประกอบสัมปยุตธรรมไว้ในอารมณ์เป็นกิจ
อารม มณาภิมุขีภาวปจ จุปฏฺ าโน มีการมุ่งหน้าต่ออารมณ์ เป็นผลปรากฏ
อารม มณปทฏฺ าโน มีอารมณ์ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ปกิณณกเจตสิก  ๖  ๘. วจนตัถะและลักษณะของวิตก
วิตก เกตีติ   วิตก โก.   วิตก กน  วา วิตก โก  อูหนน ติ  วุต ต โหต.ิ    

ชื่อว่า  วิตก  เพราะอรรถว่า  ตรึก,  อีกอย่างหนึ่ง  การตรึก  ชื่อว่า  วิตก  มีคำอธิบายว่า  การจรดอารมณ์.
อารม มเณ  จิต ตส ส อภินโิรปนลก ขโณ มีอันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์  เป็นลักษณะ 
อาหนนปริยาหนนรโส มีการทำให้จิตกระทบอารมณ์บ่อย ๆ  เป็นกิจ
อารม มเณ  จิต ตส ส อานยนปจ จุปฏฺ าโน มีการนำจิตมาในอารมณ์  เป็นผลปรากฏ 
เสสขน ธต ตยปทฏฺ าโน มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๙. วจนตัถะและลักษณะของวิจาร
อารม มเณ   เตน   จิต ต วิจรตีติ   วิจาโร. ชื่อว่า  วิจาร  เพราะเป็นเหตุให้จิตเที่ยวไปในอารมณ์.
วิจารณ วา วิจาโร อนุสญ จรณน ติ วุต ต โหติ. อีกอย่างหนึ่ง การเที่ยวไป ชื่อว่า วิจาร อธิบายว่า

การสัญจรไปตามอารมณ.์
อารม มณานุมช ชนลก ขโณ มีการเคล้าในอารมณ์  เป็นลักษณะ
ตต ถ สหชาตานุโยชนรโส มีการผูกสหชาตธรรมในอารมณ์น้ันเป็นกิจ
จิต ตส ส อนุป ปพน ธปจ จปุฏฺ าโน มีการสืบต่อจิตในอารมณ์  เป็นผลปรากฏ
อารม มณปทฏฺ าโน มีอารมณ์  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๐. วจนตัถะและลักษณะของอธิโมกข์
อธมิุจ จน อธิโมก โข. ความน้อมใจเชื่อ ชื่อว่า อธิโมกข์.
สน นิฏฺ านลก ขโณ มีความตกลงใจ เป็นลักษณะ อส สป ปนรโส มีความไม่สงสัย เป็นกิจ
วินิจ ฉยปจ จุปฏฺ าโน มีการตัดสินได้ เป็นผลปรากฏ
สน นิฏฺ าตพ พธม มปทฏฺ าโน มีธรรมที่พึงตกลงใจ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๑. วจนตัถะและลักษณะของวิริยะ
วีรส ส ภาโว วิริย . วีรส ส วา กม ม วิริย . วิธินา วา นเยน อปาเยน อีริยิตพ พ ปวต ตยิตพ พน ติ วิริย .

ความเป็นแห่งบุคคลผู้กล้า ชื่อว่า วิริยะ. หรือการงานของบุคคลผู้กล้า ชื่อว่า วิริยะ. หรือชื่อว่า
วิริยะ เพราะอรรถว่า พึงดำเนินไปคือให้เป็นไปโดยวิธี คือโดยนัย โดยอุบาย.

ปค คหณลก ขณ , อุปต ถม ภนลก ขณ วา, อุส สาหนลก ขณ วา
มีความประคองไว้, หรือมีการอุปถัมภ์ไว,้ หรือมีความอุตสาหะ เป็นลักษณะ

สหชาตาน อุปต ถม ภนรส มีอันค ้าจุนสหชาตธรรม เป็นกิจ
อส สีทนภาวปจ จุปฏฺ าน มีความไม่ท้อถอย เป็นผลปรากฏ
ส เวคปทฏฺ าน , วิริยารม ภวต ถุปทฏฺ าน วา

มีความสังเวช เป็นเหตุใกล้ให้เกิด, หรือ มีวัตถุแห่งการปรารภความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๒. วจนตัถะและลักษณะของปีติ
ปีนยตีติ ปีติ. ชื่อว่า ปีติ เพราะเอิบอิ่ม.

สม ปิยายนลก ขณา มีความเอิบอิ่มใจ เป็นลักษณะ
กายจิต ตสม ปิณนรสา, ผรณรสา วามีอันทำกายและจิตให้เอิบอิ่ม, หรือมีความแผ่ซ่านไป เปน็กิจ
โอทค ยปจ จุปฏฺ านา มีการร่าเริง เป็นผลปรากฏ
เสสขน ธต ตยปทฏฺ านา มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๓. วจนตัถะและลักษณะของฉันทะ
ฉน โทติ กต ตุกม ยตา ฉน โท. ความพอใจใคร่เพื่อจะทำ ชื่อว่า ฉันทะ.

กต ตุกม ยตาลก ขโณ มีความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำ เป็นลักษณะ
อารม มณปริเยสนรโส มีอันแสวงหาอารมณ์ เป็นกิจ
อารม มเณน อต ถิกตาปจ จุปฏฺ าโน มีการต้องการอารมณ์ เป็นผลปรากฏ
ตเทวส ส ปทฏฺ าโน อารมณ์นั้นแหละ เป็นเหตุใกล้ของฉันทะนั้น



อกุศลเจตสิก  ๑๔
อกุศลสาธารณเจตสิก ๔.  ๑๔. วจนตัถะและลักษณะของโมหะ

มุย หตีติ โมโห ทุก ขาทีสุ อฏฺ สุ อญ าณ .  ชื่อว่า โมหะ เพราะหลง คือ ไม่รู้ในธรรม ๘ อย่างมีทุกข์เป็นต้น.  
จิต ตส ส อน ธภาวลก ขโณ, อญ าณลก ขโณ วา มีความมืดแห่งจิต, หรือมีความไม่รู้ เป็นลักษณะ
อสม ปฏิเวธรโส อารม มณสภาวจ ฉาทนรโส วา มีอันไม่แทงตลอด, หรือมีอันปกปิดสภาพแห่งอารมณ์ เป็นกิจ
อสม มาปฏิปต ติปจ จุปฏฺ าโน, อน ธการปจ จุปฏฺ าโน วา มีการไม่ปฏิบัติโดยชอบ, หรือมีความมืดมน เป็นผลปรากฏ
อโยนิโสมนสิการปทฏฺ าโน มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๕. วจนตัถะและลักษณะของอหิริกะ
น หิริยตีติ อหิริก . อหิริกส ส ภโว อหิริก . ชื่อว่า อหิริกะ เพราะอรรถว่า ไม่ละอาย. ภาวะแห่งบุคคลผู้ไม่ละอาย ชื่อว่า อหิริกะ.
กายทุจ จริตาทีหิ อชิคุจ ฉนลก ขณ , อลช ชาลก ขณ วา มีอันไม่รังเกียจกายทุจริตเป็นต้น, หรือมีความไม่ละอาย เป็นลักษณะ

ปาปาน กรณรส มีการทำบาป เป็นกิจ
อสง โกจนปจ จุปฏฺ าน มีอันไม่ถอยจากบาป เป็นผลปรากฏ
อต ตานิ อคารวปทฏฺ าน มีความไม่เคารพตน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๖. วจนตัถะและลักษณะของอโนตตัปปะ
น โอต ตป ปํ อโนต ตป ปํ. สภาวะที่ไม่เกรงกลัวต่อบาป ชื่อว่า อโนตตัปปะ.

เตเหว อสารช ชลก ขณ , อนุต ตาสลก ขณ วา มีความไม่สะทกสะท้านด้วยความไม่ละอาย เป็นลักษณะ,
หรือมีความไม่สะดุ้งกลัวบาป เป็นลักษณะ

ปาปาน กรณรส มีการทำบาป เป็นกิจ
อสง โกจนปจ จุปฏฺ าน มีอันไม่ถอยจากบาป เป็นผลปรากฏ
ปราคารวปทฏฺ าน มีอันไม่เคารพผู้อื่น เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๗. วจนตัถะและลักษณะของอุทธัจจะ
อุท ธตส ส ภาโว อุท ธจ จ . ความที่จิตฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อุจธัจจะ.

อวูปสมลก ขณ มีความไม่เข้าไปสงบ เป็นลักษณะ
อนวฏฺ านรส มีความไม่ตั้งม่ัน เป็นกิจ
ภน ตต ตปจ จุปฏฺ าน มีความหมุนไป เป็นผลปรากฏ
อโยนิโสมนสิการปทฏฺ าน มีอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ให้เกิด



โลติกเจตสิก  ๓, ๑๘. วจนตัถะและลักษณะของโลภะ
ลุพ ภตีติ โลโภ. ชื่อว่า โลภะ เพราะอรรถว่า อยากได.้ ลุพ ภน ติ เตน, สย วา ลุพ ภต,ิ ลุพ ภนมต ตเมว วา ตน ติ

โลโภ. ชื่อว่า โลภะ เพราะอรรถว่า เป็นเหตุให้อยากได้ หรืออยากได้เอง หรือเป็นเพียงความอยากได้เท่านั้น.
อารม มณค คหณลก ขโณ มีการยึดอารมณ์ เป็นลักษณะ อภิสง ครโส มีความติดข้อง เป็นกิจ
อปริจาคปจ จุปฏฺ าโน มีการไม่บริจาค เป็นผลปรากฏ สญ โ ชนยิธม เมสุ อส สาททส สนปทฏฺ าโน

มีการเห็นความน่าเพลินใจ ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแหง่สงัโยชน์ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
๑๙. วจนตัถะและลักษณะของทิฏฐิ

มิจ ฉาทิฏฺ ‚ติ อยาถาวทิฏฺ , วิรช ฌิต วา คหณโต วา วิตถา ทิฏฺ ‚ติ มิจ ฉาทิฏฺ , อนต ถาวหต ตา ปณ ฑิเตหิ
กุจ ฉติา ทิฏฺ ‚ติปิ มิจ ฉาทิฏฺ . ชื่อว่า มิจฉาทิฏฐิ ได้แก่ ความเห็นที่ไม่จริง เพราะอรรถว่า ความเห็นที่
คลาดเคล่ือนโดยถือเอาผิด. แม้เพราะอรรถว่า เป็นความเห็นอันบัณฑิตเกลียด เพราะนำมาแต่ความฉิบหาย.

อโยนิโส  อภินิเวสลก ขณา ความยึดม่ันโดยไม่แยบคาย เป็นลักษณะ ปรามาสรสา มีการลูบคลำ เป็นกิจ
มิจ ฉาภินิเวสนปจ จุปฏฺ านา มีความถือผิดเป็นผลปรากฏ อริยาน   อทส สนกามตาทิปทฏฺ านา

มีความไม่ต้องการเห็นพระอริยเจ้าเป็นต้น  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๐. วจนตัถะและลักษณะของมานะ
มญ ตีติ มาโน. ชื่อว่า มานะ เพราะอรรถว่า ถือตัว

อุน นติลก ขโณ มีการถือตัว เป็นลักษณะ
สม ปค คหนรโส มีอันยกสัมปยุตธรรมขึ้น เป็นกิจ
เกตุกม ยตาปจ จุปฏฺ าโน มีความปรารถนาดุจธง เป็นผลปรากฏ
ทิฏฺ วิป ปยุต ตโลภปทฏฺ าโน มีโลภะไม่ประกอบด้วยทิฏฐิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

โทจตุกกเจตสิก ๔  ๒๑. วจนตัถะและลักษณะของโทสะ
ทุส สน ติ เตน, สย วา ทุส สติ, ทุส สนมต ตเมว วา ตน ติ โทโส.

ชื่อว่า โทสะ เพราะอรรถว่า เป็นเหตุประทุษร้าย หรือประทุษร้ายเอง หรือเป็นเพียงความประทุษร้ายเท่านัน้.
จณ ฑิก กลก ขโณ มีการดุร้าย เป็นลักษณะ
วิสป ปนรโส, อต ตโน นิส สยทหนรโส วา มีอันกระสับกระส่าย, หรือมีการแผดเผาที่อยู่ของตน เป็นกจิ
ทุส สนปจ จุปฏฺ าโน มีการประทุษร้าย เป็นผลปรากฏ อาฆาตวต ถุปทฏฺ าโน มีอาฆาตวัตถุ เป็นเหตุใกล้ ฯ



๒๒. วจนตัถะและลักษณะของอิสสา
อิส สตีติ อิส สา. ชื่อว่า อิสสา เพราะอรรถว่า ริษยา.

ปรสม ปต ตีน อุส สูยนลก ขณา มีความริษยาต่อสมบัติคนอื่น เป็นลักษณะ
ตต เถว อนภิรติรสา มีความไม่ยินดีในสมบัตินั้นแหละ เป็นกิจ
วิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันเบือนหนา้ เป็นผลปรากฏ
ปรสม ปต ติปทฏฺ านา มีสมบัติของคนอื่น เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๒๓. วจนตัถะและลักษณะของมัจฉริยะ
มจ เฉรส ส ภาโว มจ ฉริย . ภาวะแห่งความตระหนี่ ชื่อว่า มัจฉริยะ.

อต ตโน สม ปต ตีน นิคูหนลก ขณ มีอันปกปิดสมบัติของตน เป็นลักษณะ
ตาส เยว ปเรส สาธารณภาวอก ขมนรส มีความไม่พอใจที่สมบัติของตนนั่นแหละเป็นของท่ัวไปแก่คนอื่น เป็นกิจ
สง โกจนปจ จุปฏฺ าน , กฏุกญ จุกตาปจ จุปฏฺ าน วา มีการสยิ้วหน้า หรือมีความตระหนี่ เป็นผลปรากฏ
อต ตสม ปต ติปทฏฺ าน มีสมบัติของตน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๔. วจนตัถะและลักษณะของกุกกุจจะ
กุจ ฉิต กต กุกต . ตส ส ภาโว กุก กุจจ . กรรมที่บัณฑิตเกลียดอันบุคคลทำแล้ว ชื่อว่า กุกตะ.

ความเป็นแห่งกุกตะนั้น ชื่อว่า กุกกุจจะ.
ปจ ฉานุตาปนลก ขณ มีความเดือนร้อนเนือง ๆ ในภายหลัง เป็นลักษณะ
กตากตานโุสจนรส มีอันตามเศร้าใจถึงบาปที่ทำแล้วและบุญที่ยังไม่ได้ทำ เป็นกิจ
วิป ปฏสิารปจ จุปฏฺ าน มีความเดือดร้อนใจ เป็นผลปรากฏ
กตากตปทฏฺ าน มีบาปที่ทำแล้วและบุญที่ยังไม่ทำ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

ถีนทุกเจตสิก  ๒  ๒๕. วจนตัถะและลักษณะของถีนะ
ถินนตา  ถีน ความหดหู่  ชื่อว่า  ถีนะ

อนุส สาหนลก ขณ มีความไม่อุตสาหะ  เป็นลักษณะ 
วิริยวิโนทนรส มีอันกำจัดความเพียร  เป็นกิจ
ส สีทนปจ จุปฏฺ าน มีความจมลง  เป็นผลปรากฏ 
อโยนิโสมนสิการปทฏฺ าน มีอโยนิโสมนสิการ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๖. วจนตัถะและลักษณะของมิทธะ
มิท ธนตา มิท ธ ความโงกง่วง ชื่อว่า มิทธะ

อกม มญ ตาลก ขณ มีอันไม่ควรแก่การงาน เป็นลักษณะ
โอนหนรส มีการปกปิดสหชาตธรรม เป็นกิจ
ลีนตาปจ จุปฏฺ าน มีความท้อแท้ เป็นผลปรากฏ
อโยนิโสมนสิการปทฏฺ าน มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วิจิกิจฉาเจตสิก ๑,  ๒๗. วจนตัถะและลักษณะของวิจิกิจฉา
วิคตา จิกิจ ฉาติ วิจิกิจ ฉา. ชื่อว่า วิจิกิจฉา เพราะอรรถว่า ปราศจากการเยียวยาแก้ไข. สภาว วา วิจินน โต เอตาย

กิจ ฉติ กิลมตีติ วิจิกิจ ฉา. อีกอย่างหนึ่ง เพราะอรรถว่า เป็นเหตุให้เมื่อคิดค้นสภาวธรรมย่อมยุ่งยาก คือ ย่อมลำบาก.
ส ยนลก ขณา, กม ปนรสา มีความสงสัย เป็นลักษณะ, มีความหวั่นไหว เป็นกิจ
อนิจ ฉยปจ จปุฏฺ านา มีอันตัดสินไม่ได้ เป็นผลปรากฏ
อเนก สคาหปจ จุปฏฺ านา วา หรือมีอันถือเอาอยา่งเดียวไม่ได้ เป็นผลปรากฏ
อโยนิโสมนสิการปทฏฺ านา มีอโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙.  ๒๘. วจนตัถะและลักษณะของสัทธา
สท ทหน ติ เอตาย, สย วา สท ทหติ, สท ทหนมต ตเมว วา เอสาติ สท ธา.

ชื่อว่า ศรัทธา เพราะอรรถว่า เป็นเหตุให้เชื่อ หรือเชื่อเอง หรือเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น.
สท ทหนลก ขณา, มีการตั้งไว้ดี เป็นลักษณะ
โอกป ปนลก ขณา วา หรือ มีการเชื่อมั่น เป็นลักษณะ
สม ปสาทนรสา, มีอันยังสัมปยุตธรรมให้ผ่องใส เป็นกิจ
ปก ขน ทนรสา วา หรือ มีการแล่นไปข้างหน้า เป็นกิจ
อกาฬสุ สิยปจ จุปฏฺ านา, มีการไม่ขุ่นมัว เป็นผลปรากฏ
อธิมุต ตปจ จุปฏฺ านา วา หรือ มีการน้อมใจเชื่อ เป็นผลปรากฏ
สท เธย ยวต ถุปทฏฺ านา, มีวัตถุพึงเชื่อ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
โสตาปต ติยง คปทฏฺ านา วา หรือมโีสตาปัตติยังคะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๙. วจนตัถะและลักษณะของสติ
สรน ติ เอตาย, สย วา สรต,ิ สรณมต ตเมว วา เอสาติ สติ.

ชื่อว่า สติ เพราะเป็นเหตุให้ระลึก หรือระลึกเอง หรือเป็นเพียงการระลึกเท่านั้น.

อปิลาปนลก ขณา มีการไม่เลอะเลือน เป็นลักษณะ
อสม โมสนรสา มีอันไม่หลงลืม เป็นกิจ
อารก ขปจ จุปฏฺ านา, มีการรักษากุศลจิตไม่ให้ตกไป เป็นผลปรากฏ
วิสยาภิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา วา หรือมีความมุ่งหน้าต่ออารมณ์ เป็นผลปรากฏ
ถิรสญ าปทฏฺ านา มีสัญญาที่มั่นคง เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
กายาทิสตปิฏฺ านปทฏฺ านา วา หรือมีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้น เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓๐. วจนตัถะและลักษณะของหริิ
กายทุจ จริตาทีหิ หิริยตีติ หิร.ิ ชื่อว่า หิริ เพราะละอายต่อกายทุจริตเป็นต้น
ปาปโต ชิคุจ ฉนลก ขณา มีการรังเกียจบาป เป็นลักษณะ
ปาปาน อกรณรสา มีการไม่ทำบาป เป็นกิจ
ปาปโต สง โกจนปจ จุปฏฺ านา มีอันถอยจากบาป เป็นผลปรากฏ
อต ตคารวปทฏฺ านา มีความเคารพตน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๓๑. วจนตัถะและลักษณะของโอตตัปปะ
กายทุจ จริตาทีหิ โอต ตป ปตีติ โอต ตป ปํ. ชื่อว่า โอตตัปปะ เพราะเกรงกลัวต่อกายทุจริต เป็นต้น
อุต ตาสลก ขณ , ภายนลก ขณ วา มีอันสะดุ้งกลัว, มีอันกลัวภัย เป็นลักษณะ
ปาปาน อกรณรส มีการไม่ทำบาป เป็นกิจ
ปาปโต สง โกจนปจ จุปฏฺ าน มีอันถอยจากบาป เป็นผลปรากฏ
ปรคารวปทฏฺ าน มีการเคารพผู้อื่น เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓๒. วจนตัถะและลักษณะของอโลภะ
น ลุพ ภน ติ เอเตน, สย วา น ลุพ ภน ต,ิ น ลุพ ภนมต ตเมว วา เอตน ติ อโลโภ.

ชื่อว่า อโลภะ เพราะเป็นเหตุให้ไม่โลภ หรือไม่โลภเอง หรือเป็นเพียงความไม่โลภเท่านัน้.
อารม มเณ จิต ตส ส อเคธลก ขโณ, มีความที่จิตไม่กำหนัดในอารมณ์, อลค คภาวลก ขโณ วา
หรือมีความไม่ข้อง เป็นลักษณะ อปริค คหรโส มีอันไม่หวงแหน เป็นกิจ
อนล ลีนภาวปจ จุปฏฺ าโน มีอันไม่ติดแล้ว เป็นผลปรากฏ
โยนิโสมนสิการปทฏฺ าโน มีโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๓๓. วจนตัถะและลักษณะของอโทสะ
น ทุส สน ติ เอเตน, สย วา น ทุส สน ติ, น ทุส สนมต ตเมว วา เอตน ติ อโทโส.

ชื่อว่า อโทสะ เพราะเป็นเหตุให้ไม่โกรธ หรือไม่โกรธเอง หรือเป็นเพียงความไม่โกรธเท่านั้น.
อจณ ฑิก กลก ขโณ, อวิโรธลก ขโณ วา มีความไม่ดุร้าย, หรือมีความไม่พิโรธ เป็นลักษณะ
อาฆาตวินยรโส, ปรฬิาหวินยรโส วา มีอันกำจัดความอาฆาต, หรือมีอันกำจัดความเร่าร้อนเป็นกิจ
โสม มภาวปจ จุปฏฺ าโน มีความร่มเย็น เป็นผลปรากฏ
โยนิโสมนสิการปทฏฺ าโน มีโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓๔. วจนัตถะและลักษณะของตัตรมชัฌัตตตา
เตสุ  ธม เมสุ  มช ฌต ตตา  ตต รมช ฌต ตตา.   

ความเป็นกลางในธรรมเหล่าน้ัน  ชื่อว่า  ตัตรมัชฌัตตตา.
จิต ตเจตสิกาน   สมวาหิตลก ขณา มีการนำจิตเจตสิกไปเสมอกัน เป็นลักษณะ 
อูนาธิกตานิวารณรสา,  มีอันห้ามความหย่อนและย่ิง  เป็นกิจ,
ปก ขปาตุปจ เฉทนรสา  วา หรือมีการตัดขาดความลำเอียงในพวก เป็นกิจ
มช ฌต ตภาวปจ จุปฏฺ านา มีความเป็นกลาง  เป็นผลปรากฏ
สม ปยุต ตปทฏฺ านา มีสัมปยุตธรรม  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ยุคลเจตสิก  ๖  คู่  ๓๕.-๓๖. วจนัตถะและลักษณะของกาย-จิตตปัสสทัธิ
กายส ส ปส สม ภน กายปส สท ธ.ิ ความสงบกาย ชื่อว่า กายปัสสัทธ.ิ
จิต ตส ส ปส สม ภน จิต ตปส สท ธิ. ความสงบจิต ชื่อว่า จิตตปัสสัทธ.ิ
กายจิต ตทรถวูปสมลก ขณา มีอันเข้าไปสงบความกระวนกระวายกายและจิต เป็นลักษณะ
กายจิต ตทรถนิม มทนรสา มีอันกำจัดความกระวนกระวายกายและจิต เป็นกิจ
กายจิต ตาน อปริผน ทนสีติภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันยังกายและจิตให้สงบ ไม่ดิ้นรน เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๓๗.-๓๘. วจนตัถะและลักษณะของกาย-จิตตลหุตา
กายส ส ลหุภาโว กายลหุตา. ความเบาแห่งกาย ชื่อว่า กายลหุตา.
จิต ตส ส ลหุภาโว จิต ตลหุตา. ความเบาแห่งจิต ชื่อว่า จิตตลหุตา.
กายจิต ตครุภาววูปสมลก ขณา มีความสงบความหนักกายและจิต เป็นลักษณะ
กายจิต ตครุภาวนมิ มทนรสา มีอันกำจัดความหนักกายและจิต เป็นกิจ
กายจิต ตาทน ธตาปจ จุปฏฺ านา มีอันไม่ชักช้าของกายและจิต เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓๙.-๔๐. วจนตัถะและลักษณะของกาย-จิตตมุทุตา
กายส ส มุทุภาโว กายมุทุตา. ความอ่อนแห่งกาย ชื่อว่า กายมุทุตา.
จิต ตส ส มุทุภาโว จิต ตมุทุตา. ความอ่อนแห่งจิต ชื่อว่า จิตตมุทุตา.
กายจิต ตถท ธภาววูปสมลก ขณา มีความสงบความกระด้างกายและจิต เป็นลักษณะ
กายจิต ตถท ธภาวนิม มทนรสา มีอันกำจัดความกระด้างกายและจิต เป็นกิจ
กายจิต ตป ปฏฆิาตปจ จุปฏฺ านา มีอันไม่คับแค้นกายและจิต เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๔๑.-๔๒. วจนตัถะและลักษณะของกาย-จิตตกัมมัญญตา
กายส ส กม มญ ภาโว กายกม มญ ตา. ความควรแก่การงานแห่งกาย ชื่อว่า กายกัมมัญญตา.
จิต ตส ส กม มญ ภาโว จิต ตกม มญ ตา. ความควรแก่การงานแห่งจิต ชื่อว่า จิตตกมัมัญญตา.
กายจิต ตอกม มญ ภาววูปสมลก ขณา มีอันระงับกายและจิต ที่ไม่ควรแก่การงาน เป็นลักษณะ
กายจิต ตอกม มญ ภาวนมิ มทนรสา มีอันกำจัดความไม่ควรแก่การงานของกายและจิต เป็นกิจ
กายจิต ตารม มณกรณ สม ปต ติปจ จุปฏฺ านา มีอันถึงพร้อมด้วยการทำกายและจิตให้ควรแก่อารมณ์ เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๔๓.-๔๔. วจนตัถะและลักษณะของกาย-จิตตปาคุญญตา
กายส ส ปาคุญ ภาโว  กายปาคุญ ตา. ความคล่องแคล่วแห่งกาย  ชื่อว่า  กายปาคุญญตา.    
จิต ตส ส ปาคุญ ภาโว  จิต ตปาคุญ ตา. ความคล่องแคล่วแห่งจิต   ชื่อว่า  จิตตปาคุญญตา. 
กายจิต ตาน   อเคลญ ภาวลก ขณา มีความไม่อาพาธแห่งกายและจิต เป็นลักษณะ
กายจิต ตเคลญ นิม มทนรสา มีการกำจัดอาพาธของกายและจิต เป็นกิจ  
นิราทนีวปจ จุปฏฺ านา มีความปราศจากโทษ  เป็นผลปรากฏ 
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๔๕.-๔๖. วจนตัถะและลักษณะของกาย-จิตตุชุกตา
กายส ส อุชุกภาโว  กายุชุกตา.    ความตรงแห่งกาย  ชื่อว่า  กายุชุกตา. 
จิต ตส ส อุชุกภาโว  จิต ตุชุกตา. ความตรงแห่งจิต   ชื่อว่า   จิตตุชุกตา. 
กายจิต ตาน   อช ชวลก ขณา มีความตรงของกายและจิต  เป็นลักษณะ
กายจิต ตกุฏิลภาวนิม มทนรสา มีอันกำจัดความคดกายและจิต  เป็นกิจ
อชิม หตาปจ จุปฏฺ านา มีความไม่คด  เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีกายและจิต  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 



๔๗-๔๙. วจนตัถะและลักษณะของวิรตีทั้ง  ๓
กายทุจ จริตาทิโต วิรติ กายทุจ จริตาทิวริต.ิ การงดเว้นจากกายทุจริตเป็นต้น ชื่อว่า วิรต.ี

กายทุจ จริตาทิวต ถนู อวตีกิ กมลก ขณา มีอันไม่ก้าวล่วงวัตถุมีกายทุจริตเป็นต้น เป็นลักษณะ
ตโต สง โกจนรสา มีการถอยจากทุจริตนั้น เป็นกิจ
อกิริยปจ จุปฏฺ านา มีการไม่กระทำทุจริต เป็นผลปรากฏ
สท ธาหิโรต ตป ปิจ ฉตาทิคณุปทฏฺ านา มีคุณคือศรัทธา หิริ โอตตัปปะ และความมักน้อยเป็นต้น

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
๔๗. วจนตัถะและลักษณะของสัมมาวาจา

สุน ทรา ปสฏฺ า วา สม มาวาจา. วาจาที่ดี หรือที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อว่า สมัมาวาจา.
ปริค คหลก ขณา มีการกำหนดถือเอา เป็นลักษณะ วิรมณรสา มีการละเว้น เป็นกิจ
มิจ ฉาวาจาปหานปจ จุปฏฺ านา มีการละมิจฉาวาจา เป็นผลปรากฏ



๔๘. วจนัตถะและลักษณะของสัมมากัมมันตะ
สุน ทโร ปสฏฺโ วา สม มากม มน โต. การงานที่ดีหรือที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อว่า สัมมากัมมันตะ.
สมฏฺุ านลก ขโณ มีการตั้งขึ้นดี เป็นลักษณะ
วิรมณรโส มีการละเว้น เป็นกิจ
มิจ ฉากม มน ตปหานปจ จุปฏฺ าโน มีการละมิจฉากัมมันตะ เป็นผลปรากฏ

๔๙. วจนตัถะและลักษณะของสัมมาอาชีวะ
สุน ทโร ปสฏฺโ วา สม มาอาชีโว. อาชีวะที่ดีหรือที่บัณฑิตสรรเสริญ ชื่อว่า สัมมาอาชีวะ
โวทานลก ขโณ มีความผ่องแผ้ว เป็นลักษณะ
ายาชีวป ปวต ติรโส มีการเป็นไปแห่งอาชีวะชอบธรรม เป็นกิจ

มิจ ฉาชีวปหานปจ จุปฏฺ าโน มีการละมิจฉาอาชีวะ เป็นผลปรากฏ



๕๐. วจนตัถะและลักษณะของกรุณา
ปรทุก ขา สติ สาธูน หทยกม ปน กโรตีติ กรุณา. กิณาติ วา ปรทุก ข หึสติ วินาเสตีติ กรุณา.

ชื่อว่า กรุณา เพราะอรรถว่า กระทำหทัยของสาธุชนทั้งหลายให้หวั่นไหว ในเมื่อคนอื่นมีทุกข.์
อีกอย่างหนึง่ ชื่อว่า กรุณา เพราะอรรถว่า บำบัดหรือเบียดเบียน คือ ยังทุกข์ของผู้อืน่ใหพ้ินาศ.
ปรทุก ขาปนยกามตาลก ขณา มีความต้องการบำบัดทุกข์ของผู้อื่น เป็นลักษณะ
ปรทุก ขาสหนรสา มีอันอดกลั้นไม่ได้ซ่ึงทุกข์ของผู้อื่น เป็นกิจ
อวิหึสาปจ จุปฏฺ านา มีการไม่เบียดเบียน เป็นผลปรากฏ
ทุก ขาภิภูตาน อนาถภาวทส สนปทฏฺ านา มีอันเห็นสัตว์ถูกทุกข์ครอบงำแล้วไม่มีที่พึ่ง เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๕๑. วจนตัถะและลักษณะของมุทิตา
โมทน ติ ตาย ต สมง คิโน, สย วา โมทติ, โมทนมต ตเมว วา ตน ติ มุทติา. ชื่อว่า มุทิตา เพราะอรรถว่า

เป็นเครื่องบันเทิงของผูพ้รั่งพร้อมด้วยมุทิตานั้น หรือย่อมยินดีเอง หรือเป็นเพียงความยินดีเท่านั้น.
ปรสม ปต ติอนุโมทนลก ขณา มีการชื่นชมสมบัติของผู้อื่น เป็นลักษณะ
อนิส สายนรสา มีความไม่ริษยา เป็นกิจ
อรติวิฆาตปจ จุปฏฺ านา มีอันกำจัดความไม่ยินดี เป็นผลปรากฏ
ปรสม ปต ติทส สนปทฏฺ านา มีอันเห็นสมบัติของผู้อืน่ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



วจนตัถะและลักษณะของเมตตา (อโทสเจตสิก)
เมช ชตีติ เมต ตา, สิเนหตีติ อต โถ. ชื่อว่า เมตตา เพราะอรรถว่า รักใคร่คือเสน่หา. มิต เต วา ภวา, มิต ตส ส วา

เอสา ปวต ตีติ เมต ตา. หรือว่า ชื่อว่า เมตตา เพราะอรรถว่า ธรรมนี้มีในมิตร หรือว่าย่อมเป็นไปเพื่อมิตร.
หิตาการป ปวต ติลก ขณา มีความเป็นไปในอาการเกื้อกูล เป็นลักษณะ
หิตูปส หารรสา, อาฆาตวินยรสา วา มีอันนำประโยชน์เข้าไปให้ เป็นกิจ หรือกำจัดอาฆาต เป็นกิจ
โสม มภาวปจ จุปฏฺ านา มีความสงบเย็น เป็นผลปรากฏ
สต ตมนาปภาวทส สนปทฏฺ านา มีอันเห็นสัตว์เป็นทีร่ัก เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

วจนตัถะและลักษณะของอุเบกขา (ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก)
อเวรา โหนตูติ อาทิพ ยาปาทป ปหาเนน มช ฌต ตภาวูปคมเนน จ อุเปก ขตีติ อุเปก ขา. ชื่อว่า อุเบกขา เพราะอรรถว่า

แลดูด้วยการละความพยาบาท มีอาทิว่า ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด และด้วยความเข้าถึงความเป็นกลาง.
มช ฌต ตาการป ปวต ติลก ขณา มีการเป็นไปโดยอาการเป็นกลาง เป็นลักษณะ
สมภาวทส สนรสา มีการเห็นเสมอกัน เป็นกิจ
ปฏฆิานุนยวูปสมปจ จุปฏฺ านา มีอันสงบความโกรธและยินดี เป็นผลปรากฏ
กม มส สกตาปจ จเวกขณปทฏฺ านา มีการพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๕๒. วจนตัถะและลักษณะของปัญญา
ปชานาตีติ ปญ า. ปญ าเปตีติ ปญ า. ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า รู้ทั่วซึ่งอริยสัจ

ทั้งหลายโดยนัยว่า นี้ทุกข์เป็นต้น. ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า ให้รู้ทั่วซ่ึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ยถาธม มสภาวปฏิเวธลก ขณา มีการแทงตลอดสภาวธรรมตามความเป็นจริง เป็นลักษณะ
อก ขลิตปฏิเวธลก ขณา วา หรือ มีการแทงตลอดไม่ผิดพลาด เป็นลักษณะ
โอภาสนลก ขณา วา หรือ มีการส่องสว่าง เป็นลักษณะ
ปชานนลก ขณา วา หรือ มีการรู้ทั่ว เป็นลักษณะ
โมหน ธการวิท ธ สนรสา มีอันขจัดความมืดคือโมหะ เป็นกิจ
วิสโยภาสนรสา วา หรือ มีการส่องให้เห็นอารมณ์ เป็นกิจ
อสม โมหปจ จุปฏฺ านา มีความไม่หลง เป็นผลปรากฏ
สมาธิ ตส สา ปทฏฺ านา สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดของปัญญานั้น เพราะมีพระบาลวี่า

สมาหิโต ยถาภูต ชานาติ ปส สติ ดังนี้



ลักขณาทิจตุกกะของ
รูปปรมัตถ์



ลักขณาทิจตุกกะของรูปปรมัตถ,์ อรรถของมหาภูตรูป  ๔
๑. มหน ตปาตุภาวโต ชื่อว่า มหาภูต เพราะปรากฏเป็นของใหญ่ ทั้งอินทรียรูปและอนินทริยรูป
๒. มหาภูตสามญ โต เพราะเสมอด้วยมหาภูต คือ นักเล่นกล ยักษิณี ยักษ์ผู้ชาย
๓. มหาปริหารโต เพราะต้องบริหารใหญ่ ต้องบำรุง เล้ียงรักษามาก
๔. มหาวิการโต เพราะมีวิการใหญ่ แปรปรวน วิบัติมาก
๕. มหน ตภูตต ตา จาติ มหาภูตา. เพราะจะรู้ได้ ต้องใช้ความเพียรใหญ่ และมีอยู่จริง
๖. มหาภูเตกเทสโต เพราะเป็นเอกเทศของมหาภูต คือ เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ ๕ ที่ชื่อวา่ภูต
๗. มหาภูตสมญ โต เพราะเป็นคำร้องเรียกว่า มหาภูต คือ เป็นที่เกิดของอุปาทายรูป
๘. มหาภูตสน นิส สิโต เพราะเป็นที่อาศัยของมหาภูต คือ เป็นที่ตั้งของสัตว์ที่ใหญ่ด้วยชาติ ยศ คุณ ฯ
๙. มหาภูตภาวโต เพราะความเป็นมหาภูต คือ เป็นธาตุมีจำนวนมาก ประกอบกันในร่างกาย
๑๐. มหาภูตปริโยสานโต เพราะความเป็นที่สุดของมหาภูต คือ พระอรหันตขีณาสพ



๑. อรรถะและลักษณะของปฐวีธาตุ
ปต ถฏต ตา ปถว.ี ชื่อว่า ปฐวี เพราะความเป็นของหยาบ.
กก ขฬต ตลก ขณา มีความแข็ง เป็นลักษณะ
ปติฏฺ านรสา มีการตั้งมั่น เป็นกิจ
สม ปฏิจ ฉน นปจ จุปฏฺ านา มีอันเป็นที่รองรับ เป็นผลปรากฏ
อวเสสธาตุต ตยปทฏฺ านา มีธาตุ ๓ ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๒. อรรถะและลักษณะของอาโปธาตุ
อป โปติ อป ปิยติ อป ปายตีติ วา อาโป. ชื่อว่า อาโป เพราะไหลไปได้ หรือเพราะเอิบอาบ หรือเพราะทำให้ชุ่มชื้น.
ปค ฆรณลก ขณา, มีการไหล เป็นลักษณะ,
อาพน ธนลก ขณา วา หรือมีการเกาะกุม เป็นลักษณะ
อุปพ รูหนรสา มีการเข้าไปพอกพูน เป็นกิจ
สง คหปจ จุปฏฺ านา มีการยึดไว้ เป็นผลปรากฏ
อวเสสธาตตุ ตยปทฏฺ านา มีธาตุ ๓ ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. อรรถะและลักษณะของเตโชธาตุ
เตชตีติ  เตโช.   ชื่อว่า  เตโช เพราะทำให้ร้อน
อุณ หต ตลก ขณา มีความร้อน  เป็นลักษณะ
ปริปาจนรสา มีการเผารน  เป็นกิจ 
มท ทวานปุ ปทานปจ จุปฏฺ านา มีอันทำให้อ่อน  เป็นผลปรากฏ
อวเสสธาตุต ตยปทฏฺ านา มีธาตุ ๓  ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 

๔. อรรถะและลักษณะของวาโยธาตุ
วายตีติ  วาโย.  ชื่อว่า  วาโย  เพราะพัดไปได้.
วิต ถม ภนลก ขณา มีอันเคร่งตึง  เป็นลักษณะ
สมุทีรณรสา มีการไหว  เป็นกิจ 
อภินิหารปจ จุปฏฺ านา มีการนำออก  เป็นผลปรากฏ 
อวเสสธาตตุ ตยปทฏฺ านา มีธาตุ ๓  ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 



อุปาทายรูป  ๒๔
อุปาทิยตีติ อุปาทา. รูปชื่อว่า อุปาทา เพราะอรรถว่า อาศัย.

มหาภูตานิ คเหต วา อมญุ จิต วา ตานิ นิส สาย ปวต ตตีติ อต โถ. อธิบายว่า อุปาทารูปนั้น
ถือเอามหาภูตรูปม่ัน ไม่ปล่อยวาง คือ ย่อมอาศัยมหาภูตรูปนั้นเป็นไป.

๕. อรรถะและลักษณะของจักขุปสาทะ
จก ขตีติ จก ขุ. ชื่อว่า จักขุ เพราะอรรถว่า ย่อมเห็น อธิบายว่า ย่อมชอบ คือ ทำรูปให้แจ่มแจ้ง.
รูปาภิฆาตารหภูตป ปสาทลก ขณ , มีความใสแห่งภูตรูปอันควรกระทบกับสี เป็นลักษณะ
ทฏฺฐกุามตานิทานกม ม - หรือมีความใสแห่งภูตรูป อันเกิดแต่กรรม -

สมฏุ านภูตป ปสาทลกขณ วา มีเหตุคือความใคร่เพื่อจะเห็น เป็นลักษณะ
รูเปสุ อาวิญ ฉนรส มีอันชักวิญญาณมาในรูป เป็นกิจ
จก ขุวิญ าณส สอาธารภาวปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นที่รองรับจักขุวิญญาณ เป็นผลปรากฏ
ทฏฺฐกุามตานิทานกม มชภูตปทฏฺ าน มีภูตรูปเกิดแต่กรรม อันมีเหตุ คือ ความใคร่เพื่อจะเห็น

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๖. อรรถะและลักษณะของโสตปสาทะ
สุณาตีติ  โสต .   ชื่อว่า  โสตะ  เพราะอรรถว่า  ได้ยิน.

สท ทาภิฆาตารหภูตป ปสาทลก ขณ มีความใสแห่งภูตรูป  อันควรกระทบกับเสียง,  
โสตุกามตานิทานกม ม - หรือมีความใสแห่งภูตรูป  อันเกิดแต่กรรม -

สมุฏ านภูตป ปสาทลกขณ  วา มีเหตุคือความใคร่เพื่อฟัง  เป็นลักษณะ
สท ทสุ อาวญิ ฉนรส มีอันชักวิญญาณมาในเสียง  เป็นกิจ 
โสตวิญ าณาธารภาวปจ จุปฏฺ าน มีการเป็นที่รองรับโสตวิญญาณ  เป็นผลปรากฏ 
โสตุกามตานิทานกม มชภูตปทฏฺ าน มีภูตรูปเกิดแต่กรรม อันมีเหตุคือความใคร่เพื่อจะฟัง  

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๗. อรรถะและลักษณะของฆานปสาทะ
ฆายตีติ  ฆาน .   ชื่อว่า  ฆานะ  เพราะอรรถว่า  สูดดม.

คน ธาภิฆาตารหภูตป ปสาทลก ขณ มีความใสแห่งภูตรูป  อันควรกระทบกับกลิ่น,
ฆายิตกุามตานิทานกม มช - หรือ  มีความใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรม -

สมุฏ านภูตป ปสาทลกขณ  วา มีเหตุคือความใคร่เพื่อจะดม เป็นลักษณะ
คน เธสุ อาวญิ ฉนรส มีอันชักวิญญาณมาในกลิ่น เป็นกิจ 
ฆานวิญ าณส ส อาธารภาวปจ จุปฏฺ าน มีการเป็นที่รองรับฆานวิญญาณ เป็นผลปรากฏ 
ฆายิตุกามตานิทานกม มชภูตปทฏฺ าน มีภูตรูปเกิดแต่กรรม อันมีเหตุคือความใคร่เพื่อจะดม  

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๘. อรรถะและลักษณะของชิวหาปสาทะ
ชีวิต อวหายตีติ ชิว หา. ชื่อว่า ชิวหา เพราะอรรถว่า นำมาซึ่งชีวิต.

รสาภิฆาตารหภูตป ปสาทลก ขณ มีความใสแห่งภูตรูป อันควรกระทบกับรส,
สายิตกุามตานิทานกม มช - หรือ มีความใสแห่งภูตรูปอันเกิดแต่กรรม -

สมุฏ านภูตป ปสาทลก ขณา วา มีเหตุคือความใคร่เพื่อจะลิ้มรส เป็นลักษณะ
รเสสุ อาวญิ ฉนรสา มีอันชักวิญญาณมาในรส เป็นกิจ
ชิวหาวญิ าณส สอาธารภาวปจ จุปฏฺ านา มีการเป็นที่รองรับชิวหาวิญญาณ เป็นผลปรากฏ
สายิตกุามตานิทานกม มชภูตปทฏ านา มีภูตรูปเกิดแต่กรรม อันมีเหตุคือความใคร่ -

เพื่อจะลิ้มรส เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๙. อรรถะและลักษณะของกายปสาทะ
กุฉิตาน สาสวธม มาน อาโยติ กาโย. ชื่อว่ากาย เพราะอรรถว่า เป็นบ่อเกิดแห่งธรรม -

อันเป็นไปกับอาสวะ อันบัณฑิตเกลียด.
โผฏฺ พ พาภิฆาตารหภูตป ปสาทลก ขโณ, มีความใสแห่งภูตรูป ควรกระทบโผฏฐัพพะ,
ผุสิตกุามตานิทานกม มช - หรือ มีความใสแห่งภูตรูป อันเกิดแต่กรรม –

สมฏุ านภูตป ปสาทลกขโณ วา มีเหตุคือความใคร่เพื่อถูกต้อง เป็นลักษณะ
โผฏฺ พ เพสุอาวญิ ฉนรโส มีอันชักวิญญาณมาในโผฏฐัพพะ เป็นกิจ
กายวิญ าณส ส อาธารภาวปจ จุปฏฺ าโน มีการเป็นที่รองรับกายวิญญาณ เป็นผลปรากฏ
ผุสิตุกามตานิทานกม มชภูตปทฏ าโน มีภูตรูปเกิดแต่กรรม อันมีเหตุคือความใคร่

เพื่อถูกต้อง เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๐. อรรถะและลักษณะของรูป
รูปยตีติ รูปํ. ชื่อว่า รูป เพราะอรรถว่า ย่อมให้ปรากฏ

อธิบายว่า รูปเมื่อถึงวิการแห่งวรรณะ ย่อมแสดงภาวะของตนไปสู่หทัย.
จก ขุปฏิหนนลก ขณ มีอันกระทบตา เป็นลักษณะ
จก ขุวิญ าณส ส วิสยภาวรส มีความเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ เป็นกิจ
ตส เสว โคจรภาวปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นโคจรของจิตนั้นแหละ เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าน มีมหาภูตรูป ๔ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๑. อรรถะและลักษณะของสทัทะ
สป ปตีติ สท โท. ชื่อว่า สทัทะ เพราะอรรถว่า ออกไป คือ เปล่งออกไป.
โสตปฏหินนลก ขโณ มีการกระทบเฉพาะหู เป็นลักษณะ
โสตวิญ าณส ส วิสยภาวรโส มีความเป็นวิสัยแห่งโสตวิญญาณ เป็นกิจ
ตส เสว โคจรภาวปจ จุปฏฺ าโน มีความเป็นโคจรของจิตนั้นแหละ เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าโน มีมหาภูตรูป ๔ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๒. อรรถะและลักษณะของคันธะ
คน ธยตีติ  คน โธ. ชื่อว่า  คันธะ  เพราะอรรถว่า  ส่งกลิ่น  คือ  แสดงที่อยู่ของตนให้ปรากฏ

ฆานปฏหินนลก ขโณ มีการกระทบเฉพาะจมูก  เป็นลักษณะ
ฆานวิญ าณส ส วิสยภาวรโส มีความเป็นวิสัยแห่งฆานวิญญาณ  เป็นกิจ
ตส เสว  โคจรภาวปจ จุปฏฺ าโน มีความเป็นโคจรของจิตนั้นแหละ  เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าโน มีมหาภูตรูป  ๔  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

๑๓. อรรถะและลักษณะของรส
รสน ติ  ต สต ตาติ  รโส. ชื่อว่า  รส  เพราะอรรถว่า  เป็นที่ยินดี  คือ เป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลาย.

ชิว หาปฏหินนลก ขโณ มีการกระทบลิ้น  เป็นลักษณะ
ชิว หาวญิ าณส ส วิสยภาวรโส มีความเป็นวิสัยแห่งชิวหาวิญญาณ  เป็นกิจ
ตส เสว  โคจรภาวปจ จุปฏฺ าโน มีความเป็นโคจรของจิตนั้นแหละ  เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าโน มีมหาภูตรูป  ๔  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 



อรรถะและลักษณะของโผฏฐัพพะ (ดิน ไฟ ลม)
ชื่อว่า โผฏฐัพพะ เพราะอรรถว่า มีการกระทบ สัมผัส ถูกต้องได้ทางกาย

กายปฏหินนลก ขโณ มีการกระทบเฉพาะกาย  เป็นลักษณะ
กายวิญ าณส ส วิสยภาวรโส มีความเป็นวิสัยแห่งกายวิญญาณ  เป็นกิจ
ตส เสว โคจรภาวปจ จปุฏฺ าโน มีความเป็นโคจรของจิตนั้นแหละ เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าโน มีมหาภูตรูป ๔ ที่เหลือ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

(อตฺตโนมติ)



๑๔. อรรถะและลักษณะของอิตถินทรีย์
อิต ถิยา  ภาโว  อิต ถต ต . ภาวะแห่งหญิง  ชื่อว่า  อิตถีภาวะ.

อิต ถีภาวลก ขณ มีความเป็นหญิง  เป็นลักษณะ
“อิต ถี”ติ  ปกาสนรส มีอันประกาศว่าเป็นหญิง  เป็นกิจ
อิต ถีลิง คนิมิต ตกุต ตกป ปาน - มีความเป็นเหตุแห่งเพศหญิง, นิมิต,-
การณภาวปจ จปุฏฺ าน ท่าทางและอากัปปกิริยา เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าน มีมหาภูตรูป  ๔  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๕. อรรถะและลักษณะของปุรสิินทรยี์
ปุริสส ส ภาโว  ปุริสต ต . ภาวะแห่งชาย  ชื่อว่า  ปุริสภาวะ.

ปุริสภาวลก ขณ มีความเป็นชาย  เป็นลักษณะ
“ปุริโส”ติ  ปกาสนรส มีอันประกาศว่าเป็นชาย เป็นกิจ
ปุริสลิง คนิมิต ตกุต ตกป ปาน - มีความเป็นเหตุแห่งเพศชาย, นิมิต,-
การณภาวปจ จปุฏฺ าน ท่าทางและอากัปปกิริยา เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าน มีมหาภูตรูป  ๔  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๖. อรรถะและลักษณะของหทยรูป
หทยเมว มโนธาตุมโนวิญ าณธาตูน นิส สยต ตา วต ถุ จาติ หทยวต ถ.ุ
หทยรูปนั่นแหละด้วย เพราะเป็นที่อาศัยแห่งมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วย

เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า หทยวัตถ.ุ
มโนธาตุมโนวิญ าณ - มีความเป็นที่อาศัยแห่งมโนธาตุ -

ธาตูน นิส สยลก ขณ และมโนวิญญาณธาตุ  เป็นลักษณะ
ตาส เยว ธาตูน  อาธารณรส มีอันทรงไว้ซึ่งธาตุนั้นแหละ เป็นกิจ
อุพ พาหนปจ จุปฏฺ าน มีการนำไป  เป็นผลปรากฏ
จตุมหาภูตปทฏฺ าน มีมหาภูตรูป  ๔   เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๗. อรรถะและลักษณะของชีวิตินทรีย์
ชีวน ติ เตนาติ ชีวิต . รูปชื่อว่า ชีวิต เพราะอรรถว่า เป็นเหตุเป็นอยู่แห่ง

รูปธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกัน.
ตเถว กม มชรูปปริปาลเน อธิปจ จโยคโต อิน ท ริยน ติ ชีวิตนิ ท ริย .

ชีวิตนั่นแหละชื่อว่า อินทรีย์ เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการบริบาลรูปที่
เกิดจากกรรม เหตุนั้น จึงชื่อว่า ชีวิตินทรีย.์

สหชรูปานุปาลนลก ขณ มีอันตามรักษารูปที่เกิดพร้อมกัน เป็นลักษณะ
เตส ปวต ตนรส มีการยังรูปเหล่านั้นให้เป็นไป เป็นกิจ
เตส เยว ปนปจ จุปฏฺ าน มีการดำรงอยู่แห่งรูปเหล่านั้นนั่นแหละ เป็นผลปรากฏ
ยาปยิตพ พภูตปทฏฺ าน มีภูตรูปสี่พึงให้เป็นไปได้ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๘. อรรถะและลักษณะของกวฬิงการาหาร
กพฬ กรยิตีติ กพฬิง กาโร. ชื่อว่า กพฬิงการะ เพราะถูกทำให้เป็นคำ.
อาหริยตีติ อาหาโร, กพฬ กต วา อช โฌหริยตีติ อต โถ. ชื่อว่า อาหาร เพราะถูก

นำมา อธิบายว่า บุคคลทำให้เป็นคำแล้วย่อมกลืนกิน.
รูปํ วา อาหรตีตปิิ อาหาโร. อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอาหาร เพราะอรรถว่า

ย่อมนำมาซึ่งรูป. (อฏฺ . อภิ. สง . ๗๖/๒๕๘)
โอชาลก ขโณ มีโอชา (ทำให้รูปเกิด) เป็นลักษณะ
รูปาหรนรโส มีการนำมาซึ่งรูป เป็นกิจ
อุปต ถม ภนปจ จุปฏฺ าโน มีอันค ้าจุน เป็นผลปรากฏ
กพฬ กต วา อาหริตพ พวต ถุปทฏฺ าโน มีวัตถุทำให้เป็นคำแล้วกลืนกิน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๙. อรรถะและลักษณะของอากาสธาตุ
น กสติ น นิกสติ กสิตุ วา ฉิน ทิตุ วา ภิน ทิตุ วา น สก กาติ อากาโส.

สภาวะท่ีชื่อว่าอากาศ เพราะอรรถว่า อันใคร ๆ ย่อมไถไมไ่ด้ ทำให้เป็นรอยไม่ได้
คือว่า ไม่อาจเพื่อไถหรือเพื่อตัด หรือเพื่อทำให้แตก. นิช ชีวต เถน ธาตุ จาติ อากาสธาตุ.

เป็นธาตุด้วย โดยความหมายว่า ไม่ใช่ชีวะ เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า อากาศธาต.ุ

รูปปรจิ เฉทลก ขณา มีอันคั่นไว้ซึ่งรูป เป็นลักษณะ
รูปปรยิน ตป ปกาสนรสา มีอันประกาศท่ีสุดของรูป เป็นกิจ
รูปมริยาทปจ จุปฏฺ านา, อสม ผุฏฺ ภาว- มีขอบเขตของรูป เป็นผลปรากฏ, หรือ-
ฉิท ททวิวรภาว ปจ จุปฏฺ านา วา มีอันไม่ถูกต้องคือมีช่อง มีรู เป็นผลปรากฏ
ปริจ ฉิน นรูปปทฏฺ านา มีรูปอันอากาสค่ันไว้เป็นเหตุใกล้



๒๐. อรรถะและลักษณะของกายวิญญัตติ
จลมานกาเยน อธิป ปาย วิญ าเปติ สยญ จ เตน วิญ ายตีติ กายวิญ ต ติ.
ชื่อว่า กายวิญญตัิ เพราะอรรถว่า ทำผู้อื่นใหรู้้ความประสงค์ ด้วยกายที่

เคลื่อนไหว และผู้อื่นก็รู้ตนเองได้ดว้ยกายที่เคลื่อนไหวนั้น.

วิญ าปนลก ขณา มีการให้รู้ด้วยกายเป็นลักษณะ
อธิป ปายปกาสนรสา มีอันประกาศความประสงค์เป็นกิจ
กายวิป ผน ทนเหตุภาวปจ จุปฏฺ านา มีการไหวกายเป็นเหตุ เป็นผลปรากฏ
จิต ตสมฏุ านวาโยธาตปุทฏฺ านา มีวาโยธาตุเกิดแต่จิต เป็นเหตุใกล้ใหเ้กิด



๒๑. อรรถะและลักษณะของวจีวิญญัตติ
สวิญ าณกสท ทสง ขาตวาจาย อธิป ปาย วิญ าเปติ สยญ จ ตาย

วิญ ายตีติ วจีวิญ ต ต.ิ
ชื่อว่า วจีวิญญัติ เพราะอรรถว่า ทำผู้อื่นให้รู้ความประสงคด์้วยวาจา

กล่าวคือ เสียงที่เป็นไปกับวิญญาณและ ผู้อื่นก็รู้ตนเองได้ด้วยวาจานั้น.

วิญ าปนลก ขณา มีการให้รู้ด้วยวาจา เป็นลักษณะ
อธิป ปายปกาสนรสา มีอันประกาศความประสงค์ เป็นกิจ
วจีโฆสเหตุภาวปจ จุปฏฺ านา มีเสียงดังแห่งวาจาเป็นเหตุ เป็นอาการปรากฏ
จิต ตสมฏุ านป วีธาตุปทฏฺ านา มีปฐวีธาตุเกิดแต่จิต  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๒. อรรถะและลักษณะของลหุตารูป
ทน ธต ตกรธาตุก โขภปฏปิก ขปจ จยสมุฏฺ าโน  หิ  รูปวิกาโร ลหุตา.

วิการแหง่รูป อันมปีัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่ทำให้ชักช้า
เป็นสมุฏฐาน ชื่อว่า ลหุตารูป.
อทน ธตาลก ขณา มีความไม่ชักช้า เป็นลักษณะ
รูปาน ครุภาววิโนทนรสา มีอันกำจัดความหนักแห่งรูป เป็นกิจ
ลหุปรวิต ติตาปจ จุปฏฺ านา มีความเปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นผลปรากฏ
ลหุรูปปทฏฺ านา มีรูปเบา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๓. อรรถะและลักษณะของมุทุตารูป
ถต ธต ตกรธาตุก โขภปฏปิก ขปจ จยสมุฏฺ าโน มุทุตา.

วิการแห่งรูป อันมีปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเรบิแห่งธาตุทีท่ำให้แข็งกระด้าง
เป็นสมุฏฐาน ชื่อว่า มุทุตารูป.

อถท ธตาลก ขณา มีความไม่แข็ง เป็นลักษณะ
รูปาน ถท ธภาววิโนทนรสา มีอันกำจัดความแข็งแห่งรูป เป็นกิจ
สพ พกิริยาสุ อวิโรธติาปจ จุปฏฺ านา มีอันไม่เป็นข้าศึกในกิจทั้งปวง เป็นผลปรากฏ
มุทุรูปปทฏฺ านา มีรูปอ่อน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๔. อรรถะและลักษณะของกมัมัญญตารูป
สรีรกริิยาน อนนุกูลภาวกรธาตุก โขภปฏปิก ขปจ จยสมฏฺุ าโน กม มญ ตา.

วิการแห่งรูป อันมีปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่ทำใหไ้ม่อนุกูล
ต่อกิริยาแห่งสรีระเป็นสมุฏฐาน ชื่อว่า กัมมัญญตารูป.

สรีรกริิยานุกุลกม มญ ตาลก ขณา มีความควรแก่การงานเกื้อกูลแก่กิริยา-
ของสรีระ เป็นลักษณะ

อกม มญ ตาวิโนทนรสา มีอันกำจัดความไม่ควรแก่การงาน เป็นกิจ
อทุพ พลภาวปจ จุปฏฺ านา มีความไม่ทุรพล เป็นผลปรากฏ
กม มญ รูปปทฏฺ านา มีรูปควรแก่การงาน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๕. อรรถะและลักษณะของอุปจยรูป
อุปจยน อปุจโย. ป มจโยติ อต โถ อุป าตน ติอาทีสุ วิย อุปสท ทส ส ป มต ถโชตนโต.

ความเริ่มก่อตัว ชื่อว่า อุปจยะ. ความว่า ความก่อขึ้นครั้งแรก.
ศัพท์ว่า อุป ส่องถึงอรรถว่า ครั้งแรก ดุจในคำว่า อุปญาต (รู้ครั้งแรก) เป็นต้น.

อาทิโต อุปริโต จ จโยติ อุปจโย. การเกิดขึ้นครั้งแรกและการเกิดครั้งหลัง ๆ จน
ครบจำนวนรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิปผันนรูป ชื่อว่า อุปจยะ.

อาจยลก ขโณ มีการก่อครั้งแรก เป็นลักษณะ
ปุพ พน โต รูปาน อุม มุชชาปนรโส มีการยังรูปให้โผล่ขึ้น เป็นกิจ
นิย ยาตนปจ จุปฏฺ าโน, มีการมอบให้ เป็นผลปรากฏ,
ปริปุณ ณภาวปจ จุปฏฺ าโน วา หรือมีรูปท่ีบริบูรณ์ เป็นผลปรากฏ
อุปจิตรูปปทฏฺ าโน มีรูปที่ก่อตัว เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๖. อรรถะและลักษณะของสันตติรูป
สน ตาโน สน ตติ. ปพน โธติ อต โถ. ความสืบต่อ ชื่อว่า สันตติ. อธิบายว่า ความติดพัน.
ส ปุนป ปุน ตติ สน ตติ. ความเกิดขึ้นของนิปผันนรูปบ่อย ๆ ชื่อว่า สันตติ.
สม พน ธา ตติ วา สน ตต.ิ หรือความเกิดขึ้นสืบต่อกันของนิปผันนรูป ชื่อว่า สันตติ.

ปวต ติลก ขณา มีความเป็นไป  เป็นลักษณะ 
อนปุ ปพน ธนรสา มีการตามผูกพัน  เป็นกิจ
อนปุจ เฉทปจ จปุฏฺ านา มีอันไม่ขาด  เป็นผลปรากฏ
อนปุ ปพน ธรูปปทฏฺ านา มีรูปที่สืบต่อ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๗. อรรถะและลักษณะของชรตารูป
ยถาสก   ขณมต ตฏฺ ายีน   รูปาน   นิโรธาภมิุขภาววเสน  ชีรณ   ชรา.   

ความคร ่าคร่า ด้วยอำนาจความบ่ายหน้า ไปสู่ความดับแห่งรูปท้ังหลาย อันตั้งอยู่
ชั่วขณะของตน ๆ ชื่อว่า ชรา.

ชราน   ภาโว  ชรตา.  ภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป  ชื่อว่า  ชรา.
รูปปริปากลก ขณา มีความแก่แห่งรูป  เป็นลักษณะ 
อุปนยนรสา มีอันน้อมเข้าไป  เป็นกิจ
สภาวาน   อปคเมปิ นวภาวาปคมปจ จุปฏฺ านา มีอันไปปราศของใหม่แม้ภาวะ-

ที่มีอยู่ยังไม่ปราศไป  เป็นผลปรากฏ
วีหปิุราณภาโว  วิย ปรปิจ จุมานรูปปทฏฺ านา มีรูปกำลังหง่อมดุจข้าวเปลือกเก่า-

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒๘. อรรถะและลักษณะของอนิจจตารูป
นิจ จธุวสภาเวน น อจิ จ อนุปคน ตพ พน ติ อนิจ จ . รูปช่ือว่า อนิจจะ เพราะอรรถว่า

ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ถึงได้ คือ เป็นสิ่งที่สัตว์ไม่อาจเข้าถึงได้โดยเป็นสภาวะที่เท่ียงและมั่นคง.
ตส ส ภาโว อนิจ จตา รูปปริเภโท. ภาวะแห่งอนิจจะนั้น ชื่อว่า อนิจจตา ได้แก่

ความแตกทำลายแห่งรูป.
อนิจ จาน   ภาโว  อนิจ จตา.  ภาวะแห่งความดับของนิปผันนรูป  ชื่อว่า  อนิจจตา.

ปริเภทลก ขณา มีการแตกไป  เป็นลักษณะ 
ส สีทนรสา มีการทรุดลง  เป็นกิจ
ขยวยปจ จุปฏฺ านา มีความสิ้นไปเสื่อมไป  เป็นผลปรากฏ
ปรภิิช ชมานรูปปทฏฺ านา มีรูปกำลังแตก  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด 



บารมี ๑๐ ทัศ
ธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งพระนิพพาน



บารมี ๑๐ ทัศ  อรรถะของสัพพบารมี
เกนฏฺเ น ปารมิโยติ ? ชื่อว่า บารมี เพราะอรรถว่าอะไร ?
ปาเร วา นิพ พาเน มช ชติ สุช ฌติ สต เต จ โสเธติ,

บารมีย่อมขัดเกลา คือ ย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานและยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจด.
ตต ถ วา สต เต มวติ พน ธติ โยเชติ, หรือบารมี ย่อมผูก ย่อมประกอบสัตว์

ทั้งหลายไว้ในพระนิพพานนั้น. ต วามยติ คจ ฉติ คเมติ จ. หรือ บารมี ย่อมไป
ย่อมถึง ย่อมบรรลุถึงพระนิพพานนั้น. นาติ วา ต ยาถาวโต. หรือบารมี ย่อม
กำหนดรู้ซึ่งพระนิพพานนั้น ตามความเป็นจริง.

กิเลสารโย วา สต ตาน ตต ถ มินาติ หสึตีติ ปารมี ... หรือ บารมีย่อมกำจัด
ข้าศึก คือ กิเลสของสัตว์ท้ังหลายไว้ในพระนิพพานนั้น ฉะนั้น จึงช่ือว่า บารมี ...

(ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๑) 



พุทธการกธรรม ๑๐
ทาน สีลญ จ เนก ขม ม ปญ ญา วีริเยน ปญ จม 
ขน ติ สจ จมธิฏฐฺาน เมต ตุเปก ขาติ เต ทสาต.ิ

บารมีเหล่านั้นมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา
วิริยะเป็นที่ ๕ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา.



ธรรมสโมธาน (การประชุมธรรม ๘)
มนุส สต ต ลิง คสม ปต ติ      เหตุ สต ถารทส สน 
ปพ พช ชา คุณสม ปต ติ       อธิกาโร จ ฉน ทตา  
อฏฐฺธม มสโมธานา        อภินหีาโร สมิช ฌติ. 

อภินิหารย่อมสำเร็จเพราะธรรมสโมธาน ๘ ประการ คือ ๑. ความ
เป็นมนุษย์ ๒. สมบูรณ์ด้วยเพศ ๓. เหตุ ๔. เห็นศาสดา ๕. บรรพชา
๖. คุณสมบัติ ๗. อธิการ ๘. ความพอใจ



คุณสมบัติ ๘ ของกัลยาณมิตร
ปโิย ครุ ภาวนโีย วต ตา จ วจนก ขโม
คม ภีรญญ จ กถ กต ตา โน จฏฺฐาเน นิโยชโก.

มหาบุรุษเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง ค่อยว่ากล่าว
อดทนถ้อยคำ กล่าวธรรมลึกซึ้ง ไม่ชักชวนในทางไมถู่ก.
และพึงมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา.



๐. ลักขณาทิจตุกกของสัพพบารมี
ปรานคุ คหลก ขณา มีการอนุเคราะห์ผู้อื่น เป็นลักษณะ
ปเรส อุปการกรณรสา, มีอันทำอุปการะแก่ผู้อื่น เป็นกิจ,
อวกิม ปนรสา วา หรือ มีความไม่หวั่นไหว เป็นกิจ
หิเตสิตาปจ จุปฏฺ านา, มีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล เป็นผลปรากฏ,
พุท ธต ตปจ จุปฏฺ านา วา หรือ มีความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นผลปรากฏ
มหากรุณาปทฏฺ านา, มีมหากรุณา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด,
กรุณูปายโกสล ลปทฏฺ านา วา หรือ มีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณา

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะของทานบารมี
กรุณูปายโกสล ลปรคิ คหิตา อต ตูปกรณปริจ จาคเจตนา ทานปารมิตา.

เจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตน กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่ง
กรุณา เป็นทานบารม.ี (อฏฺ . ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๗)

ทาน นาม ปร อุท ทิส ส สุพุท ธิปุพ พิกา อน นาทิทสทานวต ถุปรจิ จาคเจตนา,
ต สม ปยุต โต วา อโลโภ. เจตนาเป็นเหตุบริจาคทานวัตถุ ๑๐ มีข้าวเป็นต้น ซึ่งมี
ความรู้ดีเป็นหัวหน้า เจาะจงผู้อ่ืนหรือความไม่โลภที่ประกอบด้วยจาคเจตนานั้น ชื่อว่า ทาน.
อโลเภน หิ ต วต ถุ ปรส ส ปฏปิาเทติ, เตน วุต ต “ทิย ยเต อิมินาติ ทานนน ”ต.ิ
จริงอยู่ บุคคลย่อมมอบให้วัตถุนั้นแก่ผู้อืน่ด้วยความไม่โลภ ด้วยเหตุนั้นจงึกล่าวว่า

ชื่อว่า ทาน เพราะเขาให้ด้วยวัตถุนี้. (มงคลสูตร. ขุ. ขุ . ๓๙/๑๙๒)



๑. ลักขณาทิจตุกกของทานบารมี
ปริจ จาคลก ขณา มีการบริจาค  เป็นลักษณะ 
เทย ยธม เม  โลภวิท ธ สนรสา มีการกำจัดโลภะในไทยธรรม  เป็นกิจ
อนาสต ติปจ จปุฏฺ านา, มีความไม่ติดข้อง  เป็นผลปรากฏ,  
ภววิภวสม ปต ตปิจ จุปฏฺ านา วา หรือ  มีความถึงพร้อมด้วยภพและ-

ปราศจากภพ  เป็นผลปรากฏ
ปริจ จชิตพ พวต ถุปทฏฺ านา มีวัตถุอันสมควรสละ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของสีลบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหิต กายวจีสุจริต อต ถโต อกต ตพ พวิรตกิต ตพ พกรณเจตนาทโย จ

สีลปารมิตา. กายสุจริต วจีสุจริต กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา แตโ่ดยใจความ
คือ เจตนาเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำและทำในสิ่งที่ควรทำเป็นต้น เป็นศีลบารม.ี (ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๗)

เอต สลี นาม ปาณาติปาตาทีหิ วา วิรมน ตส ส, วต ตปฏิปต ตึ วา ปูเรน ตส ส เจตนาทโย
ธม มา เวทิตพ พา. ธรรมมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นก็ดี ของบุคคลผู้
บำเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดี พึงทราบว่า ชื่อว่า ศีล. (อฏฺ . ขุ. มหานิ. ๖๕/๒๙๒)

สีลนลก ขณา (สมาธาน , อุปธารณ ) มีการงดเว้น เป็นลักษณะ
ทุส สีลยวิท ธ สนรสา, มีอันกำจัดความทุศีล เป็นกิจ,
อนวช ชคุณรสา วา หรือ มีคุณไม่มีโทษ เป็นสัมปัตติรส
โสเจย ยปจ จุปฏฺ านา มีความสะอาด เป็นผลปรากฏ
หิโรต ตป ปปทฏฺ านา มีหิริและโอตตัปปะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของเนกขัมมบารมี
กรุณูปายโกสล ลปรคิ คหโิต อาทีนวทส สนปุพ พง คโม กามภเวหิ นิก ขมนจติ ตุป ปาโท

เนก ขม มปารมิตา. จิตตุปบาทท่ีคิดออกจากกามและภพ มีสภาพถึงก่อนด้วยการเห็นโทษ
กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นเนกขัมมบารมี. (อฏฺ .ข.ุจรยิา.๗๔/๕๗๗)

กาเมหิ นิก ขน ตต ตา เนก ขม ม . ชื่อว่า เนกขัมมะ เพราะออกจากกาม. (ขุ.ปฏิ.๖๘/๓๕๐)

กามโตจ ภวโตจ นิก ขมนลก ขณา มีอันออกจากกามและจากภพ เป็นลักษณะ
ตทาทีนววภิาวนรสา มีการประกาศโทษของกามและภพนั้น เป็นกิจ
ตโตเอว วิมุขภาวปจ จุปฏฺ านา มีอันหันหลังจากโทษนั่นแหละ เป็นผลปรากฏ
ส เวคปทฏฺ านา มีการสลดใจ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

(เนกขัมมะ ๖ อย่าง ๑. บรรพชา ๒. ปฐมฌาน ๓. กุศล ๔. วิปัสสนา ๕. อริยมรรค ๖. นิพพาน)



๔. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของปัญญาบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหโิต ธม มาน สามญ วิเสสลก ขณาวโพโธ ปญ าปารมิตา. ความหย่ังรู้ถึงสามัญญลักษณะ

และวิเสสลักษณะแห่งธรรมทั้งหลาย กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นปัญญาบารมี. (อฏฺ .ขุ.จริยา. ๗๔/๕๗๗)

ตส ส ตส ส อต ถส ส ปากฎกรณสง ขาเตน ปญ าปนฏฺเ น ปญ า. ธรรมที่ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า
การประกาศให้รู้ คือ กระทำเนื้อความนั้น ๆ ให้แจ่มแจ้ง.

เตน เตน วา อนิจ จาทินา ปกาเรน ธม เม ชานาตีติปิ ปญ า. อีกอย่างหน่ึง ชื่อว่า ปัญญา เพราะย่อมรู้ธรรม
ทั้งหลายโดยประการต่าง ๆ มีความไม่เที่ยงเป็นต้นน้ัน ๆ. (อรรถกถาอัฏฐสาลินี อภิ. ส . ๗๕/๓๘๗)

ยถาสภาวปฏิเวธลก ขณา, มีการแทงตลอดสภาวะตามเป็นจริง เป็นลักษณะ,
อก ขลิตปฏิเวธลก ขณา วา หรือ มีการแทงตลอดไม่ผิดพลาด เป็นลักษณะ
วิสโยภาสนรสา มีการส่องสว่างในอารมณ์ เป็นกิจ
อสม โมหปจ จุปฏฺ านา มีความไม่หลง เป็นผลปรากฏ
สมาธปิทฏฺ านา, มีสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด,
จตุสจ จปทฏฺ านา วา หรือ มีสัจจะ ๔ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๕. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของวิริยบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหโิต กายจิต เตหิ ปรหติารม โภ วีริยปารมิตา. ความพยายามเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

ด้วยกายและจิต กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นวิริยบารมี. (อฏฺ . ขุ. จรยิา. ๗๔/๕๗๗)
วีรส ส ภาโว, กม มน ติ วา วีริย , ภาวะแห่งบุคคลผู้แกล้วกล้า หรือกรรมแห่งบุคคลผู้แกล้วกล้า ชื่อว่า วิริยะ.
วิธินา อีรยิตพ พ ปวต เตตพ พน ติ วา วีริย , วีริยญ จ ต อกสุลาน ธม มาน ปหานาย กุสลาน ธม มาน 

อุปสม ปทาย อารม ภน วีริยารม โภ. อีกอย่างหน่ึง ชื่อว่า วิริยะ เพราะอันบุคคลพึงดำเนินไป คือพึงให้เป็นไปตามวิธี
ก็ความเพียรนั้น คือการเริ่มเพื่อละอกุศลธรรม และให้กุศลธรรมเกิดขึ้น ชื่อว่า วิริยารัมภะ (การปรารภความเพียร)

ส วาย กายิโก เจตสิโก จาติ ทุวิโธ. วิริยารัมภะนั้น มี ๒ อย่าง คือ เป็นไปทางกาย ๑ เป็นไปทางจิต ๑.
อารม ภธาตุ นิก กมธาตุ ปรก กมธาตุ จาติ ติวิโธ. มี ๓ อย่าง คือ อารัมภธาตุ ๑ นิกกมธาตุ ๑ ปรักกมธาตุ ๑.
สม มป ปธานวเสน จตุพ พิโธ. มี ๔ อย่าง ด้วยอำนาจสัมมัปปธาน ๔. (อฏฺ . เมฆยิสตูร ขุ.อทุาน. ๔๔/๔๐๕)

อุส สาหลก ขณา มีอุตสาหะ เป็นลักษณะ
อุปต ถม ภนรสา มีการอุดหนุนสหชาตธรรม เป็นกิจ
อส สีทนปจ จุปฏฺ านา มีอันไม่ท้อถอย เป็นผลปรากฏ
วิรยิารม ภวตถุปทฏฺ านา, มีวิรยิารัมภวัตถุ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด,
ส เวคปทฏฺ านา วา หรือ มีความสลดใจ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๖. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของขันติบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหิต สต ตสง ขาราปราธสหน อโทสป ปธาโน ตทาการป ปวต ตจิต ตปุ ปาโท

ขน ติปารมิตา. การอดกลั้นโทษของสัตว์และสังขาร กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา
มีอโทสะเป็นปธาน จิตตุปบาทอันเป็นไปด้วยอโทสะนั้นเป็นขันติบารมี. (อฏฺ .ขุ.จริยา.๗๔/๕๗๗)

ขน ติ นาม อธิวาสนขน ติ, ยาย สมน นาคโต ภิก ขุ ทสหิ อก โกสวต ถูหิ อก โกสน เต วธพน ธนาทีหิ วา
วิหึสน เต ปุค คเล อสุณน โต วิย จ อปส สน โต วิย จ นิพ พิกาโร โหต.ิ

อธิวาสนขันติ ชื่อว่า ขันติ ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยขันตนิั้นแล้ว ย่อมไม่มีอาการผิดปกติ เป็นผู้
เหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอักโกสวตัถุ ๑๐ และเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด้วยการฆ่าและการ
จองจำเป็นต้น. (อฏฺ . ขุ. ขุ . ๓๙/๒๐๔)

ขมนลก ขณา มีความอดทน เป็นลักษณะ
อิฏฺ านิฏฺ สหนรสา มีอันอดทนต่ออิฏฐะและอนิฏฐะ เป็นกิจ
อธิวาสนปจ จุปฏฺ านา, อวิโรธปจ จุปฏฺ านา วา มีความอดกลั้น, หรือมีความไม่โกรธ เป็นผลปรากฏ
ยถาภูตทส สนปทฏฺ านา มีการเห็นตามความเป็นจริง เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๗. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของสัจจบารมี
กรุณูปายโกสล ลปรคิ คหิต วิรติเจตนาทิเภท อวิส วาทน สจ จปารมิตา.
การพูดไม่ให้ผิด อันต่างดว้ยวิรัติและเจตนาเป็นต้น กำหนดด้วยความเป็นผู้

ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นสัจจบารมี. (อฏฺ . ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๗)

ตถฏฺเ น สจ จา. ชื่อว่า สัจจะ เพราะอรรถว่า จริงแท้. (อฏฺ . ขุ. ปฏิ. ๖๘/๗๗๘)

อวิส วาทนลก ขณา มีการไม่พูดให้ผิดจากความจริง เป็นลักษณะ
ยถาสภาววิภาวนรสา มีอันประกาศตามความจริง เป็นกิจ
สาธุตาปจ จุปฏฺ านา มีความชื่นใจ เป็นผลปรากฏ
โสรจ จปทฏฺ านา มีความสงบเสงี่ยม เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๘. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของอธิษฐานบารมี
กรุณูปายโกสล ลปรคิ คหิต อจลสมาทานาธิฏฺ าน ตทาการป ปวต โต จิต ตุป ปาโท

อธิฏฺ านปารมิตา. การตั้งใจสมาทานไม่หวัน่ไหว กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย
แห่งกรุณา จิตตุปบาทอันเป็นไปในอาการตั้งใจสมาทานไม่หวัน่ไหวนั้น ชื่อวา่ อธษิฐาน
บารมี. (ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๘)

อนวช ชธม เม อจลสมาทานาธิฏฺ าน อธิฏฺ านปารมี. การตั้งใจสมาทาน ไมห่วัน่ไหว
ในธรรมอันไม่มีโทษ ชื่อว่า อธิษฐานบารมี. (อฏฺ . ขุ. จริยา. ๗๔/๕๕๑)

โพธิสม ภาเรสุ อธิษ านลก ขณา มีการตั้งมั่นในโพธิสมภาร เป็นลักษณะ
เตส ปฏปิก ขาภิภวนรสา มีอันครอบงำข้าศึกของโพธิสมภารนั้น เป็นกิจ
ตต ถ อจลตาปจ จุปฏฺ านา มีการไม่หวั่นไหวในข้าศึกนั้น เป็นผลปรากฏ
โพธิสม ภารปทฏฺ านา มีโพธิสมภาร เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๙. อรรถะและลักขณาทิจตุกกของเมตตาบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหิโต โลกส ส หิตสุขูปส หาโร อต ถโต อพ ยาปาโท เมต ตาปารมติา.

การนำประโยชน์สุขให้แก่โลก กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา โดยถือความไม่
พยาบาท เป็นเมตตาบารมี. (อฏฺ . ขุ. จริยา.๗๔/๕๗๘)

เมต ตจิต ตน ติ มิช ชตีติ เมต ตา, สนิิย หตีติ อต โถ. มิต เต ภวา, มิต ตส ส วา เอสา ปวต ตีติปิ
เมต ตา. ชื่อว่า เมตตา เพราะอรรถว่า รกัใคร่ อธิบายว่า ผู้เยื่อใย. ชื่อว่า เมตตา เพราะ
ความเจริญเป็นไปในมิตร หรือความเจริญนั่นเป็นไปต่อมิตร. (อฏฺ . ปุญญสูตร ขุ.อิติ. ๔๕/๑๔๖)

หิตาการป ปวต ติลก ขณา มีความเป็นไปในอาการเกื้อกูล  เป็นลักษณะ 
หิตูปส หารรสา, อาฆาตวินยรสา วา มีอันนำประโยชน์เข้าไป, หรือกำจัดความอาฆาต  เป็นกิจ
โสม มภาวปจ จุปฏฺ านา มีความสงบเย็น  เป็นผลปรากฏ
สต ตมนาปภาวทส สนปทฏฺ านา มีอันเห็นสัตว์เป็นที่รัก  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๐. อรรถะและลักขณาทิจตกุกของอุเบกขาบารมี
กรุณูปายโกสล ลปริค คหติา อนุนยปฏิฆวิท ธ สนี อิฏฺ านิฏฺเ สุ สต ตสง ขาเรสุ

สมป ปวต ติ อุเปก ขาปามิตา. การกำจัดความยินดีและความยินร้าย กำหนดด้วยความ
เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา ความเป็นไปสม ่าเสมอในสัตว์และสงัขารทั้งหลาย ทั้งที่
น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา เป็นอุเบกขาบารมี. (อฏฺ . ขุ. จริยา. ๗๔/๕๗๘)

มช ฌต ตาการป ปวต ติลก ขณา มีความเป็นไปในอาการเป็นกลาง เป็นลักษณะ
สมภาวทส สนรสา มีอันเห็นความเสมอกัน เป็นกิจ
ปฏฆิานุนยวูปสมปจ จุปฏฺ านา มีอันเข้าไปสงบความโกรธและยินดี เป็นผลปรากฏ
กม มส สกตาปจ จเวก ขณปทฏฺ านา มีการพิจารณากัมมัสสกตา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ปฏิจจสมุปบาท
ธรรมที่แสดงได้ยาก

และแทงตลอดได้แสนยาก



ธรรมที่เห็นได้ยากและแสดงได้แสนยาก ๔ อย่าง
สจ จ สต โต ปฏสิน ธิ ปจ จยาการเมว จ
ทุท ทสา จตโุร ธม มา เทเสตุญ จ สุทุก กรา

ธรรม ๔ อย่าง คือ ๑. สัจจะ ๒. (การเพิกถอน) สัตวบ์ญัญตัิ
๓. ปฏิสนธิ ๔. ปัจจยาการ เป็นธรรมเห็นได้โดยยาก
และแสดงได้แสนยาก.



อรรถะและลักษณะของปฏิจจสมุปบาท
ปจ จยสามค คึ ปฏิจ จ สม สห จ ปจ จยุป ปน นธม เม อุป ปาเทตีติ ปฏจิ จสมปุ ปาโท.
หมู่แห่งเหตุอันใด มีอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติ ยอ่มทำให้ผลธรรม มีสังขาร

เป็นต้น จนถึงอุปายาส เกิดขึ้นสม ่าเสมอพร้อมกัน โดยอาศัยความพรอ้มเพรียง
แห่งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น หมู่แห่งเหตุอันนั้น จึงช่ือว่า
ปฏิจจสมุปบาท.

ปฏิจ จ สม สห จ อุป ปช ชติ เอตส มาติ ปฏิจ จสมุป ปาโท. ผลธรรมมีสังขาร
เป็นต้น เมื่อได้อาศัยการประชุมร่วมกันแห่งปัจจัยแล้ว ย่อมเกิดขึ้นสม ่าเสมอ
พร้อมเพรียงกัน เพราะอาศยัเหตุต่าง ๆ มีอวิชชาเป็นต้น ฉะนั้น เหตุต่าง ๆ
มีอวิชชาเป็นต้นเหล่านั้น จึงช่ือว่า ปฏิจจสมปุบาท.



ลักขณาทิจตุกกะของปฏิจจสมุปบาท
ชรามรณาทีน ปจ จยลก ขโณ มีการเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลาย-

มีชรามรณะเป็นต้น เป็นลักษณะ
ทุก ขานุพน ธนรโส มีการผูกพันอยู่กับทุกข์ เป็นกิจ
กุม มค คปจ จุปฏฺ าโน มีการเดินทางผิด เป็นผลปรากฏ
สยม ปิ สปจ จยต ตา อต ตโน- มีปัจจัยพิเศษของตน เป็นเหตุใกล-้
วิเสสป ปจ จยปทฏฺ าโน ให้เกิด เพราะแม้ตนเองก็มีปัจจัย



๑. อรรถะและลักษณะของอวิชชา
จตุสจ จธม ม วิทติ ปากฏ กโรตีติ วิช ชา. ธรรมชาติใดย่อมรู้แจ้งอริยสัจ ๔ และย่อม

ทำอริยสัจ ๔ ให้ปรากฏ ฉะน้ัน ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า วิชชา. วิช ชา ปฏิปก ขาติ อวิช ชา.
ธรรมชาติใด เป็นไปตรงกันข้ามกับวิชชา ฉะน้ัน ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า อวิชชา.

กายทุจริตเป็นต้น ชื่อว่า อวิน ทิย (ธรรมชาติไม่ควรได)้ เพราะอรรถว่า ไม่ควรบำเพ็ญ คือ
สิ่งที่ไม่ควรได้. ต อวิน ทิย วิน ทตตี อวิช ชา. ชื่อว่า อวิชชา เพราะอรรถว่า ย่อมได้สิ่งที่ไม่ควร
ได้นั้น. กายสุจริตเป็นต้น ชื่อว่า วิน ทิย (ธรรมชาติที่ควรได้) เพราะเป็นภาวะตรงกันข้ามกับกายทุจริต
เป็นต้นนั้น. ต วิน ทิย น วิน ทตตี อวิช ชา. ชื่อว่า อวิชชา เพราะอรรถว่า ย่อมไม่ได้สิ่งที่ควรได้นั้น.

ขน ธาน ราสฏฺ , อายตนาน อายตนฏฺ , ธาตูน สุญ ฏฺ , สจ จาน ตถฏฺ , อิน ท รยิาน 
อธิปติยฏฺ อวทิิต กโรตีติ อวิช ชา. ชื่อว่า อวชิชา เพราะอรรถว่า ย่อมกระทำไม่ให้รู้แจ้งซึ่งอรรถ
คือ กองแห่งขันธ์ทั้งหลาย ซึง่อรรถคือบ่อเกิดแห่งอายตนะทั้งหลาย ซึ่งอรรถคือความว่างเปล่าแห่งธาตุ
ทั้งหลาย ซึ่งอรรถคือความแท้จริงแห่งสัจจะทั้งหลาย ซึ่งอรรถคือความเป็นอธิบดีแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย.



ทุก ขาทนี ปีฬนทวิเสน วุต ต จตุพ พิธ จตุพ พิธ อต ถ อวทิิต กโรตีตปิิ อวิช ชา.
ชื่อว่า อวิชชา แม้เพราะอรรถว่า ย่อมกระทำไม่ใหรู้้แจ้งอรรถอย่างละ ๔ ตามที่

ตรัสไว้ ด้วยอำนาจการบีบค้ันเป็นต้น ของอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น คือ
๑. ปีฬนฏฺโ -บีบคั้น ๒. สง ขตฏฺโ -ปรุงแต่ง
๓. สน ตาปนฏฺโ -เร่าร้อน ๔. วิปริณามฏฺโ -แปรปรวน ของทุกขสัจ
๑. อายูหนฏฺโ -ประมวลมา ๒. นิทานฏฺโ -มอบให้
๓. สง โยคฏฺโ -ประกอบไว้ ๔. ปลิโพธฏฺโ -พัวพัน ของสมุทัยสัจ
๑. นิส สรณฏฺโ -สลัดออก ๒. วิเวกฏฺโ -สงัด
๓. อสง ขตฏฺโ -ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ๔. อมตฏฺโ -ไม่ตาย ของนิโรธสัจ
๑. นิย ยานฏฺโ -นำออก ๒. เหตวฏฺโ -เป็นเหตุ
๓. ทส สนฏฺโ -มีการเห็นนิพพาน ๔. อธิป ปเตย ยฏฺโ -ใหญ่ยิ่ง ของมรรคสัจ



อน ตวิรหิเต ส สาเร สพ พโยนิคตภิววิญ าณฏฺ ติสต ตาวาเสสุ สต เต ชวาเปตีติ อวชิ ชา.
ชื่อว่า อวิชชา เพราะอรรถว่า ย่อมยังสัตว์ให้แล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สุด คือ ในกำเนิด คติ

ภพ วิญญาณฐิติและสัตตาวาส.
ปรมต ถโต อวิช ชมาเนสุ อิต ถีปุริสาทีสุ ชวติ, วิช ชามาเนสุปิ ขน ธาทีสุ น ชวตีติ อวิช ชา.
ชื่อว่า อวิชชา เพราะอรรถว่า ย่อมแล่นไปในหญิงชายเป็นต้นอันไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ ย่อมไม่

แล่นไปในธรรมมีขันธ์เป็นต้น แม้เป็นของอันมีอยู่.
อปิจ จก ขุวิญ ญาณาทนี วต ถารม มณปฏิจ จสมปุ ปาท ปฏิจ จสมุป ปน นาน ธม มาน ฉาทนโตปิ อวิช ชา.
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า อวิชชา แม้เพราะปกปิดธรรมซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมปุบาท

ด้วยอำนาจวัตถุและอารมณ์มีจักขุวิญญาณเป็นต้น.
อญ าณลก ขณา มีความไม่รู้  เป็นลักษณะ
สม โมหนรสา มีความหลง  เป็นกิจ
ฉาทนปจ จุปฏฺ านา มีอันปกปิดสภาพอารมณ์  เป็นผลปรากฏ
อาสวปทฏฺ านา มีอาสวะ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒. อรรถะและลักษณะของสังขาร
สง ขต อภิสง ขโรน ตีติ สง ขารา. ธรรมเหล่าใด ย่อมปรุงแต่งอย่างยิ่งซึ่งสังขตธรรม ฉะน้ัน ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า

สังขาร. สง ขต กายวจีมโนกม ม อภิสง ขโรน ติ เอเตหีติ สง ขารา. สัตว์ทั้งหลายย่อมปรุงแต่งกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ที่เป็นสังขตธรรมด้วยเจตนาเหล่านั้น ฉะนั้น เจตนาที่เป็นเหตุปรุงแต่งเหล่านั้น ชื่อว่า สังขาร.

อต ตโน สน ตาน ปุนาติ โสเธตีติ ปุญ . ธรรมชาติใดย่อมชำระขันธสันดานของตนให้สะอาด ฉะน้ัน ธรรมชาตินั้น
ชื่อว่า บุญ. น ปุญ อปุญ . ธรรมชาติใดเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญ ฉะน้ัน ธรรมชาตินัน้ ชื่อว่า อบุญ คือ บาป.
น อิญ ชติ อนิญ ช . อนิญ ช เยว อาเนญ ช . ธรรมชาติใด เป็นสภาพที่ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ฉะน้ัน ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า
อนิญชะ. ธรรมชาติที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นแหละ ชื่อว่า อาเนญชะ. ปุญ ญ จ ต อภิสง ขาโร จาติ ปุญ าภิสง ขาโร.
สภาพใดเป็นบุญด้วย เป็นสภาพปรุงแต่งอย่างย่ิงด้วย ฉะน้ัน สภาพธรรมนั้น ชื่อว่า ปุญญาภิสังขาร. อปุญ ญ จ ต 
อภิสง ขาโร จาติ อปุญ าภิสง ขาโร. สภาพใดเป็นบาปด้วย เป็นสภาพปรุงแต่งอย่างยิ่งด้วย ฉะนั้น สภาพธรรมนั้น
ชื่อว่า อปุญญาภิสังขาร. อาเนญ ชญ จ ต อภิสง ขาโร จาติ อาเนญ ชาภสิง ขาโร. สภาพใดตั้งมั่น ไมห่วั่นไหวด้วย
เป็นสภาพปรุงแต่งอย่างย่ิงด้วย ฉะน้ัน สภาพธรรมนั้นชื่อว่าอาเนญชาภสิังขาร.

อภิสง ขรณลก ขณา มีการปรุงแต่ง เป็นลักษณะ
อายูหนรสา มีการขวนขวาย เป็นกิจ
เจตนาปจ จุปฏฺ านา มีเจตนา เป็นผลปรากฏ
อวิช ชาปทฏฺ านา มีอวิชชา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. อรรถะและลักษณะของวิญญาณ
วิชชานาตีติ วิญาณ . ชื่อว่า วิญญาณ เพราะอรรถว่า ย่อมรู้แจ้ง

คือ รู้พิเศษต่างจากสัญญาและปัญญา.
วิชานนลก ขณ มีการรู้แจ้งอารมณ์  เป็นลักษณะ
ปุพ พง คมรส มีสภาพถึงก่อน  เป็นกิจ
ปฏิสน ธิปจ จปุฏฺ าน มีปฏิสนธิ  เป็นผลปรากฏ
สง ขารปทฏฺ าน มีอวิชชา  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
วต ถารม มณปทฏฺ าน วา หรือมีวัตถุและอารมณ์  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๔. อรรถะและลักษณะของนาม-รูป
อารม มเณ นมตีติ นาม . ชื่อว่า นาม เพราะอรรถว่า ย่อมน้อมไปในอารมณ์.

นมนลก ขณ มีการน้อมไป เป็นลักษณะ
สม ปโยครส มีการประกอบพร้อมกัน เป็นกิจ
อวินิพ โภคปจ จุปฏฺ าน มีการไม่แยกจากจิต เป็นผลปรากฏ
วิญ าณปทฏฺ าน มีวิญญาณ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

สีตุณ หาทิวิโรธิปจ จเยหิ รุป ปตีติ รูป.ํ ชื่อว่า รูป เพราะอรรถว่า ย่อมแตกสลาย-
เพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ มีความร้อนความเย็นเป็นต้น.

รุป ปนลก ขณ มีการแปรปรวน เป็นลักษณะ
วิกริณรส มีการกระจัดกระจาย เป็นกิจ
อพ ยากตปจ จุปฏฺ าน มีการเป็นอัพยากตธรรม เป็นผลปรากฏ
วิญ าณปทฏฺ าน มีวิญญาณ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๕. อรรถะและลักษณะของสฬายตนะ
อาเย ตโนติ อายตญ จ นยตีติ อายตน . ชื่อว่า อายตนะ เพราะอรรถวา่

ย่อมแผ่ไปซึ่งกาย (นามรูป) อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์. อายต สง สารวฏฏฺ นยตีติ
อายตน . ชื่อว่า อายตนะ เพราะอรรถว่า ย่อมนำไปสูว่ัฏฏสังสารอันยืดยาว.

อายตนลก ขณ มีอันทำวัฏฏะให้ยาวนาน เป็นลักษณะ
ทส สนาทิรส มีการเห็นเป็นต้น เป็นกิจ
วต ถุทวารภาวปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นวัตถุและทวาร เป็นผลปรากฏ
นามรูปปทฏฺ าน มีนามรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๖.-๗. อรรถะและลักษณะของผัสสะ - เวทนา
อารม มณ ผุสตีติ ผส โส. ชื่อว่า ผัสสะ เพราะอรรถว่า ย่อมถูกต้องคือกระทบอารมณ์.

ผุส สนลก ขโณ มีการกระทบอารมณ์ เป็นลักษณะ
สง ฆฏฺฏนรโส มีการประสานอารมณ์กับจิต เป็นกิจ
สง คติปจ จุปฏฺ าโน มีการไม่แยกจากจิต เป็นผลปรากฏ
สฬายตนปทฏฺ าโน มีอายตนะ ๖ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
เวทยตีติ เวทนา. ธรรมชาติใด ย่อมเสวยอารมณ์ ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า เวทนา.
อนุภวนลก ขณา มีการเสวยอารมณ์ เป็นลักษณะ
วิสยรสสม โภครสา มีการส้องเสพรสอารมณ์ เป็นกิจ
สุขทุก ขปจ จุปฏฺ านา มีสุขและทุกข์ เป็นผลปรากฏ
ผส สปทฏฺ านา มีผัสสะ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๘. อรรถะและลักษณะของตัณหา
วต ถกุาม ปริตส สตีติ ตณ หา. ชื่อว่า ตัณหา เพราะอรรถว่า ย่อมทะยาน

อยาก คอื ติดใจซึ่งวัตถุกาม. วต ถกุาม ตส สน ติ ปริตส สตีติ สต ตา
เอตายาติ ตณ หา. สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีติดใจซึ่งวัตถุกามด้วยธรรมชาตินั้น
เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ตัณหา.
เหตุลก ขณา มีความเป็นเหตุ เป็นลักษณะ
อภินน ทนรสา มีความเพลิดเพลินยิ่ง เป็นกิจ
อติต ติภาวปจ จุปฏฺ านา มีการไม่อิ่มในอารมณ์ เป็นผลปรากฏ
เวทนาปทฏฺ านา มีเวทนา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๙. อรรถะและลักษณะของอุปาทาน
อุปาทิยตีติ อุปาทาน . ชื่อว่า อุปาทาน เพราะอรรถว่า เข้าไปยึดมั่น.
ภุส อาทยิน ติ อมญุ จคาห คย หน ตีติ อุปาทานาน.ิ ธรรมเหลา่ใด ย่อมยึด

ถืออย่างแรงกล้า คือ ยึดไว้ไม่ปล่อย ฉะน้ัน ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อุปาทาน.

คหณลก ขณ มีการยึดไว้ เป็นลักษณะ
อมุญ จนรส มีการไม่ปล่อย เป็นกิจ
ตณ หาทฬ หต ตทิฏฺ ปจ จุปฏฺ าน มีตัณหาที่มีกำลังและอัตตทิฏฐิ เป็นผลปรากฏ
ตณ หาปทฏฺ าน มีตัณหา เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๐. อรรถะและลักษณะของกรรมภพ-อุปปัตติภพ
ภวติ ภาวยติ จาติ ภโว. ชื่อว่า ภพ เพราะอรรถว่า ย่อมเป็นและย่อมให้เป็น.
ภวติ เอตส มาติ ภโว. กม มเมว ภโว กม มภโว. ผลย่อมเกิดเพราะอาศัยธรรมนัน้

ฉะนั้น จึงช่ือว่า ภพ. กรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดผล ฉะนั้น จึงช่ือว่า กัมมภพ.
อุปปช ชตีติ อุปปต ติ. ภวตีติ ภโว. ธรรมใด ย่อมอุปบัติในภพใหม่ ฉะนัน้ ธรรมนั้น

ชื่อว่า อุปปัตต.ิ ธรรมใด ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ฉะนั้น ธรรมนั้น จึงชื่อว่า ภพ.
อุปปต ติ จ สา ภโว จาติ อุปปต ติภโว. ธรรมใด เข้าไปเกิดในภพใหม่ด้วย

เกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมด้วย ฉะนั้น ธรรมนั้นจึงช่ือว่า อุปปัตติภพ.
กม มกม มผลลก ขโณ มีกรรมและผลของกรรม เป็นลักษณะ
ภาวนภวนรโส มีการทำให้เกิด, ความเกิดขึ้น เป็นกิจ
กุสลากุสลาพ ยากตปจ จุปฏฺ าโน มีความเป็นกุศล อกุศล อัพยากตะ เป็นผลปรากฏ
อุปาทานปทฏฺ าโน มีอุปาทาน เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๑. อรรถะและลักษณะของชาติ
ชนน ชาต.ิ ความเกดิ ชื่อว่า ชาติ. ชายน ติ ปาตุภวน ติ ธม มา เอตายาติ ชาต.ิ
สังขารธรรมทั้งหลายยอ่มปรากฏเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมชาตินั้น ฉะนัน้ ธรรมชาติท่ีเป็น

เหตุแห่งการปรากฏเกิดขึ้นของสังขารธรรมนั้น ชื่อว่า ชาต.ิ

ตต ถ ตต ถ ภเว ป มาภินิพ พต ติลก ขณา มีการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้น ๆ เป็นลักษณะ
นิย ยาตนรสา มีการมอบให้ เป็นกิจ
อตตีภวโต อิธ อุม มุช ชนปจ จุปฏฺ านา, มีการจากภพอดีตมาโผล่ขึ้นในภพนี้ เป็นผลฯ
ทุก ขวิจิต ตต ตาปจ จุปฏฺ านา วา, หรือมีสภาพที่เต็มไปด้วยทุกข์ เป็นผลปรากฏ
อุปจิตนามรูปปทฏฺ านา มีนามรูปท่ีเกิดขึ้นครั้งแรก เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๑๒. อรรถะและลักษณะของชรา-มรณะ
ชีรณ ชรา. ความแก่ (ความคร ่าคร่า) ชื่อว่า ชรา. ชีรน ติ ชิณ ณภาว คจ ฉน ติ เอตายาติ ชรา.

สังขารธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงความแก่ โดยธรรมชาตินั้น ฉะนั้น ธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการเข้าถึง
ความแก่ของสังขารธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า ชรา.

ขน ธปริปากลก ขณา มีความแก่แห่งขันธ์ เป็นลักษณะ
มรณูปนยนรสา มีการนำเข้าไปหาความตาย เป็นกิจ
โยพ พนวินาสปจ จุปฏฺ านา มีความพนิาสแห่งวัยหนุ่มสาว เป็นผลปรากฏ
ปริปจ จมานรูปปทฏฺ านา มีรูปที่กำลังแก่ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
มรียเต มรณ . ความตาย ชื่อว่า มรณะ. มรน ติ สต ตา เอเตนาติ มรณ . สตัว์ทั้งหลายย่อมตาย

โดยอาศัยธรรมชาตินั้น ฉะนั้น ธรรมชาติเป็นเหตุแห่งการตายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่า มรณะ.
จุติลก ขณ มีการเคล่ือนจากภพ เป็นลักษณะ
วิโยครส มีการพรากไป เป็นกิจ
วิป ปวาสปจ จุปฏฺ าน มีการไม่อยู่ในภพเก่า เป็นผลปรากฏ
ปริภิช ชมานนามรูปปทฏฺ าน มีนามรูปที่กำลังดับ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะและลักษณะของความโศก
โสจน โสโก. ความเศร้าโศก ชื่อว่า โสกะ.
โสจน ติ จิต ตปรฬิาห คจ ฉน ติ เอเตนาติ โสโก. สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าโศก

เข้าถึงความเดือดร้อนแห่งจิต โดยอาศยัธรรมชาตินั้น ฉะนั้น ธรรมชาติที่เป็น
เหตุแห่งความเศร้าโศก เดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่า โสกะ.

อน โต นิชฌายนลก ขโณ มีการเผาไหม้ภายใน เป็นลักษณะ
เจตโส ปรินชิฌายนรโส มีการเผารนใจ เป็นกิจ
อนุโสจนปจ จุปฏฺ าโน มีความโศกเนือง ๆ เป็นผลปรากฏ
โทสจิต ตุป ปาทปทฏฺ าโน มีโทสจิตตุปบาท เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะและลักษณะของปริเทวะ
ปริเทวน ปริเทโว. การร้องไห้คร ่าครวญ ชื่อว่า ปริเทวะ.
ต ต ปวต ตึ ปริกติ เตต วา เทวน ติ กน ทน ติ เอเตนาติ ปริเทโว. สัตว์ทั้งหลาย

รำพันถึงเรื่องราวต่าง ๆ แลว้ร้องไห้โดยอาศัยธรรมชาตินั้น ฉะนั้น ธรรมชาติ
ที่เป็นเหตุแห่งการรำพัน ร้องไห้ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่า ปริเทวะ.

ลาลป ปนลก ขโณ มีการพิไรร ่า เป็นลักษณะ
คุณโทสปริกติ ตนรโส มีการรำพันถึงคุณและโทษ เป็นกิจ
สม ภมปจ จุปฏฺ าโน มีความวุ่นวายไม่ตั้งมั่น เป็นผลปรากฏ

โทสจิต ตชมหาภูตปทฏฺ าโน มีมหาภูตรูปที่เกิดจากโทสมูลจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะและลักษณะของทุกข์กาย
ทุก ขยตีติ ทุก ข . ชือ่ว่า ทุกข์ พราะอรรถว่า ทำให้ลำบาก อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า

ทุกข์ เพราะอรรถว่า ย่อมขุด ๒ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งอุปปาทะและฐีติ.
ทุกจุ ฉิต หุต วา กายิกสุข ขณตีติ ทกุ ข . ทุก ขมน ติ วา ทุก ข . ธรรมชาติใด เป็นสภาพที่

น่าเกลียดและขุดเสียซึ่งความสุข ฉะนัน้ ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ทุกข์. หรอื สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมอดทนได้ยากต่อเวทนาใด ฉะนั้น เวทนานั้นชื่อว่า ทุกข์.

กายป ปฏปิีฬนลก ขณ , มีการเบียดเบียนกาย เป็นลักษณะ,
อนิฏฺ โผฏฺ พ พานุภวนลก ขณ วา หรือ มีการเสวยโผฏฐัพพะที่ไม่ดี เป็นลักษณะ
ทุป ปญ าน โทมนส สกรณรส มีการทำให้เกิดโทมนัสแก่ผู้มีปัญญาทราม เป็นกิจ
กายิกาพาธปจ จุปฏฺ าน มีอาพาธทางกาย เป็นผลปรากฏ
กายปสาทปทฏฺ าน มีกายปสาทรูป เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะและลักษณะของโทมนัส-อุปายาส
ทุม มนส ส ภาโว โทมนส ส . ภาวะแห่งใจที่ไม่ดี ชื่อว่า โทมนัส.  
จิต ตปีฬนลก ขณ , มีการเบียดเบียนจิต  เป็นลักษณะ
มโนวิฆาตรส มีการทรมานใจ  เป็นกิจ
มานสพ พาธิปจ จุปฏฺ าน มีการไม่สบายใจ  เป็นผลปรากฏ 
หทยวต ถุปทฏฺ าน มีหทยวัตถุ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

ภุโส อายาโส อุปายาโส.  ความคับแค้นใจอย่างมาก (ลำบากใจอย่างหนัก) ชื่อว่า  อุปายาส.
จิต ตปริทหนลก ขโณ มีการเผาจิตอย่างหนัก เป็นลักษณะ
นิต ถุนนรโส มีการทอดถอนใจ  เป็นกิจ
วิสาทปจ จุปฏฺ าโน มีการขาดกำลังกายใจ เป็นผลปรากฏ
หทยวต ถุปทฏฺ าโน มีหทยวัตถุ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ลักษณะของอัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ยัมปิจฉังนลภตติัมปทิุกข์
อนิฏฺ สโมธานลก ขโณ มีการประชุมลงซึ่งสิ่งไม่น่าปรารถนา เป็นลักษณะ
จิต ตวิฆาตกรณรโส มีการทำความพิฆาตจิต เป็นกิจ
อนต ถภาวปจ จุปฏฺ าโน มีภาวะที่ไร้ประโยชน์ เป็นผลปรากฏ
ชาติปทฏฺ าโน มีชาติ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
อิฏฺ วต ถุวิโยคลก ขโณ มีการพลัดพรากจากวัตถุที่น่าปรารถนา เป็นลักษณะ
โสกุป ปาทนรโส มีการให้เกิดขึ้นแห่งความโศก เป็นกิจ
พ ยาสนปจ จุปฏฺ าโน มีความฉิบหาย เป็นผลปรากฏ
ชาติปทฏฺ าโน มีชาติ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
อลพ ภเนย ยวต ถุอิจ ฉนลก ขณา มีความอยากได้ในวัตถุที่ไม่พึงได้ เป็นลักษณะ
ตป ปริเยสนรสา มีการแสวงหาสิ่งนั้น เป็นกิจ
เตส อป ปต ตปิจ จุปฏฺ านา มีความไม่สำเร็จแห่งสิ่งเหล่านั้น เป็นผลปรากฏ
ชาติปทฏฺ านา มีชาติ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อริยสัจ ๔
ธรรมที่แสดงได้ยาก

และแทงตลอดได้แสนยาก



อรรถะและลักขณาทิจตุกกะของอริยสัจ ๔
ยส มา ปเนตานิ พุท ธาทโย อริยา ปฏิวิช ฌน ติ, ตส มา อริยสจ จานีติ วุจ จน ต.ิ

ก็เพราะพระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมแทงตลอดสัจจะเหล่านั้น ฉะนัน้
สัจจะเหล่านั้น จึงตรัสเรียกว่า อริยสัจจะ.

อปิจ อริยส ส สจ จานีตปิิ อริยสจ จาน.ิ อีกอยา่งหนึ่ง ชือ่ว่า อริยสัจ เพราะอรรถว่า
เป็นสัจจะของพระอริยะ ดังนี้บ้าง. อถวา เอเตส อภิสม พุท ธต ตา อริยภาวสิท ธิโตปิ
อริยสจ จาน.ิ อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า อริยสัจ เพราะความที่อริยสัจเหล่านัน้ อันพระอริยะ
ตรัสรู้แล้วบ้าง เพราะความสำเร็จโดยความเป็นอริยะบ้าง.

อปิจ โข ปน อริยานิ สจ จานตีิปิ อริยสจ จาน.ิ อีกอย่างหนึ่งแล ชื่อว่า อริยสัจ
แม้เพราะอรรถว่า เป็นสัจจะอันประเสริฐ. อริยานีติ อตานิ อวิตถานิ อวิส วาทกานีต ยต โถ.
คำว่า อริยะนี้ มีอธิบายว่า เป็นของแท้ เป็นของไม่ผิด ไม่เป็นของคลาดเคลื่อน.

(อฏฺ . อภิ. วิ. สัจจวิภังค ์๗๗/๒๙๕)



๑. อรรถะและลักษณะของทุกขอริยสัจ
อิธ ทุ อิติ อย สท โท กุฉิเต ทิส สติ. ข สท โท ปน ตุจ เฉ. ในบทว่า ทุก ข นี้

ศัพท์ว่า ทุ นี้ย่อมแสดงความน่าเกลียด. ส่วนศัพท์ว่า ข ย่อมปรากฏในความว่างเปล่า.
ปฐมสจ จ กุจ ฉิต อเนกูปท ทวาธิฏฺ านโต, ก็สัจจะที่ ๑ นี้ ชื่อว่า กุจ ฉิต - น่าเกลียด
เพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปัทวะมิใช่น้อย. ตุจ ฉ พาลชนปริกป ปิตธุวสภุสขต ตภาววิรหิตโต. ชื่อว่า
ตุจ ฉ - ว่างเปล่า เพราะเว้นจากความยั่งยืน ความงาม ความสุขและความเป็นอตัตา
ที่ชนพาลคิดกัน. ตส มา กุจ ฉิตต ตา จ ตุจ ฉต ตา จ ทุก ขน ติ วุจ จติ. เพราะฉะนัน้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ทุก ข เพราะเป็นของน่าเกลียด และเป็นของว่างเปล่า.

พาธนลก ขณ มีการเบียดเบียน เป็นลักษณะ
สน ตาปนรส มีการให้เร่าร้อน เป็นกิจ
ปวต ติปจ จุปฏฺ าน มีความเป็นไป เป็นผลปรากฏ
สมุทยปทฏฺ าน มีสมุทัย เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

(อฏฺ . อภ.ิ วิ. สัจจวิภงัค์ ๗๗/๒๙๔)



๒. อรรถะและลักษณะของสมุทัยอริยสัจ
ส อิติ จ อย สท โท ส โยค ทีเปติ. ศัพท์ว่า ส น้ี ในคำว่า สมทุย นี้ ย่อมแสดง

การประกอบพร้อม. อุ อิติ อย สท โท อุป ปต ตึ ทีเปติ. ศัพท์ว่า อุ นี้ ย่อมแสดงความเกิดขึ้น.
อย สท โท ปน การณ ทีเปติ. ส่วนศัพท์ว่า อย ย่อมแสดงถึงเหตุ. อทิญ จาปิ

ทุติยสจ จ อวเสสปจ จยสมาโยเค สติ ทุก ขส สุป ปต ติการณ . ก็เมื่อมีการประกอบดว้ยปัจจัยที่เหลือ
สัจจะที่ ๒ แม้นี้ ก็เป็นเหตุคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข.์ อิติ ทุก ขส ส ส โยเค อุป ปต ติการณต ตา
ทุก ขสมทุยน ติ วุจ จต.ิ เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ทุก ขสมทุย เพราะความที่
สัจจะที่ ๒ นี้ เป็นเหตุเกิดในการประกอบแห่งทุกข์.

ปภวลก ขณ มีเหตุเป็นแดนเกิด เป็นลักษณะ
อนุปจ เฉทกรณรส มีการไม่เข้าไปตัด เป็นกิจ
ปลิโพธปจ จุปฏฺ าน มีความกังวล เป็นผลปรากฏ
ทุก ขปทฏฺ าน มีทุกข์ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. อรรถะและลักษณะของนิโรธอริยสัจ
ตตยิสจ จ ปน ยส มา นิ สท โท อภาว , โรธ สท โท จ จารก ทีเปต.ิ อนึ่ง สจัจะที่ ๓

เพราะศัพท์ว่า นิ ย่อมแสดงความไม่มี และศัพท์ว่า โรธ ย่อมแสดงถึงผู้ท่องเที่ยว. ตส มา อภาโว
เอต ถ ส สารจารกสง ขาตส ส ทุก ขโรธส ส สพ พคติสุญ ต ตา. เพราะฉะนั้น ในสัจจะที่ ๓ นี้ จึงได้แก่
ความไม่มีการท่องเที่ยวไปแห่งทุกข์ กล่าวคือ การท่องเที่ยวไปในสังสาร เพราะว่างจากคติทั้งปวง.

สมธิคเต วา ตส มึ ส สารจารกสง ขาตส ส ทุก ขนิโรธส ส อภาโว โหติ ตป ปฏิปก ขต ตาปิ
ทุก ขนิโรธน ติ วุจ จต.ิ อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพระโยคาวจรบรรลุสัจจะที่ ๓ นั้นแลว้ ความไม่มีการ
ท่องเที่ยวไปแห่งทุกข์ กล่าวคือ การท่องเที่ยวไปในสังสาร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ทุก ขนิโรธ 
เพราะเป็นปฏิปักษ์ ต่อการท่องเที่ยวไปนั้น. ทุก ขส ส วา อนุป ปาทนิโรธปจ จยต ตา ทุก ขนิโรธน ต.ิ
อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทุกขนิโรธ เพราะเป็นปัจจัยแก่ความไม่เกิด คือ ความดับสนิทแห่งทุกข์.

สน ติลก ขณ มีความสงบ เป็นลักษณะ (อฏฺ . อภิ.วิ. ๗๗/๒๙๕)
อจตุิรส มีการไม่เคล่ือน เป็นกิจ
อนิมิต ตปจ จุปฏฺ าน มีการไม่มีนิมิต เป็นผลปรากฏ
อปทฏฺ าน ไม่มี เหตุใกล้ให้เกิด
มค คสม ปาปกเหตุ มีมรรค เป็นเหตุให้ถึง



๔. อรรถะและลักษณะของมรรคอริยสัจ
จตุต ถสจ จ ปน ยส มา เอต ทุก ขนิโรธ คจ ฉติ อารม มณวเสน ตทภมิุขีภตูต ตา,

ปฏิปทา จ โหติ ทุก ขนิโรธป ปต ติยา, ตส มา ทุก ขนิโรธคามนิีปฏิปทาติ วุจ จติ.
อนึ่ง สัจจะที่ ๔ นี้ ย่อมดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ เพราะมุ่งหนา้ต่อพระนิพพานนั้น

ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์และเป็นปฏิปทา เพื่อถึงความดับทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า
ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทา. (อฏฺ . อภิ. วิ. ๗๗/๒๙๕)

นิย ยานลก ขณ มีการเป็นยานนำออก เป็นลักษณะ
กิเลสป ปหานกรณรส มีการทำการละกิเลส เป็นกิจ
วุฏฺ านปจ จุปฏฺ าน มีการออก เป็นผลปรากฏ
นิโรธปทฏฺ าน มีนิโรธ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



กม ม อกณ ห อสุก ก 
อกณ หอสุก กวิปาก กม มก ขยาย ส วต ตติ
กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาว 

ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
(ได้แก่  โพชฌงค์ ๗ และ  อรยิมรรคมีองค์ ๘)



อรรถะและลักขณาทิจตุกกะของโพชฌงค์ ๗
เกนฏฺเ น  โพช ฌง คา.  ชื่อว่า  โพชฌงค์  เพราะอรรถว่าอะไร ?
โพธาย ส วต ตน ตีติ โพช ฌง คา. ชื่อว่า  โพชฌงค์  เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้
พุช ฌน ตีติ  โพช ฌง คา. ชื่อว่า  โพชฌงค์  เพราะย่อมตรัสรู้
อนุพุช ฌน ตีติ  โพช ฌง คา. ชื่อว่า  โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ไปตามลำดับ
ปฏิพุช ฌน ตีติ  โพช ฌง คา  ชื่อว่า  โพชฌงค์  เพราะตรัสรู้เฉพาะ
สม พุช ฌน ตีติ  โพช ฌง คา   ชื่อว่า  โพชฌงค์  เพราะตรัสรู้พร้อม
ปสต โถ สุน ทโร วา โพช ฌง โค สม โพช ฌง โค  

องค์แห่งความตรัสรู้อันประเสริฐด้วย  ดีงามด้วย  จึงชื่อว่า  สัมโพชฌงค.์ 



๑. อรรถะและลักษณะของสติสัมโพชฌงค์
สรณฏฺเ น  สต.ิ ชื่อว่า  สติ  เพราะอรรถว่า  ระลึกได้.

อุปฏฺ านลก ขณา มีการทำให้ปรากฏ  เป็นลักษณะ
อปิลาปนลก ขณา  วา หรือมีการไม่เลอะเลือน  เป็นลักษณะ
อสม โมสนรสา มีการไม่หลงลืม  เป็นกิจ
โคจราภิมุขีภาวปจ จุ านา มีอันมุ่งหน้าต่ออารมณ์  เป็นผลปรากฏ
ถิรสญ าปทฏฺ านา มีสัญญาที่มั่นคง  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๒. อรรถะและลักษณะของธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
จตุสจ จธม เม  วิจินตีติ  ธม มวิจโย.

ชื่อว่า  ธรรมวิจยะ  เพราะค้นหาสัจจธรรม  ๔.

ปวิจยลก ขโณ มีการเลือกเฟ้น  เป็นลักษณะ
โอภาสนรโส มีการส่องสว่าง  เป็นกิจ
อสม โมหปจ จปุฏฺ าโน มีความไม่หลง  เป็นผลปรากฏ
สมาธปิทฏฺ าโน มีสมาธิ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๓. อรรถะและลักษณะของวิริยสัมโพชฌงค์
วีรภาวโต วิธินา อีรยิตพ พโต จ วิริย .

ชื่อว่า วิริยะ เพราะภาวะแห่งความกล้าและดำเนินไปตามวิธี.

ปค คหณลก ขณ มีการประคองไว้  เป็นลักษณะ
อุปต ถม ภนรส มีอันค ้าจุนไว้  เป็นกิจ
อโนสีทนปจ จปุฏฺ าน มีการไม่ย่อหย่อน เป็นผลปรากฏ
ส เวคปทฏฺ าน มีความสลดใจ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๔. อรรถะและลักษณะของปีตสิัมโพชฌงค์
ปีณยตีติ ปีติ. ชื่อว่า ปีติ เพราะอิ่มเอิบ.

ผรณลก ขณา ตุฏฺ ลก ขณา วา มีการแผ่ซ่านไป หรือมีความยินดี เป็นลักษณะ
กายจิต ตาน ปีณนรสา มีการทำกายและจิตให้เอิบอิ่ม เป็นกจิ
เตส เยว โอทค คยปจ จุปฏฺ านา มีการทำกายและจิตนั่นแหละให้ฟูขึ้น เป็นผลฯ
เสสขน ธต ตยปทฏฺ านา มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือ เป็นเหตุใกล้ใหเ้กิด



๕. อรรถะและลักษณะของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
กายจิต ตทรถป ปส สม ภนโต  ปส สท ธิ. 

ชื่อว่า  ปัสสัทธิ  เพราะระงับความกระวนกระวายแห่งกายและจิต.
อุปสมลก ขณา มีความสงบ  เป็นลักษณะ
กายจิต ตทรถมท ทนรสา มีการย ่ายีความกระวกนกระวายกายและจิต  เป็นกิจ
กายจิต ตาน  อปรผิน - มีความเย็น   อันเกิดจากความไม่ดิ้นรนแห่ง-
ทนสีติภาวปจ จุปฏฺ านา กายและจิต  เป็นผลปรากฏ
กายจิต ตปทฏฺ านา มีนามกายและจิต  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๖. อรรถะและลักษณะของสมาธสิัมโพชฌงค์
สมาธานโต สมาธ.ิ ชื่อว่า สมาธิ เพราะความตั้งมั่น.

อวเิขปลก ขโณ มีความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นลักษณะ
อวสิารลก ขโณ วา หรือมีการไม่ซ่านออก เป็นลักษณะ
จิต ตเจตสิกาน สม ปิณ ฑนรโส มีการรวบรวมจิตเจตสิกไว้ เป็นกิจ
จิต ตฏฺ ตปิจ จปุฏฺ าโน มีการตั้งอยู่แห่งจิต เป็นผลปรากฏ
สุขปทฏฺ าโน มีความสุข เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



๗. อรรถะและลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อช ฌุเปก ขนโต อุเปก ขา ชื่อว่า  อุเบกขา  เพราะความเพ่งเฉย.

ปฏสิง ขานลก ขณา มีการพิจารณา  เป็นลักษณะ
สมวาหิตลก ขณา  วา หรือมีการนำไปอย่างสม ่าเสมอ  เป็นลักษณะ
อูนาธิกนิวารณรสา มีการห้ามความหย่อนไปและความยิ่งไป เป็นกิจ
ปก ขปาตุปจ เฉทนรสา วา หรือมีการตัดขาดในการเป็นฝักฝ่าย  เป็นกิจ
มช ฌต ตภาวปจ จุ านา มีความเป็นกลาง  เป็นผลปรากฏ
สม ปยุต ตปทฏฺ านา มีสัมปยุตธรรม  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ลักขณาทิจตุกกะของไตรสิกขา, อรรถะและลักษณะของศีล
สลนฏฺเ น  สีล ชื่อว่า  ศีล  เพราะอรรถว่า  เป็นสีลนะ

สีลนะแบ่งเป็น  ๒  ประการ  คือ  
๑. สมาธาน – ตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจา  ไม่ให้กระจัดกระจาย  
๒. อุปธารณ  - เข้าไปทรงไว,้  รองรับ,  เป็นท่ีตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย

สีลนลก ขณ มีสีลนะ คือ สมาธาน และอุปธารณ  เป็นลักษณะ
ทุส สีล ยวิท ธ สนรส มีการกำจัดความทุศีล  เป็นกิจจรส
อนวช ชรส   วา หรือมีความไม่มีโทษ เป็นสัมปัตติรส
โสเจย ยปจ จุปฏฺ าน มีความสะอาด  เป็นผลปรากฏ
หิโรต ตป ปปทฏฺ าน มีหิริและโอตตัปปะ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



อรรถะและลักษณะของสมาธิ
สมาธานฏฺเ น สมาธิ. ชื่อว่า สมาธิ เพราะอรรถว่า เป็นสมาธานะ.
เอการม มเณ จิต ตเจตสิกกาน สม สม มา จ อาธาน , ปนน ติ วุต ต โหติ.
คือ ความตั้งมั่นอยา่งสม ่าเสมอและโดยชอบ ในอารมณ์เดียวแห่งจิตเจตสิกทั้งหลาย

อธิบายว่า เป็นความดำรงมั่นอยู่ หรือจิตและเจตสิกไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กระจัดกระจาย ตั้งอยู่
ได้โดยสม ่าเสมอ และโดยชอบในอารมณ์เดียว ด้วยอานุภาพแห่งสมาธานะ.

อวเิขปลก ขโณ มีความไม่ฟุ้งซ่าน  เป็นลักษณะ
วิก เขปวิท ธ สนรโส มีการกำจัดความฟุ้งซ่าน  เป็นกิจ
อวกิม ปนปจ จุปฏฺ าโน มีความไม่หวั่นไหว  เป็นผลปรากฏ

“สุขิโน  จิต ต สมาธิยตี” ติ- ส่วนเหตุใกล้ให้เกิดของสมาธินั้น  คือ  ความสุข -
วจนโต ปน สุขมส ส ปทฏฺ าน เพราะมีพระบาลีว่า “จิตของผู้มีความสุข  ย่อมตั้งมั่น”  



อรรถะและลักษณะของญาณ คือ ปัญญา
ยถาสภาวสามญ ลกขณวเสน ธม เม ชานาตีติ าณ . ชื่อว่า ญาณ เพราะอรรถว่า รู้ธรรม

ทั้งหลาย ด้วยอำนาจสภาวะลักษณะและสามัญญลกัษณะ ตามความเป็นจริง.
าณญ จ นาม สภาวปฏิเวธลก ขณ - ชื่อว่า  ญาณ  มีการแทงตลอดสภาวะ -

อก ขลิตปฏิเวธลก ขณ   วา- หรือมีการแทงตลอดไม่ผิดพลาด เป็นลักษณะ-
กุสลิส สาสขิต ตอุสุ  ปฏิเวโธ วิย. เหมือนยิงด้วยลูกศร  อันนายขมังธนูผู้ฉลาดยิงไปแล้ว.
วิสโยภาสนรส  ปทีโป วิย.    มีการส่องสว่างซึ่งอารมณ์ เป็นกิจ เหมือนดวงประทีปส่องสว่าง ฉะนั้น
อสม โมหปจ จุปฏฺ าน - มีความไม่หลง  เป็นผลปรากฏ-
อรญ คตสุเทสโก  วิย. เหมือนผู้ชำนาญในทางป่า  ฉะนั้น.
“สมาหิโต  ภิก ขเว ภิก ขุ- มีสมาธิ  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด ตามพระบาลีว่า-
ยถาภูต   ปชานาตี” ต-ิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจตั้งมั่นแล้วย่อม-
วจนโต  สมาธปิทฏฺ าน . รู้ตามความเป็นจริง.



อรรถะและลักษณะของธุดงค์
เตน เตน สมาทาเนน ธุตกิเลสต ตา ธุตส ส ภิก ขุโน อง คานิ กิเลสธุนนโต วา

ธุตน ติ ลท ธโวหาร าณ อง ค เอเตสน ติ ธุตง คานิ. ชื่อว่า ธุดงค์ เพราะอรรถว่า
เป็นองค์แห่งผู้กำจัด เพราะกำจัดกิเลสด้วยสมาทานนั้น ๆ. หรือเพราะอรรถว่า มีญาณ
ที่ได้โวหารว่า ธุตะ เพราะกำจัดกิเลสเป็นองค์. อถวา ธุตานิ จ ตานิ ปฏปิก ขาน 
ธุนนโต อง คานิ จ ปฏิปต ติยาติปิ ธุตง คานิ. อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ธุดงค์ เพราะ
อรรถว่า ธุตะเหล่านั้นด้วย. ชื่อว่า เป็นองค์ เพราะกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยการ
ปฏิบัติด้วย. (ขุ. มหา. ๖๕/๔๕๖)

สมาทานเจตนาลก ขณาน มีเจตนาเครื่องสมาทาน เป็นลักษณะ
โลลุป ปวิท ธ สนรส มีการกำจัดความอยากได้ เป็นกิจ
อโลลุป ปภาวปจ จุปฏฺ าน มีความไม่อยากได้ เป็นผลปรากฏ
อป ปิจ ฉตาทิอริยธม มปทฏฺ าน มีอริยธรรมมีความมักน้อยเป็นต้น เป็นเหตุใกล้ให้เกิด



ลักษณะของมรรคมีองค์ ๘
สม มา  ทส สนลก ขณา สัมมาทิฏฐิ คือ  ปัญญาเจตสิก  มีการเห็นโดยชอบ  เป็นลักษณะ
สม มา  อภินิโรปนลก ขโณ สัมมาสังกัปปะคือวิตกเจตสิก มีการยกสัมปยุตตธรรมขึ้นโดยชอบ เป็นลักษณะ
สม มา  ปริค คหลก ขณา สัมมาวาจาคือสัมมาวาจาเจตสิก มีการกำหนดถือเอาโดยชอบ เป็นลักษณะ
สม มา  สมฏฺุ าปนลก ขโณ สัมมากมัมันตเจตสิก  มีการให้การงานตั้งขึ้นด้วยดีโดยชอบ   เป็นลักษณะ
สม มา  โวทานลก ขโณ สัมมาอาชีวะคือสัมมาอาชีวเจตสิก  มีอาชีวะผ่องแผ้วโดยชอบ เป็นลักษณะ
สม มา  ปค คหลก ขโณ สัมมาวายามะคือวิริยเจตสิก มีความเพียรประคองไว้โดยชอบ เป็นลักษณะ
สม มา  อุปฏฺ านลก ขณา สัมมาสติ  คือ  สติเจตสิก   มีการให้ปรากฏโดยชอบ เป็นลักษณะ
สม มา  สมาธานลก ขโณ สัมมมสมาธิ คือ เอกัคคตาเจตสิก  มีการตั้งใจมั่นโดยชอบ เป็นลักษณะ

ทางนั้นชื่อว่า เป็นทางตรง ทิศนั้นชื่อว่า ไม่มีภัย รถชื่อว่า ไม่มีเสียงดัง ประกอบด้วยล้อคือธรรม
หิริเป็นฝาของรถนั้น สติเป็นเกราะกั้นของรถนั้น เรากล่าวธรรมมสีัมมาทิฏฐินำหน้าว่า เป็นสารถี

ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใด จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เขาย่อมไปในสำนักพระนิพพานด้วยยานนี้แหละ.
(อัจฉราสตูร ส . สคา.)
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