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เฉลยข้อสอบข้อเขียนพระอภิธรรม  ภาคเรียนท่ี ๒ ปกีารศกึษา  ๒๕๔๓-๒๕๕๔ 

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สอบวันแรก......ท่ี.......ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓-๒๕๕๔ 
วิชา : ปฏิจจสมุปบาท  ปัฏฐาน  บัญญตัิ   ๗ ข้อ  ๗๐ คะแนน    เวลา ๔ ช.ม. (วันแรก) 

 

ข้อ ๑  

๑.  ก. จงแสดงคาถาปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์ทั้งบาลีและค าแปล ? 48  
๑.  ก. จงแสดงคาถาดังต่อไปน้ี เยส  สงฺขตธมฺมาน  ฯลฯ ปวกฺขามิ  ยถารห  ? 39  
ตอบ  ก. แสดงคาถาปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์  ทั้งบาลีและค าแปลดังนี้  

เยส   สงฺขตธมฺมาน    เย   ธมฺมา  ปจฺจยา   ยถา   
ต   วิภาคมิเหทานิ ปวกฺขามิ  ยถารห . 

ธรรมทั้งหลายเหล่าใด คือ สังขตธรรม อสังขตธรรม และบัญญัติธรรม  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ ปัจจยุป
บันธรรมเหล่าใด คือ สังขตธรรม  โดยอาการต่างๆ มีเหตุสัตติ อารัมมณสัตติเป็นต้น  บัดนี้ ในปัจจยสังคหะนี้ 
ข้าพเจ้าจะแสดงซึ่งประเภทต่างๆ กัน  แห่งอ านาจการอุปการะของปัจจัย และปัจจยุปบันเหล่านั้น ตามสมควร 
๑. จงแปลคาถาดังต่อไปน้ี? 45  

ก.  เยส  สงฺขตธมฺมาน  เย  ธมฺมา  ปจฺจยา  ยถา 
ต   วิภาคมิเหทานิ ปวกฺขามิ  ยถารห  

ข. (42) อตีเต  เหตโว  ปญฺจ อิทานิ  ผลปญฺจก   
อิทานิ  เหตโว  ปญฺจ อายตึ  ผลปญฺจกนฺต ิ
วีสตาการา  ติสนฺธ ิ จตุสงฺเขปา  จ  ภวนฺติ ฯ 

ตอบ แปลคาถาดังนี ้ ก. ธรรมทั้งหลายเหล่าใด      
ข. อาการ ๒๐  สันธิ ๓  สังเขป ๔  จึงเป็นไปดังนี้  

เหตุในอดีตภพ  มี ๕ คือ อวิชชา  สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน  กัมมภวะ 
ผลในปัจจุบันภพ  มี ๕ คือ วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
เหตุในปัจจุบันภพ  มี ๕ คือ ตัณหา  อุปาทาน  กัมมภวะ  อวิชชา  สังขาร 
ผลในอนาคตภาพ  มี ๕ คือ วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 

๑. ปฏิจจสมุปบาทพระบาลีท่ียกมาน้ี แปลเป็นไทยวา่อย่างไร ?  
 ตตฺถ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  (สมฺภวนฺติ) ? 52(1ค) 
 ตตฺถ อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจจฺยา วิญฺ าณ  ฯลฯ ภวปจฺจยา ชาต ิ ชาตปิจจฺยา ชรามรณ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตสสฺ เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตตี?ิ 49 
 ตตฺถ  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าน   วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ ฯลฯ ภวปจฺจยา 
ชาติ  ชาตปิจฺจยา ชรามรณ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส  
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตตี?ิ 53 
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าณ , ฯลฯ ภวปจฺจยา ชาติ,  ชาติปจจฺยา ชรามรณ ,  

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺติ,  เอวเมตสฺส  เกวลสสฺ  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ.? 50 
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ตอบ (49, 52, 50) แปลว่า ในนัยทัง้ ๒ นั้น ความเป็นไปแห่งปัจจัยธรรมและปจัจยุปบนัธรรม โดยนัย

แห่งปฎิจจสมุปบาท คือ  
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร ธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ ปรากฏเกดิขึ้น เพราะอาศัย

อวิชชา คือ ความไม่รู้ในสัจจะ ๔  ความไม่รู้ในปุพพันตะ ๑  ความไม่รู้ในอปรันตะ ๑  ความไม่รู้ในปุพพันตาปรันตะ ๑  
ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท ๑  รวม ๘ ประการนีเ้ป็นเหต ุ

วิญญาณ คือ โลกียวิปากจิต ๓๒  ปรากฏเกิดขึน้เพราะอาศัยสังขาร ๓  เปน็เหต ุ
(53) นามรูป คือ เจตสกิที่ประกอบกับโลกยีวิบากและกมัมชรูป ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณ คือ 

กุศล อกุศล (กัมมวิญญาณ) ทีใ่นภพก่อนๆ  และวิปากวิญญาณทีใ่นภพนีเ้ปน็เหตุ ฯลฯ 
ชาติ คือ ความเกิดขึน้แห่งโลกยีวิปากจิต เจตสิก และกัมมชรูป ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยกัมมภวะเป็นเหต ุ
ชราความแก่  มรณะความตาย  และโสกะความเศร้าโศก  ปริเทวะการร้องไห้ร าพัน  ทุกขะความทกุข์กาย  

โทมนัสสะความทกุข์ใจ  อุปายาสะความคับแค้นใจ  ทั้ง ๗ นี้ ปรากฏเกิดขึน้เพราะอาศัยชาตเิป็นเหตุ 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆ  ทั้งปวงนีเ้พราะอาศัยปจัจยัต่างๆ  มีอวิชชาเป็นตน้  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 

๑. จงแปลบาลีปฏิจจสมุปบาท ดังต่อไปน้ี? 44, 54(1ก)  
เวทนาปจจฺยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน   อุปาทานปจฺจยา ภโว  ภวปจฺจยา ชาติ ชาตปิจฺจยา  ชรา
มรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสสฺุปายาสา  สมฺภวนฺต ิ เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ 
ตอบ ก.  แปลบาลีปฏิจจสมุปบาท ดังนี้  

ตัณหา ๖  หรือว่าโดยพิสดาร ๑๐๘  มีรูปตัณหาเป็นต้น ปรากฏเกิดขึ้น เพราะอาศัยเวทนา ๖ เป็นเหตุ   
อุปาทาน ๔ มีกามุปาทานเป็นต้น ปรากฏเกิดขึ้น เพราะอาศัยตัณหา ๖ หรือ ๑๐๘ เป็นเหตุ   
ภวะ คือ กัมมภวะ และอุปปัตติภวะ ทั้ง ๒ ปรากฏเกิดขึ้น เพราะอาศัยอุปาทาน ๔ เป็นเหตุ   
ชาติ คือ    เป็นเหตุ / ชรา มรณะ และโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาสะทั้ง ๗ นี้   เป็นเหตุ  เป็น

เหตุ / ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆ ทั้งปวงนี้ เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆ มีอวิชชาเป็นต้น  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 
๑. องค์ปฏิจจสมุปบาทมีเท่าไร คืออะไรบ้าง? ให้จ าแนกองค์ปฏิจจสมุปบาทเหล่าน้ัน โดยกาลท้ัง ๓ ? 

36(1ค), 43, 49(2ค), 54(1ข)  
ตอบ องค์ปฏิจจสมุปบาทมี ๑๒ คือ ๑. อวิชชา  ๒. สังขาร  ๓. วิญญาณ   ๔. นามรูป   ๕. สฬายตนะ  ๖. ผัสสะ  

๗. เวทนา  ๘. ตัณหา  ๙. อุปาทาน  ๑๐. ภวะ    ๑๑. ชาติ    ๑๒. ชรามรณะ 
(43) จ าแนกองค์ปฏิจจสมุปบาท โดยกาล ๓ ดังนี้คือ  

อวิชชา และสังขาร ทั้ง ๒  นี้  เป็นอตีตกาล  คือ เป็นธรรมที่เกิดในภพก่อนๆ  
ชาติ ชรามรณะ ทั้ง ๒ (หรือ ๓) นี้  เป็นอนาคตกาล  คือ เป็นธรรมที่เกิดในภพหน้า  
องค์ธรรม ๘ ที่อยู่ตรงกลาง คือ  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน กัมมภวะ เหล่านี้ 

เป็นปัจจุบันกาล  คือ เป็นธรรมที่เกิดในภพนี้ 

๑. ปฏิจจสมุปบาท (กล่าวโดยองค์ มี ๑๒ แต่) เมื่อแสดงโดยประเภทหรืออาการมีมากถึง ๒๐ น้ันแสดง
การนับสงเคราะห์อย่างไร  และประเภทหรืออาการ  ๒๐ น้ันได้แก่อะไรบ้าง? 36(2), 47 

ตอบ ปฏิจจสมุปบาท (กล่าวโดยองค์ มี ๑๒ แต)่ เมื่อแสดงโดยประเภทหรืออาการมีมากถงึ ๒๐ นัน้แสดงการนับ
สงเคราะห์ดงันี ้ ส าหรับในอัทธา ๓ นัน้  

โดยยก อวิชชาและสังขารข้ึนแสดงแล้ว แม้ตัณหา อุปาทาน กัมมภวะ ทั้ง ๓ นี้ ก็พึงนบัเข้าในอดีตอัทธาด้วย  
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โดยการยก ตัณหา อุปาทาน กัมมภวะ ขึ้นแสดงแล้ว อวิชชา สังขารทั้งสองนี้ ก็พึงนับเข้าในปจัจบุันอธัทธา ด้วย

เหมือนกัน  
โดยการยก ชาติ ชรา มรณะ ขึ้นแสดงแล้ว ผลทั้ง ๕ อย่าง อันได้แก่ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ก็

พึงนับเข้าในอนาคตอัทธาด้วย  
ฉะนั้น ประเภทหรืออาการ ๒๐ จงึเปน็ไปดังนี ้

เหตุในอดีตภพ  มี ๕ คือ อวิชชา  สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน  กัมมภวะ 
ผลในปัจจุบันภพ  มี ๕ คือ วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 
เหตุในปัจจุบันภพ  มี ๕ คือ ตัณหา  อุปาทาน  กัมมภวะ  อวิชชา  สังขาร 
ผลในอนาคตภาพ  มี ๕ คือ วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  

๒. ก. องค์ปฏิจจสมปุบาทมเีท่าไร? คืออะไรบ้าง? ให้จ าแนกองค์ปฏจิจสมุปบาทเหล่าน้ี โดยอาการ หรือ
ประเภท ๒๐ ? 46, 51   

ตอบ  ก. องค์ปฏิจจสมุปบาทมี ๑๒ คือ ๑. อวิชชา      ๑๒. ชรามรณะ 
จ าแนกองค์ปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้  โดยอาการ หรือประเภท ๒๐   ดังนี้  คือ     

๒. ค. จงจ าแนกปฏิจจสมุปบาท ท่ีว่าโดยประเภท ๑๘ ว่ามีอย่างละเท่าไร? คืออะไรบ้าง? ดังต่อไปน้ี?  
๑. เป็นปัจจัยได้ แต่เป็นปัจจยุปบันไม่ได้ ๒. เป็นปัจจยุปบันได้ แต่เป็นปัจจัยไม่ได้ 
๓. เป็นปัจจัย และปัจจยุปบันได้ท้ัง ๒ ๔. เป็นปัจจัย และปัจจยุปบันไม่ได้ท้ัง ๒? 48, 45(2ก) 

ตอบ ค. ๑. เป็นปัจจัยได้  แต่เป็นปัจจยุปบันไม่ได้ มี ๑ คือ   อวิชชา 
๒. เป็นปัจจยุปบันได้  แต่เป็นปัจจัยไม่ได้ มี ๗ คือ  ๑) ชรา  ๒) มรณะ  ๓) โสกะ  ๔) ปริเทวะ ๕) ทุกขะ  

๖)โทมนัสสะ  ๗)อุปายาสะ 
๓. เป็นปัจจัย และปัจจยุปบันได้ทั้ง ๒ มี ๑๐ คือ  ๑)สังขาร  ๒)วิญญาณ  ๓)นามรูป  ๔)สฬายตนะ  ๕)ผัสสะ  

๖)เวทนา  ๗)ตัณหา   ๘)อุปาทาน  ๙)ภวะ      ๑๐)ชาติ 
๔. เป็นปัจจัย  และปัจจยุปบันไม่ได้ทั้ง ๒ ไม่ม ี

๑.  ก. ปฏจิจสมุปบาท หมายความว่าอย่างไร ? 51  
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่า ธรรมที่เป็นเหตุ ทีท่ าใหผ้ลธรรมเกิดขึ้นสม่ าเสมอพร้อมกัน โดยอาศัย

ความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยที่เกีย่วเนื่องกับเหตนุั้นๆ  

๑.  ข. ปัจจยสังคหะ หมายความว่าอย่างไร ? 48 

ตอบ ข. ปัจจยสังคหะ หมายความว่า การรวบรวมธรรมที่เป็นปัจจัยและปัจจยุปบัน ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท 
และปัฏฐานทั้งหมดอยู่ในปริจเฉท (ที่ ๘) นี้ 

ข้อ ๒  

๒. จากการศกึษาในปฏิจจสมปุบาทมาแล้ว จงตอบค าถามดังต่อไปน้ี? 49 

ก. ปริจเฉทท่ี ๘  มีชื่อว่าอยา่งไร ท่ีมีชื่อเช่นน้ัน เพราะเหตุไร? 36(1ก), 49, 52(1ก) 
ข. ธรรมท่ีเป็นปัจจัย (ท่ีแสดง) ในปฏิจจสมุปบาทและ (ใน)ปฏัฐาน น้ัน ต่างกันอยา่งไร? 49 

๑. ข. ธรรมท่ีเป็นปัจจัย และปัจจยุปบัน ในปฏิจจสมุปบาท และปัฏฐานน้ัน ได้แก่อะไร? 51  
๑. ค. ธรรมท่ีเป็นปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และปัฏฐานน้ันได้แก่อะไร ? 48  
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ตอบ ก. ปริจเฉท ๘ ที่ชื่อว่า ปจัจยสังคหะนัน้ เพราะพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงรวบรวมธรรมที่เป็นปจัจยั 
และปัจจยุปบนั ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท และนัยแห่งปฏัฐานทั้งหมดอยู่ในปริจเฉทนี้ ฉะนั้น ปริจเฉท ๘ นี้จึงชื่อ
ว่า ปัจจยสังคหะ 

ข. ธรรมที่เป็นปัจจัยที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทนั้น เปน็ปรมัตถ์ล้วนๆ ไม่มีบัญญัติเข้าเจือปนด้วยเลย  
ส่วนธรรมที่เป็นปจัจยัที่แสดงในปัฏฐานนัน้ มีทั้งปรมตัถ์และบัญญตัิ  

(49) ด้วยเหตุนี้ พระอนุรทุธาจารย์ จึงได้แสดงบญัญัตติ่างๆ ไว้ในสุดท้ายแหง่ปริจเฉทนี ้
(49, 51) ส าหรับธรรมทีเ่ป็นปัจจยุปบันนัน้  เปน็ปรมัตถ์โดยส่วนเดยีว ทั้ง ๒ นัย 

๒. ก ค าว่า ปัจจัย กับค าว่า ปัจจยุปบัน หมายความว่าอย่างไร? 36(1ข), 42(1ข), 46, 48 

 ข. ค าว่า ปัจจยา แปลว่าอะไร? มีกี่อย่าง?  คืออะไรบ้าง? 48 

ตอบ ก. ค าว่า ปัจจยะ  หรือ  ปัจจัย  นั้น  หมายความว่า เป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุนั้นๆ  
ค าว่า ปัจจยุปบัน   หมายความว่า  เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้นๆ  

สรุปความว่า ปัจจยั ได้แก่ ธรรมที่เป็นเหตุ    ปัจจยปุบัน ได้แก่ ธรรมที่เป็นผล 
 ข. ค าว่าปัจจยา  แปลว่า  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะ  (อุปการกา)  การช่วยอุปการะมี ๒ อย่าง คือ  
๑. ช่วยอุปการะแก่ปัจจยุปบันธรรมที่ยังไม่เกิด  ให้เกิดขึ้น อย่างหนึ่ง 
๒. ช่วยอุปการะแก่ปัจจยุปบันธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้ตั้งมั่นและเจริญขึ้น อย่างหนึ่ง 

๒. ข. ปัจจัยแปลว่าอย่างไร? หมายความวา่อยา่งไร? และปัจจยปุบัน หมายความวา่อยา่งไร? 45 

ตอบ ข. ปัจจัย แปลว่า เป็นปัจจัยช่วยอุปการะ หรือ ธรรมทีช่่วยอุปการะ หมายความว่า เปน็เหตุของผลที่
เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุนั้นๆ  และ ปัจจยุปบัน หมายความว่า เป็นผลทีเ่กิดขึน้โดยอาศัยธรรมทีเ่ปน็เหตุนัน้ๆ  

สรุปความว่า  ปัจจัย ได้แก่ ธรรมที่เปน็เหตุ      ปัจจยุปบนั ได้แก่ ธรรมที่เปน็ผล 

๑. ข. ปฏิจจสมุปบาทธรรม และปฏิจจสมปุปันนธรรม หมายความวา่อยา่งไร มีจ านวนเท่าไร คือ
อะไรบ้าง? 41(1), 52 

ตอบ  ข. ปฏิจจสมุปบาทธรรม หมายความว่า ธรรมที่เปน็เหตุ มี ๑๑ คือ  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  
สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภวะ  และชาติ 

ปฏิจจสมุปปันนธรรม หมายความว่า ธรรมที่เปน็ผล มี ๑๑  คือ  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  
ผัสสะ เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภวะ  ชาติ  และชรามรณะ  

๒. จงแสดงเหตุผลตามนัยแห่งปฏิจจสมปุบาท มาให้สมบูรณ์?  และวจนัตถะท่ียกมาน้ี  แปลวา่อยา่งไร?  
ปฏิจฺจ สม   สห  จ  อุปปฺชฺชติ  เอตสฺมาติ = ปฏิจฺจสมปฺุปาโท? 52 

ตอบ แสดงเหตุผลตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทนัน้ คือ แสดงแต่เพียงให้รู้ว่า สัตว์ทั้งหลายทีป่รากฏอยู่ในโลกนี ้
ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดมาจากธรรมที่เป็นเหตุทั้งสิ้น ที่จะเกิดขึ้นเองหรือมีผู้สร้างให้เกิด โดยไม่ได้อาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้น 
ย่อมไม่มีเลย  หมายความว่า เมือ่มีเหตุมีปจัจัยครบบริบรูณ์แล้ว ผลย่อมปรากฏขึ้นเป็นธรรมดา แตไ่ม่ได้แสดงถึง
อ านาจของปัจจัยนั้นๆ ว่าการช่วยอุปการะของปัจจัยนั้นๆ เป็นไปโดยอ านาจเหตุบ้าง อารมณ์บ้าง อธิบดีบ้าง เป็นต้น 
 และวจนัตถะที่ยกมานี้ แปลว่า ผลธรรมมีสังขารเป็นต้น เมื่อได้อาศัยการประชุมร่วมกนัแห่งปจัจยัแล้ว 
ย่อมเกิดขึน้สม่ าเสมอพร้อมเพรยีงกนั  เพราะอาศัยเหตุต่างๆ มี อวิชชาเป็นตน้  ฉะนั้น เหตุต่างๆ มีอวิชชา เป็นตน้
เหล่านัน้  จึงชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท  ได้แก่อวิชชาเปน็ต้น  จนถึงชาติ 
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๑. ในปริจเฉทท่ี ๘ น้ี ท่านแสดงการอุปการะไว้กี่นัย คืออะไรบ้าง และนัยน้ันๆ มีความแตกต่างกัน
อย่างไร? 38, 40 

ตอบ ในปรจิเฉทที่ ๘ นี้ ท่านแสดงการอุปการะไว้ ๒ นัย คือ ๑. ปฏิจจสมุปบาทนยั  ๒. ปํฏฐานนัย  
และนัยทั้ง ๒ นั้น มีความแตกต่างกนัดังนี ้

การแสดงเหตุผล (ของการอุปการะกนั) ตามนัยปฏิจจสมุปบาทนัน้ แสดงแต่เพียงให้รู้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่
ปรากฏอยู่ในโลกนี้ ล้วนแตเ่ป็นผลที่เกิดมาจากธรรมทีเ่ป็นเหตทุั้งสิ้น ที่จะเกิดขึน้เอง หรือมีผู้สร้างใหเ้กิด โดยไม่ได้
อาศัยธรรมที่เปน็เหตุนัน้ย่อมไม่มีเลย หมายความว่า เมื่อมีเหตุมีปจัจยัครบบรบิูรณ์แล้ว ผลย่อมปรากฏขึ้นเป็น
ธรรมดา แต่ไม่ได้แสดงถึงอ านาจของปจัจัยนั้นๆ ว่า การช่วยอุปการะของปจัจัยนั้นๆ เป็นไปโดยอ านาจเหตุบ้าง 
อารมณ์บ้าง อธิบดีบ้าง เปน็ต้น 

ส่วนการแสดงเหตุผล (ของการอุปการะกัน) ตามนัยแห่งปัฏฐานนั้น แสดงให้รู้ว่าสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันตามสมควร ที่ปรากฏขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผล
นั้น ไม่มีเลย และแสดงถึงอ านาจของปัจจัยนั้นๆ ด้วยว่า การอุปการะของปัจจัยนั้นๆ เป็นไปด้วยอ านาจเหตุบ้าง 
อารมณ์บ้าง อธิบดีบ้าง เป็นต้น  

๒ การไม่รู้ตามความเป็นจริงของอวิชชา มกีี่อยา่ง (ประการ) คืออะไรบา้ง? 40, 42  
......ให้ยกบาลีและค าแปลด้วย? 39 (2ก) /......จงบอกพร้อมความหมาย? 46(2ข)  

๓. อวิชชา แปลว่าอย่างไร องค์ธรรมได้แก่อะไร มกีีป่ระการ คืออะไรบ้าง? 36  

ตอบ (36) อวิชชา แปลว่าไม่รู้ หรือ ธรรมชาตทิี่เปน็ไปตรงกนัขา้มกับปัญญา องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก มี ๘ 
ประการ คือ  (39, 40, 46) การไม่รู้ตามความเปน็จริงของอวิชชา มี ๘ อย่าง คือ 
๑. ทุกฺเข อ าณ   ไม่รู้ในทุกข์  
๒. ทุกฺขสมุทเย อ าณ   ไม่รู้เหตุทีท่ าใหเ้กิดทุกข์  
๓. ทุกฺขนิโรเธ อ าณ   ไม่รู้ธรรมอันเป็นทีด่ับแห่งทุกข์  
๔. ทุกฺขนิโรธคามินีปฏปิทาย อ าณ   ไม่รู้หนทางทีใ่หเ้ข้าถึงความดบัทุกข์  
๕. ปุพฺพนฺเต อ าณ   ความไม่รู้ในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นอดีต 
๖. อปรนฺเต อ าณ   ความไม่รู้ในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นอนาคต 
๗. ปุพฺพนฺเต อ าณ   ความไม่รู้ในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นอดีต และ อนาคต  
๘. อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมปฺุปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อ าณ   ความไม่รู้ในรูปนามที่เกดิขึ้นโดยอาศัยมีเหตุให้เกดิ 

ตามในปฏิจจสมุปบาท  

๒. ก. ภัยท้ัง ๔  น้ันคืออะไรบา้ง? 53   
ตอบ  ก. ภัยทัง้ ๔ คือ 

๑. นานาสัตถอุลโลกนภัย  คือ  ยังไม่พ้นจากการเคารพนบัถือศาสดาต่าง ๆ 
๒. วินิปาตภัย  คือ  การไปเกิดในที่ไม่แนน่อน 
๓. อปายภัย  คือ  ยังไม่พ้นจากการไปเกิดในอบายภูม ิ
๔. ทุจริตภัย  คือ  ยังไม่พ้นจากการกระท าอันเป็นทุจริตต่าง ๆ 
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๒. ผู้ท่ีมีอวิชชาหนามาก ผู้ท่ีมีอวิชชาเบาบางแล้ว และผู้ท่ีมีอวิชชาบางท่ีสุดท้ัง ๓ พวกน้ี ได้แก่ บุคคล

ชนิดไหนบ้าง ? 54 

ตอบ    บุคคล ๓ พวกนี้ได้แก ่
 ๑.บุคคลบางพวก ไม่รู้ว่าการกระท าอย่างนี้ดเีปน็กุศล การกระท าอย่างนี้ไม่ดีเป็นอกุศล ด้วยอ านาจแห่ง
อวิชชาที่ปกปิดไว้ไม่ให้รู้  ฉะนั้น บุคคลพวกนีจ้ึงกล้าท าในทุจริตต่างๆ อย่างไม่รู้สึกเกรงกลัวและละอายใจ อวิชชา
ชนิดนี้เปน็อวิชชาที่หนามาก 
 ๒. บุคคลบางพวก รู้ว่าการกระท าอย่างนี้ดเีป็นกุศล อยา่งนี้ไม่ดีเปน็อกุศล  ฉะนั้น บคุคลจ าพวกนีเ้มื่อ
ขณะที่มีอกุศลเกิดขึน้ก็สามารถระงบัได้ไม่ปล่อยให้ล่วงถึงกาย วาจา แล้วเปลี่ยนจิตใจและการกระท านัน้ให้เปน็
กุศลเกดิขึ้น  อวิชชาของบคุคลจ าพวกนี้  จัดว่าเป็นอวิชชาที่บางมากแล้ว 
 ๓. บุคคลที่ส าเรจ็เป็นโสดาบนัสกทาคามี อนาคามีนั้นไดช้ื่อว่าเป็นผูเ้หน็แจ้งในอริยสจั ๔ แล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้ท าลายอวิชชาให้หมดสิน้ไป  อวิชชาของพระอริยบุคคลเหล่านีเ้ปน็อวิชชาที่บางที่สดุ 

๒. อวิชชา ตามวจนัตถะมีความหมายหลายอย่าง เช่น ธรรมชาติท่ีเป็นไปตรงกันข้ามกับปัญญา 
ธรรมชาติท่ีย่อมได้ทุจริตท่ีไม่ควรได้ เป็นต้น เมื่อสรุปความแล้ว หมายความว่าอย่างไร และอวิชชา 
เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อปุญญาภิสังขารน้ันได้อ านาจปัจจัยเท่าไร คืออะไรบ้าง? 44   

๒. อวิชชาท้ังหมดน้ี สรุปความหมายอย่างไร สังขารในปฏิจจสมุปบาทน้ัน หมายความว่าอย่างไร และ
อวิชชา เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อปุญญาภิสังขารน้ันได้อ านาจปัจจัยเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 38   

ตอบ อวิชชา เมื่อสรุปความแล้ว  หมายความว่า  การไม่รู้ตามความเป็นจริงที่ควรรู้ รู้แต่สิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริงที่ไม่ควรรู้  [(38) สังขารในปฏิจจสมุปบาทนั้น หมายความว่า ธรรมที่ปรุงแต่งให้ผลธรรมเกิดขึ้น]  
 และ อวิชชา เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ อปุญญาสังขารนั้น ได้อ านาจปัจจัย ๑๕ ปัจจัย คือ   
  ๑. เหตุปัจจัย   ๒. อารัมมณปัจจัย    ๓. อธิปติปัจจัย (อารัมมณาธิปติปัจจัย)  ๔. อนันตรปัจจัย   
  ๕. สมนันตรปัจจัย   ๖ สหชาตปัจจัย    ๗. อัญญมัญญปัจจัย  ๘. (สหชาต)นิสสยปัจจัย  
  ๙. อุปนิสสยปัจจัย (ทั้ง ๓ ปัจจัย)  ๑๐. อาเสวนปัจจัย ๑๑. สัมปยุตตปัจจัย     ๑๒. อัตถิปัจจัย(สหชาตัตถิปัจจัย)  
๑๓. นัตถิปัจจัย  ๑๔. วิคตปัจจัย  ๑๕. (สหชาต)อวิคตปัจจัย   

๔. ข. อวิชชาเป็นปัจจัยให้อปุญญาภสิังขารท่ีเกิดพรอ้มกันกับตนได้อ านาจปจัจัยเท่าไร คืออะไร? 51 

ตอบ  ข. อวิชชาเป็นปัจจัยให้อปญุญาภิสังขารที่เกิดพร้อมกนักบัตนได้อ านาจได้อ านาจปัจจัย ๗  ปัจจัย คือ  
๑. เหตุปจัจยั ๒. สหชาตปัจจัย ๓. อัญญมัญญปจัจยั ๔. นิสสยปจัจยั (สหชาตนิสสยปจัจัย) 
๕. สัมปยุตตปัจจัย ๖. อัตถิปัจจยั (สหชาตัตถิปจัจัย)  ๗. อวิคตปัจจัย (สหชาตอวิคตปัจจัย) 

๔. ให้แสดงอ านาจปัจจัยท่ีเข้ากันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี?  

ก. อวิชชาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อปุญญาภิสังขาร ท่ีเกิดขึ้นติดต่อกันกับตนโดยไม่มี ระหว่างค่ัน
น้ัน? 48, 52(6ก) ได้อ านาจปัจจัยเท่าไร คืออะไรบ้าง? 46(5ก)  

ตอบ ก. อวิชชาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่อปุญญาภิสังขาร ที่เกิดขึ้นติดต่อกันกับตนโดยไม่มี ระหว่างคั่นนั้นได้
อ านาจปัจจัย ๖ คือ  ๑. อนันตรปัจจัย   ๒. สมนันตรปัจจัย   ๓. อนันตรูปนิสสยปัจจัย   

๔. อาเสวนปัจจัย   ๕. นัตถิปัจจัย  ๖. วิคตปัจจัย 

๓. ค าวา่ สงัขาร หมายความวา่อยา่งไร และสังขารท่ีเป็นผลของอวชิชาน้ัน มเีท่าไร คืออะไรบา้ง ให้แสดง
องค์ธรรมโดยเฉพาะๆ ด้วย ? 39, 52   
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๒. สังขารท่ีเป็นผลของอวิชชามีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย และองค์ธรรม

โดยเฉพาะๆ? 41,.47  
ตอบ (52) สังขาร หมายความว่า ธรรมทีป่รุงแต่งให้ผลธรรมเกิดขึ้น / สังขารทีเ่ปน็ผลของอวิชชานัน้ มี ๖ อย่าง คือ 
๑. ปุญญาภิสังขาร  กุศลเจตนา เป็นผู้ปรุงแตง่โลกียกศุลวิบาก และกุศลกัมมชรูปโดยตรง องค์ธรรมได้แก่ มหา

กุศลเจตนา ๘  รูปาวจรกุศลเจตนา  ๕ 
๒. อปุญญาภิสังขาร  อกุศลเจตนา เป็นผู้ปรงุแต่งอกุศลวิบาก และอกุศลกมัมชรูปโดยตรง องค์ธรรมได้แก ่

อกุศลเจตนา ๑๒     
๓. อาเนญชาภิสังขาร  กุศลเจตนาที่ตั้งมั่นไม่หวัน่ไหว เป็นผูป้รุงแต่งอรูปวิบากโดยตรง องค์ธรรมได้แก่ อรูปาวจร

กุศลเจตนา ๔ 
๔. กายสังขาร  เจตนาทีเ่ป็นผู้ปรุงแต่ง กายทุจริตและกายสุจริตให้ส าเร็จลง องค์ธรรมได้แก่ อกุศลเจตนา ๑๒  

มหากุศลเจตนา ๘  ทีเ่กี่ยวกบัทางกาย 
๕. วจีสังขาร  เจตนาทีเ่ป็นผู้ปรงุแต่ง วจีทจุริตและวจีสุจริตให้ส าเรจ็ลง  องค์ธรรมได้แก่ อกุศลเจตนา ๑๒  

มหากุศลเจตนา ๘  ทีเ่กี่ยวกบัทางวาจา 
๖. จิตตสังขาร  เจตนาทีเ่ปน็ผูป้รุงแต่ง มโนทจุริตและมโนสจุรติให้ส าเรจ็ลง องคธ์รรมได้แก่ อกุศลเจตนา 

๑๒  โลกียกุศลเจตนา ๑๗  ที่เกีย่วกับทางใจ 
๔. จงแสดงอ านาจปัจจยั  ที่เขา้กันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี? 

ง. สังขารท้ัง ๓  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วปิากวิญญาณ ? 45, 53  
๑. สังขาร ๓  เป็นปัจจยัช่วยอุปการะแกว่ิปากจติ? 50(ก-๑) 

ตอบ ง. ได้อ านาจปัจจัย ๒ คือ ๑) ปกตูปนิสสยปจัจยั    ๒) นานักขณกิกัมมปจัจยั 

๒. ข. จงจ าแนกองค์ปฏิจจสมปุปาทโดยสัจจะ (ตามอภิธรรมภาชนียนัย) ? 50 

ตอบ ข. จงจ าแนกองค์ปฏิจจสมุปปาทโดยสัจจะดังนี ้
อวิชชา  สังขาร จัดเป็น สมุทยสัจจะ 
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา จัดเป็น ทกุขสัจจะ 
ตัณหา  อุปทาน  กมัมภวะ   จัดเป็น สมุทยสัจจะ 
อุปปัตติภวะ  ชาติ  ชรา  มรณะ จัดเป็น ทกุขสัจจะ 

ข้อ ๓  

๓. จงแสดงลักขณาทิจตุกกะ (จงแสดงลกัษณะ รส ปจัจุปัฏฐาน ปทัฏฐาน) ของอวิชชา และตัณหา มาให้
ถูกต้อง? 49 / ของอวิชชา และ อุปายาส? 44, 50 / อวิชชา และ กัมมภวะ? 45(3ก) 

ตอบ แสดงลักษณะ  รส  ปัจจุปัฏฐาน   ปทัฏฐาน  ของอวิชชา  ดังนี ้
๑. อ าณลกฺขณา  มีความไม่รู้เป็นลักษณะหรือเปน็ปฏิปักษต์่อปัญญา  เป็นลกัษณะ 
๒. สมฺโมหนรสา  ท าให้ธรรมที่ประกอบกับตนและผูท้ี่โมหะก าลังเกดิอยู่นัน้ มีความหลงหรือมืดมน เปน็กิจ 
๓. ฉาทนปจจฺุปฏฺ านา  เป็นธรรมชาติทีป่กปิดสภาวะที่มีอยูใ่นอารมณน์ั้นๆ เปน็อาการปรากฏ ในปัญญาของ

บัณฑิตทั้งหลาย 
๔. อาสวปทฏฺ านา  มีอาสวะ ๓   เป็นเหตใุกล้ (เว้นตัวเอง)   

ลักขณาทจิตุกกะ ของตัณหา คือ 
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๑. เหตุลกฺขณา  มีการเป็นเหตุของทุกขท์ั้งปวง  เป็นลกัษณะ 
๒. อภินนฺทนรสา  มีความยินดีพอใจในอารมณ์ภูมิและภพ  เป็นกิจ 
๓. อติตฺตภาวปจฺจุปฏฺ านา  มีความไม่อ่ิมในอารมณ์ต่างๆ ของจิต หรือบุคคล เป็นอาการปรากฏ ในปัญญาของ

บัณฑิตทั้งหลาย 
๔. เวทนาปทฏฺ านา  มีเวทนา  เป็นเหตใุกล ้

แสดงลักษณะ  รส  ปัจจุปัฏฐาน   ปทัฏฐาน  ของอุปายาสะ  ดังนี ้
๑. จิตฺตปริทหนลกฺขโณ มีการเผาจิตอย่างหนกั  เป็นลกัษณะ 
๒. นิตฺถนุนรโส   มีการทอดถอนใจ  เป็นกิจ 
๓. วิสาทปจจฺุปฏฺ าโน มีกายและใจขาดก าลังลง  เป็นอาการปรากฏในปญัญาของบัณฑติทั้งหลาย 
๔. หทยวตถฺุปทฏฺ าโน มีหทัยวัตถุ  เป็นเหตใุกล ้

แสดงลักษณะเปน็ต้น ของกัมมภวะ ดังนี ้
๑. กมฺมลกฺขโณ มีความเป็นกรรม  เป็นลกัษณะ 
๒. ภาวนรโส มีการท าใหเ้กิด  เป็นกิจ (กิจจรส) 
๓. กุสลากุสลปจฺจุปฏฺ าโน  มีความเป็นกุศลอกุศล  เป็นอาการปรากฏ ในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลาย 
๔. อุปาทานปทฏฺ าโน มีอุปาทาน  เป็นเหตใุกล ้

๑. ค. จงแสดงประเภทวิญญาณที่เป็นเหตุของนามรูปพร้อมด้วยองค์ธรรม? 51  
ตอบ ค. วิญญาณทีเ่ป็นเหตุให้เกดินามรูปนั้นมี ๒ อย่าง คือ  
๑. วิปากวิญญาณ  องค์ธรรมได้แก่  โลกยีวิปากจติ ๓๒ 
๒. กัมมวิญญาณ   องค์ธรรมได้แก่  อกุศลจิต  มหากุศลจติ  รูปาวจรกุศลจติ  ที่ประกอบกับกศุล อกุศลเจตนา ที่

ในอดีตภพ  

๓. จงจ าแนกกามปฏสินธิวิญญาณ โดยอปุญญาภิสังขาร ปุญญาภสิังขาร คือมหากุศลเจตนา ๘ ให้แสดง
โดยเฉพาะๆ ? 36(4), 51 

ตอบ จ าแนกกามปฏิสนธิวิญญาณ  ดังต่อไปนี ้
๑. อปุญญาภิสังขาร ๑๑ (เว้นอุทธัจจเจตนา) เปน็เหตุ  อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑  เป็นผล ให้ปฏิสนธใิน

อบายภูมิ ๔  เป็นพวกทุคติอเหตกุบุคคล  คือ พวกอบายสตัว์ทั้งหลาย 
๒. ปุญญาภิสังขาร  อันได้แก่ มหากุศลทวเิหตกุโอมกเจตนา ๔ เป็นเหต ุ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ เปน็ผล 

ให้ปฏิสนธใินมนุษยภูมิ ๑  จาตุมหาราชิกาภูมิ ๑  เป็นพวกสุคติอเหตุกบุคคล คือ 
มนุษย์และเทวดาชั้นต่ า  ที่พกิลพิการใบ้  บ้า  บอด  หนวก  เป็นตน้ 

๓. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลทวเิหตุกอุกกัฏฐเจตนา ๔  และตเิหตกุโอมกเจตนา ๔  เปน็เหตุ  มหาวิบาก
ญาณวิปปยุตตจิต ๔  เปน็ผล ให้ปฏิสนธิในมนุษยภูมิ ๑  เทวภูมิ ๖  เป็นพวกทวิเหตุก
บุคคล คือ มนุษย์และเทวดาชั้นกลาง 

๔. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากศุลติเหตุอุกกัฏฐเจตนา ๔  เป็นเหตุ  มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔  เป็นผล 
ให้ปฏิสนธใินมนุษยภูมิ ๑  เทวภูมิ ๖  เป็นพวกติเหตุกบุคคลคือมนุษย์และเทวดาชั้นสูง 
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๔. ให้จ าแนกปฏิสนธิวิญญาณ ๙  คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑  มหาวิบาก ๘  โดยปุญญาภิสังขาร

คือมหากศุลเจตนา ๘  มาโดยเฉพาะ ๆ? 52 

ตอบ ๑. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลทวิเหตุกโอมกเจตนา ๔  เป็นเหตุ อุเบกขาสันตีรณกศุลวิบาก ๑  
เป็นผล ให้ปฏิสนธใินมนุษยภูมิ ๑  จาตมุหาราชกิาภูมิ ๑  เป็นพวกสุคติ อเหตุกบคุคล คือ มนุษย์และเทวดาชั้นต่ า 
ที่พิกลพิการใบ้บ้าบอดหนวก เป็นต้น (หมายถึงว่า เป็นมนษุย์ชัน้ต่ าที่พกิลพิการใบ้บ้าบอดหนวกเป็นตน้ และเป็น
เทวดาชัน้ต่ า ได้แก่ วินิปาตกิอสุรามีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลวัความเป็นอยูก่็ล าบากมาก คล้ายกับพวกเปรต) 
 ๒. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลทวเิหตกุอุกกัฏฐะเจตนา ๔  และติเหตุกโอมกเจตนา ๔ เป็นเหตุ 
มหาวิบากญาณวิปปยตุตจิต ๔  เปน็ผล ให้ปฏิสนธิในมนษุยภูมิ ๑  เทวภูมิ ๖  เปน็พวกทวิเหตกุบุคคล คือ มนุษย์
และเทวดาชัน้กลาง 
 ๓. ปุญญาภิสังขาร อันได้แก่ มหากุศลตเิหตกุอุกกัฏฐะเจตนา ๔  เปน็เหตุ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๔  
เป็นผล ให้ปฏิสนธใินมนุษย์ภูมิ ๑  เทวภูมิ ๖ เปน็พวกตเิหตุกบุคคล คือ มนษุย์และเทวดาชัน้สูง 

๓. จงจ าแนกปวตัตวิิญญาณ ที่เกดิขึ้นโดยอาศัยปุญญาภิสังขาร ๑๓ เป็นเหตุ ? 54 

ตอบ   จ าแนกได้ดังต่อไปนี ้
๑. ปุญญาภิสังขารอันได้แก่มหากุศลเจตนา ๘ เปน็เหต ุ

อเหตุกกุศลวิบาก ๘ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิน่ การรู้รส การถูกต้อง การรับอารมณ์ การไต่สวน
อารมณ์ และการรับอารมณ์ต่อจากชวนะทีด่ีเปน็ผล ในกามภูมิ ๑๑ 

๒. ปุญญาภิสังขารอันได้แก่มหากุศลเจตนา ๘ เปน็เหต ุ
มหาวิบาก ๘ ได้แก่ การรับอารมณต์่อจากชวนะทีด่ีเปน็ผล ในกามสุคติภูมิ ๗ 

๓. ปุญญาภิสังขาร  อันได้แก่มหากศุลเจตนา ๘ เปน็เหต ุ
อเหตุกกุศลวิบาก ๕ ได้แก่ การเห็น การได้ยนิ การรับอารมณ์การไต่สวนอารมณ์ทีด่ีเป็นผล ในรูปภูมิ ๑๕ 

๔. ปุญญาภิสังขารอันได้แก่รูปาวจรกุศลเจตนา ๕ เป็นเหต ุ
รูปาวจรวิบาก ๕ ได้แกก่ารรักษาภพเปน็ผล ในรูปภูมิ ๑๕ 

๒. ข. วิญญาณเป็นปจัจัยอุปการะแก่นามในอรูปภูมิ และปัญจโวการภูม ิแสดงไว้อยา่งไร จงแสดงมาด?ู 53 

ตอบ  ข. วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแกน่ามในอรูปภูม ิ คือ อรูปวิปากจติ ๔  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่
เจตสกิ ๓๐  ทั้งในปฏิสนธิกาล และปวัตตกิาล ในอรูปภูมิ ๔  

วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแกน่ามในปัญจโวการภูมิ คือ ทวิปญัจวิญญาณจิต ๑๐  เปน็ปจัจัย
ช่วยอุปการะแก่สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ในปวัตติกาลเท่านัน้ ในปัญจโวการภูมิ ๒๖  ตามสมควร  

๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี? 54 

ก. ปฏสินธิวิญญาณเป็นปัจจัยชว่ยอุปการะแก่หทยวตัถุ (รูป) ? 40(3ก), 50(7ก-๒), 54 

๓. ข. ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่หทยวัตถุรูปน้ันได้อ านาจปัจจัยเท่าไร คืออะไรบ้าง? 45 

ตอบ ก. ปฏิสนธิวิญญาณเป็นปจัจยัช่วยอปุการะแก่หทยวัตถุรูป ได้อ านาจปัจจัย ๙  คือ  ๑.สหชาตปจัจยั  
๒.อัญญมญัญปจัจยั  ๓.นิสสยปัจจัย (สหชาตนิสสยปจัจยั)  ๔.วิปากปจัจัย ๕. อาหารปจัจัย (นามอาหารปัจจัย)  
๖.อินทริยปจัจยั (สหชาตินทรยิปจัจัย)  ๗.วิปปยุตตปัจจยั (สหชาตวปิปยุตตปัจจัย)  ๘. อัตถิปัจจัย (สหชาตัตถิ
ปัจจยั)  ๙. อวิคตปจัจยั (สหชาตอวิคตปจัจยั) 

๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี?  
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ก. นามคือเอกัคคตาท่ีประกอบกับโลกยีวิบาก เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่มนายตนะ ซ่ึงได้แก่โลกยี

วิบากท่ีเกิดพร้อมกันกับตน? 49 
ข. นามคือ เจตสิกขันธ์ ๓ ท่ีประกอบกับปัญจโวการวิบากเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัญจายตนะ  

ในปวัตติกาลแห่งปัญจโวการภูมิ? 43(4ข), 47(3ข), 48(4ค), 52(6ค) 
ค. รูป คือ หทยวตัถุท่ีเกดิก่อนและก าลังตั้งอยู่ เปน็ปัจจัยช่วยอปุการะแกม่นายตนะซึ่งได้แก่ ปัญจ

โวการวบิาก ๑๘ (เว้นทวิ ๑๐)  ในปวตัตกิาลแห่งปัญจโวการภมู?ิ 49 
ตอบ  
ก. ได้อ านาจปจัจัย ๑๐ คือ  ๑ สหชาตปจัจัย        ๒  อัญญมญัญปจัจยั  ๓.สหชาตนิสสยปจัจัย   ๔ วิปากปัจจัย   

๕ สหชาตินทรยิปัจจัย  ๖  ฌานปจัจยั      ๗.มคัคปจัจัย       ๘.สัมปยุตตปัจจัย  
๙.สหชาตตัถิปจัจยั    ๑๐. สหชาตอวิคตปจัจยั 

ข. นามคือเจตสิกขันธ์ ๓ ที่ประกอบกับปัญจโวการวิบาก เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัญจายตนะ ใน ปวัตติกาล
แห่งปัญจโวการภูมินั้นได้อ านาจปัจจัย ๔ คือ ๑. ปัจฉาชาตปัจจัย 
๒. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย ๓. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย ๔. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย 

ค. ได้อ านาจปัจจัย ๕ คือ  ๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปจัจยั    ๒. วัตถุปุเรชาตปจัจัย   ๓ วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจัจยั  
๔ วัตถุปเุรชาตัตถิปจัจัย           ๕ วัตถุปุเรชาตอวิคตปจัจยั 

๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี? 54 
ข. รูป คือ จกัขายตนะท่ีเกดิก่อนและหลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ มนายตนะ ซ่ึงได้แก ่จักขุ

วิญญาณจิต ๒  ในปวัตติกาล แห่งปัญจโวการภูมิน้ัน? 54 
๔. ข. รูป คือ ปัญจายตนะ ท่ีเกดิก่อนและก าลังตัง้อยู่ เป็นปัจจยัช่วยอุปการะแกม่นายตนะ ซ่ึงได้แก่

ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  ในปวตัตกิาลแห่งปัญจโวการภูม?ิ 53 

๔. ค. จักขายตนะ เป็นปัจจัยชว่ยอุปาการแก่ จักขสุัมผัสสะ? 45  
๓. ก. โสตายตนะ  เป็นปัจจยัช่วยอุปการะแก่โสตสมัผัสสะ? 40(3ก), 50(7ก-๓)  
ตอบ ข. ค. ได้อ านาจปจัจยั ๖ คือ  ๑. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจยั    ๒. วัตถุปเุรชาตปจัจยั    ๓. ปุเรชาตินทริยปจัจยั  
๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจัจัย  ๕.อัตถปิัจจัย (วัตถุปุเรชาตัตถิปจัจัย)  ๖.อวิคตปัจจัย (วัตถุปเุรชาตอวิคตปัจจัย) 
๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี?  

ข. กัมมชโอชา เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ ปัญจายตนะ? 45 

ตอบ ข. ได้อ านาจปัจจัย ๓ คือ  ๑. รูปอาหารปัจจัย  ๒. อัตถิปัจจัย (อาหารัตถิปัจจัย)  
๓.อวิคตปัจจัย (อาหารอวิคตปัจจัย) 

๓. ก. จงจ าแนกผัสสะ  ๖  โดยภูมิ ? 48, 51(2ข)   
ข. จักขุสมัผัสสะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอายตนะกี่อยา่ง คืออะไรบา้ง ให้แสดงองค์ธรรมด้วย? 48 

ตอบ ก. จ าแนกผัสสะ ๖  โดยภูมิ  ดังนี ้
ในกามภูมิ ๑๑   ผัสสะ ๖ ย่อมเกิดขึ้นได้   
ในรูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ)  ผัสสะย่อมเกิดได้ ๓ คือ จักขุสัมผัสสะ  โสตสัมผัสสะ  มโนสัมผัสสะ 
ในอรูปภูมิ ๔   ผัสสะย่อมเกิดได้ ๑ คือ มโนสัมผัสสะ  
ส่วนในอสัญญสัตตภูมินั้น  ผัสสะทั้งหมดย่อมเกิดไม่ได้ เพราะไม่มีอัชฌัตติกายตนะ ๖  เกิดในภูมินี้ 
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ข. จักขุสัมผัสสะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอายตนะ ๔ อย่าง คือ 

๑. จักขายตนะ  ได้แก่  จักขุปสาท  ๓. มนายตนะ ได้แก่  จักขุวิญญาณ 
๒. รูปายตนะ ได้แก่  รูปารมณ์  ๔. ธัมมายตนะ ได้แก่  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นผัสสะ) 

๓. ให้แสดงอ านาจปัจจัย ท่ีเข้ากันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี? 43(4), 47, 53 

ก. ผัสสะท้ัง ๖    เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ เวทนาท้ัง ๖? 43(4), 47,  
ข. จักขุสัมผัสสะ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ จักขุสัมผัสสชาเวทนา? 48, 52(6ข)  
ค. กายสัมผัสสะ  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ กายสัมผัสสชาเวทนา ? 53 

ตอบ  ก. ผัสสะทั้ง ๖  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เวทนาทั้ง ๖ นั้น  ได้อ านาจปัจจัย ๘ คือ  
ข. จักขุสัมผัสสะ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่จักขุสัมผัสสชาเวทนา ได้อ านาจปัจจัย ๘ คือ  
ค. กายสัมผัสสะ  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ กายสัมผัสสชาเวทนา  ได้อ านาจปัจจัย ๘ คือ 

๑. สหชาตปัจจัย ๒. อัญญมัญญปัจจัย ๓. สหชาตนิสสยปัจจัย ๔. วิปากปัจจัย  
๕. นามอาหารปัจจัย ๖. สัมปยุตตปัจจัย ๗. สหชาตัตถิปัจจัย ๘. สหชาตอวิคตปัจจัย 

๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี? 45 

ง. เวทนา เป็นปัจจยัช่วยอุปการะแก่ ตัณหา? 45  

ตอบ ง. เวทนา เป็นปจัจยัช่วยอุปการะแก่ ตัณหาได้อ านาจปัจจัย ๑ คือ  ปกตูปนิสสยปัจจัย 

๒.  ตัณหาท่ีชื่อว่า ธัมมตัณหาน้ัน มุ่งหมายเอาในขณะมีความยินดีพอใจ หรือในขณะท่ีนึกถึงอะไร ? 43 

ตอบ ตัณหา ที่ชื่อว่า ธัมมตัณหานั้น มุ่งหมายเอาในขณะมีความยินดีพอใจ หรือในขณะนึกถึง โลภะ โทสะ โมหะ 
มานะ ทิฏฐิ เป็นตัน ที่เป็นฝ่ายอกุศล  และนึกถึง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ฌาน อภิญญา เป็นต้น ที่เป็น
ฝ่ายโลกียกุศลและกริยา  หรือนึกถึง การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรูร้ส การถูกต้อง การนอนหลับ ที่เป็นฝ่าย
กามวิบาก  หรือนึกถึง ปสาทรูป สขุุมรูป และบัญญัติต่างๆเหล่านี้แล้วมีความยินดีพอใจเกิดขึ้นเรียกว่า ธัมมตัณหา 

๓. ถ้ามีผู้กลา่วว่า รูปตัณหาน้ี เป็นกามตัณหาก็ได้ เป็นภวตัณหาก็ได้ เป็นวิภวตัณหาก็ได้ดังน้ี ท่านจะ
คัดค้าน หรือ เห็นด้วยประการใด ให้แสดงมาตามความเป็นจริง? 46 

ตอบ  ข้าพเจ้าเห็นด้วยทุกประการ เพราะว่า  
รูปตัณหา ก็เป็นกามตัณหาส่วนหนึ่ง ในกามตัณหาทั้งหลาย หมายถึงว่า กามตัณหา ก็ได้แก่ ความยินดีติดใจ

ในรูป หรือรูปารมณ์ ที่เกี่ยวกบักามคณุอย่างหนึง่ในกามคณุทั้ง ๕ แต่ไม่ประกอบด้วยสัสสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ  
รูปตัณหานี้แหละ ก็เป็นภวตัณหาส่วนหนึ่ง ในภวตัณหาทั้งหมด หมายถึงว่า ภวตัณหา ก็ได้แก่ ตัณหาที่

เกิดพร้อมด้วย สัสสสตทิฏฐิ โดยอาศัยรูป หรือรูปารมณ ์ กล่าวคือ ผู้ที่มีความเห็นว่า รูปหรือรูปารมณ์ทีต่นก าลัง
ได้รับอยู่นี้ ตั้งอยู่เป็นนจิ ไม่เข้าใจว่ามีการเกิดดับ  

รูปตัณหานี้แหละ ก็เป็นวิภวตัณหาส่วนหนึ่ง ในวิภวตัณหาทั้งหมด หมายถงึว่า วิภวตัณหา ก็ตณัหาทีเ่กิด
พร้อมกันกับอุจเฉททิฏฐิ โดยอาศัยรูป หรือรูปารมณ์ กล่าวคือ ผู้ที่มีความเห็นว่า รูปหรือรูปารมณ์ ซึ่งได้แก่ สิ่งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิตทัง้หลายในโลกนี้ มีตัวมีตนอยู่ และตัวตนนี้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอด ย่อมสูญหายไป แล้วมี
ความยินดีติดใจในรูปารมณ์นัน้  
๕. ข. กามุปาทานเป็นปัจจัยช่วยอปุการะแก่ กัมมภวะท่ีประกอบกับตนน้ัน ได้อ านาจปจัจัยเท่าไร คือ

อะไร? 46 



มชัฌมิอาภธิรรมกิะโท   ปฏจิจสมปุบาท ปฏัฐาน บญัญตั ิ/ สมถ-วปิสัสนากรรมฐาน 12 
ตอบ ข. กามุปาทานเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ กัมมภวะที่ประกอบกับตนนั้น ได้อ านาจปัจจัย ๗  ปัจจัย คือ 
๑. เหตุปจัจยั ๒. สหชาตปัจจัย ๓. อัญญมัญญปจัจยั ๔. นิสสยปจัจยั (สหชาตนิสสยปจัจัย) 
๕. สัมปยุตตปัจจัย ๖. อัตถิปัจจยั (สหชาตัตถิปจัจัย)  ๗. อวิคตปัจจัย (สหชาตอวิคตปัจจัย) 
๔. จงแสดงอ านาจปัจจยัที่เขา้กันได้ ในการช่วยอุปการะดังต่อไปน้ี?  

ก. อุปาทานท้ัง๔ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กมัมภวะ ท่ีเกิดขึ้นตดิต่อกันกับตนโดยไม่มีระหว่างค่ัน? 53 
ข. อุปาทาน ๔ อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นอารมณ์อยา่งเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่

กุศลอกุศลกัมมภวะ? 43(4ค), 47(3ค), 49 

ง. ตัณหาท่ีเกิดก่อน ๆ เป็นปัจจยัอุปการะแก่กามปุาทานท่ีเกดิหลัง ๆ? 49 

ตอบ ก. ได้อ านาจปัจจัย ๖ คือ ๑) อนันตรปัจจัย  ๒) สมนันตรปจัจยั  ๓)อนันตรูปนิสสยปัจจัย  ๔)อาเสวนปัจจัย  
๕)นตัถิปจัจยั   ๖)วิคตปจัจยั 

ข. อุปาทาน ๔  อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กุศลอกุศลกมัมภวะนั้น ได้อ านาจปจัจัย ๓ คือ 
๑. อารัมมณปัจจยั ๒. อารัมมณาธิปติปจัจยั ๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย 

ง. ได้อ านาจปัจจัย  ๑ คือ  ปกตูปนิสสยปจัจัย 

๓. อุปปัตติภวะ ๙  เมื่อย่อลงแล้ว ได้เท่าไร คืออะไรบ้าง?  และกัมมภวะกับอุปปัตติภวะท้ัง ๒ น้ี เป็น
เหตุเป็นผลซ่ึงกันและกันได้น้ัน  เป็นได้อย่างไร? ให้อธิบายพอเข้าใจ ? 43 

ตอบ อุปปัตติภวะ ๘  เมื่อย่อลงแล้วได้ ๓ คือ   ๑. กามภวะ   ๒. รูปภวะ   ๓. อรูปภวะ 
 และกัมมภวะกับอุปปัตติภวะทั้ง ๒ นี้  เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันได้นั้น  กล่าวคือ  ถ้ากล่าวถึงกาลที่เป็น
อนาคตแล้ว  กัมมภวะเป็นเหตุ  อุปปปัตติภวะเป็นผล   หมายความว่า  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอุปปัตติภวะนั้น  จะ
ปรากฏขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการกระท าต่างๆ ด้วยกาย  วาจา  ใจ  ซึ่งเป็นอกุศลกัมมภวะ  และโลกียกุศลกัมมภวะ
เป็นเหตุ  นี้จัดเป็นชนกเหตุ 
 ถ้ากล่าวถึงกาลที่เป็นปัจจุบันแล้ว  อุปปัตติภวะเป็นเหตุ  กัมมภวะเป็นผล  เพราะการงานทั้งหลายที่ เกี่ยว
ด้วยกาย  วาจา  ใจ  (กัมมภวะ)  จะปรากฏขึ้นได้  ก็ต้องอาศัยสัตว์ทั้งหลาย  ซึ่งเป็นอุปปัตติภวะเป็นเหตุ 

ข้อ ๔  

๔. ภวะมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ให้แสดงท้ังธัมมาธิษฐานและปุคคลาธิษฐาน? 46  
ตอบ ภวะมีอยู่ ๒ อย่างคือ  
๑. กัมมภวะ  การปรุงแต่งที่ท าให้ผลเกิดขึ้น ว่าโดยธัมมาธิษฐาน ได้แก่ อกุศลเจตนา ๑๒  โลกียกุศลเจตนา ๑๗  

รวมเจตนา ๒๙ 
๒. อุปปัตติภวะ ผลที่เกิดขึ้นในภพนั้นๆ โดยอาศัยกัมมภวะ ว่าโดยธัมมาธิษฐาน ได้แก่ โลกียวิปากจิต ๓๒ เจตสิก 

๓๕ กัมมชรูป ๒๐  
กัมมภวะ  ได้แก่ การกระท าด้วย กาย วาจา ใจ ในสิ่งที่ดีและไม่ดี ของบุคคลทั่วไป (ยกเว้นพระอรหันต์) 
อุปปัตติภวะ ได้แก่ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใน ๓๑ ภูมิ พร้อมทั้งการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การ

สัมผัส การนอนหลับ  
๔. ง. กัมมภวะ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ ชาติ? 48, 52(6ง) 
ตอบ ง. ได้อ านาจปัจจัย ๒ คือ ๑ ปกตูปนิสสยปัจจัย  ๒ นานักขณิกกัมมปัจจัย 



มชัฌมิอาภธิรรมกิะโท   ปฏจิจสมปุบาท ปฏัฐาน บญัญตั ิ/ สมถ-วปิสัสนากรรมฐาน 13 
๔. ชาติ ในบท ภวปจฺจยาชาติน้ัน มุ่งหมายอะไร? เมื่อว่าโดยก าเนิดและว่าโดยขันธ์แล้ว มีเท่าไรคือ
อะไรบ้าง ให้แสดงความหมายด้วย  และค าว่าชาติน้ีคือการเกิดของสัตว์ในท่ีไหนให้อธิบาย ? 39(5), 44   
ตอบ ชาติในบทภวปัจจยาชาตินี้  มุ่งหมายเอาปฏิสนธิชาติเท่านั้น  

เมื่อว่าโดยก าเนิดมี ๔ คือ 
๑. ชลาพุชชาติ  = การเกิดขึ้นในมดลูก  ๓. สังเสทชชาติ  = การเกิดขึ้นในที่ที่มียาง 
๒. อัณฑชชาติ  = การเกิดขึ้นในฟอง  ๔. โอปปาติกชาติ  = การเกิดผุดโตขึ้นทันที 

ว่าโดยขันธ์มี  ๓ คือ 
๑. ปัญจโวการชาติ  = การเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ 
๒. จตุโวการชาติ  = การเกิดขึ้นของนามขันธ์ ๔ 
๓. เอกโวการชาติ  = การเกิดขึ้นของรูปขันธ์อย่างเดียว 
 และค าว่า ชาติ นี้คือการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายใน ๓๑ ภูมิ  โดยประการต่างๆ มีพวกอบายสัตว์ มนุษย์ 
เทวดา พรหม เหล่านี้  ก็โดยเนื่องมาจากกัมมภวะคือการกระท าด้วยกายวาจาใจ ที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนั้นเอง 
ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า  สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีใครเป็นผู้สร้างนอกจากกุศลกรรม  อกุศลกรรม เท่านั้น 

๔.  ก. ปฏิจจสมปุบาท เมื่อวา่โดยภวจักรแล้วมีกี่อย่างคืออะไรบ้าง ให้แสดงถึงความเป็นไปแห่งองค์
ปฏิจจสมปุบาทในภวจักรเหล่าน้ันมาดว้ย? 50 

ตอบ ก. มี ๒ อย่าง คือ ตั้งแต่อดีตเหตเุป็นต้น จนถึงปจัจบุันผลเป็นภวจกัรอันหนึ่ง ชื่อว่า ปุพพันตภวจกัร เป็น
ภวจักรแรก  ตั้งแต่ปจัจุบนัเหตุเป็นตน้จนถึงอนาคตผล เปน็ภวจักรอันหนึ่ง ชื่อว่า อปรันตภวจกัร เปน็ภวจักรหลัง 
ในปุพพนัตภวจักร  มีองค์ปฏิจจสมุปบาท ๗ องค์ คือ อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ   ผัสสะ  

เวทนา  ในองค์ทั้ง ๗  เหล่านี้  อวิชชาเป็นตน้เหตุ หรือ เป็นที่ตั้งน าให้ถึงเวทนา   
ในอปรันตภวจักร  มีองค์ ๕ คือ  ตัณหา  อุปาทาน  กัมมภวะ  ชาติ  ชรามณะ  ในองค์ ๕ เหล่านี้ ตณัหาเป็น

ต้นเหตุ หรือ เปน็ที่ตัง้น าให้ถึงชรามรณะ 

๔.  จงอธิบายในเหตุท่ีท าให้วัฏฏะท้ัง ๓  ขาดลง ? 43(5), 47 

ตอบ ตามธรรมดาต้นไม้ย่อมงอกงามเจริญได้ก็โดยอาศัยรากแก้ว  ถ้ารากแก้วถูกท าลายเสียแล้ว ต้นไม้นั้นก็จะ
เกิดอาการอับเฉาลงทันที และผลสุดท้ายก็ตาย  ข้อนี้ฉันใด  รูปนาม คือ สัตว์ทั้งหลายที่เจริญอยู่ในสังสารวัฏโดยไม่
มีที่สิ้นสุดนั้น ก็เพราะอ านาจแห่งอวิชชาและตัณหา เมื่อใดอวิชชาและตัณหาทั้ง ๒ นี้ถูกท าลายลงด้วยอ านาจแห่ง
อรหัตตมรรคแล้ว ความเจริญของรูปนาม อันได้แก่การเวียนว่ายของสัตว์ทั้งหลายนั้น ก็เป็นอันสิ้นสุดลง ดังนั้น พระ
อนุรุทธาจารย์ จึงแสดงว่า “เตสเมว จ มูลาน  นิโรเธน นิรุชฺฌติ” ซึ่งแปลว่า เมื่อวัฏฏมูลทั้ง ๒ นั้น ดับสิ้นลงไม่มี
เหลือ ด้วยอ านาจแห่งอรหัตมรรคแล้ว การหมุนเวียนแห่งปฏิจจสมุปบาท คือ วัฏฏะทั้ง ๓ ก็ย่อมดับลงทันที (ฉันนั้น) 

ข้อ ๕  
๕. ก. การแสดงปฏิจจสมปุบาทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอยู่ ๒ นัยนั้น คืออะไรบ้าง ต่างกัน

อย่างไร ? 53 

ตอบ  ก. การแสดงปฏิจจสมุปบาทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ ๒ นัย คือ สุตตันตภาชนียนยั และ
อภิธรรมภาชนียนัย การแสดงโดยสตุตันตภาชนียนัย  ได้แสดงถึงความเปน็ไปแห่งปฏิจจสมุปบาท ในจติหลายๆ 

ดวง ชื่อว่า นานาจิตตกัขณกิปฏิจจสมุปบาท 
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ส่วนการแสดงโดยอภิธรรมภาชนียนัย  ได้แสดงถึงความเปน็ไปแห่งปฏิจจสมุปบาท ในจติดวง

หนึ่งๆ ชื่อว่า  เอกจิตตักขณิกปฏิจจสมุปบาท 

๕. ก. การแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยสุตตันตภาชนียนัยและอภิธรรมภาชนียนัยน้ัน ต่างกันอย่างไร และ
ในอภิธรรมภาชนียนัยน้ัน แบ่งการแสดงออกเป็นกี่พวก คืออะไรบ้าง ? 44, 47, 51(5ก), 52(5ก) 

ตอบ ก. การแสดงโดยสุตตันตภาชนียนัย ได้แสดงถึง ความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทในจิตหลายๆ ดวง ชื่อว่า
นานาจิตตักขณิกปฏิจจสมุปบาท  ส่วนการแสดงโดยอภิธรรมภาชนียนัยนั้น ได้แสดงถึงความเป็น ไป
แห่งปฏิจจสมุปบาทในจิตดวงหนึ่งๆ ชื่อว่า เอกจิตตักขณิกปกิจจสมุปบาท   

ในอภิธรรมภาชนียนัย  แบ่งการแสดงออกเป็น ๓ พวก คือ  
๑.อกุศลบท ๒.กุศลบท ๓. อพยากตบท  

๖. ข. การแสดงความเป็นไปแห่งปฏจิจสมปุบาทในจติดวงหน่ึงๆ มีชื่อวา่อะไร มกีารแสดงไดก้ีบ่ทคืออะไร 
บ้างและในกุศลบทท้ังหมด แสดงองค์ปฏิจจสมุปบาทได้กี่องค์ คืออะไรบ้าง? (ให้แสดงเฉพาะองค์) 53 

ตอบ ข. การแสดงความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทในจติดวงหนึ่งๆ มชีื่อว่า “เอกจิตตักขณกิปฏิจจสมุปบาท” มี
การแสดง ๓ บท คือ อกุศลบท  กุศลบท  อัพยากตบท และในกุศลบททั้งหมด  มีการแสดงองคป์ฏิจจ ได้ ๑๒ องค์ 
ดังนี้  ๑. กุศลมูล ๒. สังขาร ๓. วิญญาณ   ๔. นาม   ๕.ฉัฏฐายตนะ   ๖. ผัสสะ 

๗.เวทนา ๘.ปสาทะ ๙.อธิโมกข์ ๑๐.ภวะ ๑๑.ชาต ิ ๑๒.ชรา มรณะ 

๕. ก.จงแสดงถึงความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทเฉพาะภาษาไทย ใน ทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต เฉพาะคู่ท่ี ๑  
และคู่สุดท้าย พร้อมท้ังบทสุดท้ายมาด?ู 49, 54(5ก) 

ตอบ ก.  คู่ท่ี ๑ เพราะอวิชชาเป็นเหตุ  อปุญญาภิสังขาร คือ ทิฏฐิคตสัมปยตุตอกุศลเจตนา ที่เป็นไปพร้อมด้วย
อวิชชา จึงเกิดขึน้, คู่สุดท้าย เพราะนามชาติ คือ อาการทีเ่กิดขึ้นของทิฏฐคิตสัมปยตุตจติตุปบาท เปน็เหตุ  นาม
ชรา นามมรณะ คือ ขณะตัง้และขณะดบัของทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตตุปบาท จึงเกิดขึ้น, บทสดุท้าย ความเกิดขึน้แห่ง
กองทกุข์แท้ๆ  ทัง้ปวงนี้ เพราะอาศยัปจัจยัต่างๆ มอีวิชชาเปน็ตน้ ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วนี ้

๕. จงแปลเป็นไทยในปฏจิจสมุปบาทโดยอภิธรรมภาชนียนัย เฉพาะในทวิปัญจวญิญาณจติ ๑๐ 
ดังต่อไปน้ี? 36 
ก.สงขารปจฺจยา วิ าณ ,  วิ าณปจฺจยา นาม ฯ 
ข. ภวปจฺจยา ชาติ,  ชาตปิจฺจยา ชรามรณ   เอวเมตสสฺ เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ  

ตอบ ก.  เพราะปญุญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร คือ มหากุศลเจตนา ๘  อกุศลเจตนา ๑๒ เป็นเหตุ  ทวิปัญจ
วิญญาณจิต ๑๐ จงึเกดิขึ้น  เพราะทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ เป็นเหตุ เจตสิกขันธ์ ๓ ที่ประกอบกับทวิปัญจ
วิญญาณจิต ๑๐ จงึเกดิขึ้น   

ข. เพราะภวะ คือ ทวิปัญจวิญญาณจิตตปุบาท (เว้นเวทนา) เป็นเหตุ นามชาติ คือ อาการทีเ่กิดขึน้ของ
ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท จึงเกิดขึ้น  เพราะนามชาต ิ คือ อาการที่เกิดขึ้นของทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท เปน็
เหตุ นามชรา นามมรณะ คือ ขณะตั้ง และ ขณะดบัของทวิปัญจวิญญาณจิตตปุบาท จงึเกิดขึ้น ความเกิดขึ้นแห่ง
กองทุกข์แท้ๆ ทัง้ปวงนี้ เพราะอาศัยปจัจยัต่างๆ มีปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร เป็นตน้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 
๕. ข. ในทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงน้ัน มีองค์ปฏิจจสมุปบาทกี่องค์ คือ

อะไรบ้าง ? 44, 47, 52(5ข)  
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๕. ข. (จงแสดงความเป็นไปของ) ปฏิจจสมุปบาทท่ีเป็นไปทางตา (จักขุวิญญาณ) เมื่อวา่โดยองค์แล้ว มี

เท่าไร?  คืออะไรบา้ง? 48(6ข), 53 

ตอบ ข. ในทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  ดวงนั้น  มีองค์ปฏิจจสมุปบาท ๙ องค์ คือ   
ข. ปฏิจจสมุปบาททีเ่ปน็ทางตา (จักขุวิญญาณ) เมื่อว่าโดยองค์แล้ว  มี ๙  องค์ คือ   

๑) สังขาร    ๒) วิญญาณ    ๓) นาม    ๔) ฉัฏฐายตนะ   ๕) ผัสสะ   ๖) เวทนา   ๗) ภวะ   ๘) ชาติ    ๙) ชรามรณะ 
๖. ก. จงแสดงถึงความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาท ในอภิธรรมภาชนียนัย เฉพาะภาษาไทยในมหากุศล

ญาณสัมปยตุตจติ  ดังพระบาลีดังน้ี? 53 
 “ภวปจฺจยา ชาต ิ ชาติปจฺจยา ชรามรณ   เอวเมตสสฺ เกวลสฺส ทุกขฺกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ” 
ตอบ ก. แสดงความเปน็ไปแห่งปฏิจจสมุปบาท  ในมหากศุลญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดังนี ้
เพราะ ภวะ  คือ มหากุศลญาณสัมปยุตจิตตปุบาท (เว้นอธิโมกข)์ เปน็เหตุ  นามชาติ คืออาการเกิดขึ้นของ

มหากุศลญาณสัมปยตุตจติตุปบาทจึงเกิดขึน้ 
เพราะ นามชาติ  คือ อาการเกิดขึ้นของมหากุศลญาณสัมปยตุตจติตุปบาทเป็นเหตุ  นามชรา  นามมรณะ  คือ

ขณะตั้ง  และขณะดบัของมหากุศลญาณสัมปยุตจิตตุปบาทจึงเกิดขึ้น 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แท้ๆ ทัง้ปวงนี้  เพราะอาศัยปัจจยัต่างๆ  มีกุศลมูลเป็นตน้ดังที่ไดก้ล่าวมาแล้วนี ้

๕. ข. ในมหากุศลญาณสมัปยุตตจิตตุปบาท ๔ น้ัน ความเป็นไปขององค์ปฏิจจสมปุบาท มีจ านวนเท่าไร 
คืออะไรบ้าง (ให้แสดงเฉพาะองค์) ? 49, 50(4ก), 54(5ก)  

ตอบ ข. ในมหากศุลญาณสมัปยุตตจิตตปุบาท ๔ นั้น  ความเป็นไปขององค์ปฏิจจสมุปบาท  มีจ านวน ๑๒  คือ 
๑. กุศลมูล  ๓  ๒. สังขาร ๓. วิญญาณ    ๔. นาม    ๕. ฉัฏฐายตนะ    ๖. ผัสสะ  
๗. เวทนา ๘. ปสาทะ ๙. อธิโมกข์ ๑๐. ภวะ ๑๑. ชาต ิ ๑๒. ชรามรณะ  

๖.  ก. ให้แปลบาลีท่ีแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาท ในโลกุตตรกุศลจิต ต่อไปน้ี (แปลเฉพาะที่มีตัว
บาลี) กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ฯลฯ ชาติปจฺจยา ชรามรณ   เอวเมเตส  ธมฺมาน  สมุทโย โหต.ิ? 43 

ตอบ ก. ความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทในโลกุตตรกุศลจิตนั้นแปลว่า 
เพราะกุศลมูล ๓  เป็นเหตุ  บุญญาภิสังขาร คือ โลกุตตรกุศลเจตนา  ที่เป็นไปพร้อมด้วยกุศลมูล ๓ จึงเกิดขึ้น ฯลฯ 
เพราะนามชาติ คือ อาการที่เกิดขึ้นของโลกุตตรกุศลจิตตุปบาท เป็นเหตุ นามชรา นามมรณะ คือ ขณะตั้งและขณะ

ดับ ของโลกุตตรกุศลจิตตุปบาทจึงเกดิขึ้น ความเกิดขึ้นของโลกุตตรกุศลธรรม ย่อมเป็นไปดังนี ้

๕. ก. จงแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทในโลกุตตรกุศลจิตมา ๓ คู่  คือคู่ท่ี ๑ คู่ท่ี ๒  และคู่
สุดท้าย พร้อมด้วยบทสุดท้าย  ทั้งท่ีเป็นบาลีและค าแปล? 38(4ก), 45, 48(6ก),  51(5ข) 

ตอบ ก. แสดงเปน็บาลี ดังนี้ (ความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทในโลกุตตรกุศลจิต ๓ คู ่คือ คู่ที่ ๑  คู่ที่ ๒  และ คู่
สุดท้าย  พร้อมด้วยบทสุดท้าย คือ ) 

กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร, สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าน   ฯลฯ  ชาติปจฺจยา ชรามรณ   เอวเมเตส   ธมฺมาน   สมุทโย  โหติ 
แปล เพราะกุศลมูล ๓ เปน็เหตุ  ปุญญาภิสังขาร คือ โลกุตตรกุศลเจตนา ที่เปน็ไปพร้อมด้วยกศุลมูล ๓ จงึเกดิขึ้น 
 เพราะปุญญาภิสังขาร คือ โลกุตตรกุศลเจตนา  เป็นเหตุ  โลกุตตรกุศลจิตจึงเกิดขึ้น 
 เพราะนามชาติ คือ อาการเกดิขึ้นของโลกุตตรกุศลจติตุปบาท  เป็นเหตุ  นามชรา  นามมรณะ  คือ ขณะ
ตั้งและขณะดับของโลกุตตรกุศลจิตตุปบาท  จึงเกิดขึน้  ความเกิดขึ้นแห่งโลกุตตรกุศลธรรม  ย่อมเปน็ไปดังนี ้
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๖. ก. จงแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทในโลกุตตรวิปากจิต ๔ เจตสิก ๓๖ น้ันว่า มีองค์

ปฏิจจสมุปบาทกี่องค์ คืออะไรบ้าง ? 46 
ตอบ ก. โลกุตตรวิปากจิต ๔ เจตสิก ๓๖ นั้นว่า มีองค์ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ องค์ คือ  
๑. สังขาร ๒ วิญญาณ   ๓. นาม   ๔.ฉัฏฐายตนะ   ๕. ผัสสะ  ๖.เวทนา  
๗. ปสาทะ ๘. อธิโมกข ์ ๙. ภวะ ๑๐.ชาต ิ ๑๑.ชรา มรณะ 
๕. ค. อัพยากตบท ได้แสดงถึงความเป็นไปแห่งปฏิจจสมปุบาทในจิตพร้อมด้วยเจตสิกกี่ดวง คืออะไร 

บ้าง ? 40(6ข), 52   
ตอบ ค. อัพยากตบท ได้แสดงถึงความเปน็ไปแห่งปฏิจจสมุปบาทในจิต ๕๖ ดวง คือ  วิปากจิต ๓๖  กิรยิาจิต ๒๐  

เจตสกิ ๓๘ 

ข้อ ๖  

๖. ก. ให้แสดงชื่อปัจจัย  พร้อมด้วยค าแปลมาตามล าดับ ๕ ปัจจัย? 44 

ตอบ ก. แสดงชื่อปัจจัยพร้อมด้วยค าแปลตามล าดับ  ๕  ปัจจัย  ดังนี้  
๑. เหตุปัจจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุ 
๒. อารัมมณปัจจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ 
๓. อธิปติปัจจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดี 
๔. อนันตรปัจจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างคั่นทีเดียว  
๕. สมนันตรปัจจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างคั่นทีเดียว 

๖. ข. ให้แสดงความหมายของปัจจัย ดังต่อไปน้ี  
อุปนิสฺสยปจฺจโย  ปุเรชาตปจฺจโย  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  กมฺมปจฺจโย  วิปากปจฺจโย ? 46 

ตอบ ข. แสดงความหมายของปัจจัย ดังนี้ คือ 
อุปนิสฺสยปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีก าลังมาก 
ปุเรชาตปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน  
ปจฺฉาชาตปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง  
กมฺมปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปรุงแต่ง เพื่อให้กิจต่างๆ ส าเร็จลง 
วิปากปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิปาก คือ เข้าถึงความสุกงอมและหมดก าลังลง 
๕. ข. ในปัจจัย ๒๔  น้ัน จงแสดงท้ังพระบาลีและค าแปลในปัจจยัที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒  มาด?ู 50 

ตอบ ข.  ปัจจยัที่ ๑๐ คือ  ปุเรชาตปจฺจโย = ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน 
ปัจจยัที่ ๑๑ คือ  ปจฺฉาชาตปจฺจโย  =  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทหีลัง 
ปัจจยัที่  ๑๒ คือ  อาเสวนปจจฺโย  =  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อย ๆ 

๕. ให้แสดงความหมายของปัจจัยดังต่อไปน้ี? 38, 48 
ก. ๑) วิปฺปยุตฺตปจฺจโย ๒) อตฺถิปจฺจโย ๓) นตฺถิปจฺจโย 
๔) วิคตปจฺจโย ๕) อวิคตปจฺจโย  

ตอบ ก. แสดงความหมายของปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑) วิปฺปยุตฺตปจฺจโย หมายความว่า   ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบ 
 ๒) อตฺถิปจฺจโย  หมายความว่า ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังมีอยู่ 
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 ๓) นตฺถิปจฺจโย  หมายความว่า ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่มี 
 ๔) วิคตปจฺจโย  หมายความว่า ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราศจากไป 
 ๕) อวิคตปจฺจโย  หมายความว่า ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังไม่ปราศจากไป 

๖.  ก. ปัจจัยโดยย่อ ๒๔ ปัจจัยน้ัน ปัจจัยท่ีเป็นคู่กันมีกี่คู่ ได้แก่อะไรบ้าง (ให้แสดงเฉพาะชื่อของปัจจัย)? 47 
 ข. ในปัจจัย ๒๔ น้ัน ปัจจัยท่ีประชุมแห่งปัจจัยท้ังปวง  ได้แก่ปัจจัยอะไรบ้าง ? และในปัจจัยเหล่าน้ัน 

แต่ละปัจจัยมีกี่ปัจจัยคืออะไรบ้าง ? 54 

ตอบ ก. ปัจจัยโดยย่อ  ๒๔  ปัจจัยนั้น  ปัจจัยที่เป็นคู่กันมี  ๗ คู่ คือ  
คู่ที่  ๑   ได้แก่  อนันตรปัจจัย  กับ  สมนันตรปัจจัย 
คู่ที่  ๒  ได้แก่  นิสสยปัจจัย  กับ  อุปนิสสยปัจจัย 
คู่ที่  ๓   ได้แก่  ปุเรชาตปัจจัย  กับ  ปัจฉาชาตปัจจัย 
คู่ที่  ๔   ได้แก่  กัมมปัจจัย  กับ  วิปากปัจจัย 
คู่ที่  ๕   ได้แก่  สัมปยุตตปัจจัย  กับ  วิปปยุตตปัจจัย 
คู่ที่  ๖   ได้แก่  อัตถิปัจจัย  กับ  นัตถิปัจจัย 
คู่ที่  ๗   ได้แก่  วิคตปัจจัย  กับ  อวิคตปัจจัย 

 ข. ในปจัจัย ๒๔ นั้น ปจัจยัที่ประชุมแห่งปัจจัยทัง้ปวง ได้แก่ 
๑. อารัมมณปัจจยั ๒. อุปนิสสยปจัจยั ๓. กัมมปจัจัย ๔. อัตถิปัจจัย 

และในปจัจยัเหล่านี้  แต่ละปจัจัยมดีังนี ้
๑. อารัมมณปัจจยั  มี ๑ ปัจจยั คือ  อารัมมณปัจจัย 
๒. อุปนิสสยปจัจยั  มี ๓ ปัจจัย คือ ๑. อารัมมณูปนิสสยปจัจัย  ๒. อนันตรูปนสิสยปัจจัย  ๓. ปกตูปนิสสยปจัจยั 
๓. กัมมปจัจัย  มี ๒ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตกัมมปจัจยั    ๒. นานักขณิกกัมมปัจจยั 
๔. อัตถิปัจจัย  มี ๖ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตัตถิปัจจัย   ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย   ๓. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย  

๔. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย   ๕. อาหารัตถิปัจจัย      ๖. อินทริยัตถิปัจจัย 

๕. ก. ปัจจัยอันเป็นท่ีประชมุแห่งปัจจัยท้ังปวงไดน้ั้น ได้แก่ปัจจยัอะไรบา้ง และให้แสดงรูปท่ีชื่อว่า 
“สหชาตรูป” (รูปท่ีเกดิพร้อมกบัจิต) ? 46(6ค, ง), 50, 51(6ก) 

ตอบ ก. ปัจจัยอันเปน็ที่ประชุมแห่งปัจจัยทัง้ปวงได้นัน้  ได้แก่ปจัจัย ๔  ปัจจัยคือ 
 ๑. อารัมมณปัจจยั ๒. อุปนิสสยปจัจยั ๓. กัมมปจัจัย  ๔. อัตถิปัจจัย 

แสดงรูปที่ชื่อว่า “สหชาตรูป” ในสหชาตชาตทิั่วไปทั้งหมดนั้น  แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
๑. จิตตชรปู  ที่เกิดใน   ปวัตติกาล  อย่างหนึ่ง 
๒. กัมมชรูป  ที่เกดิใน  ปฏิสนธิกาล  อย่างหนึ่ง 

๖. ก. ปัจจยัโดยย่อมี ๒๔ เมื่อแสดงโดยพิสดารแล้วมจี านวนเท่าไร? พสิดารอยู่ที่ปัจจยัอะไรบา้ง? 36, 50 

๖. ข. ปัจจัยท่ีมีมากกว่าหน่ึงปัจจัยน้ัน มีจ านวนเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 43, 47, 51(6ข), 53(3ก)  
ตอบ ก. ปัจจัยโดยย่อมี ๒๔  เมื่อแสดงโดยพิสดารแล้วมี ๔๗  ปัจจัย  พิสดารอยู่ที่ปัจจัย ๑๐ ปัจจัย คือ 

ข. ปัจจัยที่มีมากกว่าหนึ่งปัจจัยนั้น  มีจ านวน  ๑๐  ปัจจัย คือ  
๑. อธิปติปัจจัย  ๒. นิสสยปัจจัย  ๓. อุปนิสสยปัจจัย  ๔. ปุเรชาติปัจจัย    ๕. กัมมปัจจัย   
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๖. อาหารปัจจัย  ๗. อินทริยปัจจัย  ๘. วิปปยุตตปัจจัย  ๙. อัตถิปัจจัย  ๑๐. อวิคตปัจจัย 

๓. จงตอบค าถามเกีย่วกับปัจจัยดังต่อไปน้ี? 53 

ก. ปัจจยัที่มีมากว่าหน่ึงปัจจัยมีจ านวนเท่าไร คืออะไรบ้าง? 53 

ข. ในปัจจัยเหลา่น้ี ปจัจัยท่ีมี ๒ ปัจจัย ๓ ปัจจยั ๔  ปจัจัยน้ัน  แต่ละปัจจัยได้แกป่ัจจัยอะไรบ้าง? 53 
ค. ในปัจจัยเหล่าน้ีปัจจัยอะไรบ้าง เป็นปัจจัยท่ีอยู่ในจ าพวก นามรูป เป็นปัจจยั นามรูป เป็นปัจจยุป

บัน? 53 

ตอบ ขอตอบค าถามเกี่ยวกับปจัจัยดังต่อไปนี้  ก. ปัจจัยที่มีมากกว่าหนึ่งปจัจยัมี ๑๐ ปจัจัย คือ     
ข. ปัจจยัที่มี ๒  ปัจจัยมี ๔ ปัจจัย คือ ๑ อธิปติปจัจยั  ๒  ปุเรชาตปัจจัย  ๓ กมัมปัจจัย  ๔ อาหารปัจจัย 

อธิปติปัจจัย  มี ๒ ปัจจัย คือ  ๑  สหชาตาธิปติปจัจยั  ๒  อารัมมณาธิปติปจัจยั 
ปุเรชาตปัจจัย  มี ๒ ปัจจัย คือ  ๑ วัตถุปเุรชาตปัจจัย  ๒ อารัมมณปุเรชาตปจัจยั 
กัมมปัจจัย  มี ๒ ปัจจัย คือ  ๑ สหชาตกัมมปจัจยั  ๒ นานักขณิกกัมมปัจจัย   
อาหารปัจจยั  มี ๒ ปัจจัย คือ  ๑ รูปอาหารปัจจัย  ๒ นามอาหารปัจจัย 

ปัจจยัที่มี ๓ ปัจจัยมี ๓ ปัจจัยคือ ๑ นิสสยปัจจัย ๒ อุปนิสสยปัจจัย  ๓  อินทริยปจัจยั 
นิสสยปจัจัย  มี ๓ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตนิสสยปัจจัย   ๒. วัตถุปุเรชาตนิสสยปจัจัย   

๓. วัตถารัมมณปเุรชาตนิสสยปจัจัย 
อุปนิสสยปจัจัย  มี ๓ ปัจจัย คือ ๑. อารัมมณูปนิสสยปจัจัย  ๒. อนันตรูปนสิสยปัจจัย  ๓. ปกตูปนิสสยปจัจยั 
อินทริยปจัจยั  มี ๓ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตินทรยิปัจจัย        ๒. ปุเรชาตินทริยปัจจัย     ๓. รูปชีวิตินทริยปัจจัย 

ปัจจยัที่มี  ๔  ปจัจยัมี  ๑  ปัจจัย คือ  วิปปยตุตปจัจัย 
วิปปยุตตปจัจยั  มี  ๔  ปัจจยั  คือ  ๑. สหชาตวิปปยุตตปจัจยั   ๒. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปจัจัย   

๓. วัตถารัมมณปเุรชาตวปิปยุตตปัจจัย  ๔. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปจัจยั 
ค. ในปจัจัยเหล่านี้ ปัจจัยที่อยู่ในจ าพวก นามรูปเป็นปัจจยั นามรูปเป็นปัจจยุปบัน ม ี๗ ปัจจัย คือ ๑. อธิปติ

ปัจจยั  ๒. นิสสยปัจจัย  ๓. อาหารปัจจยั  ๔. อินทริยปัจจยั  ๕. วิปปยุตตปัจจัย  ๖. อัตถิปัจจยั  ๗. อวิคตปัจจัย 

๗. ก. อินทริยปัจจัย  และอัตถิปัจจัย  มีอย่างละกี่ปัจจัยคือปัจจัยอะไรบ้าง ? ? 43 

ตอบ ก. อินทริยปัจจัย มี ๓ ปัจจัยคือ  ๑ สหชาตินทริยปัจจัย   .๒. ปุเรชาตินทริยปัจจัย   ๓. รูปชีวิตินทริยปัจจัย   
อัตถิปัจจัย    มี ๖ ปัจจัยคือ  ๑  สหชาตัตถิปัจจัย  ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย  ๓. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย  

๔. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย  ๕.อาหารัตถิปัจจัย      ๖ อินทริยัตถิปัจจัย 
๕. ข. ในปัจจัย ๒๔  น้ัน เมื่อแบ่งออกเป็นหมวดๆ แล้วมกีี่หมวด คืออะไรบา้ง ? 38(4ข), 45  

๗ ก. จงแปลคาถาสังคหะท่ีแสดงถึงปัจจัย ๖ จ าพวก? 37(7ก) 
ตอบ ข. ในปจัจัย ๒๔ นั้น  เมื่อแบ่งออกเป็นหมวดๆ แล้วมี ๖ หมวด คือ  

(37) จ าแนกปัจจัย ๒๔ ออกเปน็พวกๆ คือ  
นาม  เป็นปจัจัยช่วยอุปการแก่นาม  มี ๖ ปัจจยั 
นาม  เป็นปจัจัยช่วยอุปการแก่นามรูป  มี ๕ ปัจจัย 
นาม  เป็นปจัจัยช่วยอุปการแก่รูป  มี ๑ ปัจจยั 
รูป  เป็นปจัจัยช่วยอุปการแก่นาม  มี ๑ ปัจจยั 
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บัญญัตนิามรูปทัง้ ๓  เป็นปจัจัยช่วยอุปการะแกน่าม  มี ๒ ปัจจัย 
นามรูปทั้ง ๒  เป็นปจัจัยช่วยอุปการะนามรูปทั้ง ๒  มี ๙ ปัจจัย 

๕. ข. นาม เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นาม ๖ ปัจจัย  คืออะไรบ้าง ? ให้แสดงพร้อมท้ังความหมาย 
ตอบ ข. นาม เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นาม ๖ ปัจจัย คือ 
 จิตและเจตสิกธรรม ที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไม่มีระหว่างคั่นเหล่านั้น  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่  จิต  
เจตสิก ที่เกิดขึ้นใหม่ติดต่อกัน  ด้วยอ านาจ  อนันตรปัจจัย  สมนันตรปัจจัย  นัตถิปัจจัย  วิคตปัจจัย   
 ชวนะที่เกิดขึ้นก่อนๆ เหล่านี้   เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ชวนะที่เกิดหลังๆ ด้วยอ านาจอาเสวนปัจจัย 
 จิต เจตสิกธรรม  ที่เกิดพร้อมกันเหล่านี้ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกัน  ด้วยอ านาจสัมปยุตตปัจจัย 
๖. ข. นามรูปเป็นปัจจัย  นามรูปเป็นปัจจยุปบันมีกี่ปัจจัย คือปัจจัยอะไรบ้าง ? 36(6ข), 44, 50(6ข)  
๕. ค. นามรูป เป็นปัจจัยชว่ยอุปการะแก่ นามรูป มกีีป่ัจจัย อะไรบ้าง ? 53 

ตอบ ข. นามรูปเปน็ปัจจัย  นามรปูเปน็ปจัจยปุบัน  มี  ๙ ปัจจัย คือ 
ค. นามรูป  เป็นปจัจยัแก่  นามรูป  มี ๙  ปัจจัย คือ 

๑. อธิปติปัจจยั   ๒.สหชาตปัจจัย ๓. อัญญมัญญปจัจยั   ๔. นิสสยปจัจยั  ๕. อาหารปัจจยั    
๖. อินทริยปัจจัย ๗. วิปปยุตตปัจจัย ๘. อัตถิปัจจัย ๙. อวิคตปัจจัย 
๖. ค. สหชาตรูป  แปลว่าอย่างไร  มีเท่าไร คืออะไร ? 44 

ตอบ ค. สหชาตรูป แปลว่า  รูป ที่เกิดพร้อมกันกับจิต มี ๒ อย่างคือ 
๑. จิตตชรูป  ที่เกิดในปวัตติกาล 
๒. กัมมชรูป  ที่เกิดในปฏิสนธิกาล 

๔.  ก. จงแสดงปัจจยุปปันธรรมของปัจจัยดังน้ี? 51 
 นามอินทรีย์  องค์ธรรม ๘ เป็นอินทริยปัจจัย   
 รูปชีวิตินทรีย์  เป็นอินทริยปัจจยั 
ตอบ ก. นามอินทรีย์ องค์ธรรม ๘ เปน็อินทริยปัจจัย นามรูป คือ จิต ๘๙  เจตสิก  ๕๒  และ จิตตชรูป ปฏิสนธิ

กัมมชรูป เป็นอินทริยปจัจยุปปนั  
รูปชีวิตินทรีย์ เป็นอินทริยปจัจยั อุปาทินนรูป คือ  กัมมชรูป เปน็อินทรยิปัจจยปุปัน 

๖. ก. ให้แสดงปัจจัยธรรมของอินทริยปัจจยปุบันธรรม ดังต่อไปน้ี? 45, 54(6ก) 
๑. ทวิปัญจวิญญาณจติ ๑๐  เป็นอินทริยปัจจยปุบันธรรม 
๒. อุปาทินนรูป คือ กมัมชรูป  เป็นอินทริยปัจจยุปบนัธรรม 
๓. นามรูป  จิต  เจตสิก  จติตชรูป  ปฏิสนธกิัมมชรูปเป็นอินทริยปัจจยุปบันธรรม 

ข. ให้แสดงปัจจยปุบันธรรม ของนิสสยปัจจัยธรรมดงัต่อไปน้ี? 45 
๑. จิต เจตสกิ เป็นนิสสยปัจจัยธรรม ๒. มหาภูตรูป ๔  เป็นนิสสยปัจจัยธรรม 
๓. วัตถุรูป ๖  เป็นนิสสยปัจจยัธรรม 

ตอบ ก. แสดงปัจจัยธรรมของอินทรยิปัจจยปุบันธรรม  ดังนี ้
๑. ปสาทรูป ๕  เป็นอินทริยปจัจยัธรรม 
๒. รูปชีวิตินทรีย์  เป็นอินทริยปจัจยัธรรม 
๓. นามอินทรีย์องค์ธรรม ๘ มีชีวิตนิทรยี์เจตสิกเป็นต้น  เป็นอินทริยปจัจยัธรรม 
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 ข. แสดงปัจจยุปบนัธรรมของนิสสยปจัจยัธรรม  ดังนี ้

๑. จิต  เจตสิก  จิตตชรูป  ปฏิสนธกิัมมชรูป  เป็นนิสสยปจัจยุปบนัธรรม 
๒. มหาภูตรูป ๔  และอุปาทายรปู ๒๔  เป็นนิสสยปจัจยุปบนัธรรม   
๓. วิญญาณธาตุ ๗  เป็นนิสสยปจัจยุปบนัธรรม 

๖. จงหาปัจจยปุบัน  ของปัจจัยดังต่อไปน้ี? 49 
 ก. จิตและเจตสกิธรรม   เป็นนิสสยปัจจัย 
 ข. มหาภตูรูป ๔  เป็นนิสสยปัจจัย 
 ค. ปสาทรูป ๕  เป็นอินทริยปัจจยั 
 ง. รูปชีวิตินทรีย์  เป็นอินทริยปัจจัย 
 จ. นามอินทรีย์องค์ธรรม ๘  มีชีวติินทรีย์เจตสกิเป็นต้น  เป็นอินทริยปัจจัย 
ตอบ ก. จิต  เจตสิก  และจิตตชรูป  ปฏิสนธิกัมมชรูป  เป็นนิสสยปัจจยุปบัน 
 ข. มหาภูตรูป ๔  และอุปาทายรูป  ๒๔  เปน็นิสสยปัจจยปุบัน 
 ค. ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐  เป็นอินทริยปจัจยุปบนั 
 ง. อุปาทินนรูป  คือ กัมมชรปู  เป็นอินทริยปัจจยุปบัน 
 จ. นามรูป คือ จิต  เจตสิก  จติตชรูป  ปฏิสนธิกัมมชรูป  เป็นอินทรยิปัจจยุปบัน 

ข้อ ๗  

๗.  ก.  ข. วจนัตถะต่อไปน้ี  แปลว่าอย่างไร  ได้แก่บัญญัติอะไร ? 48  
 ๑. ปกาเรน  าปียตีติ = ปญฺ ตฺติ 
 ๒. ปกาเรน  าเปตีติ = ปญฺ ตฺติ 
ตอบ ก.  ข. วจนัตถะต่อไปนี้  แปลดังนี้ 
๑. ปกาเรน  าปียตีติ = ปญฺ ตฺติ  แปลว่า  วัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆ ชื่อว่า บัญญัติ เพราะพึงให้ถูกรู้ได้ โดย

ประการต่างๆ ได้แก่ อัตถบัญญัติ 
๒. ปกาเรน าเปตีติ = ปญฺ ตฺติ  แปลว่า  เสียงคือค าพูด ย่อมท าให้รู้เนื้อความ คือ วัตถุสิ่งของเรื่องราว และ

สภาพปรมัตถ์ได้ด้วยประการต่างๆ ได้แก่ สัททบัญญัติ 

๗.  ก. ให้แปลค าบาลีดังต่อไปน้ี? 45 
   ปญฺญาปยิตตฺา  ปญฺญตฺต ิ
   ปญฺญาปนโต  ปญฺญตฺต ิ
ตอบ   ก. แปลค าบาลีดังนี ้  

อัตถบัญญัต ิ เพราะเปน็บญัญัตทิี่พึงให้ถูกรู้ได้โดยประการต่าง ๆ  
สัททบญัญัต ิ เพราะเปน็บญัญัตทิี่พึงให้รู้เนื้อความได้โดยประการต่าง ๆ 

๗. ก. บัญญัติเมื่อกล่าวโดยประเภทใหญ่แล้ว (มีเท่าไหร่) มีกี่ประเภท (อย่าง) คืออะไรบ้าง? 54 จงแสดง

พร้อมด้วยความหมาย? 48 และตัวอย่างประกอบด้วย? 46, 47  
ก. เน้ือความท่ีเหลือจากรูปนามน้ัน เรียกว่าอะไร มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 44, 51, 53 จงแสดงพร้อม
ด้วยความหมาย? 48 

ตอบ ก. บัญญัติเมื่อกล่าวโดยประเภทใหญ่แล้วมี ๒  ประเภท (อย่าง) คือ  
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ก. เนื้อความทีเ่หลือจากรูปนามนั้น  เรียกว่าบญัญัติ  แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ 

๑. อัตถบัญญัติ  เพราะเป็นบัญญัติที่พึงให้ถูกรู้ได้โดยประการต่างๆ  
ตัวอย่าง เช่น แผ่นดิน บ้าน บุคคล ทศิตะวันออก  ถ้ า  บริกรรมนิมิต  เป็นต้น 

๒. สัททบัญญัติ  เพราะเป็นบัญญัติที่พึงให้รู้เนื้อความได้โดยประการต่างๆ  
ตัวอย่างเช่น  รูป  เวทนา  ภูเขา  ต้นไม้  ฉฬภิญโญบุคคล  เตวิชโชบุคคล เป็นต้น 

๗. จงยกตัวอยา่งในสิ่งท่ีมีชีวิต เช่น งู ว่าเป็นได้ท้ังสทัทบัญญัติ อัตถบัญญตัิ และเป็นปรมตัถ์ พร้อมท้ัง
สรุปความมาด้วย? 36(7ข), 52 

ตอบ  ยกตัวอย่าง ในสิ่งมชีีวิต เชน่ งู ที่ชื่อว่างู เป็นสทัทบญัญัติ รูปร่างของงูมีตัวยาวกลมเป็นตน้ เป็นอัตถ
บัญญัต ิสีของงูท าให้เราเห็นได ้ถ้างูนัน้ท าเสียงขู่ เราก็ไดย้ินเสยีงได้ ถ้าจับตัวดู ก็รู้สึกว่าอ่อน งูนัน้ก็มกีารมองเหน็
สิ่งต่างๆ ได้ ได้ยินเสียงได้ ถ้าถูกคนตี ก็มีความรู้สึกเจบ็ และมีความกลัวโกรธได้ สี เสียง อ่อน เปน็ต้นเหล่านี้ เป็น
รูปปรมัตถ์ การเห็นการได้ยิน การรู้สึกเจ็บ การกลัว การโกรธของงูเหล่านี้ เป็นจิตและเจตสกิปรมัตถ ์

สรุปความว่า ชื่อต่างๆ ภาพต่างๆ และค าพูดต่างๆ เปน็สัททบญัญัติ วัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆ เป็นอัตถ
บัญญัติ สภาวลกัษณะของชื่อทีเ่กีย่วกับรูปนาม และสภาวลักษณะที่อยู่ในสิ่งของต่างๆ เปน็ปรมัตถ ์
๗. ก.  ข. ค. อัตถบัญญัติ ท่ีเกีย่วกบั โรงเรียน สตัว์ เดือน ปี และวัน มีชื่อว่าอยา่งไร ? 51 

ตอบ ก.  ข.  ค. อัตถบัญญัตทิี่เกี่ยวกบัโรงเรียน  มีชื่อว่า  สมูหบญัญัติ 
อัตถบัญญัติทีเ่กี่ยวกับสัตว์ มีชื่อว่า  สตัวบัญญัต ิ
อัตถบัญญัติทีเ่กี่ยวกับเดือน มีชื่อว่า  มาสบัญญัต ิ
อัตถบัญญัติทีเ่กี่ยวกับป ี มีชื่อว่า  สังวัจฉรปัญญัต ิ
อัตถบัญญัติทีเ่กี่ยวกับวัน มีชื่อว่า  วารบัญญัต ิ

๗. ข. ให้บอกชื่อชนิดของบัญญตัิในค าดังต่อไปน้ี วา่เป็นอัตถบัญญตัิและสัททบัญญตัิประเภทไหน
อาจารย,์ วันอาทิตย,์ นักศึกษาปรมตัถธรรม, พระโสดาบันบุคคล? 45 

ตอบ  ข. อาจารย์ เป็นอัตถบัญญัต ิ ประเภทสัตวบญัญัต ิ
 เป็นสทัทบญัญัต ิ ประเภทอวิชชมานบญัญัต ิ

วันอาทิตย ์ เป็นอัตถบัญญัต ิ ประเภทวารบัญญัต ิ
 เป็นสทัทบญัญัต ิ ประเภทอวิชชมานบญัญัต ิ

นักศึกษาปรมัตถธรรม  เป็นสทัทบญัญัต ิ ประเภทอวิชชมาเนนวิชชมานบญัญตัิ 
โสดาบันบุคคล  เป็นอัตถบัญญัต ิ ประเภทสัตวบญัญัต ิ

 เป็นสทัทบญัญัต ิ ประเภทวิชชมาเนนอวิชชมานบญัญตัิ   

๗. สัททบัญญตัิอยา่งเดียวเรียกชื่อได้กี่อย่าง คืออะไรบ้าง ให้แสดงความหมายของสัททบัญญตัิน้ันๆ มา
ด้วย? 38  

ตอบ สัททบญัญัติ เรียกชื่อได้ ๖ อย่าง คือ  
๑. นามะ  ได้แก่ ชื่อต่างๆที่มีสภาพน้อมเข้าสูเ่นื้อความ คือ อัตถบญัญัติ และท าให้เนื้อความนั้นน้อมเข้าสู่

ตน คือ ชื่อต่างๆ นั้นด้วย  
๒. นามกัมมะ  ได้แก่ นามบัญญัติทีน่ักปราชญ์ทัง้หลายในสมัยโบราณ เรยีกขานกนัมา เช่นเรยีกว่า แผ่นดนิ 

ภูเขา เป็นตน้  
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๓. นามเธยยะ  ได้แก่ นามบัญญัติทีน่ักปราชญ์ทัง้หลายในสมัยโบราณ สมมุติตั้งชื่อไว้จนถึงทกุวันนี้ เชน่ 

เรียกว่า แผ่นดนิ ภูเขาเปน็ต้น   
๔. นิรุตติ  ได้แก่ นามบัญญัติทีน่ักปราชญ์ทัง้หลาย คิดนึกพจิารณาแล้วตั้งชื่อสิ่งต่างๆ ให้ปรากฏขึ้น  
๕. พยัญชนะ  ได้แก่ นามบัญญัติที่สามารถแสดงเนื้อความ คือ อัตถบัญญัติให้ปรากฏ  
๖. อภิลาปะ  ได้แก่ นามบัญญัติที่ผูก้ล่าวเรียก ย่อมมุ่งสู่ตรงเนื้อความ แล้วก็กล่าวเรียกขึน้  

๗. ข. สัททบัญญัติอย่างเดียว เรียกชื่อได้ ๖ อย่างมีนามะ นามกัมมะเป็นต้นน้ัน (ทราบแล้วไม่ถาม แต่
ขอถามว่า) เมื่อสรุปแล้วได้ความว่าอย่างไร? (46, 47), 49 

ตอบ สัททบญัญัติอย่างเดียวเรียกชื่อได้ ๖ อย่าง (มีนามะ นามกัมมะเปน็ต้น) นั้น เมื่อสรุปแล้วได้ความว่า ค าว่า
ภูมิหรือแผ่นดินนี้ มีชื่อได้ ๖ อย่างดังทีก่ล่าวมานี้ แม้ในชื่ออ่ืนๆ มี ภูเขา ต้นไม้ ชาย หญิงเป็นต้น และภาษาตา่งๆ ที่
ใชก้นัอยูใ่นโลกนี้ค าหนึง่ๆ ก็มชีื่อได ้๖ อยา่งม ีนามะ นามกัมมะ เป็นต้น เชน่เดยีวกนั เพราะค าพูดและภาษาต่างๆ 
เหล่านีก้เ็ปน็สทัทบญัญัตดิ้วยกนัทัง้นัน้ อุปมาเหมือนคนคนเดียวมีชื่อ ๖ อย่างด้วยกนัฉันนั้น และสทัทบญัญตัิ
เหล่านี้ เรียกว่า นามบญัญตัิก็ได ้
๗. ข. ให้แปลในบาลีดังต่อไปน้ี (ท่ีละไว้ก็ให้แปลให้หมด) ? 43   
 สา  วิชฺชมานปญฺญตฺติ  ฯลฯ  อวิชฺชมานเนน  อวิชฺชมานปญฺญตฺติ  เจติ  ฉพฺพิธา  โหติ. 
ตอบ ข. บาลีนี้  แปลว่า  สัททบัญญัตินี้มี ๖  ประเภท  คือ 
๑. วิชชมานบัญญัติ  ๒. อวิชชมานบัญญัติ  ๓. วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ   
๔  อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ   ๕ วิชชมาเนนวัชชมานบัญญัติ  ๖  อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ 

๗. ก. สัททบัญญัตปิระเภทท่ี ๑ และท่ี ๒ ชื่อวา่อย่างไร? จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย และยกตวัอย่าง
ด้วย ? 49, 54 / ก. สัททบัญญัตปิระเภทท่ี ๑, ๒, ๕, ๖ ได้แก่อะไรบา้ง? 54  

๗. ข. วิชชมานบัญญัติ และอวิชชมานบญัญัติ หมายความวา่ อยา่งไร ให้แสดงตัวอย่างดว้ย? 36(7ก), 50 

๗. ก. สัททบัญญัติข้อท่ี ๓ คืออะไร ให้บอกความหมายและยกตัวอย่างด้วย? 51 / ข. สัททบัญญัติ

ประเภทท่ี ๓ และ ๔ น้ัน ชื่อว่าอะไร จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย ยกตัวอย่างประกอบด้วย? 53 
๗. สัททบัญญตัิมกีีป่ระเภท คืออะไรบ้าง ให้แสดงความหมายมาด้วย (ไม่ต้องยกตัวอย่าง) และค าว่า คน

ใจบุญ ผลของกรรม เป็นสัททบัญญตัิ ประเภทไหน? 37  
๗ ข. จงแสดงสัททบญัญัติ ๖ ประเภท พร้อมท้ังความหมาย? 39(7ข)  
๗. สัททบัญญตัิ ๖ ประเภทน้ัน คืออะไรบา้ง? ให้แสดงความหมายและยกตัวอยา่งด้วย 41 
ตอบ สัททบญัญัติมี ๖ ประเภท คือ  

๑. วิชชมานบัญญตัิ เปน็สัททบัญญัติที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
นิพพาน เป็นตน้  

๒. อวิชชมานบัญญตัิ เปน็สัททบัญญัตทิี่ไมมี่สภาวปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เช่น แผ่นดนิ ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า 
มหาสมุทร บ้าน ชาย หญิง เปน็ต้น  

๓. วิชชมาเนนอวิชชมานบญัญัติ เป็นสทัทบญัญตัิที่กลา่วถึงธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ กบัธรรมที่ไม่มี
สภาวปรมัตถ์ปรากฏ รวมกันอยู ่เช่น ฉฬภิญฺโ   เตวชิฺโช  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  โสตาปนฺโน เป็นต้น 

๔. อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญตั ิเปน็สัททบัญญัติทีก่ลา่วถึงธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ กับธรรมที่มี
สภาวปรมัตถ์ปรากฏ รวมกันอยู่ เช่น อิตฺถิสทฺโท เสยีงหญิง  สุวณฺณวณฺโณ สีทอง  ปปฺุผคนฺโธ กลิน่ดอกไม้ เปน็ต้น  
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๕. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญตัิ เปน็สัททบญัญัตทิี่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ กับธรรมที่มีสภาว-

ปรมัตถ์ปรากฏ รวมกนัอยู่ เชน่ จกฺขุวิญฺ าณ  วิญญาณที่อาศัยจกัขุวัตถุเกิด, จกฺขสุมฺผสฺโส การกระทบทางตา เป็นตน้ 
๖. อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ เป็นสทัทบญัญตัิที่กล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ กับธรรมที่

ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ รวมกันอยู่ เช่น ราชปุตฺโต = บุตรของพระราชา, ราชนตฺตา = หลานของพระราชา, เสฏฺ
ภริยา = ภรรยาเศรษฐี,  เชฏฺ ภคินี = พี่สาว เป็นตน้ 

คนใจบุญ เปน็อวิชชมาเนนวิชชมานบญัญัติ  ผลของกรรม เปน็วิชชมาเนนวิชชมานบญัญตั ิ

๗. ข. สัททบัญญัติประเภทท่ี ๓ น้ัน ชื่อว่าอะไร? จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย ตัวอย่างของประเภทท่ี 
๓ น้ีเช่นฉฬภิญฺโญ เตวิชฺโช ปฏิสมฺภทปฺปตฺโต เป็นต้น ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้ว จะกลับเป็น
ตัวอย่างของสัททบัญญัติประเภทไหน ชื่อว่าอะไร ให้แสดงพร้อมด้วยความหมาย และตัวอย่างท่ี
ยกมาน้ีแปลว่าอย่างไร ? 44 

ตอบ ข. ชื่อว่า วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ หมายความว่า เป็นสัททบัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์
ปรากฏกับธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ รวมกันอยู่  ตัวอย่างของประเภทที่ ๓ นี้  ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะ
กลับเป็นตัวอย่างของสัททบัญญัติประเภทที่ ๔ ชื่อว่า อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ หมายความว่า เป็นสัทท
บัญญัติที่กล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏกับธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่ และตัวอย่างที่ยกมา
นี้ แปลว่า บุคคลที่ได้อภิญญา ๖  บุคคลที่ได้วิชชา ๓ บุคคลที่ได้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ 

*************************** 
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ  อภิธรรมโชตกิะวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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เฉลยข้อสอบข้อเขียนพระอภิธรรม  ภาคเรียนท่ี ๒ ปกีารศกึษา  ๒๕๔๔ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท 
สอบวันเสาร์ที....ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕.... 

วิชา : สมถะ  วิปสัสนา                   ๗ ข้อ  ๗๐ คะแนน                         เวลา ๔ ช.ม. (วันหลัง) 
 

ข้อ ๑  

๑. ค าว่า  อัปปนา  เป็นชื่อของสภาวะชนิดไหน  มีวจนัตถะว่าอย่างไร?  เมื่อรวมค าว่าอัปปนากับค าว่า  
ภาวนาเข้าเป็นบทเดียวกันแล้ว  มีใจความว่าอย่างไร ? 43  

ตอบ ค าว่า อัปปนา เป็นชื่อของวิตกโดยตรง ส่วนมหัคคตจิต โลกุตตรจิต เจตสิก ที่เรียกว่า อัปปนานั้น เป็นการ
เรียกโดยอ้อม ตามนัยอวยวูปจารนัย หมายความว่า ยกชื่อของวิตกขึ้นมาตั้งไว้ในธรรมที่ประกอบกันกับวิตก ดัง
มีวจนัตถะแสดงว่า  อปฺเปติ  สมฺยุตฺตธมฺเม  อารมฺมณ   อภินิโรเปตีติ = อปฺปนา ธรรมชาติใด ย่อมยกสัมปยุตตธรรม
ขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้า ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า อัปปนา ได้แก่  วิตกองค์ฌานที่ประกอบกับมหัคคต 
โลกุตตรธรรม 

 เมื่อรวมค าว่า อัปปนา กับค าว่าภาวนาเข้าเป็นบทเดียวกันแล้ว มีใจความว่าธรรมชาติที่ยกสัมปยุตตธรรม
ขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้า (อัปปนา) และเป็นการกระท าที่ถึงแล้ว  ซึ่งความเจริญนั้น ชื่อว่า อัปปนาภาวนา หรือจะ
ตอบว่า  ธรรมชาติที่เป็นอัปปนาด้วย  เป็นการกระท าที่ถึงแล้ว ซึ่งความเจริญนั้นด้วย  ชื่อว่าอัปปนาภาวนาก็ได้ 
๑.  ก. ในสมถกรรมฐาน ๔๐ น้ัน แบ่งออกเป็นกี่หมวด คืออะไรบ้าง? 44, 45, 48, 53(1ข)  

 ข. ภาวนา แปลว่าอย่างไร มีอยู่กี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 44, 45, 49, 53(3ก)  
ข. ธรรมท่ีชื่อว่า ภาวนา มีอยู่กี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 47 

ค. บุคคลท่ีอยู่ในมนุสสภูมิสามารถเจริญสมถกรรมฐานได้ถึง ๔๐ ก็จริง แต่ถ้าต้องการเจริญ
กรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุปฐมฌานแล้ว  จะเจริญกรรมฐานได้เท่าไรคืออะไรบ้าง? 44 

ตอบ ก. ในสมถกรรมฐาน ๔๐  แบง่ออกเปน็ ๗ หมวด  คือ   ๑) กสิณ ๑๐  ๒) อสุภะ ๑๐  ๓) อนุสสติ ๑๐   
๔) อัปปมัญญา ๔  ๕) สัญญา ๑  ๖) ววัตถาน ๑   ๗) อารุปป ๔   

 ข. ภาวนา แปลว่า ธรรมที่ควรเจริญ คือ ให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในสันดานของตนมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑ สมถ
ภาวนา ๒. วิปัสสนาภาวนา  (47 ข. ธรรมที่ชื่อว่า  ภาวนา  มีอยู่ ๒  อย่างคือ ๑. สมถภาวนา  ๒. วิปัสสนาภาวนา ) 
 ค. บุคคลที่อยู่ในมนุสสภูมิ  สามารถเจริญกรรมฐานได้ถึง ๔๐ ก็จริง  แต่ถ้าต้องการเจริญกรรมฐาน เพื่อให้
ได้บรรลุปฐมฌานแล้ว จะเจริญกรรมฐานได้ ๒๕  อย่าง คือ กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  กายคตสติ ๑  อานาปานัสสติ ๑ 
อัปปมัญญา ๓ (เว้นอุเบกขา) 
๑. ก. ค าว่า ภาวนา แปลว่า อย่างไร แสดงวจนัตถะว่าอย่างไร? 47 

 ค. อารมณ์กรรมฐานและอารัมมณิกภาวนากรรมฐาน ได้แก่อะไร? 45, 49(1ข), 53(3ข) 

ตอบ ก. ค าว่าภาวนา  แปลว่า  ธรรมที่ควรเจริญคือให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในสันดานของตน ชื่อว่า ภาวนา  ดัง
แสดงวจนัตถะว่า “ภาเวตพฺพาติ   =  ภาวนา”  

 ธรรมที่บัณฑิตทั้งหลาย พึงท าให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งหลังๆ ให้ติดต่อกันเป็นนิจ จนถึงเจริญขึ้น 
ฉะนั้น จึงชื่อว่า ภาวนา 
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 ค. อารมณ์กรรมฐาน ได้แก่ อารมณ์ของสมถะมีปถวีกสิณเป็นต้น อารมณ์ของวิปัสสนา มีเตภูมิกสังขาร
ธรรม คือ รูปนามที่เกิดอยู่ในภูมิทั้ง ๓   

อารัมมณิกภาวนากรรมฐาน  ได้แก่การพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนาที่เกิดขึ้นก่อน ๆ 
๑. ก. ภาวนา แปลว่าอย่างไร มีกี่อย่างคืออะไรบ้าง? ให้แสดงวจนัตถะของสมถภาวนานัยที ่๑  และของ

วิปัสสนาภาวนา? 51  

ตอบ ก. ภาวนา  แปลว่า  ธรรมที่ควรเจริญ  คือให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ  ในสนัดานของตน  ชื่อว่า  ภาวนา  ภาวนามี ๒ 
อย่างคือ  ๑  สมถภาวนา  ๒.วิปัสสนาภาวนา   
 แสดงวจนัตถะของสมถภาวนานัยที่ ๑ ว่า  กิเลเส  สเมตีติ = สมโถ  ธรรมใด  ท าให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์
เป็นตน้  สงบลง  ฉะนัน้  ธรรมนั้นชื่อว่า  สมถะ 

 แสดงวจนัตถะของวิปัสสนาว่า  วิเสเสน  ปสฺสตีติ = วิปสฺสนา  ธรรมชาตใิด   ย่อมเหน็แจ้งเปน็พิเศษ  
ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่า  วิปัสสนา 
๑. ภาวนาอยา่งไหนได้ชื่อวา่ บริกรรม จงแสดงวจนัตถะด้วย และบริกรรมภาวนาน้ันเป็นวิถีจิตชนิดไหน 

มีวจนัตถะวา่อยา่งไร ? 50   
ตอบ มหากุศล มหากิริยาที่เกดิขึ้นก่อนๆ นับตั้งแต่ได้เริ่มตน้เจริญกรรมฐานใหม่ๆ ตลอดมาจนถึงจดขอบเขต
แห่งอุคคหนมิิตนัน้ ชื่อว่า บริกรรมดังแสดงวจนัตถะว่า 

 “อปฺปน    ปริกโรติ  ปริสงฺขโรตีติ = บริกมฺม  “ (วา) 
 “ปริอาทิภูต   กมฺม  = ปริกมฺม  “ 
 วิถีจิตอันใดย่อมจดัแจงปรุงแต่งอัปปนา  ฉะนัน้วิถีจตินั้น  ชื่อว่าบริกรรม  หรืออีกนยัหนึ่ง  วิถจีิตทีเ่ปน็เหตุ
แห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องตน้  ชื่อว่าบริกรรม 

 วิถีจิตทีจ่ัดแจงปรุงแต่งอัปปนา  หรือวิถีจิตทีเ่ป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องตน้นี้  พระโยคีบุคคลควร
กระท าให้เกดิขึ้นติดต่อกันอยูเ่รื่อยๆ และทวีมากยิง่ขึ้นไปเป็นล าดับ  ฉะนัน้วิถีจตินั้น ชื่อว่า บริกรรมภาวนา 

 วิถีจิตทีเ่กิดขึน้ติดต่อกนัอยูเ่รื่อยๆ ในขณะที่ก าลังบริกรรมว่า ปถวีๆ อยู่ เป็นต้นนั้น วิถจีิตนัน้ ชื่อว่าบริกรรม
ภาวนา ดังมีวจนัตถะแสดงว่า 

 “บริกมฺมญจฺ  ต   ภาวนา  จาติ  =  ปริกมฺมภาวนา”  

 วิถีจิตใดชื่อว่า  บริกรรมด้วย  ชื่อว่าภาวนาด้วย  ฉะนั้นวิถจีิตนัน้ชื่อว่า  บริกรรมภาวนา 
๑. ก. ค าว่า “กมฺมฏฺฐาน” หมายความว่าอย่างไร (แปลว่าอย่างไร) เมื่อแยกบทแล้วได้กี่บท คืออะไรบ้าง 

และแปลว่าอย่างไร? 47, 53 

 ข. กรรมฐานท่ีได้ถึงอุปจารภาวนาเท่าน้ัน อัปปนาภาวนาคือฌานย่อมไม่เกิด มีเท่าไร คืออะไรบ้าง? 48  
 ค. กรรมฐานท่ีให้ส าเร็จถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌาน มีเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 48  
 ง. การแสวงหาอมตธรรมมีอยู่กี่อย่าง  คืออะไรบ้าง ? 47 

ตอบ ก. ค าว่า “กมฺมฏฺฐาน” แปลว่า เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญ สมถะ และวิปัสสนา เมื่อแยกบทแล้ว ได้ ๒ บท คือ 
กมฺม+ าน  กมฺม แปลว่าการกระท า  าน  แปลว่า  เป็นที่ตั้ง 

 ข. มี ๑๐ อย่าง คือ  อนุสสติ ๘  มีพุทธานุสสติ  เป็นต้น จนถึงมรณานุสสติ   อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑   จตุ
ธาตุววัตถาน ๑ 

 ค. กรรมฐานที่ท าส าเร็จได้ถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌาน มี ๓๐ อย่าง คือ กสิณ ๑๐  อสุภ ๑๐  กายคตาสติ 
๑  อานาปานัสสติ ๑  อัปปมัญญา ๔  อรูป ๔  
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ง. การแสวงหาอมตธรรมที่มีอยู่  ๒ อย่าง คือ 

 ๑. ทางตรง  ได้แก่  การเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔  
 ๒. ทางอ้อม  ได้แก่  การเจริญสมถภาวนาก่อน  ต่อเมื่อได้ส าเร็จเป็นฌานลาภีบุคคลแล้ว  จึงจะเจริญ
วิปัสสนาต่อไป 
๑. ข. อารมณก์รรมฐานและอารัมมณกิภาวนากรรมฐานตา่งกันอยา่งไร จงยกวจนัตถะขึ้นแสดงด้วย? 51 

๓. อารมณ์กรรมฐาน และ อารัมมณกิภาวนากรรมฐานต่างกันอยา่งไร ให้ยกวจนัตถะ และอธิบาย
ประกอบด้วย ? 50   

ตอบ ข. อารมณ์กรรมฐาน  และอารัมมณิกภาวนากรรมฐานต่างกันดังนี้   
 อารมณ์กรรมฐาน ได้แก่ อารมณ์ของสมถะมปีถวีกสณิเปน็ต้น  และอารมณ์ของวิปัสสนา มเีตภูมิกสังขาร
ธรรมคือรูปนามที่เกิดอยูใ่นภูมิทั้ง ๓ ดังมีวจนตัถะแสดงว่า  กมฺมสสฺ  าน  = กมฺมฏฺ าน   อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแหง่
การเจรญิสมถะ วิปัสสนาชื่อว่า  กัมมัฏฐาน 

 อารัมมณิกภาวนากรรมฐานได้แก่  การพยายามเจรญิสมถะและวิปัสสนา ที่เกิดขึ้นก่อนๆ ดังมีวจนตัถะ
แสดงว่า กมมฺสฺส าน  = กมมฺฏฺ าน  ความพยายามที่เกดิขึ้นก่อนๆ อันเป็นที่ตั้งของความพยายามที่เกิดขึ้นหลังๆ 
ชื่อว่า กัมมัฏฐาน  (50) ส าหรับวจนตัถะในข้อนี้นัน้ หมายความว่า ความพยายามที่เกิดขึ้นในครั้งหลังๆ นี้ มีความ
พยายามทีเ่กิดขึ้นแล้วในขณะก่อนๆ เปน็ระยะสืบต่อกันมานั่นเองเป็นที่ตั้ง ฉะนั้นความพยายามทีเ่กดิขึ้นก่อนๆ นั้น
จึงชื่อว่า อารัมมณิกภาวนากรรมฐาน 
๑.  ก. สมถกรรมฐาน ๒๖ อยา่ง ท่ีเป็นอารมณ์ของรูปฌานน้ัน ต้องการทราบว่า กรรมฐานอะไร 

เหมาะสมแก่จริตอะไร? 52  
 ข. คนท่ีมีศรัทธาจริตและพุทธิจริต เจริญกรรมฐานท่ีเหมาะสมแก่จริตได้คนละเท่าไร คือกรรมฐาน

อะไรบ้าง? 52 

ตอบ ก. ปถวีกสิน   อาโปกสิณ   เตโชกสณิ  วาโยกสิณ  อากาสกสิณ  อาโลกกสิณ  ย่อมเหมาะสมแกบุ่คคล
ทั่วไป  ไม่ว่าจริตใด 

 วรรณกสิณ ๔ คือ  นีลกสิณ  ปีตกสิณ  โลหิตกสิณ  โอทาตกสิณ  อัปปมัญญา ๔  คือ  เมตตา  กรุณา  
มุทิตา  อุเบกขา  ย่อมเหมาะสมแก่ผูท้ี่มีโทสจรติ 

 อสุภะ  ๑๐  มีอุทธุมาตกอสุภะ เป็นต้น   และกายคตาสติ ๑  ย่อมเหมาะสมแก่ผูท้ี่มี ราคจริต 

 อานาปานัสสติ  ๑   ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีโมหจริตและวิตกจริต  
 ข. ผู้ที่มีศรัทธาจริต  เจรญิกรรมฐานทีเ่หมาะสมได้ ๖  อย่าง  คือ  พุทธานุสสติ   ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  
สีลานุสสติ  จาคานุสสติ  และเทวตานุสสต ิ

 ผู้ที่มีพุทธจิริต  เจริญกรรมฐานทีเ่หมาะสมได้ ๔ อย่างคือ  มรณานุสสติ  อุปสมานุสสติ  อาหาเรปฏิกูล
สัญญา  และจตุธาตุววัตถาน 
๑. ค าว่า บริกรรม บริกรรมภาวนา อุปจาร อุปจารภาวนา อัปปนา อัปปนาภาวนา หมายความวา่

อย่างไร? 54  
๑. ค. บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา อัปปนาภาวนา  หมายความว่าอย่างไร ? 49, 53(3ค)  
๑. ง. บริกรรมภาวนา, อุปจาร, อุปจารภาวนา ค าเหล่าน้ีหมายความว่าอย่างไร? 45 

ตอบ  บริกรรม หมายความว่า มหากุศล  มหากิริยาทีเ่กดิขึ้นก่อนๆ นับตัง้แต่ได้เริ่มตน้เจริญสมถกรรมฐานใหม่ๆ 
ตลอดมา จนถึงจดขอบเขตแห่งอุคคหนิมิตนั้น ชื่อว่าบริกรรม 
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บริกรรมภาวนา หมายความว่า วิถีจิตที่จดัแจงปรงุแตง่ อัปปนา หรือวิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญ

กรรมฐานเบื้องต้นนี้  พระโยคบีุคคลควรกระท าให้เกดิขึ้นติดต่อกันอยูเ่รื่อยๆ และทวีมากยิ่งขึ้นไปเป็นล าดบั ฉะนัน้
วิถีจิตนัน้ ชื่อว่าบริกรรมภาวนา 

อุปจาร หมายความว่า  มหากุศล  มหากิริยา  ทีเ่กิดขึ้นใกล้กันกับอัปปนาฌาน  ชื่อว่า อุปจาร 
อุปจารภาวนา หมายความว่า วิถจีิตที่ชื่อว่า อุปจาระนีแ้หละ พระโยคบีุคคลควรกระท าใหเ้กดิขึ้นเรื่อยๆ 

โดยใหท้วีมากยิ่งขึน้ไป  ฉะนั้น วิถจีิตนัน้ ชื่อว่า อุปจารภาวนา 

อัปปนา หมายความว่า เป็นชื่อของวิตกโดยตรง ส่วนมหัคคตจิต โลกุตตรจิต เจตสิก ทีเ่รียกว่า อัปปนา นั้น 
เป็นการเรียกโดยอ้อม ตามนัยอวยวูปจารนัย หมายความว่า ยกชื่อของวิตกขึ้นมา ตั้งไว้ในธรรมที่ประกอบกับวิตก   

อัปปนาภาวนา หมายความว่า ธรรมชาติใดย่อมยกสัมปยุตตธรรมข้ึนสู่อารมณเ์ฉพาะหน้า หรือธรรมชาติ
ใดเปน็อัปปนาด้วย เป็นการกระท าที่ถงึแล้วซึ่งความเจรญินั้นด้วย  ฉะนัน้ ธรรมชาตนิั้นชื่อว่า อัปปนาภาวนา 
๑. ค. จงจ าแนกกรรมฐาน ๔๐  โดยอารมณก์รรมฐาน  และอารัมมณกิกรรมฐาน? 53 

ตอบ  ค. จ าแนกกรรมฐาน ๔๐  โดยอารมณก์รรมฐานและอารัมมณิกกรรมฐาน ดังนี้ คือ  
จ าแนกโดยอารมณ์กรรมฐาน    มี ๓๔ คือ กสณิ ๑๐   อสุภะ ๑๐   อนุสสติ ๑๐   อัปปมัญญา ๔    
จ าแนกโดยอารัมมณิกกรรมฐานมี   ๖ คือ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑   จตุธาตุววัตถาน ๑   อรูปกรรมฐาน ๔   

ข้อ ๒  

๒. กิเลเส สเมตีติ = สมโถ วจนัตถะข้อท่ี ๑ น้ี แปลว่าอย่างไร? และจงอธิบายในวจนัตถะข้อน้ี มาให้
ถูกต้อง ? 49 

ตอบ วจนัตถะข้อที่ ๑  นี้ แปลว่า ธรรมใด ท าให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์ เป็นต้น สงบลง ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า 
สมถะ ได้แก่ สมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในมหากุศลจิต ๘ และรูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต ๑ 

 อธิบายว่า ปุถุชนทั้งหลายที่ก าลังเจริญสมถกรรมฐานอยู่นั้นในเวลานั้น มหากุศลจิตตุปบาท ย่อมเกิดขึ้น
เรื่อยๆ ถ้าผู้นั้นเป็นติเหตุกปุถุชน และมีความพยายามอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะสามารถส าเร็จเป็นฌานลาภีบุคคล
คือ รูปาวจรปฐมฌานกุศลย่อมเกิดขึ้น มหากุศลจิตตุปบาทและปฐมฌานกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้ มีเอกัคคตา
เจตสิก เป็นประธานท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะ เอกัคคตาเจตสิกดวงนี้แหละจึงแสดงวจนัตถะว่า กิเลเส สเมตีติ = 
สมโถ 
๒. ก. สมถะมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ให้อธิบายในสมถะน้ันๆ ด้วย? 45, 50, 53(4ก)  

ข. วิปัสสนามกีี่อยา่ง คืออะไรบา้ง จงแสดงความหมายด้วย? 45, 50 

๔. ข. วิปัสสนาแปลว่า อย่างไร มีกี่ประการ คืออะไรบ้าง ให้แสดงความหมายด้วย? 47 

ตอบ ก. สมถะมี ๒ อย่าง คือ  
๑. ปริตตสมถะ  การเจริญสมถกัมมัฏฐานของบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงอัปปนาภาวนา ชื่อว่า ปริตตสมถะ เพราะในขณะนั้น 

มีแต่มหากุศล หรือมหากิริยาชวนะเท่านั้นที่เกิดขึ้น องค์ฌานที่ประกอบอยูน่ั้นยังมีก าลังอ่อนอยู่ 
๒. มหัคคตสมถะ  การเจรญิสมถกัมมัฏฐานของบุคคลที่เข้าถึงอัปปนาภาวนา คือ มหัคคตฌาน ชื่อว่า มหัคคต

สมถะ เพราะในขณะนัน้มหัคคตกุศล หรือกิริยาชวนะเทา่นั้นทีเ่กิดขึน้ และองค์ฌานที่ประกอบ
อยู่นั้นมีก าลังมาก สามารถเข้าไปเพ่งในสมถอารมณ์อยา่งแน่วแน่ ส่วนองค์ฌานที่ประกอบ
กับมหัคคตกุศลนั้นเล่าก็มีก าลังมาก สามารถประหาณนิวรณ์ธรรม โดยวิกขัมภนะอีกด้วย 

ข. วิปัสสนามี ๓ อย่างคือ 
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ข. วิปัสสนา แปลว่า ความเห็นแจ้งเป็นพิเศษ มี ๓ ประการ คือ  

๑. สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา  คือ วิปัสสนาญาณทีม่ีการก าหนดรู้ในสังขารธรรม รูปนาม 

๒. ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา  คือ วิปัสสนาญาณทีเ่ปน็เหตุให้เข้าผลสมาบัติได ้

๓. นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนา  คือ วิปัสสนาญาณทีเ่ปน็ให้เข้านิโรธสมาบตัิได้ 
๒.  ก. การแสวงหาอมตธรรม มีอยูก่ี่อยา่ง?  คืออะไรบ้าง ? 51   
ตอบ  ก. การแสวงหาอมตธรรม  มีอยู่ ๒ อย่าง คือ 

๑. ทางตรง  ได้แก่ การเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานทั้ง ๔ 

๒. ทางอ้อม ได้แก่ การเจรญิสมถภาวนาก่อน ต่อเมื่อได้ส าเร็จเป็นญาณลาภีบุคคลแล้ว จึงจะเจรญิวิปัสสนาต่อไป 
๒. จงจ าแนกกรรมฐาน ๔๐  ท่ีเหมาะสมกับจริต ? 47, 48 และท่ีเหมาะสมแก่บุคคลท่ัวไปไม่ว่าจริตใด? 

45(3), 50(4), 53(2ก), 54  

ตอบ (ก.) จ าแนกกรรมฐาน ๔๐  ที่เหมาะสมแก่จริต ๖ และที่เหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปว่าจริตใด ดังนี้  
ก. ส าหรับจริต  ๖ อย่างนั้น  การเจริญอสุภะ ๑๐  โกฏฐาส  ๓๒  ที่เรียกว่า  กายคตาสติ  เหล่านี้   ย่อมเหมาะสม

แก่ผู้ที่มีราคจริต (47) 
ก. อสุภะ ๑๐  กายคตาสติ ๑  เหล่านี้  ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีราคจริต 

ข. อัปปมัญญา ๔  กสิณ ๔ มีนีลกสิณเป็นต้นเหล่านี้  ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีโทสจริต 

ค. อานาปานัสสติ ๑  ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีโมหจริต  และวิตกจริต 

ฆ. อนุสสติ ๖  มีพุทธานุสสติเป็นต้น  จนถึงเทวตานุสสติเหล่านี้  ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีศรัทธาจริต 

ง. มรณานุสสติ  อุปสมานุสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  จตุธาตุววัตถาน  เหล่านี้  ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีพุทธิจริต 

จ. ส่วนกรรมฐานที่เหลือทั้งหมด  ซึ่งได้แก่ปถวีกสิณ  อาโปกสิณ  เตโชกสิณ  วาโยกสิณ  อากาสกสิณ  อาโลกกสิณ  
อรูปกรรมฐาน ๔ เหล่านี้  ย่อมเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจริตใด  

ฉ. บรรดากรรมฐานเหล่านั้น ในกสิณ ๑๐  องค์กสิณต้องมีประมาณกว้างเท่าลานข้าว ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีโมห 
จริต  องค์กสิณต้องมีประมาณเล็กเท่ากระด้ง ย่อมเหมาะสมแก่ผู้ที่มีวิตกจริต (47) 

๒. ก. อานาปานัสสติ หมายความว่าอย่างไร? และมีพระบาลีชี้แนวทางการปฏิบัติไว้กี่ประการคือ
อะไรบ้าง? (ตอบเฉพาะภาษาไทย) ? 44, 51(2ข), 54(4ข) 

ข. ข้อเพิ่มเติม ท่ีต้องด าเนินงานการปฏิบัติมีกี่นัยคืออะไรบ้าง ? 44    
ตอบ  ก. อานาปานัสสติ หมายความว่า การระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าออก และมีพระบาลีชี้แนวทางการปฏิบัติไว้ 

๕ ประการคือ 

๑. ผู้ปฏิบัตินั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด ารงสติเฉพาะหน้า อารมณ์กรรมฐาน ณ สถานที่เงียบสงัด ย่อมตั้งสติท า
ความรู้สึกตัว แล้วจึงหายใจเข้า และหายใจออก 

๒. เมื่อหายใจเข้ายาวและหายใจออกยาว  ก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวและหายใจออกยาว 

๓. เมื่อหายใจเข้าสั้นและหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นและหายใจออกสั้น  
๔. ย่อมส าเหนียกว่า  เราจะหายใจเข้าและหายใจออกก็ต้องรู้โดยแจ้งชัด  ต้นลม  กลางลม  ปลายลม 

๕. ย่อมส าเหนียกว่า  เราจะท าลมเข้าและลมออกที่หยาบให้ละเอียด  แล้วจึงหายใจเข้าและหายใจออก 

ข. ข้อเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินงานการปฏิบัติมี ๔ นัยคือ 

๑. คณนานัย  การนับลมหายใจเข้าออกเป็นหมวดๆ มี ๖ หมวดตั้งแต่หมวดปัญจกะเป็นต้น จนถึงหมวดทสกะ 
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๒. อนุพันธนานัย  การก าหนดรู้ตามลมเข้าและลมออกทุกๆ ขณะโดยไม่พล้ังเผลอทุกระยะที่หายใจเข้าออก 

๓. ผุสนานัย  ในขณะที่ก าหนดรู้ตามคณนานัยและอนุพันธนานัยอยู่นั้น  จะต้องก าหนดรู้การกระทบของลม
พร้อมไปด้วย  หมายความว่า ผุสนานัยนี้เข้าอยู่ในคณนานัยและอนุพันธนานัยทั้ง ๒ นั้นเอง  หา
ได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่ 

๔. ฐปนานัย  การก าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกโดยอนุธันธนานัย  กับผุสนานัยที่เป็นไปอย่างดีอยู่นั้น  ครั้นเมื่อ
ปฏิภาคนิมิตปรากฏ  จิตก็เปลี่ยนจากการก าหนดรู้การกระทบของลม  แล้วเข้าไปตั้งมั่นจดจ่ออยู่
ในปฏิภาคนิมิตอย่างเดียวตลอด  จนกระทั่งรูปฌานเกิด  นี้แหละเป็นฐปนานัย  หมายความว่า
การก าหนดรู้โดยฐปนานัยโดยเฉพาะนั้นไม่มี  เช่นเดียวกับผุสนานัยนั้นเอง 

๒. ข. กรรมฐาน ท่ีมีบริกรรมนิมติและอุคคหนิมติโดยปริยาย มีเท่าไร คืออะไรบา้ง เพราะเหตุไร จึงเป็น
เช่นน้ัน? 53 

ตอบ ข. กรรมฐานที่มีบริกรรมนิมิตและอุคคหนิมิต โดยปริยายนัน้มี ๑๘ กรรมฐาน คือ อนุสสติ ๘ (เว้นกายคตา
สติ  อานาปานัสสติ)  อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑  จตุธาตุววัตถาน ๑  อัปปมญัญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔  ที่เป็นเช่นนี้  
เพราะว่าการเจริญกรรมฐานเหล่านี้ไม่มีการเพ่ง  การกระทบ ไม่มีภาพมาปรากฏทางใจ 
๒. ก. กรรมฐานท่ีไม่ได้ปฏิภาคนิมิต มีเท่าไร คืออะไรบ้าง? ในกรรมฐานเหลา่น้ี ภาวนาจิตของผู้เจริญ

คร้ังแรกและคร้ังหลังเป็นอย่างไร ? 52 

 ข. ส่วนการเจริญกรรมฐาน ๒๒ อยา่ง  ย่อมได้ปฏิภาคนิมิตโดยตรงอย่างแน่นอน เพราะเหตุไร? 52 

ตอบ ก. กรรมฐานที่ไม่ได้ปฏิภาคนิมิต มี ๑๘ อย่าง คือ  อนุสสติ ๘  (เว้นกาย.อานาปาน.)  อัปปมัญญา ๔  
สัญญา ๑  ววัตถาน ๑  อารุปปะ ๔  เหล่านี้ ภาวนาจติของผู้เจรญิครั้งแรก ขณะที่สมาธิยังอ่อนอยู่และครั้งหลัง
ขณะที่สมาธิได้แก่กล้าขึน้แล้ว  ก็คงมีพุทธคุณเป็นต้น เป็นอารมณ์อยู่เชน่เดิมไมเ่ปลี่ยนแปลง ฉะนัน้ การเจริญ
กรรมฐาน ๑๘  อย่างนี้จงึไม่ได้ปฏิภาคนิมิต 

 ข. ส่วนการเจริญกรรมฐาน ๒๒ อย่างนัน้  ผู้เจริญย่อมไดป้ฏิภาคนิมิตโดยตรงอย่างแนน่อน   เพราะ
กรรมฐานเหล่านี้มกีารเปลีย่นแปลงอารมณ์ได้กล่าวคือ  ภาวนาจิตครั้งแรกขณะที่สมาธยิังอ่อนอยู่ก็มีบรกิรรมนิมิต   
อุคคหนิมิตเป็นอารมณ์   คร้ันต่อมาเมื่อภาวนาจิตครั้งหลังมีสมาธิแก่กล้าขึ้นแล้ว  ก็มีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์และ
ฌานจิตที่เกิดขึ้นนัน้ก็รับปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์ต่อไป 

ข้อ ๓  
๓. ก. วสี  หมายความว่าอะไร ?  มีเท่าไร ?  อะไรบ้าง ?  จงแสดงพร้อมความหมาย? 47 

ข. แสดงศีลท่ีพ้นไปจากโทษ  มีเท่าไร  อะไรบ้าง ? 47 
ค. การเจริญจาคานุสสติน้ี  ผู้เจริญจะต้องมีการบริจาคทานท่ีถึงพร้อมด้วยคุณความดี ๓ ประการ (กี่

ประการ) ได้แก่อะไรบ้าง ? 47, 54(4ก)  

ตอบ ก. วสี  หมายความว่า  ผู้มีความสารถมี  ๕  อย่างคือ  

 ๑. อาวัชชนวสี สามารถในการพิจารณาองค์ฌานของมโนทวารวัชชนะ 

 ๒. สมาปัชชนวสี สามารถในการเข้าฌาน 

 ๓. อธิษฐานวสี สามารถในการก าหนดเวลาเข้า 

 ๔. วุฏฐานวสี   สามารถในการก าหนดเวลาออก 

 ๕. ปัจจเวกขณวสี   สามารถในการพิจารณาองค์ฌานของชวนะ  
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 ข.ศีลที่พ้นไปจากโทษ  ศีลที่ไม่มีโทษมี  ๔ อย่างคือ 
๑. อขัณฑสีล  ศีลไม่ขาด     ๒. อฉิททสีล  ศีลไม่เป็นรู   ๓. อสพลสีล  ศีลไม่ด่าง  ๔. อกัมมาสสีล  ศีลไม่พร้อย 

 ค. ต้องถึงพร้อมด้วยคุณความดี ๓ ประการคือ  
 ๑. ธัมมิยลัทธวัตถุ   คือวัตถุสิ่งของที่เป็นเทยยธรรมนั้น  ได้มาโดยชอบธรรม 

 ๒. เจตนาสัมปทา  บริบูรณ์ด้วยเจตนาทั้ง ๓  คือ  ปุพพเจตนา  มุญจเจตนา  อปรเจตนา   
 ๓. มุตตจาคี   คือ  มีการบริจาคที่สละพ้นไปจากความตระหนี่  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ 
๓. ข. การเจริญเมตตา ตามแบบบริกรรมท่องจ าท่ัวไปอยา่งสามัญน้ันวา่โดยอาการแห่งเมตตา ว่าโดย

บุคคลท่ีได้รับการแผ่ มีอยา่งละเท่าไร คืออะไรบ้าง? (ให้แสดงการแผ่แก่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้น
ไป)? 54 

ตอบ ข. ว่าโดยอาการแห่งเมตตามี ๔ อย่างคือ 

 ๑.อเวรา  โหนฺตุ  ขอจงไม่มีศัตรูภายในและภายนอกทั่วกัน 

 ๒. อพฺยาปชชฺา  โหนฺตุ  ขอจงไม่มีความวิตกกังวลเศร้าโศกพยาบาททั่วกัน 

 ๓. อนีฆา โหนฺตุ ของจงไม่มีความล าบากกายใจพ้นจากอปุัทวภัยทั่วกนั 

 ๔. สุขี อตฺตาน   ปริหรนฺตุ  ขอจงน าอัตตภาพที่เปน็อยู่ด้วยความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดกาลนานทั่วกัน ว่า
โดยบุคคลที่ได้รบัการแผ่มี ๑๒ จ าพวกคืออโนทิสบคุคล  บคุคลทั่วไปมิได้เจาะจงมี ๕ จ าพวกคือ 

 ๑. สพฺเพ  สตฺตา = สัตว์ทั้งหลาย ๒. สพฺเพ ปาณา=สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย ๓.สพฺเพ ภูตา= สัตว์ที่ปรากฏ
ชัดทั้งหลาย ๔. สพเฺพ  ปุคฺคลา = บุคคลทั้งหลาย ๕.สพเฺพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา = สัตว์ที่มีอัตตภาพทั้งหลาย 

 โอทิสบุคคล  บุคคลทีเ่จาะจงมี ๗ จ าพวก คือ 

 ๑. สพฺพา อิตฺถิโย = หญิงทั้งหลาย  ๒. สพฺเพ ปุริสา = ชายทั้งหลาย ๓.สพฺเพ อริยา = พระอริยบุคคล
ทั้งหลาย ๔. สพเฺพ อนริยา = ปุถุชนทั้งหลาย ๕. สพฺเพ  เทวา = เทวดาทั้งหลาย ๖. สพฺเพ มนุสฺสา = มนุษย์
ทั้งหลาย ๗. สพฺเพ  วินิปาตกิา = พวกวินิปาติกอสุราทั้งหลาย 
๓. บุคคลท่ีได้รับการแผ่เมตตา ตามแบบบริกรรมท่องจ าน้ันมีกี่จ าพวก ได้แก่ใครบ้าง ? 43    
ตอบ บุคคลที่ได้รับการแผ่เมตตา  ตามแบบบริกรรมท่องจ านั้นมี ๑๒ จ าพวก คือ  อโนทิสบุคคล (บุคคลทั่วไป
มิได้เจาะจง)  มี  ๕ จ าพวก  โอทิสบุคคล (บุคคลที่เจาะจง) มี ๗ จ าพวก 

 อโนทิสบุคคล ๕ จ าพวกได้แก่  
 ๑. สพฺเพ  สตฺตา สัตทั้งหลาย 

 ๒. สพฺเพ   ปาณา  สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย 

 ๓. สพฺเพ  ภูตา   สัตว์ที่ปรากฎชัดทั้งหลาย 

 ๔. สพฺเพ  ปุคฺคลา  บุคคลทั้งหลาย 

 ๕. สพฺเพ  อตฺตภาวปริยาปนฺนา  สัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลาย 

 โอทิสสบุคคล  ๗ จ าพวกได้แก่ 
 ๑. สพฺพา  อิตฺถิโย   หญิงทั้งหลาย 

 ๒. สพฺเพ  ปุริสา  ชายทั้งหลาย 

 ๓. สพฺเพ  อริยา   พระอริยบุคคลทั้งหลาย 

 ๔. สพฺเพ   อนริยา   ปุถุชนทั้งหลาย 
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 ๕. สพฺเพ  เทวา  เทวดาทั้งหลาย 

 ๖. สพฺเพ  มนุสฺสา มนุษย์ทั้งหลาย 

 ๗. สพฺเพ  วินิปาติกา  พวกวินิปาติกอสุราทั้งหลาย 
๓. จงแสดงการแผ่เมตตา ให้แก่โอทิสบุคคล ๗ จ าพวก ท่ีอยู่ในทิศท้ัง ๖ มีทิศตะวันออกเป็นต้น เป็น

ภาษาบาลีและแปลเป็นไทย ? 49 

๔. จงแสดงการแผ่เมตตา แบบบริกรรมท่องจ าท่ัวไปอย่างสามญัให้แก่บุคคล ๑๒ ท่ีอยู่ในทิศใหญ่ ๔ ท้ัง
บาลีและไทยมาให้สมบูรณ?์ 51 

๔. ข. จงแสดงการแผ่เมตตา ให้แก่โอทิสบุคคล ๗ จ าพวก ท่ีอยู่ในทิศท้ัง ๔ มีทิศตะวันออก เป็นต้น เป็น
ภาษาบาลีและแปลเป็นไทย? 53 

ตอบ แสดงดังต่อไปนี้    
ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  อุตฺตราย  ทิสาย  ทกฺขิณาย  ทิสาย  (49) เหฏฺ มายทิสาย  อุปริมาย   ทิสาย   
(51) สพเฺพ  สตฺตา  สพเฺพ  ปาณา  สพเฺพ  ภูตา  สพฺเพ  ปุคคฺลา  สพฺเพ  อตฺตภาวปริยาปนฺนา   
สพฺพา  อิตฺถิโย  สพฺเพ  ปุริสา  สพฺเพ  อริยา  สพฺเพ  อนริยา  สพฺเพ   เทวา  สพฺเพ  มนุสฺสา  สพฺเพ  วินิปาติกา   
อเวรา  โหนฺตุ  อพฺยาปชฺชา  โหนฺตุ  อนีฆา  โหนฺตุ  สุขี  อตฺตาน   ปริหรนฺตุ 
(51) แปลว่า ขอสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายสัตว์ที่ปรากฏชัดทั้งหลาย บุคคลทั้งหลาย สัตว์ที่มีอัตตภาพ
ทั้งหลาย   
แปลว่า ขอหญิงทั้งหลาย  ชายทั้งหลาย  พระอริยบุคคลทั้งหลาย  ปุถุชนทั้งหลาย  เทวดาทั้งหลาย  มนุษย์
ทั้งหลาย  พวกวินิปาติกอสุราทั้งหลาย   
ที่อยู่ทางทิศตะวันออก  ที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่อยู่ทางทิศเหนือ  ที่อยู่ทางทิศใต้   
(49) ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่าง  ที่อยู่ทางทิศเบื้องบน   
จงไม่มีศัตรูภายในและภายนอกทั่วกัน จงไม่มีความวิตกกังวลเศร้าโศกพยาบาททั่วกัน  จงไม่มีความล าบากกายใจ  
พ้นจากอุปัทวภัยทั่วกัน  จงน าอัตภาพที่เป็นอยู่ด้วยความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดกาลนานทั่วกัน 
๓. ก. จงแสดงการแผ่กรุณา มุทิตา และอเุบกขา ให้แก่ตนเอง ท้ังภาษาบาลีและค าแปลมาตามล าดบั? 54 

ตอบ ก. ค าแผ่ กรุณา ให้แก่ตนเองว่า อห   ทุกฺขา มุจจฺามิ = ขอให้ข้าพเจ้าจงพน้จากความทุกข์กาย ทุกขใ์จ 

 ค าแผ่ มุทิตา  ให้แก่ตนเองว่า อห  ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉามิ = ขอข้าพเจ้าอย่าได้สูญสิ้นจาก
ความสุขความเจริญที่มีอยู ่
 ค าแผ่ อุเบกขา ให้แก่ตนเองว่า อห   กมฺมสฺสโก = เรามีกรรมเป็นของเรา 
๓. กรรมฐานอะไรในสมถกรรมฐาน ๔๐ น้ัน ซ่ึงผู้เจริญใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วให้ได้ถึงรูปปฐมฌาน

(เพียงฌานเดียว) ให้ได้รูปฌานท้ัง ๕ และให้ได้มรรคผลโดยมิได้เปลียนอารมณ์กรรมฐาน ให้อธิบาย
เหตุผลประกอบด้วย ฯ? 44 

ตอบ ในกรรมฐาน ๔๐ นั้น  กรรมฐานที่ผู้เจริญใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วให้ได้ถึงรูปปฐมฌาน (เพียงฌาน
เดียว)  ให้ได้ถึงรูปฌานทั้ง ๕  และให้ได้มรรคผล  โดยมิได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานได้แก่  กายคตาสติกรรมฐาน 

 อธิบายว่า  ผู้เจริญกายคตาสติกรรมฐาน  ขณะที่ก าลังท่องบ่นพิจารณาอยู่นั้น  ถ้าปฏิกูลนิมิตปรากฏ  ผล
ที่ได้รับจากการท่องบ่นพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลต่อไปนั้นคือให้ได้ถึงรูปปฐมฌาน  ถ้าวัณณนิมิต
ปรากฏผลที่ได้รับจากการเพ่งวัณณนิมิตต่อไปนั้น  คือให้ได้รูปฌานทั้ง ๕    ถ้าธาตุนิมิตปรากฏ  ก็ก าหนดพิจารณา
ธาตุเหล่านั้นให้เห็นเป็นรูปธรรม   แล้วนามธรรมก็จะปรากฏให้เห็นทางผัสสะ   ทางเวทนา  และทางวิญญาณ  
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ต่อไปก็ก าหนดทั้งนามและรูป  ส าเร็จเป็นนามรูปปริจเฉทญาณ   แล้วญาณต่าง ๆ ก็จะเกิดสืบเนื่องกันไปจนส าเร็จ
มรรคผล  เป็นอันว่าวิธีเจริญก็ดี  อารมณ์ที่ให้ได้มรรคผลก็ดี  มิได้เปลี่ยนออกไปจากกายคตาสติกรรมฐานแต่อย่าง
ใด  คงอาศัยกายคตาสติกรรมฐาน  เจริญต่อไป  เพียงแต่ท่องบ่นให้ปรากฏโดยความเป็นธาตุอย่างเดียว  ฉะนั้นจึง
ได้กล่าวว่าการเจริญกายคตาสติกรรมฐาน   ก็สามารถส าเร็จมรรคผลได้ 
๓. ในสมถกรรมฐาน  ๔๐  น้ัน  ต้องการทราบดังต่อไปน้ี? 51 

ก. กรรมฐานท่ีได้ถึงอุปจารภาวนา เท่าน้ัน อัปปนาภาวนา คือ ฌานไมเ่กดิ และกรรมฐานท่ีได้
ถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌานมีอย่างละเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 51 

ข. ในกรรมฐาน ๓๐ ท่ีเขา้ถึงอัปปนาฌานท้ัง ๙ อยากทราบวา่  กรรมฐานท่ีให้เขา้ถึงเฉพาะฌานใด
ฌานหน่ึง (เพยีงฌานเดยีว)เท่าน้ัน  มเีท่าไร  คืออะไรบ้าง? 51 

ตอบ ก. กรรมฐานที่ได้ถึงอุปจารภาวนาเท่านัน้  อัปปนาภาวนา คือฌานไม่เกิดมี ๑๐  คือ 

 พุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุสสติ  เทวตานุสสติ  อุปสมานุสสติ  มรณา
นุสสติ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  และจตุธาตุวตัถาน   
 และกรรมฐานที่ได้ถึง  อัปปนาภาวนา  คือ ฌานมี ๓๐  คอื   
 กสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐  กายคตาสติ  ๑  อานาปานัสสติ ๑  อัปปมัญญา  ๔  อรูป  ๔ 

 ข. กรรมฐานทีเ่ข้าถึงฌานใดฌานหนึง่เท่านั้น  มี  ๑๑ คือ 

 อสุภ ๑๐  กายคตาสติ ๑  ย่อมท าให้  ปฐมฌาน  เกิดขึน้ได้ 
 อุเบกขาพรหมวิหาร ๑  ย่อมท าให้  รูปปัญจมฌาน  เกิดขึน้ได้ 
 และอรูปกรรมฐาน ๔  ย่อมท าให้  อรูปฌาน ๔  เกิดขึ้นได ้

ข้อ ๔  
๔. ก. จงแสดงความหมายในอนุสสติต่อไปน้ี? 43 
 ๑. พุทธานุสสติ   ๒. สีลานุสสติ   ๓. จาคานุสสติ   ๔. มรณานุสสติ   ๕. อานาปานัสสติ 
ตอบ ก. แสดงความหมายในอนุสสตินั้น  ดังนี้ 
๑. พุทธานุสสติ   การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า  มี  อรห   เป็นต้นเนือง ๆ  
๒. สีลานุสสติ  การรระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลที่ตนรักษาไว้โดยปราศจากโทษ ๔ อย่างมีอขัณฑะเป็นต้น

อยู่เนือง ๆ  
๓. จาคานุสสติ  การระลึกถึงการบริจาคทานของตนที่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ไม่มีการโอ้อวด หรือการเอาหน้าเอา

ชื่อเสียงแม้แต่ประการใดๆ  อยู่เนือง ๆ 

๔. มรณานุสสติ   การระลึกถึงความตายที่ตนจะต้องได้ประสบแล้ว เกิดความสังเวชสลดใจอยู่เนือง ๆ 

๕. อานาปานัสสติ   การระลึกอยู่ในลมหายใจเข้าออก 
๔. ก. การแผ่เมตตาแก่ตนมีกี่ประการ  คืออะไรบ้าง ? 47 

ตอบ ก. การแผ่เมตตาแก่ตนมี ๔  ประการ คือ  
๑. อห   อเวโร   โหมิ    ขอข้าพเจ้าจงเป็นอยู่ไม่มีศัตรูภายในและภายนอก 

๒. อห    อพฺยาปชฺโช  โหมิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความวิตกกังวล  เศร้าโศก  พยาบาท 

๓. อห   อนีโฆ  โหมิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความล าบากกายใจ  พ้นจากอุปัทวภัย 

๔. อห   สุขี  อตฺตาน   ปริหรานิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้น าอัตภาพที่เป็นอยู่ด้วยความสุขกาย สุขใจ ตลอดกาลนาน 
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๔. การเจริญเมตตา ตามแบบบริกรรมท่องจ าท่ัวไปอย่างสามัญน้ันว่าโดยอาการแห่งเมตตา ว่าโดย

บุคคลท่ีได้รับการแผ่ มีอย่างละเท่าไร คืออะไรบ้าง? (ให้แสดงการแผ่แก่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป) 44 

ตอบ ว่าโดยอาการแห่งเมตตามี ๔  อย่างคือ 

 ๑. อเวรา  โหนตุ   ขอจงไม่มีศัตรูภายในและภายนอกทั่วกัน 

 ๒. อพฺยาปชฺชา  โหนฺตุ   ขอจงไม่มีความวิตกกังวลเศร้าโศกพยาบาททั่วกัน 

 ๓. อนีฆา  โหนฺตุ  ขอจงไม่มีความล าบากกายใจพ้นจากอุปัทวภัยทั่วกัน 

 ๔. สุขี  อตฺตาน   ปริหรนฺตุ   ขอจงน าอัตตภาพที่เป็นอยู่ด้วยความสุขกาย  สุขใจ  ตลอดกาลนานทั่วกัน 

 ว่าโดยบุคคลที่ได้รับการแผ่มี ๑๒ จ าพวก คือ อโนทิสบุคคล  บุคคลทั่วไปมิได้เจาะจงมี ๕ จ าพวกคือ 

๑. สพฺเพ  สตฺตา = สัตว์ทั้งหลาย   ๒. สพฺเพ  ปาณา = สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย   ๓. สพฺเพ ภูตา = สัตว์ที่ปรากฏชัด
ทั้งหลาย  ๔. สพฺเพ  ปุคฺคลา  = บุคคลทั้งหลาย ๕  สพฺเพ  อตฺตภาวปริยาปนฺนา = สัตว์ที่มีอัตตภาพทั้งหลาย 

 โอทิสบุคคล  บุคคลที่เจาะจงมี ๗ จ าพวก คือ 

๑. สพฺพา  อิตฺถิโย = หญิงทั้งหลาย   ๒ สพฺเพ  ปุริสา = ชายทั้งหลาย    ๓  สพฺเพ  อริยา = พระอริยบุคคลทั้งหลาย 
๔  สพฺเพ  อนริยา = ปุถุชนทั้งหลาย   ๕  สพฺเพ เทวา  = เทวดาทั้งหลาย   ๖. สพฺเพ  มนุสฺสา = มนุษย์ทั้งหลาย   ๗. 

สพฺเพ  วินิปาติกา = พวกวินิปาติกอสุราทั้งหลาย 

๔. ก. ผู้ปฏิบัติต้องการจะได้ฌานเร็วน้ัน จะเจริญกรรมฐานชนิดไหน จึงจะส าเร็จตามความประสงค์ให้
อธิบายด้วย? 43(2), 48(4ก), 52(3) 

ตอบ  ก. ในบรรดากรรมฐาน ๓๐ ที่ให้ถึงฌานได้นั้น กสิณ ๑๐  เป็นกรรมฐานที่ท าให้ถึงฌานได้เร็วกว่ากรรมฐาน
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ก็เพราะการเพ่งกสิณนั้น  อุคคหนิมิตและอุปจารสมาธิเกิดขึ้นได้ง่าย  เมื่ออุคคหนิมิตและอุปจารสมาธิ
เกิดง่าย  การได้ฌานก็เร็วยิ่งเป็นวัณณกสิณ ๔ ด้วยแล้ว  อุคคหนิมิต  และอุปจารสมาธิ  ตลอดจนถึงการได้ฌาน
เหล่านี้  ย่อมเกิดได้โดยง่าย  และเร็วยิ่งกว่ากสิณอ่ืน ๆ อีกด้วย  
 ยิ่งกว่านั้นในวัณณกสิณด้วยกันนี้ พระพุทธองค์ก็ยังทรงยกย่องโอทาตกสิณว่าเป็นกสิณที่ประเสริฐเลิศยิ่ง
กว่ากสิณที่เหลือ ๓ โดยเหตุว่า ท าให้จิตใจของพระโยคีบุคคลที่ก าลังเจริญอยู่นี้มีความผ่องใส ปราศจากถีนมิทธะ
เป็นพิเศษ  และในขณะที่อุคคหนิมิตยังไม่ปรากฏ  หรือปรากฏแล้วก็ตาม โอทาตกสิณยังเป็นกสิณที่ท าให้พระโยคี
บุคคลสามารถทราบเหตุการณ์ต่างๆ คล้ายกับผู้ได้ฌานอภิญญา 
๔. จงจ าแนกกรรมฐานโดยบัญญัติ ปรมัตถ์ อารมณ์กรรมฐานและอารัมมณิกกรรมฐาน? 49 

ตอบ บัญญัติกกรรมฐาน  มี ๒๘  คือ  กสิณ ๑๐  อสุภ  ๑๐  โกฏฐาสบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของกายคตาสติ   
อัสสาสปัสสาสบัญญัติที่เป็นอารมณ์  ของอานาปานัสสติ  สัตวบัญญัติ ๔ ที่เป็นอารมณ์ของอัปปมัญญา ๔  อา
กาสบัญญัติ  และนัตถภาวบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของปฐมารุปปวิญญาณ  และตติยารุปปวิญญาณ 

 ปรมัตถกรรมฐานมี  ๑๒  คือ  อนุสสติ ๘  (เว้นกายะ  อานาปานะ) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัต
ถาน ๑  อากาสานัญจายตนฌาน  และอากิญจัญญายตนฌาน  ที่เป็นอารมณ์ของทุติยารุปปวิญญาณและจตุตถา
รุปปวิญญาณ 

 จ าแนกโดยอารมณ์กรรมฐานมี ๓๔  คือ   กสิณ ๑๐  อสุภ  ๑๐  อนุสสติ ๑๐  อัปปมัญญา ๔   
 จ าแนกอารัมมณิกกรรมฐานมี ๖ คือ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑  อรูปกรรมฐาน ๔ 
๓. ก. กรรมฐานท่ีได้บริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิตโดยปริยายมีกี่กรรมฐาน อะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงได้

โดยปริยาย? 48 
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 ข. กรรมฐานท่ีได้นิมิตท้ัง ๒ ดังกล่าวโดยตรงมีกี่กรรมฐาน  อะไรบ้าง  เพราะเหตุใดจึงได้โดยตรง? 48 

ตอบ ก. ที่ได้โดยปริยายมี ๑๘ กรรมฐานคือ  อนุสสติ ๘ (เว้นกายคตาสติ  และอานาปานัสสติ) อัปปมัญญา ๔ 
สัญญา ๑  ววัตถาน ๑ อรุปป ๔  เพราะการเจริญกรรมฐานนี้ไม่มีการเพ่ง การกระทบ ไม่มีภาพมาปรากฏทางใจ 

 ข. ที่ได้โดยตรงมี ๒๒  กรรมฐานคือ กสิณ ๑๐  อสุภ ๑๐  กายคตาสติ ๑ อานาปานัสสติ ๑ เพราะ
กรรมฐานเหล่านี้มีการเพ่งการกระทบ  มีภาพปรากฏติดทางใจ 
๔.  ก. บรรดากรรมฐาน ๔๐ น้ัน อยากทราบว่ากรรมฐานท่ีเป็นบัญญัติมีเท่าไร กรรมฐานท่ีเป็นปรมัตถ์มี

เท่าไร จงแสดงชื่อเฉพาะ? 45 

 ข. กรรมฐานท่ีท าให้ได้ส าเร็จถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌาน มีเท่าไร คืออะไรบ้าง? 45 
 ค. กรรมฐานท่ีท าให้ได้ส าเร็จแค่อุปจารภาวนาเท่าน้ัน อัปปนาภาวนาคือฌานไม่เกิด มีเท่าไร คือ

อะไรบ้าง ? 45 

ตอบ ก. ในกรรมฐาน ๔๐ นั้น  กรรมฐานที่เป็นบัญญัติมี ๒๘  คือ กสิณ ๑๐  อสุภะ  ๑๐  โกฏฐาสบัญญัติ ๑  
อานาปานบัญญัติ ๑  อัปปมัญญา ๔  อากาสบัญญัติ  ๑  นัตถิภาวบัญญัติ ๑    

กรรมฐานที่เป็นปรมัตถ์มี ๑๒  คือ อนุสสติ ๘  (เว้นกายคตาสติ ๑ อานาปานัสสติ๑ )  อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑  จตุธาตุววัตถาน ๑  อากาสานัญจายตนฌาน ๑  อากิญจัญญายตนฌาน ๑ 

 ข. กรรมฐานที่ท าให้ส าเร็จถึงอัปปนาภาวนา คือ ฌาน มี ๓๐ คือ กสิณ ๑๐  อสุภะ  ๑๐  กายคตาสติ ๑  
อานาปานัสสติ ๑  อัปปมัญญา ๔ อรูปกรรมฐาน ๔ 

 ค. กรรมฐานที่ท าให้ได้ส าเร็จแค่อุปจารภาวนาเท่านั้นอัปปนาภาวนาคือฌานไม่เกิด  มี ๑๐ คือ  อนุสสติ ๘  
(เว้นกายคตาสติ ๑ อานาปานัสสติ ๑) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุวัตถาน ๑ 
๔. จงจ าแนกกรรมฐาน ๔๐ โดยภมูิ  อารมณก์รรมฐานและอารัมมณกิกรรมฐาน? 52   
ตอบ   จ าแนกกรรมฐาน  ๔๐  โดยภูมิ  ดังนี ้
ในบรรดากรรมฐาน  ๔๐  ในมนุสสภูมิได้กรรมฐาน  ๔๐ 

ในเทวภูมิ  ๖  ชั้นได้กรรมฐาน  ๒๘  (เว้นอสุภ ๑๐   กายคตาสติ ๑   อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑)   
ในรูปภูมิ  ๑๕  ได้กรรมฐาน  ๒๗  (เว้นอสุภ ๑๐   กายคตาสติ ๑   อานาปานัสสติ ๑   อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑) 
ในอรูปภูมิ  ๔ ชัน้นั้น ชั้นที่ ๑  ได้อรูปกรรมฐาน ๔  เท่านั้น 

ชั้นที่ ๒  ได้อรูปกรรมฐาน ๓  (เว้นอากาสบัญญัติกรรมฐาน) 
ชั้นที่ ๓  ได้อรูปกรรมฐาน ๒  (เว้นอากาสบัญญัติกรรมฐาน และอากาสานัญจายตนฌาน) 
ชั้นที่ ๔  ได้อากิญจญัญายตนฌานกรรมฐานอย่างเดียว 

 จ าแนกโดยอารมณ์กรรมฐาน    มี  ๓๔  คือ  กสิณ ๑๐    อสุภะ ๑๐    อนุสสติ ๑๐   อัปปมัญญา ๔ 

 จ าแนกโดยอารัมมณิกกรรมฐาน มี ๖ คือ  อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑   จตุธาตุววัตถาน ๑   อรูปกรรมฐาน ๔ 
๔. ข. ค าว่า  เ ยฺยธรรม หมายควาามว่าอย่างไร   มีกี่อย่าง  คืออะไรบ้าง  และได้แก่อะไร ? 48 

ตอบ ข. เ ยฺยธรรม  หมายความว่า  ธรรมที่ควรรู้  มี  ๕  อย่างคือ 

๑. สังขาร  ได้แก่  จิต  เจตสิก  และนิปผันนรูป 

๒. วิการ  ได้แก่  วิการรูป ๕ 

๓. ลักขณะ  ได้แก่  ลักขณรูป ๔ 

๔. นิพพาน  ได้แก่  ธรรม  ที่นอกจากขันธ์ ๔ และบัญญัติ 
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๕. บัญญัติ  ได้แก่  สัททบัญญัติ  คือชื่อต่างๆ ภาษาต่างๆ  อัตถบัญญัติ ได้แก่ เนื้อความ คือ ค าอธิบายใจความ
ในเรือ่งนั้นๆ และรูปร่างสัณฐานของ มนุษย์  เทวดา  พรหม  อบายสัตว์  ต้นไม้  แผ่นดิน  ภูเขา  แม่น้ า  ป่า เป็นต้น 

ข้อ ๕  

๕. ก. ในวิปัสสนากรรมฐานน้ัน มีธรรมอยู่กี่หมวด คืออะไรบ้าง? ให้แสดงเฉพาะชื่อและจ านวนเท่าน้ัน? 49 
๔. ข. หัวข้อธรรมในวิปัสสนากรรมฐานน้ัน มีกี่หมวดคืออะไรบ้าง ? 43 

ตอบ  ก. มีธรรมอยู่ ๖ หมวด คือ  ๑. วิสุทธิ ๗   ๒. ลักษณะ ๓   ๓. อนุปัสสนา ๓   
๔. วิปัสสนาญาณ ๑๐   ๕. วิโมกข์ ๓   ๖. วิโมกขมุข ๓    

๕. ในวิปัสสนากรรมฐาน (พระอนุรุทธาจารย์) ท่านแสดงธรรมไวก้ี่หมวด  คืออะไรบ้าง  จงแสดงพร้อม
ท้ังชื่อของธรรมท่ีอยู่ในหมวดน้ัน ๆ มาด้วย (ไมต่้องแสดงความหมาย) ? 44, 50, 51 
๖. ก. ในวิปัสสนากรรมฐานน้ัน  มีธรรมอยู่กี่หมวด?  คืออะไรบ้าง?  จงแสดงพร้อมท้ังชื่อของธรรมท่ีอยู่

ในหมวดน้ันๆ  มาด้วย  (ไมต่้องแสดงความหมาย)? 53 

ตอบ  (ก.) มี ๖ หมวด คือ  
๑. วิสุทธิ  มี   ๗ คือ  สีลวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ิ 

ปฏิปทาณาณทัสสนวิสุทธิ  และญาณทัสสนวิสุทธ ิ

๒. ลักษณะ มี   ๓ คือ  อนิจจลักษณะ  ทกุขลักษณะ  และอนัตตลักษณะ 

(๒. ลักขณะ  มี   ๓ คือ  อนิจจลักขณะ   ทุกขลักขณะ  อนัตตลักขณะ) 
๓. อนุปัสสนา  มี   ๓ คือ  อนิจจานุปัสสนา  ทุกขานปุัสสนา  และอนัตตานุปัสสนา 

๔. วิปัสสนาญาณ  มี ๑๐ คือ  สมัมสนญาณ  อุทยัพพยญาณ  ภังคญาณ  ภยญาณ  อาทีนวญาณ  นิพพทิาญาณ  
มุญจิตกุัมยตาญาณ  ปฏิสังขาญาณ  สังขารเุปกขาญาณ  และอนุโลมญาณ 

๕. วิโมกข์ มี   ๓ คือ  สุญญตวิโมกข์  อนิมิตตวิโมกข์  และอัปปณิหิตวิโมกข์ 
๖. วิโมกขมุข  มี   ๓ คือ  สุญญตานุปัสสนา  อนิมิตตานปุัสสนา  และ อัปปณิหติานุปัสสนา 

๕. ข. ค าว่า จตุปาริสุทธิศีลน้ัน หมายความว่าอย่างไร? ได้แก่อะไรบ้าง? 47, 49(6) 
ตอบ ข. ค าว่า จตุปาริสุทธิสีล นั้น หมายความว่า ความบริสุทธิ์ของศีลมี ๔ อย่าง คือ 

๑. ปาติโมกขสังวรสีล  ได้แก่  ศีลที่ส ารวมในพระปาติโมกข์ 
๒. อินทริยสังวรสีล  ได้แก่  ศีลที่ส ารวมในอินทรีย์ ๖ 

๓. อาชีวปาริสุทธิสีล  ได้แก่  ศีลที่มีอาชีพบริสุทธิ์ 
๔. ปัจจยสันนิสสิตสีล  ได้แก่  ศีลที่อาศัยปัจจัย ๔ 
๕. ก. ในวิปัสสนากรรมฐานน้ี พระโยคีบุคคลควรรู้วิสุทธิสังคหะกี่อย่าง คืออะไรบ้าง (ให้แสดงพร้อมด้วย

ความหมาย)? 47, 49(6) 
๕. ค าว่า วิสุทธิ ในวิปัสสนากรรมฐานน้ี หมายความว่าอย่างไร มีเท่าไร คืออะไรบ้าง จงแสดงมาพร้อม

ด้วยความหมาย และจงสงเคราะห์วิสุทธิ ๗ ลงใน ญาน ๑๖ มาดู ? 48, 50(7), 54(6) 
ตอบ ค าว่า วิสุทธิในวิปัสสนากรรมฐานนี้  หมายความว่า ความบริสุทธิ์จากกิเลสเปน็พิเศษ ชื่อว่า วิสุทธิ ได้แก่  

ศีล  สมาธิ  ปัญญา  มีอยู่  ๗  อย่างคือ  
ก. ในวิปัสสนากรรมฐานนี้  พระโยคีบคุคลควรรู้วิสุทธิสังคหะ ๗ อย่างคือ 

๑. สีลวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์แห่งศีล 
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๒. จิตฺตวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์แห่งจิต 

๓. ทิฏ วิสุทธิ  ความบริสุทธิ์แห่งความเห็น 

๔. กงฺขาวิตรณวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ของญาณที่ข้ามพ้นจากความสงสัย 

๕. มคฺคามคฺค าณทสฺสนวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณ ว่าเป็นมัคคปฏิปทา และมิใช่มัคคปฏิปทา 

๖. ปฏิปทา าณทสฺสนวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งของญาณ อันเป็นเครื่องด าเนินไปสู่มัคคปฏิปทา 
โดยส่วนเดียว 

๗. ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ  ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งโดยส่วนเดียวของญาณ 

สงเคราะห์วิสุทธิ ๗ ลงในญาณ ๑๖ ได้ดังต่อไปนี ้
สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิ  เป็นพื้นฐานของวิปัสสนา 

ทิฏฐิวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงใน นามรูปปริจเฉทญาณ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงใน ปัจจยปริคคหญาณ 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงในสัมมสนญาณ และตรุณอุทยัพพยญาณ 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงในวิปัสสนาญาณ ๙ คือ ตั้งแต่ พลวอุทยัพพยญาณ จนถึงอนุโลมญาณ 
เป็นต้น จนถึง  อนุโลมญาณ  และสงเคราะห์ในโคตรภูญาณ  โดยปริยาย 

ญาณทัสสนวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงในมัคคญาณ และสงเคราะห์ลงใน ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณโดยปรยิาย 

๖. ข. จงสงเคราะห์ญาณ  ๑๖  ลงในวิสุทธิเหล่าน้ัน  ตามสมควรท่ีเป็นไปได?้ 49(7ก), 53 

ตอบ ข. สงเคราะห์ญาณ ๑๖  ลงในวิสุทธิเหล่านัน้  ตามสมควรดังนี ้
นามรูปปริจเฉทญาณ  สงเคราะห์ลงใน  ทิฏฐิวิสุทธ ิ

ปัจจยปริคคหญาณ  สงเคราะห์ลงใน  กังขาวิตรณวิสุทธ ิ

สัมมสนญาณ  ตรณุอุทยัพพยญาณ  สงเคราะห์ลงใน  มัคคามคัคญาณทัสสนวิสทุธ ิ

วิปัสสนาญาณ ๙ คือ พลวอุทยัพพยญาณเปน็ต้น จนถึงอนุโลมญาณ  สงเคราะห์ลงใน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
โคตรภูญาณ  สงเคราะห์ลงใน  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  โดยปริยาย 

มัคคญาณ  สงเคราะห์ลงใน  ญาณทัสสนวิสุทธ ิ

ผลญาณ  ปัจจเวกขณญาณ  สงเคราะห์ลงใน  ญาณทัสสนวิสุทธิ  โดยปรยิาย 
๕. วิปัสสนาญาณ ท่ีสงเคราะห์เข้าในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิน้ัน มี่กี่ญาณคือญาณอะไรบ้าง? ให้แสดง

ความหมายด้วย? 43 

ตอบ มี  ๙  ญาณคือ  
๑.  พลวอุทยัพพยญาณ    ปัญญที่มีก าลังเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรุปนาม  
๒. ภังคญาณ    ปัญญาเห็นความดับไปของรูปนาม 

๓. ภยญาณ ปัญญาเห็นรูปนามเป็นภัยที่น่ากลัว 

๔. อาทีนวญาณ  ปัญญาเห็นโทษของรุปนาม 

๕. นิพพิทาญาณ  ปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนาม 

๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ  ปัญญาอยากหนีให้พ้นจากรูปนาม 

๗. ปฏิสังขาญาณ  ปัญญาพิจารณาไตรลักษณะของรูปนามอย่างกว้างขวาง 

๘. สังขารุเปกขาญาณ  ปัญญาพิจาณาหาทางแล้ววางเฉยต่อรูปนาม 
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๙. อนุโลมญาณ  ปัญญาเห็นสอดคล้องกับวิปัสสนาญาณ ๘ ข้างต้นและถึงพร้อมด้วยก าลังเพื่อให้มรรคญาณเกิด 
๕. ตามท่ีพระอรรถกถาจารย์แสดงไว้ว่า ลกฺขณ   นาม  ปญฺญตฺติคติก   น  วตฺตพฺพธมฺมภูต  น้ัน แปลว่า

อย่างไร? นักศึกษาพระอภิธรรมมีความเข้าใจข้อความน้ีว่าอย่างไร? ท่านอัฏฐสาลินีมูลฎีกาจารย์ 
อธิบายว่าอย่างไร ? 45 

๗. พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้วา่ ลกฺขณ  นาม ปญฺ ตฺติคตกิ  น วตฺตพพฺธมมฺภูต  น้ัน แปลวา่อย่างไร 
ท่านเข้าใจข้อความน้ีว่าอยา่งไร อัฏฐสาลินีมลูฎกีาจารย์  อธิบายอยา่งไร? 54 

ตอบ ข้อความที่พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้นั้น แปลว่า ตามธรรมดาไตรลักษณ์นั้น มีสภาพเป็นบัญญัติ หาใช่
เรียกว่าเป็น กามธรรม มหัคคตธรรม โลกุตตรธรรมแต่ประการใดไม่ 
 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความนี้ว่า เป็นไตรลักษณ์ที่ผู้ปฏิบัติบริกรรมพิจารณาเอาเองโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีการ
ก าหนดรู้รูปนามที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า เป็นไตรลักษณ์ ที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ จัดเป็นบัญญัติ (อวิชชมานบัญญัติ) 
และก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้ 

(45) ส าหรับท่านมูลฎีกาจารย์  อธิบายว่า ค าว่า ลกฺขณ  นาม เป็นต้น ที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ คือ    

(54) ส าหรับอัฏฐสาลินีมูลฎีกาจารย์ อธิบายว่า ค าว่า ลกฺขณ  นาม เปน็ต้น ที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ คือ  
ไตรลักษณ์ทีพ่ระโยคีพจิารณาเอาโดยเฉพาะ ซึ่งไมเ่กี่ยวกบัการก าหนดรู้รูปนามที่เกดิอยู่เฉพาะหน้าว่า เปน็อนจิจัง 
ทกุขัง อนัตตา นัน้ มีสภาพเปน็บัญญัติ ไม่มีสภาวปรมัตถป์รากฏ เหตทุี่พิจารณาไตรลักษณเ์อาโดยเฉพาะ ไม่มี
สภาวปรมัตถ์ปรากฏนั้นแหละ  จึงกล่าวไม่ได้เลยว่า  เป็นกามธรรมเปน็ต้นแต่อย่างใด 
๗. ค าว่า ลกฺขณ  นาม เป็นต้น แปลว่า ธรรมดาไตรลักษณ์น้ัน มีสภาพเป็นบัญญัติ หาใช่เรียกว่าเป็น 

กามธรรม มหัคคตธรรม โลกุตตรธรรมแต่ประการใดไม่ ดังน้ี ไตรลักษณ์ท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นไตรลักษณ์
แท้ หรือเทียม ท่ีตอบเช่นน้ัน อาศัยอะไรเป็นหลัก ? 48, 53 

ตอบ ไตรลักษณ์ ที่กล่าวถึงนี้เป็นไตรลักษณ์เทียม คือ เป็นไตรลักษณ์ที่ผู้ปฏิบัตบิริกรรมพจิารณาเอาเอง
โดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีการก าหนดรู้รูปนามทีป่รากฏอยู่เฉพาะหน้า เปน็ไตรลักษณท์ี่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ จัดเป็นอวิช
ชมานบญัญัต ิเปน็อารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้  ที่ตอบเชน่นี้ อาศัยค าอธิบายของท่านมูลฎีกาจารยเ์ปน็หลัก ซึ่งท่าน
อธิบายว่า ค าว่า ลกฺขณ  นาม เป็นต้น ที่ท่านพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ คือ ไตรลักษณ์ที่พระโยคีพิจารณาเอา
โดยเฉพาะ ซึง่ไม่เกี่ยวกับการก าหนดรู้รูปนามทีเ่กิดอยูเ่ฉพาะหน้าว่า เปน็อนิจจัง ทกุขัง อนัตตานัน้มีสภาพเปน็
บัญญัติ ไม่มีสภาวปรมัตถป์รากฏ เหตุที่พจิารณาไตรลักษณ์เอาโดยเฉพาะไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏนั้น จงึกล่าว
ไม่ได้เลยวา่  เป็นกามธรรม เปน็ต้น แต่อย่างใด 
๕. ข. ลักษณะและอนุปัสสนามีอย่างละเท่าไร คืออะไรบ้าง? จงแสดงพร้อมด้วยความหมาย และจงบอก

ด้วยว่าธรรม ๒ อย่างน้ีเกี่ยวข้องกันอย่างไร? 49    
ตอบ ข. ลักษณะมี  ๓  อย่างคือ 

๑. อนิจจลักขณะ  คือ ลักษณะที่ไม่เที่ยง 

๒. ทุกขลักขณะ  คือ ลักขณะที่เป็นทุกข์ 
๓. อนัตตลักขณะ  คือ ลักขณะที่เป็นอนัตตา 

อนุปัสสนามี  ๓  อย่างคือ 

๑. อนิจจานุปัสสนา  คือ การพิจารณารู้เห็นอยู่เนืองๆ โดยความไม่เที่ยง 

๒. ทุกขานุปัสสนา  คือ การพิจารณารู้เห็นอยู่เนืองๆ โดยความเป็นทุกข์ 
๓. อนัตตานุปัสสนา  คือ การพิจารณารู้เห็นอยู่เนืองๆ  โดยความเป็นอนัตตา 
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ธรรม ๒ อย่างนี้  เกี่ยวข้องกันดังนี้  ลักษณะเป็นอารมณ์ของอนุปัสสนา  หรือเป็นอารมณ์กรรมฐาน  ส่วน

อนุปัสสนา  เป็นผู้รู้ลักษณะหรือเป็นอารัมณิกภาวนากรรมฐาน 
๕. อนุปัสสนา วิโมกข์ วิโมกขมุข แตล่ะประเภทมจี านวนเท่าไร คืออะไรบา้ง? ให้แสดงความหมายด้วย? 

52 

ตอบ อนุปัสสนา มี  ๓  อย่าง คือ 
อนิจจานปุัสสนา  การพจิารณารู้เห็นอยูเ่นือง ๆ โดยความไม่เที่ยง 

ทุกขานุปัสสนา  การพิจารณารู้เหน็อยู่เนือง ๆ โดยความเป็นทุกข์ 
อนัตตานุปัสสนา  การพิจารณารู้เห็นอยูเ่นือง ๆ โดยความเป็นอนตัตา 

วิโมกข์  มี  ๓ อย่างคือ 

สุญญตวิโมกข์  หลดุพ้นด้วยความเปน็ของสูญ 

อนิมิตตวิโมกข์  หลุดพน้ด้วยความไม่มีนิมิตเครื่องหมาย 

อัปปณิหิตวิโมกข์  หลุดพ้นด้วยไม่เปน็ที่ตั้งแห่งตณัหา 

วิโมกขมุขมี  ๓ อย่างคือ 

สุญญตานปุัสสนา  การหลุดพ้นด้วยการพิจารณาเหน็ว่า  เป็นของสญู 

อนิมิตตานุปัสสนา    การหลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมาย 

อัปปณิหิตานุปัสสนา  การหลดุพ้นด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นที่ตัง้แห่งตณัหา 

ข้อ ๖  

๖. วิโมกขมุข ๓  มีสุญญตานุปัสสนาเป็นต้นน้ัน  หมายความว่าขณะท่ีวุฏฐานคามินีวิปัสสนาก าลัง
ด าเนินไปน้ัน  รูปนามมีอาการอย่างไร ?  จงชี้แจงให้ชัดเจน? 43 

ตอบ สุญญตานุปัสสนา หมายความว่า ขณะที่วุฏฐานคามินีวิปัสสนา ก าลังด าเนินไปนั้น รูปนาม มีอาการสุขุม
ละเอียดอย่างยิ่งแล้วก็ค่อยๆ น้อยลงๆ เหมือนเส้นด้าย ที่เล็กที่สุดแล้วขาดหายไปดับไป ลักษณะอาการอย่างนี้ชื่อ
ว่า สุญญตวิโมกขมุข คือ หลุดพ้นด้วยอนัตตา หรือเข้าสู่มรรคด้วยอนัตตา 

 อนิมิตตานุปัสสนา  หมายความว่า  ขณะที่วุฏฐานคามินีวิปัสสนา  ก าลังด าเนินไปนั้น  รูปนามมีอาการ
สุขุมละเอียดอย่างยิ่งแล้วค่อย ๆ  น้อยลง ๆ ในที่สุดก็ดับไปเลย  ลักษณะอาการอย่างนี้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกขมุข  คือ  
หลุดพ้นด้วยอนิจจังหรือเข้าสู่มรรคด้วยอนิจจัง 

 อัปปณิหิตานุปัสสนา หมายความว่าขณะที่วุฏฐานคามินีวิปัสสนา  ก าลังด าเนินไปนั้น  รูปนามมีอาการ
สุขุมละเอียดอย่างยิ่งแล้วลดลง  น้อยลงในที่สุดก็ดับไป  ลักษณะอาการอย่างนี้ชื่อว่า  อัปปณิหิตวิโมกขมุข  คือ
หลุดพ้นด้วยทุกขังหรือเข้าสู่มรรคด้วยทุกขัง 
๖. ก. จงสงเคราะห์วิสุทธิ ๕ มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น  ลงในญาณ ๑๓ (เว้นโคตรภูญาณ ผลญาณ ปัจจ

เวกขณญาณ) มาให้ถูกต้อง ? 45 
 ข. มัคคญาณทั้ง ๔ น้ัน มรรคไหน ประหาณกิเลส ๑๐ เป็นสมุจเฉทประหาณได้เท่าไร คืออะไรบ้าง? 45 

ตอบ ก. การสงเคราะห์วิสุทธิ   ๕ มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น  ลงในญาณ ๑๓  (เว้นโคตรภูญาณ  ผลญาณ  ปัจจ
เวกขณญาณ)  แล้ว  ย่อมเป็นไปดังนี้ ทิฎฐิวสุทธิ  สงเคราะห์ลงในนามรูปปริจเฉทญาณ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  
สงเคราะห์ลงในปัจจยปริคคหญาณ  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงในสัมมสนญาณ และตรุณอุทยัพ
พญาณ  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  สงเคราะห์ลงในวิปัสสนาญาณ ๙ คือ   
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๑. พลวอุทยัพพยญาณ ๒. ภังคญาณ  ๓. ภยญาณ  ๔. อาทีนวญาณ  ๕. นิพพิทาญาณ  ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ 
๗. ปฏิสังขาญาณ  ๘. สังขารุเปกขาญาณ  ๙. อนุโลมญาณ  ญาณทัสสนวิสุทธิ สงเคราะห์ลงในมรรคญาณ 

 ข. โสดาปัตติมัคคญาณ ประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณได้ ๒ อย่างคือ ทิฏฐิกิเลสและวิจิกิจฉากิเลส  
สกทาคามิมัคคญาณ  ประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณไม่ได้เลย แต่สามารถท าให้กิเลสทั้งหลาย

เบาบางลงได้ ซึ่งเรียกว่า อนุกรปหาน 

อนาคามิมัคคญาณ  ประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณได้ ๑ อย่าง คือ โทสกิเลส  
อรหัตตมัคคญาณ  ประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาณได้ ๗ อย่าง คือ โลภกิเลส โมหกิเลส มาน

กิเลส ถีนกิเลส อุทธัจจกิเลส อหิริกกิเลส และ อโนตตัปปกิเลส 
๖. วิปัสสนูปกิเลส แปลว่าอย่างไร? มีเท่าไร? ได้แก่อะไรบ้าง? (ให้แสดงแต่ชื่อไม่ต้องบอกความหมาย) 

วิปัสสนูปกิเลสเหล่าน้ันไม่เกิดขึ้นแก่ใครบ้าง และเกิดขึ้นแก่บุคคลท่ีได้บรรลุญาณอะไร? และญาณ
น้ันจัดเข้าในวิสุทธิอะไร ? 47 

ตอบ วิปัสสนูปกิเลส  แปลว่า    สิ่งที่ท าให้วิปัสสนาญาณหม่นหมองหรือเศร้าหมอง มี ๑๐ อย่างคือ ๑. โอภาส  
๒. ปีติ  ๓.  ปัสสัทธิ  ๔. อธิโมกข์  ๕. ปัคคหะ  ๖. สุข  ๗. ญาณ  ๘. อุปัฏฐาน  ๙. อุเบกขา  ๑๐. นิกันติ   

วิปัสสนูปกเิลส  ไม่เกิดขึน้แก่บุคคล  ๓ จ าพวกคือ 

 ๑. พระอริยบุคคล  ผู้ได้บรรลุปฏิเวธแล้ว 

 ๒. โยคีผู้ปฏิบัติผิดแนวทางวิปัสสนา 

 ๓. โยคีผู้เกียจคร้านทอดทิ้งกรรมฐาน  

 วิปัสสนูปกิเลส จะเกิดขึ้นแก่โยคีผู้ปฏิบัติถูกทางวิปัสสนา พยายามก าหนดวิปัสสนาไม่ท้อถอย ที่ได้บรรลุ
ตรุณอุทยัพพยญาณ คือ อุทยัพพยญาณอย่างอ่อน และจัดเข้าในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
๖. อาการบัญญัติ และวิชชมานบญัญัติ ท้ัง ๒ ค าน้ี แตกต่างกันอย่างไร? จงอธิบาย? 52 

ตอบ อาการบัญญัติ  และวิชชมานบญัญตัินั้น  แตกต่างกนัดังนี้ 
 อาการบัญญัติ  คือ ความเป็นไปแห่งรปูนามขันธ์ ๕  นิพพาน  และบัญญัติ  หาใชเ่ปน็ตัวสภาวปรมัตถ์ 
และสัททบญัญัติ อัตถบัญญัติ แต่ประการใดไม่ (ทีก่ล่าวว่า หาใชเ่ป็นตัวสภาวปรมัตถ์ไม่นั้น หมายความว่าเปน็
เพียงอาการหรือเครื่องหมายให้รู้ได้จ าได้ของสภาวปรมัตถเ์ท่านัน้ )  ฉะนัน้  อาการบัญญัติของรูปนามขันธ์ ๕  ก็
ได้แก่อาการที่ดับไปสิ้นไปนัน้เอง อาการบญัญัติของนิพพาน  ก็ได้แก่อาการที่ไม่มีความเกดิดับ  มีความสงบจาก
กิเลสขันธ์ ๕  ทั้งปวง  อาการบัญญัติของสัททบญัญัติ และอัตถบัญญัติ  ก็ได้แก่ อาการที่ไม่มีความเกิดดับ  
 วิชชมานบัญญัติ คือ สัททบญัญตัิที่มีสภาวปรมัตถป์รากฏอยู่ เช่น  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
นิพพาน เป็นตน้  หมายถงึ เปน็ค าสมมุติของธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์  ปรากฏอยู่  หรือเปน็การบญัญัติของตัว
สภาวปรมัตถ์โดยตรง   ไม่ใชเ่ป็นอาการหรือเครื่องหมายให้รู้ได้จ าได้ของสภาวปรมัตถ์   เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว  ก็
ได้แก่  ค าพูดที่เกี่ยวกับจิต  เจตสกิ  รูป  นิพพาน 
๖. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนัตตลักขณะ และอนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสส
นา  อนัตตานุปัสสนา เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร จงแสดงมาพอให้เข้าใจ? 48, 51, 54(5)  

ตอบ  อนิจจัง และทุกขัง ได้แก่ สังขตธรรม คือ รูปนาม ขันธ์ ๕  ที่เป็นปรมัตถ์อย่างเดียว อนัตตา ได้แก่ สังขตธรรม 
และอสังขตธรรม คือ รูปนาม ขันธ์ ๕  นิพพาน  บัญญัติ  ซึ่งเป็นไปในธรรมทั้งหมด 
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อนิจจลกัขณะ  ทกุขลักขณะ  อนัตตลักขณะ  ได้แก่  อาการบัญญัตคิือความเปน็ไปของรูปนาขันธ์ ๕ 

นิพพาน และบญัญัติ หาใชเ่ปน็ตัวสภาวปรมัตถ์ และสัททบัญญัติ อัตถบัญญัติแต่ประการใดไม่ ฉะนัน้ อาการ
บัญญัติของรูปนามขันธ์ ๕  ก็ได้แก่ อาการที่ดับไปสิน้ไปนัน้เอง  อาการบัญญัติของนิพพาน ก็ได้แก่ อาการที่ไม่มี
การเกิดดบั  มีแต่ความสงบจากกเิลสขันธ์ ๕ ทั้งปวง  อาการบัญญัติของสัททบญัญัติและอัตถบัญญัติก็ได้แก่ 
อาการที่ไม่มีการเกิดดบั 

ส่วนอนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา และอนัตตานุปัสสนานั้น เป็นผู้รู้อารมณ์กรรมฐาน คือ อาการ
บัญญัติ  คือ พิจารณารู้เห็นอยู่เนืองๆ (หมายความว่า เป็นผู้พิจารณารู้เห็นเนืองๆ) โดยความไม่เที่ยง โดยความเป็น
ทุกข์  และโดยความเป็นอนัตตา 

{(48) สรุป  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เป็นตัวสภาวธรรม  คือ รูปนาม 

(48) อนิจจลักขณะ  ทุกขลักขณะ  อนัตตลักขณะ เป็นอาการบัญญัติของอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา    ส่วน
อนิจจานุปัสสนา  ทุกขานุปัสสนา  อนัตตานุปัสสนา  เป็นผู้รู้อาการบัญญัติดังกล่าวแล้ว}  

(51, 54) อาการบัญญัติของรูปนามขันธ์ ๕  เปน็อารัมมณธรรม  จัดเปน็อารมณ์ของอนุปัสสนาทั้ง ๓ ได ้ 
ส าหรับอาการบัญญตัิของนิพพานและสทัทบัญญัติ อัตถบัญญัติ เป็นอารัมมณธรรม ได้เหมือนกนั แต่ไม่จัดเป็น
อารมณ์ของอนุปัสสนาทั้ง ๓ หรือของวิปัสสนาญาณ ๙  แต่ประการใด  
๖. จงแสดงความตา่งกันระหวา่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กบั อนิจจลกัษณะ ทุกขลกัษณะ อนัตต

ลักษณะ? 50 

ตอบ อนิจจัง   และทกุขังทั้ง ๒ นีเ้หมือนกนั  ได้แก่  สังขตธรรม  คือรูปนามขันธ์ ๕  ทีเ่ปน็ปรมัตถ์อย่างเดยีว 

 ส่วนอนัตตานัน้  ต่างจากอนิจจัง  และทุกขัง  ได้แก่  สังขตธรรมและอสังขตธรรม  คือ รูปนามขันธ์ ๕  
นิพพาน  และบัญญัติ  ซึง่เปน็ไปในธรรมทั้งหมด  ดังนัน้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาว่า 

 สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา    สพฺเพ  สงฺขารา   ทุกฺขา   สพฺเพ  ธมฺมา   อนตฺตา ดังนี้ 
 ส่วนค าว่า  อนิจจลักษณะ  ทุกขลักษณะ  อนัตตลักษณะนั้น ได้แก่  อาการบัญญัติ  คือ  ความเป็นไปแห่ง
รูปนามขันธ์ ๕  นพิพาน  บญัญัติ  หาใชเ่ป็นตัวสภาวะปรมัตถ์   และสัททบญัญัติ   อัตถบัญญัติ  แต่ประการใดไม่ 
 ฉะนั้นอาการบัญญัติของรูปนามขันธ์ ๕  ก็ได้แก่  อาการทีด่ับไปสิ้นไป  นั้นเอง 
 อาการบัญญัติของนพิพาน  ก็ได้แก่   อาการที่ไม่มีการเกิดดับ  มีแต่ความสงบจากกิเลสขนัธ์ ๕ ทั้งปวง 
 อาการบัญญัติของสัททบญัญัติและอัตถบัญญัติ   ก็ได้แก่  อาการที่ไม่มีการเกิดดบั 

ข้อ ๗  
๗. วิปัสสนาญาณ ๑๐ น้ัน มีอะไรเป็นอารมณ์ และอารมณ์เหล่าน้ี  เป็นปรมัตถ์หรือเป็นบัญญัติ 

นักศึกษาชั้นมัชฌิมโท ท่ีศึกษาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้ว จงวิจารณ์อารมณ์เหล่าน้ี ให้สมเหตุสมผล  
ตามท่ีเข้าใจ? (ให้ตอบอย่างน้อย ๕ บรรทัดขึ้นไป) ? 44  

ตอบ  วิปัสสนาญาณ ๑๐ นั้น  มีอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ ขอ
วิจารณ์ด้วยเหตุผลว่า ลักษณะ ๓ หรือไตรลักษณ์เหล่านี้  เป็นปรมัตถ์  หรือเป็นบัญญัติ ก็ได้ทั้ง ๒ อย่าง ที่ว่าเป็น
ปรมัตถ์นั้น  เพราะว่าสังขารธรรมรูปนามขันธ์ ๕ ที่เป็นปรมัตถ์นั้นแหละเป็นเครื่องหมายหรือเป็นอาการที่ปรากฏให้
รู้ได้ ท่านจึงเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ เหมือนกันกับการเรียก อนิปผันนรูปว่าเป็นรูป ถ้านิปผันนรูปไม่มีแล้ว อนิปผันนรูป
ก็ไม่มี อนิปผันนนรูป เป็นลักษณะเครื่องหมายหรือเป็นอาการของนิปผันนรูป  ฉะนั้น จึงเรียกอนิปผันนรูปว่าเป็นรูป
ปรมัตถ์ได้   
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 ที่ว่าเป็นบัญญัติ  หมายถึงเป็นวิชชมานบัญญัติ  คือเป็นบัญญัติที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏอยู่  หรือเป็น
อาการบัญญัติ  เพราะเป็นอาการที่ดับไปสิ้นไปของรูปนามขันธ์ ๕ นั้นเอง  หาใช่เป็นตัวปรมัตถ์คือรูปนามขันธ์ ๕ ที่
เป็นอนิจจธรรม (ธรรมที่ไม่เที่ยง)ทุกขธรรม (ธรรมที่เป็นทุกข์) อนัตตธรรม (ธรรมที่เป็นอนัตตา) แต่ประการใดไม่เป็น
เพียงเครื่องหมายหรือเป็นอาการของปรมัตถ์เท่านั้น 
๗. อนิจจัง อนิจจตา อนิจจลักขณะ ท้ัง ๓ ค าน้ี หมายถึงอะไร และค าว่าอนิจจตา กับอนิจจลักขณะท้ัง

สองน้ี เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ? 47, 53(5)  

ตอบ อนิจจัง หมายถึง รูปนามขันธ์ ๕  ที่ไม่เที่ยงดังที่วิสุทธิมรรคอรรถกถาแสดงว่ารูปนามขันธ์ ๕ ชื่อว่าอนิจจัง  
เพราะว่ามีการวิปริตผิดแปลกเปลี่ยนไป ด้วยความเกิดดับและเป็นอย่างอ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว กลับเสื่อม
สิ้นดับไปไม่มีเหลือ 

 อนิจจตา หมายถึง ความเป็นอยู่คือสิ้นไปดับไปอยู่เรื่อยๆ ติดต่อกันของสังขตธรรมที่ไม่เที่ยง หรือในวิสุทธิ
มรรคอรรถกถาแสดงว่า อนิจฺจตา ก็ได้แก่ความเกิดขึ้นเสื่อมไปและเป็นอ่ืนไป หรือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเหลือ 
อธิบายว่า ความที่เบญจขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่ตามอาการนั้นแตกสลายไปโดยการดับไปแห่งขณะคือ
ดับไปทุกภังคักขณะ 

 อนิจจลักขณะ  หมายถึง เครื่องหมายของสังขตธรรมที่ไม่เที่ยง หรือความเป็นอยู่คือสิ้นไปดับไปอยู่เรื่อยๆ 
ติดต่อกันของสังขตธรรมที่ไม่เที่ยงนั้นแหละเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้จ าได้ 

(53) อนิจจตา กับอนัจจลักขณะทั้ง ๒ นี้ เมื่อว่าโดยเนื้อความแล้วเหมือนกนั คือต่างก็เปน็อารมณ์ของอนิจจา
นุปัสสนาด้วยทั้งสองค า แต่เมื่อว่าโดยพยัญชนะแล้วต่างกนั 

 (47) อนิจจตา กับอนิจจลักขณะทั้งสองนี้ เมื่อว่าโดยเนื้อความแล้วเหมือนกัน แต่ว่าโดยพยัญชนะแล้วต่างกัน  
ที่ว่าเหมือนกันนั้นคือ  เป็นค าที่ใช้แทนกันได้  และเป็นอารมณ์ของอนิจจานุปัสสนาด้วยกันดังมีหลักฐานแสดงว่า 
อนิจฺจานปุสฺสนาติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน รูปาทีสุ อนิจฺจนฺติ อนุปสฺสนา แปลความว่า การพิจารณาเห็นในรูปธรรม
เป็นต้นว่าไม่เที่ยง  ด้วยอ านาจแห่งอนิจจตา(หรือแปลว่าแห่งอนิจจลักขณะ) นั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสนา หรือวจนัต
ถะข้อที่ ๒  ของอนิจจานุปัสสนาก็แสดงไว้ชัดเจนว่า อนิจฺจตาย อนุปสฺสนา = อนิจฺจานุปสฺสนา แปลว่า การ
พิจารณารู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เนือง ๆ ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนา 
๗. ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์ เร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิปัสสนา พอให้ได้เน้ือหาสาระ? (เขียนไม่น้อยกว่า ๕ บรรทัด) 45 

ตอบ วิปัสสนา แปลว่า ปัญญาที่เห็นแจ้งเป็นพิเศษ หมายความว่า ผู้ที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนา ต้องมีความ
เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาพอสมควร กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติต้องมีสติระลึกอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนา ซึ่งได้แก่ 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ เป็นต้น  ต้องมีสัมปชัญญะคอยรู้ตัวอยู่ทุกๆ อิริยาบถน้อย และอิริยาบทใหญ่ และต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ เป็นไปติดต่อกัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนอารมณ์คือขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  เป็น
ต้นนั้น ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ในขณะที่อารมณ์เหล่านี้ มาปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย  และ
ทางใจ ก็ก าหนดพิจารณาจนให้เห็นชัดว่า เป็นแต่เพียงนามธรรม รูปธรรมเท่านั้น ไม่ใช่เห็นเป็นคน เป็นสัตว์ เป็น
วัตถุสิ่งของเรื่องราวต่าง ๆ อันเป็นบัญญัติ แล้วก็พิจารณาต่อไปถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของนามรูปเหล่านี้ 
จนเห็นเป็นอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ หรืออนัตตลักษณะ การพิจารณาเห็นเช่นนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่เห็นแจ้ง
เป็นพิเศษ จัดเป็นวิปัสสนา ญาณต่างๆ มีนามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้น  ก็จะเกิดขึ้นด าเนินไปตามวิถีของวิปัสสนา 
ผลสุดท้าย ก็จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน 
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๗. ข. ติเหตุกปุถุชนท่ีเจริญวิปัสสนามาโดยถูกต้องแล้ว จะเกิดวิปัสสนูปกิเลสทุกคนหรือไม่ เพราะเหตไุร 

จงอธิบายพอให้ได้เน้ือความ ? 49 

ตอบ ข. ติเหตุกปุถุชน ที่เจริญวิปัสสนามาโดยถูกต้องแล้ว จะต้องเกิดวิปัสสนูปกิเลสทุกคน เพราะว่าเมื่อได้
ปฏิบัติมาตามล าดับ จนบรรลุถึงตรุณอุทยัพพยญาณ ตรุณอุทยัพพยญาณ ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ก าลังสมาธิก็ดีขึ้น
มากด้วย ท าให้จิตใจผ่องใส เป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนูปกิเลส เมื่อจิตใจผ่องใสก าลังสมาธิดีขึ้น พระโยคีก็ไม่มีความ
ฟุ้งซ่าน ก าหนดรู้ว่าธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นมิใช่มรรค แต่วิปัสสนาญาณที่พ้นจากวิปัสสนูปกิเลส ด าเนินไป
ตามวิถีเป็นมรรค ปัญญาที่รู้ว่ามรรคและมิใช่มรรคเกิดขึ้น เป็นอันว่าพระโยคีนั้นบรรลุถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิ
สุทธิ และวิสุทธิข้อนี้จะเกิดได้นั้น ก็ต้องมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นก่อน 
๗. การนอนเน่ืองของอนุสัยกเิลสน้ีมีอยูก่ี่ประการ? คืออะไรบ้าง? และอนุสัยกเิลสเหลา่น้ัน ประหาณได้

ด้วยญาณอะไร? ให้แสดงโดยสังเขป? 43,44(6), 51   

ตอบ  การนอนเนื่องของอนุสัยกเิลสนี้มีอยู่  ๒  ประการ  คือ 
๑. กิเลสที่นอนเนื่องอยูใ่นการเกิดขึน้สืบต่อแห่งรูปนาม  ชื่อว่า สันตานานุสยกิเลส 

๒. กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณท์ี่เป็นปยิรูป สาตรูป อปยิรูป อสาตรูป  ชื่อว่า อารัมมณานุสยกเิลส   
ในอนุสัยกิเลส ๒ ประการเหล่านี้  มรรคญาณทั้ง ๔ ท าการประหาณสันตานานุสยักิเลส  วิปัสสนาญาณที่มี

รูปนามเปน็อารมณ์ ท าการประหาณอารัมมณานุสัยกเิลส ฉะนั้น อนุสัยกิเลสที่อนิจจานุปัสสนาเปน็ต้นไดป้ระหาณ
ไปนั้น  เปน็อารัมมณานุสัยกิเลส   ส่วนสนัตานานุสยักเิลสนั้น เมื่อยังเปน็ปุถชุนอยูต่ราบใด สันตานานุสยักเิลส ก็
ยังคงมีอยูเ่ต็มทีเ่ป็นปกติโดยอาการที่ยังมิไดถู้กประหาณลงเลยแม้แตเ่ล็กน้อย อยู่ตราบนัน้ ส าหรับอารัมมณาสุสัย
กิเลสนัน้ เมื่อวิปัสสนาญาณของพระโยคีไดเ้ข้าถึงขัน้ภังคญาณ อารัมมณานุสัยกิเลสก็ถูกประหาณลงทันทีตั้งแต่
ญาณนีเ้รื่อยๆ ไป 
๗. ก. วุฏฐานคามินีวิปสัสนา  หมายความวา่อยา่งไร และวิปัสสนาญาณอะไร ท่ีจัดเป็นวุฏฐานคามินี

วิปัสสนา ถ้าญาณนี้เกิดขึ้นแล้ว จะไดส้ าเร็จมรรคผลหรือไม่ เพราะเหตุไร ? 52   
 ข. โสฬสญาณ แปลวา่อยา่งไร คือญาณอะไรบา้ง? 52   
ตอบ ก. วุฏฐานคามินีวิปัสสนา หมายความว่า  วิปัสสนาทีถ่ึงการออกไป คือ มีการสืบต่อกันกับมรรค และ
วิปัสสนาญาณที่จัดเปน็วุฏฐานคามินีวิปัสสนา  ได้แก่  สังขารุปเปกขาญาณตอนปลาย  และ อนุโลมญาณ 

 ถ้าญาณนีเ้กดิขึ้นแล้ว จะได้ส าเรจ็มรรคผลแนน่อน  เพราะวุฏฐานคามินีวิปัสสนานี้ สืบต่อกนักับมรรค 
และมรรค ก็ชื่อว่า  วุฏฐานะ  ที่แปลว่า  เพราะออกจากวตัถุที่ยึดอันเปน็นิมิต 

 ข. โสฬสญาณ  แปลว่า   ญาณ ๑๖  คือ 

  ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ   ๒. ปัจจยปริคคหญาณ   ๓. สัมมสนญาณ   ๔. อุทยัพพยญาณ 

  ๕. ภังคญาณ   ๖. ภยญาณ   ๗. อาทีนวญาณ   ๘. นิพพิทาญาณ  
  ๙. มุญจิตกุัมยตาญาณ ๑๐. ปฏิสังขาญาณ ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ ๑๒. อนุโลมญาณ 

๑๓. โคตรภูญาณ ๑๔. มัคคญาณ ๑๕. ผลญาณ ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ 
*************************** 
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เฉลยข้อสอบสมัภาษณ์พระอภธิรรม  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๔๓-๒๕๕๔ 

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท 
สอบวันท่ีสาม วันอาทิตย์ที่........ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕...... 

วิชา : ปฏิจจสมุปบาท  สมถะ  วปิัสสนา         ๖ ข้อ  ๓๐ คะแนน                         เวลา ๑๕  นาที  
 

ข้อ ๑ 

๑. ก. คาถาค าปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์มี เยส  สงฺขตธมฺมาน ” เป็นต้นน้ัน แปลว่าอย่างไร? 47ส, 49

ส, 50ส, 54ส 

ตอบ ก. แปลว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใด คือ สังขตธรรม อสังขตธรรมและบัญญัติธรรม เป็นปัจจัยช่วยอุปการะ
แก่ปัจจยุปบันธรรมเหล่าใด คือสังขตธรรมโดยอาการต่างๆ  มีเหตุสัตติ  อารัมมณสัตติ เป็นต้น   

บัดนี้ ในปัจจยสังคหะนี้ ข้าพเจ้าจะแสดงซึ่งประเภทต่างๆ กันแห่ งอ านาจการอุปการะของปัจจัย 
และปัจจยุปบันเหล่านั้นเหล่านั้นตามสมควร  

๓. โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาสะ มีองค์ธรรมว่าอยา่งไร? 48ส 

ตอบ โสกะ  ได้แก่  โทมนัสเวทนาในโทสมูลจติ ๒ 

 ปริเทวะ  ได้แก่  จิตตชวิปปลาสสัททะ  ทีเ่กดิขึ้นโดยมกีารร้องไห้ร าพันเพราะอาศัยพยสนะ ๕ อย่าง 
 ทุกขะ  ได้แก่เวทนาเจตสิกที่ในทุกขสหคตกายวิญญาณจติ ๑ 

 โทมนัสสะ  ได้แก่โทมนัสเวทนา  ที่ในโทสมูลจิต ๒ 

 อุปายาสะ  ได้แก่  โทสเจตสิก  ทีใ่นโทสมูลจิต ๒ 

๑. ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่าอย่างไร ว่าโดยองค์ มีเท่าไร คืออะไรบ้าง? 44ส 

ตอบ ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่า ธรรมที่เป็นเหตุ ที่ท าให้ผลธรรมเกิดขึ้นสม่ าเสมอพร้อมกัน โดยอาศัยความ
พร้อมเพรียงแห่งปัจจัยที่เกี่ยวกับเหตุนั้นๆ ว่าโดยองค์ธรรมมี ๑๒ คือ  ๑ อวิชชา   ๒ สังขาร   ๓ วิญญาณ   ๔ นาม
รูป   ๕. สฬายตนะ  ๖  ผัสสะ  ๗  เวทนา  ๘  ตัณหา  ๙  อุปาทาน  ๑๐  ภวะ  ๑๑ ชาติ  ๑๒  ชรามรณะ 

๑. ข. (ค าว่า) ปฏิจจสมุปบาทหมายความวา่อยา่งไร? 50ส,. 53ส ว่าโดยประเภทอยา่งย่อ มีเท่าไร คือ
อะไรบ้าง? 47ส, 49ส 

ตอบ ข. ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่า ธรรมที่ท าให้ผลธรรมเกิดขึ้นสม่ าเสมอพร้อมกัน โดยอาศัยความพร้อม
เพรียงแห่งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้นๆ ว่าโดยประเภทอย่างย่อ  มี  ๑๘  คือ  ๑. อวิชชา  ๒.สังขาร  ๓.วิญญาณ  
๔.นามรูป  ๕.สฬายตนะ  ๖.ผัสสะ   ๗. เวทนา  ๘.ตัณหา  ๙.อุปาทาน  ๑๐ .ภวะ  ๑๑.ชาติ  ๑๒.ชรา  ๑๓. มรณะ  
๑๔.โสกะ  ๑๕.ปริเทวะ  ๑๖. ทุกขะ  ๑๗.โทมนัสสะ  ๑๘. อุปายาสะ 

๑.  ก. ค าว่า ปฏจิจสมุปบาท ปัจจัย ปัจจยปุบัน หมายความวา่อยา่งไร ? 48ส  
ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาท หมายความว่า ธรรมที่เป็นเหตุ ทีท่ าใหผ้ลธรรมเกิดขึ้นสม่ าเสมอพร้อมกัน โดยอาศัย
ความพร้อมเพรียง แห่งปัจจัยทีเ่กีย่วเนื่องกับเหตนุั้น ๆ 

ปัจจยั  หมายความว่า  เป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตนุั้น ๆ 

ปัจจยุปบนั  หมายความว่า  เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมทีเ่ป็นเหตุนัน้ ๆ 

๑. ก. ปัจจัยและปัจจยุปบัน หมายความว่าอย่างไร ? 43ส, 44ส(2ก)  
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ข. ธรรมท่ีเป็นปัจจัยและปัจจยปุบันได้ท้ัง ๒ ได้แก่อะไร และธรรมท่ีเป็นปัจจัยได้แตเ่ป็นปจัจยปุบัน

ไม่ได้ได้แก่อะไร ? 54ส  
ตอบ  ก. ปัจจัย  หมายความว่า  เป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุนั้น ๆ 

ปัจจยุปบัน  หมายความว่า  เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้น ๆ 

สรุปความว่า  ปัจจัย  ได้แก่  ธรรมที่เป็นเหตุ 
ปัจจยุปบัน ได้แก่  ธรรมที่เป็นผล 

 ข.  ธรรมที่เปน็ปัจจัยและปัจจยุปบนัได้ทั้ง ๒  ได้แก่ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  และธรรมที่เป็นปจัจยั
ได้แต่เป็นปัจจยุปบนัไม่ได้  ได้แก่ นิพพาน  บญัญัต ิ

๑.  ก. ค าว่า ปจฺจยา ท่ีอยู่ในคาถาปฏิญญาแห่งปัจจยสังคหะน้ัน แปลว่าอะไร มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 53ส 

ข. ธรรมท่ีเป็นปัจจัยท่ีแสดงในปฏิจจสมุปบาทและปัฏฐานน้ันต่างกันอย่างไร ? 43ส 

ตอบ ก. ค าว่า  ปจฺจยา   แปลว่าเป็นปัจจัยช่วยอุปการะ  (อุปการกา)  การช่วยอุปการะมี ๒  อย่างคือ 

๑. ช่วยอุปการะแกป่ัจจยุปบนัธรรมทีย่ังไม่เกดิ  ใหเ้กิดขึน้อยา่งหนึ่ง 

๒. ช่วยอุปการะแกป่ัจจยุปบนัธรรมทีเ่กิดขึน้แล้ว  ให้ตั้งมั่นและเจรญิขึ้นอย่างหนึ่ง 

 ข. ธรรมที่เป็นปัจจัยทีแสดงในปฏิจจสมุปบาทนั้น  เป็นปรมัตถ์ล้วนๆ  ไม่มีบัญญัติเข้าเจือปนด้วยเลย  
ส่วนธรรมที่เป็นปัจจัยที่แสดงในปัฏฐานนั้น  มีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติ ด้วยเหตุนี้พระอนุรุทธาจารย์  จึงได้แสดง
บัญญัติต่าง ๆ ไว้ในสุดท้ายแห่งปริจเฉทนี้ 

๑. ก. ปฏิจจสมุปปบาทธรรม หมายความว่าอย่างไร?  มีเท่าไร? คืออะไรบ้าง? 45ส 

ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาทธรรม  หมายความว่า  ธรรมที่เป็นเหตุ  มี ๑๑ คือ  
๑. อวิชชา  ๒. สังขาร  ๓. วิญญาณ     ๔. นามรูป    ๕. สฬายตนะ  ๖. ผัสสะ   
๗. เวทนา  ๘. ตัณหา  ๙. อุปาทาน   ๑๐. ภวะ  ๑๑ ชาติ 

๒.  ก. ปฏจิจสมุปบาทธรรม  หมายความวา่อยา่งไร  มีจ านวนเท่าไร?  คืออะไรบา้ง? 50ส, 53ส 

ข. ปฏิจจสมปุปันธรรม  หมายความวา่อย่างไร ?  มีจ านวนเท่าไร? คืออะไรบ้าง? 50ส, 53ส 

ค. เมื่อจ าแนกปฏิจจสมุปบาท ๑๒  โดยการสบืต่อกันแล้ว  มีเท่าไร?  คืออะไรบ้าง? 50ส, 53ส 

ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาทธรรม หมายความว่า ธรรมทีเ่ป็นเหต ุได้แก่ อวิชชาเป็นต้น จนถึงชาติ รวม ๑๑ เหล่านี ้ 
ชื่อว่า ปฏิจจสมุปบาทธรรม 

 ข. ปฏิจจสมุปปนัธรรม หมายความว่า ธรรมที่เปน็ผล ได้แก่ สังขารเป็นตน้ จนถงึชรามรณะ รวม ๑๑  
เหล่านี้  ชื่อว่า  ปฏิจจสมุปปนัธรรม 

 ค. เมื่อจ าแนกองคป์ฏิจจสมุปบาท ๑๒  โดยการสืบต่อกันแล้วมี ๓ คือ 

 ๑. ในระหว่างสังขารกบัวิญญาณ  ที่เป็นอดีตเหตกุับปจัจบุันผลต่อกัน  สนัธิหนึง่ 

 ๒. ในระหว่างเวทนากับตณัหา  ทีเ่ป็นปัจจุบันผลกับปจัจบุนัเหตุต่อกัน  สันธหินึ่ง 

 ๓. ในระหว่างกัมมภวะกับชาติ   ที่เป็นปจัจบุันเหตุกบัอนาคตผลต่อกัน  สันธหินึ่ง 

๑. ท่ีกล่าวสรุปวา่  ปฏิจจสมปุบาทน้ี เป็นสมันตภัททกธรรมน้ัน หมายความวา่เป็นไปอย่างไร? 51ส   
ตอบ หมายความว่าเปน็ไปอย่างนี้ คือ เปน็ธรรมที่มีความดีอย่างสมบูรณ์ เพราะไม่ว่าจะแสดงโดยนัยอย่างใดก็
ตาม ผู้ฟังแล้ว ย่อมได้ส าเร็จประโยชน์ คือ ได้ก าหนดรู้ทกุขสัจ ประหาณสมุทยสจั เห็นแจ้งนิโรธสจั เจริญมรรคสจั 
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แล้วเข้าถึงพระนิพพาน ประการหนึ่ง  และอีกประการหนึง่ พระตถาคตเจ้าผู้แสดงก็เปน็เทสนาวิลาสปัตตบุคคล คือ 
เป็นผูท้ี่มีความสามารถปรับปรุงการแสดงนัน้ให้สวยงามเหมาะสมได้ 

๑. ก. วิญญาณทีเ่ป็นผลของสังขารแบ่งออกเป็นกี่พวก คืออะไรบ้าง? 52ส 

ข. สังขารท่ีเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณ เมื่อสรุปแล้ว มีจ านวนเท่าไร? คืออะไรบ้าง ? 45ส 

ตอบ  ก. วิญญาณทีเ่ป็นผลของสังขารแบ่งออกเป็น ๒ พวก คอื วิญญาณทีเ่กิดในปฏิสนธกิาล ชื่อว่าปฏิสนธิ
วิญญาณ ได้แก่ ปฏิสนธจิิต ๑๙  พวกหนึ่งและ  วิญญาณที่เกิดขึน้ในปวัตตกิาล ชื่อว่า ปวัตติวิญญาณ ได้แก่ โลกีย
วิปากจิต ๓๒  พวกหนึ่ง 

ข. สังขารที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณ  เมื่อสรุปแล้วมีจ านวน ๓ อย่างคือ 

 ๑. ปุญญาภิสังขาร  ๑๓  (เว้นเจตนาที่ในกุศลอภิญญา) 

 ๒. อปุญญาภิสังขาร ๑๒  (เว้นอุทธัจจเจตนาที่ให้ผลในปฏิสนธิกาล) 

 ๓. อาเนญชาภิสังขาร ๔ รวมเป็นเจตนา ๒๙ 

๑. ก. วิ  ฺ าณปจฺจยา นามรูปํ แปลวา่อย่างไร ? 48ส 

ข. ผัสสะ ๖ เมื่อจ าแนกโดยภมูิ ๓๐  (เว้นอสัญญสตัตภูม)ิ น้ันในภูมิไหน ผัสสะเกดิขึ้นไดเ้ท่าไร คือ
อะไรบ้าง ? 52ส 

ตอบ ก. วิ  ฺ าณปจฺจยา นามรูปํ แปลว่า นามรูป คือ เจตสิกที่ประกอบกบัโลกียวิปากจิต และกัมมชรปู ปรากฏ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศล (กัมมวิญญาณ) ที่ในภพก่อน ๆ และวิปากวิญญาณ ที่ในภพนี้เปน็เหต ุ

ข. จ าแนกได้ดังต่อไปนี ้
 ในกามภูมิ ๑๑  ผัสสะ  ๖  ย่อมเกดิได ้

 ในรูปภูมิ  ๑๕  (เว้นอสัญญะ)ผัสสะย่อมเกิดได้  ๓  คือ  จกัขุสัมผัสสะ   โสตสัมผัสสะ  และมโนสัมผัสสะ 

 ในอรูปภูมิ ๔  ผัสสะย่อมเกิดได้ ๑  คือมโนสัมผัสสะ 

ข้อ ๒  
๒. ข. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเทศนา ปฏิจจสมุปบาทไว้กี่นัยคืออะไรบ้าง ให้บอกความหมายด้วยฯ? 44ส 
ตอบ ข. ทรงเทศนาปฏิจจสมุปบาทไว้ ๔ นัย คือ   

๑. แสดงจากต้นไปถึงปลาย คือตั้งแต่อวิชชาไปตามล าดับจนถึงชรามรณะเป็นที่สุด เรียกว่า อาทิ
ปริโยสานอนุโลมเทศนา 

๒. แสดงจากกลาไปถึงปลายคือตั้งแต่เวทนาไปตามล าดับจนถึงชรามรณะเป็นที่สุดเรียกว่ามัชฌ
ปริโยสานอนุโลมเทศนา 

๓. แสดงจากปลายไปถึงต้นคือตั้งแต่ชรามรณะถอยหลังไปตามล าดับจนถึงอวิชชาเป็นที่สุดเรียกว่า
ปริโยสานอาทิปฏิโลมเทศนา 

๔. แสดงจากกลางไปถึงต้นคือตั้งแต่ตัณหาถอยหลังไปตามล าดับจนถึงอวิชชาเป็นที่สุด เรียกว่ามัชฌอาทิ
ปฏิโลมเทศนา 

๒. ให้แสดงลักษณะ รส ปจัจุปฏัฐาน ปทัฏฐาน  ของนามมาให้ครบ? 48ส, 51ส, 54ส 

ตอบ แสดงลักษณะ รส  ปจัจุปัฏฐาน  ปทัฏฐาน ของนาม ดังนี้ 
๑. นมนลกฺขณ  มีการน้อมไปสู่อารมณ์ เป็นลกัษณะ 

๒. สมฺปโยครส   มีการประกอบกับวิญญาณและประกอบกนัเองโดยอาการทีเ่ปน็ เอกุปปาทตาจติเปน็ตน้ เปน็กิจ 
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๓. อวินิพฺโภคปจฺจปุฏฺ าน   มีการไม่แยกกันกับจติ เปน็อาการปรากฏในปัญญาของบณัฑิตทั้งหลาย 

๔. วิญฺญาณปทฏฺ าน   มีวิญญาณ เป็นเหตใุกล ้

๒. ตัณหาว่าโดยอารมณ์ มีเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 45ส 

ตอบ ตัณหาว่าโดยอารมณ์มี ๖ อย่างคือ  
๑. รูปตัณหา    ความยินดีติดใจในรูปารมณ์ 
๒. สัททตัณหา ความยินดีติดใจในสัททารมณ์ 
๓. คันธตัณหา ความยินดีติดใจในคันธารมณ์ 
๔. รสตัณหา ความยินดีติดใจในรสารมณ์ 
๕. โผฏฐัพพตัณหา ความยินดีติดใจในโผฏฐัพพารมณ์ 
๖. ธรรมตัณหา ความยินดีติดใจในธัมมารมณ์ 

๒. ก. กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  ท้ังสามน้ีองค์ธรรมได้แก่อะไร? 47ส, 53(3ก)ส 

ข. กัมมภวะ  เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ชาติน้ัน  ได้อ านาจปัจจัยเท่าไร  คืออะไรบ้าง ? 47ส 

ตอบ ก. กามตัณหา  องค์ธรรมได้แก่   โลภเจตสิก  ที่ไม่ประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
ภวตัณหา    องค์ธรรมได้แก่  โลภเจตสิก  ที่ประกอบกับสัสสตทิฏฐิ 
วิภวตัณหา  องค์ธรรมได้แก่  โลภเจตสิก  ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับอุจเฉททิฏฐิ  

 ข. ได้อ านาจปัจจัย  ๒ คือ ๑. ปกตูปนิสสยปัจจัย ๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย 

๒. ก. อุปปตัติภวะ หมายความว่าอยา่งไร  องค์ธรรมได้แก่อะไร อุปปตัติภวะน้ีวา่โดยภูมิ หรือวา่โดย
ตัณหาแลว้มกีี่อยา่ง  ได้แก่อะไรบา้ง  ให้แสดงองค์ธรรมด้วย? 52ส     

ข. จงจ าแนกองค์ปฏิจจสมปุบาท ๑๒  โดยวัฏฏะ ๓  มาให้ถูกต้อง? 52ส     
ตอบ ก. อุปปตัติภวะ หมายความว่า ผลทีเ่กดิขึ้นในภพนัน้ๆ โดยอาศยักัมมภวะ องค์ธรรมได้แก่ โลกยีวิปากจิต ๓๒  

เจตสกิ ๓๕  กัมมชรูป ๒๐  อุปปัตติภวะนี้ว่าโดยภูมิหรือว่าโดยตัณหาแล้วมี ๓ อย่าง คือ  
๑. กามภวะ  ได้แก่ กามวิปากจิต ๒๓   เจตสกิ ๓๓   กัมมชรูป  ๒๐  
๒. รูปภวะ   ได้แก่ รูปวิปากจิต ๕  จักขุวิญญาณจิต ๒  โสตวิญญาณจิต ๒  สัมปฏิจฉนจติ ๒  สนัตีรนจิต ๓  

เจตสกิ ๓๕   กัมมชรูป ๑๕ ( เว้นฆาน  ชิวหา  กาย  ภาวรูป ๒ ) 
๓.  อรูปภวะ   ได้แก่ อรูปวิปากจิต ๔    เจตสกิ ๓๐ 

ข. วัฏฏะ ๓  อย่าง คือ ๑. กิเลสวัฏ  ได้แก่ อวิชชา     ตัณหา     อุปาทาน 

๒. กัมมวัฏ  ได้แก่ กัมมภวะ  สังขาร 
๓. วิปากวัฏ  ได้แก่ อุปปัตติภวะ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ ชรามรณะ  

๒. ผู้ท่ีได้ส าเร็จเป็นพระอริยะ ไม่รูถึ้งความเป็นไปของรูปนามตามนัยแห่งปฏิจจสมปุบาทโดยภาวนามัย
น้ัน มีหรือไม่ ให้อธิบายพอสังเขป? 43ส 

ตอบ ย่อมไม่มี อธิบายว่า พระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ย่อมรู้ความเป็นไปของรูปนามโดย
ภาวนามัยตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงปัจจยปริคคหญาณเป็นต้น จนถึงอนุโลม
ญาณนั้น  ย่อมรู้ความเป็นไปของรูปนาม  ที่เป็นเหตุเป็นผลเนื่องกันตามปฏิจจสมุปบาท  ด้วยกันทั้งสิ้น 

๒. จงแปลปฏิจจสมปุบาทโดยอภิธรรมภาชนียนัยในจิตตปุบาทท้ังหมดดังน้ี? 49ส 
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 วิญฺ าณปจจฺยา นาม    นามปจฺจยา ฉฏฺ ายตน   ฉฏฺ ายตนปจฺจยา ผสฺโส  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. 
ตอบ แปลดังนี้  เพราะจิต ๘๙ เปน็เหตุ  เจตสกิขันธ์ ๓  ที่ประกอบกับจิต ๘๙  จึงเกิดขึ้น  เพราะเจตสกิขันธ์ ๓ ที่
ประกอบกับจิต ๘๙ เปน็เหตุ  มนายตนะ  คือ จิต ๘๙  จงึเกิดขึน้  เพราะมนายตนะ คือ จิต ๘๙  เป็นเหตุผัสสะที่
ประกอบกับจิต ๘๙  จึงเกิดขึน้เพราะผัสสะที่ประกอบกับจติ ๘๙  เป็นเหตุ  เวทนาทีป่ระกอบกบัจิต ๘๙  จึงเกิดขึ้น 

ข้อ ๓  

๓. ก. วิญญาณ และ นามรูป วา่โดยอภิธรรมภาชนียนัยแล้ว องค์ธรรมได้แก่อะไร ? 54ส  
ตอบ ก.  วิญญาณ และนามรูป ว่าโดยอภิธรรมภาชนียนยัแล้ว วิญญาณองค์ธรรม ได้แก่ จติ ๘๙  นาม องค์ธรรม 
ได้แก่ เจตสกิ ๕๒  รูป  องค์ธรรมได้แก่ รูป ๒๘ 

๓. ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต มีองค์ปฏิจจสมุปบาทเท่าไร คืออะไรบ้าง? 47ส 

ตอบ มีองค์ปฏิจจสมุปบาท  ๑๑  คือ  ๑.อวิชชา  ๒. สังขาร  ๓. วิญญาณ  ๔. นาม  ๕. ฉัฏฐายตนะ  ๖. ผัสสะ  
๗.เวทนา   ๘.วิจิกิจฉา   ๙.ภวะ  ๑๐.ชาติ  ๑๑.ชรามรณะ 

๓. จงแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมปุบาทในโลกุตตรกุศลจติมา ๓  คู่ คือ คู่ท่ี ๑,๒ และคู่สดุท้ายพร้อม
ด้วยบทสุดท้ายทั้งบาลี  และค าแปล? 52ส 

ตอบ แสดงความเปน็ไปดังนี ้  กุสลมูลปจจฺยา  สงฺขาโร  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณ  ฯลฯ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ      
เอวเมเตส   ธมฺมาน   สมุทโย  โหต ิ

 แปลว่า เพราะกุศลมูล ๓ เป็นเหตุ ปุญญาภิสังขาร คือ โลกุตตรกุศลเจตนา ทีเ่ปน็ไปพร้อมด้วยกุศลมูล ๓  
จึงเกิดขึ้น เพราะปญุญาภิสังขาร คือ โลกุตตรกุศลเจตนาเป็นเหตุ  โลกุตตรกุศลจติจึงเกิดขึน้ ฯลฯ  เพราะนามชาติ 
คือ อาการที่เกิดขึน้ของโลกุตตรกุศลจิตตปุบาทเป็นเหตุ นามชรา นามมรณะ คือ ขณะตั้งและขณะดับของโลกุตตร
กุศลจิตตปุบาท จึงเกิดขึ้น  ความเกิดขึ้นแห่งโลกุตตรกุศลธรรมย่อมเป็นไปดังนี้ 

๓. ข. สัททบัญญัติอยา่งเดียว เรียกชื่อไดก้ี่อยา่งคืออะไรบ้าง? (ตอบเฉพาะชื่อไม่ต้องแสดงความหมาย) 
43ส, 54ส(4ข) /   

ค. สัททบัญญัตมิีกีป่ระเภท คืออะไรบ้าง? 45ส, 53ส(3ข) 
ตอบ ข. เรียกชื่อ ได้  ๖ อย่าง คือ นามะ  นามกัมมะ  นามเธยยะ  นิรุตติ  พยัญชนะ  และอภิลาปะ 

 ค. สัททบัญญัติมี ๖  ประเภท  คือ ๑) วิชชมานบัญญัติ  ๒) อวิชชมานบัญญัติ   ๓) วิชชมาเนนอวิชชมาน
บัญญัติ  ๔) อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ  ๕) วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ  ๖)อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ 

๓. ข. อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญตั,ิ วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญตัิ หมายความวา่อยา่งไร ให้แสดง
ตัวอย่างประกอบ ? 48ส(5), 54ส 

ตอบ ข. อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ หมายความว่า เปน็สัททบญัญตัิที่กล่าวถึงธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์
ปรากฏ กับธรรมที่มีสภาวปรมัตถป์รากฏรวมกันอยู่ ตัวอยา่งเช่น  อิตฺถีสทฺโท , สุวณฺณวณฺโณ  ปุปฺผคนฺโธ เปน็ต้น 

วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญตัิ หมายความว่า เปน็สัททบญัญัติ ที่กล่าวถึงธรรมที่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏ
กับธรรมที่ไม่มีสภาวปรมัตถ์ปรากฏรวมกันอยู่ ตัวอย่างเชน่  ฉฬภิญฺโ เตวชิฺโช  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต เปน็ต้น 

๓. ก. เตวิชฺโช เป็นตัวอยา่งของสัททบัญญัติอะไร เมื่อแปลว่า บุคคลท่ีได้วิชชา ๓ กลับเป็นตัวอยา่ง
ของสัททบัญญัติอะไร? 50ส 
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ตอบ ก. เตวิชฺโช เปน็ตัวอย่างของ วิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ เมื่อแปลว่าบุคคลที่ได้วิชชา ๓  กลับเป็น
ตัวอย่างของอวิชชมาเนนวิชชมานบัญญตั ิ

ข้อ ๔  

๔. ปกาเรน   าปียตีติ = ปญฺ ตฺต ิ  ปกาเรน  าเปตตีิ = ปญฺ ตฺต?ิ 49ส 

 วจนัตถะท้ัง ๒ น้ีแปลว่าอย่างไร  ได้แก่บญัญัติอะไร ? 49ส 

ตอบ วจนัตถะที่ ๑ แปลว่า วัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆ ชื่อว่าบัญญัติ เพราะพึงใหถู้กรู้ได้โดยประการต่างๆ ได้แก่ 
อัตถบัญญัต ิ

วจนัตถะที่ ๒ แปลว่า เสียงคือค าพูด ย่อมท าให้รูเ้นื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราว และสภาพปรมัตถ์ได้ด้วย
ประการต่างๆ ฉะนั้นชื่อว่า บัญญตัิ ได้แก่ สัททบัญญัต ิ

๔. ข. อัตถบัญญัติ สัททบัญญตัิ หมายความวา่ อยา่งไร? 50ส 

ตอบ ข. อัตถบัญญัติ   หมายความว่า   เพราะเป็นบญัญตัิที่พึงให้ถกูรู้ได้โดยประการต่าง ๆ 

สัททบญัญัติ   หมายความว่า   เพราะเปน็บัญญัตทิี่พึงให้รูเ้นื้อความได้โดยประการต่าง ๆ 

๓. ข. จงเติมข้อความท่ีละ…………….. ไว้ให้สมบูรณ์? 44ส 

๑). ค าว่าบัญญัติ  หมายความว่า เน้ือความคือ…………………… เรียกว่าอัตถบัญญัติ 
๒). เสียงคือค าพูด  ย่อมท า…………………..ฉะน้ัน  ชื่อว่าบัญญัติ   ได้แก่สัททบัญญัติ 
ตอบ ข. เติมข้อความที่ละ…………. ไว้ดังนี้คือ 

๑. ค าว่าบัญญัติ หมายความว่า เนื้อความคือ วัตถุสิ่งของเรื่องราวต่างๆ ที่พึงให้ถูกรู้ได้ ชนิดนี้ เรียกว่า อัตถบัญญัติ 
๒. เสียง คือ ค าพูด ย่อมท าให้รู้เนื้อความคือวัตถุสิ่งของเรื่องราวและสภาพปรมัตถ์ได้ ด้วยประการต่างๆ ฉะนั้น ชื่อ

ว่าบัญญัติ ได้แก่ สัททบัญญัติ 

๓. จงแสดงปัจจัยท่ี ๑ – ๕ ในปัจจยั ๒๔  ท้ังบาลีและค าแปล? 49ส 

ตอบ ๑. เหตุปจฺจโย   ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหต ุ

 ๒. อารมฺมณปจจฺโย   ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ 
 ๓. อธิปติปจจฺโย   ธรรมทีช่่วยอุปการะโดยความเปน็อธิบดี 
 ๔. อนนฺตรปจฺจโย   ธรรมทีช่่วยอุปการะโดยความติดต่อกนัไม่มีระหว่างคั่น 

 ๕. สมนนฺตรปจจฺโย   ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความตดิต่อกันไม่มีระหว่างคั่นทีเดียว 

๕. ก. ให้แสดงความหมายของปัจจัย  ดังต่อไปน้ี ? 52ส   
อุปนิสฺสยปจฺจโย    ปเุรชาตปจฺจโย    ปจฺฉาชาตปจฺจโย    กมฺมปจฺจโย    วปิากปจฺจโย 

ตอบ   ก.  แสดงความหมายของปจัจัย  ดังนี ้
อุปนิสฺสยปจฺจโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศยัที่มีก าลังมาก 

ปุเรชาตปจจฺโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน 
ปจฺฉาชาตปจจฺโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทหีลัง 
กมฺมปจจฺโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กจิต่าง ๆ ส าเร็จลง 
วิปากปจจฺโย  ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก  คือ เข้าถึงความสุกและหมดก าลังลง 

๓  ปัจจัยต่อไปน้ี  มีกีป่ัจจัยคือปัจจัยอะไรบา้ง?  นิสสยปัจจยั  อุปนิสสยปัจจัย  วิปปยุตตปจัจัย? 51ส 
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ตอบ นิสสยปจัจัยมี ๓ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตนิสสยปัจจัย  ๒. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย  ๓. วัตถารัมมณปุเรชาต

นิสสยปจัจัย 

อุปนิสสยปจัจัยมี ๓ ปจัจัย คือ ๑  อารัมมณูปนิสสยปจัจยั  ๒. อนันตรูปนิสสยปัจจัย  ๓.ปกตปูนิสสยปัจจัย 

วิปปยุตตปจัจยัมี ๔ ปจัจยั คือ ๑ สหชาตวิปปยตุตปจัจัย  ๒. วัตถุปเุรชาตวปิปยุตตปัจจัย  ๓. วัตถารัมมณปุเรชาต
วิปปยุตตปจัจยั  ๔. ปจัฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย 

๔. ก. ถ้าจะแสดงปัจจัยโดยย่อแล้วปัจจัยท้ังหมดเหลา่น้ีย่อมรวมลงไดก้ีป่ัจจัย? 48ส 

๓. ก. ปัจจัย ๒๔  ถ้าจะแสดงโดยย่อมีกี่ปัจจัย  คือปัจจัยอะไรบ้าง ? 45ส, 52ส(5ข), 53ส(3ข)  
ข. สหชาตรูปในสหชาตน้ันมีกี่อย่าง อะไรบ้าง? 45ส, 48ส(4ข), 52ส(5ค) 

ตอบ ก. ปัจจัย ๒๔ ทั้งหมด ย่อรวมลงใน ๔ ปัจจัย คือ ๑.อารัมมณปัจจัย  ๒. อุปนิสสยปัจจัย  ๓. กัมมปัจจัย  ๔. 

อัตถิปัจจัย 

 ข. สหชาตรูปมี ๒ คือ  ๑. จิตตชรูปที่เกิดในปวัตติกาล  ๒. กัมมชรูปที่เกิดในปฏิสนธิกาล 

๓. ก. นามรูปเป็นปัจจัย นามรูปเป็นปัจจยุปบัน มีกี่ปัจจัยคือปัจจัยอะไรบ้าง? 43ส, 44ส(3ก) 
ตอบ ก. มี ๙ ปัจจัยคือ ๑ อธิปติปัจจัย ๒ สหชาตปัจจัย  ๓. อัญญมัญญปัจจัย  ๔ นิสสยปัจจัย  ๕ อาหารปัจจัย 

๖ อินทริยปัจจัย  ๗ วิปปยุตตปัจจัย ๘ อัตถิปัจจัย  ๙ อวิคตปัจจัย 

๔.  ก. นิมิตในค าวา่บริกรรมนิมติน้ัน ได้แก่อะไร ? 43ส 

 ข. เมื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตแล้ว หมายความว่าอย่างไร? ได้แก่อะไร ? 43ส 

ตอบ ก. นิมิตในค าว่าบริกรรมนิมิตนั้น ได้แก่อารมณ์กรรมฐานต่างๆ มีปถวีกสิณเป็นต้น  ชื่อว่านิมิต 

 ข. เมื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตแล้ว หมายความว่านิมิต  ของบริกรรม หรืออารมณ์ของบริกรรมภาวนา ชื่อว่า 
บริกรรมนิมิต  ได้แก่รูปารมณ์  หรือโผฏฐัพพารมณ์ หรือธรรมารมณ์ ซึ่งเป็นองค์กัมมัฏฐานที่พระโยคีบุคคลใช้เจริญ 

๔. กรรมฐานท่ีไม่ได้ปฏิภาคนิมิตโดยตรง แต่ได้ฌานน้ันได้แก่กรรมฐานอะไร และฌานท่ีได้น้ัน ได้แก่
ฌานอะไร แสดงมาให้ชดัเจน? 52ส 

ตอบ ได้แก่กรรมฐาน ๘ อย่าง คือ  อัปปมัญญา ๔  อรูปกรรมฐาน ๔  ฌานที่ไดน้ั้นมีดงัต่อไปนี ้
อัปปมัญญา ๔ คือ เมตตา กรณุา มุทิตา ให้ได้ตั้งแต่ปฐมฌาน ถึงจตุตถฌาน  อุเบกขาให้ได้เฉพาะรูปปัญจมฌาน 

อรูปกรรมฐาน ๔ นัน้  กสิณุคฆาฏิมากาสบญัญตัิให้ได้อากาสานัญญจายตนฌาน  อากาสานัญจายตนฌานให้ได้
วิญญาณญัจายตนฌาน  นตัถิภาวบญัญตัิให้ได้อากญิจญัญายตนฌาน  อากญิจญัญายตน 
ฌานให้ไดเ้นวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

๔. ก. สมถกรรมฐานท่ีไม่ได้ปฏิภาคนิมิตโดยตรง แต่ให้เข้าถึงอัปปนาฌานได้น้ัน มีจ านวนเท่าไร คือ
อะไรบ้าง ? 45ส, 47ส(5ข), 50ส(3ข), 54ส(5ข) 

ข. ในกรรมฐาน ๓๐  ท่ีเข้าถึงอัปปนาฌานน้ัน  ต้องการทราบว่ากรรมฐานท่ีให้เข้าถึงเฉพาะฌานใด
ฌานหน่ึงเพียงฌานเดียวเท่าน้ัน  มีจ านวนเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 45ส, 47ส(5ก), 54ส(5ก) 

ตอบ ก. มีจ านวน ๘ กรรมฐาน  คือ อัปปมัญญา ๔ ได้แก่ เมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา  อรูปกรรมฐาน ๔  
ได้แก่  กสิณุคฆาฏิมาทส  อากาสานัญจายตนฌาน  นัตถิภาวบัญญัติ  และอากิญจัญญายตนฌาน 

ข. มีจ านวน ๑๖ คือ  อสุภะ ๑๐  กายคตาสติ ๑  ย่อมท าให้ปฐมฌานเกิดขึ้นได้  อุเบกขาพรหมวิหาร ๑  
ย่อมท าให้รูปปัญจมฌานเกิดขึ้นได้  และอรูปกรรมฐาน  ๔ ย่อมท าให้อรูปฌานเกิดขึ้นได้ 
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๔. ในสมถกรรมฐาน ๔๐ น้ัน กรรมฐานอะไรใช้เป็นอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาได้ท้ังสองอย่าง โดย

ไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานให้ยกเหตุผลประกอบด้วย? 47ส 

ตอบ ในสมถกรรมฐาน ๔๐  นั้น  กายคตาสติกรรมฐาน  เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยไม่ต้องเปลี่ยน
กรรมฐานออกไปจากกายคตาสติกรรมฐาน แต่ประการใด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้เจริญท่องบ่นอยู่เมื่อปฏิกูลนิมิต 
หรือวรรณนิมิต ปรากฏขึ้นแล้วก็เพ่งนิมิตนั้นต่อไปก็จะได้บรรลุรูปฌานนี้ เป็นสมถกรรมฐาน ผู้เจริญท่องบ่นอยู่เมื่อ
ธาตุนิมิต ปรากฏขึ้นแล้วก็ก าหนดพิจารณาธาตุนิมิตนั้นต่อไป ก็จะได้บรรลุมรรคผล นี้เป็นวิปัสสนากรรมฐาน 

๔. วสี  หมายความว่าอะไร?  มเีท่าไร?  อะไรบ้าง ? 50ส(5), 53ส 

ตอบ วสี  หมายความว่า  ผู้มีความสามารถ  มี ๕ อย่างคือ  

๑. อาวัชชนวส ี สามารถในการพจิารณาองค์ฌานของมโนทวาราวัชชนะ 

๒. สมาปัชชนวส ี สามารถในการเข้าฌาน 

๓. อธิษฐานวส ี สามารถในการก าหนดเวลาเข้า 

๔. วุฏฐานวสี สามารถในการก าหนดเวลาออก 

๕. ปัจจเวกขณวส ี สามารถในการพจิารณาองค์ฌานของชวนะ ฯ 

๔.  ก. กรรมฐานท่ีเหมาะสมแก่ผู้ท่ีมีราคจริตและศรัทธาจริตน้ัน  มีเท่าไร  คืออะไรบ้าง ? 44ส, 51ส 

 ข. การแผ่เมตตาแก่ตนเองน้ัน  มีค าแผ่ท่ีเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นไทยว่าอย่างไร ? 44ส, 51ส 

ตอบ ก. กรรมฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีราคจริตนั้น มี ๑๑ คือ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ 

กรรมฐานที่เหมาะสมแก่ผู้มีศรัทธาจริตนั้นมี ๖ คือ อนุสสติ ๖ ได้แก่ พุทธานุสสติ  ธัมมานุสสติ  
สังฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุสสติ  และเทวตานุสสติ 
 ข. การแผ่เมตตาแก่ตนเองมี ๔ ประการคือ 

๑. อห   อเวโร  โหมิ ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูภายในและภายนอก 

๒. อห   อพฺยาปชฺโช   โหมิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความวิตกกังวลเศร้าโศกพยาบาท 

๓. อห   อนีโฆ  โหมิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความล าบากกาย ใจ  พ้นจากอุปัทวภัย 

๔. อห   สุขี  อตฺตาน   ปริหรามิ  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้น าอัตตภาพที่เป็นอยู่ด้วยความสุขกาย สุขใจ ตลอดกาลนาน 

ข้อ ๕  

๕. เพราะเหตุไร?  กรรมฐาน ๑๘  มีอนุสสติ ๘  เปน็ต้น  จึงได้นิมิตท้ัง ๒ (บริกรรมนิมติ, อุคคหนิมิต) 
โดยปริยาย ส่วนกรรมฐาน ๒๒  มีกสิณ ๑๐ เป็นต้นท่ีได้นิมิตท้ัง ๒  โดยตรง ? 49ส 

ตอบ กรรมฐาน ๑๘  ที่ได้นิมิตทั้ง ๒ โดยปริยาย เนื่องด้วยการเจริญกรรมฐานประเภทนี้ ไม่มีการเพ่งการกระทบ  
ไม่มีภาพมาปรากฏทางใจ 

 ส่วนกรรมฐานทั้ง ๒๒ ที่ได้นิมิตทั้ง ๒ โดยตรงนั้นเพราะกรรมฐานเหล่านี้มกีารเพ่งการกระทบ มีภาพ
ปรากฏติดทางใจ 

๕. ก. สมถกรรมฐาน ท่ีมีนิมิต ๒ คือ บริกรรมนิมติและอุคคหนิมิตโดยปริยายมเีท่าไร คืออะไรบา้ง ? 

ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน? 51ส 

 ข. สมถกรรมฐาน ท่ีมีนิมติท้ัง ๓ โดยตรง มีเท่าไร คืออะไรบ้าง  ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน? 51ส 
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ตอบ ก. สมถกรรมฐานที่มีนิมติ ๒  คือ  บริกรรมนิมติ และอุคคหนิมิต โดยปริยายมี ๑๘  กรรมฐานคืออนุสสติ ๘  
(เว้นกายคตาสติ  อานาปานัสสต)ิ  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑  จตุธาตุววัตถาน ๑  อัปปมัญญา  ๔  อรูปกรรมฐาน ๔  
ที่เปน็เช่นนี้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานเหล่านี้  ไม่มีการเพ่ง  การกระท า  ไม่มีภาพมาปรากฏทางใจ 

 ข. สมถกรรมฐานที่มนีิมิตทั้ง ๓  โดยตรงมี ๒๒  กรรมฐานคือกสิณ ๑๐  อสุภะ  ๑๐  กายคตาสติ ๑  อานา
ปานัสสติ  ๑  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการเจรญิกรรมฐานเหลา่นี้  มีการเพ่งการกระทบ  มีภาพมาปรากฏติดทางใจ 

๕. ก. อภิญญา  หมายความว่าอย่างไร  หมายเอาปัญญาท่ีประกอบในจิตอะไร ? 43ส 

ข. วิปัสสนามี่กี่ประการ คืออะไรบ้าง ? ให้แสดงความหมายด้วย ? 43ส, 48(6)ส 

ตอบ  ก. อภิญญา หมายความว่า ปัญญาที่มีการรู้ในอารมณ์ ๖ เป็นพิเศษ หมายเอาปัญญาที่ประกอบใน
รูปปัญจมฌานที่มีความรู้ความสามารถอย่างน่าอัศจรรย์  เนื่องมาจากสมาธิที่มีก าลังอย่างเยี่ยมนี้เอง เป็นการ
เรียกโดยตรงส่วนรูปปัญจฌานจิต ที่เรียกว่าอภิญญานั้น ก็เพราะเกิดพร้อมกันกับอภิญญา  เป็นการเรียกโดยอ้อม 

 ข. วิปัสสนามี  ๓ ประการคือ 

๑. สังขารปริคคัณหนกวิปัสสนา  คือวิปัสสนาญาณที่มีการก าหนดรู้ในสังขารธรรมรูปนาม 

๒. ผลสมาปัตติปัสสนา  คือวิปัสสนาญาณที่เป็นเหตุให้เข้าผลสมาบัติได้ 
๓. นิโรธสมาปัตติวิปัสสนา  คือวิปัสสนาญาณที่เป็นเหตุให้เข้านิโรธสมาบัติได้ 

๕. ค าวา่ จตปุาริสุทธสิีล น้ัน  หมายความว่าอย่างไร?  ได้แก่อะไรบ้าง? 53ส 

ตอบ ค าว่า  จตุปาริสุทธิสีล  นั้นหมายความว่า  ความบริสุทธิ์ของศีล  มี ๔  อย่าง คือ 

 ๑. ปาติโมกฺขส วรสีล  ได้แก่  ศีลที่ส ารวมในพระปาติโมกข ์

 ๒. อินฺทฺริยส วรสีล  ได้แก่  ศีลที่ส ารวมในอินทรีย์ ๖ 

 ๓. อาชีวปริสุทฺธิสีล  ได้แก่  ศีลที่มีอาชีพบริสุทธิ ์
 ๔. ปจจฺยสนนฺิสฺสิตสีล  ได้แก่  ศีลที่อาศัยปัจจัย ๔ 
๕. จงแสดงการแผ่ กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ให้แก่หญิงท้ังหลาย ชายทั้งหลาย ท่ีอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท้ังค าบาลีและค าไทย ? 45ส 

ตอบ แสดงการแผ่ดังต่อไปนี้  ปุรตฺถิมาย   อนุทิสาย  ทกฺขิณาย  อนุทิสาย  สพฺพา  อิตฺถิโย  สพฺเพ  ปุริสา  ทุกฺขา  
มุจฺจนฺตุ,  ยถาลทฺธ สมฺปตฺติโต  มา  วิคจฺฉนฺตุ  กมฺมสฺสกา  แปลว่า  ขอหญิงทั้งหลาย  ชายทั้งหลาย  ที่อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จงพ้นจากความทุกข์กาย  ทุกข์ใจ  อย่าได้สูญสิ้นจากความสุข
ความเจริญที่มีอยู่  มีกรรมเป็นของของตน 

ข้อ ๖  

๖.  วิปัสสนา  แปลว่าอย่างไร  มีวจนัตถะวา่อยา่งไร  วิปัสสนามกีีป่ระการ  คืออะไรบา้ง ? 52ส 

ตอบ วิปัสสนา แปลว่า  ความเห็นแจ้งเป็นพเิศษ  ดังมีวจนตัถะว่า  วิเสเสน  ปสฺสตีติ = วิปสฺสนา 

 ธรรมชาติใดย่อมเหน็แจ้งเปน็พิเศษ  ฉะนั้น  ธรรมชาตินัน้  ชื่อว่า  วิปัสสนา 

 วิปัสสนามี  ๓ ประการ คือ  
๑. สงฺขารปริคฺคณฺหนกวิปสฺสนา  คือวิปัสสนาญาณ  ที่มีการก าหนดรูใ้นสังขาร  ธรรม  รูป  นาม 

๒. ผลสมาปตฺติวิปสฺสนา  คือ  วิปัสสนาญาณทีเ่ป็นเหตใุหเ้ข้าผลสมาบัติได้ 
๓. นิโรธสมาปตฺติวิปสฺสนา  คือวิปัสสนาญาณที่เปน็เหตุให้เขา้นิโรธสมาบัติได้ 
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๖. ธรรม ๖ หมวดในวิปัสสนากรรมฐานน้ัน (ยกเว้นหมวดท่ี ๔แล้ว) ท่ีเหลือ ๕ หมวด จงแสดงชื่อหมวด
และธรรมท่ีอยู่ในหมวดน้ันๆ มาให้ถูกต้อง? (ไม่ต้องแสดงความหมาย)? 45ส 

ตอบ ธรรม ๖ หมวด (ยกเว้นหมวดที่ ๔) ในวิปัสสนากรรมฐานนั้น คือ   
๑. วิสุทธิมี ๗  คือ  สีลวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิ  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
๒. ลักษณะมี ๓  คือ อนิจจลักษณะ  ทุกขลักษณะ  อนัตตลักษณะ 

๓. อนุปัสสนามี ๓  คืออนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา  อนัตตานุปัสสนา 

๔. เว้น  ไม่ต้องแสดง 

๕. วิโมกข์มี ๓  คือ สุญญตวิโมกข์  อนิมิตตวิโมกข์  อัปปณิหิตวิโมกข์ 
๖. วิโมกขมุขมี ๓  คือ  สุญญตานุปัสสนา  อนิมิตตานุปัสสนา  อัปปณิหิตานุปัสสนา 

๕. ในญาณ ๑๖ น้ัน ญาณไหน  มีอะไรเป็นอารมณ์ ? 44ส 

๖. ให้ตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับญาณ ๑๖ ดังต่อไปน้ี? 43ส 

ก. ในญาณ ๑๖ น้ัน ญาณไหน  มีอะไรเป็นอารมณ์ ? 
ข. วิปัสสนูปกิเลส  แปลว่าอย่างไร ? เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา  ได้บรรลุถึงญาณอะไร   
ค. ให้วิจารณ์เกี่ยวกับวิปัสสนูปกิเลสว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ? 

ตอบ ก.  ในญาณ ๑๖ นั้น  ญาณที่ ๑ คือนามรูปปริจเฉทญาณมีนามหรือรูปเป็นอารมณ์ 
ญาณที่ ๑  คือ นามรูปริจเฉทญาณ  มีนามหรือรูปเป็นอารมณ์ 
ญาณที่ ๒  คือ ปัจจัยปริคคหญาณ  มีเหตุปัจจัยของนามรูปเป็นอารมณ์   
ตั้งแต่ ญาณที่ ๓ คือ สัมมสนญาณเป็นต้น จนถึงญาณที่ ๑๒  คืออนุโลมญาณ รวม ๑๐ ญาณนี้มีไตรลักษณ์หรือ

ลักษณะ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง  เป็นอารมณ์ 
ญาณที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ คือ โคตรภูญาณ  มัคคญาณ ผลญาณ รวม ๓ ญาณนี้ มีนิพพาน คือ สอุปาทิเสสนิพพาน

เป็นอารมณ์  
ญาณที่ ๑๖  คือ ปัจจเวกขณญาณมีมรรค ผล นิพพาน กิเลสที่ประหาณแล้ว และกิเลสที่ยังไม่ได้ประหาณ

เป็นอารมณ์ 
 ข. วิปัสสนูปกิเลส แปลว่า สิ่งที่ท าให้วิปัสสนาญาณหม่นหมอง หรือเศร้าหมอง เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
ให้บรรลุถึงตรุณอุทยัพพยญาณคืออุทยัพพยญาณอย่างอ่อน 

ค. ขอวิจารณ์ว่า  ดี หรือ ไม่ดี  ก็ได้ทั้ง ๒ อย่าง ดังนี้ 
ที่ดีนั้น  คือ ดีตรงที่ว่า ผู้เจริญวิปัสสนาได้ปฏิบัติถูกทาง พยายามก าหนดพิจารณารูปนาม ไม่ท้อถอย จนถึง

อุทยัพพยญาณอย่างอ่อนแล้วเท่านั้น วิปัสสนูปกิเลสจึงจะเกิดขึ้น 

ที่ว่าไม่ดีนั้น  คือ ไม่ดีตรงที่ว่า ถ้าผู้เจริญวิปัสสนาที่ไม่ฉลาด เมื่อวิปัสสนูปกิเลส เกิดขึ้นแล้ว ย่อมหลงติดอยู่ใน
วิปัสสนูปกิเลส เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมรรคเป็นผล วิปัสสนาวิถีก็จะไม่ด าเนินต่อไป หยุดอยู่
เพียงแค่นี้  โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลก็หมดไป 

๖. การเห็นแจ้งเป็นพิเศษ ซ่ึงเป็นตัววิปัสสนาปัญญาน้ันมีอยู่กี่อย่าง คืออะไรบ้าง? และอย่างน้ันๆ 
สงเคราะห์ลงในญาณอะไรได้บ้าง? 44ส, 54ส 

ตอบ มีอยู่  ๒ อย่างคือ 
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๑. การเห็นแจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ต่าง ๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ โดยความเป็นรูปนามและอย่าง

ที่ ๑ นี้  สงเคราะห์ลงในนามรูปปริจเฉทญาณ และปัจจยปริคคหญาณ 

๒. การเห็นแจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ต่างๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อสุภะ และอย่างที่ ๒ นี้สงเคราะห์ลงในวิปัสสนาญาณ ๑๐ คือ สัมมสนญาณ เป็นต้น จนถึงอนุโลมญาณ 

๖. ก. การนอนเน่ืองของอนุสัยกิเลสน้ีมีอยู่กี่ประการ คืออะไรบ้าง? 47ส 

ข. จงแสดงธรรมท่ีประหาณอนุสัยกิเลสท้ัง ๒ น้ี? 47ส 

ตอบ   ก. การนอนเนื่องของ  อนุสัยกิเลสนี้มีอยู่  ๒ ประการคือ 

๑. กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในการเกิดขึ้นสืบต่อแห่งรูปนาม  ชื่อว่าสันตานานุสยกิเลส 

๒. กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปิยรูป  สาตรูป  อปิยรูป  อสาตรูป  ชื่อว่า  อารัมมณานุสยกิเลส 

 ข. ธรรมที่ประหาณอนุสัยกิเลสทั้ง ๒  คือ  
มรรคทั้ง ๔  ท าการประหาณสันตานานุสยกิเลส   
วิปัสสนาญาณที่มีรูปนามเป็นอารมณ์  ท าการประหาณอารัมมณานุสยกิเลส 

๖. โคตรภูญาณ หมายความวา่อยา่งไร? จัดเป็นโลกียะหรือโลกุตตระ หรือเป็นอะไร? ให้อธิบายตามท่ี
เข้าใจ? 49ส 

ตอบ โคตรภูญาณ หมายความว่า ปัญญาที่ท าลายโคตรของปุถุชน แล้วเข้าสู่โคตรของพระอริยเจ้า เป็นยอด
ของวิปัสสนา ไม่จัดเป็นปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ที่เปน็โลกียะเพราะไม่ได้พิจารณารูปนาม เป็นอนจิจงั ทุกขัง 
อนัตตา ไม่จัดเป็นญาณทัสสนวิสุทธิทีเ่ปน็โลกุตตระ เพราะไม่ได้ท าลายกิเลสให้สิ้นไป เป็นอัพโพหารกิ คือ อยู่ใน
ระหว่างโลกียะกับโลกุตตระต่อกนั แต่จดัเปน็วิปัสสนาได้ เพราะตกไปในกระแสแห่งวิปัสสนา 

๖. การเจริญวิปสัสนา เมื่อไดบ้รรลุสงัขารุเปกขาญาณแลว้ จะได้บรรลมุรรคผลหรือไมเ่พราะเหตุไร? 51ส 

ตอบ จะได้บรรลุมรรคผลได้ก็มี จะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มเีพราะเหตุว่า ถ้าสังขารุเปกขาญาณที่ได้บรรลุนั้น 
เข้าถึงความเป็นวุฏฐานคามินีวิปัสสนา หรือสังขารุเปกขาญาณนัน้ เข้าถึงความเป็นยอดคือประกอบด้วยองค์คณุ 
๖ ประการ  ต้องได้บรรลุมรรคผลแน่นอน แต่ถ้าสังขารเุปกขาญาณที่ไดบ้รรลุนั้น  ไม่เข้าถึงความเปน็วุฏฐานคามินี
วิปัสสนา  หรือไม่ประกอบด้วยองค์คณุ  ๖ ประการ  กจ็ะไม่ได้บรรลุมรรคผล 

๖. ก. วิปสัสนาญาณอะไรบา้ง จดัเป็นวุฏฐานคามินีวิปัสสนา และวุฏฐานคามินีวปิัสสนาน้ี มีอะไรเป็น
อารมณ์ ? 50ส, 53ส  

ข. ในญาณ ๑๖ น้ัน ญาณอะไรบ้างท่ีปรากฏในโสดาปัตติมัคควิถี และญาณเหล่าน้ี ญาณไหนเป็น
โลกียะ และโลกุตตระ? 50ส, 53ส  

ตอบ ก. สังขารุเปกขาญาณเบื้องปลาย และอนุโลมญาณจดัเป็นวุฏฐานคามินีวิปัสสนา และวุฏฐานคามินี
วิปัสสนานี้มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ ์

 ข. อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ และผลญาณ รวม ๔ ญาณนี้ ปรากฏอยู่ในโสดาปัตตมคัควิถ ี
อนุโลมญาณ เป็นโลกียะ โคตรภูญาณ เปน็ญาณที่อยู่ระหว่างโลกียะและโลกุตตระต่อกัน  กล่าวคือ ตัวญาณเปน็
โลกียะ อารมณ์ของญาณเป็นโลกุตตระ คือ  นิพพาน มัคคญาณและผลญาณเป็นโลกุตตระ 
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