เล่ม ๓๕ วิภังค์ (แยกกลุ่มธรรมะ)
พระไตรปิฎกเล่มนี้ ว่าด้วยการแจก (วิภังค์) คือแยกกลุ่มธรรมะต่าง ๆ ให้เห็น
รายละเอียด เช่น ค�ำว่า ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ จ�ำแนกรายละเอียดออกไปอย่างไรบ้าง
การแยกกลุ่มหรืออธิบายแจกรายละเอียดของธรรมะต่าง ๆ ออกไปในเล่ม ๓๕ นี้
มี ๑๘ หมวด คือ
๑. ขันธวิภังค์ แจกขันธ์ ๕
๒. อายตนวิภังค์ แจกอายตนะ ๑๒
๓. ธาตุวิภังค์ แจกธาตุ ๖ และธาตุ ๑๘
๔. สัจจวิภังค์ แจกอริยสัจจ์ ๔
๕. อินทริยวิภังค์ แจกอินทรีย์ ๒๒
๖. ปัจจยาการวิภังค์ แจกปัจจยาการ ๑๒ ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท
๗. สติปัฏฐานวิภังค์ แจกสติปัฏฐาน ๔
๘. สัมมัปปธานวิภังค์ แจกสัมมัปปธาน (เพียรชอบ) ๔
๙. อิทธิปาทวิภังค์ แจกอิทธิบาท ๔
๑๐. โพชฌังควิภังค์ แจกโพชฌงค์ ๗
๑๑. มัคควิภังค์ แจกมรรคมีองค์ ๘
๑๒. ฌานวิภังค์ แจกฌาน (การเพ่งอารมณ์) ทั้งรูปฌานและอรูปฌาน
๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์ แจกอัปปมัญญา ๔ (พรหมวิหาร ๔ ที่แผ่ไปโดยไม่ก�ำหนด
ประมาณ)
๑๔. สิกขาปทวิภังค์ แจกสิกขาบท ๕ คือศีล ๕
๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์ แจกปฏิสัมภิทา (ความแตกฉาน) ๔
๑๖. ญาณวิภังค์ แจกญาณ (ความรู้) ตั้งแต่หมวด ๑ ถึงหมวด ๑๐
๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ แจกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตั้งแต่หมวดที่ ๑ ถึงหมวดที่ ๑๘
และทิฏฐิ ๖๒
๑๘. ธัมมหทยวิภังค์ แจกหัวใจหรือหัวข้อธรรม
ในการแจกธรรมะทั้งสิบแปดหัวข้อเหล่านี้ โดยมากได้ตั้งเป็น ๓ ภาค คือเป็นหัวข้อ
ฝ่ายพระสูตร (สุตตันตภาชนียะ) หัวข้อฝ่ายพระอภิธรรม (อภิธัมมภาชนียะ) และหมวด
ถามตอบปัญหา (ปัญหาปุจฉกะ) เป็นการแยกอธิบายให้เห็นว่า ศัพท์ธรรมะนั้น ๆ อธิบายตาม
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แนวพระสูตรอย่างไร ตามแนวพระอภิธรรมอย่างไร มีพิเศษออกไป คือข้อ ๕ และข้อ ๑๔
ไม่ มี หั ว ข้ อฝ่า ยพระสูตร และข้อ ๑๖ ๑๗ และ ๑๘ ไม่ ตั้ ง เป็ นหั ว ข้ อ ฝ่ ายพระสู ต ร ฝ่ าย
พระอภิธรรม หากตั้งตามหมวดที่ ๑ ที่ ๒ เป็นต้น

ขยายความ
ก. สุตตันตภาชนียะ แจกตามแนวพระสูตร
ขันธ์หรือกอง ๕ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ
ใน ๕ กองนั้น กองรูปเป็นไฉน รูปใด ๆ ที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน ภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ รวบรวมย่นย่อรูปนั้น
เข้าเป็นอันเดียวกัน นี้เรียกว่า รูป
(ต่อจากนั้นเป็นการอธิบายรูปที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันว่า หมายความอย่างไร
อธิบายหมด จนกระทั่งว่า รูปที่อยู่ไกลหรือใกล้ ความหมายว่าอย่างไร แล้วอธิบายเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ในท�ำนองเดียวกับรูป จนจบหมดทุกข้อ จัดว่าจบสุตตันตภาชนียะ)
ข. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม
ขันธ์หรือกอง ๕ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ
ใน ๕ กองนั้น กองรูปเป็นไฉน รูปที่มีอย่างเดียว ได้แก่รูปทั้งปวง มิใช่เหตุ ไม่มีเหตุ
เป็นต้น (ท�ำนองเดียวกับที่กล่าวไว้ในรูปกัณฑ์ในธัมมสังคณี เล่ม ๓๔ ที่ย่อมาแล้ว) จนถึง
หมวดที่ ๑๑ คือรูปแจกออกเป็น ๑๑ อย่าง มีอะไรบ้าง
ต่อจากนั้นอธิบายกองเวทนา (ความรู้สึกอารมณ์) ตั้งแต่อย่างเดียวไปจนถึง ๑๐
อย่าง แล้วอธิบาย ยักย้ายนัยไปจนถึงเวทนา ๒๔ เวทนา ๓๐ และเวทนามากอย่าง
ต่อจากนั้นอธิบายกองสัญญา (ความจ�ำได้หมายรู้) กองสังขาร (เจตนาหรือความคิด)
และกองวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์) ในท�ำนองเดียวกับเวทนา
ค. ปัญหาปุจฉกะ หมวดถามตอบปัญหา
การถามตอบปัญหาในเรื่องขันธ์ ๕ นี้ ตั้งตามแนวบทตั้งของธัมมสังคณี เล่ม ๓๔
กล่าวคือ ตั้งค�ำถามว่า ขันธ์ ๕ นั้น เป็นกุศลเท่าไร เป็นอกุศลเท่าไร เป็นอัพยากฤตเท่าไร
(ลงท้ายจนจบอภิธัมมมาติกา) คือท้ายของปิฏฐิทุกะ (หมวด ๒ รั้งท้าย) ว่าเป็นธรรมมีข้าศึก
เท่าไร ไม่มีข้าศึกเท่าไร (กติ สรณา กติ อสรณา)
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ครั้นแล้วได้ตอบเป็นล�ำดับไปว่า ”กองรูปเป็นอัพยากฤต ส่วนกองทั้งสี่ (นอกจากนั้น)
เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง„ นอกจากนั้นกล่าวถึงขันธ์หรือกอง ๒ ว่า ไม่ควร
กล่าวว่าประกอบด้วยเวทนา ที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง แต่ขันธ์หรือกอง
๓ ประกอบด้วยเวทนาที่เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง
ตอนจบได้กล่าวว่า รูปขันธ์ (กองรูป) ไม่มีข้าศึก ส่วนขันธ์ ๔ (ที่เหลือ) มีข้าศึกบ้าง
ไม่มีข้าศึกบ้าง

๒. อายตนวิภังค์ แจกอายตนะ
ก. สุตตันตภาชนียะ แจกตามแนวพระสูตร
อายตนะ (ที่ต่อหรือบ่อเกิด) ๑๒ อย่าง คือ อายตนะคือตา รูป หู เสียง จมูก กลิ่น
ลิ้น รส กาย โผฏฐัพพะ ใจ ธรรมะ
แล้วยกชื่ออายตนะทั้ง ๑๒ ข้อขึ้นกล่าวทีละข้อว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ข. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม
อายตนะ ๑๒ อย่าง คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมะ (พึงสังเกตวิธีเรียงล�ำดับเทียบเคียงกับข้างบนดูด้วย)
ครั้นแล้วอธิบายตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่ละข้อว่า เป็นประสาทอาศัยธาตุ ๔ ส่วนใจ
อธิบายตามแบบวิญญาณขันธ์ในขันธ์ ๕ ที่กล่าวมาแล้ว และได้อธิบายรูปว่า ได้แก่สีที่อาศัย
ธาตุทั้งสี่ เสียง กลิ่น รส ว่า อาศัยธาตุทั้งสี่ โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกาย) ว่า ได้แก่
ธาตุ ๓ คือ ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม๑ ส่วนธรรมะ (สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ) ได้แก่เวทนาขันธ์
สั ญ ญาขั น ธ์ สั ง ขารขั น ธ์ รู ป ที่ เ ห็ น ไม่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งไม่ ไ ด้ อั น นั บ เนื่ อ งในธั ม มายตนะ และ
อสังขตธาตุ (ธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่นิพพาน)
ค. ปัญหาปุจฉกะ หมวดถามตอบปัญหา
เป็นการถามแบบเดียวกับขันธวิภังค์ คืออายตนะ ๑๒ มีกุศลกี่อย่าง อกุศลกี่อย่าง
อัพยากฤตกี่อย่าง ฯ ล ฯ มีข้าศึกกี่อย่าง ไม่มีข้าศึกกี่อย่าง
๑

อภิธรรมถือว่าน�้ำแท้เป็นของถูกต้องไม่ได้ ในอภิธัมมปิฎกจึงไม่จัดโผฏฐัพพะเข้าในอุปาทายรูป เพราะแม้จะได้แก่
ธาตุ ๓ ก็เป็นมหาภูตรูปอยู่แล้ว แต่อภิธัมมัตสังคหะจัดเป็นอุปาทายรูปด้วย
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ตอบว่า อายตนะ ๑๐ เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ส่วนอายตนะ ๒ (อายตนะ
คือใจกับธรรมะ) เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง ฯ ล ฯ
อายตนะ ๑๐ ไม่มีข้าศึก ส่วนอายตนะ ๒ (อายตนะคือใจกับธรรมะ) เป็นกุศลบ้าง
อายตนะ ๒ (อายตนะคือใจกับธรรมะ คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ) มีข้าศึก
(หมายเหตุ : แสดงว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ รวม ๑๐
อย่างนี้เป็นกลาง ๆ และไม่มีข้าศึกเพราะเป็นรูป ส่วนใจกับธรรมะเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง
อัพยากฤตบ้าง และมีข้าศึกคือกิเลส)

๓. ธาตุวิภังค์ แจกธาตุ

ข. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม
ธาตุ ๑๘ คือ ตา รูป ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา หู เสียง ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู
จมูก กลิ่น ความรู้แจ้งในอารมณ์ทางจมูก ลิ้น รส ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น กาย สิ่งที่
ถูกต้องได้ด้วยกาย ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย ใจ สิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ
ต่อจากนั้นเป็นค�ำอธิบาย
๑

อภิธัมมปิฎก

ก. สุตตันตภาชนียะ แจกตามแนวพระสูตร
ธาตุ ๖ คือธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลม อากาศ (ช่องว่าง) และวิญญาณ (ธาตุรู้) แล้วอธิบาย
ว่า ธาตุเหล่านี้หมายความถึงอะไร โดยเฉพาะธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุ อธิบายว่า ได้แก่ธาตุรู้
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
แล้วได้กล่าวถึงธาตุ ๖ อื่นอีก คือ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส๑ อุเบกขา อวิชชา
และธาตุ ๖ อื่นอีก ได้แก่กาม พยาบาท (คิดปองร้าย) วิหิงสา (เบียดเบียน) เนกขัมมะ
(ออกจากกาม) อัพยาบาท (ไม่คิดปองร้าย) อวิหิงสา (ไม่เบียดเบียน) ในภาคอธิบายได้กล่าวถึง
พยาบาทว่า ได้แก่ความคิดปองร้าย ความโกรธ ความยินร้ายแห่งจิต เป็นต้น
วิหิงสา
ได้แก่การเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ ท่อนไม้ ศัสตรา เชือก หรือสิ่งอื่น ๆ
ส่วน อัพยาบาท ได้แก่การแผ่เมตตา
อวิหิงสา ได้แก่การแผ่กรุณา

ในกรณีเช่นนี้ สุข หมายถึงสุขกาย ทุกข์ หมายถึงทุกข์กาย โสมนัส หมายถึงสุขใจ โทมนัส หมายถึงทุกข์ใจ
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ค. ปัญหาปุจฉกะ หมวดถามตอบปัญหา
ตั้งปัญหาแบบเดียวกับที่แล้ว ๆ มา ตอบว่า ธาตุ ๑๖ เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ
ธาตุ ๒ เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง ฯ ล ฯ ธาตุ ๑๖ ไม่มีข้าศึก ธาตุ ๒ มีข้าศึก
(หมายเหตุ : ธาตุ ๒ ได้แก่ธัมมธาตุ กับมโนวิญญาณธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุ ๑๖)

๔. สัจจวิภังค์ แจกสัจจะ
ก. สุตตันตภาชนียะ แจกตามแนวพระสูตร
อริยสัจจ์ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
แล้วอธิบายอริยสัจจ์แต่ละข้อ
ข. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม
แจกอริยสัจจ์ ๔ แบบเดียวกัน แต่ค�ำอธิบายต่างกันดังต่อไปนี้
ตัณหาเรียกว่าทุกขสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด
ทุ ก ข์ คื อ กิ เ ลสที่ เ หลื อ (นอกจากตั ณ หา) อกุ ศ ลธรรมที่ เ หลื อ (นอกจากตั ณ หา)
กุศลมูล ๓ ที่ยังมีอาสวะ กุศลธรรมที่เหลือ ที่ยังมีอาสวะ วิบาก กิริยา รูปทั้งปวง นี้เรียกว่าทุกข์
การละตัณหาได้ เรียกว่าทุกขนิโรธ ความดับทุกข์
มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีในสมัยที่เจริญโลกุตตรฌาน เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
นอกจากนี้ยังอธิบายยักย้ายนัยอื่นอีก
ค. ปัญหาปุจฉกะ หมวดถามตอบปัญหา
ค�ำถามท�ำนองเดียวกับที่แล้วมา ตอบว่า
สมุทยสัจจ์ (ความจริงคือเหตุให้ทุกข์เกิด) เป็นอกุศล
มัคคสัจจ์ (ความจริงคือหนทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) เป็นกุศล
นิโรธสัจจ์ (ความจริงคือความดับทุกข์) เป็นอัพยากฤต (เป็นกลาง ๆ)
ทุกขสัจจ์ (ความจริงคือทุกข์) เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง ฯ ล ฯ
สมุทยสัจจ์ มีข้าศึก สัจจะ ๒ (นิโรธกับมรรค) ไม่มีข้าศึก
ทุกขสัจจ์ มีข้าศึกบ้าง ไม่มีข้าศึกบ้าง (ส่วนที่เป็นรูปไม่มีข้าศึก ส่วนที่เป็นนามมีข้าศึก)
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๕. อินทริยวิภังค์ แจกอินทรีย์
ก. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม ๑
อินทรีย์ ๒๒ ได้แก่อินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อินทรีย์คือหญิง ชาย ชีวิต
อินทรีย์คือสุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา อินทรีย์คือความเชื่อ ความเพียร สติ สมาธิ
ปัญญา อินทรีย์คืออัธยาศัยที่มุ่งบรรลุมรรคผลของผู้ปฏิบัติ อินทรีย์คือการตรัสรู้สัจจธรรม
ด้วยมรรค อินทรีย์ของพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้สัจจธรรมแล้ว
(หมายเหตุ : ในปฏิสัมภิทามรรค ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๖๕/๒๗๑ กล่าวว่า อนัญญตัญญัส
สามีตินทรีย์ (อินทรีย์คืออัธยาศัยที่มุ่งบรรลุมรรคผลของผู้ปฏิบัติ) ได้แก่โสดาปัตติมรรค
อัญญินทรีย์ (อินทรีย์คือการตรัสรู้ สัจจธรรมด้วยมรรค) ได้แก่โสดาปัตติผล สกทาคามิมรรค
สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค รวม ๖ ฐานะ อัญญาตาวินทรีย์
(อินทรีย์ของพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้สัจจธรรมแล้ว) ได้แก่อรหัตตผล
ข. ปัญหาปุจฉกะ หมวดถามตอบปัญหา
ค�ำถามคงเป็นแบบเดิม ค�ำตอบว่า อินทรีย์ ๑๐ เป็นอัพยากฤต (กลาง ๆ) อินทรีย์
คือโทมนัส (ความทุกข์ใจ) เป็นอกุศล อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์๒ เป็นกุศล อินทรีย์ ๔
เป็นกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง อินทรีย์ ๖ เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อัพยากฤตบ้าง ฯ ล ฯ อินทรีย์ ๑๕
ไม่มีข้าศึก อินทรีย์คือโทมนัส (ความทุกข์ใจ) มีข้าศึก อินทรีย์ ๖ มีข้าศึกบ้าง ไม่มีข้าศึกบ้าง
ก. สุตตันตภาชนียะ แจกตามแนวพระสูตร
เพราะอวิชชา (ความไม่รู้) เป็นปัจจัยจึงมีสังขาร (เจตนา) เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึง
มีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ ๖
เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ เป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็น
ปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ

อภิธัมมปิฎก

๖. ปัจจยาการวิภังค์ แจกปัจจยาการ

๑
ไม่มีแจกตามแนวพระสูตร
๒

ในหมายเหตุข้างบนและในหน้า ๑๗๒ - ๑๗๙ หมายเลข ๑๘๖ ถึง ๑๙๘ ได้เแปลศัพท์เหล่านี้ไว้ชัดเจนแล้ว
พร้อมทั้งยกศัพท์ประกอบด้วย
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เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส
อุปายาส๑ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น ต่อจากนั้นเป็นค�ำอธิบาย
ข. อภิธัมมภาชนียะ แจกตามแนวพระอภิธรรม
ในบทตั้งตามแนวอภิธรรมนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ตอน คือตอนแรกเรียก ปัจจยจตุกกะ
(หมวด ๔ แห่งปัจจัย) ตอนที่ ๒ เรียกเหตุจตุกกะ (หมวด ๔ แห่งเหตุ) ตอนที่ ๓ เรียก
สัมปยุตตจตุกกะ (หมวด ๔ แห่งธรรมที่ประกอบกัน) ตอนที่ ๔ เรียกอัญญมัญญจตุกกะ
(หมวด ๔ แห่งธรรมที่อิงอาศัยกันและกัน) ตอนที่ ๕ เป็นบทตั้งเฉย ๆ เรียกว่ามาติกา
หมวด ๔ แห่งปัจจัย
(๑) เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร (ใช้เอกพจน์ ในที่อื่น ๆ ทั่วไปใช้พหูพจน์
แสดงว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทตามแนวอภิธรรมเป็นเอกพจน์ตลอด) เพราะสังขารเป็น
ปัจจัยจึงมีนาม เพราะนามเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะที่ ๖ (อายตนะคือใจ) เพราะอายตนะที่ ๖
เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะ นี่เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง
(๒) ในข้อนี้ตัดอายตนะที่ ๖ ออก นอกจากนั้นเหมือนข้อ ๑ จึงเป็น เพราะนามเป็น
ปัจจัยจึงมีผัสสะ
(๓) ในข้ อ นี้ เ ปลี่ ย นแปลงเพี ย งตอนที่ ว ่ า เพราะวิ ญ ญาณเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี น ามรู ป
เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะที่ ๖ เพราะอายตนะที่ ๖ เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ
(๔) ในข้อนี้เปลี่ยนแปลงเพียงตอนที่ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ ๖
(พึงสังเกตว่า อายตนะที่ ๖ หมายถึงใจ ส่วนอายตนะ ๖ หมายครบทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ
หมวด ๔ แห่งเหตุ
เรียงล�ำดับเหมือนหมวด ๔ แห่งปัจจัย เป็นแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงว่า เพราะอะไรเป็น
ปัจจัย ก็กล่าวซ�้ำลงไปอีกว่า มีสิ่งนั้นเป็นเหตุ
๑

ค�ำแปลเหล่านี้มีแล้วในหน้า ๔๕๐ ภายใต้หัวข้อปฏิจจสมุปบาท (อะไรเป็นปัจจัยแห่งอะไร)

PTF-MRF new10. PART 4 ������������� ��� � p.965-1144 OK.indd 1008

6/8/2562 BE 12:00

อภิธัมมปิฎก เล่ม ๓๕ วิภังค์

1009

หมวด ๓ แห่งสัมปยุตตธรรม (ธรรมที่ประกอบกัน)
เรียงล�ำดับเหมือนข้างต้น เป็นแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็กล่าวซ�้ำ
ลงไปอีกว่า สัมปยุต หรือประกอบด้วยธรรมข้อนั้น

มาติกา
แสดงว่าธรรมะหลายข้อในปัจจยาการ หรือในปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นปัจจัยแห่ง
อวิชชาได้ทั้งสิ้นดังนี้
เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะนามเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะอายตนะที่ ๖ (ใจ) เป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา ฯ ล ฯ
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะ
วิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ ๖ ฯ ล ฯ
(ต่อจากนั้นเป็นการอธิบายปัจจยาการผสมกับจิตในภูมิต่าง ๆ จนจบ ความจริง
เรื่องนี้ค่อนข้างจะยุ่งยาก แต่มีประโยชน์ส�ำหรับผู้รักการค้นคว้าจึงน�ำมากล่าวไว้พอให้เห็น)
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หมวด ๔ แห่งธรรมที่อิงอาศัยกัน
เรียงล�ำดับเหมือนข้างต้น แต่น�ำธรรมที่เป็นเหตุผลของกันและกันมาเรียงอยู่ให้
เห็นว่า เป็นเหตุให้เกิดกันและกันได้ ดังนี้
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชา เพราะสังขาร
เป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร ฯ ล ฯ
(หมายเหตุ : ในข้อนีข้ อเสนอให้ทา่ นผูอ้ า่ นโปรดสังเกตไว้ดว้ ยว่า มักจะมีปญ
ั หาเกิดขึน้
ว่า เมื่ออวิชชาเป็นต้นเค้าของสิ่งทั้งหลายแล้ว อะไรเล่าเป็นต้นเค้าของอวิชชาอีกต่อหนึ่ง
ค�ำตอบมีอยู่ในที่นี้ ที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาก็ได้ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็ได้
อนึ่ง ในสัมมาทิฏฐิสูตร พระไตรปิฎกฉบับบาลี เล่ม ๑๒ พระสาริบุตรแสดงว่า อาสวะ (กิเลส
ที่ดองสันดาน) เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา)
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๗. สติปัฏฐานวิภังค์ แจกสติปัฏฐาน
ความต่ า งกั น ของสติ ป ั ฏ ฐานตามแนวพระสู ต รและแนวพระอภิ ธ รรม มิ ใ ช่ อ ยู ่ ที่
จ�ำนวน ๔ คงมี ๔ อย่างเหมือนกัน เป็นแต่สติปัฏฐานตามแนวพระสูตร หมายถึงการปฏิบัติ
ข้ า งต้ น เพื่ อ คุ ณ ธรรมสู ง ขึ้ น ไป มี วิ ธี พิ จ ารณาอารมณ์ ทั้ ง สี่ ภ ายใน ภายนอก ทั้ ง ภายใน
ภายนอก ส่วนสติปัฏฐานตามแนวพระอภิธรรม หมายถึงการ เจริญโลกุตตรฌาน ประกอบ
ด้วยสติปัฏฐานแต่ละข้อเป็นแนวปฏิบัติ๑

๘. สัมมัปปธานวิภังค์ แจกความเพียรชอบ
ทั้งบทตั้งฝ่ายพระสูตรและฝ่ายพระอภิธรรมตั้งเกณฑ์ความเพียรชอบ ๔ ด้วยกัน
คือ (๑) เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น (๒) เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว (๓) เพียรท�ำกุศลให้เกิดขึ้น
(๔) เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ต่างแต่บทตั้งฝ่ายพระสูตร แสดงอย่างธรรมดา บทตั้งฝ่าย
พระอภิธรรมแสดงการเจริญโลกุตตรฌาน ประกอบด้วยสัมมัปปธาน คือความเพียรชอบ

๙. อิทธิปาทวิภังค์ แจกอิทธิบาท
ทั้งบทตั้งฝ่ายพระสูตรและฝ่ายพระอภิธรรมตั้งเกณฑ์อิทธิบาท คือคุณให้บรรลุ
ความส�ำเร็จ ๔ อย่างด้วยกัน ได้แก่ (๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ (๒) วิรยิ ะ ความเพียร
(๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ (๔) วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวน แล้วแสดงความต่างกันเพียง
ฝ่ายพระอภิธรรมเจริญโลกุตตรฌาน ประกอบด้วยอิทธิบาท

๑๐. โพชฌังควิภังค์ แจกโพชฌงค์
โพชฌงต์องค์แห่งการตรัสรู้ ๗ คือ (๑) สติ ความระลึกได้ (๒) ธัมมวิจยะ การ
เลือกเฟ้นธรรม (๓) วิริยะ ความเพียร (๔) ปีติ ความอิ่มใจ (๕) ปัสสัทธิ ความสงบใจ
(๖) สมาธิ ความตั้ ง ใจมั่ น (๗) อุ เ บกขา ความวางเฉย ความต่ า งกั น ระหว่ า งบทตั้ ง ฝ่ า ย
พระสูตรกับพระอภิธรรมก็แบบเดียวกับข้ออื่น ๆ คือบทตั้งฝ่ายพระอภิธรรมแสดงการเจริญ
โลกุตตรฌาน ประกอบด้วยโพชฌงค์ คือโพชฌงค์เกิดขึ้นในขณะเจริญโลกุตตรฌานนั้น
๑

สติปัฏฐาน ๔ คือสติก�ำหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม (ดูหน้า ๔๗๓ ถึงอานิสงส์สติปัฏฐาน)
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๑๑. มัคควิภังค์ แจกมรรค
มรรค คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีองค์ ๘ มีความเห็นชอบ เป็นต้น มีความ
ตั้งใจมั่นชอบ เป็นที่สุด ความต่างกันระหว่างบทตั้งฝ่ายพระสูตรกับพระอภิธรรม คือบทตั้ง
ฝ่ า ยพระอภิ ธ รรมแสดงมรรค ๘ นี้ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะเจริ ญ โลกุ ต ตรฌาน และบางตอนก็
แสดงมรรคมีองค์ ๕ คือความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ (ซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตบางชนิด) แล้วแสดงว่ามรรคมีองค์ ๕ เกิดขึ้น
ในขณะเจริญโลกุตตรฌาน

๑๒. ฌานวิภังค์ แจกฌาน (การเพ่งอารมณ์)
บทตั้งฝ่ายพระสูตรแสดงว่าภิกษุตั้งอยู่ในศีล เจริญโพธิปักขิยธรรม มีสติสัมปชัญญะ
เสพเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย) อันสงัด นั่งคู้บัลลังก์ (ขัดสมาธิ) ตั้งกายให้ตรง ด�ำรงสติเฉพาะหน้า
ช�ำระจิตจากนีวรณ์ (กิเลสอันกั้นจิตมิให้บรรลุความดี) ๕ ประการ เจริญรูปฌาน ๔ และ
อรูปฌาน ๔ แล้วอธิบายรายละเอียด
บทตั้งฝ่ายพระอภิธรรมแสดงฌาน ๔ แต่เมื่อถึงฌานที่ ๔ ได้แสดงฌานที่ ๕ และ
อรูปฌานอยู่ในกรอบของฌานที่ ๔ ด้วย

๑๓. อัปปมัญญาวิภังค์ แจกอัปปมัญญา
บทตั้งฝ่ายพระสูตรแสดงการเจริญพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
แผ่ไปในสัตว์หาประมาณมิได้ (อัปปมัญญา = ไม่มีประมาณ)
บทตั้งฝ่ายพระอภิธรรมแสดงการเจริญฌานมีพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
ในข้อนี้ไม่มีบทตั้งฝ่ายพระสูตร มีแต่บทตั้งฝ่ายพระอภิธรรม แจกสิกขาบท ๕ คือ
เจตนาเว้นจากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด ดื่มสุราเมรัย พร้อมทั้งแสดง
กุศลจิตที่เนื่องด้วยเจตนา งดความชั่วแต่ละข้อนั้น ๆ

๑๕. ปฏิสัมภิทาวิภังค์ แจกปฏิสัมภิทา

อภิธัมมปิฎก

๑๔. สิกขาปทวิภังค์ แจกสิกขาบท

บทตั้งฝ่ายพระสูตรและพระอภิธรรม แจกปฏิสัมภิทา (ความแตกฉาน) ออกเป็น
๔ ประเภท คือ ความแตกฉานในอรรถ ความแตกฉานในธรรม ความแตกฉานในนิรุตติ
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พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชาชน ภาค ๔

ความแตกฉานในปฏิภาน๑ ค�ำอธิบายฝ่ายพระอภิธรรม มีกล่าวถึงกุศลจิต ประกอบด้วย
ปฏิสัมภิทาเหล่านี้ ตั้งแต่อย่างต�ำ่ จนถึงสูง

๑๖. ญาณวิภังค์ แจกญาณ (ความรู้)
ในข้อนีไ้ ม่มบี ทตัง้ ฝ่ายพระสูตร และฝ่ายพระอภิธรรมอย่างทีแ่ ล้วมา ตัง้ แต่เป็น มาติกา
แล้วมีค�ำอธิบายเรียก นิทเทส โดยแสดงว่า เมื่อจัดเป็นประเภทตามหมวด คือหมวด ๑
หมวด ๒ ถึงหมวด ๑๐ แล้วญาณที่มี ๑ อย่าง ๒ อย่าง จนถึง ๑๐ อย่างตามจ�ำนวนหมวดนั้น
ว่า มีอะไรบ้าง
ขอยกตัวอย่างหมวดที่ ๒ เช่น ญาณหรือปัญญา ๒ ได้แก่โลกิยปัญญา (ความรู้
แบบโลก) โลกุตตรปัญญา (ความรู้ข้ามพ้นโลก) หมวด ๓ เช่น ปัญญาเกิดจากความคิด
(จิ น ตามยปั ญ ญา) ปั ญ ญาเกิ ด จากการฟั ง (สุ ต มยปั ญ ญา) ปั ญ ญาเกิ ด จากการอบรม
(ภาวนามยปัญญา)

๑๗. ขุททกวัตถุวิภังค์ แจกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
มีวิธีการแบบข้อ ๑๖ คือ ตั้งแม่บทหรือมาติกา ถึงธรรมข้อเดียว ๒ ข้อ ๓ ข้อ
เป็นต้น แล้วอธิบายแม่บทเหล่านั้นทีละข้อไป
ขอยกตัวอย่าง เช่น หมวด ๑ ความเมา เช่น เมาชาติ เมาโคตร เมายศ เป็นต้น
หมวด ๒ เช่น ความโกรธคู่กับความผูกโกรธ ความวิบัติแห่งศีลคู่กับความวิบัติแห่งทิฏฐิ
เป็นต้น หมวด ๓ เช่น อกุศลมูล ๓ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ลงสุดท้าย
ด้วยทิฏฐิ ๖๒ (ดังที่กล่าวไว้แล้วในหน้า ๔๐๘ - ๔๑๓) พรหมชาลสูตร

๑๘. ธัมมหทยวิภังค์ แจกหัวข้อธรรม
ลีลาในหมวดนี้เป็นแบบหมวดถามตอบปัญหา คือตั้งค�ำถามขึ้นก่อนว่า ขันธ์มีเท่าไร
อายตนะมีเท่าไร ธาตุมีเท่าไร จนถึงจิตมีเท่าไร แล้วก็ตอบว่า ขันธ์มี ๕ เป็นต้น แล้วจึงแจก
รายละเอียดออกไป (ซึง่ ได้นำ� ไปแปลไว้อย่างละเอียดแล้ว เฉพาะต้อนต้นนีใ้ นหน้า ๑๗๒ - ๑๗๙
หมายเลข ๑๘๖ ถึง ๑๙๘) ครั้นแล้วได้น�ำธรรมที่เป็นบทตั้งนั้นมาแจกตามแนวอื่นอีก เช่น
แนวแห่งธัมมสังคณีว่า ขันธ์ ๕ เป็นต้นนั้น อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรเป็นอัพยากฤต
จบความย่อแห่งพระไตรปิฎก เล่ม ๓๕
๑

ดูที่ย่อมาแล้วในหน้า ๗๘๓ วรรคที่ ๓ ด้วย
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