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ข้อสอบข้อเขียนพระอภิธรรม  ภาคเรียนท่ี ๑, ๒  ปกีารศึกษา ๒๕๔๓-๕๕ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  จูฬอาภิธรรมิกะเอก 
สอบวันเสาร์ท่ี...... มิถุนายน/ธันวาคม พ.ศ. ๒๕.... 

วิชา : ธัมมสังคณปีกรณ์     ๑๐ ข้อ  ๑๐๐  คะแนน   เวลา  ๔  ชม. 

ข้อ ๑  
๑. จงแสดงอารัมภกถา แสดงเหตุแห่งการเกิดขึ้นของพระอภิธรรม พร้อมบาลีและค าแปล? 46/1, 52/1, 53/2,  
๑. ก. จงแสดงอารัมภกถา แสดงเหตุแห่งการเกิดขึ้นของพระอภิธรรม ? 53/1, 54/1 พร้อมท้ังบาลีและค า

แปลมาท้ังหมด ? 48/1 มาท้ังหมด ? 44/2 (เฉพาะค าแปล)? 43/1  

ตอบ ก. แสดงคาถาอารัมภบท  พร้อมบาลีและค าแปล 

๑. ปริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ปณฺฑุกมฺพลนามเก 

สิลาสเน  สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว  ยุคนฺธเร ฯ 

๒. จกฺกวาฬสหสฺเสหิ   ทสหาคมฺม  สพฺพโส 

สนฺนิสินฺเนน  เทวาน  คเณน  ปริวาริโต ฯ 

๓. มาตร   ปมุข    กตฺวา ตสฺสา  ปญฺญาย  เตชสา 

อภิธมฺมกถามคฺค  เทวาน   สมฺปวตฺตยิ ฯ 

๑. พระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาสน์ ซึ่งส าเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปัณฑุกัมพล ที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้
ทองหลาง ทรงพระศิริโสภาคย์ ประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธร 

๒. เทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาล ได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบ 

๓. พระพุทธองค์ทรงกระท าสันตุสิตเทวบุตร ซึ่งเคยเป็นพุทธมารดา ให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรหม
ทั้งหลายเหล่านั้น  แล้วทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ แก่เทพยดาและพรหมเหล่านั้น ติดต่อกันตลอดพรรษกาล  
ด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญญุตญาณ  
 

๑. ข. เหตุปรากฏเกิดขึ้นของพระอภิธรรม ๓ อย่างน้ัน คืออะไรบ้าง ? 44/2 

ตอบ ข. เหตุปรากฏขึ้นของพระอภิธรรม ๓ อย่างนี้ คือ 

๑.ทูเรนิทาน  ต้นเหตุที่ไกล ได้แก่ การที่ได้พุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงชาติที่เป็น
เสตเกตุเทวบุตรในดุสิตเทวโลก 

๒. อวิทูเรนิทาน  ต้นเหตุไม่ใกล้ไม่ไกล ได้แก่ ชาติที่เป็นเสตเกตุเทวบุตร จนถึงส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ขณะที่ประทับที่โพธิบัลลังก์ 

๓. สันติเกนิทาน  ต้นเหตุที่ใกล้ ได้แก่ การแสดงพระอภิธรรมในเทวโลก  
 

๑. ก. ปัญจมหาบริจาค ๕ มีอะไรบ้าง ? แสดงพร้อมความหมาย? 50/2  
ตอบ  ก. ปัญจมหาบริจาค ๕ พร้อมความหมาย     
 

๑. ก. นับจากพระชาติท่ีเป็นพระสุเมธดาบสเป็นต้นมา จนถึงพระชาติท่ีเป็นพระเวสสันดรน้ัน พระองค์ได้
ทรงกระท าความดีอะไรบ้าง และการกระท าเช่นน้ันเพื่อให้ได้มาซ่ึงอะไร? คืออะไรบ้าง? 55/2(ก)  
บอกมาพร้อมความหมาย 43/2, 47/2, 48/2, 52/2  
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ตอบ ก. นับจากพระชาติที่เป็นพระสุเมธดาบสเป็นต้นมาจนถึงพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรนั้น พระองค์ทรงสร้าง
บารม ี๓๐ ทัศ  มีทานบารมี  ทานอุปบารมี  ทานปรมัตถบารมี  เป็นต้น  ทรงมหาบริจาค ๕ ประการ คือ  

๑. ธนบริจาค  การสละทรัพย์สิน เงินทอง และฐานะ ปเทสราชา เอกราชา จักรวรรดิราชา 

๒. ปุตตบริจาค  การให้บุตรธิดาเป็นทาน 

๓. ภริยบริจาค  การให้ภริยาเป็นทาน 

๔. อังคบริจาค  การให้อวัยวะเป็นทาน 

๕. ชีวิตบริจาค  การสละชีวิตให้เป็นทาน   
เพื่อให้ได้มาซึ่งจรยิ ๓ คือ 

๑. โลกัตถจริย  การปฏิบัติเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายในโลกได้รับความสุข 

๒. ญาตัตถจริย  การปฏิบัติเพื่อให้ญาติทั้งหลายได้รับความสุข 

๓. พุทธัตถจริย  การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณ 
 

๑. ข. พระอภิธรรมท่ีพระพุธองค์ทรงแสดงตลอดพรรษากาลน้ัน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท? คืออะไรบ้าง ? 
43/1ส(1), 43/2, 48/2, 52/2, 54/1, 55/2 

ตอบ ข. พระอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดพรรษากาลนั้น  แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

๑. ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่หมู่เทพยดา อินทร์ พรหม ทั้งหลายนั้น ชื่อว่า วิตถารนัย เพราะการแสดงนั้นพิสดารมาก 

๒. ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระสารีบุตร  ที่ป่าไม้จันทน์นั้น ชื่อว่า สังเขปนัย เพราะการแสดงนั้นย่อมาก 

๓. พระอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดงแก่ศิษยานุศิษย์ ๕๐๐ องค์ ที่เคยเป็นค้างคาว มาแต่อดีตชาตินั้น ชื่อว่า 
นาติวิตถารนาติสังเขปนัย เพราะการแสดงนั้นเป็นกลางไม่พิสดารและไม่ย่อ  

 

๑. ก. ค าวา่มาตกิา คืออะไร ได้แก่อะไร และมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง แสดงมาพร้อมด้วยความหมาย ? 50/1  
ข. จงแสดง วจนัตถะของมาตกิา และมาติกาโชตกิะ ฯ 50/1 

ตอบ ก. ค าว่า มาติกา นั้น คือ อุทเทส เป็นการแสดงโดยย่อเหมือนกับสารบาญ ได้แก่ ติกมาติกาบท ๖๖ 
ทุกมาติกาบท ๒๘๔ รวมเป็น  ๓๕๐ บทนัน้เอง  และ 

ข. วจนัตถะของค าว่า มาตกิา คือ มาตา วยิาติ = มาติกา. บทเหล่าใดเหมือนแม่ หรือเหมือนคลองส่งน้ า 
ฉะนั้น  บทเหล่านั้น ชื่อว่า มาติกา ได้แก่  กุสลา ธมมา  เปน็ต้น 

(*) วจนัตถะของ มาตกิาโชติกะ คือ มาติก  โชเตตีต ิ= มาติกาโชติโก คัมภีร์ใด ย่อมท ามาติกาบทมี  กุสลา 
ธมฺมา. เป็นตน้ให้สว่าง  ฉะนัน้ คัมภีร์นั้นชื่อว่า  มาติกาโชติกะ หรือ มาติกาย  โชติโก = มาติกาโชติโก ค าภีร์ที่ท าให้
สว่างรุ่งเรืองในมาตกิาบท  มีกุสลา ธมฺมา  เป็นตน้ ชื่อว่า มาติกาโชตกิะ 
 

๑. ข. จงแสดงวจนัตถะของ  มาติกาโชตกิะ และ มาตกิาโชติกะหมายความวา่อยา่งไร? 53/2, 55/2(2ก) 

ตอบ ข.  วจนัตถะของ มาติกาโชตกิะ คือ มาตกิ  โชเตตตีิ = มาติกาโชติโก คัมภีร์ใด ย่อมท ามาตกิาบทมี  กุสลา 
ธมฺมา. เปน็ต้นให้สว่าง  ฉะนั้น คัมภีร์นั้นชื่อว่า มาตกิาโชติกะ หรือ มาติกาย  โชติโก = มาตกิาโชติโก ค าภีร์ที่ท าให้
สว่างรุ่งเรืองในมาตกิาบท มีกุสลา ธมฺมา เปน็ต้น ชื่อว่า มาตกิาโชติกะ  และ มาติกาโชติกะ หมายความว่าเป็นปกรณ์
ที่แสดงการจ าแนกเนื้อความพร้อมทั้งอธิบายในมาตกิาบทมี  กุสลา ธมฺมา เป็นตน้ ให้สว่างนั้นเอง 
 

๒. ก. มาติกาโชติก หมายความว่าอย่างไร ให้อธิบายพร้อมกับยกวจนัตถะขึ้นแสดงด้วย? 48/2 
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ตอบ ก. มาติกาโชติก หมายความว่า เป็นปกรณ์ที่แสดงจ าแนกเนื้อความพร้อมทั้งอธิบายในมาติกาบท มีกุสลา 
ธมฺมา เป็นต้นให้สว่าง  อธิบายว่า ติกบท ๖๖ บท  มีกุสลา ธมฺมา เป็นต้น  ทุกบท ๒๐๐ บท มีเหตู ธมฺมา เป็นต้น 
เหล่านี้ชื่อว่า มาติกา แต่ผู้ที่ได้ฟังได้อ่าน มาติกาเหล่านี้ หาใช่จะมีความรู้ใน มาติกาไม่ เพียงแต่เป็นธัมมัสสวนากุศล
เท่านั้น ไม่รู้ถึงรสธรรม แต่ผู้ที่ได้อ่านและได้ศึกษาปกรณ์นี้แล้วย่อมสามารถรู้ธรรมรสที่เกี่ยวกับ มาติกา เหล่านี้ โดย
ชัดเจนได้ นี้แหละท าให้สว่าง  ฉะนั้น  ปกรณ์นี้จึงชื่อว่า มาติกาโชติกะ ดังวจนัตถะของ มาติกาโชติกะ คือ   (*)  
 

๑. ก. จงแสดงวจนัตถะของค าวา่ มาตกิา และค าวา่ มาติกา หมายความวา่อย่างไร ได้แก่อะไรบา้ง? 45/1, 48/1(1ข)  
ข. จงแสดงวจนัตถะของค าวา่ มาตกิาโชตกิะ และค าว่า มาตกิาโชตกิะหมายความว่าอยา่งไร? 45/1 

ตอบ ก. วจนัตถะของค าว่า  มาตกิา คือ  มาตา วยิาติ = มาตกิา. บทเหล่าใดเหมือนแม่ หรือเหมือนคลองส่งน้ า 
ฉะนั้น  บทเหล่านั้น ชื่อว่า มาติกา ได้แก่ กุสลา ธมมา เป็นต้น   

และค าว่า มาตกิา หมายความว่า อุทเทส เป็นการแสดงโดยย่อ เหมือนกับสารบาญ ได้แก่  
ติกมาติกาบท  ๖๖  ทุกมาตกิาบท ๒๘๔ รวมเปน็ ๓๕๐ บท นั้นเอง 

ข. วจนัตถะ ของค าว่า  มาติกาโชตกิะ คือ  (*) 
 

๑. ค าว่า มาตกิา หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไร และ มาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง [อธิบายมาดว้ย? 
44/1(1ก)] พร้อมท้ังแสดง ติก มาตกิา ๒๒  มาตามล าดับ ? 55/1, 56/1   

๑. ข. ค าว่า มาตกิา หมายความว่าอยา่งไร? ได้แก่อะไรบ้าง? จงอธิบาย ค าวา่ ตกิมาติกา และทุกมาตกิา? 43/1 

๑. ข. มาติกา มีกี่อย่าง (มีเท่าไร) คืออะไรบ้าง? 43/2, 52/1, 52/2, 53/1 จงแสดงมาตามล าดับ? 44/1(1ข), 46/2(1ค) 

๑. จงอธิบายค าว่า ติกมาติกา และทุกมาติกา? 47/2(1ข) มาตามล าดับ? 45/1(1ค) พร้อมท้ังแสดงติกมาติกา 
๒๒ มาตามล าดับ? 44/2(2), 45/2, 50/2(2), 51/1   

ตอบ ข. ค าว่า มาติกา คืออุทเทส เป็นการแสดงโดยย่อเหมือนกับสารบาญได้แก่ติกมาติกาบท ๖๖ ทุกมาติกาบท  

๒๘๔  รวมเป็น ๓๕๐ บทนั้นเอง 

(43/2, 44/1, 52/1, 52/2, 53/1, 55/1) ข. มาติกา  มี ๒ อย่าง คือ  (43/1) อธิบายค าว่า  ติกมาติกา  และทุกมาติกา 

(๑) ติกมาติกา เป็นมาติกาที่จ าแนกปรมัตถธรรมทั้ง ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๓ บท มี  ๒๒ ติกะ คือกุสลติก เป็นต้น
จนถึงสนิทฺสสนติก เป็นที่สุด 

(๒) ทุกมาติกา เป็นมาติกาที่จ าแนกปรมัตถธรรมทั้ง ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๒ บทมี ๒ อย่างคือ อภิธัมมทุกมาติกา มี 
๑๐๐ ทุกะ คือ เหตุทุก เป็นต้น จนถึงสรณทุก เป็นที่สุด สุตตันติกทุกมาติกา มี ๔๒ ทุกะคือ วิชชาภาคีทกุ 
เป็นต้น จนถึงขเยญาณทุกเป็นที่สุด 

แสดงติกมาติกา  ๒๒  ตามล าดับ  (46/2) ค. ติกมาติกา  มี ๒๒ คือ 

  ๑. กุสลติก    ๒. เวทนาติก    ๓. วิปากติก    ๔.. อุปาทินฺนติก    ๕. สงฺกิลิฏฺฐติก   
  ๖. สวิตกฺกติก    ๗. ปีติติก    ๘. ทสฺสนติก    ๙. ทสฺสนเหตุติก  ๑๐. อาจยคามิติก  
๑๑. เสกขติก  ๑๒. ปริตตติก  ๑๓. ปริตฺตารมฺมณติก  ๑๔. หีนติก  ๑๕. มิจฺฉตฺตติก  
๑๖. มคฺคารมฺมณติก  ๑๗. อุปฺปนฺนติก  ๑๘. อตีตติก  ๑๙. อตีตารมฺมณติก  ๒๐. อชฺฌตฺตติก  
๒๑. อชฺฌตฺตารมฺมณติก  ๒๒. สนิทสฺสนติก 
 

๑. ค าว่า มาตกิา หมายความวา่อะไร ได้แก่อะไร ? 46/1 ขอให้แสดงความหมายของค าวา่ มาตกิาโชตกิะ 
และธัมมสังคณปีกรณ์นี้ เมื่อว่าโดยกัณฑ์แล้วแบ่งออกเป็นกีก่ัณฑ์ คืออะไรบา้ง ให้อธิบายการแสดง
ปรมัตถธรรมของพระพุทธองค์ในกัณฑ์น้ันๆ ? 51/2, 54/2 
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ตอบ  ค าว่า มาติกา หมายความว่า อุทเทส เปน็การแสดงโดยย่อเหมือนกบัสารบาญ ได้แก่ ติกมาตกิาบท ๖๖  ทุก
มาติกาบท ๒๘๔   รวมเป็น ๓๕๐  บทนัน่เอง  

ค าว่า มาตกิาโชติกะ หมายความว่า ปกรณ์ที่แสดงจ าแนกเนื้อความพร้อมทั้งอธิบายใน มาติกาบท มีกุสลา 
ธมฺมา  เป็นตน้ ให้สว่าง  

และธัมมสังคณีปกรณ์นี้ เมื่อว่าโดยกณัฑ์แล้วมี ๔ กณัฑ์ คอื   

๑. ในธัมมสังคณีปกรณ์น้ี เมื่อว่าโดยกัณฑ์แล้วแบ่งออกเป็นกี่กัณฑ์? คืออะไรบ้าง? 43/2(2ก), 52/2(2ก) ให้
แสดงมาพร้อมความหมาย? 55/2(2ข) /ให้อธิบายการแสดงปรมัตถธรรมของพระพุทธองค์ในกัณฑ์น้ันๆ 

ด้วย? 47/1(1ก), 50/2(1ข)  และในสุตตันติกทุกมาติกา (ในธัมมสังคณีปกรณ์น้ัน) น้ัน พระพุทธองค์ ทรง
แสดงไว้กี่กัณฑ์?  คือกัณฑ์อะไรบ้าง? 46/1(2), 49/1(1)  

ตอบ ก. ในธัมมสังคณีปกรณ์นี้ เมื่อว่าโดยกัณฑ์แล้ว แบ่งออกเป็น ๔ กัณฑ์ คือ 

๑. จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ  เป็นกัณฑ์ที่แสดงการจ าแนกติกมาติกา และทุกมาติกา โดยปรมัตถธรรทั้ง ๔ ซึ่งมีจิตและ
เจตสิกเป็นประธาน โดยพิสดาร 

๒. รูปกณฺฑ  เป็นกัณฑ์ที่แสดงการจ าแนกรูป โดยเอกกนัยจนถึงเอกาทสกนัย  โดยพิสดาร 

๓. นิกฺเขปกณฺฑ  เป็นกัณฑ์ที่จ าแนกติกมาติกา  และทุกมาติกาโดยปรมัตถธรรมทั้ง ๔ อย่างกลาง ๆ 

๔. อฏ กถากณฺฑ  เป็นกัณฑ์ที่น าเนื้อความของปิฎกทั้ง ๓ ซึ่งเป็นพุทธวจนะ แล้วจ าแนกโดยติกมาติกาและทุก
มาติกาอย่างย่อ 

(46/1)และในสุตตนัติกทุกมาติกานั้น  พระพทุธองค์ทรงแสดงไว้ ๑ กัณฑ์  คือ นิกเฺขปกณฺฑ  
(49/1) การแสดงสุตฺตนฺติกทุกมาตกิา ในธัมมสงัคณปีกรณน์ั้น คงแสดงไว้แต่นกิฺเขปกณฑฺ กัณฑ์เดียวเท่านั้น 

 

๑. ข. จงแสดงวจนัตถะของ  กุสล, อกุสล, อพยากต, วิปาก ฯ 47/1 

ตอบ  ข. วจนัตถะของกุสล คือ กุจฺฉิเต ปาปธมฺเม สลยติ กมฺเปติ วิทฺธ  เสตีติ .= กุสล  ธรรมชาติใดย่อมท าให้
หว่ันไหว หรือย่อมท าลายซึ่งบาปธรรม  อันบัณฑิตทั้งหลายพึงเกลียด  ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อว่า กุศล   

วจนัตถะของอกุสล คือ น กุสล   = อกุสล   ธรรมชาติที่ไม่ใช่กุศล  ชื่อว่า อกุศล 

วจนัตถะของอพฺยากต คือ น  พฺยากโต= อพฺยากโต. ธรรมที่ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นกุศล อกุศล ทรง
แสดงเป็นอย่างอ่ืน  ชื่อว่า อพยากต 

วจนัตถะของวิปาก คือ อญฺ มญฺ วิสิฏฺ าน  กุสลากุสลาน  ปากาติ = วิปากา  ธรรมทั้งหลายที่เป็นผล
ของกุศลและอกุศล ที่พิเศษกว่ากันและกันชื่อว่า วิบาก 
 

ข้อ ๒ 
๒. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี ?   

ก. กสุลา ธมมฺา 45/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 53/2, 54/2, 55/1, 56/1 
ข. อกุสลา ธมฺมา 50/1, 51/1 
ค. อพฺยากตา  ธมฺมา.43/2, 44/1, 46/1, 48/1, 48/2, 51/1, 53/1, 54/1, 55/2   

ตอบ ก. กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่ไมใ่ช่สัตว์ ไมใ่ช่ชีวิต เป็นแต่สภาวะ (นิสฺสตฺต นิชชฺีว สภาวา) ซึ่งมีลักษณะไม่
มีโทษให้ผลเปน็ความสุข มีอยู่ (ส วิชชฺนตฺิ)  องค์ธรรมได้แก ่ กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘ 

 ข. อกุสลา ธมมฺา  ธรรมทั้งหลายที่ไมใ่ช่สัตว์ ไม่ใชช่ีวิต เป็นแต่สภาวะ (นิสฺสตฺต นิชชฺีว สภาวา) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นไปพร้อมด้วยโทษ และให้ผลเป็นความทกุข์  มีอยู่ (ส วิชฺชนตฺิ)  องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗   
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 ค. อพฺยากตา ธมมฺา. ธรรมทั้งหลายที่ไมใ่ช่สัตว์ไม่ใชช่วิีตเป็นแต่สภาวะ (นิสฺสตฺต นชิฺชีว สภาวา) ซึ่งพระ
พุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเปน็ กุศล อกุศล แต่ไดท้รงแสดงโดยความเป็นอย่างอ่ืน มีอยู่ (ส วิชชฺนฺต)ิ  องค์ธรรม
ได้แก่ วิปากจิต ๓๖  กริยาจติ ๒๐  เจตสกิ ๓๘  รูป ๒๘  นพิพาน. 

สุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺา ธมมฺา 44/1, 47/1, 51/1, 51/2, 
ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตตฺา  ธมมฺา 45/2, 53/1, 54/2, 55/1 
อทุกฺขมสขุาย  เวทนาย  สมปฺยุตตฺา  ธมมฺา 44/2(3ก), 48/1, 49/2, 51/1 

สุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺา ธมมฺา  สภาวธรรมทัง้หลายทีป่ระกอบด้วยสุขเวทนา โดยลกัษณะทั้ง ๔ มี เอกุปปฺาทตา
เป็นตน้มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ สุขสหคตจิต ๖๓, เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) 

ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาโดยลักษณะทั้ง ๔ มีเอกุปฺปาทตา 
เป็นตน้ มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่  ทุกขสหคตจิต ๓  เจตสกิ ๒๑  (เว้นเวทนา)  

อทุกฺขมสขุาย เวทนาย สมปฺยตฺุตา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ซึ่งไม่ใชทุ่กข์ ไมใ่ช่
สุข โดยลักษณะทั้ง ๔ มีเอกปฺุปาทตา เป็นตน้มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ อุเบกขา
สหคตจติ ๕๕ เจตสิกทีป่ระกอบ ๔๖ (เว้นเวทนา) 

วิปากา  ธมมฺา. 44/2(3ข), 50/1, 50/2, 53/2, 53/1, 54/1  
วิปากธมฺมธมฺมา 44/1, 44/2, 50/2, 56/1  
เนววิปากนวิปากธมฺม  ธมฺมา ? 43/1ส(2ก), 43/2, 47/2, 49/1, 52/2,  

วิปากา ธมมฺา สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพให้ผลเกิดขึ้น มีอยู่. องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๕๒ 

วิปากธมฺมธมมฺา สภาวธรรมทั้งหลายทีม่ีสภาพใหผ้ลเกิดขึน้ มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจติ ๑๒  กุศลจิต ๒๑ เจตสกิ ๕๒ 

เนววิปากนวปิากธมฺม ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไมเ่ป็นผลของกศุล และอกุศลซึ่งพิเศษกว่ากันและกัน  และไม่
มีสภาพให้ผลเกิดขึ้น มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ กรยิาจิต ๒๑  เจตสิก ๓๕ รูป ๒๘  นิพพาน  

อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา  43/2, 44/2, 54/1  
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมมฺา  44/1, 44/2(3ค), 50/1, 53/2, 54/1  
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ธมมฺา 47/2, 52/1     

อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมมฺา สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหา และ ทิฏฐิ เข้าไปติดโดยอาการกระท าให้เปน็
อารมณ์นั้น)  ยึดไว้โดยความเป็นผลและเปน็อารมณ์ของอุปาทานได้มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ โลกียวิปาก
จิต ๓๒  เจตสิก ๓๕   กัมมชรูป ๒๐ 

อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมมฺา : สภาวธรรมทั้งหลายทีก่รรม (อันตัณหาและทิฏฐเิข้าไปติดโดยอาการกระท าให้เป็น
อารมณ์นั้น) ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผล แตเ่ปน็อารมณ์ของอุปาทานได้ มีอยู่  องคธ์รรมได้แก่  อกศุล
จิต ๑๒  โลกยีกุศลจิต ๑๗  กรยิาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒  จติตชรูป ๑๗  อุตชุรูป ๑๕  อาหารชรูป ๑๔ 

อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหาและทิฏฐเิข้าไปติด โดยอาการกระท าให้
เป็นอารมณน์ั้น) ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผลและไม่เป็นประโยชน์ คือไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมีอยู่. 
องค์ธรรม ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน.   

สงฺกิลิฏฺ สงฺกิเลสิกา ธมฺมา  44/2(3ง), 54/1  
อสงฺกิลิฏฺ สงฺกิเลสิกา ธมฺมา  46/1   
อสงฺกิลิฏฺ อสงฺกิเลสสิกา ธมฺมา? 47/2ส 
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สงฺกิลฏิฺ สงฺกเิลสกิา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสท าใหเ้ศร้าหมองเร่าร้อนและเปน็ที่อาศัยเกิดของกเิลสหรือ
เป็นอารมณ์ของกเิลสมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗ 

อสงฺกิลฏิฺ สงฺกเิลสกิา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถกูกิเลสท าใหเ้ศร้าหมองเร่าร้อน แต่เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลส 
หรือเปน็อารมณ์ของกเิลสได้ มีอยู่  องคธ์รรมไดแ้ก่ โลกยีกศุลจิต ๑๗  โลกยีวปิากจติ ๓๒  
กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘ 

อสงฺกิลฏิฺ อสงฺกเิลสกิา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสท าใหเ้ศร้าหมองเร่าร้อน และไม่เป็นที่อาศัยเกดิ
ของกิเลส หรือไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘,  
เจตสกิ ๓๖,  นิพพาน 

สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา 43/2, 54/1  
อวิตกกฺวิจารมตตฺา ธมมฺา  46/1, 47/1, 48/2, 50/1, 54/2  

อวิตกกฺอวิจารา ธมฺมา  44/2(3จ), 51/2,  
สวติกกฺสวจิารา ธมมฺา สภาวธรรมทัง้หลายทีเ่กิดพร้อมดว้ยวติกและวิจารมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ สวิตกักสวิจารจิต ๕๕ 

คือ กามจิต ๔๔  (เว้นทวิปญัจวิญญาณจิต ๑๐)  ปฐมฌานจิต ๑๑  เจตสกิ ๕๐ (เว้น  วิตก, วิจาร)  
อวิตกกฺวิจารมตตฺา ธมฺมา  สภาธรรมทั้งหลายที่ไม่มีวิตก มีแต่วิจารณ์เท่านั้นมีอยู ่ องค์ธรรมได้แก ่ทุตยิฌานจิต ๑๑  

เจตสกิที่ประกอบ ๓๖ (เว้นวิจาร) และวิตกเจตสกิ ๕๕ ที่ในสวิตักกสวจิารจิต ๕๕   
อวิตกกฺอวิจารา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่มีวิตก และวิจาร มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ อวิตักกอวิจารจิต ๕๕ คือ 

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  ตติยฌานจติ ๑๑  จตุตถฌานจิต ๑๑  ปัญจมฌานจติ ๒๓  เจตสิก ๓๖ (เว้น
วิจาร) และวิจารเจตสิก ๑๑ ทีใ่นทุติฌาณจิต ๑๑  รูป ๒๘  นิพพาน  

ปีติสหคตา  ธมมฺา  47/1, 49/1, 52/2   
สุขสหคตา ธมฺมา  53/2,   
อุเปกฺขาสหคตา ธมมฺา  45/2, 55/1  

ปีติสหคตา ธมมฺา สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่กิดพร้อมด้วยปตีิ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ปีติสหคตจิต ๕๑ คือ กามโสมนัส-
สหคตจติ ๑๘  ปฐมฌานจิต ๑๑ ทตุิยฌานจิต ๑๑  ตตยิฌานจิต ๑๑  เจตสกิ ๔๖ (เว้นปีติ) 

สุขสหคตา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดพร้อมด้วยสุขเวทนา มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ สุขสหคตจิต ๖๓  เจตสิก ๔๖ 
(เว้นเวทนา) 

อุเปกฺขาสหคตา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ทีเ่กิดพร้อมด้วยอุเปกขาเวทนา มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ อุเปกขาสหคต
จิต ๕๕ เจตสิก ๔๖  (เว้นเวทนา) 

เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมมฺา. 47/1,   

เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรคและอริยมรรค
เบื้องบน ๓ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  
นิพพาน 

ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา  50/1  

ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตกุา ธมมฺา : สภาวธรรมทั้งหลายที่มีเหตุอันพึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค มีอยู่  องค์ธรรม
ได้แก่ ทิฏฐิคตสัมปยตุตจติ ๔  วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑  เจตสิกทีป่ระกอบ ๒๒  (เว้นโมหเจตสิก ที่ใน
วิจิกิจฉา สัมปยตุตจติ ๑)  อันโสดาปัตติมรรคพึงละได้เดด็ขาด (สมุจเฉทปหาน)  ทิฏฐิคตวิปปยุตต
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จิต ๔  โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๕  ทีน่ าไปสู่อบาย (อปายคมนิย)  อันโสดาปัตติมรรคพึงละได้โดย
สามารถท าใหเ้บาบางลง (ตนกุรปหาน)  

อาจยคามิโน ธมมฺา. ? 43/1ส(2ข), 46/1, 47/1, 48/1, 52/1  
อปจยคามิโน  ธมมฺา  47/2  
เนวาจยคามินาปจยคามิโน ธมมฺา  48/2, 52/1 

อาจยคามิโน ธมมฺา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่เปน็เหตุให้ถงึจุติและปฏิสนธิ มีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  
โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสกิที่ประกอบ ๕๒. 

อปจยคามิโน ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นเหตใุห้ถึงพระนิพพาน มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  มัคคจิต ๔  เจตสิก  ๓๖ 
เนวาจยคามินาปจยคามิโน ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุใหถ้ึงจตุิ ปฏิสนธิ และพระนิพพาน มีอยู่  องค์

ธรรมได้แก่ วิปากจิต ๓๖  กริยาจติ ๒๐  เจตสกิที่ประกอบ ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน 
เสกฺขา  ธมมฺา  49/2, 50/1, 51/2, 54/2  
อเสกขฺา ธมมฺา  45/2, 55/1, 55/2  

เสกขฺา ธมฺมา สภาวธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นของเสกขบคุคล ๗ หรือที่ชื่อว่าเสกขธรรม มีอยู.่  องค์ธรรมไดแ้ก่ โลกตุตรจิต ๗ 
(เว้นอรหัตตผลจิต ๑)  เจตสกิ ๓๖  

อเสกขฺา ธมมฺา สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปน็ของอเสกขบคุคล หรือที่ชื่อว่าอเสกขธรรม มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ 
อรหัตตผลจิต ๑  เจตสกิ ๓๖   

ปริตฺตา ธมฺมา.  49/2, 53/1  

อปฺปมาณา ธมฺมา.   50/2, 56/1(ค) 

ปริตฺตา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีอานุภาพน้อยมีอยู่. องค์ธรรมได้แก่ กามจิต ๕๔  เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  
อปฺปมาณา ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปน็ปฏิปักษ์ตอ่กิเลสมีราคะ เปน็ต้น ซึ่งย่อมกระท าให้มีประมาณ มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖ นิพพาน  
หีนา ธมมฺา.  52/1, 53/1  
มชฺฌิมา ธมฺมา  47/2, 55/2  

หีนา ธมมฺา.  สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ลวหรือที่ลามก มีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสกิ ๒๗.  
มชฺฌิมา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ป็นอย่างกลาง หรอืสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในระหว่างธรรมที่ลามกและที่

ประณีต มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ โลกียกุศลจติ ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสกิ ๓๘  รูป ๒๘  
สมฺมตฺตนิยตา ธมมฺา  48/1, 49/1, 50/2, 52/2, 56/1(‘)  

สมฺมตฺตนิยตา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่มีสภาพเปน็ความดี และให้ผลแน่นอนในล าดบัแห่งตนติดต่อกนั ไม่มี
ระหว่างคั่นมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖  

อุปฺปนฺนา ธมมฺา  49/1, 52/2  
อนุปฺปนฺนา ธมฺมา  51/2, 54/2  
อุปฺปาทิโน ธมฺมา.  48/1, 48/2  

อุปฺปนฺนา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย  ที่ก าลังถึงซึง่ขณะทั้ง ๓ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  ทีก่ าลังเกิดขึน้ปรากฏอยู ่ 

อนุปฺปนฺนา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ใชถ่ึงแล้ว และก าลังถึงซึง่ขณะทัง้ ๓ มีอยู ่   
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องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  กรยิาจิต ๒๐ เจตสิก ๕๒  จติตชรูป ๑๗  อุตุชรูป 
๑๕ อาหารชรปู ๑๔ ที่จะเกดิ   

อุปฺปาทิโน ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่จะเกิดโดยแนน่อน เพราะมีเหตุที่ส าเร็จแล้วมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ วิปากจิต ๓๖ เจตสิก ๓๘ กัมมชรูป ๒๐ ทีจ่ะเกดิ 

พหิทฺธา ธมมฺา. 47/2, 49/2, 51/2  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา  53/2, 55/2  

พหิทฺธา ธมมฺา. สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ป็นภายนอกสันดานแห่งตนมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน  ที่เป็นภายนอกสันดานแห่งตน.  

อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอกสันดานแห่งตนมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  ทีเ่ป็นภายในและภายนอกสันดานแห่งตน 

สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมมฺา  48/2  
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา 45/2, 46/1, 50/2,55/1 
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา  ธมฺมา ? 43/1ส(2ค), 55/2, 56/1(จ) 

สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยการเห็นได้และกระทบได้ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  รูปารมณ ์ 

อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้ แต่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยกระทบได้  มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) 

อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน 

๒. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในธรรมต่อไปน้ี? 45/1(3), 46/2 
ก. สงฺกิเลสธรรม  ข. อสงฺกิเลสธรรม   ค. สวิตกฺกอวิจารธรรม  ง. อวิจารธรรม  
จ. นิปฺปีติกสุข 45/1  จ. นิปฺปีติกธรรม 46/2 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมในธรรมดังนี้ 
ก. สงฺกิเลสธรรม  ธรรมที่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน  องค์ธรรมได้แก่ กิเลส ๑๐  มีโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ   
ข. อสงฺกิเลสธรรม  ธรรมที่ไม่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน   

องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิกที่ประกอบ ๔๒  (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)   รูป  ๒๘  นิพพาน 

ค. อวิจารธรรม  ธรรมที่ไม่เกิดพร้อมด้วยวิจารณ์  องค์ธรรมได้แก่ ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  ตติยฌานจิต ๑๑  
จตุตถฌานจิต ๑๑  ปัญจมฌานจิต ๒๓  เจตสิก ๓๖   และวิจารเจตสิก ๖๖  รูป ๒๘  นิพพาน 

ง. สวิตักกอวิจารธรรม  ธรรมที่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์  องค์ธรรมได้แก่ วิจารเจตสิก ๕๕  ที่ในสวิตักกจิต ๕๕  
(46/2)จ. นิปปีติกธรรม  ธรรมที่ไม่มีปีติ  องค์ธรรมได้แก่  อุเบกขาสหคตจิต ๕  โทสมูลจิต ๒  กายวิญญาณจิต ๒  

จตุตถฌานจิต ๑๑  เจตสิก ๕๑ (เว้นปีติ)  และปีติเจตสิก ๕๑  รูป ๒๘  นิพพาน 

(45/1)จ. นิปปีตกิสุข  ความสุขที่ไม่ประกอบด้วยปตีิ   
องค์ธรรมได้แก่ สุขเวทนา ๑๒  ที่อยู่ในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑  จตุตตถฌานจติ ๑๑ 

 

ข้อ ๓ 
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๓.จงแปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ และสัจจวิมุตติของธรรมต่อไปน้ี? 

46/2(3ก)    ก. กุสลา ธมฺมา  

ตอบ ก. กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะ (นิสฺสตฺต นิสฺชีว สภาวา) ซึ่งมีลักษณะไม่
มีโทษ ให้ผลเป็นความสุข มีอยู่ (ส วิชฺชนฺติ)  องค์ธรรมได้แก่ กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘  
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้วได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจะ ๒ 

ขันธ์      ๔ คือ ในเจตสิก ๓๘นั้น  เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์  เจตสิกที่เหลือ ๓๖  
เป็นสังขารขันธ์  กุศลจิต  ๒๑   เป็นวิญญาณขันธ์ 

อายตนะ ๒ คือกุศลจิต ๒๑  เป็นมนายตนะ  เจตสิก  ๓๘  เป็นธัมมายตนะ 

ธาตุ       ๒ คือกุศลจิต ๒๑  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๘   เป็นธัมมธาตุ 
สัจจะ     ๒ คือ โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๓๘ เป็นทุกสัจจ์ องค์มรรค ๘ ที่ในปฐมฌานมรรค หรือองค์มรรค ๗ (เว้น

สัมมาสังกัปปะ) ที่ในทุติยฌานมรรคข้ึนไปเป็นมัคคสัจจ์   มัคคจิตตุปปาทที่เหลือ  ๒๙  เป็นสัจจวิมุตติ 
 

๓. จงจ าแนกองค์ธรรมของบทต่อไปน้ี  โดย ธาตุและสัจจะ  โดยละเอียด? 56/1 
ก. อพฺยากตา  ธมมฺา.? 56/1 

ตอบ ก.   อพฺยากตา ธมฺมา.  องค์ธรรมได้แก่ วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสกิ  ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน    
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้ว ได้ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๒    
ธาตุ ๑๘ คือ ในรปู ๒๘ นัน้ จักขปุสาท เปน็จกัขธุาตุ,  โสตปสาท เปน็โสตธาตุ,  ฆานปสาท เปน็ฆานธาต,ุ  ชิวหาปสาท 

เป็นชิวหาธาตุ,  กายปสาท เปน็กายธาตุ,  รูปารมณ์ เปน็รปูธาตุ,  สัททารมณ์ เป็นสทัทธาตุ,  คันธารมณ์ 
เป็นคนัธธาตุ,  รสารมณ์เป็นรสธาตุ ( ปถวี เตโช วาโย)  โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพธาตุ,   
ใน วิปากจิต ๓๖  กริยาจติ ๒๐ นั้น จักขุวิญญาณจิต ๒  เป็นจักขุวิญญาณธาตุ,  โสตวิญญาณจิต ๒  

เป็นโสตวิญญาณธาตุ,  ฆานวิญญาณจิต ๒  เปน็ฆานวิญญาณธาตุ,  ชิวหาวิญญาณจติ ๒ เป็นชิวหา
วิญญาณธาตุ,  กายวิญญาณจติ ๒  เป็นกายวิญญาณธาตุ,  ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑  สัมปฏิจฉนจิต ๒  
เป็นมโนธาตุ,  วิปากจิตที่เหลือ ๒๔  และกรยิาจิตที่เหลือ ๑๙  เปน็มโนวิญญาณธาตุ   
เจตสกิ ๓๘   สุขุมรูป ๑๖   นิพพาน เป็นธัมมธาต ุ

สัจจะ ๒  คือ โลกียวิปากจติ ๓๒  กริยาจติ ๒๐   เจตสิก ๓๕ (เว้นวิรตี๓)  รูป ๒๘  เป็นทุกขสัจจ์  
นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์   ผลจิตตุปบาท ๓๗   เป็นสจัจวิมุต 

 

๒. จงแสดงบาล ี ค าแปล พร้อมท้ังองค์ธรรมแและจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ โดยละเอียด ในบท
ต่อไปน้ี 45/1(2ก)   ก. ปฐมบทของ วิปากติก  

๓. จงแปล และแสดงองค์ธรรม พร้อมจ าแนก โดยเฉพาะ ธาต ุสัจจะ โดยละเอียด ในบทต่อไปน้ี? 55/1(3ก) 
ก. วิปากา ธมฺมา  

ตอบ  แสดงบาลี ค าแปล พร้อมทั้งองค์ธรรมแและจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ โดยละเอียด ในบทต่อไปนี้ มีดังนี้ 
ก. วิปากา ธมมฺา  สภาวธรรรมทั้งหลายทีเ่ปน็ผลของกุศลและอกุศล ซึ่งพเิศษกว่ากนัและกนัมีอยู่.  

องค์ธรรมได้แก่ วิปากจิต ๓๖  เจตสิก ๓๘.   

ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ  ธาตุ สัจจะแลว้ ได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๘  สัจจะ ๑.   

ขันธ์ ๔ คือ ในเจตสิก ๓๘ นัน้  เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขนัธ์  สัญญาเจตสกิ เปน็สัญญาขันธ์  เจตสิกที่เหลือ ๓๖ เปน็
สังขารขันธ์   วิปากจิต ๓๖ เปน็วิญญาณขันธ์    
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อายตนะ ๒ คือ วิปากจิต ๓๖  เป็น มนายตนะ  เจตสิก ๓๘ เปน็ธัมมายตนะ    
ธาตุ ๘ คือ ในวิปากจิต ๓๖ นั้น  จักขุวิญญาณจิต ๒ เป็นจกัขุวิญญาณธาตุ  โสตวิญญาณจิต ๒ เปน็โสตวิญญาณ

ธาตุ   ฆานวิญญาณจิต ๒ เป็นฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณจิต ๒ เปน็ชิวหาวิญญาณธาตุ  กาย
วิญญาณจิต ๒ เป็นกายวิญญาณธาตุ  สัมปฏิจฉนจติ ๒ เป็นมโนธาตุ  วิปากจิตทีเ่หลือ ๒๔ เป็นมโน
วิญญาณธาตุ  เจตสกิ ๓๘ เปน็ธัมมธาตุ    

สัจจะ ๑ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสกิ ๓๕ ( เว้นวิรตี ๓) เป็นทุกขสัจจ์   ผลจิตตุปบาท ๓๗  เปน็สัจจวิมุต 
 

๓. จงแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงการจ าแนกองค์ธรรมตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ? 47/2  
ก. อุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา  (จ าแนกโดยอายตนะ)  

ตอบ ก. องค์ธรรมได้แก่ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐  
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยอายตนะแล้วได้อายตนะ ๑๑ คือ ในกัมมชรูป ๒๐  นั้น  จักขุปสาท เป็นจักขายตนะ,  

โสตปสาท เป็นโสตายตนะ,  ฆานปสาท เป็นฆานายตนะ,  ชิวหาปสาทเป็นชิวหายตนะ,  กายปสาท เป็นกายายตนะ,  

รูปารมณ์ เป็นรูปายตนะ,  คันธารมณ์ เป็นคันธายตนะ,  รสารมณ์ เป็นรสายตนะ, (ปถวี เตโช, วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ 
เป็นโผฏฐัพพายตนะ,  โลกียวิปากจิต ๓๒ เป็นมนายตนะ,  เจตสิก ๓๕  สุขุมรูป ๙  หรือ ๑๑  ได้แก่ อาโป อิตถีภาวะ 
ปริสภาวะ หทยะ  ชีวิตะ อาหาระ ปริจเฉทะ,  อุปัจจยะ สันตติ หรือและชรตา อนิจจตา เป็นธัมมายตนะ 
 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนกโดยธาตุ และสัจจะ โดยละเอียดในบทต่อไปน้ี? 50/2(4ก), 

51/2(3ก)  ก. อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ? 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมทั้งจ าแนกโดยธาตุและสัจจะในบทต่อไปนี ้
 ก. สภาวธรรมทั้งหลายทีก่รรม (อันตณัหาและทิฏฐิเข้าไปติด โดยอาการกระท าให้เป็นอารมณ์นัน้) ยดึไว้โดย
ความเป็นผล และเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ โลกียวิปากจติ ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๗  สัจจะ ๑   
ธาตุ ๑๗ คือ ในกัมมชรูป ๒๐ นั้น  จักขุปสาท เปน็จกัขุธาตุ,  โสตปสาท เปน็โสตธาตุ,  ฆานปสาท เป็นฆานธาตุ,  

ชิวหาปสาท เปน็ชิวหาธาตุ,  กายปสาท เปน็กายธาตุ,  รปูารมณ์ เป็นรูปธาตุ,  คนัธารมณ์ เป็นคันธ
ธาตุ,  รสารมณ์ เป็นรสธาตุ,  โผฏฐัพพารมณ์ คือ ปฐวี เตโช วาโย เป็นโผฏฐพัพธาตุ   

ในโลกียวิปากจิต ๓๒  นั้น  จักขุวิญญาณจิต ๒ เป็นจักขุวิญญาณธาตุ,  โสตวิญญาณจิต ๒ เปน็โสต
วิญญาณธาตุ,  ฆานวิญญาณจิต ๒ เปน็ฆานวิญญาณธาตุ,  ชิวหาวิญญาณจติ ๒ เปน็ชิวหา
วิญญาณธาตุ,  กายวิญญาณจิต ๒ เปน็กายวญิญาณธาตุ,  สัมปฏิจฉนจิต ๒ เปน็มโนธาตุ,  โลกยีวิ
ปากจิตที่เหลือ ๒๐ เป็นมโนวิญญาณธาตุ   

เจตสกิ ๓๕  สุขุมรูป ๙  หรือ ๑๑  ได้แก ่อาโป อิตถีภาวะ ปุริสภาวะ หทยะ ชีวิต อาหาร ปรจิเฉท อุปจยะ 
สันตติ หรือและชรตา อนจิจตา เปน็ธัมมธาตุ   

สัจจะ ๑ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสกิ ๓๕  กัมมชรปู  ๒๐  เป็นทกุสัจจ ์
 

๓. จงแสดงองค์ธรรมของบทเหล่าน้ี  พร้อมท้ังจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะ? 44/1(3ก) 
ก. อุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา. (โดยละเอียด)  

ตอบ แสดงองค์ธรรมของบทเหล่านี้  ดังนี้ ก. อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา   
องค์ธรรมได้แก่  โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก  ๓๕  กัมมชรูป ๒๐   
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนก  โดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๗  สัจจะ ๑   
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ธาตุ ๑๗ คือ ในกัมมชรูป ๒๐ นั้น  จักขุปสาท..   ..สันตติ หรือและชรตา อนิจจตา เป็นธัมมธาตุ  .  
สัจจะ  ๑ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐  เป็นทุกขสัจจ์ 
 

๓. จงแปลบาลีในบทต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงองค์ธรรม แล้วจ าแนกตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ?  
ก. อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา  (จ าแนกโดยอายตนะ) ? 48/1(3ก) 

๓. จงแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงการจ าแนกองค์ธรรมตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ? 47/2  

ข. อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา (จ าแนกโดยธาตุ) ? 47/2(3ข) 

ตอบ 48/1(3ก) ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปติดโดยอาการกระท าให้เป็นอารมณ์นั้น ) 

ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผล แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  
กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒ จิตตชรูป ๑๗ อุตุชรูป ๑๕ อาหารชรูป ๑๔ 

48/1(3ก) ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยอายตนะแล้ว ได้อายตนะ ๗ คือ ในติชรูปนั้น รูปารมณ์เป็นรูปายตนะ  
สัททารมณ์ เป็นสัททายตนะ  คันธารมณ์ เป็นคันธายตนะ  รสารมณ์ เป็นรสายตนะ (ปถวี, เตโช, วาโย)  โผฏฐัพพา
รมณ์ เป็นโผฏฐัพพายตนะ   อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗ กริยาจิต ๒๐ เป็นมนายตนะ   เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๐ 
หรือ ๑๒ ได้แก่ อาโป อาหาระ ปริจเฉทะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา อุปัจจยะ สันตติ หรือ/และ 

ชรตา อนิจจตา เป็นธัมมายตนะ 

47/2(3ข) ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุแล้ว ได้ธาตุ ๘  คือ ในติชรูปนั้น  รูปารมณ์ เป็นรูปธาตุ, สัททารมณ์ 
เป็นสัททธาตุ, คันธารมณ์ เป็นคันธธาตุ, รสารมณ์เป็นรสธาตุ (ปถวี,เตโช,วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพธาตุ,  
ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ เป็นมโนธาตุ,  อกุศลจิต ๑๒, โลกียกุศลจิต ๑๗  กริยาจิตที่เหลือ ๑๙  เป็นมโนวิญญาณธาตุ, 
เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๐  หรือ ๑๒  ได้แก่ อาโป อาหาระ ปริจเฉทะ กายวิญญัติ วิจีวิญญัติ ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา,  

อุปัจจยะ สันตติ หรือ/และ ชรตา อนิจจตา เป็นธัมมธาตุ 
 

๒. จงแสดงบาล ีค าแปล พร้อมท้ังองค์ธรรมแและจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ โดยละเอียด ในบท
ต่อไปน้ี 45/1(2ข)   ข. ตติยบทของ  อุปาทินฺนตกิ?  

๓. จงแปล และแสดงองค์ธรรม พร้อมจ าแนก โดยเฉพาะ ธาต ุสัจจะ โดยละเอียด ในบทต่อไปน้ี? 55/1(3ก) 
ข.  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ธมมฺา  

ตอบ  ข. อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหาและทิฏฐเิข้าไปติดโดยการกระท า
ให้เป็นอารมณน์ั้น) ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผลและไมเ่ป็นประโยชน์ คือ ไม่เป็นอามรมณ์ของอุปาทาน มีอยู่  

องค์ธรรมได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน   
ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจะ ๑   

ขันธ์ ๔  คือ ในเจตสิก ๓๖ นั้น  เวทนาเจตสกิ เปน็ เวทนาขันธ์  สัญญาเจตสกิ เปน็สัญญาขันธ์  เจตสิกที่เหลือ ๓๔ 
เป็นสังขารขันธ์  โลกุตตรจิต ๘  เปน็วิญญาณขันธ์  นิพพานเปน็ขันธวิมุตติ  

อายตนะ ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมนายตนะ  เจตสิก ๓๖  นิพพาน เป็นธัมมายตนะ    
ธาตุ        ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก  ๓๖  นิพพาน  เปน็ธัมมธาต.ุ  

สัจจะ      ๒ คือ นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์    องค์ธรรม ๘  หรือ ๗  ที่ในมัคคจิต ๔  เป็นมคัคสัจจ์   
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เปน็สัจจวิมุต. 

 

๓.จงแปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ และสัจจวิมุตติของธรรมต่อไปน้ี? 

46/2(3ข)  ข. สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา 
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๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนกโดยธาตุ และสัจจะ โดยละเอียดในบทต่อไปน้ี? 50/2(4ข), 

51/2(3ข)  ข. สงฺกลิิฏฺ สงฺกเิลสิกา ธมฺมา ? 

ตอบ ข. สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา สภาธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน และเป็นที่อาศัยเกิด
ของกิเลส หรือเป็นอารมณ์ของกิเลสได้ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒   เจตสิก ๒๗   

46/2(3ข) ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ แล้ว ได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒   สัจจะ ๒ 

51/2(3ข) ธรรมเหล่านี้  เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้วได้ธาตุ ๒  สัจจะ ๒   
ขันธ์      ๔ คือ ในเจตสิก ๒๗ นั้น  เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์   สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์  

เจตสิกที่เหลือ ๒๕ เป็นสังขารขันธ์   อกุศลจิต ๑๒  เป็นวิญญาณขันธ์ 
อายตนะ ๒ คือ อกุศลจิต ๑๒  เป็นมนายตนะ  เจตสิก ๒๗  เป็นธัมมายตนะ 

ธาตุ       ๒ คือ อกุศลจิต ๑๒  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๒๗ เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ  ๒ คือ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโลภะ) เป็นทุกสัจจ์   โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์ 
 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนก โดยธาตุ  และสัจจะ? 44/1(3ข) 

โดยขันธ์ อายตนะ ธาต ุและสัจจะในบาลีต่อไปน้ี ? 50/1(3ก) 
ก. อสงฺกลิิฏฐฺสงฺกเิลสิกา  ธมฺมา  

ตอบ   แปลและแสดงองค์ธรรม  จ าแนกขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  ดังนี้ 
 ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถกูกเิลสท าให้เศร้าหมองเร่ารอ้น แต่เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลส หรือเป็นอารมณ์
ของกิเลสได้ มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่ โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกยีวิปากจิต ๓๒  กรยิาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘  
50/1(3ก) ธรรมเมหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขนัธ์ อายตนะ ธาต ุสัจจะแล้วได้ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๑   
44/1(3ข)ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๑ 

ขันธ์        ๕ คือ รูป ๒๘  เป็นรูปขันธใ์นเจตสกิ ๓๘ นั้น  เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิก เปน็สัญญาขนัธ์  
เจตสกิทีเ่หลือ ๓๖ เป็นสงัขารขันธ์  โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐ เป็น
วิญญาณขนัธ์   

อายตนะ ๑๒ คือ ในรูป  ๒๘ นัน้  โอฬาริกรูป ๑๒  เป็น โอฬาริกายตนะ ๑๐  โลกียกุศลจติ ๑๗  โลกยีวิปากจติ ๓๒  
กริยาจิต ๒๐  เปน็มนายตนะ  เจตสิก ๓๘  สุขุมรูป ๑๖  เป็นธัมมายตนะ   

ธาตุ ๑๘ คือ  ในรูป  ๒๘ นัน้โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐  ในโลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจติ ๒๐ นัน้  ทวิปญัจ
วิญญาณจิต ๑๐  เป็นปญัจวิญญาณธาตุ ๕  สัมปฏิจฉนจิต ๒  ปัญจทฺวาราวัชชนจติ ๑  เป็นมโน
ธาตุ  โลกียกุศลจติ ๑๗  โลกยีวิปากจิตทีเ่หลือ ๒๐  กริยาจิตที่เหลือ ๑๙ เปน็มโนวิญญาณธาต ุ 
เจตสกิ ๓๘ สุขุมรูป ๑๖  เปน็ธัมมธาตุ   

สัจจะ  ๑  คือ  โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสกิ ๓๘  รูป ๒๘  เป็นทุกขสจัจ์. 
 

๓. จงแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงการจ าแนกองค์ธรรมตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ? 47/2  
ก. สวิตกฺกสวิจารา  ธมฺมา   (จ าแนกโดยสัจจะ) 

ตอบ ค. ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยสัจจะแล้วได้สัจจะ ๓ คือ 

โลกียสวิตักกสวิจารจิต ๔๗  เจตสิก ๔๙  (เว้นโลภะ)   เป็นทุกสัจจ์   
โลภเจตสิก  เป็นสมุทยสัจจ์   



ธัมมสังคณีปกรณ์  จูฬอาภิธรรมมิกะเอก 13 

องค์มรรค ๗  (เว้นสัมมาสังกัปปะ)  ที่ในมัคคสวิตกักกสวิจารจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์   
มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๘  ผลจิตตุปบาท ๓๕  เป็นสัจจวิมุต 
 

๔. จงแปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมท้ังจ าแนกโดยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ในบทดังต่อไปน้ี (โดย
ละเอียด) อวิตกฺกอวิจารา ธมมฺา? 55/2 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมทั้งจ าแนกโดย ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  ในบทนั้นดังนี้ 
อวิตกกฺอวิจารา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่มีวิตกและวิจาร  มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อวิตกฺกอวิจารจิต ๕๕ คือ  

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  ตติยฌานจิต ๑๑  จตุตถฌานจติ ๑๑ ปัญจมฌานจิต ๒๓  เจตสิก
ที่ประกอบ ๓๖  และวิจารเจตสิก ๑๑  ทีใ่น  ทตุิยฌานจิต ๑๑ รูป ๒๘ นิพพาน 

ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะแลว้  ได้ ขันธ์  ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๗  สจัจะ ๓ 

ขันธ์        ๕ คือ รูป ๒๘ เปน็รูปขันธ์  ในเจตสกิ ๓๖ นัน้  เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิก เป็นสญัญา
ขันธ์  เจตสกทีเ่หลือ ๓๔  และวิจารเจตสิก ๑๑ เปน็สังขารขันธ์  อวิตักกอวิจารจิต ๕๕ เป็นวิญญาณ
ขันธ์  นิพพาน เป็นขนัธวิมุต 

อายตนะ ๑๒ คือ ในรูป ๒๘ นัน้  จักขุปสาท เปน็จกัขายตนะ  โสตปสาท เปน็โสตายตนะ  ฆานปสาท เป็นฆานายตนะ  
ชิวหาปสาท เป็นชิวหายตนะ  กายปสาท เป็นกายายตนะ  รูปารมณ์ เปน็รูปายตนะ  สัททารมณ์ 
เป็นสทัทายตนะ  คันธารมณ์ เปน็คันธายตนะ  รสารมณ์ เป็นรสายตนะ  (ปถวี เตโช วาโย) โผฏฐัพพา
รมณ์ เปน็โผฏฐัพพายตนะ  อวิตักกอวิจารจติ ๕๕ เปน็มนายตนะ  เจตสิก ๓๖ และวิจารเจตสกิ ๑๑  
สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน เป็น ธัมมายตนะ 

ธาตุ       ๑๗  คือ ในรูป ๒๘ นั้น  จักขุปสาท เปน็จกัขุธาต ุ โสตปสาท เป็นโสตธาตุ  ฆานปสาท เปน็ฆานธาตุ  ชิวหา-
ปสาท เป็นชิวหาธาตุ  กายปสาท เป็นกายธาตุ  รูปารมณ์ เป็นรูปธาตุ  สัททารมณ ์เปน็สัททธาตุ  คนั
ธารมณ์ เป็นคันธธาตุ  รสารมณ์ เป็นรสธาตุ  (ปถวี เตโช วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพาธาตุ  ใน 
อวิตักกอวิจารจิต ๕๕  นั้น  จักขุวิญญาณจิต ๒  เป็นจักขุวิญญาณธาตุ   โสตวิญญาณจติ ๒  เป็น
โสตวิญญาณธาตุ  ฆานวิญญาณจิต ๒ เป็นฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณจิต ๒ เป็นชิวหา
วิญญาณธาตุ  กายวิญญาณจิต ๒ เปน็กายวญิญาณธาตุ  อวิตักกอวิจารจิตที่เหลือ ๔๕ เป็นมโน
วิญญาณธาตุ  เจตสกิ ๓๖ และวิจารเจตสิก ๑๑ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นธัมมธาต ุ

สัจจะ       ๓ คือ โลกียอวิตักกอวิจารจิต ๓๑  เจตสิก ๓๓  และโลกียวิจารเจตสิก ๓ รูป ๒๘   เป็นทุกขสัจจ์   
นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์   
องค์มรรค ๗ (เว้นสัมมาสังกปัปะ) ที่ในมัคคอวิตักกอวิจารจิต ๑๒   เป็นมัคคสัจจ์   

มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๘  ผลจิตตุปบาท ๓๕   
และวิจารเจตสิก ๘  ทีใ่นโลกตุตรทุตยิฌานจิต ๘  เป็นสจัจวิมุต 

 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนกโดยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ และสัจจะในบาลตี่อไปน้ี ? 50/1(3ข) 
ข. ปณีตา  ธมฺมา 

ตอบ   แปลและแสดงองค์ธรรม  จ าแนกขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  ดังนี้ 
 ข. สภาวธรรมทั้งหลายที่ประเสริฐหรือที่ประณีต มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘  เจตสกิ ๓๖  นิพพาน   
ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจะ ๒   
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ขันธ์       ๔  คือ ในเจตสกิ ๓๖ นั้น  เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิก เป็นสัญญาขันธ์  เจตสกิทีเ่หลือ ๓๔ 
เป็นสังขารขันธ์  โลกุตตรจิต ๘  เปน็วิญญาณขันธ์  นิพพาน  เป็นขนัธวิมุตติ    

อายตนะ ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมนายตนะ  เจตสิก ๓๖  นิพพาน  เป็นธัมมายตนะ   
ธาตุ       ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖  นิพพาน  เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ     ๒ คือ นิพพานเปน็นิโรธสจัจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมัคคจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์   

มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสจัจวิมุต  
 

๓.  จงจ าแนกองค์ธรรมของบทต่อไปน้ี  โดย ธาตุและสัจจะ โดยละเอียด? 56/1 
ข. ปณีตา  ธมฺมา. ? 56/1  

ตอบ ข.   ปณีตา  ธมฺมา.   องค์ธรรม ได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน. 
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุ และสจัจะแล้ว  ได้ธาตุ ๒  สัจจะ ๒ 

ธาตุ       ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖  นิพพานเปน็ธัมมธาตุ   
สัจจะ     ๒ คือ นิพพานเปน็นิโรธสจัจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมัคคจิต ๔ เปน็มัคคสจัจ์   

มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจวิมุต 
 

๓. ก. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทว่า สมมฺตฺตนิยตา ธมมฺา พร้อมดว้ยจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
สัจจะ ? 49/2  

ตอบ ก. แปลดังนี้  สภาวธรรมทั้งหลาย  ที่มีสภาพเปน็ความด ี  และให้ผลแน่นอนในล าดบัแห่งตน  ติดต่อกนัไม่มี
ระหว่างคั่นมีอยู่   องค์ธรรมได้แก่  มัคคจิต ๔ เจตสิก ๓๖   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะแล้วได้ขันธ์  ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ  ๒  สัจจะ ๑ 

ขันธ์  ๔  คือ ในเจตสิก ๓๖ นัน้  เวทนาเจตสิก  เป็นเวทนาขนัธ.์  สัญญาเจตสิก  เป็นสญัญาขันธ.์  

เจตสกิทีเ่หลือ ๓๔  เป็นสังขารขันธ์   มัคคจิต ๔   เป็นวิญญาณขนัธ ์

อายตนะ ๒  คือ มัคคจิต ๔  เป็นมนายตนะ   เจตสกิ ๓๖  เป็นธัมมายตนะ 

ธาตุ ๒   คือ มัคคจิต ๔   เป็นมโนวิญญาณธาต,ุ   เจตสกิ ๓๖  เป็นธัมมธาต ุ

สัจจะ  ๑  คือ องค์ธรรม ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔  เป็นมคัคสัจจ์        มัคคจิตตุปบาททีเ่หลือ ๒๙  เป็นสจัจวิมุต 
 

๓. จงแปลบาลีในบทต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงองค์ธรรม แล้วจ าแนกตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ? 48/1(3ข) 
 ข. อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา  ธมฺมา  ( จ าแนกโดยธาตุและสัจจะ ) 
ตอบ ข. สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้ และกระทบไม่ได้ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ สุขุม
รูป ๑๖ นิพพาน.  ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโยธาตุ และสัจจะ แล้ว ได้ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ 

ธาตุ ๑๘ คือ ในจิต ๘๙ นั้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕  สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ 
เป็นมโนธาตุ  จิตที่เหลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาตุ   เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นธัมมธาตุ 

สัจจะ ๔ คือ โลกียจิต ๘๑ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) สุขุมรูป ๑๖ เป็นทุกขสัจจ์  โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์,  
นิพพาน เป็นนิโรธสัจจ์,   องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์   
มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗ เป็นสัจจวิมุต 

 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ในบทบาลีดังน้ี พหิทฺธา ธมฺมา? 
43/1, 49/1 
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ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรม  พร้อมทั้งจ าแนก  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  ดังนี้ 
พหิทฺธา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลาย ทีเ่ปน็ภายนอกสันดานแห่งตน มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป 

๒๘ นิพพาน  ทีเ่ป็นภายนอกสันดานแห่งตน  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  
สัจจะ  แล้วได้ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๔ 

ขันธ์        ๕ คือ รูป ๒๘  เป็นรูปขันธ์  ในเจตสิก ๕๒ นั้น เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์,  สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์  
เจตสิกที่เหลือ ๕๐  เป็นสังขารขันธ์  จิต ๘๙  เป็นวิญญาณขันธ์  นิพพานเป็นขันธวิมุต 

อายตนะ ๑๒ คือ ในรูป  ๒๘ นั้น  โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกายตนะ ๑๐   จิต ๘๙  เป็นมนายตนะ  เจตสิก ๕๒  
สุขุมรูป  ๑๖  นิพพาน  เป็นธัมมายตนะ 

ธาตุ      ๑๘ คือ ในรูป ๒๘ นั้น  โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐  ในจิต ๘๙ นั้น  ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็น
ปัญจวิญญาณธาตุ ๕  สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑  เป็นมโนธาตุ  จิตที่เหลือ ๗๖  เป็น
มโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  นิพพานเป็นธัมมธาตุ 

สัจจะ      ๔ คือ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ)  รูป  ๒๘  เป็นทุกขสัจจ์,   โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์,   
นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์,  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์   
มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ ผลจิตฺตุปฺบาท  ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

 

๓. ข. จงแสดงบาลี ค าแปล องค์ธรรมพร้อมท้ังจ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ และสัจจะทุตยิบทของ 
สนิทสฺสนตกิ ? 49/2 

ตอบ ข. แสดงบาลี ค าแปล องค์ธรรม พร้อมทั้งจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ และสจัจะในทุติยบทของ สนทิสฺสนติก 
ดังนี้ อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลาย ที่มีสภาพเห็นไม่ได้ แต่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยการกระทบได้มีอยู่  

องค์ธรรมได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ)์  ธรรมเหลา่นี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะแล้ว
ได้รูปขันธ์ ๑.  โอฬาริกายตนะ ๙  (เว้นรูปายตนะ)  โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาต)ุ, ทุกขสัจจ์ ๑ 
 

๓. ให้แสดงธรรมท่ีมีสภาพดังต่อไปน้ี? 43/1 
ก.  ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดให้ตาย 
ข. ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ไมเ่กดิไมต่าย 
ค. ธรรมท่ีไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดให้ตาย  และไม่ใช่เป็นเหตุให้ไม่เกิดไม่ตาย 

ตอบ ธรรมที่มีสภาพดังต่อไปนี้  มีดังนีค้ือ 

 ก. ได้แก่  อาจยคามิธรรม  คือ  อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจติ ๑๗ เจตสิก ๕๒ 

 ข. ได้แก่  อปจยคามิธรรม คือ มรรคจติ ๔ เจตสกิ ๓๖ 

 ค. ได้แก่  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  คือ วิปากจิต  ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน 
 

๓. จงแสดงการจ าแนกองค์ธรรมเหลา่น้ี ตามท่ีได้ระบุไว้ในแต่ละข้อ? 53/2 
ข. อวิตักกวิจารจติ ๕๕ คือ ทวิปัญจวญิญาณจิต ๑๐ ตติยฌานจติ ๑๑  จตุตถฌานจติ ๑๑ ปัญจมฌาน

จิต ๒๓, เจตสกิ ๓๖ และวิจารเจตสิก ๑๑ ท่ีในทุติยฌานจิต ๑๑, รูป ๒๘,  นิพพาน  โดยสัจจะ 

ตอบ ข. ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยสจัจะแล้วได้สัจจะ ๓ คือ 

โลกียอวิตักกอวิจารจติ ๓๑, เจตสกิ ๓๓ และโลกียวิจารเจตสิก ๓, รูป ๒๘ เป็นทุกขสัจจ ์

นิพพาน  เป็นนิโรธสจัจ์  องค์มรรค ๗ (เว้นสัมมาสังกปัปะ)ที่ในมัคคอวิตักกอวิจารจติ ๑๒  เปน็มรรคสัจจ์  
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๘  ผลจิตตุปบาท ๓๕  และวิจารเจตสกิ ๘ ทีใ่นโลกตุตรทุตยิฌานจิต ๘  เป็นสจัจวิมุตต 
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๓. จงจ าแนก ปรมัตถธรรมเหลา่น้ี โดย ธาตุ และสัจจะ? 54/1 
ก. จิต ๘๙ ข. เจตสิก ๕๒ ค. รูป ๒๘  นิพพาน 

ตอบ จ าแนกปรมตัถธรรมเหล่านี้ โดย ธาตุ และสัจจะ 

ก. จิต ๘๙  เมื่อจ าแนกโดยธาตุ และสจัจะ แล้วได้ ธาตุ ๗   สัจจะ ๑   
ธาตุ ๗ คือ ในจิต ๘๙ นั้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕   

สัมปฏิจฉนจิต ๒  ปญัจทวาราวัชชนจิต๑  เป็นมโนธาตุ  จิตทีเ่หลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาต ุ 

สัจจะ ๑ คือ โลกียจิต ๘๑  เปน็ทุกขสจัจ์   โลกุตตรจิต ๘  เป็นสัจจวิมุต 

ข. เจตสกิ ๕๒  ได้ธาตุ ๑  สัจจะ ๓   
ธาตุ ๑ คือ เจตสิก ๕๒  เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ ๓ คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) ที่ใน โลกียจติ ๘๑ เปน็ทุกขสจัจ์  โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสจัจ์   

องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมัคคจิต๔   เป็นมัคคสัจจ์   
เจตสกิทีเ่หลือ ๒๘ (เว้นองค์มรรค๘) ที่ในมัคคจิต ๔ และเจตสิก ๓๖ ที่ในผลจติ ๔  เปน็สัจจวิมุต 

ค. รูป ๒๘ นพิพาน  เมื่อจ าแนกโดยธาตุ และสัจจะ แล้วได้ธาตุ๑๑  สัจจะ๒    
ธาตุ ๑๑ คือ ในรูป ๒๘ นัน้ โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐  สุขุมรูป๑๖ นิพพาน เป็นธมัมธาตุ   
สัจจะ ๒ คือ รูป ๒๘  เป็นทุกขสจัจ์   นิพพานเป็นนิโรธสัจจ ์
 

๓. จงจ าแนกองค์ธรรมเหลา่น้ี  โดยธาตุ  สัจจะ? 44/2, 45/2 และสัจจวิมตุ ? 46/1, 53/1 

ก. อกุศลจติ ๑๒  กุศลจติ ๒๑  เจตสกิ ๕๒  45/2(ค), 46/1, 48/2, 51/1, 53/1  
ข. โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน  46/1, 48/2, 53/1, 54/2  
ค. จิต ๘๙  เจตสกิ ๕๒  สุขมุรูป ๑๖   นิพพาน 44/2 
ง. ผลจิต ๔ เจตสิก  ๓๖ 

จ. จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน  44/2(4ง), 46/1, 53/1, 54/2(3ค) 

ตอบ จ าแนกองค์ธรรมเหล่านี้  โดยธาตุ  สัจจะ  และสัจจวิมตุ 

 ก. อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  เจตสกิ ๕๒ 

ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๒ สัจจะ ๓ 

ธาตุ   ๒ คือ อกุศลจิต ๑๒  กุศลจติ ๒๑  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสกิ ๕๒ เปน็ธัมมธาต ุ

สัจจะ ๓ คือ อกุศลจิต ๑๒  โลกียกศุลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) เป็นทกุขสัจจ์  โลภเจตสิก เป็นสมุทยสจัจ ์  

องค์มรรค ๘  หรือ ๗  ที่ในมัคคจิต  ๔  เปน็มัคคสจัจ ์  มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙ เป็นสจัจวิมตุ 

 ข. โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน   

ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๒ สัจจะ ๒  
ธาตุ   ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เป็นมโนวิญญาณธาตุ,  เจตสิก ๓๖  นิพพาน เป็นธัมมธาตุ 
สัจจะ ๒ คือ นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์   

มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

 ค. จิต ๘๙ เจตสกิ ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน 

ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๘ สัจจะ ๔ 

ธาตุ ๘ คือ ในจิต ๘๙ นั้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕   
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สัมปฏิจฉนจิต ๒  ปญัจทวาราวัชชนจิต ๑ เป็นมโนธาตุ  จิตทีเ่หลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาตุ   
เจตสกิ ๕๒  สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นธัมมธาต ุ

สัจจะ ๔ คือ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) สุขุมรูป ๑๖ เป็นทุกขสัจจ์   โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสจัจ์  
นิพพาน เป็นนิโรธสจัจ์   องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เปน็มัคคสจัจ์  
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗ เปน็สัจจวิมุต 

ง. ผลจิต ๔  เจตสิก ๓๖  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๒ สัจจวิมุต   
ธาตุ ๒ คือ ผลจิต ๔ เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖  เป็นธัมมธาตุ  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

จ. จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน  เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้ว ได้ธาตุ ๘  สัจจะ ๔   
ธาตุ ๘ คือ ในจิต ๘๙ นั้น  ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕,  สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชน

จิต ๑ เป็นมโนธาตุ, จิตที่เหลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาตุ, เจตสิก ๕๒ สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน เป็นธัมมธาตุ  
สัจจะ ๔ คือ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก  ๕๑ (เว้นโลภะ)  สุขุมรูป ๑๖  เป็นทุกขสัจจ์  โลภเจตสิก  เป็นสมุทัยสัจจ์   

นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมรรคจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์  
มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ  ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

 

๓. จงจ าแนกองค์ธรรมเหล่าน้ีโดยธาตุ และสัจจะ 47/1และสัจจวิมุต ? 46/1 

ก. วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน  45/2, 46/1(4ก), 47/1, 52/1(3ข), 53/2, 54/2 
ข. อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒  จิตตชรูป ๑๗  อุตุชรูป ๑๕  อาหารชรูป ๑๔ 

ท่ีจะเกิด 46/1 
ค. วิปากจิต ๓๖  เจตสิก ๓๘  กัมมชรูป ๒๐  ท่ีจะเกิด 46/1 

ตอบ จ าแนกองค์ธรรมเหล่านี้โดย  ธาตุ  และสัจจะ  ดังนี้ 
ก. วิปากจิต  ๓๖  กริยาจิต  ๒๐  เจตสิก  ๓๘  รูป  ๒๘  นิพพาน 

ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๘  สัจจะ  ๒ 

(53/2) ธาตุ  ๑๘  คือ  ในรูป ๒๘ นั้น   
จักขุปสาท   เป็นจักขุธาต ุ

โสตปสาท  เป็น โสตธาต ุ

ฆานปสาท  เป็นฆานธาต ุ
ชิวหาปสาท  เป็น ชิวหาธาต ุ

กายปสาท  เป็น กายธาต ุ

รูปารมณ์   เป็นรูปธาต ุ

สัททารมณ์   เป็น สัททธาต ุ

คันธารมณ์   เป็นคนัธธาต ุ

รสารมณ์  เป็นรสธาต ุ

(ปถวี,เตโช,วาโย) โผฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพธาต ุ

จักขุวิญญาณจิต ๒    เป็นจักขุวิญญาณธาต ุ

โสตวิญญาณจิต ๒   เป็นโสตวิญญาณธาต ุ

ฆานวิญญาณจิต ๒   เป็นฆานวิญญาณธาต ุ

ชิวหาวิญญาณจติ ๒  เป็น ชิวหาวิญญาณธาต ุ

กายวิญญาณจิต ๒   เป็นกายวิญญาณธาต ุ

ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๒  เป็นมโนธาต ุ

วิปากจิตที่เหลือ ๒๔  
กริยาจิตที่เหลือ ๑๙ เป็นมโนวิญญาณธาต ุ

เจตสกิ ๓๘  สุขุมรูป ๑๖ นิพพาน  เป็นธัมมธาต ุ
 

ธาตุ  ๑๘  คือ ในรูป ๒๘ นั้น  โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐   
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ในวิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐ นั้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕  สัมปฏิจฉน
จิต ๒  ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑  เป็นมโนธาตุ  วิปากจิตที่เหลือ  ๒๔  กริยาจิตจิตที่เหลือ  ๑๙ เป็นมโน
วิญญาณธาตุ   เจตสิก ๓๘  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน  เป็นธัมมธาตุ   

สัจจะ  ๒ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๕  (เว้นวิรตี ๓)  รูป ๒๘  เป็นทุกขสัจจ์   
นิพพาน  เป็นนิโรธสัจจ์  ผลจิตตุปบาท  ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

ข. อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒  จิตตชรูป ๑๗  อุตุชรูป ๑๕  อาหารชรูป ๑๔  ที่จะเกิด  ธรรม
เหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๘  สัจจะ ๓ 

ธาตุ ๘ คือ ในติชรูปนั้น  รูปารมณ์ เป็นรูปธาตุ  สัททารมณ์ เป็นสัททธาตุ  คันธารมณ์ เป็นคันธธาตุ  
รสารมณ์ เป็นรสธาตุ  (ปถวี เตโช วาโย) โผฏฐัพพารมณ์ เป็นโผฏฐัพพธาตุ 

ในกริยาจิต ๒๐ นั้น ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑  เป็นมโนธาตุ   
อกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต ๒๑  กริยาจิตที่เหลือ ๑๙  เป็นมโนวิญญาณธาตุ   
เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๐ - ๑๒  เป็นธัมธาตุ   

สัจจะ  ๓  คือ อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ)  และติชรูป เป็นทุกขสัจจ์   
โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์   องค์มรรค ๘  หรือ ๗  ที่ในมัคคจิต ๔  เป็นมัคคสัจจ์  
มัคคจิตตุปบาที่เหลือ ๒๙  เป็นสัจจวิมุต 

ค. วิปากจิต ๓๖  เจตสิก ๓๘  กัมมชรูป ๒๐ ที่จะเกิด   
ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๗  สัจจะ ๑ 

ธาตุ ๑๗ คือ ในกัมมชรูป ๒๐ นั้น  โอฬาริกรูป ๑๑  (เว้นสัททารมณ์)   เป็นโอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นสัททธาตุ)  
ในวิปากจิต ๓๖ นั้น  ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐   เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕  
สัมปฏิจฉนจิต ๒  เป็นมโนธาตุ   วิปากจิตที่เหลือ  ๒๔   เป็นมโนวิญญาณธาตุ  
เจตสิก ๓๘  กัมมชสุขุมรูป ๙ - ๑๑  เป็นธัมมธาตุ   

สัจจะ ๑ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕ (เว้นวิรตี ๓)  กัมมชรูป ๒๐   เป็นทุกขสัจจ์   
ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

 

๔. จงจ าแนกองค์ธรรมเหล่าน้ีโดย ธาตุ  และสัจจะ ? 44/2 

ก. กามจิต ๕๔  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๙ ? 44/2   
ข. โลกียกุศลจิต ๑๗ โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘ 44/2 

ค. มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖  44/2(4ค), 45/2(3ง), 51/1(3ค), 52/1(3ค) 

ตอบ ก. กามจิต ๕๔  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 

 ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๒   
ธาตุ ๑๘ คือ ในรูป ๒๘ นั้น โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐   

ในกามจิต ๕๔ นั้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕  
สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ เป็นมโนธาตุ  กามจิตที่เหลือ ๔๑  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  
เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  เป็นธัมมธาตุ   

สัจจะ ๒ คือ กามจิต ๕๔  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ)  รูป ๒๘  เป็นทุกขสัจจ์  โลภเจตสิก  เป็นสมุทัยสัจจ์ 
ค. โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘   
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ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุ และสัจจะแล้วได้ธาตุ  ๘ สัจจะ ๑  
ธาตุ ๘ คือ ในโลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐ นั้น  ทวิปัญจวิญญาณธาตุ ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕   

สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ เป็นมโนธาตุ   
โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิตที่เหลือ ๒๐  กริยาจิตที่เหลือ ๑๙  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  

สัจจะ  ๑ คือ โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก  ๓๘  เป็นทุกขสัจจ์ 
ค. มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุ และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๒ สัจจะ ๑   

ธาตุ ๒  คือ มัคคจิต ๔ เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖ เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ ๑ คือ องค์มรรค ๘ หรือ ๗  ที่ในมรรคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์   มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙ เป็นสัจจวิมุต  
 

๓. จงจ าแนกองค์ธรรมเหล่าน้ีโดย ธาตุ และสัจจะ ? 45/2 

 ข. โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐ ? 45/2 

 ง. มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖ นิพพาน ? 45/2 

ตอบ ข. โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐  เมื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๑๗ สัจจะ ๑ 

ธาตุ ๑๗ คือ ในกัมมชรูป ๒๐ นั้น  โอฬาริกรูป ๑๑  (เว้นสัททารมณ์) เป็นโอฬาริกธาตุ ๙  
ในโลกียวิปากจิต ๓๒ นั้น  ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นปัญจวิญญาณธาตุ ๕  

สัมปฏิจฉนจิต ๒ เป็นมโนธาตุ   โลกียวิปากจิตที่เหลือ ๒๐ เป็นมโนวิญญาณธาตุ  
เจตสิก ๓๕   กัมมชสุขุมรูปที่เหลือ  ๙ หรือ ๑๑  เป็นธัมมธาตุ    

สัจจะ ๑  คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  เจตสิก ๓๕  กัมมชรูป ๒๐  เป็นทุกขสัจจ์ 
 

๓. ให้แสดงการจ าแนกธรรมเหลา่น้ี  โดยธาตุ และสจัจะ 52/1   
ก. สุขสหคตจิต ๖๓  เจตสกิ ๔๖   (เว้นเวทนา).  51/1, 52/1,  

ตอบ แสดงการจ าแนกธรรมเหล่านี้  โดยธาตุ และสัจจะดังนี ้
ก. สุขสหคตจิต ๖๓  เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)   

ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนกโดย ธาตุ และ สัจจะแล้ว ได้ ธาตุ ๓  สัจจะ ๓ 

ธาตุ   ๓ คือ ในสุขสหคตจิต ๖๓  นั้น สุขสหคตกายวิญญาณจติ ๑  เป็นกายวิญญาณธาต ุ  สุขสหคตจิตทีเ่หลือ ๖๒  
เป็นมโนวิญญาณธาต ุเจตสิก ๔๖ เป็นธัมมธาตุ   

สัจจะ ๓ คือ โลกียสุขสหคตจิต ๓๑  เจตสิก ๔๕ (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสจัจ์,  โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสจัจ์,  
องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมัคคสุขสหคตจิต ๑๖ เป็นมัคคสจัจ์  
มัคคจิตตปุปาทที่เหลือ ๒๘ ผลจิตตุปปาท ๓๖  เป็นสจัจวิมุต 

 

๔. จงจ าแนกองค์ธรรมเหล่าน้ี  โดยธาตุ  สัจจะและสัจจวิมุต ? 48/2 
 ค. อรหัตตผลจิต ๑ เจตสิก ๓๖ 

ตอบ  ค. จ าแนกองค์ธรรมเหล่านี้  โดยธาตุ  สัจจะ  และสัจจวิมุต ของ อรหัตตผลจิต ๑  เจตสิก ๓๖ ดังนี้ คือ 
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุและสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๒ สัจจวิมุต 

ธาตุ ๒ คือ อรหัตตผลจิต ๑  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก  ๓๖  เป็นธัมมธาตุ   
ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

 

๔.  จงจ าแนก  องค์ธรรมเหลา่น้ี  โดยธาตุ  และสัจจะ  43/2(5), 52/2 
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ก. จิต ๘๙  เจตสกิ ๕๒  รูป ๒๘ นิพพาน ข. วิปากจติ ๓๖  กริยาจติ ๒๐  เจตสกิ ๓๘ รูป ๒๘ 

ตอบ ก. จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นพิพาน  ธรรมเหลา่นี้เมื่อจ าแนกโดยธาตุ และสจัจะแล้ว ได้ธาตุ ๑๘  สจัจะ ๔   
ธาตุ  ๑๘  คือ ในรูป ๒๘  นั้น  โอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐  ในจิต ๘๙ นั้น   ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็น

ปัญจวิญญาณธาตุ ๕   สัมปฏิจฉนจิต ๒   ปญัจทวาราวัชชนจติ ๑  เป็นมโนธาตุ  จิตทีเ่หลือ  ๗๖  เป็น
มโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป  ๑๖  นิพพาน  เปน็ธัมมธาตุ   

สัจจะ  ๔ คือ  โลกียจิต ๘๑   เจติก ๕๑  (เว้นโลภะ)  รูป ๒๘  เป็นทุกสจัจ์   โลภเจตสิก  เป็นสมุทัยสัจจ์   
นิพพาน  เป็นนิโรธสจัจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมรรคจิต ๔  เป็นมคัคสัจจ์   
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท  ๓๗  เปน็สัจจวิมุต 

ข. วิปากจิต  ๓๖  กริยาจติ ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุ และสจัจะแล้วได้ธาตุ  ๑๘  สัจจะ ๑   
ธาตุ ๑๘ คือ ในรูป ๒๘ นัน้ โอฬาริกรูป ๑๒ เปน็โอฬาริกธาตุ ๑๐, ในวิปากจิต ๓๖ กิรยิาจิต ๒๐ นั้น ทวปิัญจวิญญาณ

จิต ๑๐  เป็นปญัจวิญญาณธาตุ ๕,  สัมปฏิจฉนจติ ๒  ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑  เป็นมโนธาตุ  วิปากจิตที่
เหลือ ๒๔  กริยาจติทีเ่หลือ ๑๙  เป็นมโนวิญญาณธาตุ   เจตสิก ๓๘  สุขุมรูป ๑๖ เป็นธัมมธาตุ  

สัจจะ ๑ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  กรยิาจิต  ๒๐  เจตสิก ๓๕  รูป ๒๘  เป็นทุกขสจัจ์  ผลจติตุปบาท  ๓๗  เป็นสจัจวิมุต 
 

๔. เมื่อสรุปธรรม (เมื่อจ าแนกธรรม)ใน สงฺกิลิฏฺ ตกิ แล้วมีกีป่ระเภท คืออะไรบ้าง ? แสดงความหมาย และ
องค์ธรรมมาพร้อมด้วย? 53/2, 44/1(2ส) 

ตอบ เมื่อจ าแนกธรรมใน สงกฺิลิฏฺ ติก แล้วมี ๖ ประเภท คือ 

๑. สงฺกิเลส  ธรรมทีท่ าใหเ้ศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ กิเลส ๑๐  มีโลภะ เป็นต้น 

๒. สงฺกิลิฏฺ ธรรมที่ถกูกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก  ๒๗ 

๓. สงฺกิเลสิก  ธรรมที่เปน็อารมณ์ของกเิลส ได้แก่  โลกียจติ ๘๑  เจตสิก ๕๒ รปู ๒๘ 

๔. อสงฺกิเลส  ธรรมที่ไม่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๔๒ (เว้นกเิลสองค์ธรรม ๑๐)  รูป ๒๘ นิพพาน 

๕. อสงฺกิลิฏฺ ธรรมที่ไมถู่กกเิลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ กุศลจิต ๒๑  วิปากจติ ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสกิ ๓๘ 
รูป ๒๘  นิพพาน 

๖. อสงฺกิเลสิก ธรรมที่ไม่เปน็อารมณ์ของกเิลส หรือไม่เปน็ทีอ่าศัยเกิดของความเศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ โลกุตตรจิต 
๘  เจตสิก ๓๖ นิพพาน 

 

๔. ก. เพราะเหตุใด อริยมรรคเบื้องบน ๓ จึงชื่อวา่ ภาวนา ไม่ชื่อว่า ทัสสนะ จงอธิบายและให้แสดงการ
ประหาณอกุศลธรรมของโสดาปัตตมิรรคว่า มีกี่อยา่ง คืออะไรบ้าง? [(ไม่ต้องยกองค์ธรรมที่ถูกประหาณ
โดยเฉพาะๆ) 50/1] พร้อมท้ังยกองค์ธรรมท่ีถูกประหาณโดยเฉพาะๆ ? 44/1, 55/1(4)  

๕. ก. การประหาณอกุศลธรรมของโสดาปัตติมรรคน้ันมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? แสดงพร้อมด้วย  
ความหมาย 46/1 

ตอบ ก. ในการที่อริยมรรคเบื้องบน ๓ ชื่อว่า ภาวนา นั้น เพราะเหตุว่าองค์มรรค ๘  ที่อยู่ในอริยมรรคเบื้องบน ๓ นี ้
มีการเจรญิในการประหาณกเิลสยิ่งกว่าองค์มรรค ๘  ที่อยู่ในโสดาปตัติมรรค  ฉะนัน้จึงชื่อว่า ภาวนา  ส าหรับการเห็น
อารมณ์นั้น ไม่ได้เหน็อารมณ์ทีเ่ปน็พิเศษไปจากอารมณ์ของโสดาปัตติมรรค คงเห็นแต่อารมณ์ กล่าวคือ นิพพานที่
โสดาปัตติมรรคเห็นมาแล้ว  ฉะนั้น จึงไม่ชื่อว่า ทัสสนะ 

(46/1ก) การประหาณอกุศลธรรมของโสดาปัตติมรรคมี ๒ อย่างคือ 
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๑. สมุทเฉทปหาณ = ละได้เด็ดขาด ๒. ตนุกรปหาณ = ละได้โดยท าใหเ้บาบาง 
อกุศลธรรมที่โสดาปัตติมรรคประหาณไดเ้ด็ดขาด ได้แก่ ทฏิฐิคตสัมปยตุตจิต ๔  วิจิกจิฉาสัมปยตุตจติ ๑  เจตสิก ๒๒ 

อกุศลธรรมที่โสดาปัตติมรรคประหาณโดยท าให้เบาบางลง ได้แก่ ทิฏฐิคตวปิปยุตตจิต ๔  โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๕  
ที่น าไปสู่อบาย (อปายคมนิย) 

 

๔. ก. สภาวธรรมท่ี  โสดาปัตติมรรคประหาณได้น้ัน ได้แก่อะไร? 51/2 
ข. สภาวธรรมท่ี อริยมรรคเบื้องบนประหาณได้น้ัน ได้แก่อะไร? 51/2 

ตอบ ก. ได้แก่ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  วิจิกจิฉาสัมปยุตตจิต ๑  เจตสกิ ๒๒  อันโสดาปัตติมรรค  พึงละไดเ้ด็ดขาด 

ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  โทสมูลจิต ๒   เจตสกิ ๒๕  ที่น าไปสู่อบายอันโสดาปัตติมรรค  ละได้โดยท าให้เบาบางลง 
ข. ได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  โทสมูลจิต ๒  เจตสกิ ๒๕  ทีเ่ปน็อย่างหยาบ อันสกทาคามิมรรคพึงละได้

โดยท าใหเ้บาบางลง  ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ที่เกีย่วด้วยกามราคะ  โทสมูลจติ ๒ เจตสิก ๒๕  อันอนาคามิมรรคพึงละ
ได้เด็ดขาด ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ที่เกี่ยวด้วยรูปราคะ อรปูราคะ อุทธัจจสัมปยุตตจติ ๑  เจตสิก ๒๑ อันอรหัตตมรรค
พึงละได้เด็ดขาด 
 

๔. จงแสดงการประหาณกุศลธรรมโดยมรรคท้ัง ๔ มาดู 47/1 

ตอบ แสดงการประหาณอกุศลธรรมโดยมรรคทั้ง ๔  ดังนี้ 
 การประหาณอกุศลธรรมของโสดาปัตติมรรคมีอยู่  ๒  อย่างคือ 

สมุจฺเฉทปหาน ละได้เด็ดขาด 

ตนุกรปหาน ละได้โดยสามารถท าให้เบาบางลง 

อกุศลธรรมที่โสดาปัตติมรรคประหาณได้เด็ดขาดนั้น ได้แก่ ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑  เจตสิกที่
ประกอบ ๒๒   

อกุศลธรรมที่โสดาปัตติมรรคประหาณได้โดยสามารถท าให้เบาบางลง ได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  โทสมูลจิต ๒  
เจตสิกที่ประกอบ ๒๕  ที่น าไปสู่อบาย (อปายคมนิย)  

การประหาณอกุศลธรรมของสกทาคามิมรรคนั้น มีแต่สามารถท าให้เบาบางลง (ตนุกรปหาน) ได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตต
จิต  ๔  โทสมูลจิต ๒ เจตสิกที่ประกอบ ๒๕ ที่เป็นอย่างหยาบ  

การประหาณอกุศลธรรมของอนาคามิมรรคมีแต่สมุจฺเฉทปหานอย่างเดียว อกุศลธรรมนั้นได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  
ที่เกี่ยวกับกามราคะ และโทสมูลจิต ๒  เจตสิกที่ประกอบ ๒๕   

การประหาณอกุศลธรรมของอรหัตตมรรคมีแต่สมุจฺเฉทปหาน อย่างเดียว  อกุศลธรรมนั้น ได้แก่  ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  
ที่เกี่ยวกับรูปราคะ  อรูปราคะ  และอุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑  เจตสิกที่ประกอบ ๒๑ 

 

๔. ให้แสดงการประหาณอกศุลธรรมของมรรคเบื้องบน ๓ วา่มกีี่อยา่ง คืออะไรบา้ง? พร้อมท้ังยกองค์ธรรม
ท่ีถูกประหาณโดยเฉพาะ ๆ? 51/1, 53/2(5), 4/ฝ   

ตอบ การประหาณอกุศลธรรมของอริยมรรคเบื้องบน ๓ นัน้ มี ๒ อย่างคือ :- 
๑. สมุจเฉทปหาณ = ละได้เด็ดขาด 

๒.ตนุกรปหาณ     =  ละได้โดยท าให้เบาบาง 
การประหาณอกุศลธรรม ของสกทาคามิมรรคนัน้ มีแต่ท าให้เบาบางลง (ตนุกรปหาณ) ได้แก่ ทิฎฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  

โทสมูลจิต ๒  เจตสกิ ๒๕  ที่เป็นอย่างหยาบ   



ธัมมสังคณีปกรณ์  จูฬอาภิธรรมมิกะเอก 22 

การประหาณอกุศลธรรม ของอนาคามิมรรคนัน้ มีแต่สมุจเฉทปหานอย่างเดยีว อกุศลธรรมนั้นได้แก่ ทิฎฐิคตวิป-
ปยุตตจิต ๔ ทีเ่กีย่วกับกามราคะ และโทสมูลจิต ๒  เจตสกิ ๒๕ 

การประหาณอกุศลธรรม ของอรหัตตมรรคนั้น มีแต่สมจุเฉทปหานอย่างเดียว อกุศลธรรมนั้นได้แก่ ทิฎฐิคตวิปปยตุต-
จิต ๔ ทีเ่กีย่วกับ รูปราคะ, อรูปราคะ, และอุทธัจจสัมปยุตตจิต ๑  เจตสิก ๒๑ 

 

๔. ก. มิจฉัตตธรรม ธรรมท่ีมสีภาพเป็นความชั่ว มีกีอ่ย่าง คืออะไรบา้ง ? 43/2ม 52/2(5ก) 
๔. ก. มิจฉัตตธรรม หมายความวา่อยา่งไร? มีกี่อยา่ง คืออะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย 45/1, 

52/1(5ก), 54/1, 54/2 

ตอบ ก. มิจฉัตตธรรม  ธรรมที่มีสภาพเป็นความชั่ว มี ๑๐ อย่าง คือ    

  ๑. มิจฉาทิฎฐิ ความเห็นผิด 

  ๒. มิจฉาสังกัปปะ ความด าริผิด 

  ๓. มิจฉาวาจา การกล่าววาจาผิด 

  ๔. มิจฉากัมมันตะ   การประกอบการงานผิด 

  ๕. มิจฉาอาชีวะ การประกอบอาชีพผิด 

  ๖. มิจฉาวายามะ ความเพียรผิด 

  ๗. มิจฉาสติ ความระลึกผิด 

  ๘. มิจฉาสมาธิ การตั้งใจมั่นผิด 

  ๙. มิจฉาวิมุตติ มีความเห็นผิดอยู่ว่า ความเป็นไปของอสัญญสัตตพรหม และเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมนี้ 
พ้นจากสังขารธรรม 

๑๐. มิจฉาญาณะ  ความรู้ที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง  
 

๔. มิจฉัตตธรรม หมายความว่าอย่างไร มีกี่อย่างคืออะไรบ้าง และจงแสดงการประหาณมิจฉัตตธรรม โดย
มรรคท้ัง ๔ (ไม่ต้องแสดงบาลี)? 47/2, 49/2  

๔. จงแสดงการประหาณมิจฉัตตธรรมโดยมรรคท้ัง ๔ ? 56/1 

ตอบ มิจฉัตตธรรม  ธรรมที่มีสภาพเป็นความชั่ว มี ๑๐ อย่าง คือ     
แสดงการประหาณมิจฉัตตธรรม  โดยมรรคทั้ง ๔  ในมจิฉตัตธรรมเหล่านั้น 

มิจฉัตตธรรม ๔ คือ มิจฉาทิฏฐิ  มุสาวาท  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค   
มิจฉัตตธรรม ๓ คือ มิจฉาสังกัปปะ ปิสุณวาจา ผรุสวาจา พึงประหาณโดยอนาคามิมรรค การกล่าววาจาในปิสุณ

วาจา และผรุสวาจา เหล่านี้ให้พึงเข้าใจว่าต้องมีเจตนาจะกล่าวค าส่อเสียดและกล่าวค าหยาบ
เท่านั้น   

มิจฉัตตธรรม ๖ คือ สัมผัปปลาปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาวิมุตติ มิจฉาญาณเหล่านี้ พึงประหาณ
โดย อรหัตตมรรค 

 

๕. มิจฉัตตนิยตธรรม ว่าโดยประเภทใหญ่ (สามัญ) มีเท่าไร อะไรบ้าง ?  และในแต่ละประเภทใหญ่น้ัน 
แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ประเภทละเท่าไร อะไรบ้าง ? ให้แสดงพร้อมท้ังความหมายด้วย 44/2 

๕. ก. มิจฉัตตนิยตธรรมน้ีเมื่อว่าโดยสามัญแล้วมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? และให้อธิบายในนิยตมิจฉาทิฏฐิ
กรรมท้ัง ๓ 49/1, 49/2, 54/1(5ข)  

ตอบ เมื่อว่าโดยประเภทใหญ่ (สามัญ) แล้วมี ๒ อย่างคือ   
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๑. นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม   ๒. ปัญจานันตริยกรรม 
และอธิบายในนิยตมจิฉาทิฏฐกิรรมทั้ง ๓ คือ 

๑. นัตถิกทิฏฐิ  มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่จะได้รับความดีความชั่ว  ความสุขความทุกข์เป็นต้น  ในภพข้างหน้า  
ไมไ่ด้เป็นผลที่เนื่องไปจากการกระท าอันเป็นบุญเป็นบาป  ในปัจจุบันภพนี้ 

๒. อเหตุกทิฏฐิ  มีความเห็นว่าความดีความชั่วความสุขความทุกข์เป็นต้น  อันสัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันภพนี้  
ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าอันเป็นบุญและบาปในภพก่อน 

๓. อกิริยทิฏฐิ  มีความเห็นว่าการกระท าของสัตว์ทั้งหลาย  แม้กระท าดีก็ไม่ชื่อว่าเป็นบุญ  แม้การกระท าชั่วก็ไม่ชื่อ
ว่าเป็นบาป  การกระท าเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามธรรมดา 

(44/2) ปัญจานันตริยกรรมแบ่งเป็น ๕ คือ 

๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา ๒. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา ๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์ 
๔. โลหิตุปบาท ท าร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต  ๕. สังฆเภท ยุให้พระสงฆ์แตกหมู่แตกคณะกัน 
 

๕. จงแสดงการให้ผลตามล าดับของนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม และปัญจานันตริยกรรม? หรือถ้าท ากรรมท้ัง ๒ 
อย่าง กรรมชนิดไหนให้ผลก่อน ? 44/1  

ตอบ การให้ผลตามล าดับของนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม  และปัญจานันตริยกรรมมีดังนี้  คือ 

 การให้ผลของนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมทั้ง ๓ อย่างนี้ ผู้ใดผู้หนึ่งจะก้าวล่วงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง ๓  อย่างก็ดี  
การให้ผลของกรรมเหล่านั้นย่อมเสมอกันไม่จ ากัดว่ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ผลก่อนกันแต่ประการใด 

 ส าหรับปัญจานันตริยกรรมนั้น  สังฆเภทกรรมเป็นกรรมที่ให้ผลก่อนถ้าไม่มีสังฆเภทกรรม  เหลือแต่กรรมทั้ง 
๔  โลหิตุปบาทจะให้ผลก่อนถ้าไม่มีโลหิตุปบาทเหลือแต่กรรมทั้ง ๓ อรหันตฆาตกรรมจะให้ผลก่อนถ้าไม่มีกรรมทั้ง
ดังกล่าวแล้วทั้ง ๓  มีแต่มาตุฆาตกรรมและปิตุฆาตกรรมแล้ว การให้ผลย่อมแล้วแต่มารดา หรือบิดาคือถ้ามารดาหรือ
บิดามีศีลธรรม  หรือไม่มีศีลธรรมเสมอกัน  มาตุฆาตกรรมให้ผลก่อนถ้าบิดามีศีลธรรมสูงกว่ามารดา  ปิตุฆาตกรรมให้
ก่อน  ถ้าผู้ที่ก้าวล่วงทั้งนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมและปัญจานันตริยกรรมทั้ง ๒ อย่างแล้ว  นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมเป็นฝ่ายมี
โอกาสให้ผลก่อนในล าดับแห่งจุติ 
 

๔. จงแสดงการประหาณอคติ ๔ และอกุศลกรรมบถ ๑๐  โดยมรรคท้ัง ๔ 45/2 

ตอบ อคติ ๔ คือ ฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติเหล่านี้  พึงประหาณโดยมรรคทั้ง ๔ ดังต่อไปนี้ 
อคติทั้ง ๔  พึงประหารโดยโสดาปัตติมรรคนั่นเอง (พึงสังเกตว่า อคติ เหล่านี้ไม่ได้มุ่งหมายเอาองค์ธรรมที่เป็นโลภะ 
โทสะ โมหะ โดยตรง คงมุ่งหมายแต่เพียงได้ปฏิบัติกาย วาจา ผิดจากศีลธรรมโดยอาศัย โลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูล
เท่านั้น  แต่การปฏิบัติผิดเหล่านี้น าไปสู่อบายได้ ฉะนั้น พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค) 

(ข.การประหาณอกุศลกรรมบถ  ๑๐  โดยมรรคทั้ง ๔  ดังนีค้ือ) ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ เหล่านั้น    
 

๔. ข. จงแสดงการประหาณอกศุลกรรมบถ ๑๐ โดยมรรคท้ัง ๔ (ไม่ตอ้งแสดงบาล)ี? 43/2, 45/1, 52/2, 54/1, 54/2  
ตอบ ข. การประหาณอกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยมรรคทั้ง ๔ ดังนี้ คือ  

ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ เหล่านัน้ 

อกุศลกรรมบถ ๕ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน, กาเมสุมิจฉาจาร, มุสาวาท, มิจฉาทิฏฐิ พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค 

อกุศลกรรมบถ ๓ คือ  ปิสุณาวาจา, ผรุสวาจา, พยาบาท พึงประหาณโดยอนาคามิมรรค 

อกุศลกรรมบถ ๒ คือ  สัมผัปปลาปะ  และอภิชฌาทั้ง ๒   พึงประหาณโดยอรหัตมรรค 
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๔. จงแสดงการประหาณของมรรคท้ัง ๔  ในอกุศลธรรมดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแสดงบาลี) ? 46/2 

ก.อกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยโลกธรรม ๘ ? ข. อกุศลกรรมบถ ๑๐ ? 

ตอบ แสดงการประหาณอกุศลธรรมของมรรคทั้ง ๔ ดังนี้ 
 ก. อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยโลกธรรม ๘  ในโลกธรรมเหล่านั้น    
ปฏิฆะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเสื่อมลาภเสื่อมยศ   นินทา  ทุกข์  เหล่านี้   พึงประหาณโดยอนาคามิมรรค   
ตัณหาโลภะ   ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการได้ลาภ  ได้ยศ  สรรเสริญ   สุข  เหล่านี้   พึงประหาณ  โดยอรหัตตมรรค   

อาจารย์บางทางกล่าวว่า 

ตัณหาโลภะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการได้ยศ  ได้สรรเสริญ  ทั้ง ๒   เท่านั้น   พึงประหาณโดยอรหัตตมรรค   
ส าหรับ  ตัณหาโลภะ   ที่เกิดขึ้นโดยได้ลาภ   และได้มีความสุขนั้นประหาณโดย   อนาคามิมรรคก็ได้ 
 ข. การประหาณอกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยมรรคทั้ง ๔  อกุศลกรรมบถ ๕ คือ  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  
กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  มิจฉาทิฏฐิ  พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค อกุศลกรรมบถ ๓ คือ  ปิสุณวาจา  ผรุสวาจา  
พยาบาท  พึงประหาณโดยอนาคามิมรรค  สัมผัปปลาปะ และอภิชฌาทั้ง ๒ พึงประหาณโดยอรหัตตมรรค 
 

๔. จงแสดงการประหาณกิเลสโดยล าดับแห่งมรรค และสังโยชน์โดยล าดับแห่งกิเลส ตามอัฏฐสาลินีอรรถ
กถา (ไม่ต้องแสดงบาลี) ? 49/1 

ตอบ การประหาณกิเลสโดยล าดับแห่งมรรค 
๑. ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  พึงประหาณโดยโสดาปัตติมัคคจิต ๑ 
๒. โทสะ  พึงประหาณโดยอนาคามิมัคคจิต ๑ 
๓. กิเลสที่เหลือ ๗ มี โลภะเป็นต้น  พึงประหาณโดย อรหัตตมัคคจิต ๑ 

การประหาณสังโยชน์โดยล าดับแหง่กิเลส 
กามราคสังโยชน์  ปฏิฆสังโยชน์   พึงประหาณโดย อนาคามิมัคคจิต ๑ 
มานสังโยชน์   พึงประหาณโดย อรหัตตมัคคจิต ๑ 
ทิฏฐิสังโยชน์  วิจิกิจฉาสังโยชน์  สีลัพพตปรามาสสังโยชน์   พึงประหาณโดย โสดาปัตติมัคคจิต ๑ 
ภวราคสังโยชน์   พึงประหาณโดย อรหัตตมัคคจิต ๑ 
อิสสาสังโยชน์  มัจฉริยสังโยชน์   พึงประหาณโดย โสดาปัตติมัคคจิต ๑ 
อวิชชาสังโยชน์   พึงประหาณโดย อรหัตตมัคคจิต ๑ 

 

๔. ข. จงแสดงการประหาณของมรรคท้ัง ๔ ในธรรมต่อไปน้ี 50/1 

 สัญโญชน์ ๑๐ ท่ีว่าโดยสุตตันตนัย 50/1 

ตอบ ข. การประหาณสัญโญชน์ ๑๐ ที่ว่าโดย (สตุตันตนัย) โดยมรรคทั้ง ๔ มีดังนี้ ในสัญโญชน์ ๑๐ นั้น  
สัญโญชน์ ๕ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส และกามราคะ ปฏิฆะ ที่น าไปสู่อบายได้ พึงประหาณโดย

โสดาปัตติมรรค 

กามราคะ  ปฏิฆะ ที่เป็นอย่างหยาบ  ทีน่อกจากอปายคมนิยะนัน้  พึงประหาณโดยสกทาคามิมรรค 

กามราคะ ปฏิฆะ  ที่ละเอียด  พึงประหาณโดยอนาคามิมรรค 

รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุธัจจะ อวิชชา   พึงประหาณโดยอรหัตตมรรค 
 

๔. จงแสดงการประหาณสังโยชน์  โดยล าดบัแห่งมรรค (ไมต่้องแสดงบาล)ี ? 53/1 

ตอบ  แสดงการประหาณสังโยชน์  โดยล าดับแห่งมรรค มดีังนี ้
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ทิฏฐิสังโยชน์ วิจิกจิฉาสังโยชน์ สีลัพพตปรามาสสังโยชน์  
อิสสาสังโยชน์ มัจฉริยสังโยชน์  
กามราคสังโยชน์  ปฎิฆสังโยชน์   พึงประหาณโดย อนาคามิมัคคจิต ๑ 

มานสังโยชน์  ภวราคสังโยชน์  อวิชชาสังโยชน์    พึงประหาณโดยอรหัตตมัคคจิต ๑ 
 

๔. ก. ให้แสดงการประหาณสังโยชน์โดยล าดับแห่งกิเลส (ไม่ต้องแสดงบาลี) 48/1 

ข. การประหาณโลกธรรม โดยมรรคท้ัง ๔ น้ัน มีการประหาณกันอย่างไร? ให้แสดงเฉพาะภาษาไทย48/1 

ตอบ ก. แสดงการประหาณสังโยชน์ โดยล าดับแห่งกิเลส ดังนี้     

ข. การประหาณโลกธรรม โดยมรรคทั้ง ๔ มีการประหาณ ดังนี้  
ในโลกธรรมเหล่านัน้ 

ปฏิฆะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เหล่านี้  พึงประหาณโดย อนาคามิมรรค 

ตัณหาโลภะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการได้ลาภ ได้ยศ สรรเสริญ สุข เหล่านี้  พึงประหาณโดย อรหัตตมรรค 

อาจารย์บางท่าน กล่าวว่า 

ตัณหา โลภะ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการได้ยศ ได้สรรเสริญทั้ง ๒ เท่านั้น  พึงประหาณโดย อรหัตตมรรค  
ส าหรับตัณหา โลภะ ที่เกิดขึ้น โดยได้ลาภและได้มีความสุขนั้น  ประหาณโดย อนาคามิมรรคก็ได้ 
 

ข้อ ๕ 
๕. ก. ให้แสดงองค์ธรรมดังต่อไปน้ี? 54/1 

ก. ธรรมท่ีเป็น  สงฺกเิลส  ได้  แต่เป็น  สงฺกลิิฏฺ ไม่ได้  
ข. ธรรมท่ีเป็น  สงฺกิลฏิฺ ได้  แตเ่ป็น  สงฺกเิลส  ไม่ได้ 
ค. ธรรมท่ีเป็น  สงฺกิเลส  และ สงฺกลิิฏฺ ได้ท้ัง ๒ 
ง. ธรรมท่ีเป็น  สงฺกเิลส  และ สงฺกลิิฏฺ ไม่ได้ท้ัง ๒ 

ตอบ ก.  แสดงองค์ธรรมดังต่อไปนี ้มีดังนี้  
ก. ไม่มี 
ข. อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกเิลสองค์ธรรม ๑๐) 
ค. องค์ธรรมได้แก่  กิเลสองค์ธรรม ๑๐ 

ง. องค์ธรรมได้แก่  กุศลจติ ๒๑ วิปากจิต ๓๖  กริยาจติ ๒๐  เจตสิก  ๓๘  รูป ๒๘ นพิพาน 
๕. ให้แสดงธรรมดังต่อไปน้ี 47/1 

ก. ธรรมท่ีเป็น ปริตฺตา ธมฺมา ได้แต่เป็น หีนา ธมฺมา ไม่ได้ ? 46/1, 47/1, 54/2  
ข. ธรรมท่ีเป็น หีนา ธมฺมา ได้แต่เป็น ปริตฺตา ธมฺมา ไม่ได้? 46/1, 47/1, 54/2 

ค. ธรรมท่ีเป็น ปริตฺตา ธมฺมา และหีนา ธมฺมา ได้ท้ัง ๒? 46/1, 47/1, 54/2 
ง. ธรรมท่ีเป็น ปริตฺตา ธมฺมา และหีนา ธมฺมา ไม่ได้ท้ัง ๒? 46/1, 47/1, 54/2 

จ. ธรรมท่ีเป็น มหคฺคตา ธมฺมาได ้แต่เป็นมชฌฺิมา ธมฺมา  ไม่ได้  47/1  
ตอบ ก. องค์ธรรมได้แก่ อเหตุกจิต ๑๘  กามาวจรโสภณจิต ๒๔  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  
 ข. ไม่ม ี

 ค. องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  
 ง. องค์ธรรมได้แก่  มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก  ๓๘  นิพพาน  
 จ. ไม่ม ี

พึงประหาณโดยโสดาปัตติมัคคจิต ๑ 
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๕. ข. ธรรมท่ีไม่กระท ามรรคให้เป็นอารมณ์นั้น มี่กี่พวกคืออะไรบ้าง  และองค์ธรรมได้แก่อะไร ? 46/2 

ตอบ ข. ธรรมที่ไม่กระท ามรรคให้เป็นอารมณ์นั้น  มี ๒ พวกคือ โดยแน่นอนพวกหนึ่ง  ไม่แน่นอนพวกหนึ่ง   
โดยแน่นอน องค์ธรรมได้แก่อกุศลจิต ๑๒  อเหตุกจิต ๑๗  (เว้นมโนทวาราวัชนนจิต ๑)  มหากุศลญาณวิปปยุตตจิต ๔  
มหาวิปากจิต ๘  มหากริยาญาณวิปปยุตตจิต ๔  รูปาวจรจิต ๑๕  (เว้นอภิญญาจิต ๒)  อรูปาวจรจิต ๑๒  โลกุตตรจิต 
๘  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน  ไม่แน่นอนนั้น องค์ธรรมได้แก่ มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
๔  มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อภิญญาจิต ๒  เจตสิก ๓๘  ขณะที่ไม่ได้กระท ามรรคให้เป็นอารมณ์ 
 

๕. ก. เพราะเหตุใด การแสดงองค์ธรรมของปฐมบทใน มคฺคารมฺมณติก จึงต้องแยกอริยบุคคลท้ัง ๔  
โดยเฉพาะ ๆ และอธิบายการเว้นวีรตี   อัปปมัญญา  ในบทน้ีด้วย ? 46/2 

๕. เพราะเหตุใดการแสดงองค์ธรรมของปฐมบทใน มคฺคารมมฺณติก จึงต้องแยกอริยบุคคลท้ัง ๔ 
โดยเฉพาะๆ และจติท่ีสามารถกระท ามรรคให้เป็นอารมณ์ได้มกีีด่วง คืออะไรบ้าง ให้แสดงจติของ ผล
เสกขบุคคล ๓  และพระอรหันตบุคคล พร้อมท้ังอธิบายในการเว้น วิรตี อัปมัญญา ในบทน้ีด้วย.? 55/2 

ตอบ การแสดงองค์ธรรมในปฐมบท ทีจ่ าต้องแยกอริยบุคคลทั้ง ๔  โดยเฉพาะๆ นั้น พระเหตุว่าพระอริยบุคคลเบื้องต่ า 
ไม่สามารถกระท าอริยมรรคเบื้องบนให้เป็นอารมณ์ได้ ส่วนพระอริยบุคคลเบื้องบนนั้น ย่อมสามารถกระท าอริยมรรค
เบื้องต่ าให้เปน็อารมณ์ได้ นั้นเอง   

(55/2) และจิตที่สามารถกระท ามรรคใหเ้ป็นอารมณ์ไดน้ั้น  มี ๑๑ ดวง คือ  มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหากุศล
ญาณสัมปยุตตจติ ๔  มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อภิญญาจิต ๒  ในจ านวนจติ ๑๑ ดวง  ที่สามารถกระท ามรรค
ให้เป็นอารมณ์ได้นัน้  จิตของผลเสกขบคุคล ๓  ได้แก่ มโนทวาราวัชชนจิต ๑  มหากศุลญาณสัมปยุตตจิต ๔  กุศล
อภิญญาจิต ๑  เจตสกิที่ประกอบ ๓๓ ( เว้นวิรตี อัปปมญัญา)  จิตของพระอรหันตบุคคลนัน้ ได้แก่ มโนทวาราวัชชน
จิต ๑  มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  กรยิาอภิญญาจติ ๑   เจตสิก ที่ ประกอบ ๓๓ (เว้นอัปปมัญญา)  

ที่กล่าวว่า (และการที่เว้น) เว้นวิรตี อัปปมัญญา นั้น เพราะวิรตีมีอารมณ์เป็นวิรมิตัพพวัตถุ ซึ่งเป็นกามธรรม
โดยแน่นอน ส่วนอัปปมญัญานั้น  มีสัตวบัญญตัิ เป็นอารมณ์แน่นอนเช่นเดียวกนั ฉะนั้นจึงไม่สามารถ กระท ามรรคให้
เป็นอารมณ์ได้  โดยเหตนุี้ จึงต้องเว้นเสีย. 
 

๕. ก. ให้แสดงเหตุผลในการท่ีนิพพานเป็นตกิวมิุตในอุปฺปนฺนตกิ? 51/2, 55/1, 56/1  

ตอบ ก. ในอุปฺปนฺนตกิ ที่นิพพานเปน็ติกวิมตุนั้น เพราะนิพพานเป็นกาลวิมุต คือ พ้นจากกาลทั้ง ๓ หมายความว่า 
สภาพของพระนิพพานนี้ ก าลังเกิดก็ไม่ใช่ จะเกิดก็ไม่ใช่ เกิดแล้วก็ไม่ใช ่ ทีเ่ป็นเชน่นีก้็เพราะสภาพของพระนิพพานนั้น
ก็คือความดับแห่งจิต, เจตสิก, รูป ของผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งเปน็การดับครั้งสุดท้าย ไม่เกดิอีกต่อไปนั่นเองดังพระพทุธองค์ทรง
แสดงว่า นิพฺพาน  น วตฺตพฺพ  อุปฺปนฺนนฺติ ปิ อนุปปฺนฺนนฺติ ปิ อุปฺปาทีติ ปิ สภาพของพระนิพพานนั้นกล่าวไมไ่ด้
ว่า ก าลังเกิด จะเกดิ หรือเกดิแล้ว 
 

๕. ในติกมาติกาน้ัน อารมฺณติก (ติกะท่ีแสดงเกี่ยวกับอารมณ์) มีเท่าใด คืออะไรบ้าง และบทท่ีมีองค์ธรรม
เป็นอุเบกขาสหคตจิตเหมือนกัน  มีกี่บท  คืออะไรบ้าง ? 45/2(5ก), 47/2, 51/1(5ก), 52/1(5ข) 

ตอบ ในติกมาติกานั้น  อารมฺมณติก  มี ๔ คือ   ๑. ปริตฺตารมฺมณติก ๒. มคฺคารมฺมณติก 

๓. อตีตารมฺมณติก ๔. อชฺฌตฺตารมฺมณติก 

และบทที่มีองค์ธรรมเป็น  อุเบกขาสหคตจิต  มี  ๒  บท คือ 

๑. อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ในเวทนาตกิ 

๒. อุเปกฺขาสหคตา  ธมฺมา  ในปีตติิก 
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๕. ข. ให้แสดงบทในติกมาติกา ท่ีมีองค์ธรรมเป็นจิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เหมือน ๆ กัน  48/2 

ตอบ ข. บทในติกมาติกา  ที่มีองค์ธรรมเป็นจิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒  รูป ๒๘  เหมือนกัน คือ  
๑. อุปฺปนฺนา  ธมฺมา ๒. อตีตา   ธมฺมา ๓. อนาคตา   ธมฺมา 

๔. ปจฺจุปฺปนฺนา  ธมฺมา ๕. อชฺฌตฺตา  ธมฺมา ๖. อชฺฌตฺตพหิทฺธา   ธมฺมา 
 

๕. ข. จิต เจตสิก รูป ท่ีเกิดพ้นจากกาลท้ัง ๓ มีหรือไม่ ? ให้วินิจฉัยโดยยกชื่อติกะขึ้นมาตัดสิน 49/1, 50/2, 
51/2, 53/1, 55/1, 56/1  

ตอบ ข. จิต  เจตสิก  รูป  ที่เกิดพ้นจากกาลทั้ง ๓  นั้นไม่มี  ขอยก อตีตติกะ ขึ้นตัดสินเพราะในอตีตติกะนี้  
ในปฐมบท  องค์ธรรมได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป  ที่ดับไปแล้ว   
ในทุติยบท  องค์ธรรมได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป  ที่จะเกิด   
ในตติยบท  องค์ธรรมได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป  ที่ก าลังเกิดอยู่   
ฉะนั้น  จิต  เจตสกิ  รูป  ที่เกิดพ้นจากกาลทั้ง ๓ จึงไม่ม ี

 

๕. ข. ในติกมาติกา (๒๒) น้ัน บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นอกุศลธรรมฝ่ายเดียว มีกี่บท คืออะไรบ้าง? 48/2(5ก), 

53/1(5ก) และบทท่ีมีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถ์ฝ่ายเดียว มีกี่บทคืออะไรบ้าง แสดงมาเฉพาะบาลี? 45/2, 
51/1 

ตอบ ข. ในติกมาติกนั้น  บทที่มีองค์ธรรมเป็นอกุศลธรรมฝ่ายเดียวมี ๘ บท คือ 

๑. อกุสลา  ธมฺมา  ๒. สงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา  ธมฺมา ๓. ทสฺสเนน  ปหาตพฺพา  ธมฺมา 

๔. ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา ๕. ทสฺสเนน  ปหาตพฺพเหตุกา  ธมฺมา ๖. ภาวนาย  ปหาตพฺพเหตุกา  ธมฺมา 

๗. หีนา  ธมฺมา   ๘. มิจฺฉตฺตนิยตา  ธมฺมา 

และบทที่มีองค์ธรรมเป็นรปูปรมัตถ์ ฝ่ายเดยีว มี ๒ บท คือ  
๑. สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา   ๒. อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา 

 

๕. ตกิะท่ีมีองค์ธรรมเหมือนกันท้ัง ๓ บท  มีหรือไม่  ถ้ามีได้แก่ตกิะใด องค์ธรรมได้แก่อะไร และบทท่ีมีองค์
ธรรมเป็นอกุศลธรรมน้ัน  มีอยู่ ๘ บทในติกมาติกา  อยากทราบวา่  ได้แกบ่ทไหนบ้าง ? 50/1 

ตอบ ติกะที่มีองค์ธรรมเหมือนกันทัง้ ๓ บทนั้นมีได้แก่ อตีตติก  องค์ธรรมได้แก่  จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 

 และบทที่มีองค์ธรรมเป็นอกุศลธรรม  ๘ บทในติกมาตกิานัน้ คือ    
 

๕. ก. ในติกมาติกา บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถธรรมจ าพวกเดียวนั้น ในปรมัตถธรรมท้ัง ๔ น้ัน มกีีบ่ท  
คืออะไรบ้าง? 45/1 

ตอบ ก.  ในติกมาติกา บทที่มีองค์ธรรมเปน็ปรมัตถธรรมจ าพวกเดียวนัน้ มี ๒ บท คือ  
๑.  สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา ข.อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา 

 

๕. ก. จงจ าแนกติกะ ๒๒ โดย สปฺปเทสติก และ นิปฺปเทสติก? 45/1(5ข), 48/1(5ข), 50/2 

ตอบ   ก. ในติก ๒๒ นัน้เปน็   
สปฺปเทสติกมี ๙  คือ 

๑. เวทนาติก ๒. สวิตกฺกติก ๓. ปีติติก ๔. ปริตฺตารมฺมณติก ๕. มคฺคารมฺมณติก 

๖. อุปฺปนฺนติก  ๗. อตีตติก  ๘. อตีตารมฺมณติก  ๙. อชฺฌตฺตารมฺมณตกิ 

เป็นนิปฺปเทสตกิ มี ๑๓ คือ 
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  ๑. กุสลติก   ๒. วิปากติก   ๓. อุปาทินฺนติก   ๔. สงฺกิลิฏฺฐติก   ๕. ทสฺสนติก 

  ๖. ทสฺสนเหตุติก   ๗. อาจยคามิติก   ๘. เสกฺขติก ๙. ปริตฺตติก ๑๐. หีนติก 

๑๑. มิจฺฉตฺตติก ๑๒. อชฺฌตฺตติก ๑๓. สนิทสฺสนติก 
๒. ข. จงจ าแนกติกะ  ๒๒  โดย สปฺปเทสติก ? 48/2 

ตอบ   ข. จ าแนกติกะ ๒๒  โดย  สปฺปเทสติก  ในจ านวนติกะ ๒๒ นั้น  สปฺปเทสติก มี ๙ คือ     
 

ข้อ ๖ 
๖. อภิธัมมทุกมาติกา มีกี่หมวด คืออะไรบ้าง และจงจ าแนกองค์ธรรมของ เหตู ธมฺมา โดย ขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ สัจจะ? 47/1, 51/1, 52/1, 53/1, 53/2  
๖. ในอภิธมฺมทุกมาติกา แบ่งธรรมออกเป็นกี่หมวด? คืออะไรบ้าง? จงแสดงมาตามล าดับ และจงแสดงการ

จ าแนกเหตุ ๖ โดยสัจจะ? 48/1, 48/2(6), 50/1  
๖. ก. ในอภิธัมมทุกมาตกิา  มีธรรมกี่หมวด  คืออะไรบ้าง ? 43/2, 45/1, 52/2 

ตอบ (ก.) อภิธัมมทุกมาติกา มี ๑๓ หมวด คือ     
  ๑. เหตุโคจฺฉก   ๒. จูฬนฺตรทุก   ๓  อาสวโคจฺฉก  ๔  สญฺโ ชนโคจฺฉก   ๕. คนฺถโคจฺฉก 
  ๖  โอฆโคจฺฉก   ๗. โยคโคจฺฉก   ๘. นีวรณโคจฺฉก ๙. ปรามาสโคจฺฉก ๑๐ มหนฺตรทุก  
๑๑. อุปาทานโคจฺฉก ๑๒. กิเลสโคจฺฉก ๑๓. ปิฏ ทุก 
 และ เหตู ธมฺมา นั้น องค์ธรรมได้แก่ เหตุ ๖ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ  
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ แล้ว ได้ ขันธ์ ๑  อายตนะ ๑  ธาตุ ๑  สัจจะ ๓ 

ขันธ์ ๑  คือ  เหตุ ๖  เป็นสังขารขันธ์ 
อายตนะ ๑  คือ  เหตุ ๖  เป็นธัมมายตนะ 

ธาตุ ๑   คือ  เหตุ ๖  เป็นธัมมธาตุ   
(***)สัจจะ ๓  คือ  เหตุทั้ง ๕  (เว้นโลภเหตุ)  ที่ในโลกียสเหตุกจิต ๖๓  เป็นทุกขสัจจ์   

โลภเหตุ  เป็นสมุทัยสัจจ์ 
สัมมาทิฏฐิมรรค  คือ อโมหเหตุ ที่ในมัคคจิต ๔   เป็นมัคคสัจจ์   

อโลภะ,  อโทสะ  ที่ในมัคคจิต ๔  และ อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ ที่ใน ผลจิต ๔  เป็นสัจจวิมุต 

(48/1, 48/2) และจ าแนกเหตุ ๖  โดยสจัจะได้ดังนี ้ สัจจะ  ๓  คือ   (***)  

(53/2) และเหตู ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่ เหตุ ๖ คือ โลภะ, โทสะ, โมหะ, อโลภะ, อโทสะ,อโมหะ  ธรรมเหล่านี้เมื่อ
จ าแนกโดยขนัธ์, อายตนะ, ธาตุ, สัจจะแล้ว ได้ สังขารขันธ ์๑, ธัมมายตนะ ๑, ธัมมธาตุ ๑, สัจจะ ๓ คือ   (***)  
 

๖. ก. อภิธัมมทุกมาตกิา  มีธรรมกี่หมวด  และแต่ละหมวดมจี านวนเท่าไร ? 43/1 
๖. ก. อภิธัมมทุกมาติกา  แบ่งออกเป็นกี่หมวดคืออะไรบ้าง  และแต่ละหมวดมีจ านวนเท่าไร ? 44/2, 46/2 

ตอบ ก. อภิธัมมทุกมาติกาแบ่งออกเป็น ๑๓  หมวด  แต่ละหมวดมีจ านวนดังต่อไปนี้ คือ 

 ๑. เหตุโคจฺฉก มีทุกะ   ๖ ประเภท   ๒. จูฬนฺตรทุก มีทุกะ   ๗  ประเภท 

  ๓. อาสวโคจฺฉก   มีทุกะ   ๖  ประเภท  ๔. สญฺโญชนโคจฺฉก มีทุกะ   ๖ ประเภท 

  ๕. คนฺถโคจฺฉก   มีทุกะ   ๖  ประเภท   ๖  โอฆโคจฺฉก    มีทุกะ   ๖ ประเภท 

  ๗. โยคโคจฺฉก   มีทุกะ   ๖  ประเภท   ๘. นีวรณโคจฺฉก   มีทุกะ   ๖ ประเภท 

  ๙. ปรามาสโคจฺฉก   มีทุกะ   ๕ ประเภท ๑๐. มหนฺตรทุก   มีทุกะ ๑๔  ประเภท 
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๑๑. อุปาทานโคจฺฉก    มีทุกะ   ๖ ประเภท ๑๒. กิเลสโคจฺฉก มีทุกะ   ๘  ประเภท 
๑๓. ปิฏ ทุก   มีทุกะ ๑๘  ประเภท 

 

๖. อภิธัมมทุกมาตกิา มกีี่หมวด (แบ่งออกเป็นกี่หมวด) ในแต่ละหมวดมีจ านวนหมวดละกีป่ระเภท (มี
จ านวนหมวดละเท่าใด) และจงแปล แสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาต ุ สัจจะ ของ 
เหตู ธมฺมา.? 54/2, 55/2 

ตอบ  อภิธัมมทุกมาติกาแบ่งออกเป็น ๑๓ หมวด  แต่ละหมวดมีจ านวนดังต่อไปนี้ คือ    
และ เหตู ธมมฺา. สภาวธรรมทั้งหลายทีช่ื่อว่าเหตหุรือทีเ่ปน็เหตุมีอยู่. 

องค์ธรรม ได้แก่ เหตุ ๖  คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ  อโทสะ อโมหะ 
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตะ  ธาตุ  สจัจะแล้ว ได้ สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  สัจจะ ๓ 

สัจจะ ๓  คือ เหตทุั้ง ๕ ( เว้นโลภเหตุ ) ทีใ่นโลกยีสเหตุกจติ ๖๓  เป็น ทกุขสัจจ ์

โลภเหตุ  เป็นสมุทัยสจัจ์    
สัมมาทิฏฐิมรรค คือ อโมหเหตุทีใ่นมัคคจิต ๔   เป็น มัคคสัจจ ์

อโลภะ อโทสะที่ในมัคคจติ ๔  และ อโลภะ  อโทสะ อโมหะ  ที่ในผลจิต ๔  เป็น สัจจวิมุต 
 

๖. พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกมาติกา เป็นหมวดๆ อยากทราบว่าหมวดท่ีมีชื่อว่า โคจฺฉก น้ันมีจ านวนเท่าไร 
คืออะไรบ้าง หมวดท่ีชื่อว่าทุก มีจ านวนเท่าไร คืออะไรบ้าง? 47/2(6ก), 49/1, 47/2(6ก), 56/1(6ก) และในทุก
มาติกาบทท่ีมีองค์ธรรม เป็นรูปปรมัตถ์ อย่างเดียว หรือบทท่ีมีองค์ธรรม เป็นนิพพานปรมัตถ์อย่างเดียว 
มีกี่บท คืออะไรบ้าง? 44/1, 50/2, 51/2, 54/1, 56/1(6ข)   

ตอบ (ก.) ในทุกมาติกาหมวดที่มีชื่อว่า  โคจฉก  มีจ านวน  ๑๐  หมวดคือ 

๑. เหตุโคจฺฉก ๒. อาสวโคจฺฉก ๓. สญฺโ ชนโคจฺฉก ๔. คนฺถโคจฺฉก   ๕. โอฆโคจฺฉก 

๖. โยคโคจฺฉก ๗. นีวรณโคจฺฉก ๘. ปรามาสโคจฺฉก ๙. อุปาทานโคจฺฉก ๑๐. กิเลสโคจฺฉก 

และหมวดที่มชีื่อว่า ทุก มีจ านวน  ๓ หมวด (ทุกะ)คือ 

๑. จูฬันฺตรทุก ๒. มหนฺตรทุก ๓. ปิฎฺ ทุก 

(50/2, 51/2) และในทกุมาติกา  บทที่มีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถ์อย่างเดยีว มี ๔ บท คือ 

๑. สนิทสฺสนา  ธมฺมา. ๒. สปฺปฎิฆา  ธมฺมา. ๓. รูปิโน  ธมฺมา. ๔. อุปาทา  ธมฺมา. 
บทที่มีองค์ธรรมเป็นนิพพานปรมัตถ์ฝ่ายเดยีว มี ๒ บท คือ 

๑. อปฺปจฺจยา  ธมฺมา. ๒. อสงฺขตา  ธมฺมา 
 

๖. ข. ในเหตุโคจฉฺกมีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ? 44/2 

ตอบ ข. ในเหตุโคจฺฉก  มีทุกะ ๖ ประเภท คือ 

๑. เหตุทุก ๒. สเหตุกทุก ๓. เหตุสมฺปยุตฺตทุก  
๔. เหตุสเหตุกทุก ๕. เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก  ๖. นเหตุสเหตุกทุก 

 

๗. ก. ในเหตุโคจฺฉก มกีี่บท ? คืออะไรบา้ง? จงแสดงมาตามล าดบั? 50/2   
ตอบ ก. ในเหตุโคจฺฉก  มี  ๑๒ บท คือ    
๖. จงแสดงบท ในเหตุโคจฺฉก และชื่อทุกะ ในจูฬนฺตรทุก ตามล าดับ 46/1 

ตอบ แสดงบทในเหตุโคจฺจฉก  ๑๒ บท คือ  
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๑. เหตู  ธมฺมา    ๗. เหตู  เจว  ธมฺมา  สเหตุกา  จ 

๒. น  เหตู  ธมฺมา    ๘. สเหตุกา  เจว  ธมฺมา น  จ  เหตู 
๓. สเหตุกา  ธมฺมา    ๙. เหตู  เจว  ธมฺมา  เหตุสมฺปยุตฺตา จ 

๔. อเหตุกา  ธมฺมา  ๑๐. เหตุสมฺปยุตฺตา  เจว  ธมฺมา  น  จ  เหตู 
๕. เหตุสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ๑๑. น  เหตู  โข  ปน  ธมฺมา  สเหตุกาปิ 
๖. เหตุวิปฺปยุตฺตา  ธมฺมา  ๑๒. น  เหตู  โข  ปน  ธมฺมา  อเหตุกาปิ 

และชื่อทุกะ ในจฬูนฺตรทกุ  ๗  ทกุะ 

๑. สปฺปจฺจยทุก    ๒. สงฺขตทุก    ๓. สนิทสฺสนทุก    ๔. สปฺปฏิฆทุก    ๕. รูปีทุก    ๖. โลกิยทุก    ๗. เกนจิวิญฺเ ยฺยทุก 
 

๖. จงแสดงทุกมาตกิาบทท้ัง ๑๒ บทในเหตุโคจฺฉก ของอภิธัมมทุกมาติกา (เฉพาะภาษาบาลี) และให้
จ าแนกองค์ธรรมของ  เหตู ธมมฺา  โดยสัจจะ? 55/1 

ตอบ ทุกมาติกาบท ๑๒ บทในเหตุโคจฺฉก มีดังนี้    

และ เหตู ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่ เหตุ ๖ คือ โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ, อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ ธรรม
เหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยสจัจะแล้ว  ได้สัจจะ ๓ คือ    
 

๖. ข. จงแปลและแสดงองค์ธรรม พร้อมท้ังจ าแนก ขนัธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะในบทว่า  
เหตู เจว ธมมฺา สเหตุกา จ 43/1, 43/2, 52/2 

ตอบ ข.เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าเหตุ และที่มีเหตุประกอบมีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ เหตุ ๖ (เว้นโมหเจตสิกที่ในโมหมูลจติ ๒)   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ แล้วได้ สังขารขันธ์  ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  สัจจะ ๓ 

สัจจะ ๓ คือ  เหตทุั้ง ๕ (เว้นโลภเหตุ)  ที่ในโลกียสเหตุกจิต ๖๑ (เว้นโมหมูลจิต ๒)  เป็นทุกขสัจจ์  
โลภเหตุ  เป็นสมุทัยสจัจ์   
สัมมาทิฏฐิมรรค  คือ อโมหเหตุ  ที่ในมรรคจิต ๔   เป็นมัคคสัจจ์   
อโลภะ อโทสะ  ที่ในมรรคจิต ๔ และ อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  ที่ในผลจิต ๔   เป็นสจัจวิมุต 

 

๖. ก. พระพุทธองค์ทรงเทศนา เหตสุเหตุกทุก และนเหตุสเหตกุทุก น้ันโดยทรงรวมบทใด ในทุกใดเข้า
ด้วยกัน ? 49/2 

ตอบ ก. พระพุทธองคท์รงเทศนาเหตุสเหตกุทุกนั้น ปฐมบททรงรวมเอาปฐมบทของเหตุทุก กบัปฐมบทของ สเหตุก-
ทุกเข้าด้วยกัน ส่วนในทุตยิบทนั้นทรงรวมเอาปฐมบทของสเหตุกทุก กับทุติยบทของเหตุทกุเข้าด้วยกัน และทรงเทศนา 
นเหตุสเหตุกทกุนัน้ ปฐมบททรงรวมเอาทตุิยบทของ เหตทุุก กับปฐมบทของสเหตกุทุกเข้าด้วยกนั  ส่วนในทตุิยบทนั้น
ทรงรวมเอา ทุติยบทของ เหตุทกุ กับทตุิยบทของสเหตุกทกุ  เข้าด้วยกนั 
 

๖. ข. จงแปลและแสดงองค์ธรรมของบาลีบทดังน้ี  เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ,   คนฺถา เจว ธมฺมา 
คนฺถสมฺปยุตฺตา จ  ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏฺฐาปิ จ? 46/2 

ตอบ ข. เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ  สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าเหตุ และที่มีเหตุประกอบมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  
เหตุ ๖  (เว้นโมหเจตสิกที่ในโมหมูลจิต ๒) 

 คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ  สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าคันถะ  และที่ประกอบด้วยคันถะ  มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ โลภะ  ทิฏฐิ  ที่ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
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 ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏฺฐาปิ  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรามาส  แต่เป็น
อารมณ์ของปรามาสะมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  โทสะมูลจิต ๒  โมหะมูลจิต  ๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  
โลกียวิปากจิต  ๓๒  กริยาจิต  ๒๐  เจตสิก  ๕๑  (เว้นทิฏฐิ)  รูป ๒๘ 
 

๖.  ให้แสดงทุกในโคจฺฉกต่อไปน้ี  ก. เหตุโคจฺฉก  ข. อาสวโคจฺฉก  ค. ปรามาสโคจฺฉก   
และให้แสดงองค์ธรรมพร้อมค าแปลของ ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏฺ าปิ,  

ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา อปรามฏฺ าปิ 45/2 

ตอบ ก. เหตุโคจฺฉก  มีทุก ๖ ทุก คือ ๑. เหตุทุก  ๒. สเหตุกทุก  ๓. เหตุสมฺปยุตฺตทุก  
๔. เหตุสเหตุกทุก  ๕. เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก  ๖. นเหตุสเหตุกทุก 

ข. อาสวโคจฺฉก มีทุก ๖ ทุก  คือ ๑. อาสวทุก  ๒. สาสวทุก  ๓. อาสวสมฺปยุตฺตทุก  ๔. อาสวสาสวทุก   
๕. อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก  ๖. อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก 

ค. ปรามาสโคจฺฉก มีทุก ๕ ทุก  คือ  ๑. ปรามาสทุก  ๒. ปรามฏฺ ทุก  ๓. ปรามาสสมฺปยุตฺตทุก   
๔. ปรามาสปรามฏฺ ทุก  ๕. ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏฺ ทุก 

แสดงองค์ธรรมพร้อมค าแปล คือ 

สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรามาสะ แต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะมีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔  โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒ โลกียกุศลจิต ๑๗  
โลกียวิบากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๑ (เว้นทิฏฐิ)  รูป ๒๘    

สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรามาสะ และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖ นิพพาน 

 

๖. ข. จงแสดงองค์ธรรมของเกนจิวิญเฺ ยยฺทกุ  ตามนัยแห่งอัฏฐสาลินีอรรถกถา และตามนัยแห่งมูลฎกีา  
เฉพาะนัยที ่๖ 45/1 

ตอบ ข. แสดงองค์ธรรมของเกนจิวิญเฺ ยฺยทกุ  ตามนัยแห่งอัฏฐสาลินีอรรถกถา นัยที่ ๖   
ปฐมบท องค์ธรรมได้แก่  ปัญจารมณ์  มีรูปารมณ์  เป็นต้น  ที่พึงรู้ได้โดย  มโนธาตุ ๓ 

ทุติยบท องค์ธรรมได้แก่  จิต ๘๙  เจตสกิ ๕๒ รปู ๒๑  (  เว้นวิสยรูป ๗ ) นิพพาน  ที่ไม่พึงรู้ได้โดย มโนธาตุ ๓ 

ตามนัยแห่งมูลฎีกา นัยที่ ๖ 

ปฐมบท องค์ธรรมได้แก่  ปัญจารมณ์  มีรูปารมณ์  เป็นต้น  ที่พึงรู้ได้โดย  มโนธาตุ ๓ 

ทุติยบท องค์ธรรมได้แก่  ปัญจารมณ์ ทีพ่ึงรู้ได้โดย จิต ๓๓  คือ  บัญญัตตารัมมณกิจติเอกนัตะ ๒๑  มหัคคตารัมมณ
จิตเอกนัตะ ๖  นิพพานารัมมณกจิตเอกันตะ ๘ 

 

๖. ข. ในทุกมาติกาน้ัน บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถ์อย่างเดียว มีกี่บท คืออะไรบ้าง และบทท่ีมีองค์ธรรม
เป็นนิพพานปรมัตถ์อย่างเดียวมีกี่บท คืออะไรบ้าง? 49/1 จงจ าแนก อสงฺขตา ธมฺมา โดยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ และสัจจะ 47/2   

ตอบ ข. ในทุกมาติกา บทที่มีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถอย่างเดียวมี ๔  บทคือ 

๑. สนิทสฺสนา ธมฺมา ๒. สปฺปฏิฆา ธมฺมา ๓. รูปิโน ธมฺมา ๔. อุปาทา ธมฺมา 

บทที่มีองค์ธรรมเป็นนิพพานปรมัตถ์อย่างเดียว  มี  ๒  บทคือ 

๑. อปฺปจฺจยา   ธมฺมา ๒. อสงฺขตา   ธมฺมา 

(47/2) จ าแนก  อสงฺขตา  ธมฺมา ได้ ขันธวิมุต  ธัมมายตนะ  ๑  ธัมมธาตุ  ๑  นิโรธสัจจ ์
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ข้อ ๗ 
๗. ในเหตุโคจฺฉก  มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ? และจงแปลแสดงองค์ธรรมจ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ 

สัจจะ ในบาลีว่า สเหตุกา  เจว  ธมฺมา  น  จ  เหตู ? 44/1 
๗. ข. จงแปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมท้ังจ าแนกโดย  ขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  ในบทดังต่อไปน้ี 
 สเหตกุา  เจว  ธมมฺา  น  จ  เหตู.? 50/2 

ตอบ  ในเหตุโคจฺฉก  มีทุกะ  ๖ ประเภทคือ ๑. เหตุทุก ๒. สเหตุกทุก ๓. เหตุสมฺปยุตฺทุก 

๔. เหตุสเหตุกทุก ๕. เหตุเหตุสมฺปยุตฺทุก ๖.นเหตุสเหตุกทุก 

และสเหตกุา  เจว  ธมฺมา  น  จ  เหตู.  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีเหตุประกอบ แต่ไมช่ื่อว่าเหตุ มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ สเหตุกจิต ๗๑  เจตสิก ๔๖ (เว้นเหตุ ๖)  ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยขันธ ์อายตนะ ธาตุ สจัจะ

แล้วได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สัจจ ะ ๒   
ขันธ์ ๔  คือ ในเจตสิก ๔๖ นัน้  เวทนาเจตสิก เป็นเวทนาขันธ์   สัญญาเจตสิก เปน็สัญญาขนัธ์  

เจตสกิทีเ่หลือ ๔๔ เปน็สังขารขันธ์   สเหตุกจิต ๗๑ เปน็วิญญาณขันธ ์

อายตนะ ๒  คือ สเหตุกจิต ๗๑  เปน็มนายตนะ  เจตสิก ๔๖  เปน็ธัมมายตนะ 

ธาตุ ๒  คือ สเหตุกจิต ๗๑  เปน็ มโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก  ๔๖ เป็น  ธัมมธาต ุ

สัจจะ ๒  คือ โลกียสเหตกุจติ ๖๓  เจตสิก ๔๖ (เว้นเหตุ ๖) เปน็ทกุขสัจจ์   
องค์มรรค ๗ (เว้นสัมมาทิฏฐ)ิ หรือองค์มรรค ๖  
(เว้นสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกปัปะ) ที่ในมัคคจิต ๔   เป็นมัคคสัจจ์   
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๗  ผลจิตตตุปบาท ๓๔  เปน็สัจจวิมุต. 

 

๗. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี47/2 

ก. สปฺปจฺจยา  ธมฺมา ข. สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา   
ค. คนฺถสมฺปยุตฺตตา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา ง. ปรามาสวิปฺยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏฺฐาปิ  
จ. โน  จิตฺตส สฏ สมุฏฺ านานุปริวตฺติโน  ธมฺมา 

ตอบ ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่มีปัจจัย ๔  คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร ปรุงแต่งมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒,  รูป ๒๘ 

 ข. สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่ชื่อว่าอาสวะ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก  ๔๙ (เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓)  รูป  ๒๘  

 ค. สภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยคันถะแต่ไม่ชื่อว่าคันถะมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ โลภมูลจิต ๘,โทสมูลจิต ๒,  เจตสิก  ๒๓ (เว้นคันถะองค์ธรรม ๓) 

 ง. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรามาสะ แต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิ-คตวิปปยุตตจิต ๔, โทสมูลจิต ๒, โมหมูลจิต ๒  โลกียกุศลจิต ๑๗, 

โลกียวิปากจิต ๓๒,  กริยาจิต ๒๐, เจตสิก ๕๑ (เว้นทิฏฐิ) รูป ๒๘ 
 

๗. ในจูฬนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภทคืออะไรบา้ง? 43/2ส(4ก)  จงแสดงมาตามล าดับพร้อมท้ังแปล และแสดง
องค์ธรรมในบาลี  ดังต่อไปน้ี  53/1  

ก. รูปิโน  ธมมฺา. ข. โลกุตตฺรา  ธมมฺา. ค. เกนจิ วิญเฺ ยฺยา  ธมมฺา.  
ตอบ ใน จูฬนฺตรทกุ   มี  ทุกะ ๗  ประเภทคือ :- 
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๑. สปฺปจจฺยทุก ๒. สงฺขตทุก ๓. สนิทสฺสนทกุ ๔.สปฺปฏิฆทกุ 

๕.รูปีทุก ๖.โลกิยทุก ๗. เกนจิวิญฺเ ยยฺทุก 

ก. รูปิโน  ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่มี รุปปนลักขณะ คอื ความสลายไปมีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่ รูป ๒๘ 

ข. โลกุตฺตรา ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่พ้นจากสังขารโลกอันเปน็ วัฏฏทุกข์ ซึ่งมีสภาพเกิดดับมีอยู่.  
องค์ธรรม ได้แก่  โลกุตตรจิต ๘   เจตสกิ ๓๖   นิพพาน    

ค. เกนจิ  วิญฺเ ยยฺา  ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่พึงรู้ได้โดยจิตบางอย่างมี จักขุวิญญาณจิตเปน็ต้นมีอยู่.  
องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ นพิพาน ที่พงึรู้ได้โดยจิตบางอย่างมจีักขุวิญญาณจิต เป็นตน้. 

 

๖. ข. ในจูฬนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภทคืออะไรบา้ง ให้แสดงชื่อมาโดยล าดบั และจงแปลแสดงองค์ธรรม 
จ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ในบาลีดังต่อไปน้ี  โลกุตตฺรา ธมฺมา ? 49/2 

ตอบ ข. ในจูฬนฺตรทุก  มีทกุะ ๗ ประเภท คือ      

โลกุตฺตรา ธมฺมา แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่พน้จากสังขารโลกอันเป็นวัฏฏทุกข์ ซึ่งมีสภาพเกดิดับมีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๖  นิพพาน  
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้วได้ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒  ธาตุ ๒  สจัจะ ๒  

ขันธ์ ๔  คือ ในเจตสิก ๓๖ นัน้ เวทนาเจตสิก เปน็เวทนาขันธ์  สญัญาเจตสิก เป็นสญัญาขันธ์  เจตสิกทีเ่หลือ ๓๔ 
เป็นสังขารขันธ์  โลกุตตรจิต ๘ เป็นวิญญาณขันธ์  นิพพาน เป็นขนัธวิมุต   

อายตนะ ๒  คือ โลกุตตรจิต ๘ เปน็มนายตนะ  เจติสก ๓๖ นิพพาน เปน็ธัมมายตนะ   
ธาตุ ๒  คือ โลกุตตรจิต ๘ เปน็มโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖ นิพพาน  เป็นธมัมธาตุ   
สัจจะ ๒  คือ นิพพาน เปน็นิโรธสจัจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมรรคจิต ๔ เป็นมคัคสัจจ์   

มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เปน็สัจจวิมุต   
 

๗. ก. เพราะเหตุใด องค์ธรรมปฐมบท และทุติยบท ในเกนจิวิญฺเ ยฺยทุก จึงเหมือนกัน ให้อธิบาย? 44/2, 
47/1, 49/2, 51/2, 52/2, 54/2 

ตอบ ก. การที่องค์ธรรมของ เกนจิวิญฺเ ยฺยา ธมฺมา และองค์ธรรมของ น เกนจิวิญฺเ ยฺยา ธมฺมา เหมือนกันนั้น 
เพราะเพียงแต่แสดงว่า สภาวธรรมที่จิตบางอย่างรู้ได้ และจิตบางอย่างรู้ไม่ได้เท่านั้น เมื่อเป็นเช่ นนี้ก็อธิบายว่า 
สภาวธรรมทั้งหลายที่จิตบางอย่างรู้ได้ก็ตาม รู้ไม่ได้ก็ตาม ก็ได้แก่ ปรมัตถธรรมทั้ง ๔ ทั้งสิ้น ดังจะยกอุปมาให้เห็นว่า 
บุคคลทั้งหลายที่บางคนรู้จัก บุคคลทั้งหลายที่บางคนไม่รู้จักทั้ง ๒ ข้อนี้  ก็ได้แก่บุคคลทั้งหมดที่อยู่ในโลกนั้นเอง มิได้ 
แสดงเจาะจงว่าผู้รู้ และผู้ถูกรู้เป็นใคร 
 

๗. จงแสดงองค์ธรรมของ  เกนจิวิญฺเ ยฺยทุก  ดังต่อไปน้ี 
ตามนัยอัฏฐสาลินีอรรถกถา 

นัยที่   ๑? 43/2, 50/1, 55/2  นัยที่ ๕? 44/1(8ก), 47/1, 50/1, 53/2  

นัยที่   ๖? 43/1, 43/2, 45/1, 48/2, 50/1   นัยที่ ๗? 43/1(9ก), 46/1  
นัยที่   ๙? 46/1, 48./2  นัยที่ ๑๐? 45/2, 47/1 

นัยที่ ๑๑? 48/2  นัยที่ ๑๒? 43/1(9ก), 44/2, 45/2, 49/2, 51/2, 52/2 

ตามนัยแห่งมูลฎีกา  
นัยที่   ๒? 43/2  นัยที่   ๕? 43/1(9ข), 44/1(8ก), 50/1  
นัยที่   ๖? 46/1, 47/1, 53/2  นัยที่   ๗? 43/2, 48/2  
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นัยที่   ๙? 47/1  นัยที่ ๑๐? 44/1(8ข), 45/2, 46/1, 47/1, 48/2, 50/1 

นัยที่ ๑๒? 45/2  นัยที่ ๑๔? 43/1(9ข), 47/1  

นัยที่ ๑๕? 44/1(8ข), 44/2, 46/1, 49/2, 50/1, 52/2 

ตอบ แสดงองค์ธรรมในเกนจิวิญฺเญยฺยทุก  ตามนัยแห่งอัฏฐสาลินีอรรถกถา 
นัยที่   ๑ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ รูปารมณ์  ท่ีพึงรู้ได้โดยจกัขุวิญญาณจติ ๒   

องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ จิต ๘๙ เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) นิพพาน  
 ท่ีไม่พึงรู้ได้โดยจักขุวิญญาณจิต ๒ (43/2, 50/1) 

นัยที่   ๕  องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ โผฏฐัพพารมณ์  ท่ีพึงรู้ได้โดย กายวญิญาณจิต ๒ 

องค์ธรรมของทุติยบท ได้แก่ จิต ๘๙ เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๕ (เว้นปถวี เตโช วาโย โผฏฐัพพารมณ์) นิพพาน  
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย กายวิญญาณจิต ๒ (43/2, 50/1) 

นัยที่   ๖ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ ปัญจารมณ์ มีรูปารมณ์เปน็ต้น  ท่ีพึงรู้ได้โดยมโนธาตุ ๓   
องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ จิต ๘๙ เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๑ (เว้นวิสยรูป ๗) นิพพาน  

ท่ีไม่พึงรู้ได้โดยมโนธาตุ ๓ (48/2)  
นัยที่   ๗ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ กามจิต ๕๔ เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๘  

ท่ีพึงรู้โดย สันตีรณจิต ๓  มหาวิปากจิต ๘ (ตทารัมมณจิต ๑๑)  หสิตุปปาทจิต ๑ 

องค์ธรรมของทุติยบท ได้แก่ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๘  นิพพาน ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย สันตีรณ
จิต ๓  มหาวิปากจิต ๘ (ตทารัมมณจิต ๑๑)  หสิตุปปาทจติ ๑ (43/1, 46/1) 

นัยที่   ๙ ปฐมบท ได้แก่  จิต ๘๗ (เว้นอรหัตตมรรค, อรหัตตผล) เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน 

ทุติยบท ได้แก่  อรหัตตมรรคจิต ๑  อรหัตตผลจิต ๑  เจตสกิ ๓๖ (46/1) 
นัยท่ี ๑๐ ปฐมบทองค์ธรรมได้แก่ อากาสานญัจายนกุศลจิต ๑ กริยาจิต ๑ เจตสิก ๓๐  

ท่ีพึงรู้ได้โดย วิญญานัญจายตนะฌานจิต ๓ 

ทุติยบทองค์ธรรมได้แก่ จติ ๘๗ (เว้นอากาสานัญจายตนกศุลจิต ๑ กรยิาจติ ๑) เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน  
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓ (45/2, 47/1) 

นัยที่ ๑๑ ปฐมบทองค์ธรรมได้แก่  อากิญจญัญายตนกศุลจิต ๑, กริยาจิต ๑, เจตสิก ๓๐  
ท่ีพึงรู้ได้โดย เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจติ ๓  

ทุติยบทองค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๗ (เว้นอากญิจญัญายตนกศุลจิต ๑, กริยาจติ ๑) เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน 
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย เนวสญัญานาสญัญายตนฌานจิต ๓ 48/2 

นัยที่ ๑๒ ปฐมบทองค์ธรรมได้แก่ นิพพาน  ท่ีพึงรู้ได้โดย โลกุตตรจิต ๘   
ทุติยบทองค์ธรรมได้แก่ จติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย โลกุตตรจติ ๘ (43/1, 45/2) 

แสดงองค์ธรรมของเกนจิวญิฺเญยฺยทกุ ตามนัยแห่งมลูฎกีา   
นัยที่ ๒ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ สัททารมณ์  ท่ีพึงรู้ได้โดยโสตวิญญาณจิต ๒  

องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่  สัททารมณ์  ท่ีไม่พึงรู้ได้โดยจิต ๔๓ คือ จักขุวิญญาณจิต ๒, ฆาน
วิญญาณจิต ๒, ชิวหาวิญญาณจิต ๒, กายวญิญาณจิต ๒, บัญญัตตารัมมณิกจิต เอกนัตะ 
๒๑, มหคัคตารัมมณิกจิตเอกนัตะ ๖, นิพพานารมัมณิกจิตเอกนัตะ ๘ (43/2) 

นัยที่   ๕ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ โผฏฐัพพารมณ์  ท่ีพึงรู้ได้โดย กายวิญญาณจิต ๒   
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องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ โผฏฐัพพารมณ์ ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย จิต ๔๓ คือ ทวิปัญจวิญญาณจิต ๘ (เว้นกาย
วิญญาณจิต ๒)  บัญญัติตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๒๑  มหัคคตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๖ 
นิพพานรัมมณิกจิตเอกันตะ ๘ (43/1, 44/1, 50/1) 

นัยที่   ๖ ปฐมบท  ได้แก่ มโนธาตุ ๓ 

ทุติยบท  ได้แก่  จิต ๓๕  คือ บัญญัตตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๒๑  มหัคคตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๖  นิพพา
นารัมมณิกจิตเอกันตะ ๘ (46/1, 47/1) 

นัยที่   ๗ องค์ธรรมของปฐมบทได้แก่ กามจิต ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  
ท่ีพึงรู้ได้โดย ตทารัมมณจติ ๑๑ หสิตุปปาทจิต ๑   

องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ กามจติ ๕๔ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘  
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย จิต ๓๕ คือ บัญญัติตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๒๑, มหัคค
ตารัมมณิกจิตเอกันตะ ๖, นิพพานารัมมณิกจติเอกนัตะ ๘  (43/2, 48/2) 

นัยที่   ๙ ปฐมบทได้แก่ จิต ๘๗ (เว้นอรหัตตมรรค  อรหัตตผล)  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน 

ทุติยบทได้แก่ จิต ๘๗ (เว้นอรหัตตมรรค  อรหัตตผล)  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน (47/1) 
นัยที่ ๑๐ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ จติ ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ นิพพาน  

ท่ีพึงรู้ได้โดย มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ กริยาอภิญญาจิต ๑ 

องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ จิต ๘๙ เจตสกิ ๕๒ รูป ๒๘ นพิพาน   
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย บัญญัตตารัมมณิกจิตเอกนัตะ ๒๑ (44/1, 45/2, 46/1, 47/1, 48/2, 50/1) 

นัยที่ ๑๒ ปฐมบท ได้แก่ อากาสานญัจายตนกศุลจิต ๑ กริยาจิต ๑ เจตสิก ๓๐  
ท่ีพึงรู้ได้โดย วิญญาณัญจายตนกริยาจิต ๑ 

ทุติยบท ได้แก่ อากาสานัญจายตนกุศลจิต ๑ กริยาจิต ๑ เจตสิก ๓๐  
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย จิต ๕๗ คือ กามารัมมณิกจิต เอกันตะ ๒๕  บัญญัตตารัมมณิกจิต เอกันตะ 
๒๑  นิพพานารัมมณิกจิตเอกนัตะ ๘  และเนวสญัญานาสญัญายตนฌานจิต ๓ (45/2) 

นัยที่ ๑๔ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ อากิญจญัญายตนกุศลจิต ๑ กริยาจิต ๑ เจตสิก ๓๐  
ท่ีพึงรู้ได้โดย เนวสัญญานาสัญญายตนกริยาจติ ๑ 

องค์ธรรมของทุตยิบทได้แก่ อากิญจญัญายตนกุศลจติ ๑ กริยาจิต ๑ เจตสกิ ๓๐  
ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย จิต ๕๗ คือ กามารัมมณิกจิตเอกนัตะ ๒๕ บัญญตัิตารัมมณกิจิตเอกันตะ 
๒๑ นิพพานารัมมณิกจติเอกันตะ ๘ และ วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓ (43/1, 47/1) 

นัยที่ ๑๕ องค์ธรรมของปฐมบท ได้แก่ นิพพาน ท่ีพึงรู้ได้โดย โลกุตตรจิต ๕  
องค์ธรรมของทุติยบทได้แก่ นิพพาน ท่ีไม่พึงรู้ได้โดย จิต ๗๒ คือ กามารัมมณิกจิตเอกันตะ ๒๕ โลกยีะและ

บัญญัติตารัมมณกิจติ ๒๐ บญัญัตตารัมมณิกจติเอกนัตะ ๒๑  มหัคคตา-
รัมมณิกจติเอกนัตะ ๖ (44/1, 44/2, 46/1, 49/2, 50/1)  

 

๗. ก. ในมหนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบ้าง ? 46/2, 52/2, 54/2(ข) 

๗. ในมหันตรทุก มีทุกกีป่ระเภท คืออะไรบา้ง? [48/1(7ก), 50/1(8ก) 

ตอบ ก. ในมหนฺตรทุก  มีทุกะ  ๑๔ ประเภท  คือ 

  ๑. สารมฺมณทุก   ๒. จิตฺตทกุ    ๓. เจตสิกทุก    ๔. จิตฺตสมฺปยุตฺตทกุ  
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  ๕. จิตฺตสสฏฺ ทุก     ๖. จิตฺตสมุฏฺ านทุก    ๗. จิตฺตสหภูทุก    ๘. จิตฺตานุปริวตฺตทิุก  
  ๙. จิตฺตสสฏฺ สมุฏฺฐานทุก  ๑๐. จิตตสสฏฺ สมุฏฺ านสหภูตทุก  ๑๑. จิตฺตสสฏฺ สมุฏฺ านปุริวตฺติทุก 

๑๒. อชฺฌตฺติทกุ  ๑๓. อุปาทาทุก  ๑๔. อุปาทินฺนทกุ 
 

๗. ในมหันตรทุก มีทุกกีป่ระเภท คืออะไรบ้าง? และจ าแนกสัจจะ สัจจวมิุตติ ในธรรมต่อไปน้ี 45/1 

ก. สภาวธรรมท้ังหลายที่ไมเ่ป็นไปพร้อมด้วยการรู้อารมณ์ มีอยู ่
ข. สภาวธรรมท้ังหลายที่ช่ือวา่  เจตสิก  มีอยู ่

ตอบ ในมหนัตรทกุ  มี ทุกะ  ๑๔  ประเภท คือ   

และจ าแนก สัจจะ สจัจวิมุตติ ในธรรมเหล่านี้ คือ 

ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไมเ่ป็นไปพร้อมด้วยการรับรู้อารมณ์ มีอยู่ ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยสจัจะได้ ๒ คือ  
รูป ๒๘  เป็นทุกขสัจจ์   นิพพาน  เป็นนิโรธสจัจ ์

ข. สภาวธรรมทั้งหลายทีช่ื่อว่า เจตสกิ มีอยู่ ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยสัจจะได้ ๓ คือ เจตสิก ๕๑ เว้นโลภะ ทีใ่น
โลกียจิต เปน็ทกุข์สัจจ์ โลภเจตสิก เปน็สมุทยสจัจ์  องค์มรรค ๘  หรือ ๗ ที่ในมัคคจติ ๔  เป็น
มัคคสัจจ์   เจตสกิทีเ่หลือ ๒๘ ทีใ่นมัคคจิต  และเจตสกิ ๓๖ ที่ในผลจิต ๔  เป็นสจัจวิมตุต ิ

 

๘. ใน มหนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบ้าง? และจงแปล พร้อมท้ังแสดงองค์ธรรมของบทในทุกะ
ต่อไปน้ี  จิตฺตสมุฏฺฐานทุก, จิตฺตานุปริวตฺติทุก. 47/1 

ตอบ ใน มหนฺตรทุก  มีทุกะ  ๑๔  ประเภท คือ    
แปลและแสดงองค์ธรรมของบทในทกุะต่อไปนี ้

จิตฺตสมุฏฺ านทุก ปฐมบท  จิตฺตสมุฏฺ านา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน หรือที่เกิดจากจิตมีอยู่ 
องค์ธรรมได้แก่ เจตสิก ๕๒  จิตตชรูป ๑๗   

ทุติยบท  โน จิตฺตสมุฏฺ านา ธมฺมา,  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐาน หรือที่ไม่ได้เกิด
จากจิต มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่จิต ๘๙  กัมมชรูป ๒๐  อุตุชรูป ๑๕  อาหารชรูป ๑๔  นิพพาน 

จิตฺตานุปริวตฺติทุก ปฐมบท จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามกระแสจิต มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ 
เจตสิก ๕๒   วิญญัติรูป  ๒   

ทุติยบท  โน  จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นไปตามกระแสจิตมีอยู่  องค์
ธรรมได้แก่  จิต  ๘๙  รูป  ๒๖  (เว้นวิญญัติรูป ๒)  นิพพาน 

 

๗. ข. อเจตสิกา ธมมฺา แปลว่าอย่างไร องค์ธรรมไดแ้ก่อะไร จงจ าแนกธรรมเหล่าน้ันมาโดยธาตุและสัจจะ? 

46/2, 50/1(8ข), 55/1 

ตอบ ข. อเจตสิกา  ธมฺมา  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลาย  ที่ไม่ชือ่ว่า  เจตสิก  มีอยู่ 
องค์ธรรมได้แก่จิต ๘๙  รูป ๒๘  นิพพาน  ธรรมเล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาตุและสจัจะแล้วได้ ธาตุ ๑๘ สจัจะ ๒ 

ธาตุ ๑๘ คือ  ในรูป ๒๘  นัน้โอฬาริกรูป ๑๒ เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐,  

ในจติ ๘๙ นั้นทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เปน็ ปัญจวิญญาณธาตุ ๕,   

สัมปฏิจฉนจิต ๒  ปญัจทวาราวัชชนจิต ๑  เป็นมโนธาต ุ

จิตทีเ่หลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาต,ุ  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน  เป็นธัมมธาต ุ

สัจจะ ๒  คือ โลกียจิต ๘๑  รูป ๒๘  เปน็ทุกขสจัจ,์  นิพพานเปน็นิโรธสัจจ,์  โลกุตตรจิต ๘  เป็นสจัจวิมตุ 
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๗. ในโคจฺฉกอ่ืนๆ ท่ีนอกจาก  กิเลสโคจฺฉก น้ันในโคจฺฉกหน่ึงๆ มี ๖ ทุกะแต่ในปรามาสโคจฺฉกมีเพียง ๕ 
ทุกะเท่าน้ัน อยากทราบว่าขาดทุกะใดและเป็นเพราะเหตุใด ? จงอธิบาย ? 51/1, 52/1   

ตอบ ในปรามาสโคจฺฉก มเีพียง ๕ ทกุะนัน้ เพราะขาดปรามาสปรามาสสมฺปยุตฺตทกุ ทีเ่ป็นเช่นนีก้็เพราะว่า 
ปรามาสองค์ธรรม มีแต่เพียงทิฎฐเิจตสกิดวงเดียวนัน้เอง ฉะนั้นธรรมทีช่ื่อว่า ปรามาสและประกอบด้วยปรามาสนั้น
ย่อมไม่มี  เมื่อเป็นเชน่นี้  ถึงแม้ว่า  

องค์ธรรมของทุติยบท คือ ปรามาสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ ปรามาสา มีได้ก็จริง แต่องค์ธรรมของปฐมบท 
คือ ปรามาสา เจว ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา จ  นัน้ย่อมไม่มี  ฉะนัน้ พระพทุธองค์ จึงไม่ทรงแสดง ปรามาส
ปรามาสสมฺปยุตฺตทุก 
 

๗. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์ และฎีกาจารย์ แสดงขยายความในกิเลสโคจฉก มีกี่ทุกะคืออะไรบ้าง ?  และ
จงแปลแสดงองค์ธรรมจ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สจัจะ ในบทบาลีวา่   

๗. ข. ในโคจฺฉกอ่ืนๆ นอกจากปรามาสโคจฺฉกน้ัน ในโคจฺฉกหน่ึงๆ มี ๖ ทุกะ อยากทราบวา่ มี โคจฺฉกอะไร
ท่ีมี ๘ ทุกะ? จงบอกชื่อทุกะน้ันๆ มาด้วย? 45/1(8), 48/1(7ข), 53/2(7ข) , 55/2(7ข) 

ตอบ โคจฺฉก ที่มี ๘ ทุกะนั้น มีอยู่ ๑ โคจฉก คือ  กิเลสโคจฉก   กิเลสโคจฉก มีทุกะ ๘  ประเภทคือ 

๑. กิเลสทุก ๒. สงฺกิเลสิกทุก ๓. สงฺกิลิฏฺ ทุก  ๔. กิเลสสมฺปยุตฺตทุก  
๕. กิเลสสงฺกิเลสิกทุก  ๖. กิเลสสงฺกิลิฏฺ ทุก ๗. กิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก ๘. กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกทุก 
 

ข้อ ๘  
๘.ให้อธิบาย ค าว่า โคจฺฉก ? 54/1 โดยสังเขป ? 43/1(10ก) 

ตอบ  ค าว่า โคจฺฉก แปลว่า เป็นช่อหรือเปน็พวง เช่น ช่อดอกไม้ หรือพวงผลไม้  ธรรมดา ดอกไม้หรือผลไม้ ที่อยู่ในช่อ
หรือพวงเดียวกัน ย่อมมีการเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกนั ว่าโดยศัพท์ หรือเนื้อความต้องเกีย่วเนื่องกันจึงจะเรียกว่า โคจฺฉก  
(54/1) เช่น เหตุโคจฺฉก มีทุกะ ๖ ประเภท ใน ๖ ทุกะนัน้ ว่า โดยศัพท์ หรือเนื้อความย่อมเกี่ยวข้องซึง่กันและกัน คือ 
สเหตุกทุก และเหตุสมปฺยุตฺตทุกทั้ง ๒ นี้ เกีย่วข้องกับธรรมที่เปน็เหตุทั้ง ๖ ในเหตุสเหตุกทกุนี้ เกี่ยวเนื่องกับเหตทุุก
และสเหตทุุกเหตเุหตุสมปฺยุตฺตทุกนี ้เกี่ยวเนื่องกบัเหตุทกุ และเหตุสมปฺยุตฺตทุก  นเหตุสเหตุกทกุเกี่ยวเนื่องกับ เหตทุุก
และสเหตกุทุก ดังนี้ เป็นตน้ 
 

๘. จงแสดงบทท่ีเป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของมูละ มูลี พร้อมท้ังแปลและแสดงองค์ธรรม 
ดังต่อไปน้ี? 46/2 

 ก. ปฐมบทของ  นีวรณิยทุก เป็นมูละ  นีวรณสมฺปยุตฺตทุก   เป็นมูลี 
 ข. ทุติยบทของ  กิเลสทุก  เป็นมูละ   สงฺกิลิฏฺ ทุก   เป็นมูลี 
ตอบ แสดงบทที่เป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของ   มูละ  มูลี  พร้อมทั้งแปลและแสดงองค์ธรรม  ดังนี้ 
 ก. นีวรนิยา ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตาปิ  เป็นปฐมบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ และ
ประกอบด้วยนิวรณ์มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  นีวรนิยา ธมฺมา นวีรณวิปฺปยุตฺตาปิ  เป็นทุติยบท 
สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์  แต่ไม่ประกอบด้วยนิวรณ์มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  โลกียกุศลจิต  ๑๗  โลกียวิปากจิต  ๓๒  กริยาจิต  ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘ 

 ข. โนกิเลสา ธมฺมา สงฺกิลิฏฺ าปิ  เป็นปฐมบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลส แต่ถูกกิเลสท าให้เศร้า
หมองเร่าร้อน มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)  ในกิเลสา ธมฺมา  อสงฺกิลิฏฺ าปิ  
เป็นทุติยบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลส และไม่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน มีอยู่   
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องค์ธรรมได้แก่  กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐   เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน 
 

๘. ก. จงจ าแนกองค์ธรรมของ จติฺตสมปฺยุตตฺา ธมมฺา โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ? 55/1 

ตอบ ก. จิตฺตสมฺปยุตตฺา ธมฺมา  องค์ธรรมได้แก่ เจตสิก ๕๒  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาต ุ
สัจจะ แล้วได้ ขันธ์ ๓ อายตนะ ๑  ธาตุ ๑  สัจจะ ๓ 

ขันธ์      ๓ คือ ในเจตสิก ๕๒ นั้น   เวทนาเจตสกิ เป็นเวทนาขนัธ์  
สัญญาเจตสิก เป็นสญัญาขันธ์   เจตสกิทีเ่หลือ ๕๐  เป็นสังขารขันธ์   

อายตนะ ๑ คือ เจตสิก ๕๒ เป็นธัมมายตนะ   
ธาตุ        ๑ คือ เจตสิก ๕๒ เปน็ธัมมธาต ุ

สัจจะ ๓ คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) ที่ในโลกียจิต  ๘๑  เป็นทุกขสัจจ์   โลภเจตสิก   เป็นสมุทัยสัจจ์   
องค์มรรค ๘ หรือ ๗   ที่ในมัคคจิต ๔   เป็นมัคคสัจจ์   
เจตสิกที่เหลือ ๒๘ (เว้นองค์มรรค ๘) ที่ในมัคคจิต ๔ และเจตสิก ๓๖ ที่ใน ผลจิต ๔  เป็นสัจจวิมุต 

 

๘. ก. จงจ าแนกองค์ธรรมของ จติฺตสมปฺยุตตฺา ธมมฺา โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ  สัจจะ? 48/2, 54/2, 55/1 
ตอบ ก. จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา  องค์ธรรมได้แก่ เจตสิก ๕๒  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ
แล้วได้ เจตสิกขันธ์ ๓  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ สัจจะ ๓, สัจจะ ๓ คือ     
 

๗. ในมหนฺตรทุกน้ัน  บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นนามปรมัตถ์อย่างเดียว มีกี่บท  คืออะไรบ้าง และจงจ าแนก
เจตสิก ๕๒ โดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ ? 49/1, 51/2 

ตอบ ในมหนฺตรทุก  นั้นบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามปรมัตถ์อย่างเดียวมี ๘ บทคือ 
๑. สารมฺมณา  ธมฺมา. ๒. จิตฺตา  ธมฺมา. ๓. เจตสิกา  ธมฺมา. 
๔. จิตฺตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา. ๕. จิตฺตส สฏฺ า  ธมฺมา ๖. จิตฺตส สฏฺ สมุฏฺ านา  ธมฺมา. 
๗. จิตฺตส สฏฺ สมุฏฺ านสหภุโน  ธมฺมา. ๘. จิตฺตส สฏฺ สมุฎฺ านานุปริวตฺติโน  ธมฺมา 

เจตสกิ ๕๒  เมื่อจ าแนกโดย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  แล้วได้ขันธ์ ๓  อายตนะ ๑  ธาตุ ๑  สัจจะ ๓ 
ขันธ์  ๓ คือ ในเจตสิก ๕๒ นั้น  เวทนาเจตสิก   เป็นเวทนาขันธ์   สัญญาเจตสิก  เป็นสัญญาขันธ์  

เจตสิกที่เหลือ ๕๐   เป็นสังขารขันธ์   
อายตนะ ๑  คือ เจตสิก ๕๒  เป็นธัมมายตนะ    
ธาตุ ๑  คือ  เจตสิก ๕๒  เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ ๓ คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) ที่ในโลกียจิต ๘๑  เป็นทุกขสัจจ์   โลภเจตสิก  เป็นสมุทัยสัจจ์   

องค์มรรค ๘ หรือ  ๗  ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์   
เจตสิกที่เหลือ ๒๘  (เว้นองค์มรรค ๘)  ที่ในมัคคจิต ๔ และเจตสิก ๓๖  ที่ในผลจิต  ๔  เป็นสัจจวิมุต 

 

๘. ข. ใน โคจฺฉกอ่ืนๆ ท่ีนอกจาก ปรามาสโคจฺฉก น้ัน ในโคจฺฉกหน่ึงๆ มี ๖ ประเภท อยากทราบว่า มีโคจฺฉก 
ไหนท่ีมี ๘ ประเภท ?  จงบอกชื่อทุกะน้ัน ๆ มาด้วย? 52/2, 54/2 

ตอบ ข. โคจฺฉกที่มี ๘ ประเภทนั้น  คือ  กิเลสโคจฺฉก  และชื่อทุกะนั้น ๆ  มีดังนี้ 
๑. กิเลสทกุ ๒. สงฺกิเลสิกทุก ๓. สงฺกิลิฏฺ ทกุ ๔. กิเลสสมฺปยุตฺตทุก  

๕. กิเลสสงกฺิเลสิกทุก  ๖. กิเลสสงฺกิลิฏฺ ทุก ๗. กิเลสกเิลสสมฺปยุตฺตทุก  ๘. กิเลสวิปปฺยุตฺตสงกฺิเลสิกทุก 
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๗. ก. ในโคจฺฉกอ่ืนๆ ท่ีนอกจาก กิเลสโคจฺฉก น้ันในโคจฺฉกหน่ึงๆ มี ๖ ทุกะ  แต่ในปรามาสโคจฺฉก มีเพยีง 
๕ ทุกะเท่าน้ัน  อยากทราบวา่ขาดทุกะใดและเป็นเพราะเหตุใด ? จงอธิบาย ? 55/1(7ก), 56/1(7) 

ตอบ ก. ในปรามาสโคจฺฉก มีเพียง ๕ ทกุะนัน้ เพราะขาดปรามาสปรามาสสมฺปยุตฺตทกุ ที่เปน็เช่นนี้กเ็พราะว่า 
ปรามาสองค์ธรรม มีแต่เพียงทิฎฐเิจตสกิดวงเดียวนัน้เอง ฉะนั้นธรรมทีช่ื่อว่า ปรามาสและประกอบด้วยปรามาสนั้น
ย่อมไม่มี  เมื่อเป็นเชน่นี้  ถึงแม้ว่า องค์ธรรมของทุติยบท คือปรามาสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โนจ ปรามาสา มีได้ก็จริง 
แต่องค์ธรรมของปฐมบท คือ ปรามาสา เจว ธมฺมา  ปรามาสสมฺปยุตฺตา จ  นัน้ย่อมไม่มี  ฉะนั้น พระพุทธองค์ จึงไม่
ทรงแสดง ปรามาสปรามาสสมฺปยตฺุตทกุ 
 

๘. ให้แสดงบทโดย อนุโลม ปฏิโลม โดยยกเอา? 48/1, 50/2, 53/1, 55/2  
ก. ปฐมบทของ สงฺกิเลสิกทุก เข้าใน  กิเลสทุก 
ข. ปฐมบทของ สงฺกิลิฏฺ ทุก เข้าใน  กิเลสทุก 
ค. ปฐมบทของ กิเลสสมฺปยุตฺตทุก เข้าใน  กิเลสทุก 

ตอบ แสดงบท โดย อนุโลม และปฏิโลม คือ 

ก. ปฐมบทของ สงฺกิเลสิกทุก  เข้าใน  กิเลสทุก 

อนุโลม กิเลสา  เจว  ธมฺมา  สงฺกิเลสิกา  จ 

ปฏิโลม สงฺกิเลสิกา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. 

 ข. ปฐมบทของ สงฺกิลิฏฺ ทุก  เข้าใน  กิเลสทุก 

อนุโลม กิเลสา  เจว  ธมฺมา  สงฺกิลิฏฺ า  จ 

ปฏิโลม สงฺกิลิฏฺ า  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. 

 ค. ปฐมบทของ กิเลสสมฺปยุตฺตทุกเข้าใน  กิเลสทุก 

อนุโลม กิเลสา  เจว  ธมฺมา  กิเลสสมฺปยุตฺตา  จ 

ปฏิโลม กิเลสสมฺปยุตฺตา  เจว  ธมฺมา  โน  จ  กิเลสา. 
 

๘. ก. จงแสดงชื่อทุกท่ี ๑  ถึงทุกท่ี ๑๓  ในปิฏ ทุกมาตามล าดับ  45/2 

๘. ข. ในปิฏ ทุก มีทุกะกีป่ระเภท คืออะไรบา้ง? 49/2(8ก), 56/1(8ก) ให้แสดงมาโดยล าดบั? 48/2, 55/1 

ตอบ (45/2) ก. แสดงชื่อทุกที่ ๑  ถึงทุกที่ ๑๓  ในปิฏฐิทุกมาตามล าดับ ดังนี้     

(48/2) ข. ในปิฏฐิทุก  มีทุกะ ๑๘  ประเภท คือ 

  ๑. ทสฺเนนปหาตพฺพทุก   ๒. ภาวนายปหาตพฺพทุก   ๓. ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกทุก    ๔. ภาวนายปหาตพฺพเหตุกทุก 

  ๕. สวิตกฺกทุก   ๖. สวิจารทุก   ๗. สปฺปีติกทุก    ๘. ปีติสหคตทุก   
๙. สุขสหคตทุก  ๑๐. อุเปกฺขาสหคตทุก  ๑๑. กามาวจรทุก ๑๒. รูปาวจรทุก  
๑๓. อรูปาวจรทุก  ๑๔. ปริยาปนฺนทุก  ๑๕. นิยฺยานิกทุก  ๑๖  นิยตทุก  
๑๗. สอุตฺตรทุก   ๑๘. สรณทุก 
 

๘. ในปิฏ ทุก มีทุกะกี่ประเภทคืออะไรบ้าง? 43/1ส(3) และจงแปลแสดงองค์ธรรมจ าแนกขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ สัจจะในบาลีดังต่อไปน้ี  น  กามาวจรา  ธมฺมา ? 44/2 

๘. ใน ปิฏฺ ทุก มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบ้าง? ให้แสดงมาตามล าดับและ น กามาวจรา ธมฺมา แปลว่า
อย่างไร องค์ธรรมได้แก่อะไร ให้จ าแนกองค์ธรรมเหล่าน้ัน โดยสัจจะ ? 47/2 

ตอบ ในปิฏฐิทุก  มีทุกะ  ๑๘  ประเภทคือ     
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 แปลและแสดงองค์ธรรมจ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ในบาลีว่า น  กามาวจรา  ธมฺมา   
แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากามาวจรมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๘  
นิพพาน  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะแล้วได้ขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒  สัจจะ ๓   
ขันธ์  ๔ คือ ในเจตสิก  ๓๘ นั้น เวทนาเจตสิก  เป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิก  เป็นสัญญาขันธ์   

เจตสิกที่เหลือ  ๓๖ เป็นสังขารขันธ์   
มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เป็นวิญญาณขันธ์  นิพพาน  เป็นขันธวิมุต   

อายตนะ ๒ คือ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เป็นมนายตนะ  เจตสิก ๓๘ นิพพาน เป็นธัมมายตนะ   
ธาตุ       ๒ คือ มหัคคตจิต ๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๘  นิพพาน  เป็นธัมมธาตุ   
สัจจะ     ๓ คือ มหัคคตจิต ๒๗  เจตสิก ๓๕ (เว้นวิรตี ๓)  เป็นทุกขสัจจ์,  นิพพาน เป็นนิโรธสัจจ์,  

องค์มรรค ๘  หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์,   
มัคคจิตตุปบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เป็นสัจจวิมุต 

(47/2) และ น กามาวจรา ธมฺมา แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่า กามาวจรมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มหัคคตจติ 
๒๗  โลกุตตรจิต ๘  เจตสกิ ๓๘  นิพพาน ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยสจัจะแล้วได้สัจจะ ๓, สัจจะ ๓ คือ    
 

๘. ข. สรณา ธมมฺา. แปลว่าอยา่งไร? องค์ธรรมได้แก่อะไร ? จงจ าแนกโดย ขันธ ์อายตนะ ธาต ุและสจัจะ? 56/1 
๘. ในปิฏฺ ทุก มีทุกะ กีป่ระเภท คืออะไรบา้ง?  

จงแปลและแสดงองค์ธรรม จ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ของ สรณา  ธมมฺา. ? 51/1, 52/1   
และ อนุตฺตรา ธมมฺา  แปลวา่อยา่งไร องค์ธรรม ได้แก่อะไร ให้จ าแนกมาโดย  ธาตุ และสัจจะ? 54/1 

ตอบ ในปิฏฐิทุก  มีทุกะ  ๑๘  ประเภทคือ     

(51/1, 52/1) แปลและแสดงองค์ธรรมจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ของ สรณา ธมมฺา. แปลว่า 
สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่กิดพร้อมด้วย กิเลส มีราคะ เป็นตน้ ที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้ มีอยู่.  

องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  สัจจะ แล้วได้ขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๒   สัจจะ ๒   
ขันธ์ ๔  คือ ในเจตสิก ๒๗ นั้น  เวทนาเจตสิก  เป็นเวทนาขันธ์   สัญญาเจตสิกเปน็สัญญาขันธ์   

เจตสกิทีเ่หลือ ๒๕ เปน็สังขารขันธ์    อกุศลจิต ๑๒ เปน็วิญญาณขันธ์   
อายตนะ ๒  คือ อกุศลจิต ๑๒ เป็นมนายตนะ  เจตสกิ ๒๗  เปน็ธัมมายตนะ   
ธาตุ ๒  คือ อกุศลจิต ๑๒ เป็นมโนวิญญาณธาตุ   เจตสกิ ๒๗ เปน็ธัมมธาตุ   
สัจจะ๒  คือ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ (เว้นโลภะ)เปน็ทกุขสัจจ์   โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสจัจ ์

(54/1) และอนุตฺตรา ธมมฺา. แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่มีภาวธรรมที่ยิ่งกว่าตนมีอยู่  องค์ธรรม ได้แก่ 
โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน  ธรรมเหล่านี้ เมื่อจ าแนก โดยธาตุและสัจจะแล้ว ได้ธาตุ ๒   สัจจะ ๒    
ธาตุ   ๒ คือ โลกุตตรจิต ๘  เปน็มโนวิญญาณธาตุ,   เจตสกิ ๓๖   นิพพาน  เปน็ธัมมธาต ุ

สัจจะ ๒ คือ นิพพาน เป็นนิโรธสัจจ์   องค์มรรค ๘ หรือ ๗  ทีใ่นมัคคจิต ๔  เปน็มัคคสจัจ์   
มัคคจิตตปุบาทที่เหลือ ๒๙  ผลจิตตุปบาท ๓๗   เปน็สัจจวิมุต. 

 

๘. ข. ปริยาปนฺนา ธมฺมา, นิยฺยานิกา ธมฺมา, นิยตา ธมฺมา, สอุตฺตรา ธมฺมา, สรณา ธมฺมา ธรรมเหล่าน้ีมี
ความหมายว่าอย่างไร ?  ไม่ต้องแสดงองค์ธรรม  45/2 

ตอบ ข. แปลดังต่อไปนี้ / แปลและแสดงองค์ธรรมดังต่อไปนี้ 
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ปรยิาปนฺนา ธมฺมา /  นิยฺยานิกา ธมฺมา  /  นิยตา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่   มีอยู่   
สอุตฺตรา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ยังมีภาวธรรมที่ยิ่งกว่าตน มีอยู่   
สรณา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น ที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องให้ มีอยู่ 
 

๘. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทดังต่อไปน้ี 43/2, 46/1, 49/1 

ก. ปริยาปนฺนา ธมฺมา 43/2, 46/1, 49/1, 53/2  ข. นิยฺยานิกา ธมฺมา 43/2, 46/1, 49/1, 53/2 

ค. อนิยฺยานิกา ธมฺมา 43/2, 46/1, 49/1, 53/2   ง. นิยตา ธมฺมา 43/2  
ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมดังต่อไปนี้ 
ก. ปริยาปนฺนา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลาย ที่นับเนื่องเข้าใน สังสารวัฏฏ์ มีอยู่  

องค์ธรรมได้แก่ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘   
ข. นิยฺยานิกา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฎฎ์ มีอยู่  

องค์ธรรมได้แก่ มรรคจิต ๔ เจตสิก ๓๖ 

ค. อนิยฺยานิกา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏฏ์ มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่  โลกียจิต ๘๑  ผลจิต ๔  เจตสิก  ๕๒  รูป  ๒๘  นิพพาน 

ง. นิยตา  ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่ให้ผลแน่นอนในล าดับแห่งจุติ หรือในล าดับแห่งตน มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ ชวนะดวงที่ ๗  ของทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจแห่งนิยต
มิจฉาทิฏฐิกรรม เจตสิก ๒๑  ชวนะดวงที่ ๗  ของโทสมูลจิต ๒ ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจแห่งปัญ
จานันตริยกรรม เจตสิก ๒๒  และมรรคจิต ๔  เจตสิก ๓๖ 

 

๘. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี ? 46/1, 49/1 
ก.ปริยาปนฺนา  ธมฺมา.46/1, 49/1 ข. นิยฺยานิกา  ธมฺมา.46/1, 49/1 
ค. อนิยฺยานิกา  ธมฺมา 46/1, 49/1 ง. อนุตฺตรา  ธมฺมา.46/1, 49/1, 53/2   
จ. สรณา  ธมฺมา 46/1, 49/1, 53/2   

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปนี้  ก. ข. ค. ... 
ง. อนุตฺตรา  ธมฺมา. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่มีภาวธรรมที่ยิ่งกว่าตนมีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก  ๓๖  นิพพาน 

จ. สรณา  ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น  ที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องให้มี
อยู่ องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต  ๑๒  เจตสิก ๒๗ 

 

๘. ข. จงแปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมท้ังจ าแนกโดยธาตุ และสจัจะใน นิยฺยานิกทุก. 49/2 

ตอบ ข. แปลและแสดงองค์ธรรมพร้อมทั้งจ าแนก โดยธาตุ และสัจจะดังต่อไปนี้   นิยฺยานิกทุก   
ปฐมบท  นิยฺยานิกา ธมมฺา  สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏฏ์มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่ มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖  ธรรมเหล่านี้  เมื่อจ าแนกโดยธาตุ  และสัจจะแล้วได้ธาตุ ๒ สัจจะ ๑  
ธาตุ ๒ คือ มัคคจิต ๔ เป็นมโนวิญญาณธาตุ  เจตสิก ๓๖  เป็นธัมมธาตุ  
สัจจะ ๑ คือ องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ทีใ่นมัคคจิต ๔ เปน็มัคคสัจจ์  มัคคจิตตปุบาททีเ่หลือ ๒๙  เป็นสจัจวิมุต. 

ทุติยบท  อนิยฺยานกิา ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เปน็เหตุให้ออกจากสังสารวัฏฏ์มีอยู่   
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องค์ธรรมได้แก่  โลกียจิต ๘๑  ผลจติ ๔  เจตสกิ ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน  ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนกโดยธาต ุ 
และสัจจะแล้ว  ได้ธาตุ ๑๘  สจัจะ ๓    

ธาตุ ๑๘ คือ ในรูป ๒๘ นั้นโอฬาริกรปู ๑๒ เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐   ในโลกียจิต ๘๑  นั้นทวิปัญจวิญญาณจติ ๑๐ เป็น
ปัญจวิญญาณธาตุ ๕   สัมปฏิจฉนจติ ๒  ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ เป็นมโนธาตุ  โลกียจิตทีเ่หลือ ๖๘   
ผลจิต ๔ เป็นมโนวิญญาณธาตุ   เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน  เปน็ธัมมธาตุ   

สัจจะ ๓ คือ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๕๑  (เว้นโลภะ)  รูป ๒๘ เปน็ทุกขสจัจ์,  โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสจัจ์,   
นิพพานเป็นนิโรธสัจจ์,  ผลจิตตุปบาท ๓๗  เปน็สัจจวิมุต 

 

ข้อ ๙  
๙. ก. (ใน)ทุกมาติกาท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาน้ัน แบ่งออกเป็นกี่ทุกะ (ประเภท?) อะไรบ้าง? จง

ยกตัวอย่างใน สุทฺธ และมิสฺสก มาด้วย 47/2  ขยายความให้เข้าใจด้วย ? 53/1 
ขยายความให้เข้าใจด้วย 49/2, 51/1, 53/1, 53/2  

๙. ก. ในทุกมาติกา ท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาน้ัน แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท มีอะไรบ้าง? จงขยายความ? 56/1 

[ขยายความให้เขา้ใจ แต่ละประเภท ? 46/2]  
ตอบ ก. ในทุกมาตกิาที่พระพทุธองค์ทรงเทศนานัน้  แบ่งออกเปน็ ๒ ประเภท คือ 

๑) สุทฺธทุก ๒) มิสฺสกทุก เชน่ ในเหตุโคจฺฉก 

สุทฺธทุกนั้น  ได้แก่  เหตุทุก  สเหตุกทุก  เหตุสมฺยุตฺตทุก   
มิสฺสกทุกนั้น  ได้แก่  เหตุสเหตุกทุก  เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก  นเหตุสเหตุกทุก   

(46/2, 49/2, 51/1, 53/1, 56/1) ในโคจฺฉกอ่ืน ๆ กท็ านองเดยีวกันนี ้
(46/2) ในมิสฺสกทุก ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้นี้ ก็แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทเช่นเดียวกัน คือ อนุโลมทุก 

และพฺยติเรกทุก เช่น ในเหตุโคจฺฉก อนุโลมทุกนั้นได้แก่ เหตุสเหตุกทุก เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก    
พฺยติเรกทุกนั้น ได้แก่ นเหตุสเหตุกทุก    

ในมิสฺสกทุก แห่งโคจฺฉก อ่ืนๆ ก็ท านองเดียวกันนี้ 
 

๙. ทุกมาติกาท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาน้ันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาด้วย และใน
กิเลสโคจฺฉก ของ พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตทุกมาติกาน้ันมีทุกะกี่ประเภทอะไรบ้าง จงแสดงมาตามล าดับ  
45/2 

ตอบ ทุกมาติกาที่พระพุทธองค์ทรงเทศนานั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ   
๑. สุทธทุก  เช่น เหตุทุก,  สเหตุกทุก,  เหตุสมฺปยุตฺตทุก  
๒. มิสฺสกทุก  เช่น เหตุสเหตุกทุก, เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก, นเหตุสเหตุกทุก  

ในกเิลสโคจฺฉก ของพุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตทุกมาติกานั้นมทีกุะ ๘ ประเภทคือ 

๑. โนกิเลสสงฺกิเลสิกทุก ๒. โนกิเสสงฺกิลิฏฺฐทุก ๓. โนกิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก  ๔. สงฺกิเลสิกสงฺลิฏฺฐทุก   
๕. สงฺกิเลสิกกิเลสสมฺปยุตฺทุก  ๖. สงฺกิเลสิกกิเลสทุก ๗. สงฺกิลิฏฺฐกิเลสทุก  ๘. กิเลสสมฺปยุตฺตกิเลสทุก 
 

๙. ข. เหตุโคจฺฉก ของพุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตทุกมาติกาน้ัน มีกี่ทุกะคืออะไรบ้าง จงแสดงมาตามล าดับ47/2 

๙. ก. ในพุทธมัตตัญญุภาสิตทุกมาติกาน้ัน เหตุโคจฺฉกมีกี่ทุก คืออะไรบ้าง? 46/1, 50/2 

๙. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์และฎกีาจารย์ แสดงขยายความในเหตุโคจฺฉก มกีี่ทุกะ คืออะไรบา้ง? 53/1(9ข) 
และการแสดง เหตุอเหตุทุก เหตุเหตุวิปปฺยตฺุตทุก นเหตุเหตุสมปฺยุตตฺทุก โดยรวมทุกะใดเขา้ด้วย? 55/2 
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ตอบ ข. ทุกะที่ท่านอรรถกถาจารย์และฏีกาจารย์  แสดงขยายความในเหตุโคจฺฉก มี ๙ ทกุะคือ  

ข. ใน พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตทกุมาติกา นั้น เหตุโคจฺฉกมี  ๙ ทุก คือ  
๑. เหตุอเหตุกทุก ๒.เหตุเหตุวิปฺปยุตฺตทุก ๓. น เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก 

๔. เหตุสเหตุกทุก ๕. เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก ๖. สเหตุกเหตุทุก 

๗. อเหตุกเหตุทุก ๘. เหตุสมฺปยุตฺตเหตุทุก ๙. เหตุวิปฺปยุตฺตเหตุทุก 

(55/2) และการแสดง เหตุอเหตุกทุกนัน้ 

ในปฐมบท  รวมเอาปฐมบทของ เหตทุุกกบัทุตยิบทของสเหตกุทุกเข้าด้วยกัน 

ในทุตยิบทนั้น รวมเอาทุติยบทของสเหตุกทกุกับทุติยบทของเหตุทกุเข้าดว้ยกัน 

การแสดงเหตุเหตุวิปฺปยตฺุตทกุนั้น 

ในปฐมบท  รวมเอาปฐมบทของเหตุทุกกับทตุิยบทของเหตุสมฺปยุตตฺทกุเข้าด้วยกนั 

ในทุตยิบทนั้น  รวมเอาทุติยบทของเหตุสมฺปยุตตฺทุกกับทตุิยบทของเหตุทกุเข้าด้วยกนั 

การแสดงนเหตเุหตุสมฺปยุตฺตทุกนัน้ 

ในปฐมบท   รวมเอา ทุติยบทของเหตทุุกกับปฐมบทของเหตุสมปฺยุตฺตทกุ เข้าด้วยกนั 

ในทุตยิบท   รวมเอาทุติยบทของเหตุทุกกับทตุิยบทของ เหตุสมปฺยุตตฺทกุ เข้าด้วยกนั 
 

๙. ข. ในการแสดง เหตุอเหตุกทุก  เหตุเหตุวิปปยุตฺตทุก น้ัน โดยรวมบทใดของทุกะใดเข้าด้วยกัน? ให้
แสดงบาลีพร้อมท้ังค าแปล ? 46/2 

ตอบ ข. แสดงบาลีพร้อมค าแปลและรวมบทดังนี้ 
เหตุอเหตุกทุก  ป. เหตู เจว ธมฺมา อเหตุกา จ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าเหตุ แต่ไม่มีเหตุประกอบมีอยู่.  บทนี้รวม
เอาปฐมบทของเหตุทุก กับทุติยบทของสเหตุกทุก เข้าด้วยกัน   ทุ. อเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู.  สภาวธรรมทั้งหลาย
ที่ไม่มีเหตุประกอบและไม่ชื่อว่าเหตุมีอยู่  บทนี้รวมเอาทุติยบท  ของสเหตุกทุกกับทุติยบทของเหตุทุก เข้าด้วยกัน  
เหตุเหตุวิปฺปยุตตทุก ป. เหตู เจว ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา จ. สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าเหตุแต่ไม่ประกอบดว้ยเหตมุอียู่ 
บทนี้รวมเอาปฐมบทของเหตุทุก กับทุติยบทของเหตุสมฺปยุตฺตทุกเข้าด้วยกัน  ทุ. เหตุวิปฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา น จ เหตู  
สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ และไม่ชื่อว่าเหตุมีอยู่  บทนี้ รวมเอาทุติยบทของเหตุสมฺปยุตฺตทุก กับทุติย
บทของเหตุทุก  เข้าด้วยกัน 
 

๙. ข. จงแปล แสดงองค์ธรรม และจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ของ เหตู เจว ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา 
จ ? 50/2 

ตอบ ข. เหตู เจว ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา จ  สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ชื่อว่าเหตุ แต่ไม่ประกอบด้วยเหตุ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิกที่ในโมหมูลจิต ๒   
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ แล้ว ได้ สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ ทุกขสัจจ ๑ 
 

๙. ให้แสดงเป็นปฐมบท  และทุติยบท  โดยยกเอา  52/1 
 ก. ทุติยบท  ของ  สเหตุกทุก   เข้าใน  เหตุทุก 
 ข. ทุติยบท  ของ  อาสวสมปฺยตฺุตทุก   เขา้ใน  อาสวทุก 
 ค. ทุติยบท  ของ  อุปาทานสมปฺยตฺุตทุก   เขา้ใน  อุปาทานทุก 

ตอบ แสดงเป็นปฐมบท  และทุตยิบท ดังต่อไปนี้ คือ 

ก. ทุติยบท ของ สเหตุกทุก เข้าใน เหตุทกุ 
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ปฐมบท  อเหตุกา ธมฺมา เหตูปิ.  ทุติยบท  อเหตกุา ธมฺมา น เหตูปิ. 
ข. ทุติยบท ของ อาสวสมฺปยุตฺตทกุ เข้าใน อาสวทุก 

ปฐมบท  อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อาสวาปิ.  ทุติยบท  อาสววิปฺปยุตตา ธมฺมา โน อาสวาปิ. 
ค. ทุติยบท ของ อุปาทานสมฺปยตฺุตทุก เข้าใน อุปาทานทกุ 

ปฐมบท  อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อุปาทานาปิ.  ทุติยบท  อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา โน อุปาทานาปิ. 
 

๙. ให้แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบทพร้อมท้ังแปลโดยยกเอา 43/2, 48/2,  
๙. ให้แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบท พร้อมท้ังค าแปลและแสดงองค์ธรรมมาด้วย โดยยกเอา 44/1, 47/1 

ก.ทุติยบทของ สเหตุกทุก  เข้าใน เหตุทุก 44/1, 47/1 

ข.ทุติยบทของ อาสวสมฺปยุตฺตทุก  เข้าใน อาสวทุก 44/1, 47/1 

ค.ทุติยบทของ อุปาทานสมฺปยุตฺตทุก  เข้าใน อุปาทานทุก 47/1 

ตอบ ก. แสดงทุติยบทของ  สเหตุก  เข้าใน  เหตุทุก 

ปฐมบท  อเหตุกา  ธมฺมา  เหตูปิ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่มีเหตุประกอบ แต่ชื่อว่าเหตุ มีอยู่  
(44/1, 47/1) องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก ที่ใน โมหมูลจิต ๒ 

ทุติยบท  อเหตุกา  ธมฺมา   น  เหตูปิ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่มีเหตุประกอบ และไม่ชื่อว่าเหตุ มีอยู่  
(44/1, 47/1) องค์ธรรมได้แก่ อเหตุกจิต ๑๘  อัญญสมานเจตสิก ๑๒  (เว้นฉันทะ)  รูป ๒๘  นิพพาน 

 ข. แสดงทุติยบทของ  อาสวสมฺปยุตฺทุก  เข้าใน  อาสวทุก 

ปฐมบท อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อาสวาปิ.   สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ  แต่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่  
(44/1, 47/1) องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก ที่ใน โทสมูลจิต ๒  โมหมูลจิต ๒ 

ทุติยบท อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา โน อาสวาปิ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ และไม่ชื่อว่าอาสวะ มีอยู่  
(44/1, 47/1) องค์ธรรมได้แก่ กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน 

 ค. แสดงทุติยบทของ  อุปาทานสมฺปยุตฺตทุก  เข้าใน  อุปาทานทุก 

ปฐมบท อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อุปาทานาปิ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทาน แต่ชื่อว่าอุปาทาน มีอยู่  
(47/1) องค์ธรรมได้แก่  โลภเจตสิก  ที่ในทิฎฐิคตวิปฺปยุตฺตจิต ๔ 

ทุติยบท. อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา โน อุปาทานาปิ. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทาน และไม่ชื่อว่า
อุปาทานมีอยู่   

(47/1) องค์ธรรมได้แก่ โทสมูลจิต ๒  โมหมูลจิต ๒  กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๔๙  
(เว้นโลติกะ ๓)  รูป ๒๘  นิพพาน 

 

๙. ก. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์ และฎกีาจารย ์แสดงขยายความใน อาสวโคจฺฉก มีกี่ทุกะ ? คืออะไรบ้าง ?  
(พุทธมตัตัญญุภาษติทุกมาตกิา) ? 54/1 

ตอบ ก. ทุกะทีท่่านนอรรถกถาจารย์  และฎีกาจารย์  แสดงขยายความใน  อาสวโคจฺฉก  มี ๘ ทุกะ คือ 

๑. อาสวอาสววิปฺปยุตฺตทุก    ๒. โนอาสวสาสวทุก   ๓. อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก  ๔. โนอาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก  
๕. สาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก  ๖. สาสวอาสวทุก  ๗. อาสวสมฺปยุตฺตอาสวทุก    ๘. อาสววิปฺปยุตฺตอาสวทุก 
 

๙. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์ และฎีกาจารย์ แสดงขยายความใน คนฺถโคจฺฉก มีกี่ทุกะ? คืออะไรบ้าง? 
(พุทธมัตตัญญุภาษิตทุกมาติกา)  และจงแปลพร้อมท้ังแสดงองค์ธรรม จ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 
ในบทต่อไปน้ี  คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา  จ 52/2 
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ตอบ ทุกะที่ท่านพระอรรถกถาจารย์และฎีกาจารย์แสดงขยายความในอุปาทานโคจฺฉกมี ๘ ทุกะคือ 
๑. คนฺถคนฺถวิปฺปยุตฺตทุก ๒. โนคนฺถคนฺถนิยทุก ๓. คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก ๔. โนคนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก 
๕. คนฺถนิยคนฺถสมฺปยุตฺตทุก ๖. คนฺถนิยคนฺถทุก  ๗. คนฺถสมฺปยุตฺตคนฺถทุก ๘. คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถทุก 
 แปลและแสดงองค์ธรรมในบท  คนฺถา  เจว  ธมฺมา  คนฺถวิปฺปยุตฺตา จ  ดังนี้คือ   
สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า คันถะแต่ไม่ประกอบด้วยคันถะ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิกที่ในทิฎฐิคตวิปฺปยุตฺตจิต ๔  โทสเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต ๒  
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะ  แล้วได้  สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑   
สัจจะ ๒  คือ โทสเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต ๒ เป็นทุกขสัจจ์  โลภเจตสิกที่ในทิฎฐิคตวิปฺปยุตฺตจิต ๔  เป็นสมุทัยสัจจ์ 
 

๙. ทุกะท่ีแสดงขยายความใน คนฺถโคจฺฉก มีเท่าใด คืออะไรบ้าง?. และจงยกองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี ? 55/1  
ก. คนฺถา  ธมมฺา  คนฺถสมปฺยตฺุตาปิ. 
ข. คนฺถนิยา  ธมมฺา  คนฺถาปิ. 
ค. คนฺถนิยา  ธมฺมา  โน  คนฺถาปิ. 

ตอบ ทุกะที่แสดงขยายความใน คนถฺโคจฺฉกมี  ๘  ทุกะ  คือ :-    

และยกองค์ธรรมในบทต่อไปนี้ มีดังนี ้
ก. คนฺถา ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตาปิ.   องค์ธรรมได้แก่ คันถะองคธ์รรม ๒ คือ โลภเจตสิกที่ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  

และทิฏฐิเจตสิก. 
ข. คนฺถนยิา ธมฺมา คนฺถาปิ.   องค์ธรรมได้แก่ คันถะองค์ธรรม ๓ คือ โลภะ  โทสะ  ทิฏฐิ. 
ค. คนฺถนยิา ธมฺมา โน คนฺถาปิ.   องค์ธรรมได้แก่ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก ๔๙  (เว้นคนัถะองคธ์รรม ๓) รูป ๒๘. 
 

๙. ข. ในโอฆโคจฺฉก  มีทุกะเท่าไร ?  คืออะไรบ้าง ? (พุทธมัตตัญญุภาสติทุกมาตกิา) 51/1   
ข. ในโอฆโคจฺฉก  มี ๘ ทุกะ คือ 

๑. โอฆโอฆวิปฺปยุตฺตทกุ ๒. โน โอฆโอฆนิยทกุ  ๓. โอฆโอฆสมฺปยุตฺตทุก ๔. โน โอฆโอฆสมฺปยุตฺตทุก 

๕. โอฆนิยโอฆสมฺปยุตฺตทกุ ๖. โอฆนิยโอฆทกุ  ๗. โอฆสมฺปยุตฺตโอฆทุก ๘. โอฆวิปฺปยุตตฺโอฆทุก 
 

๙.  จงแสดงบทท่ีเป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของ มูละ มูลี ดังต่อไปน้ี ? 51/2, 54/2, 56/1 

ก. ทุติยบท ของ นีวรณทุก  เป็นมลูะ  นีวรณยิทุก  เป็นมลู ี51/2, 54/1, 54/2, 56/1 
ข. ปฐมบท ของ นีวรณิยทุก  เป็นมลูะ  นีวรณสมปฺยตฺุตทุก  เป็นมลูี 51/2, 54/1, 54/2, 56/1 

ค. ปฐมบท ของ นีวรณสมฺปยุตตฺทุก  เป็นมลูะ นีวรณทกุ  เป็นมลู ี51/2, 54/2, 56/1 

ตอบ บททีเ่ป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของมูละ  มูลี   มีดังนี้ คือ 

ก. โน  นีวรณา  ธมฺมา  นีวรณิยาปิ   เป็นปฐมบท 

โน  นีวรณา  ธมฺมา  อนีวรณิยาปิ เปน็ทุตยิบท 

ข. นีวรณิยา  ธมฺมา  นีวรณสมฺปยุตฺตาปิ  เป็นปฐมบท 

นีวรณิยา  ธมฺมา  นีวรณวิปปฺยุตฺตาปิ  เป็นทุติยบท 

ค. นีวรณสมฺปยตฺุตา   ธมฺมา   นีวรณาปิ   เปน็ปฐมบท 

นีวรณสมฺปยตฺุตา   ธมฺมา   โน  นีวรณาปิ   เปน็ทุติยบท 
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๙. ทุกะท่ีท่านนอรรถกถาจารย ์และฎกีาจารย์ แสดงขยายความใน อุปาทานโคจฉก มกีี่ทุกะ? คืออะไรบ้าง?  
(พุทธมตัตัญญุภาษิตทุกมาตกิา) และจงแปลพร้อมท้ังแสดงองค์ธรรม จ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 
ในบทต่อไปน้ี  อุปาทานา เจว ธมมฺา อุปาทานวปิฺปยตฺุตา จ  45/1, 49/1, 50/1 

๙. ข. ในอุปาทานโคจฺฉก  มีทุกะเท่าไร?  คืออะไรบ้าง ? (พุทธมตัตัญญุภาสิตทุกมาตกิา) 49/2, 53/2 

ตอบ ทุกะทีท่่านนอรรถกถาจารย์  และฎีกาจารย์  แสดงขยายความใน  อุปาทานโคจฉก  มี ๘ ทกุะ คือ 

ข. ในอุปาทานโคจฺฉก  มี ๘ ทุกะ คือ   
๑) อุปาทานอุปาทานวิปปฺยุตฺตทุก ๒) โนอุปาทานอุปาทานิยทุก  ๓) อุปาทานอุปาทานสมฺปยตฺุตทกุ  

๔) โนอุปาทานอุปาทานสมฺปยุตฺตทกุ  ๕) อุปาทานิยอุปาทานสมฺปยุตฺตทุก ๖) อุปาทานิยอุปาทานทุก 

๗) อุปาทานสมฺปยุตฺตอุปาทานทกุ ๘) อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานทกุ 

แปลและแสดงองค์ธรรมในบท  อุปาทานา เจว ธมมฺา อุปาทานวิปปฺยุตตฺา จ  สภาวธรรมทั้งหลายทีช่ื่อว่า 
อุปาทาน แต่ไม่ประกอบด้วยอุปาทาน มีอยู.่ องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวปิปยุตตจิต ๔  ธรรมเหล่านี้เมือ่
จ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  สจัจะ แล้ว ได้ สังขารขันธ ์๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  สัจจะ ๑  คือ โลภเจตสกิ  
เป็น สมุทัยสัจจ ์
 

๙. ข. จงแปล แสดงองค์ธรรมและจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ของ อุปาทานา เจว ธมฺมา 
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา จ 46/1 

ตอบ ข. อุปาทานา เจว ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา จ  สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอุปาทาน แต่ไม่ประกอบด้วย
อุปาทาน มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  โลภเจตสิกที่ในทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตจิต ๔  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ สัจจะ แล้วได้ สังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  สมุทยสัจจ์ ๑ 
 

๙. ก. จงแสดงบทท่ีเป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของมูละ  มูลี ดังต่อไปน้ีพร้อมท้ังค าแปล ? 44/2 
๑. ทุติยบทของกิเลสทุก  เป็นมูละ  สงฺกิลิฏฺฐทุก  เป็นมูลี 
๒. ปฐมบทของสงฺกิเลสิกทุก  เป็นมูละ  สงฺกิลิฏฺฐทุก  เป็นมูลี 

ตอบ ก. แสดงบทที่เป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของมูละ  มูลี ดังนี้พร้อมค าแปล 

๑. โนกิเลสา ธมฺมา สงฺกิลิฏฺฐาปิ เป็นปฐมบท สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลส แต่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน 
มีอยู่ 

โนกิเลสา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐาปิ เป็นทุติยบท สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลส  และไม่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมอง
เร่าร้อน มีอยู่ 

๒. สงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐาปิ เป็นปฐมบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลส และถูกกิเลสท าให้เศร้า
หมองเร่าร้อน มีอยู่ 

สงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐาปิ เป็นทุติยบท สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลส แต่ไม่ถูกกิเลสท าให้เศร้า
หมองเร่าร้อน มีอยู่ 

 

๙. จงแสดงบทท่ีเป็นไป โดยอาศัยการประกอบกันของมูละ มูลี ดังต่อไปน้ี พร้อมท้ังแสดงองค์ธรรมของบท
เหล่าน้ันมาด้วย? 48/1 

ก. ทุติยบทของ  กิเลสทุก เป็นมูละ   สงฺกิลิฏฺฐทุก    เป็น มูลี 
ข. ปฐมบทของ  สงฺกิเลสกิทุก เป็นมลูะ   สงฺกิลฏิฺฐทุก    เป็น มลู ี
ค. ปฐมบทของ  สงฺกิลิฏฺฐทุก เป็นมูละ   กิเลสทุก         เป็น มูลี 
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ตอบ   แสดงบทที่เป็นไปโดยอาศัยการประกอบกันของ มูละ มูลี พร้อมทั้งแสดงองค์ธรรม ดังนี้ 
 ก. โน  กิเลสา  ธมฺมา  สงฺกิลิฏฺฐาปิ.       เป็นปฐมบท 

องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) 

โน  กิเลสา  ธมฺมา  อสงฺกิลิฏฺฐาปิ.      เป็นทุติยบท 

องค์ธรรมได้แก่  กุศลจิต ๒๑ วิปากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ รู ป๒๘ นิพพาน 

 ข. สงฺกิเลสิกา  ธมฺมา  สงฺกิลิฏฺฐาปิ.    เป็นปฐมบท 

องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗ 

สงฺกิเลสิกา  ธมฺมา  อสงฺกิลิฏฺฐาปิ.    เป็นทุติยบท 

องค์ธรรมได้แก่  โลกียกุศลจิต ๑๗  โลกียวิปากจิต ๓๒  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘ 

 ค. สงฺกิลิฏฺฐา  ธมฺมา  กิเลสาปิ.    เป็นปฐมบท 

องค์ธรรมได้แก่ กิเลสองค์ธรรม ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 

สงฺกิลิฏฺฐา  ธมฺมา  โน  กิเลสาปิ.    เป็นทุติยบท 

องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) 
 

ข้อ ๑๐ 
๑๐. ข. ให้จ าแนกองค์ธรรมเหลา่น้ี  โดยสัจจะ  และสจัจวิมุต ? 43/1 

(๑) จิต ๙๙ เจตสกิ ๕๒  (๒) มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖ 
(๓) โลกียจติ ๘๑ ผลจิต ๔ เจตสกิ ๕๒  รูป ๒๘ นิพพาน 

ตอบ ข. (๑) จ าแนกโดยสจัจะ  มึ ๓ คือ  โลกียจิต ๘๑  เจตสิก  ๕๑  (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสจัจ์  โลภเจตสิก  เป้น
สมุทัยสัจจ์  องค์มรรค ๘ หรือ ๗  (เว้นสัมมาสังกัปปมรรค)  ที่ในมรรคจิต ๔  เป็นมคัคสัจจ์  มรรคจิตตุปปาทที่เหลือ 
๒๙  ผลจติตุปปาท  ๓๗  เป็นสจัจวิมตุ 

(๒) จ าแนกโดยสจัจะมี ๑ คือ องค์มรรค ๘ หรือ ๗ (เว้นสัมมาสังกัปปมรรค)  ที่ในมรรคจิต ๔  เป็นมคัค
สัจจ์  มัคคจิตตปุปาททีเ่หลือ  ๒๙  เป็นสัจจวิมุต  

(๓) จ าแนกโดยสจัจะแล้วมี ๓ คือ  โลกียจติ ๘๑  เจตสิก ๕๑  (เว้นโลภะ)  รูป ๒๘  เปน็ทกุขสัจจ์  โลภ
เจตสกิ  เปน็สมุทัยสจัจ์   นพิพาน  เป็นนิโรธสจัจ์   ผลจติตปุปาท ๓๗  เปน็สัจจวิมุต 
 

๑๐. ก. จงเพิม่ข้อความท่ีละไว้ดังต่อไปน้ี  “สุตตันตกิทุกมาตกิาน้ี  พระสารีบุตรซ่ึงเป็น ธรรมเสนาบดี...........
ซ่ึงเป็นพุทธภาษิตน้ันเอง” 49/2 

ตอบ ก. เพิ่มข้อความที่ละไว้มีดังนี้คือ 

 สุตสัตติกทกุมาติกานี้  พระสารีบุตร  ซึ่งเปน็ธรรมเสนาบดไีด้อัญเชญิมาแต่อังคุตตรนิกาย  ซึ่งเปน็พุทธภาษิต
แสดงแก่พระเถระศิษยานุศิษย์ของท่าน  ซึ่งก าลงัศึกษาพระอภิธรรมเพื่อประโยชนใ์นกาลเมื่อถึงคราวศกึษาพระสตูร  
จะได้มีความสะดวกสบาย  อนึ่งสุตฺตนฺติกทุกมาตกิานี้  แม้ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงโดยตรงกจ็ริง  แต่ก็อนุโลม
เข้าเปน็พุทธภาษิต  เพราะพระสารีบตุร  ซึ่งเปน็ธรรมเสนาบดีได้อัญเชิญมาจากเอกนิบาต,  ทุกนิบาต, แห่งอังคุตตร
นิกาย  และสังคีติสุตร, ทสุตตรสูตรแห่งทฆีนกิาย  ซึ่งเปน็พุทธภาษิตนัน้เอง 
 

๑๐. ก. จงจ าแนกปรมัตถ์ โดย พาล และ ปณฺฑิต กบั กณฺห และ สุกกฺ? 55/1 

ตอบ ก. จ าแนกปรมตัถ์ ดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 

 อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  เปน็ พาล และ กณหฺ 
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 กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘ เป็น  ปณฺฑิต  และ สุกกฺ 
๑๐. ข. ให้แปลและแสดงองค์ธรรมในบาลี ดังต่อไปน้ี วิชฺชูปมา ธมฺมา และ  อวิชฺชา จ อตฺถิ? 55/1 
๙. ข. วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา, อวิชฺชา จ อตฺถิ  แปลว่าอย่างไร  องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 44/2 

ตอบ ข.  แปลและแสดงองค์ธรรมในบาลี ดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 

 วิชฺชูปมา ธมฺมา. สภาวธรรมทั้งหลายที่เปรยีบเสมือนสายฟ้าแลบ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสกิ ทีใ่นมัคคจิตเบื้องต่ า ๓   

อวิชฺชา จ อตฺถิ. สภาวธรรมที่ไม่รู้ในอริยสจัจะ ๔ หรือ ไม่รู้ในสิ่งทีค่วรรู้และรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ มีอยู่    
องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก. 
ตอบ ข. วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา  แปลว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงวิชชา ๘ ด้วยอ านาจแห่งการประกอบหรือที่เป็น
ส่วนแห่งวิชชา ๘ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ อภิญญาจิต ๒  
อรหัตตมัคคจิต ๑  เจตสิก ๓๗ (เว้นปัญญา)  ที่ประกอบด้วยวิชชา ๘  คือ วิปัสสนาญาณ  มโนมยิทธิญาณ อิทธิวิธ
ญาณ  ปรจิตตวิชชานนญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ทิพพจักขุญาณ  ทิพพโสตญาณ  อาสวักขยญาณ   

อวิชฺชา จ อตฺถิ  แปลว่า     
 

๑๐. จงแปลและแสดงองค์ธรรม  ในบทดังต่อไปน้ี? 46/2 
ก. วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา ? 46/2, 55/2 ข. อวิชฺชาภาคิโน  ธมฺมา ? 50/2. 
ค. สมฺปชญฺญญฺ จ  อตฺถิ ? 46/2 ง. วิชฺชา จ อตฺถิ ? 46/2 

จ. ขเย  ญาณ  อตฺถิ ? 46/2 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรม  ในบทดังนี้คือ 

ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงวิชชา ๘  ด้วยอ านาจแห่งการประกอบ หรือ ที่เปน็ส่วนแหง่วิชชา ๘ มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลญาณสัมปยุตตจติ ๔  มหากริยาญาณสัมปยุตตจติ ๔  อภิญญาจิต ๒  อรหัตตมคัค

จิต ๑  เจตสิก ๓๗ (เว้นปญัญา) ที่ประกอบด้วยวิชชา ๘  คือ วิปัสสนาญาณ มโนมยิทธญิาณ อิทธิวิธญาณ ปรจติต
วิชชานนญาณ ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ ทิพพจักขญุาณ ทิพพโสตญาณ อาสวักขยญาณ 

ข. สภาวธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงอวิชชาทัง้ ๔  อันมีสภาพปกปิดสัจจะ ๔  ด้วยอ านาจแห่งการประกอบหรือที่
เป็นส่วนแห่งอวิชชา ๔  มีอยู่   องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหะ) 

ค. สภาวธรรมคือ  ปัญญที่สามารถรอบรู้ด้วยดีโดยประการทั้งปวง  มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิก 

ง. สภาวธรรมคือ  ปัญญาที่ท าลายโมหะให้สิ้นไป  และกระท าความจริงให้ปรากฏ  มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  
ปัญญาเจตสกิ  ที่เป็นปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  จุตูปปาตญาณ  อาสวักขยญาณ   

จ. สภาวธรรม  คือญาณที่ในมัคคจิต  ๔  ซึ่งกระท ากิเลสทัง้หลายให้สิ้นไปมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  ปญัญา
เจตสกิ  ที่ในมัคคจิต ๔ 
 

๑๐. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี? 51/2  
ก. วิชฺชูปมา  ธมมฺา ? 50/1, 51/2, 55/2 ข. วชิรูปมา  ธมฺมา ? 46/2, 50/1, 50/2, 51/2, 55/2 
ค. กณฺหา  ธมมฺา ? 51/2 ง. สุกฺกา  ธมฺมา? 50/1, 51/2, 55/1  
จ. อตปนิยา  ธมฺมา ? 55/2 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปนี้   มีดังนี้  
ก. สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ปรียบเสมือนสายฟ้าแลบมีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิกทีใ่นมคัคจติเบื้องต่ า ๓ 
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ข. สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ปรียบเสมือนฟ้าผ่า มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสกิ ที่ในอรหัตตมคัคจติ ๑ 

ค. กณฺหา ธมฺมา. สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพด า หรอืที่เป็นเหตุแห่งธรรมฝ่ายด าคือ การที่ได้รับความล าบากใน
อบายภูมิและไม่มีบุญมีอยู่  องค์ธรรม ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒   เจตสกิ ๒๗ 

ง. สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพขาว หรือทีเ่ป็นเหตุแห่งธรรมฝ่ายขาว คือการที่ได้รับความสุขในสคุติภูมิและการมีบญุ 
มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘ 

จ. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไมท่ าให้สัตว์เร่าร้อนและท าให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่ กุศล
จิต ๒๑  เจตสกิ ๓๘ 

 

๑๐. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทดังต่อไปน้ี? 50/2 

ค. อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ อตฺถิ. ง. สีลวิสุทฺธิ จ อตฺถิ 
จ. ขเย ญาณ  อตฺถิ. 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมในบท  ดังนี ้
ค. สภาวธรรมที่กระท าบุคคลให้เป็นผู้ส ารวมอินทรยี์ในทวารทั้ง ๖ มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลจิต ๘ มหากริยาจิต 

๘  โลกุตตรจติ ๘  เจตสิก ๓๘ 

ง. สภาวธรรมคือ ความบริสุทธิ์เป็นพเิศษแห่งศีล มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖ 

จ. สภาวธรรมคือ ญาณที่ในมคัคจติ ๔  ซึ่งกระท ากเิลสทั้งหลายให้สิ้นไป มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ปญัญาเจตสกิ ที่
ในมัคคจิต ๔ 

 

๑๐. ให้แปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี 50/1 
จ. ขนฺติ  จ   อตฺถิ.? 50/1  

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรมในบทดงันี ้
จ. สภาวธรรมที่กระท าบุคคลใหเ้ป็นผู้มีความอดทน มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลจิต ๘ มหากรยิาจิต ๘  ที่มีอโทสะ  
เป็นประธาน  เจตสิก ๓๘ 
 

๑๐. ก.  จงจ าแนกปรมัตถ์ โดย พาล และ ปณฺฑิต กับ กณฺห และ สุกฺก? 48/1 

ตอบ ก.  จ าแนกปรมัตถ์ ดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 

อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  เป็น พาล และ กณฺห 

กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘  เป็น ปณฺฑิต และ สุกฺก 
 

๑๐. ผู้ท่ีมีความเกลียดละอายสะดุ้งกลวัต่อการงานอันเป็นทุจริตน้ันเป็นไปโดยสภาพอะไร และเมื่อวา่ โดย
ธรรมาธิษฐานแล้ว ผู้ท่ีอบรมยาก ผู้ท่ีอบรมง่าย และผู้ท่ีชอบสมาคมกับเพื่อนท่ีไมด่ี ผู้ท่ีชอบสมาคมกบั
เพื่อนท่ีดีเหล่าน้ี  ได้แก่อะไร 51/1, 52/1   

ตอบ ผู้ที่มีความเกลยีดละอายต่อการงานอันเปน็ทจุริตนัน้  เปน็ไปโดยสภาพของหิริเจตสกิ 

ผู้ที่มีความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทจุริตนัน้เป็นไปโดยสภาพของโอตตัปปเจตสิก  
ผู้ที่อบรมยาก เมื่อว่าโดยธรรมาธษิฐานแล้ว ได้แก่  โทสมูลจิต ๒   เจตสกิ ๒๒   

ผู้ที่อบรมง่าย เมื่อว่าโดยธรรมาธิษฐานแล้ว  ได้แก่  มหากุศลจติ ๘  มหากรยิาจิต ๘  เจตสิก ๓๓  
(เว้นวิรต,ี อัปปมัญญา)  

ผู้ที่ชอบสมาคมกับเพื่อนที่ไม่ดี เมื่อว่าโดยธรรมาธษิฐานแล้ว  ได้แก่ โลภมูลจิต ๘  โทสมูลจิต ๒   เจตสกิ ๒๓   
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ผู้ที่ชอบสมาคมกับเพื่อนที่ดี เมื่อว่าโดยธรรมาธิษฐานแล้ว  ได้แก่  มหากุศลจติ ๘ มหากริยาจิต ๘   เจตสิก ๓๓  
(เว้นวิรต,ี อัปปมัญญา) 

 

๑๐.จงแปลและแสดงองค์ธรรม ในบทต่อไปน้ี 45/1 

ก. นามญฺจ อตฺถิ? 45/1, 56/1 ข. รูปญฺจ อตฺถิ ? 45/1, 56/1 
ค. โภชเน อมตฺตญฺญตุา จ อตฺถิ ? 45/1, 50/2 
ง. สติ จ อตฺถิ? 45/1 จ. สมฺปชญฺญญฺจ  อตฺถิ ? 45/1 

ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรม ในบทต่อไปนี้  ดังนี ้
ก. นามญจฺ  อตฺถิ  สภาวธรรมที่เป็นนามธรรม  หรือ  ที่มีสภาพน้อมไปสู่อารมณ์ได้  หรือที่สามารถ ใหจ้ิตเจตสกิ

น้อมไปสู่ตนได้ มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสกิ ๕๒  นิพพาน  
ข. รูปญฺจ  อตฺถ ิ สภาวธรรมที่เป็นรูป หรือที่มีสภาพเสื่อมส้ินผนัแปร หรือสภาวที่เข้าถึงความเสื่อมส้ินผนัแปรไป 

เพราะความเยน็ ความร้อน และธรรมทีเ่ป็นปฏิปักข์ต่อกนั  มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  รูป ๒๘ 

ค. โภชเน  อมตฺตญฺญุตา จ อตฺถิ  สภาวธรรมที่กระท าบุคคลให้เป็นผูท้ี่ไม่รู้จักประมาณ ในการบริโภค มีอยู่ องค์ธรรม
ได้แก่ โลภมูลจิต ๘  โทสมุลจิต ๒  เจตสิก ๒๖ 

ง. สติ  จ  อตฺถ ิ   สภาวธรรมคือ สติ  ที่สามารถระลึกได้  มีอยู่  องค์ธรรม ได้แก่  สติเจตสิก  

จ. สมฺปชญญฺญจฺ  อตฺถิ  สภาวธรรม คือ ปัญญา ที่สามารถรอบรู้ด้วยดีโดย ประการทั้งปวง มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่  
ปัญญาเจตสกิ. 

 

๑๐. สภาวธรรมท่ีท าให้เป็นผู้ซ่ือตรง อ่อนโยน และมีความอดทน ยินดีในการงานอันเป็นกุศลน้ัน เป็น
สภาวธรรมชนิดใด ?  จงแสดงโดยเฉพาะ ๆ 43/2, 52/2  

ตอบ สภาวธรรมที่ท าให้เป็นผู้ชื่อตรงนั้น  ได้แก่ กายุชุกตาเจตสิก และจิตตุชุกตาเจตสิก 

สภาวธรรมที่ท าให้เป็นผู้อ่อนโยนนั้น  ได้แก่ กายมุทุตาเจตสิก และจิตตมุทุตาเจตสิก 

สภาวธรรมที่ท าให้เป็นผู้มีความอดทนนั้น  ได้แก่ มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  ที่มีอโทสะเป็นประธาน  
เจตสิก ๓๘ 

สภาวธรรมที่ท าให้เป็นผู้ยินดีในการงานอันเป็นกุศลนั้น ได้แก่ มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  ที่มีศิลเจตนา
เป็นประธาน และโลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖ (เว้นอัปปมัญญา) 

 

๑๐. ให้แสดงความต่างกันระหว่าง สีลสมฺปทากับสีลวิสุทฺธิ และ ทิฎฺฐิสมฺปทากับทิฏฺฐิวิสุทฺธิ? 47/2, 48/1(ข), 
54/1 พร้อมยกองค์ธรรมมาประกอบด้วย? 49/1 

ตอบ (ข). ความต่างกันดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 

สีลสมฺปทา นั้น  คือ ความบริบูรณ์แห่งศีล  องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลจิต ๘ มหากริยาจิต ๘  เจตสิก ๓๘  
ส่วนสีลวิสุทฺธิ นั้น  คือ ความบริสุทธิ์เป็นพิเศษแห่งศีล องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  

ทิฏฺฐิสมปฺทา นั้น  คือ ความบริบูรณ์แห่งปัญญา  องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิก คือ สัมมาทิฏฐิ  
ส่วนทิฏฺฐิวิสุทฺธิ นั้น  คือ ความบริสุทธิ์เป็นพิเศษแห่งความเห็น องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่เป็นกัมมสกตา

ญาณ และวิปัสสนาญาณ ที่เรียกว่า สัจจานุโลมิกญาณ  มัคคญาณ  ผลญาณ 
 

๑๐. จงแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี? 44/1 
ก. สีลวปิตตฺิ  จ  อตฺถิ    สภาวธรรม  คือความวิบตัิแห่งศีลมีอยู ่
ข. สีลสมฺปทา  จ  อตฺถิ สภาวธรรม  คือความบริบูรณ์แหงศีลมีอยู ่
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๕. ข. สีลสมฺปทา จ อตฺถิ  แปลว่าอย่างไร  องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 43/2ส 

ค. สีลวิสุทฺธิ  จ  อตฺถิ สภาวธรรม คือความบริสุทธิ์  เป็นพิเศษแห่งศีลมีอยู ่
ง. อสนฺตุฏฐฺิตา จ กุสเลสุ ธมเฺมสุ อตฺถิ  สภาวธรรมท่ีกระท าบุคคลให้เป็นผู้ไม่อ่ิมในกศุลธรรมมีอยู่  
จ. ขเย ญาณ  อตฺถิ  สภาวธรรม คือญาณที่ในมรรคจติ ๔ ซ่ึงกระท ากเิลสท้ังหลายให้สิ้นไปมีอยู ่

ตอบ แสดงองค์ธรรมในธรรมดงันี ้
ก. สภาวธรรม คือ ความวิบัติแห่งศีลมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต  ๑๒  เจตสกิ  ๒๗ 

ข. สภาวธรรม คือความบริบูรณ์แห่งศีลมีอยู่  องค์ธรรมไดแ้ก่  มหากุศลจติ  ๘  มหากรยิาจิต ๘  เจตสิก ๓๘ 

ค. สภาวธรรม คือ ความบริสุทธิ์เป็นพิเศษแห่งศีลมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖ 

ง. สภาวธรรมที่กระท าบุคคลใหเ้ปน็ผู้ไม่อ่ิมในกศุลธรรมมอียู่ องค์ธรรมได้แก่  กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘ 

จ. สภาวธรรม คือ ญาณที่ในมรรคจิต ๔  ซึ่งกระท ากิเลสทัง้หลายให้สิ้นไปมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่ ปัญญา เจเตสิก ทีใ่นมรรคจิต ๔ 

 

๑๐. จงจ าแนกปุคคลาธิษฐาน โดยธรรมาธิษฐาน 46/1, 53/2 

ก. ผู้ท่ีมีความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริต ?  ข. ผู้ท่ีว่ายาก  อบรมยาก ? 
ค. ผู้ท่ีมีความฉลาดในการรู้อาบัติ ?  ง. ผู้ท่ีมีความสลดใจเพราะชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ? 
จ. ผู้ท่ีไม่อ่ิมในกุศลธรรม ? 

ตอบ จ าแนกปุคคลาธิษฐาน  โดยธรรมาธิษฐาน  ดังนี้  คือ 

ก. ได้แก่  โอตตัปปเจตสิก 

ข. ได้แก่ โทสมูลจิต ๒ เจตสกิ ๒๒ (ในขณะทีก่ระท ากิรยิาอาการไม่เคารพต่อค าส่ังสอน โดยสิกขาบท อันเปน็พทุธ
บัญญัต)ิ 

ค. ได้แก่ปัญญาเจตสิก ที่ในมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากริยาญาณสัมมปยุตตจิต ๔ (ในขณะที่รู้ข้ออาบัติต่างๆ ) 
ง. ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่ในมหากศุลญาณสัมปยุตตจิต ๔ (ในขณะที่เกิดความสลดใจต่อชาติ ชรา พยาธิ มรณะ) 
จ. ได้แก่  กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘ 
 

๑๐. จงจ าแนกปุคคลาธิษฐานเหล่าน้ีโดยธรรมาธิษฐาน ? 34/1(8ก-ซ), 47/1 

ก.  ผู้ท่ีไม่มีความส ารวมในอินทรีย์ทั้ง ๖ 43/1ส(5ก)  ข. ผู้ท่ีมีความส ารวมในอินทรีย์ ทั้ง ๖  

ค. ผู้ท่ีเป็นคนประมาท   ง. ผู้ท่ีเป็นคนไม่ประมาท 43/1ส(5ข) 

จ. ผู้ท่ีไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 43/1ส(5ง)   ฉ. ผู้ท่ีรู้จักประมาณในการบริโภค 43/1ส(5ค) 

ช. ผู้ท่ีไม่เฉลียวฉลาด 43/1ส(5จ)  ซ. ผู้ท่ีเฉลียวฉลาด 
ญ. ผู้ท่ีมีความอดทน   ฌ. ผู้ท่ีมีความยินดีร่าเริงในกุศลสุจริต 

ตอบ จ าแนกปุคคลาธิษฐาน  โดยธรรมาธิษฐานดังนี้ 
ก. ได้แก่  โลภมูลจิต ๘  โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๖    
ข. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๘ 

ค. ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  (ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสติ) 
ง. ได้แก่  สติเจตสิก 

จ. ได้แก่  โลภมูลจิต ๘  โมหมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๓ 

ฉ. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  ในขณะที่รู้จักประมาณในการบริโภค  เจตสิก ๓๓  (เว้นวิรตี อัปปมัญญา) 
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ช. ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก  ๒๗  ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญา  
ซ. ได้แก่  ปัญญาเจตสิก 

ฌ. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  ที่มีอโทสะเป็นประธาน  เจตสิก ๓๘ 

ญ. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  ที่มีศีลเจตนา เป็นประธาน และโลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖ (เว้นอัปป
มัญญา) 

 

๑๐. ใน (สุตตนฺตกิทุกมาติกา) ทุกะท้ัง ๔๒ น้ัน แม้วา่ความหมายจะตา่งกันก็ตาม แต่องค์ธรรมปรมตัถ์และ
ท่ีตั้งเหมือนกัน มีกี่ทุกะ คืออะไรบ้าง? 45/2, 48/2, 49/2 (10ข), 53/1, 54/2  

ตอบ  ในทุกะทั้ง ๔๒ นั้น แม้ว่าความหมายจะต่างกันก็ตาม  แต่องค์ธรรมปรมัตถ์และที่ตั้งเหมือนกัน มี ๑๔ ทุกะ คือ  
พาลทุก  กณฺหทุก  ตปนียทุก   รวม ๓ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน  
อธิวจนทุก  นิรุตฺติทุก  ปญฺ ตฺติทุก  รวม ๓ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน  
ภวทิฏ  ิทุก  สสฺสตทิฏ  ิทุก  อนฺตวาทิฏ  ิทุก   ปุพฺพนฺตานุทิฏฺ  ิทุก  รวม ๔ ทุกะนี้ องค์ธรรมเหมือนกัน  
อาปตฺติกุสลาทุก  สมาปตฺติกุสลตาทุก  รวม ๒ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน  
ธาตุกุสลตาทุก  อายตนกุสลตาทุก  รวม ๒ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน 
 

๑๐. นักศึกษาท้ังหลายท่ีได้ศึกษา ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะแล้วอยากทราบว่า ท่านจะน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ ขอให้ช่วยวินิจฉัยด้วย ? 44/2 

ตอบ  ขอวินิจฉัยว่า  มีประโยชน์มากน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี เช่นในกุสลติก นั้นจะมีบาลีแสดงว่า  
กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา  อพฺยากตา ธมฺมา  เมื่อแปลและแสดงองค์ธรรมจ าแนกขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 

แล้ว ท าให้เราเข้าใจถึงตัวสภาวะลักษณะของสภาพธรรมเหล่านั้น เมื่อใครได้กระท าแล้วท าให้เกิดความสงบสุข มี
ความร่าเริงยินดี สดชื่น แจ่มใส เป็นธรรมอันประเสริฐ  มีลักษณะแสดงอาการปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัดทางกริยา 
อาการ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน เรา เขา ประโยชน์ของกุศลธรรมนั้น เป็นธรรมที่น าความสุขมาให้และเป็นเพื่อนที่ดีใน
การเดินทางทั้งในภพนี้ และภพหน้า 

ส่วน อกุสลา ธมฺมา  ธรรมที่เป็นอกุศลนั้น  ก็เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งใครได้กระท าแล้ว ท าให้เกิดความทุกข์ 
จิตใจเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส  เป็นสภาพธรรมที่ให้โทษโดยฝ่ายเดียว จะมีลักษณะกริยา อาการปรากฏออกมาให้เห็นชัด 
ทางกายและวาจา มีแต่ทุกข์ไม่มีความสุข เป็นเพียงสภาวลักษณะ ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา มีแต่ให้โทษ ทั้งใน
ภพนี้และภพหน้า ซึ่งตรงกันข้ามกับ กุสลา ธมฺมา เมื่อเราเข้าใจถึงสภาพธรรมที่เป็นบาป บุญคุณโทษ ประโยชน์ ไม่ใช่
ประโยชน์แล้ว จะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปอกุศล เกิดความส ารวมระวังกายใจตัวเองให้ตั้งอยู่ในความดี ละเว้นความ
ชั่ว ท าจิตให้ผ่องใส ดังนี้แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ดี 

******************************* 
ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชตกิะวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

ท าส าเนาประกอบการเรียน หรือแจกฟรี ต่อได้เลยนะคะ (ผิดตกขออภัย โปรดแจ้ง) 
 ติดต่อไฟล์งานที่ กัญรศิ เส็งก่ิง (หลิว 081-860-2466) E-mail: kanrasi1@gmail.com 
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ข้อสอบสมัภาษณ์พระอภธิรรม  ภาคเรียนท่ี ๑, ๒  ปกีารศกึษา ๒๕๔๓-๕๖ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  จูฬอาภิธรรมิกะเอก 
สอบวันอาทิตย์ ที่...... มิถุนายน/ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

วิชา : ธัมมสังคณปีกรณ์     ๕ ข้อ  ๒๕  คะแนน   เวลา ..... ชม. 

ข้อ ๑  
๑. จงแสดงอารัมภกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมมาท้ังบาลีและค าแปล? 47/1ส(1ก), 48/2ส, 

50/2ส, 51/1ส, 55/2ส, 56/1ส (แสดงเฉพาะข้อ ๓) ? 45/1ส, 46/2ส, 49/1ส  
๑.จง (แปล) กลา่วอารัมภกถา แสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรม ? 54/2ส. และค าแปล? 55/1ส 

๑. ก. จงแปลอารัมภกถา  แสดงเหตุแห่งการปรากฏเกิดขึ้นของพระอภิธรรมมาโดยตลอด ? 44/1ส  
๑. ก. จงแปลบาลีท่ีแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรม? 43/2ส, 52/2ส. 
ตอบ ๑. ปาริจฺฉตฺตกมูลมหฺ ิ ปณฺฑุกมฺพล  นามเก 

     สิลาสเน  สนฺนิสินฺโน อาทิจฺโจว  ยุคนธฺเร 
๒. จกฺกวาฬสหสฺเสห ิ ทสหาคมฺม  สพฺพโส 
     สนฺนิสินฺเนน  เทวาน  คเณน  ปริวาริโต 

(45/1ส, 46/2ส, 49/1ส) ๓. มาตร   ปมุข   กตฺวา ตสฺสา  ปญฺญาย  เตชสา 
     อภิธมฺมกถามคฺค  เทวาน   สมฺปวตฺตย ิ

๑. พระพุทธเจ้าประทับนัง่บนศิลาอาสน ์ ซึ่งส าเร็จด้วยแก้วมณี ชื่อปัณฑกุัมพล ที่ประดษิฐานอยูใ่ต้ร่มไม้
ทองหลาง ทรงพระศิริโสภาคย์ ประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตยบ์นยอดเขายุคันธร 

๒. เทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชมุเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบ 
(45/1ส, 46/2ส, 49/1ส) ๓. พระพุทธองค์ทรงกระท าสันตุสิตเทวบตุร ซึ่งเคยเป็นพทุธมารดาให้เปน็ประมุขในบรรดา
เทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านั้น แล้วทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ แก่เทพยดาและพรหมเหล่านัน้  ติดต่อกัน
ตลอดพรรษากาล ด้วยเดชะแห่งพระสัพพญัญุตญาณ  
 

๑. พระอภิธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดพรรษากาลน้ี แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท ได้แก่อะไรบ้าง จง
แสดงมาตามล าดับ  และประเภทใดท่ีปรากฏอยู่ในมนุษยโลกจนถึงบัดน้ี? 45/2ส, 49/2ส   
ตอบ มี ๓ ประเภท คือ 
๑. ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่หมูเ่ทพยดา อินทร์ พรหมทัง้หลายนัน้ชื่อว่า วิตถารนัย เพราะการแสดงนั้นพิสดารมาก 
๒. ที่พระพุทธองคท์รงแสดงแก่พระสารบีุตรที่ป่าไมจ้ันทนน์ั้นชื่อว่า สังเขปนัย เพราะการแสดงนั้นย่อมาก 
๓. ส่วนพระอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดงแก่ศษิยานศุิษย์ ๕๐๐ องค์ทีเ่คยเป็นค้างคาวมาแต่อดีตชาตนิั้น ชื่อว่า นาติ

วิตถารนาติสังเขปนัย  เพราะการแสดงนัน้เป็นกลางไม่พสิดารและไม่ย่อ 
พระอภิธรรมที่ปรากฎอยู่ในมนุษยโลกจนถึงบัดนี้เป็นนัยที่เรียกว่า “นาติวิตถารนาติสังเขปนัย” ที่พระสารีบุตรแสดงไว้นั่นเอง 
 

๑. นับจากพระชาติท่ีเป็นพระสเุมธดาบสเป็นต้นมาจนถึงพระชาติท่ีเป็นพระเวสสันดรน้ัน พระองค์ได้ทรง
กระท าความดีอะไรบา้ง และการกระท าเช่นน้ันเพื่อให้ได้มาซ่ึงอะไร  คืออะไรบา้ง? บอกมาพร้อม
ความหมาย? 52/1ส  
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ตอบ นับจากพระชาตทิี่เปน็พระสุเมธดาบสเป็นตน้มาจนถึงพระชาติทีเ่ป็นพระเวสสันดรนั้น  พระองคท์รงสร้าง
บารมี ๓๐ ทัศ  มีทานบารม ี ทานอุปบารมี  ทานปรมัตถบารมี  เป็นต้น ทรงมหาบรจิาค ๕ ประการ คือ  

๑. ธนบริจาค  การสละทรัพย์สิน เงินทองและฐานะ ประเทสราชา เอกราชา  จักรวรรดิราชา  
๒. ปุตตบริจาค  การให้บุตรธิดาเป็นทาน  
๓. ภริยาบริจาค  การให้ภริยาเป็นทาน  
๔. อังคบริจาค  การให้อวัยวะเป็นทาน  
๕. ชีวิตบริจาค  การสละชีวิตให้เป็นทาน  

เพื่อให้ได้มาซึ่งจรยิะ ๓ คือ 
 ๑. โลกัตถจริย   การปฏิบัตเิพื่อให้สัตว์ทั้งหลายในโลกได้รบัความสุข 
 ๒. ญาตัตถจริย  การปฏิบัตเิพื่อให้ญาติทัง้หลายได้รับความสุข 
 ๓. พุทธัตถจริย   การปฏิบัตเิพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพญัญุตญาณ 
 

๑. ก. ปัญจมหาบริจาค ๕ (อย่างน้ัน) มีอะไรบ้าง? แสดงพร้อมความหมาย? (บอกความหมายมาด้วย) ? 
44/2ส, 49/2ส, 53/1ส, 53/2ส.  

ตอบ ก. ปัญจมหาบริจาค ๕ อย่างนี้ คือ     
 

๑. ค. อธิคมนิทาน  ได้แก่อะไร ?  ว่าโดยเวลานับตั้งแต่ไหนถึงไหน ? 46/2ส 

ตอบ ค. ได้แก่บารมี ๓๐ ทัศ  มหาปริจาคะ ๕  จริยะ ๓  เมื่อว่าโดยเวลา นับตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทานพุทธพยากรณ์  จนถึงส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ขณะที่ประทับอยู่ที่โพธิบัลลังก์  
 

๑. ข. พระอภิธรรมท่ีปรากฎในโลกน้ีโดยอาศัยเหตุท้ัง ๒ หรือ ๓ น้ัน อยากทราบว่า เหตุ ๒ อย่างคืออะไร ? 
ได้แก่อะไรบ้าง ? 43/2ส, 45/1ส, 52/2ส.   

ตอบ ข. เหตุ ๒ อย่างนั้น  คือ  
๑. อธิคมนิทาน  ได้แก่ บารมี ๓๐ ทัศ  มหาปริจาคะ ๕  จริยะ ๓ เมื่อว่าโดยเวลา  นับตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธ

เจ้าประทานพุทธพยากรณ์จนส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ประทับที่โพธิบัลลังก์ 
๒. เทศนานิทาน  ได้แก่ การแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 

๑. ข. พระอภิธรรมท่ีพระสารีบุตรแสดงแก่ศิษย์ ๕๐๐ น้ันมีชื่อว่าอย่างไร ? หมายความว่าอย่างไร?ไร? 44/2ส, 
46/2ส  

ตอบ ข. พระอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดงแด่ศิษย์ ๕๐๐ นั้น มีชื่อว่า  นาติวิตถารนาติสังเขปนัย  เพราะการแสดง
นั้นเป็นกลาง  ไม่พิสดาร  และไม่ย่อ 
 

๒. จงแสดง วจนัตถะ ของค ำว่ำ มำติกำ และมำตกิำ มีก่ีอย่ำง คือ อะไรบ้ำง?.55/2ส  
ตอบ แสดง  วจนตัถะ   ของค ำวำ่ มำติกำ คือ มำตำ วยิำติ = มำติกำ. บทเหลำ่ใดเหมือนแม ่หรือ เหมือนคลองสง่
น ำ้ ฉะนัน้บท เหลำ่นัน้ ช่ือวำ่ มำติกำ ได้แก่ กสุลำ  ธมฺมำ.   เป็นต้น 

และ มำติกำ  มี ๒ อย่ำงคือ :- 
๑. ติกมาติกา เป็นมาติกาที่จ าแนกปรมัตถธรรมทั้ง ๔ โดยแบ่งออกเป็น ๓ บทมี ๒๒ ติกะ คือ กุสลติก เป็นต้น จนถึง 

สนิทสฺสนติก  เป็นที่สุด 
๒. ทุกมาติก เป็นมาติกาที่จ าแนกปรมัตถธรรมทั้ง ๔  โดยแบ่งออกเป็น ๒ บท  มี ๒ อย่างคือ  
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- อภิธรรมทุกมาติกามี ๑๐๐ ทุกะ คือ เหตุทุก เป็นต้น จนถึง สรณทุก เป็นที่สุด  
- สุตฺตนฺติกทุกมาติกามี ๔๒ ทุกะ คือ วิชฺชาภาคีทุก  เป็นต้น จนถึง ขเยญาณทุก  เป็นที่สุด 

 

๑. ก. มาติกามีกี่อย่าง ? คืออะไรบ้าง ? 48/2ส แสดงมาพร้อมความหมาย ?46/1ส, 47/1ส(2ข), 53/2ส(2ก)   
๓. ข. มาติกามีกี่อยา่ง  อะไรบ้าง  จงอธบิาย? 51/2ส  

๑. ข. จงอธิบายค าว่า ติกมาติกา  และทุกมาติกา มาโดยล าดับ ? 49/1ส  
ตอบ ก. มาติกามี ๒ อย่าง คือ     
 

๒. ก. ให้แสดงความหมายของค าว่า (มาตกิาโชติกะ) ?56/1ส 
ตอบ ก.   มาติกาโชติกะ นัน้ หมายความว่า มาติกาโชติกปกรณน์ี้เปน็ปกรณ์ที่แสดงจ าแนกเนื้อความ พร้อมทั้ง
อธิบายในมาตกิาบทมี กุสลา  ธมฺมา.  เป็นตน้ให้สว่างนั้นเอง. 
 

๑. ก.  จงแสดง  วจนัตถะของค าวา่ มาตกิา? 54/1ส 

๓. ก. จงแสดงวจนัตถะของค าวา่ มาตกิาโชติกะ? 53/1ส(1ข). พร้อมแปล (เฉพาะนัยที่ ๑)? 51/2l  
๒. ข. จงแสดง วจนัตถะของค าว่า มาติกาโชติกะ, มาติกา? 44/2ส 

๒. จงแสดง วจนัตถะ ของค าว่า  มาติกา  มาติกาโชติกะ  กุศล  อพฺยากต  วิปาก? 50/2ส 

ตอบ แสดง วจนัตถะ  ของค าต่อไปนี้มีดังนี้ 
วจนัตถะ ของมาติกา  มาตา วิยาติ = มาติกา. บทเหล่าใด เหมือนแม่หรือเหมือนคลองส่งน้ า  ฉะนั้นบท

เหล่านั้น  ชื่อว่า  มาติกา  ได้แก่  กุสลา ธมฺมา  เป็นต้น 
วจนัตถะ ของมาติกาโชติกะ มาติก   โชเตตีติ =  มาติกาโชติโก.  คัมภีร์ใด ย่อมท ามาติกาบทมี กุสลา ธมฺมา. 

เป็นต้น ให้สว่าง  ฉะนั้นคัมภีร์นั้นชื่อว่า มาติกาโชติกะ 
มาติกาย  โชติโก = มาติกาโชติโก.  คัมภีร์ที่ท าให้สว่างรุ่งเรืองใน มาติกาบท 

มี กุสลา ธมฺมา เป็นต้น ชื่อว่า มาติกาโชติกะ 
วจนัตถะ ของกุศล   กุจฺฉิเต ปาปธมฺเม สลยติ กมฺเปติ วิทฺธ เสตีติ = กุสล   ธรรมชาติใดย่อมท าให้

หว่ันไหว หรือย่อมท าลาย  ซึ่งบาปธรรมอันบัณฑิตทั้งหลายพึงเกลียด ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า กุศล 
วจนัตถะของ อพฺยากต  น พฺยากโต =  อพฺยากโต.  ธรรมที่ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นกุศล อกุศล ทรง

แสดงเป็นอย่างอ่ืน ชื่อว่า อพยากต 
วจนัตถะ ของค าว่า วิปาก  อญฺ มญฺ วิสิฎฺ าน  กุสลากุสลาน  ปากาติ = วิปากา  ธรรมทั้งหลายที่เป็นผล

ของกุศล และอกุศล  ที่พิเศษกว่ากันและกันชื่อว่า วิบาก 
 

๑. ธัมมสังคณีปกรณ์ (เมื่อว่าโดยกัณฑ์แล้ว) มีกี่กัณฑ์ คืออะไรบ้าง ? ให้อธิบายการแสดง ปรมัตถธรรมของ
พระพุทธองค์ในกัณฑ์น้ัน ๆ ? 47/2ส, 50/1   

๒. ข. ธัมมสังคณีปกรณ์ เมื่อวา่โดยกณัฑ์มีกีก่ัณฑ์ คืออะไรบ้าง และในการแสดงในสุตฺตนฺติกทุกมาตกิา 
ในธัมมสังคณปีกรณ์นั้น แสดงไวก้ี่กณัฑ์ คือ กัณฑ์อะไร?56/1ส 

ตอบ ข. ธัมมสังคณีปกรณ์ เมื่อว่าโดยกณัฑ์แล้วมี  ๔  กณัฑ์  คอื 
๑. จิตฺตุปฺปาทกณฑฺ  เป็นกัณฑท์ี่แสดงการจ าแนกติกมาติกาและทุกมาติกา โดยปรมัตถธรรม ทัง้ ๔  ซึ่งมจีิตและ

เจตสกิเปน็ประธานโดยพิสดาร. 
๒. รูปกณฑฺ  เป็นกัณฑท์ี่แสดงการจ าแนกรปู  โดยเอกกนัย จนถงึ เอกาทสกนัย  โดยพิสดาร. 
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๓. นิกเฺขปกณฺฑ  เป็นกัณฑท์ี่จ าแนกติกมาติกาและทกุมาติกา โดยปรมตัถธรรมทั้ง ๔ อย่าง กลาง ๆ. 
๔. อฏฺ ถกถากณฺฑ  เป็นกัณฑท์ี่น าเนื้อความของปิฎกทั้ง ๓ ซึ่งเปน็พุทธวจนะ แล้วจ าแนก โดยตกิมาติกาและทกุ

มาติกา อย่างย่อ.   
(56/1ส)และในการแสดงสุตฺตนฺติกทุกมาติกา ในธัมมสังคณีปกรณน์ั้น  แสดงไว้ ๑ กณัฑ์  คือ นิกเฺขปกณฺฑ. 

 

๒. ก. จงแสดงติกมาติกา ๒๒ มาตามล าดับ?46/1ส, 48/2ส, 49/1ส  ๒. ก. ติกมาติกา มี(จ านวน)เท่าไร คือ

อะไรบ้าง? (จง)แสดงมา(โดย)ตามล าดับ ? 44/2ส, 49/2ส, 50/1ส, 51/2ส, 53/2ส, 54/1ส(1ข)   
ตอบ ก. (แสดง) ติกมาติกา  ๒๒  ติกะ (ตามล าดับ) คือ  
  ๑. กุสลติก   ๒. เวทนาติก   ๓. วิปากติก   ๔. อุปาทินฺนติก   ๕. สงฺกิลิฏฺ ติก  
  ๖. สวิตกฺกติก   ๗. ปีติติก   ๘. ทสฺสนติก     ๙. ทสฺสนเหตุติก ๑๐. อาจยคามิติก  
๑๑. เสกฺขติก  ๑๒. ปริตฺตติก  ๑๓. ปริตฺตารมฺมณติก ๑๔. หีนติก ๑๕. มิจฺฉตฺตติก  
๑๖. มคฺคารมฺมณติก ๑๗. อุปฺปนฺนติก  ๑๘. อตีตติก  ๑๙. อตีตารมฺมณติก ๒๐. อชฺชตฺตติก  
๒๑. อชฺฌตฺตารมฺมณติก  ๒๒. สนิทสฺสนติก 
 

๓. ก. ค าวา่ขันธวิมตุ สัจจวิมตุ ตกิวิมตุ หมายความวา่อย่างไร และธรรมท่ีเป็นวิมตุท้ัง ๓ น้ี (อันใด) วิมตุใด 
มีองค์ธรรมแน่นอน วิมุตใด มีองค์ธรรมไม่แน่นอน ? 43/2ส, 45/1ส(2ก), 46/1ส(2ก), 47/2ส, 49/1ส(2ข), 
52/2ส, 54/2ส  จงแสดงติกะท่ีมีวิมตุครบท้ัง ๓ ? 44/1ส, 47/1ส, 49/2ส, 51/2ส(2ก)  

ตอบ ก. ค าว่า  ขันธวิมุต  หมายความว่า  เป็นธรรมที่พ้นจากขันธ์  ทั้ง  ๕ 
ค าว่า  สัจจวิมุต หมายความว่า  เป็นธรรมที่พ้นจากสจัจะทั้ง ๔ 
ค าว่า  ติกวิมุต หมายความว่า  เป็นธรรมที่พ้นจากบททั้ง ๓ ในตกิะ  

(45/1ส, 46/1ส, 47/2ส, 49/1ส) และในวิมุตทั้ง ๓ นั้น [(43/2ส) และในธรรมที่เป็นวิมุตทั้ง ๓ นั้น]   
ขันธวิมุต สัจจวิมุต มีองค์ธรรมแน่นอน  ติกวิมุต มีองค์ธรรมไม่แน่นอน 
(44/1ส, 47/1ส, 49/2ส) และ(ใน)ธรรมทีเ่ป็นวิมตุ  ทั้ง ๓ นี้ ขันธวิมุต สัจจวิมุต  มีองค์ธรรมแน่นอน  

(ส่วน)ตกิวิมุต มีองค์ธรรมไม่แน่นอน  ติกะที่มีวิมตุครบทัง้ ๓ นั้น ได้แก่  สวิตกกฺติก 
 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปน้ี ? 47/2ส 

ก. อกุสลา  ธมฺมา ข. วิปากา   ธมฺมา 
ค. อสงฺกิลิฏฺ อสงฺกิเลสสิกา  ธมฺมา ง. ปริตฺตา   ธมฺมา 

ตอบ ก. อกุสลา ธมฺมา  ธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิต เป็นแต่สภาวะ  (นิสฺสตฺต นิชฺชีว สภาวา) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นไปพร้อมด้วยโทษ และให้ผลเป็นความทุกข์มีอยู่ (ส วิชฺชนฺติ) องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗   
 ข. วิปากา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งพิเศษกว่ากันและกันมีอยู่ องค์ธรรม
ได้แก่วิปากจิต  ๓๖  เจตสิก ๓๘ 
 ค. อสงฺกิลิฏฺ อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน และไม่เป็นที่
อาศัยเกิดของกิเลส หรือไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๖  นิพพาน 
 ง. ปริตฺตา ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่มีอานุภาพน้อยมีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ กามจิต ๕๔  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 
 

๒. ข. จงแสดง วจนัตถะ ของ  กุศล  อกุศล  อพฺยากต ? 50/1ส, 51/1ส, 52/1ส, 55/1ส, 54/1ส  
๒. ข. จงแสดงวจนัตถะของค าวา่  กุศล,  อพยากต,  พร้อมท้ังบาลีและค าแปล? , 51/1ส    
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๒. ข. จงแสดงวจนัตถะของค าว่า  กุศล,  อพยากต,  วิบาก พร้อมท้ังบาลีและค าแปล? 47/2ส 
๒.  จงแสดง วจนัตถะ ของค าวา่  กุศล, อกุศล, อพฺยากต, วิปาก ? 54/2ส 

๓. จงแสดงวจนัตถะ และความหมายของค าว่า กุศล และวิบาก ? 48/2ส 

๒. ก. จงแสดง วจนัตถะของค าว่า  วิปาก  พร้อมท้ังค าแปล ? 43/2ส, 52/2ส, 53/2ส(3ก). 
๒. จงแสดงวจนัตถะพร้อมท้ังค าแปลดังต่อไปน้ี? 53/1ส. 

ก. วจนัตถะของค าว่า กุศล ข. วจนัตถะ ของค าวา่ อัพยากตะ ค. วจนัตถะของค าวา่วิบาก 
๓. ข. จงแสดง วจนัตถะ  ของค าว่า  กุศล,  วิปาก, สงฺกิเลโส ? 44/1ส 

ตอบ ข. (ก.) วจนัตถะของค าว่ากุศล คือ  กุจฺฉิเต  ปาปธมฺเม   สลยติ  กมฺเปติ  วิทฺธ เสตีติ  =  กสุล   ธรรมชาติ
ใดย่อมท าให้หว่ันไหวหรือย่อมท าลายซึ่งบาปธรรม อันบัณฑิตทั้งหลายพึงเกลียด ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่า  กุศล 

วจนัตถะของ อกุศล น  กุสล   =  อกุสล   ธรรมชาติที่ไม่ใช่กุศล ชื่อว่า อกุศล  
(ข.) วจนัตถะของค าว่า อพยากต คือ  น  พฺยากโต  =  อพฺยากโต 

ธรรมที่ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นกุศล  อกุศล  ทรงแสดงเป็นอย่างอ่ืนชื่อว่า  อพยากต 
(ค.) วจนัตถะของค าว่า วิบาก คือ อญฺ มญฺ วิสิฏฺ าน   กุสลากุสลาน   ปากาติ  =  วิปากา 

ธรรมทั้งหลายที่เปน็ผลของกุศลและอกุศลที่พเิศษกว่ากันและกันชื่อว่าวิบาก 
วจนัตถะของ สงกฺิเลโส  คือ   สงฺกเิลเสตีติ  =  สงฺกิเลโส   

ธรรมใดมีสภาพท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน  ฉะนัน้ธรรมนั้นชือ่ว่า  สงฺกิเลส ได้แก่   กิเลส ๑๐ 
 

๒. ข. ค าว่า วบิาก คือ ผลน้ัน มีกี่อยา่งคืออะไรบา้ง ? 43/2ส, 52/2ส, 53/2ส(3ข) . 
ตอบ ข. ค าว่า  วิบากคือผลนั้น มี  ๒  อย่างคือ 

 ๑. มุขยผล เป็นผลโดยตรงได้แก่วิปากจิต ๓๖  เจตสิก  ๓๘ 

 ๒. สามัญญผล  เป็นผลโดยสามญั   ได้แก่  กัมมชรปู 
 

๑. ข. พระพุทธองค์มี [จง (ให้) แสดง] เหตุผลท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงกุสลติกก่อนติกอ่ืน ๆ ? 44/1ส, 46/1ส, 
46/2ส, 47/1ส, 48/2ส(2ก), 50/1ส, 51/1ส, 52/1ส, 55/1ส, 53/2ส, 54/1ส   

ตอบ ข. เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดง กุสลตกิ ก่อนติกะอ่ืน ๆ มี ๓ ประการคือ 
๑. ปรมัตถธรรมทั้ง ๔ เหล่านี้  รวมเข้าในกุสลติกไดท้ั้งหมดโดยไม่มีเหลือ 
๒. กุศล อกุศล อพยากตธรรม ทั้ง ๓ ปรากฏเป็นส่วน ๆ ไม่ปะปนกนั 
๓. ในกุสลติกนี้ กุศลธรรมคือ ธรรมที่ดีและไม่มีโทษตั้งอยูใ่นเบื้องแรก  

อาศัยเหตุ ๓ ประการนี้ พระองคจ์ึงทรงแสดง กุสลตกิ ก่อนติกะอ่ืน ๆ 
 

๓. จงแปล  และแสดงองค์ธรรมของบาลีบทดังน้ี?46/1ส 
ก. อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา 
ข. เนว  ทสฺสเนน  น  ภาวนาย  ปหาตพฺพา  ธมฺมา 

ตอบ ก. สภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอุเปกขาเวทนา ซึ่งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข โดยลักษณะทั้ง ๔ มีเอกุปฺปาทตา 
เป็นต้น มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อุเปกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) 

ข. สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค  และอริยมรรคเบื้องบน ๓ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน 
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๒. ธรรมเหล่าน้ีมีค าแปล  และแสดงองค์ธรรมวา่อย่างไร ? 45/2ส 
 ก. สงฺกเิลส   ข.สงฺกลิิฏฺ  ค. สงฺกิเลสิก ง.อสงฺกิเลส จ.อสงฺกิลฏิฺ  
ตอบ ก. สงฺกิเลส  ธรรมที่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ กเิลส ๑๐  คือ โลภะ, โทสะ, โมหะ, มานะ, ทิฏฐ,ิ 

วิจิกิจฉา, ถีนะ, อุทธัจจะ, อหิริก, อโนตตัปปะ 
ข. สงฺกิลิฏฺ  / ค. สงฺกิเลสิก / ง. อสงฺกิเลส / จ. อสงฺกิลิฏฺ   ธรรมที่…ฯลฯ..นิพพาน     

 

๓. เมื่อสรุปธรรมใน สงฺกิลิฏฺ ติก แล้วมีกี่ประเภท ? คืออะไรบ้าง ? 47/1ส 

ตอบ เมื่อจ าแนกธรรมใน  สงฺกิลิฏฺ ติก  แล้วมี  ๖ ประเภทคือ 
๑. สงฺกิเลส ธรรมที่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ กิเลส ๑๐   มีโลภะเป็นต้น 
๒. สงฺกิลิฏฺ  ธรรมที่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก  ๒๗ 
๓. สงฺกิเลสิก ธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลส ได้แก่ โลกียจิต ๘๑  เจตสิก  ๕๒  รูป ๒๘ 
๔. อสงฺกิเลส ธรรมที่ไม่ท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๔๒ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)  รูป ๒๘  

นิพพาน 
๕. อสงฺกิลิฏฺ  ธรรมที่ไม่ถูกกิเลสท าให้เศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ กุศลจิต ๒๑  วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  

รูป ๒๘  นิพพาน 
๖. อสงฺกิเลสิก ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือไม่เป็นที่อาศัยเกิดของความเศร้าหมองเร่าร้อน ได้แก่ โลกุตตรจติ ๘  

เจตสิก ๓๖  นิพพาน 
 

๓. จงแปลและแสดงองค์ธรรม  ในบทดังต่อไปน้ี? 50/1ส 
ก. เนววปิากนวิปากธมมฺธมมฺา ?    ข. อาจยคามิโน ธมฺมา ?     ค. อนิทสฺสนอปปฺฏฆิา ธมมฺา ? 

ตอบ ก. สภาวธรรมทั้งหลาย ที่ไมเ่ปน็ผลของกศุลและอกศุลซึ่งพเิศษกว่ากันและกนัและไม่มสีภาพให้ผลเกดิขึ้นมีอยู่    
องค์ธรรมได้แก่  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๕  รูป ๒๘  นิพพาน 

ข. สภาวธรรมทั้งหลาย  ที่เป็นเหตใุห้ถึงจุติและปฏิสนธิ  มีอยู ่   
องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๒ 

ค. สภาวธรรมทั้งหลาย  ที่เห็นไม่ได้  กระทบไม่ได้  มีอยู่    
องค์ธรรมได้แก่   จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  สุขุมรูป ๑๖  นิพพาน 
 

๓. ให้แสดงองค์ธรรมบาลีบทต่อไปน้ี? 50/2ส 

ก. อาจยคามิโน  ธมฺมา ข. อปจยคามิโน  ธมฺมา ค. เนวาจยคามินาปจยคามิโน  ธมฺมา 
ตอบ ธรรมที่มีสภาพดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 
 ก.  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒ โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๒ 
 ข.  องค์ธรรมได้แก่  มัคคจิต ๔  เจตสิก ๓๖  
 ค.  องค์ธรรมได้แก่ วิปากจิต ๓๖ กริยาจิต ๒๐ เจตสิก ๓๘ รูป ๒๘ นิพพาน 
 

๓. ให้แสดงธรรมท่ีมีสภาพดังต่อไปน้ี? 48/2ส, 54/1ส 
ก. ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกดิให้ตาย  ข. ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ไมเ่กดิไมต่าย 
ค. ธรรมท่ีไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดให้ตาย   และไม่ใช่เปน็เหตุให้ไม่เกิดไมต่าย   

ตอบ แสดงธรรมที่มีสภาพดังต่อไปนี้มีดงันี ้
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ก. ได้แก่  อาจยคามิธรรม  คือ  อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจติ ๑๗   เจตสิก ๕๒ 
ข. ได้แก่  อปจยคามิธรรม  คือ  มัคคจิต ๔   เจตสิก ๓๖ 
ค. ได้แก่  เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม  คือ วิปากจิต ๓๖  กริยาจิต ๒๐  เจตสิก ๓๘  รูป ๒๘  นิพพาน 
 

๒. ข. ธรรมอะไรเป็นเหตุให้เกดิตายอยูเ่สมอ องค์ธรรมได้แก่อะไร? เมื่อท่านอยากพ้นจากการเกดิตาย ทา่น
จะต้องปฏิบตัิให้ธรรมชนิดใดเกดิแก่ท่าน? 49/2ส(3ก), 51/1ส(3), 52/1ส(3). องค์ธรรมได้แก่อะไร? 45/1ส  

ตอบ ข. ธรรมที่เป็นเหตใุหเ้กิดตายอยู่เสมอ คือ อาจยคามิธรรม  
องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๒   

และถ้าอยากพ้นจากการเกิดการตาย จะต้องปฏิบตัิให้ อปจยคามิธรรม อันได้แก ่มัคคจติ ๔  เจตสิก ๓๖  เกิดขึ้น  
 

๓. เมื่อท่านได้รับเชิญไปในงานศพแห่งหน่ึง ได้ยินพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมว่า เสกฺขา ธมฺมา  อเสกฺขา ธมฺมา.  
เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา. อยากทราบว่า แปลว่าอะไร?  องค์ธรรมได้แก่อะไร? 45/1ส, 46/2ส, 49/1ส, 
53/1ส,.55/1ส  

ตอบ เสกฺขา ธมฺมา แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นของเสกขบุคคล ๗  หรือที่ชื่อว่า  เสกขธรรม  มีอยู่    
องค์ธรรมได้แก่  โลกุตตรจิต  ๗  ( เว้นอรหัตตผลจิต ๑ )  เจตสิก ๓๖ 

อเสกฺขา ธมฺมา  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นของอเสกขบุคคล  หรือที่ชื่อว่า  อเสกขธรรม   มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  อรหัตตผลจิต ๑  เจตสิก  ๓๖ 

เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ของเสกขบุคคลและอเสกขบุคคล หรือที่ไม่ชื่อว่า 
เสกขธรรม และ อเสกขธรรม มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  โลกียจิต  ๘๑  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน 

 

๓. มัจฉริยะมกีี่อยา่ง ? คืออะไรบา้ง ?  และมัจฉริยะเหล่าน้ีพึงประหาณ  โดยมรรคใด ? 45/2ส 
ตอบ  มจัฉริยะ มี ๕ อย่างคือ ๑. อาวาสมัจฉริยะ การหวงแหนวัดวาอารามที่อยู่ที่อาศัย   
๒. กุลมัจฉริยะ การหวงแหนญาติ มิตร ศษิยานศุิษย์ ทายกทายิกา    ๓. ลาภมัจฉริยะ การหวงแหนในลาภสักการะ   
๔. วรรณมัจฉริยะ การหวงแหนความสวยงามเกียรตยิศชื่อเสียง   ๕. ธรรมมัจฉริยะ การหวงแหนในวิชาความรู้ของตน  

เหล่านี้ พึงประหาณโดยโสดาปัตติมรรค 
 

๓. ข.  จิตท่ีสามารถกระท ามรรคให้เป็นอารมณ์ได้น้ัน มีกี่ดวง คือ อะไรบา้ง?56/1ส 
ตอบ ข. จิตที่สามารถกระท ามรรคให้เปน็อารมณ์ได้นัน้ มี ๑๑  ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๔   มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔    อภิญญาจิต ๒ 
 

๓. ข. ธรรมท่ีไม่กระท ามรรคให้เป็นอารมณ์นั้น มีกีพ่วกคืออะไร  และองค์ธรรมได้แก่อะไร ? 49/2ส, 55/2ส 

ตอบ ข. ธรรมที่ไม่กระท ามรรคใหเ้ป็นอารมณ์นั้น มี ๒ พวกคือ  โดยแน่นอนพวกหนึง่  ไม่แน่นอนพวกหนึ่ง    
โดยแน่นอนนั้น องค์ธรรมได้แก่ อกุศลจิต ๑๒  อเหตกุจิต ๑๗ (เว้นมโนทวาราวัชชนจติ ๑)  มหากุศลญาณวิปปยุตต

จิต ๔  มหาวิปากจิต ๘ มหากริยาญาณวิปปยุตตจิต ๔  รูปาวจรจิต ๑๕  (เว้นอภิญญาจิต ๒)  อรูปา-
วจรจิต ๑๒  โลกุตตรจติ ๘  เจตสิก  ๕๒  รูป ๒๘  นิพพาน 

ไมแ่น่นอนนั้น องค์ธรรมได้แก่  มโนทวาราวัชชนจติ ๑  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  
อภิญญาจิต ๒  เจตสกิ ๓๘  ขณะที่ไม่ได้กระท ามรรคให้เปน็อารมณ์ 
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๓. ก. พระสงฆ์ที่ก าลังสวดมาตกิาอยู่วา่  “อุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา.”  “อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมมฺา.”  
“อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ธมมฺา.”  อยากทราบว่า  บทท้ัง ๓ น้ี แปลว่ากระไร องค์ธรรมได้แก่อะไร?. 
(ไมต่้องจ าแนก ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ) ? 56/1ส  

ตอบ ก. อุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมฺมา.  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปตดิ โดย
อาการกระท าใหเ้ป็นอารมณ์นั้น ) ยึดไว้โดยความเป็นผล และเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้มีอยู่. 
องค์ธรรม ได้แก่ โลกียวิปากจติ ๓๒   เจตสกิ ๓๕   กัมมชรปู ๒๐ 

อนุปาทินฺนุปาทานิยา  ธมมฺา.  สภาวธรรมทั้งหลายทีก่รรม (อันตัณหาและทิฏฐเิข้าไปติด โดยอาการ
กระท าใหเ้ปน็อารมณ์นัน้ ) ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผล  แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ มีอยู่. 
องค์ธรรมได้แก่ อกศุลจติ ๑๒  โลกยีกศุลจิต ๑๗  กรยิาจิต ๒๐  เจตสิก ๕๒  จิตตชรปู๑๗  อุตุชรปู ๑๕  อาหารชรปู ๑๔ 

อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ธมฺมา.  สภาวธรรมทั้งหลายที่กรรม (อันตัณหาและทิฏฐเิข้าไปติด โดยอาการ
กระท าใหเ้ปน็อารมณ์นัน้) ไม่ได้ยึดไว้โดยความเป็นผล และไม่เป็นประโยชน์ คือไม่เป็นอารมณ์ของ อุปาทาน มีอยู่. 
องค์ธรรม ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘    เจตสกิ ๓๖    นิพพาน. 
 

๓. ให้แสดงเหตุผลในการท่ีนิพพานเป็นติกวิมุติใน อุปฺปนฺนติก ? 48/2ส 

ตอบ แสดงเหตุผลในการที่นิพพานเป็นติกวิมุติใน อุปฺปนฺนติก 
ในอุปฺปนฺนติก ที่มีนิพพานเป็นติกวิมุตินั้น เพราะนิพพานเป็นกาลวิมุติ คือ พ้นจากกาลทั้ง ๓ หมายความว่า 

สภาพของพระนิพพานนี้ ก าลังเกิดก็ไม่ใช่ จะเกิดก็ไม่ใช่ เกิดแล้วก็ไม่ใช่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสภาพของนิพพานนั้นก็คือ 
ความดับแห่งจิต เจตสิก รูป นิพพาน ของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นการดับครั้งสุดท้าย ไม่เกิดอีกต่อไปนั้นเอง ดังพระพุทธองค์
ทรงแสดงว่า นิพฺพาน  น วตฺตพฺพ  อุปฺปนฺนนฺติปิ อนุปฺปนฺนนฺติปิ อุปฺปาทีติปิ  สภาพของพระนิพพานนั้น กล่าว
ไม่ได้ว่าก าลังเกิด จะเกิด หรือเกิดแล้ว 
 

๓. จงแสดงบาลีและค าแปล  พร้อมองค์ธรรมในอตีตติก ? 44/2ส 

ตอบ ป. อตีตา  ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอตีต  มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ 
 ท.ุ อนาคตา  ธมฺมา สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอนาคต  มีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 
 ต. ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ 
 

๓. ข. ในติกมาติกาบทน้ัน  บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถ์จ าพวกเดียวมีกี่บทคืออะไรบ้าง จงแสดงมาเป็น
บาลี  ค าแปลและองค์ธรรม? 43/2ส, 52/2ส,.54/2ส  

ตอบ ข.ในติกมาติกาบทนั้น  บทที่มีองค์ธรรมเป็นรูปปรมัตถ์จ าพวกเดียว  มี ๒ บท คือ 
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นไป  พร้อมด้วยการเห็นได้และกระทบไม่มีอยู่ 

องค์ธรรมได้แก่  รูปารมณ์ 
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเห็นไม่ได้  แต่มีสภาพเป็นไปพร้อมด้วยกระทบได้มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) 
 

๔. ข. จงแสดงการจ าแนกจติ ๘๙  โดย ขันธ์  อายตนะ ธาตุ สัจจะ และสัจจวมิุต? 51/2ส 

๔. ข. จิต ๘๙  จ าแนกโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้เท่าไร ? 47/2ส 

ตอบ ข. จิต ๘๙  จ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว  ได้วิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   
[(51/2) คือ ในจติ ๘๙ นั้น ทวิปญัจวิญญาณจิต ๑๐ เป็นปญัจวิญญาณธาต ุ๕   
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สัมปฏิจฉนจิต ๒ ปญัจทวาราวัชฉนจิต ๑  เปน็มโนธาต ุ จติที่เหลือ ๗๖ เป็นมโนวิญญาณธาต]ุ   
สัจจะ ๑  คือ โลกียจิต ๘๑  เป็นทุกขสจัจ์  โลกุตตรจิต ๘  เป็นสัจจวิมุตต ิ
 

๔. ให้จ าแนกเจตสิก ๕๒ โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ? 50/2ส 

ตอบ  
ได้ขันธ์       ๓ คือ เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์  สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์  เจตสิกที่เหลือ ๕๐  เป็นสังขารขันธ์ 
ได้อายตนะ ๑ คือ ธัมมายตนะ 
ได้ธาตุ        ๑ คือ ธัมมธาตุ 
ได้ สัจจะ     ๓ คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) ที่ในโลกียจิต ๘๑ เป็นทุกขสัจจ์   โลภเจตสิก เป็น สมุทัยสัจจ์   

องค์มรรค ๘ หรือ ๗ ที่ในมัคคจิต ๔ เป็นมัคคสัจจ์  
เจตสิกที่เหลือ ๒๘  (เว้นองค์มรรค ๘) ที่ในมัคคจิต ๔ และ เจตสิก ๓๖ ที่ในผลจิต ๔ เป็นสัจจวิมุติ 

 

๔. ให้จ าแนกองค์ธรรมดังต่อไปน้ี โดย สัจจะ ? 48/2ส 

ก. จิต ๘๙  รูป ๒๘ นิพพาน ข. เจตสิก ๕๒ ค. อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
ตอบ  ก. ได้สัจจะ ๒  สัจจะ ๒ คือ โลกียจิต ๘๑ รูป ๒๘ เป็นทุกขสัจจ์  นิพพาน เป็น นิโรธสัจจ์   

โลกุตตรจิต ๘  เป็นสัจจวิมุติ 
ข. ได้ สัจจะ ๓ สัจจะ ๓ คือ  เจตสิก ๕๑ (เว้นโลภะ) ที่ในโลกียจิต ๘๑   ที่ในผลจิต ๔ เป็นสัจจวิมุติ 
ค. ได้ สัจจะ ๒  สัจจะ ๒ คือ  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโลภะ) เป็นทุกขสัจจ์  โลภเจตสิก เป็น สมุทัยสัจจ์ 

 

๔. ให้อธิบายค าว่า  โคจฺฉก? 45/1ส 
ตอบ ค าว่า โคจฺฉก แปลว่า เป็นช่อหรือเป็นพวง เช่น ช่อดอกไม้ หรือ พวงผลไม้ ธรรมดาดอกไม้หรือผลไม้  ที่อยู่ใน
ช่อหรือพวงเดียวกัน ย่อมมีการเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกัน  ว่าโดยศัพท์หรือโดยเนื้อความต้องเกี่ยวเนื่องกันจึงจะเรียกว่า 
โคจฺฉก เช่น เหตุโคจฺฉก มีทุกะ ๖ ประเภท  ใน ๖ ทุกะนั้น ว่าโดยศัพท์และเนื้อความ ย่อมเกี่ยวข้องกันและกัน คือ 
สเหตุกทุก และ เหตุสัมปยุตตทุก ทั้งสองนี้ เกี่ยวเนื่องกับธรรมที่เป็นเหตุทั้ง ๖ ในเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนี้  เกี่ยวเนื่องกับ
เหตุกทุกและสเหตุกทุก  เหตเหตุสัมปยุตตทุกนี้   เกี่ยวเนื่องกับเหตุทุก และ เหตุสัมปยุตตทุก  นเหตุสเหตุทุก  
เกี่ยวเนื่องกับ  เหตุทุก  และ สเหตุกทุก ดังนี้เป็นต้น 
 

๔. ก.อภิธัมมทุกมาตกิา  มกีี่หมวด  ?  คืออะไรบ้าง ? 49/2ส 

ตอบ ก. อภิธัมมทุกมาติกา   มี ๑๓  หมวดคือ 
๑. เหตุโคจฺฉก   ๒. จูฬนฺตรทกุ   ๓. อาสวโคจฺฉก ๔. สญฺโญชนโคจฺฉก    ๕. คนฺถโคจฺฉก  
๖. โอฆโคจฺฉก   ๗. โยคโคจฺฉก   ๘. นีวรณโคจฺฉก  ๙. ปรามาสโคจฺฉก ๑๐. มหนฺตรทกุ  
๑๑. อุปาทานโคจฺฉก ๑๒. กิเลสโคจฺฉก ๑๓. ปิฏฺ ทุก 
 

๕. ก. ในทุกมาติกาท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาน้ันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?  คืออะไรบ้าง ? 48/2ส 

ตอบ ก. ในทุกมาติกา ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนานั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สุทฺธทุก และ มิสฺสกทุก เช่น ใน
เหตุโคจฺฉก  - สุทฺธทุก     นั้น ได้แก่ เหตุทุก           สเหตุกทุก                เหตุสมฺปยุตฺตทุก   

- มิสฺสกทุก นั้น ได้แก่ เหตุสเหตุกทุก  เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก  นเหตุสเหตุกทุก 
 

๔. ก. ในเหตุโคจฺฉก  มีทุกะกี่ประเภทคืออะไรบ้าง ? 47/1ส, 49/1ส, 50/1ส, 53/1ส, 53/2ส, 54/2ส   
ตอบ ก. ในเหตุโคจฺฉก  มีทุกะ ๖ ประเภทคือ 
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๑. เหตุทุก   ๒. สเหตุกทุก ๓. เหตุสมฺปยุตฺตทุก 
๔. เหตุสเหตุกทุก ๕. เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก ๖. นเหตุสเหตุกทุก 

 

๔. ก. ในจูฬนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบา้ง?. และ อสงฺขตา ธมฺมา. แปลวา่อะไร องค์ธรรมได้แก่
อะไร ให้จ าแนกมาโดย ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ สัจจะ  ด้วย? 56/1ส. 

๔. ก. ในจฬูนฺตรทุก มีทุกะกี่ประเภท คืออะไรบา้ง ? 44/2ส, 47/2ส, 51/2ส, 52/2ส  และจงจ าแนกนิพพาน โดย 
ขันธ์ อายตนะ ธาต ุสจัจะ ? 44/1ส 

ตอบ ก. ในจูฬนฺตรทกุ  มี ทุกะ  ๗  ประเภท  คือ   
๑. สปฺปจฺจยทุก ๒. สงฺขตทุก ๓. สนิทสฺสนทุก ๔. สปฺปฏิฆทกุ 
๕. รูปีทุก ๖. โลกิยทุก ๗. เกนจิวิญเฺ ยฺยทกุ 

(56/1ส)และ อสงฺขตา ธมฺมา. แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกปรุงแต่ง โดยปัจจัย ๔ (คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร) มีอยู่. 
องค์ธรรม  ได้แก่  นิพพาน. 

(44/2ส, 47/2ส) นิพพานเมื่อจ าแนกโดยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ แล้ว นิพพานนี้พน้จากการนับสงเคราะห์โดย
ความเป็นขนัธ์แล้ว เปน็ขันธวิมุต   

(56/1ส)นิพพานนี้พ้นจากการนับสงเคราะห ์ โดยความเปน็ขันธ์แล้ว ได้ธัมมายตนะ๑  ธัมมธาตุ ๑  นิโรธสัจจ์ ๑ 
 

๔. ก. สปฺปจฺจยา  ธมมฺา  แปลวา่อยา่งไร  องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 51/1ส, 52/1ส.  
ตอบ ก. สปฺปจจฺยา  ธมฺมา  แปลว่า  สภาวธรรมทั้งหลายที่มปีัจจัย ๔ (คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร)  ปรุงแต่งมีอยู ่

องค์ธรรมได้แก่  จิต ๘๙   เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘ 
 

๔. ทุกะใดในทุกมาติกา ท่ีองค์ธรรมของ ปฐมบท และ ทุติยบท เหมือนกัน และให้จ าแนกนิพพาน โดย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ ? 54/1ส   

ตอบ ในทกุมาติกา ทกุะที่มีองค์ธรรมของ ปฐมบท และ ทุติยบทเหมือนกนั คือ เกนจิวิญฺเ ยฺยทุก  
และพระนิพพาน เมื่อจ าแนก โดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว เป็น ขันธวิมุตติ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  นิโรธสัจจ์ 
 

๔. ก. ในทุกมาตกิา โคจฺฉกท่ีมีชื่อตา่งกัน  แต่องค์ธรรมเหมือนกัน  มกีี่โคจฺฉก  คืออะไรบา้ง ? 48/2ส 
๔. ข. โคจฺฉก ท่ีมีชื่อตา่งกัน แตม่ีองค์ธรรมเหมือนกนั มีกี่โคจฺฉก คือโคจฺฉกอะไรบ้าง?. และเมื่อนับตาม

จ านวนทุกะและบทแล้วได้เท่าใด ? 51/2ส(5ก), 53/1ส, 54/2ส, 56/1ส. 
ตอบ ข. โคจฺฉก ที่มีชื่อ ต่างกัน แต่องค์ธรรมเหมือนกันนัน้ มี ๓ โคจฺฉก คือ  

๑.อาสวโคจฺฉก       ๒.โอฆโคจฺฉก      ๓.โยคโคจฺฉก  
และโคจฺฉก ทั้ง ๓ นี้ เมื่อนับโดยจ านวนทุกะแล้วได้ ๒๔ ทกุะ นับจ านวนโดยบทแล้วได้ ๔๘ บท 

 

๔. ข. โคจฺฉก ท่ีมีชื่อตา่งกัน แตม่ีองค์ธรรมเหมือนกนัมีกี่โคจฺฉก คืออะไรบ้าง ?  และองค์ธรรมได้แก่อะไร 
ให้จ าแนกมาโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  และสัจจะ ? 50/1ส 

ตอบ ข. โคจฺฉก ที่มีชื่อ ต่างกัน แต่องค์ธรรมเหมือนกันนัน้ มี ๓ โคจฺฉก คือ  
๑.อาสวโคจฺฉก       ๒.โอฆโคจฺฉก      ๓.โยคโคจฺฉก  

องค์ธรรมได้แก่ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ   
ธรรมเหล่านีเ้มื่อจ าแนก โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ และสัจจะแล้วได้ สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  สัจจะ ๒ 

สัจจะ ๒  คือ ทิฏฐิ  โมหะ  เปน็ทกุขสัจจ์   โลภเจตสิกเป็นสมุทัยสจัจ ์
 



ธัมมสังคณีปกรณ์  จูฬอาภิธรรมมิกะเอก 63 

๔. ข. อาสวโคจฺฉก มีทุกกี่ประเภทคืออะไรบ้าง? แสดงมาตามล าดับ ? 48/2ส   

ตอบ ข. อาสวโคจฺฉก  มีทุก ๖ ประเภท คือ ๑. อาสวทุก   ๒. สาสวทุก   ๓.อาสวสมฺปยุตฺตทุก   ๔. อาสวสาสวทุก   
๕. อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก             ๖. อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก 

 

๔. ข. อาสวา ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาปิ  แปลว่าอย่างไร ?  องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 43/2ส, 52/2ส  
ตอบ ข. อาสวา ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาปิ แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า  อาสวะและประกอบด้วยอาสวะมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  อาสวะองค์ธรรม ๓  คือ  โลภะ  ทิฏฐิ  โมหะ  ที่ในโลภมูลจิต ๘ 
 

๔. ข. อาสวา ธมฺมา แปลว่าอย่างไร องค์ธรรมได้แก่อะไร จงจ าแนกมาโดย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ? 44/2
ส, 49/1ส, 53/2ส   

ตอบ ข. อาสวา ธมฺมา  แปลว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า อาสวะหรือที่มีสภาพไหลไป ว่าโดยภูมิถึงภวัคคภูมิ ว่า
โดยธรรมถึงโคตรภู หรือที่มีสภาพเหมือนสุราที่หมักไว้นาน มีอยู่   

องค์ธรรมได้แก่ อาสวะองค์ธรรม ๓ คือ โลภะ ทิฏฐิ  โมหะ   
ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  สัจจะแล้วได้  สังขารขันธ์  ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  

สัจจะ ๒ คือ ทิฏฐิ  โมหะ  เปน็ทกุขสัจจ์  โลภเจตสิก   เป็นสมุทัยสัจจ์ 
 

๔. อาสวา ธมฺมา, รูปิโน ธมฺมา แปลว่าอย่างไร องค์ธรรมได้แก่อะไร จงจ าแนกมาโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
สัจจะ? 46/2ส 

ตอบ อาสวา ธมฺมา  แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่า อาสวะ       โลภเจตสิก เป็นสมุทัยสัจจ์ 
 รูปิโน  ธมฺมา  แปลว่าสภาวธรรมทั้งหลาย ที่มีรุปปนลักขณะคือความสลายไป มีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  รูป  
๒๘  ธรรมเหล่านี้เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะแล้ว ได้ ขันธ์ ๑   อายตนะ ๑๑  ธาตุ ๑๑  สัจจะ ๑  ขันธ์ ๑ 
คือ รูป ๒๘  เป็นรูปขันธ์  อายตนะ ๑๑  คือ โอฬาริกรูป ๑๒   เป็นโอฬาริกายตนะ ๑๐  สุขุมรูป ๑๖  เป็นธัมมายตนะ  
ธาตุ ๑๑  คือโอฬาริกรูป ๑๒  เป็นโอฬาริกธาตุ ๑๐  สุขุมรูป ๑๖  เป็น ธัมมธาตุ   สัจจะ ๑  คือ รูป ๒๘   เป็นทุกขสัจจ์  
 

๔. ข. จิตฺตา  ธมฺมา  แปลว่าอย่างไร  จงจ าแนกมาโดยสัจจะ  และสัจจวมิุต? 44/1ส 

ตอบ ข. อายตนะ  ๑ คือ ธัมมายตนะ  ธาตุ ๑ คือ ธัมมธาตุ  สัจจะ ๑ คือ  นิโรธสัจจ ์
 

๔. ข. ค าว่า อชฺฌตฺต มีกี่อย่างอะไรบ้าง จงแสดงมาตามล าดับ และให้แสดงว่า อัชฌัตตะ ในอัชฌัตติกทุกะ
น้ันทรงมุ่งหมายเอาประเภทใด และอัชฌัตตะในอัชฌัตตติกน้ันทรงมุ่งหมายเอาประเภทใด? 47/1ส 

ตอบ ข. ค าว่า อชฺฌตฺต  มี  ๔ ประการคือ 
๑. โคจรชฺฌตฺต  ได้แก่  อารมณ์สามัญคืออารมณ์ทั่วไป 
๒. นิยกชฺฌตฺต  ได้แก่  ธรรมทั้งหลายที่เกิดอยู่ภายในตน 
๓. อชฺฌตฺตชฺฌตฺต  ได้แก่  อัชฌัตติกายตนะ ๖ 
๔. วิสยชฺฌตฺต  ได้แก่  ผลสมาบัติ 

ในบรรดาอัชฌัตตะ ๔ อย่างนั้น ค าว่า อัชฌัตตะในอัชฌัตติกทุกะนั้น พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายเอา อชฺฌตฺตชฺฌตฺต  
ส่วนค าว่า อัชฌัตตะ ในอัชฌัตตติกะนั้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายเอา นิยกชฺฌตฺต ให้นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบดังนี้ 
 

๔. โคจฺฉกท่ีมีชื่อตา่งกัน แต่องค์ธรรมเหมือนกัน มีกี่โคจฺฉก คืออะไรบ้าง องค์ธรรมได้แก่อะไร เมื่อนับ
จ านวนทุกะ และบทท้ังหลายแล้วได้เท่าไร? ปัญหาพทฺุธมตฺตญฺญุภาสติทุกมาติกา? 45/2ส 
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๕. ก. โคจฺฉก ท่ีมีชื่อต่างกัน แต่องค์ธรรมเหมือนกันมีกี่โคจฺฉก คืออะไรบ้าง และเมื่อนับจ านวนโดยทุกะ 
และบทแล้ว ได้เท่าไร ? 47/1ส 

ตอบ  (ก). โคจฺฉก ที่ชือ่ต่างกนั แต่องค์ธรรมเหมือนกนันั้นมี ๓ โคจฺฉก  ๑. อาสวโคจฺฉก  ๒. โอฆโคจฺฉก  ๓. โยคโคจฺฉก   
(45/2ส) และโคจฺฉก  ทัง้ ๓ นี้ องค์ธรรมได้แก่  โลภะ,  ทิฏฐ,ิ  โมหะ, 
เมื่อนับจ านวนทุกะแล้วได้ ๒๔  ทุกะ  นบัจ านวนบทได้ ๔๘ บท 

 

๔. ข. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์  และฎกีาจารย์ แสดงขยายความในเหตุโคจฺฉกมกีี่ทุกะ ? คืออะไรบ้าง  ?  
(พุทธมัตตัญญตุาสิตทุกมาตกิา) ? 49/21ส 

ตอบ ข. มี ๙ ทกุะคือ   ๑. เหตุอเหตุกทุก ๒. เหตเุหตุวิปปฺยุตฺตทุก ๓. นเหตุเหตุสมฺปยตฺุตทกุ 
๔. เหตุสเหตกุทุก ๕. เหตเุหตุสมปฺยุตฺตทุก ๖. สเหตุกเหตกุทุก 
๗. อเหตุกเหตกุทุก ๘. เหตุสมปฺยุตฺตเหตทุุก ๙. เหตุวิปปฺยุตฺตเหตทุุก 

 

๕. ก. ทุกะท่ีแสดงขยายความใน  คนฺถโคจฺฉก มีเท่าไร ? คืออะไรบ้าง ? 51/1ส(4ข), 52/1ส(4ข).   
๕. ก. ทุกะท่ีท่าน อรรถกถาจารย์และฎกีาจารย์ แสดงขยายความในคนฺถโคจฺฉก มีกี่ทุกะ คืออะไรบา้ง ? 

50/1ส 

ตอบ ก. ทกุะที่แสดงขยายความใน คนถฺโคจฺฉก มี ๘ ทุกะคือ 
๑. คนฺถคนถฺวิปฺปยุตตฺทุก ๒. โนคนฺถคนฺถนิยทกุ ๓. คนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทกุ 
๔. โนคนฺถคนฺถสมฺปยุตฺตทุก ๕. คนฺถนยิคนถฺสมฺปยตฺุตทกุ ๖. คนฺถนิยคนฺถทุก 
๗. คนฺถสมฺปยุตฺตคนฺถทกุ ๘. คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถทกุ 
 

๕. ก. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์และฎกีาจารย์ แสดงขยายความใน ปรามาสโคจฺฉกมกีี่ทุกะ คืออะไรบา้ง? 49/1ส 

๔. จงแสดง ปรามาสโคจฺฉก และ อุปาทานโคจฺฉก วา่มีกี่ทุกะ คืออะไรบา้ง (พทุธมตัตญัญภุาษติทุกมาตกิา)? 
43/1ส, 48/2ส(5ก), 55/1ส, 55/2ส 

ตอบ ปรามาสโคจฺฉก มี ๔ ทุกะคือ 
๑. โนปรามาสปรามฏฺ ทุก ๒. โนปรามาสปรามาสสมฺปยุตตฺทุก 
๓. ปรามฏฺ ปรามาสสมฺปยตฺตทกุ ๔. ปรามฏฺ ปรามาสทุก 

(43/1ส, 48/2ส(5ก), 55/1ส) อุปาทานโคจฺฉก มี ๘ ทุกะ คอื 
๑. อุปาทานอุปาทานวิปฺปยุตฺตทุก ๒. โนอุปาทานอุปาทานิยทกุ  ๓..อุปาทานอุปาทานสมปฺยุตฺตทุก  
๔. โนอุปาทานอุปาทานสมฺปยตฺุตทุก  ๕. อุปาทานิยอุปาทานสมฺปยตฺุตทกุ ๖. อุปาทานิยอุปาทานทุก 
๗. อุปาทานสมฺปยุตฺตอุปาทานทุก ๘. อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานทุก 
 

๕. ก. ในสญฺโ ชนโคจฺฉก มีกี่ทุกะ คืออะไรบ้าง ? (พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตทุกมาติกา) ? 44/2ส 

๕. ก. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์ แสดงขยายความใน สญฺโญชนโคจฺฉก มีกี่ทุกะ ? คืออะไรบ้าง? 50/2ส 

ตอบ (44/2ส) ก. ในสญฺโ ชนโคจฺฉก  มี ๘ ทุกะ คือ  
(50/2ส) ก.ทุกะที่ท่านอรรถกถาจารย์และฎีกาจารย์  แสดงขยายความใน สญฺโ ชนโคจฺฉก มี ๘ ทุกะ คือ 

๑. สญฺโ ชนสญฺโ ชนวิปฺปยุตฺตทุก ๒. โนสญฺโ ญชนสญฺโ ชนิยทุก  ๓. สญฺโ ชนสญฺโ ชนสมฺปยุตฺตทุก 
๔. โนสญฺโ ชนสญฺโ ชนสมฺปยุตฺตทุก  ๕. สญฺโ ชนิยสญฺโ ชนสมฺปยุตฺตทุก ๖. สญฺโ ชนิยสญฺโ ชนทุก 
๗. สญฺโ ชนสมฺปยุตฺตสญฺโญชนิยทุก ๘. สญฺโ ชนวิปฺปยุตฺตสญฺโ ชนทุก 
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๔. ในมหนฺตรทุกน้ัน บทท่ีมีองค์ธรรมเป็นนามปรมัตถ์ฝ่ายเดียวมีกี่บท ?  คืออะไรบ้าง ? แสดงเฉพาะบาลี 
และองค์ธรรมของบทเหล่าน้ันมาด้วย ? (ไม่ต้องแปล) ? 46/1ส 

ตอบ ในมหนฺตรทุกนั้น  บทที่มีองค์ธรรมเป็นนามปรมัตถ์ฝ่ายเดียวมี ๘ บท คือ 
๑. สารมฺมณา  ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่  จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒   
๒. จิตฺตา  ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่  จิต ๘๙ 
๓. เจตสิกา  ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 
๔. จิตฺตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 
๕. จิตฺตส สฏฺ า  ธมฺมา องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 
๖.จิตฺตส สฏฺ สมุฏฺ านา  ธมฺมา  องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 
๗. จิตฺตส สฏฺ สมุฏฺ านสหภุโน  ธมฺมา  องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 
๘. จิตฺตส สฏฺ สมุฏฺ านานุปริวตฺติโน  ธมฺมา  องค์ธรรมได้แก่  เจตสิก ๕๒ 

 

๕. ก. ให้แสดงเป็นปฐมบท และทุติยบท โดยยกเอาทุติยบทของสเหตุกทุก เข้าในเหตุทุก? 46/2ส 

ตอบ ก. แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบท โดยยก ทุติยบทของสเหตุกทุก  เข้าในเหตุทุก ดังนี้คือ  
ปฐมบท  อเหตุกา  ธมฺมา  เหตูปิ    ทุติยบท  อเหตุกา  ธมฺมา  น  เหตูปิ. 

 

๕. ก. ทุกะท่ีท่านนอรรถกถาจารย์ และฎีกาจารย์ แสดงขยายความใน ปรามาสโคจฺฉก มีกี่ทุกะ ? คือ
อะไรบ้าง? (พุทธมัตตัญญุภาษิตทุกมาติกา) และปรามฏฺ า ธมฺมา ปรามาสาปิ. แปลว่าอะไร องค์
ธรรมได้แก่อะไร?  จงจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ? 45/1ส 

ตอบ ก. ทุกะที่ท่านอรรถกถาจารย์  และฎีกาจารย์  แสดงขยายความใน  ปรามาสโคจฺฉก  มี ๔ ทุกะ  คือ   
๑. โนปรามาสปรามฏฺ ทุก  ๒. โนปรามาสปรามาสสมฺปยุตฺตทุก   
๓. ปรามฏฺ ปรามาสสมฺปยุตฺตทุก  ๔. ปรามฏฺ ปรามาสทุก 

และ ปรามฏฺ  ธมฺมา ปรามาสาปิ แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสและชื่อว่า ปรามาสะ มีอยู่  
องค์ธรรมได้แก่  ปรามาสะองค์ธรรม  ๑ คือ  ทิฏฐิเจตสิก   
ทิฏฐิเจตสิกนี้  เมื่อจ าแนกโดยขันธ์ อายตนะ สัจจะ แล้ว ได้สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  ทุกขสัจจ์ ๑ 
 

๕. ก. ทุกะท่ีท่านอรรถกถาจารย์และฎีกาจารย์ แสดงขยายความในกิเลสโคจฺฉก มีกี่ทุกะ ? คืออะไรบ้าง ? 
47/2ส 

ตอบ ก. ทุกะที่ท่านอรรถกถาจารย์และฎีกาจารย์  แสดงขยายความในกิเลสโคจฺฉก  มี  ๘  ทุกะ  คือ  
๑. โนกิเลสสงฺกิเลสิกทุก ๒. โนกิเลสสงฺกิลิฏฺ ทุก ๓. โนกิเลสกิเลสสมฺปยุตฺตทุก  ๔. สงฺกิเลสิกสงฺกิลิฏฺ ทุก   
๕. สงฺกิเลสิกกิเลสสมฺปยุตฺตทุก  ๖. สงฺกิเลสิกกิเลสทุก  ๗. สงฺกิลิฏฺ กิเลสทุก   ๘. กิเลสสมฺปยุตฺตกิเลสทุก 
 

๕. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในข้อต่อไปน้ี ? 46/1ส  
ก. โน  อาสวา  ธมฺมา  สาสวาปิ. ข. วิชฺชูปมา  ธมฺมา ค. วชิรูปมา  ธมฺมา  

ตอบ ก. โน อาสวา ธมฺมา สาสวาปิ สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะ  แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ มีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  โลกียจิต ๘๑  เจตสิก  ๔๙  (เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓)  รูป  ๒๘ 

ข. วิชฺชูปมา  ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เปรียบเสมือนสายฟ้าแลบมีอยู่   
องค์ธรรมได้แก่  ปัญญาเจตสิกที่ในมัคคจิตเบื้องต่ า ๓ 

ค. วชิรูปมา  ธมฺมา  สภาวธรรมทั้งหลายที่เปรียบเสมือนฟ้าผ่ามีอยู่   
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องค์ธรรมได้แก่  ปัญญาเจตสิกที่ในอรหัตตมัคคจิต ๑ 
 

๕. ก. วิชฺชาภาคิโน ธมมฺา.  แปลว่าอย่างไร องค์ธรรมได้แก่อะไร? 47/2ส(5ข), 49/1ส 

๕. ข. วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา  แปลว่าอย่างไร และวิชชา ๘ มีอะไรบา้ง? 51/2ส  
ตอบ ก.(ข) วิชฺชาภาคิโน  ธมฺมา. แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงวิชชา ๘ ด้วยอ านาจแห่งการประกอบ หรือที่

เป็นส่วนแห่งวิชชา ๘ มีอยู่   
[47/2ส(5ข), 49/1ส] องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลญาณสัมปยตุตจิต ๔ มหากริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  อภิญญา

จิต ๒  อรหัตตมคัคจติ ๑  เจตสิก ๓๗ (เว้นปัญญา) ที่ประกอบด้วยวิชชา ๘ คือ วิปัสสนาญาณ มโนมยทิธิญาณ อิทธิ
วิธญาณ  ปรจิตตวิชชานนญาณ   ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ  ทิพพจกัขุญาณ   ทิพพโสตญาณ  อาสวักขยญาณ 

[51/2ส] และ วิชชา ๘  มี ดังนี้ คือ วิปัสสนาญาณ มโนมยิทธิญาณ อิทธิวิธญาณ ปรจิตตวิชชานนญาณ ปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ ทิพพจักขุญาณ ทิพพโสตญาณ  อาสวักขยญาณ. 
 

๕. ข. ให้แปลและแสดงองค์ธรรมในบาลี ดังต่อไปน้ี ? 48/2ส 

วิชฺชูปมา  ธมฺมา  และ  อวิชฺชา  จ  อตฺถิ 
ตอบ ข. แปลและแสดงองค์ธรรมในบาลี ดังต่อไปนี้ มีดังนี้ คือ 
 วิชฺชูปมา  ธมฺมา. สภาวธรรมทั้งหลายที่เปรียบเสมือนสายฟ้าแลบมีอยู่   

องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่ในมัคคจิตเบื้องต่ า ๓   
อวิชฺชา  จ  อตฺถิ. สภาวธรรมที่ไม่รู้ในอริยสัจจะ ๔ หรือ ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้และรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้มีอยู่    

องค์ธรรม ได้แก่ โมหเจตสิก. 
 

๕. จงแปลและแสดงองค์ธรรมในทุกะต่อไปน้ี? 45/2ส 
ก. วิชฺชูปมทุก ฯ ข. กณฺหทุก  ฯ 

ตอบ ก. ปฐมบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่เปรยีบเสมือนสายฟ้าแลบมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิกทีใ่นมคัคจิต
เบื้องต่ า ๓ 

ทุติยบท สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ปรยีบเสมือนฟ้าผ่ามีอยู่ องค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกทีใ่นอรหตัตมัคคจิต ๑  
ข. ปฐมบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพด า  หรือทีเ่ป็นเหตุแห่งธรรมฝ่ายด าคือการที่ได้รับความล าบากในอบายภูมิ

และไม่มีบุญมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗   
ทุติยบท  สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพขาว  หรือทีเ่ป็นเหตุแห่งธรรมฝ่ายขาวคือ การที่ได้รับความสุขในสุคติภูมิ

และการมีบุญมีอยู่  องค์ธรรมได้แก่ กศุลจิต ๒๑  เจตสิก  ๓๘ 
 

๕. ข. จงแปลและแสดงองค์ธรรมใน กณฺหทุก ? 49/2ส ในบทต่อไปน้ี กณฺหา ธมฺมา และ สุกฺกา ธมฺมา? 45/1 
ตอบ  (49/2ส) ข. แปลและแสดงองค์ธรรมในกณฺหทุก (45/1ส) ข. แปลและแสดงองค์ธรรมในบทต่อไปนี ้
(ปฐมบท) กณฺหา ธมฺมา แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพด า หรือ ที่เป็นเหตุ แห่งองค์ธรรมฝ่ายด า คือ การได้รับ

ความล าบากในอบายทุกข์ และไม่มีบุญ  มีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 
(ทุติยบท) สุกฺกา ธมฺมา แปลว่า สภาวธรรมทั้งหหลายที่มีสภาพขาวหรือที่เป็นเหตุแห่งธรรมฝ่ายขาว คือ การที่ได้รับ

ความสุขในสุคติภูมิและการมีบุญ มีอยู่.  องค์ธรรม ได้แก่  กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘. 
 

๕. ก. จงจ าแนกปรมัตถ์โดย(บท) พาล และปณฺฑิต กับ กณฺห และ สุกฺก? 43/2ส, 44/2ส, 46/2ส(5ข), 50/1ส, 
51/1ส, 52/1ส.  
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ตอบ ข. จ าแนกองค์ธรรมปรมัตถ์โดยบท  พาล  และปณฺฑิต  กับกณฺห และสุกฺก  
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  เปน็ พาล และ กณหฺ   
กุศลจิต ๒๑  เจตสิก ๓๘  เป็น ปณฺฑิต และ สุกกฺ 

 

๕. ข. ตปนิยา ธมมฺา  แปลวา่ อยา่งไร  องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 51/1ส, 52/1ส.  
ตอบ ข. ตปนิยา ธมฺมา แปลว่า สภาวธรรมทั้งหลายที่ท าสัตว์ให้เร่าร้อนและมีความล าบากทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามีอยู่.  

องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗ 
 

๕. ข. ในสมาคมแห่งหน่ึงผู้มีหน้าท่ีปฏิคมได้ต้อนรับแขกดว้ยกิริยาอ่อนน้อม พร้อมท้ังกล่าวค าสวสัดีและ
เลี้ยงเคร่ืองดื่มหลังจากน้ันได้แนะน าธรรมให้เขา้ใจ อยากทราบวา่ความเป็นไปดังกลา่วแล้วอาศัย จิต  
เจตสกิ  ประเภทไหน ? ให้วินิจฉัยโดยยกทุกะขึ้นแสดง ? 44/1ส 

ตอบ ข. ความเปน็ไปดังกล่าวแล้ว อาศัยมหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  เจตสกิ ๓๘  ในขณะที่กล่าววาจาสุภาพ
อ่อนหวาน และในขณะต้อนรับ  ขอยก  สาขลฺยทุก  เป็นเครื่องวินิจฉัย 
 

๕. ให้แปลและแสดงองค์ธรรม ใน วิชฺชาภาคีทุก. และอสนฺตุฏฺ ตากุสลธมมฺทุก ?56/1ส 
ตอบ แปลและแสดงองค์ธรรม ใน วิชฺชาภาคีทกุ. ดังต่อไปนี ้
ปฐมบท.  สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ข้าถึง วิชชา ๘  ด้วยอ านาจแห่งการประกอบหรือทีเ่ป็นส่วนแห่งวชิชา ๘  มีอยู่. 

องค์ธรรมได้แก่ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔  มหากริยาญาณสัมปยตุตจติ ๔  อภิญญาจิต ๒   อรหัตต
มัคคจิต ๑  เจตสิก ๓๗ (เว้นปญัญา)  ที่ประกอบด้วยวชิชา ๘ คือ วิปัสสนาญาณ  มโนมยิทธญิาณ  อิทธิวิธ-
ญาณ  ปรจติตวิชชานนญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ทิพพจกัขุญาณ  ทพิพโสตญาณ  อาสวักขยญาณ 

ทุติยบท  สภาวธรรมทั้งหลาย ทีเ่ข้าถึงอวิชชาทั้ง ๔  อันมีสภาพปกปิดสัจจะ ๔  ด้วยอ านาจแหง่การประกอบหรอืที่
เป็นส่วนแห่งอวิชชา ๔ มีอยู่.  องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจติ ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหะ)    

และอสนฺตุฏฺ ตากุสลธมฺมทุก ดังต่อไปนี ้
ปฐมบท  สภาวธรรมที่กระท าบุคคล ใหเ้ป็นผู้ไม่อ่ิมในกุศลธรรม มีอยู่. 

องค์ธรรมได้แก่ กุศลจิต ๒๑   เจตสิก ๓๘ 
ทุติยบท สภาวธรรมที่กระท าบุคคล ให้เปน็ผู้ไม่ท้อถอยในความเพียรเพื่อให้กุศลธรรมเจรญิขึ้น หรือสภาวธรรม ที่

กระท าใหบุ้คคลเป็นผู้ไมท่้อถอยในการเจริญสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มีอยู ่
องค์ธรรมได้แก่  วิริยะเจตสกิ ทีเ่ป็นสัมมาวายามะ ที่ในกุศลจิต ๒๑ 

 

๕. จงจ าแนกปุคคลาธิษฐานเหลา่น้ีโดยธรรมาธิษฐานดังต่อไปน้ี ?  
๑. ผู้ท่ีไม่ส ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ? 48/2ส(5ข), 54/1ส, 54/2ส, 55/1ส  
๒. ผู้ท่ีเป็นคนไม่ประมาท ? 48/2ส(5ข), 48/2ส(5ข), 54/1ส, 54/2ส, 55/1ส  
๓. ผู้ท่ีรู้จักประมาณในการบริโภค ? 48/2ส(5ข), 54/1ส, 54/2ส, 55/1ส  
๔. ผู้ท่ีไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ? 48/2ส(5ข), 54/1ส, 55/1ส  
๕. ผู้ไม่เฉลยีวฉลาด ? 48/2ส(5ข), 54/1ส, 54/2, 55/1ส  

ตอบ จ าแนกปคุคลาธิษฐานเหล่านี้  โดยธรรมาธิษฐานดงันี้ 
๑. ได้แก่  โลภมูลจิต ๘  โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๖  
๒. ได้แก่  สติเจตสิก 
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๓. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘ มหากริยาจติ ๘ เจตสกิ ๓๓ (เว้นวิรตี  อัปปมัญญา)ในขณะที่รู้จักประมาณในการบริโภค 
ง. ได้แก่  มหากุศลจิต ๘, มหากรยิาจิต ๘ ในขณะที่รูจ้ักประมาณในการบริโภค, เจตสกิ ๓๓ (เว้นวิรตี, อัปปมัญญา) 
๔. ได้แก่  โลภมูลจิต ๘  โมหมูลจิต ๒ เจตสกิ ๒๓ 
๕. ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  ทีเ่ป็นปฏิปักษ์ต่อปญัญา.  
 

๕. ข. จงแสดงองค์ธรรมดังต่อไปน้ี? 49/1ส 

๑. ผู้ท่ีมีความส ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ? 49/1ส  ๒. ผู้ขาดสติหรือหลงลืมสติ ? 49/1ส 

๓. ผู้ท่ีเฉลียวฉลาด ? 49/1ส  ๔. ผู้ท่ีเป็นคนไม่ประมาท ? 49/1ส 

ตอบ ข. แสดงองค์ธรรมดังนี้ 
๑. ผู้ที่มีความส ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖  ได้แก่  มหากุศลจิต ๘  มหากริยาจิต ๘  โลกุตตรจิต ๘ เจตสิก ๓๘ 
๒. ผู้ขาดสติหรือ หลงลืมสติ   ได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗  ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสติ 
๓. ผู้ที่เฉลียวฉลาด  ได้แก่  ปัญญา  เจตสิก 
๔. ผู้ที่เป็นคนไม่ประมาท  ได้แก่  สติเจตสิก 

 

๕. การบริบูรณด์้วยศลี การบกพร่องดว้ยศีล ความเห็นถูกต้อง ความเห็นผิดเหล่าน้ี เมื่อยกองค์ธรรมแล้ว
ได้แก่อะไรให้แสดงโดยเฉพาะ ๆ ? 53/2ส 

ตอบ การบริบูรณ์ด้วยศีล   องค์ธรรมได้แก่  มหากุศลจติ ๘  มหากรยิาจิต ๘  เจตสิก ๓๘ 

การบกพร่องด้วยศีล   องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๗ 

ความเห็นถูกต้อง   องค์ธรรมได้แก่  ปัญญาเจตสกิ 

ความเห็นผดิ   องค์ธรรมได้แก่  ทิฏฐิเจตสิก 
 

๕. ให้แสดงความตา่งกันระหวา่งสีลสมฺปทากบัสลีวิสุทฺธิ? 50/2ส, และทิฏฺ สมปฺทา กับทิฏฺ วิสุทฺธิ? 52/2ส, 55/2ส. 
ตอบ ความต่างกันมีดังนี้  คือ 

สีลสมฺปทา นั้น  คือ ความบริบูรณ์แห่งศีล   ได้แก่  มหากุศลจติ ๘  มหากรยิาจิต ๘  เจตสิก ๓๘ 
ส่วน สีลวิสุทฺธิ  นั้น    คือ ความบริสุทธิเ์ป็นพเิศษแห่งศีล  ได้แก่  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก  ๓๖ 

(52/2ส) ทิฏฺ สมฺปทา  คือ ความบริบูรณ์แห่งปญัญา  ได้แก่  ปัญญาเจตสกิ คือ สัมมาทิฏฐ ิ
(52/2ส) ส่วนทิฏฺ วิสุทฺธินั้น  คือ ความบริสุทธิ์เป็นพเิศษแห่งความเห็น ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่เปน็กัมมสกตาญาณ 

และวิปัสสนาญาณที่เรียกว่า  สัจจานุโลมิกญาณ  มัคคญาณ  ผลญาณ  
 

๕. ให้แสดงองค์ธรรมท่ีเกีย่วกบัความเห็นความเขา้ใจของบุคคลต่อไปน้ี? 53/1ส. 
ก. ความรู้ความจ าตา่งๆ ส าเร็จได้โดยอาศยั มันสมองเป็นเหต ุ
ข. ความรู้ความจ าตา่งๆ ส าเร็จได้โดยอาศัย นามธรรมท่ีอาศัยหัวใจ เกดิเป็นเหตุ ไม่ใชม่ันสมอง เป็นเหตุ 

ตอบ  แสดงองค์ธรรมดังต่อไปนี ้
ก. องค์ธรรมได้แก่  ทิฏฐิเจตสิก  ที่เรียกว่า ทิฎฐิวิปัตต ิ
ข. องค์ธรรมได้แก่  ปัญญาเจตสิก  ที่เรียกว่า ฐานกุสลตา และ อฐานกุสลตา 

 

๕. ข. ในทุกะท้ัง ๔๒ น้ัน แม้ว่า ความหมายจะต่างกันก็ตาม แต่องค์ธรรมปรมัตถ์และท่ีตั้งเหมือนกัน มี่กี่
ทุกะ คืออะไรบ้าง ? 47/1ส 

ตอบ  ข. ในทุกะทั้ง ๔๒ นั้น แม้ว่าความหมายจะต่างกันก็ตาม แต่องค์ธรรมปรมัตถ์และที่ตั้งเหมือนกันมี ๑๔ ทุกะ คือ  
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พาลทุก  กณฺหทุก  ตปนียทุก   รวม ๓  ทุกะนี้   องค์ธรรมเหมือนกัน   
อธิวจนทุก  นิรุตฺติทุก   ปญฺ ตฺติทุก   รวม ๓  ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน    
ภวทิฏฺ ทุก   สสฺสตทิฏฺฐิทุก   อนฺตวาทิฏฺ ทุก  ปุพฺพนฺตานุทิฏฺ ทุก   รวม ๔ ทุกะนี้   องค์ธรรมเหมือนกัน   
อาปตฺติกุสลตาทุก  สมาปตฺติกุสลตาทุก    รวม ๒ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน   
ธาตุกุสลตาทุก  อายตนกุสลตาทุก    รวม ๒ ทุกะนี้  องค์ธรรมเหมือนกัน 

***************************** 
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