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พระอภิธรรมมัตถสังคหะ  

ปริจเฉทที่ ๕ : วิถีมุตตสังคหะวิภาค  
ค ำว่ำ วิถีมุตต แปลว่ำ พ้นวิถี นอกวิถี หรือไม่อยู่ในวิถี, สังคหะ แปลว่ำ สงเครำะห์ หรือ

รวบรวม วิภาค แปลว่ำ ส่วน, ดังนั้นวิถีมุตตสังคหะวิภำค จึงแปลว่ำ ส่วนท่ี รวบรวมการ
แสดงจิตที่พ้นวิถ ี

จิตท่ีพ้นวิถีจ านวน ๑๙ ดวง แบ่งได้เป็น ๒ พวกคือ  
 เป็นจิตที่พ้นวิถีแน่นอน (เอกนฺต)  
 จิตพ้นวิถีที่ไม่แน่นอน (อเนกนฺต) คือ บำงทีก็พ้นวิถี บำงทีก็อยู่ในวิถี แล้วแต่กิจกำร

งำนท่ีจิตนั้นกระท ำ  
จิตท่ีพ้นวิถีแน่นอน (เอกนฺต) น้ันมี ๙ ดวง ได้แก่ 
มหัคคตวิบำก ๙ 
จิตพ้นวิถีที่ไม่แน่นอน (อเนกนฺต) นั้นมี ๑๐ ดวง ได้แก ่
อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ 
มหำวิบำก ๘ 

 

วิถีมุตตสังคหวิภาค แสดงธรรม ๔ หมวด 

วิถีมุตตสังคหวิภำคนี้ รวบรวมกำรแสดงจิตที่พ้นวิถี ตลอดจนธรรมท่ีเกี่ยว เนื่องกับจิตที่
พ้นวิถีน้ันด้วย แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ด้วยกัน และแต่ละหมวดก็จ ำแนกออกเป็นหมวดละ ๔ 
พวก คือ 

หมวดท่ี ๑ ภูมิจตุกะ แบ่งภูมิ เป็น ๔ พวก ไดแ้ก่  
ก. อบำยภูมิ 
ข. กำมสุคติภูมิ 
ค. รูปำวจรภูมิ 
ง. อรูปำวจรภูมิ 
 หมวดท่ี ๒ ปฏิสนธิจตุกะ การแบ่งปฏิสนธิ เป็น ๔ พวก ได้แก ่
ก. อบำยปฏิสนธิ 
ข. กำมสุคติปฏิสนธิ 
ค. รูปำวจรปฏิสนธิ 
ง. อรูปำวจรปฏิสนธิ 
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 หมวดท่ี ๓ กัมมจตุกะ แบ่งกรรม เป็น ๔ พวก ได้แก่ 
ก. ชนกำทิกิจจ กิจกำรงำนของกรรม 
ข. ปำกทำน ล ำดับกำรให้ผลของกรรม 
ค. ปำกกำล ก ำหนดเวลำที่ให้ผลของกรรม 
ง. ปำกฐำน ฐำนที่ตั้งแห่งผลของกรรม(ที่ตั้งแห่งวิบำกจิต) 
 หมวดท่ี ๔ มรณจตุกะ แบ่งการมรณะ เป็น ๔ พวก ได้แก ่
ก. อำยุกขยมรณะ ตำยโดยสิ้นอำยุ 
ข. กัมมักขยมรณะ ตำยโดยหมดกรรม 
ค. อุภยักขยมรณะ ตำยโดยสิ้นท้ังอำยุหมดทั้งกรรม 
ง. อุปัจเฉทกมรณะ ตำยโดยอุบัติเหตุ 

 

หมวดที่ ๑ ภูมิจตุกะ  

ก. อบายภูมิ 

อบายภูมิ มำจำกค ำว่ำ อป (ปรำศจำก) + อย (กุสลธรรม) + ภูมิ (ที่อยู่ที่อำศัย) ดังนั้น
อบำยภูมิจึงแปลว่ำ ท่ีอยู่ท่ีอาศัยท่ีปราศจากกุสลธรรม มีควำมหมำยว่ำ สัตว์ ในอบำยภูมิ
นั้น มีโอกำสกระท ำกุสลได้น้อยเหลือเกินจนแทบจะกล่ำวได้ว่ำ ไม่มีโอกำสท ำกุสล 

 อีกนัยหน่ึง อบำยภูมิน้ี บำงทีก็เรียกว่ำ ทุคคติภูมิ มำจำกค ำว่ำ ทุ (ชั่ว-ไม่ดี) + คติ(เกิด) 
+ ภูม ิ(ที่อยู่ท่ีอำศัย) ดังนั้นทุคคติภูมิจึงแปลว่ำเกิดในท่ีท่ีไม่ดี ที่ท่ีชั่ว ล าบาก ทนได้ยาก 

ใน เนตติอรรถกถา แสดงไว้ว่ำ นรก เปรต อสุรกำย เรียกว่ำเป็นทุคคติ โดยตรง ส่วนสัตว์
เดรัจฉำน ที่เรียกว่ำเป็นทุคคตินั้น เป็นกำรเรียกได้โดยอ้อม เพรำะ สัตว์ดิรัจฉำนบำงจ ำพวก เช่น 
พระยำนำค พระยำช้ำงฉัททันต์ เป็นต้นล้วนแต่มี ควำมสุข บำงทีก็มีฤทธิ์ด้วย 
อบายภูมินี้มี ๔ ภูม ิด้วยกันคือ 
๑. นิรยภูมิ ภูมิของสัตว์นรก 
๒. ดิรัจฉำนภูมิ ภูมิของสัตว์ดิรัจฉำน 
๓. เปรตภูมิ ภูมิของเปรต 
๔. อสุรกำยภูมิ ภูมิของอสุรกำย 
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๑. ภูมิของสัตว์นรก 

นรก หมำยควำมว่ำ เดือดร้อน ไม่มีควำมสุข เพรำะต้องถูกทรมำนอยู่เป็นนิจ ภูมิของ
สัตว์นรกนี้ช่ือ นิรยภูมิ เป็นภูมิที่สัตว์ต้องถูกทรมำนจนหำควำมสุขไม่ได้เลย  
นรกขุมใหญ่ ๆ เรียกว่า มหานรก น้ัน มี ๘ ขุม คือ 
๑. สัญชีวะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกประหำรด้วยดำบฟำดฟันให้ตำย แล้วก็กลับเป็น
ขึ้นมำอีก และถูกฟันให้ตำยอีก เป็นเช่นนี้ตลอดเวลำ 
๒. กาฬสุตตะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกตีเส้น ด้วยเชือกด ำท ำด้วย เหล็กแล้วก็ถำก หรือ
ตัดออกด้วยเครื่องประหำรมีขวำน มีด เลื่อยเป็นต้น อยู่เสมอ 
๓. สังฆาตะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ถูกภูเขำเหล็กที่สูงใหญ่ มีเปลวไฟอัน ลุกโพลง บดให้
ละเอียดเป็นจุณไป 
๔. โรรุวนรก บ้ำงก็เรียกว่ำ จูฬโรรุวะนรก หรือธูมะโรรุวะนรก เป็นท่ีอยู่ของ สัตว์ที่ต้องถูก
ทรมำนด้วยควันไฟ ให้เข้ำไปสู่ทวำรท้ัง ๙ ท ำให้ร้องด้วยเสียงอันดัง 
๕. มหาโรรุวะนรก บำงทีก็เรียกว่ำ ชำลโรรุวนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้อง ถูกไฟเผำตำมทวำร
ทั้ง ๙ ท ำให้ต้องร้องครวญครำงด้วยเสียงอันดังมำก 

๖. ตาปนนรก บำงทีก็เรียกว่ำ จูฬตำปนะนรก เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ที่ต้องถูก ตรึงด้วยหลำวเหล็ก
อันร้อนแดง และถูกไฟเผำอีกด้วย  
๗. มหาตาปนะนรก บำงทีก็เรียกว่ำ ปตำปนะนรก เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ที่ต้อง ไต่ขึ้นไปบนภูเขำ
เหล็กที่ก ำลังร้อนแดง แล้วตกลงไปสู่หลำวที่อยู่ข้ำงล่ำง ทั้งถูกไฟเผำอีกด้วย 
๘. อเวจีนรก บำงทีก็เรียก อวีจินรก เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกตรึงอยู่ด้วย หลำวเหล็กอันร้อน
แดงทัง้ ๔ ด้ำน และต้องถูกไฟเผำอยู่ตลอดเวลำอีกด้วย 
 มหำนรกทั้ง ๘ ขุมนี้แต่ละขุมตั้งอยู่ห่ำงกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน์ และแต่ละขุมก็มี ประตูทั้ง ๔ 
ทิศ ทิศละ ๑ ประตู รวม๘ ขุมเป็น ๓๒ ประตูแต่ละประตูมีพระยำ ยมรำชประจ ำอยู่ประตูละ ๑ 
จึงมีพระยำยมรำช รวม ๓๒ เมื่อสัตว์นรกได้เสวยทุกข์อยู่ในมหำนรกตำมควรแก่กรรมแล้ว ก็ยัง
ไม่พ้นจำก นรก ต้องมำเสวยทุกข์ในอุสสทะนรก หรือจูฬนรก คือนรกขุมย่อยต่อไปอีก จนกว่ำ 
จะหมดกรรม 
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๒. ภูมิของสตัว์ดิรัจฉาน 

ภูมิของสัตว์ดิรัจฉำน มีชื่อว่ำ ดิรัจฉำนภูมิ สัตว์ดิรัจฉำน มีควำมหมำยว่ำ เป็น สัตว์ที่ไป
โดยส่วนขวำง หรือ อีกนัยหน่ึงว่ำ เป็นสัตว์ที่เป็นไปขวำงจำกมัคคผล ดิรัจฉำนน้ี จัดเป็นภูมิหน่ึง
ต่ำงหำกก็จริง แต่ว่ำไม่มีที่อยู่ท่ีอำศัยของตนเอง เป็นส่วนเป็นสัดโดยเฉพำะ คงอำศัยอยู่ใน
มนุษย์โลก ส่วนในเทวโลกและพรหมโลก น้ัน ไม่มีสัตว์ดิรัจฉำนไปอยู่ร่วมด้วยเลย 
สัตว์ดิรัจฉาน มีสัญญำที่ปรำกฏหรือมีควำมเป็นอยู่และเป็นไปเพียง ๓ อย่ำง เท่ำน้ัน คือ 
๑. กามสัญญา รู้เสวยกำมคุณ 
๒. โคจรสัญญา รู้จักกิน (รวมท้ังรู้จักนอนด้วย) 
๓. มรณสัญญา รู้จักกลัวตำย  
 ส่วนอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ธัมมสัญญา ควำมรู้จักผิดชอบ ชั่ว ดี หรือรู้จักกุสล อกุสลนั้น 
สัตว์ดิรัจฉำนท้ังหลำยไม่มี เว้นแต่สัตว์ดิรัจฉำนบำงจ ำพวก เช่น โพธิสัตว์ จึงมี ธัมมสัญญา 
 อนึ่งบรรดำพระโพธิสัตว์ทั้งหลำย นับตั้งแต่ได้รับพุทธพยำกรณ์ เป็นต้นไป แม้จะต้องไป
เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน ก็จะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่เล็กกว่ำ นกกระจำบ และ ไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ำ
ช้ำง สัตว์ดิรัจฉำนท่ีอดอยำกก็มี ที่อ้วนพีก็มีมำก ที่เดือดร้อนน้อยก็มีควำมสุขมำกก็มี เหมือนกัน
แต่มีจ ำนวนน้อย ส่วนมำกมักจะเดือดร้อนมำก มีควำมสุขน้อยเหลือเกิน สัตว์ดิรัจำนมีโอกำส
ท ำกุสลบ้ำง แต่มีโอกำสท ำอกุสลได้มำกมำยเหลือเกิน ส่วน สัตว์นรกแทบจะไม่มีโอกำสท ำกุสล
เลย แต่ก็ยำกที่จะมีโอกำสกุสลเหมือนกัน เพรำะมัวแต่ถูกทรมำนอยู่ 

 ๓. ภูมิของเปรต 

 ภูมิของเปรตมีชื่อว่ำ เปตภูมิ สัตว์ที่ช่ือว่ำเปรตนั้นเป็นสัตว์ที่มีควำมเดือดร้อน เพรำะมี
ควำมเป็นอยู่อย่ำงหิวโหยอดอยำก ซึ่งต่ำงกับสัตว์นรก ที่มีควำมเดือดร้อน เหมือนกัน แต่ว่ำ
เดือดร้อนเพรำะถูกทรมำน เปรต ส่วนมำกอยู่ที่ป่ำ วิชฌาฏวี มี มหิทธิกเปรต เป็นเจ้ำปกครอง 
ดูแลเปรตทั้งหลำย แต่ว่ำเปรตที่ไม่มีท่ีอยู่ท่ีอำศัยโดยเฉพำะ เที่ยวอยู่ทั่ว ๆ ไป เช่น ตำมป่ำ ตำม
ภูเขำ เหว เกำะ ทะเล ป่ำช้ำ ก็มีมำกเหมือนกัน เปรตมีหลำยจ ำพวก เล็กก็มี ใหญ่ก็มี และ
สำมำรถเนรมิตให้เป็น อิฏฐำรมณ์ และอนิฏฐำรมณ์ได้ ฝ่ำยอิฏฐำรมณ์ก็เนรมิตให้เห็นเป็น
เทวดำ เป็นมนุษย์ เป็นดำบส พระ เณร ชี เป็นต้น ฝ่ำยอนิฏฐำรมณ์ก็ให้เห็นเป็นสัตว์ต่ำง ๆ 
ท ำท่ำทำงหรือ มีรูปร่ำงอันน่ำเกลียดน่ำกลัว 
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เปรต ๔ จ าพวก  
ในเปตวัตถุอรรถกถำ แสดงเปรต ๔ จ ำพวก คือ  
๑. ปรทัตตุปชีวิกเปรต เป็นเปรตที่เลี้ยงชีวิตอยู่โดยอำศัยอำหำรท่ีผู้อื่นให้โดย กำรเซ่นไหว้ 
เป็นต้น 
๒. ขุปปีปาสิกเปรต เป็นเปรตที่อดอยำก หิวข้ำว หิวน้ ำ อยู่เป็นนิจ 
๓. นิชฌามตัณหิกเปรต เป็นเปรตที่ถูกไฟเผำให้เร่ำร้อนอยู่เสมอ 
๔. กาลกัญจิกเปรต เป็นเปรตในจ ำพวกอสุรกำย หรือ เป็นชื่อของอสุรำที่ เป็นเปรต 
เปรตที่สำมำรถจะได้รับส่วนกุสลที่มีผู้อุทิศให้นั้น ได้แก่ ปรทัตตุปชีวิกเปรต จ ำพวกเดียว
เท่ำนั้น เพรำะเปรตจ ำพวกนี้โดยมำกอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กับมนุษย์ ถึงกระน้ันก็จะ ต้องรู้ ว่ำเขำ
แผ่ส่วนกุสลให้ จึงจะสำมำรถรับได้ด้วยกำร อนุโมทนา ถ้ำไม่รู้ไม่ได้อนุโมทนำ ก็ไม่ได้รับส่วน
กุสลนั้นเหมือนกัน 

๔. ภูมิของอสุรกาย 

ภูมิของอสุรกำย มีชื่อว่ำ อสุรภูมิ หรือ อสุรกำยภูมิ อสุรกำยเป็นหมู่สัตว์ จ ำพวกหน่ึง ซึ่ง
ไม่สว่ำงรุ่งโรจน์โดยควำมเป็นอิสสระ และสนุกร่ืนเริงค ำว่ำ " สว่ำงรุ่งโรจน์ " ไม่ได้หมำยถึง รัศมี
สีแสงที่ออกจำกร่ำงกำย แต่หมำย ควำมว่ำ " มีควำมเป็นอยู่อย่ำงฝืดเคือง เครื่องบริโภคก็
แร้นแค้น เครื่องอุปโภคก็ขำด แคลน " ทุกข์ยำกล ำบำกกำยเช่นน้ี ใจคอก็ไม่สนุกสนำนร่ืนเริง 
เข้ำท ำนองที่ว่ำ หน้ำชื่นอกตรม 
หมู่สัตว์ที่เป็นอสุรา ที่เรียกว่า อสุรกาย น้ัน มี ๓ อย่าง คอื 
ก. เทวอสุรา ได้แก่ อสุรกำยที่เป็นเทวดำ 
ข. เปตติอสุรา ได้แก่ อสุรกำยท่ีเป็นพวกเปรต 
ค. นิรยอสุรา ได้แก่ อสุรกำยท่ีเป็นสัตว์นรก 

เทวอสุรกาย มี ๖ คือ 

 ๑. เวปจิตตอสุรกาย 
๒. ราหุอสุรกาย 
๓. สุพลิอสุรกาย 
๔. ปหารอสุรกาย 
๕. สัมพรตีอสุรกาย 

ที่เรียกว่ำ อสุรกำย เพรำะเป็นปฏิปักษ์ต่อ 
เทวดำชั้นดำวดึงส์ เทวอสุรกำยท้ัง ๕ นี้ อยู่ 
ใต้ภูเขำสิเนรุ แต่สงเครำะห์เข้ำในจ ำพวก 
เทวดำชั้นดำวดึงส์ 
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๖. วินิปาติกอสุรกาย มีรูปร่ำงก็เล็กกว่ำ อ ำนำจก็น้อยกว่ำเทวดำชั้นดำว ดึงส์ ที่อยู่ก็อำศัยอยู่
ในมนุษย์โลก เช่น ตำมป่ำ ตำมเขำ ตำมต้นไม้ และตำมศำลที่ เขำปลูกไว้ สงเครำะห์เข้ำใน
จ ำพวกเทวดำชั้นจำตุมมหำรำชิกำ 

เปตติอสุรกายมี ๓ คือ  
๑. กาลกัญจิกเปรตอสุรกาย มีร่ำงกำยใหญ่โต แต่ไม่ใคร่มีแรง เพรำะมีเลือด เน้ือน้อย มีสีสรร
คล้ำยใบไม้แห้ง ตำโปนออกมำคล้ำยกับตำของปู มีปำกเท่ำรูเข็ม และตั้งอยู่กลำงศีรษะ ที่เรียก
เปรตจ ำพวกนี้ว่ำอสรุกำย เพรำะไม่สว่ำงรุ่งโรจน์ 
๒. เวมานิกเปรตอสุรกาย เสวยทุกข์ในเวลำกลำงวัน แต่กลำงคืนได้เสวยสุข เหมือนกับ
ควำมสุขในช้ันดำวดึงส์ และเพรำะเหตุว่ำเปรตจ ำพวกนี้ได้เสวยสุขในเวลำ กลำงคืนเหมือนกับ
เทวดำชั้นดำวดึงส์นี้แหละ จึงได้เรียกว่ำ อสุรำ 
๓. อาวุธิกเปรตอสุรกาย เป็นจ ำพวกเปรตที่ประหัตประหำรซ่ึงกันและกัน ด้วยอำวุธต่ำง ๆ ท่ี
เรียกเปรตจ ำพวกนี้ว่ำเป็นอสุรกำยเพรำะมีควำมเป็นอยู่ตรงข้ำมกับเทวดำชั้นดำวดึงส์ กล่ำวคือ 
เทวดำชั้นดำวดึงส์มีควำมรักใคร่ซึ่งกันและกัน ส่วน อำวุธิกเปรตนี้ มีแต่กำรประหัตประหำรซ่ึง
กันและกัน 

นิรยอสุรกาย มี ๑ เท่าน้ัน  
นิรยอสุรกาย มีอย่ำงเดียว เป็นสัตว์นรกจ ำพวกหนึ่ง ซึ่งมีควำมเป็นอยู่ เหมือนค้ำงคำว เกำะ
อยู่ตำมขอบจักรวำล หิวกระหำยเป็นก ำลัง เกำะไปพลำง ไต่ไป พลำง ไปพบพวกเดียวกัน โผ
เข้ำไปจะจิกกินเป็นอำหำร ก็พลัดตกลงไปในน้ ำกรด ข้ำงล่ำงละลำยไปทันทีแล้วเกิดขึ้นมำใหม่ 
ตกตำยไปอีกวนเวียนอยู่อย่ำงนี้ จนกว่ำจะหมดกรรม ที่เรียกสัตว์นรกจ ำพวกนี้เป็นอสุรกำย ก็
เพรำะว่ำมีอำรมณ์ตรงกันข้ำมกับ เทวดำชั้นดำวดึงส์ กล่ำวคือ เทวดำชั้นดำวดึงส์มีอำรมณ์ล้วน
แต่ที่เป็นอิฏฐำรมณ์ ส่วนนิรยอสุรกำยนี้มีแต่อนิฏฐำรมณ์ทั้งสิ้น รวมควำมว่ำ อสุรภูมิ หรือ
อสุรกำยภูมิน้ี ถ้ำจะสงเครำะห์ก็สงเครำะห์เข้ำใน เปตภูมิ แต่เป็นเปรตจ ำพวกที่มีควำมเป็นอยู่
เป็นพิเศษ เปรตพิเศษนี่แหละที่เรียกว่ำ อสุรกำย 
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หมวดที่ ๑ ภูมิจตุกะ  

ข. กามสุคติภูมิ 

กามสุคตภิูม ิมีควำมหมำยว่ำ ไปเกิดที่ดี แต่ยังข้องอยู่ในกำมคุณ ท้ัง ๕ คือ ยังติดใจในรูป 
เสียง กลิ่น รส และกำรสัมผัสถูกต้อง  กำมสุคติภมูิ มี ๗ ภูมิ คือ มนุษย์ ๑ ภูมิ เทวดำ ๖ ภูมิ 

มนุษยภูมิ 
มนุษยภูมิ คือ ท่ีเกิด ท่ีอยู่ ที่อำศัยของมนุษย์ มีอยู่ ๔ ทวีป คือ  
๑. บุพพวิเทหทวีป อยู่ทำงทิศ ตะวันออก ของภูเขำสิเนรุ 
๒. อปรโคยานทวีป อยู่ทำงทิศ ตะวันตก ของภูเขำสิเนรุ 
๓. ชมพูทวีป อยู่ทำงทิศ ใต้ ของภูเขำสิเนรุ 
๔. อุตตรกุรุทวีป อยู่ทำงทิศ เหนือ ของภูเขำสิเนรุ 
ความหมายของมนุษย์มีแสดงไว้หลายนัย คือ 
๑. มนุษย์มีใจรุ่งเรืองและกล้ำแข็ง 
๒. มนุษย์เข้ำใจในสิ่งที่เป็นเหตุอันควรและไม่ควร 
๓. มนุษย์เข้ำใจในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
๔. มนุษย์เข้ำใจในสิ่งที่เป็นกุสลและอกุสล 
๕. มนุษย์เปน็ลูกของเจ้ำมนุ 

มนุษย์ในชมพูทวีป มีคณุลักษณะพิเศษกว่าอีก ๓ ทวีป คือ  
ก. สูรภาว มีจิตใจกล้ำแข็งในกำรบ ำเพ็ญ ทำน ศีล ภำวนำ 
ข. สติมันต มีสตติั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย 
ค. พรหมจริยวาส ประพฤติพรหมจรรย์ คือ อุปสมบทได้ 

 เทวดาภูมิ 
เทวะ แปลว่ำ ผู้ที่เพลิดเพลินยิ่งในกำมคุณทั้ง ๕ เทวะมี ๓ คือ  
๑. อุปปัตติเทวะ ได้แก่ เทวดำโดยก ำเนิด 
๒. สมมติเทวะ ได้แก่ เทวดำโดยสมมติ เช่น พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรำชโอรส พระรำช
ธิดำเป็นต้น 
๓. วิสุทธิเทวะ ได้แก่ เทวดำที่บริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสทั้งปวง หมำยถึง พระอรหันต์โดยเฉพำะ
เท่ำนั้น 
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 อนึ่งเทวะท่ีแปลว่ำ ผู้ท่ีเพลิดเพลินอยู่ในกำมคุณท้ัง ๕ นั้น ใช้เป็นค ำแปลโดย เฉพำะแก่
อุปปัตติเทวะเท่ำนั้น จะน ำไปใช้กับ สมมติเทวะ และวิสุทธิเทวะไม่ได้ 
อุปปัตติเทวะมี ๖ ชั้น 
๑. จำตุมมหำรำชิกำ  
๒. ดำวดึงส์ 
๓. ยำมำ 
๔. ดุสิต 
๕. นิมมำนรดี  
๖. ปรนิมมิตวสวัตต ี

๑. จาตุมมหาราชิกาภูมิ 
จาตุมมหาราช แปลว่ำ เทวดำ ๔ องค์ ผู้เป็นเจ้ำใหญ่ยิ่ง  
จาตุมมหาราชิกา หมำยถึงว่ำเทวดำทั้งหลำยผู้มีหน้ำท่ีปฏิบัติรับใช้ท้ำวมหำรำช ท้ัง ๔ 
กล่ำวคือ เทวดำในชั้นจำตุมมหำรำชิกำภูมิน้ี เป็นบริวำรอยู่ใต้อ ำนำจของท้ำว มหำรำชทั้ง ๔ 
เพรำะเหตุว่ำมำมีก ำเนิดในสถำนที่ท่ีท้ำวมหำรำชท้ัง ๔ ปกครองอยู ่
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ คือ 
๑. ท้าวธตรัฏฐะ อยู่ทำงทิศตะวันออกของภูเขำสิเนรุเป็นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดำทั้งหมด 
๒. ท้าววิรุฬหกะ อยู่ทำงทิศใต้ของภูเขำสิเนรุ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดำ ท้ังหมด 
๓. ท้าววิรูปักขะ อยู่ทำงทิศตะวันตกของภูเขำสิเนรุ เป็นผู้ปกครองนำคะ เทวดำทั้งหมด 
๔. ท้าวกุเวระ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ อยู่ทำงทิศเหนือของภูเขำสิเนรุ เป็นผู้ปกครองยักขะ 
 ท้ำวมหำรำชทั้ง ๔ องค์นี้ เป็นผู้รักษำมนุษย์โลกด้วย ฉะนั้นจึงเรียกว่ำ ท้ำว จตุโลกบำล 
บำงทีก็เลยเรียกท้ำวจตุโลกบำลนี้ว่ำ อินทะ ยมะ วรุณะ กุเวระ เทวดำชั้นจำตุมมหำรำชิกำนี้ มี
ที่อยู่ตอนกลำงเขำสิเนรุ ตลอดลงมำถึงพื้นดิน ท่ีมนุษย์อยู่ เรียกชื่อตำมที่อยู่ท่ีอำศัยดังนี้ 
ก. ที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน เรียกว่ำ ภุมมัฏฐเทวดำ 
ข. ท่ีอยู่บนต้นไม้ เรียกว่ำ รุกขัฏฐะเทวดำ 
ค. ท่ีอยู่ในอำกำศ(มีวิมำนอยู่) เรียกว่ำ อำกำสัฏฐะเทวดำ 
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เทวดาในจาตุมมหาราชิกาภูมิ ที่มีใจโหดร้ายก็มีถึง ๔ จ าพวก คือ 
๑. คันธัพโพ คันธัพพี ได้แก่ เทวดำคันธัพพะ ที่ถือก ำเนิดภำยในต้นไม้ที่มี กลิ่นหอม เรำเรียก
กันว่ำ นำงไม้หรือ แม่ย่ำนำง ชอบรบกวนให้เกิดอุปสรรคต่ำง ๆ เช่น ให้เกิดเจ็บป่วย หรือท ำ
อันตรำยแก่ทรัพย์สมบัติ ของผู้ที่น ำไม้น้ันมำใช้สอย หรือมำปลูกบ้ำนเรือน เทวดำจ ำพวกนี้อยู่
ในควำมปกครองของท้ำวธตรัฏฐะคันธัพพเทวดำนี้ สิงอยู่ในต้นไม้น้ันตลอดไป แม้ว่ำใครจะตัด
ฟันไปท ำเรือ แพ บ้ำนเรือน หรือเครื่องใช้ไม้สอยอย่ำงใด ๆ ก็คงสิงอยู่ในไม้น้ัน ซึ่งผิดกับรุกขะ
เทวดำ ที่อำศัยอยู่ตำมต้นไม้เหมือนกัน แต่ถ้ำต้นไม้นั้นตำย หรือถูกตัดฟันก็ย้ำยจำกต้นน้ัน ไป
ต้นอื่น 
๒. กุมภัณโฑ กุมภัณฑ ีได้แก่ เทวดำกุมภัณฑ์ ท่ีเรำเรียกกันว่ำรำกษส เป็น เทวดำที่รักษำ
สมบัติต่ำง ๆ มีแก้วมณีเป็นต้น และรักษำป่ำ ภูเขำ แม่น้ ำ ถ้ำมีผู้ล่วง ล้ ำก้ ำเกิน ก็ให้โทษต่ำง ๆ 
เทวดำจ ำพวกนี้อยู่ในควำมปกครองของท้ำววิรุฬหกะ 
๓. นาโค นาค ีได้แก่ เทวดำนำค มีวิชำเกี่ยวแก่เวทย์มนต์คำถำต่ำง ๆ ขณะ ท่องเที่ยวมำใน
มนุษย์โลก บำงทีก็เนรมิตเป็นคน หรือเป็นสัตว์ เช่น เสือ รำชสีห์ เป็นต้น โดยเฉพำะ ชอบลงโทษ
พวกสัตว์นรก เทวดำจ ำพวกนี้อยู่ในควำมปกครอง ของท้ำววิรูปักขะ 
๔. ยักโข ยักขินี ได้แก่ เทวดำยักษ์ พอใจเบียดเบียนสัตว์นรก เทวดำ จ ำพวกนี้อยู่ในควำม
ปกครองของท้ำวกุเวระ หรือท้ำวเวสสุวรรณ 

๒. ดาวดึงส ์ 
ดาวดึงสภ์ูมิ หรือ ตาวตงิสาภูมิ มีควำมหมำย ๒ นัย นัยหนึ่งว่ำ เป็นท่ีเกิด ของบุคคล ๓๓ คน 
คือ เกิดเป็นพระอินทร์ ๑ เกิดเป็นเทวดำผู้เป็นใหญ่อีก ๓๒ ส่วนควำมหมำยอีกนัยหนึ่ง เป็นพ้ืน
แผ่นดินที่ปรำกฏข้ึนในโลก เป็นครั้งแรก ก่อนพ้ืนดินส่วนอ่ืน เพรำะภูมินี้อยู่บนยอดเขำสิเนรุ 
 ในดำวดึงส์ภูมิ ทิศตะวันออก มีสวน นันทะวัน ทิศตะวันตก มีสวน จิตรลดำวัน ทิศเหนือ 
มีสวน มิสสกวัน ทิศใต้ มีสวน ผำรุสกวัน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งช่ือ  
" ปุณฑริกะ "มีต้นปำริฉัตตก์ ท่ีใหญ่โตมำกใต้ร่มปำริฉัตตก์มีแท่น ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ แท่น
นี้เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จไปเทศนำโปรดพระพุทธมำรดำก็ใช้เป็นท่ีประทับแสดงพระ ธรรมเทศนำ 
มีศำลำ สุธัมมา เป็นที่ประชุมฟังธรรม มีเจดีย์แก้วมรกต ชื่อว่ำ พระจุฬามณี บรรจุพระเขี้ยว
แก้ว (ข้ำงขวำ) กับบรรจุพระเกศำ(ที่ทรงตัดออกตอน เสด็จออกทรงผนวช) อีกส่วนหนึ่งช่ือ สวน
มหำวัน มีสระชื่อ สุนันทำ สวนน้ีเป็นที่ ประทับส ำรำญพระอิริยำบถของท้ำวสักกเทวรำช ที่



10 
 

ศำลำสุธัมมำ ตำมปกติมพีรหมชื่อ สนังกุมาระ เป็นผู้เสด็จลงมำแสดงธรรม แต่ในบำงโอกำส 
ท้ำวสักกเทวรำช หรือเทวดำองค์อื่นท่ีทรงควำมรู้ในธรรมดี ก็เป็น ผู้แสดง เทวดำ 

ตั้งแต่ชั้นดำวดึงส์นี้ขึ้นไปปฏิสนธิด้วยโอปปาติกก าเนิดอย่างเดียวเท่ำนั้น เทวดำชั้น
เดียวกัน ย่อมเห็นซ่ึงกันและกันได้ และเห็นผู้ที่อยู่ช้ันต่ ำกว่ำตนได้ ด้วย แต่ไม่สำมำรถจะเห็นผู้ท่ี
อยู่ในช้ันท่ีสูงกว่ำตนได้ท้ำวสักกเทวรำช หรือท้ำวโกสีย์อัมรินทร์ ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่ำ พระอินทร์
นี้ อยู่ในช้ันดำวดึงส์ แต่เป็นผู้ปกครองเทพยดำทั้งในชั้นดำวดึงส์ และชั้นจำตุมมหำรำชิกำด้วย 
บำงทีก็เรียก ท้ำวสหัสสนัย คือ ท้ำวพันตำ เพรำะจักขุดีมำก เห็นได้ชัดเจน และเห็นได้ไกลมำก 
เท่ำกับดวงตำตั้งพันดวงพระอินทร์องค์ปัจจุบันน้ี ส ำเร็จเป็นพระโสดำบันแล้ว เมื่อจุติจำกเท
วโลก ก็จะมำบังเกิดเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ์ในมนุษย์โลก และจะได้ส ำเร็จเป็นพระสกทำคำมี จุติ
จำกมนุษย์โลก จะไปบังเกิดในช้ันดำวดึงส์อีก ครำวนี้ได้ส ำเร็จเป็นพระอนำคำมี จุติทีน้ีก็จะไป
บังเกิดในช้ันสุทธำวำส ตั้งแต่ชั้นอวิหำ เป็นต้นไปตำมล ำดับจนถึงชั้น อกนิฏฐำ และส ำเร็จเป็น
พระอรหันต์แล้วปรินิพพำนในช้ันน้ันเทวดำในดำวดึงส์ภูมินี้มี ๒ พวก คือ ภุมมัฏฐเทวดำ อำศัย
พ้ืนแผ่นดินอยู่ และ อำกำสัฏฐเทวดำ มีวิมำนลอยอยู่ในอำกำศเป็นท่ีอยู่ 

๒. ยามาภูม ิ
ยามาภูมิ มีท้ำวสุยำมะเทวรำชเป็นผู้ปกครอง เทวดำทั้งหลำยที่อยู่ในชั้นนี้ ก็ เรียกว่ำ ยำมำ 
หรือ ยำมะ ดังนั้นภูมินี้จึงมีชื่อว่ำ ยำมำ เป็นภูมิท่ีปรำศจำกควำมล ำบำก ถึงซึ่งควำมสุขอันเป็น
ทิพย์ วิมำน และทิพย์ สมบัติก็ปรำณีตมำก ภูมิน้ีอยู่ในอำกำศ สูงกว่ำยอดเขำสิเนรุ ๔๒,๐๐๐ 
โยชน์ ขอกล่ำวเสียตรงน้ีว่ำ ภูมิของเทวดำทุก ๆ ช้ัน มีระยะห่ำงกันชั้นละ ๔๒,๐๐๐ โยชน์ 
เหมือนกันทุกชั้น เทวดำที่อยู่ในยำมำภูมินี้ เป็นจ ำพวกอำกำสัฏฐเทวดำจ ำพวกเดียว เพรำะมี 
วิมำนลอยอยู่ในอำกำศเป็นท่ีอยู่ เทวดำที่อยู่ในภูมิท่ีสูงขึ้นไปกว่ำชั้นนี้ ก็ล้วนแต่เป็น อำกำสัฏฐ
เทวดำทั้งสิ้น 

๓. ดุสิตาภมู ิ
ดุสิตาภมูิ มีท้ำวสันตุสิตตะเทวรำช เป็นผู้ปกครอง เป็นภูมิของอำกำสัฏฐ เทวดำ ที่ช่ือว่ำ ดุสิตำ 
ดังนั้นภูมิน้ี จึงช่ือว่ำ ตุสิตำภูมิ หรือดุสิตำภูมิ หรือ ดุสิตภูม ิเป็นภูมิท่ีปรำศจำกควำมร้อนใจ มี
แต่ควำมชุ่มชื่นอยู่เป็นนิจ ในทิพย์สมบัติอัน เป็นศิริมงคลของตน เป็นภูมิท่ีประเสริฐกว่ำเทวดำ
ภูมิชั้นอื่น ๆ เพรำะว่ำ พระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์ก่อนท่ีจะมำบังเกิดในมนุษย์โลก และได้ส ำเร็จ
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อนุตตระสัมมำสัมโพธิญำณ เป็นภพสุดท้ำย ตลอดจนผู้ท่ีจะได้มำตรัสรู้เป็นพระอัครสำวก ก็
ย่อมบังเกิดในชั้น ดุสิตนี้ก่อนท้ังนั้น 

๔. นิมมานรตีภูมิ 
นิมมานรตีภูมิ มีท้ำวสุนิมมิตตะเทวรำช เป็นผู้ปกครอง เป็นภูมิของอำกำสัฏฐ เทวดำที่ชื่อว่ำ 
นิมมำนรตี ดังนั้นภูมินี้จึงชื่อว่ำ นิมมำนรตีภูมิ เทวดำในช้ันน้ี มีควำมสุขควำมเพลิดเพลินใน
กำมคุณทั้ง ๕ ที่ตนเนรมิตขึ้น ตำมควำมพอใจของตนเองทุกประกำร เมื่อได้เพลิดเพลินในกำม
คุณนั้นสมใจแล้ว สิ่งที่เนรมิต คือนิมิตนั้นก็จะปลำสนำกำรไป 

๕. ปรนิมมิตวสวัตตีภูม ิ
ปรนิมมิตวสวัตติภูมิ มที้ำวปรนิมมิตตะเทวรำช อีกนัยหน่ึงว่ำ ท้ำววสวัตตี เทวรำช เป็น
ผู้ปกครองอำกำสัฏฐเทวดำทั้งหลำยในชั้นนั้น เทพยดำในช้ันน้ี มีควำมสุขควำมเพลิดเพลินใน
กำมคุณทั้ง ๕ เป็นอย่ำงยิ่ง โดยที่ตนไม่ต้องเนรมิตขึ้นเอง แต่มีเทวดำองค์อื่นคอยเนรมิตให้สม
ตำมควำม ปรำรถนำทุกประกำร 

หมวดที่ ๑ ภูมิจตุกะ  

ค. รูปาวจรภูมิ 

 รูปำวจรภูมิ กล่ำวโดยธัมมำธิฏฐำน ก็เป็นภูมิของรูปำวจรวิบำกอันเป็นผล โดยตรงของ 
รูปำวจรกุสล กล่ำวโดยบุคคลำธิฏฐำนก็เป็นที่เกิด ที่อยู่อำศัยของ รูปพรหม คือ พรหมที่มีรูป 
พรหม คือ ผู้ท่ีมีควำมเจริญด้วยคุณพิเศษ มีฌำน เป็นต้น ที่มีค ำ " เป็นต้น "อยู่ด้วยก็เพรำะ
พรหมภูมิบำงภูมิ จะต้องได้มัคคผลด้วย จึงจะไปเกิดไปอยู่ในพรหมภูมิ ชั้นน้ัน ๆ ได้ รูปำวจร
วิบำกมีเพียง ๕ ดวง แต่มีรูปำวจรภูมิถึง ๑๖ ภูมิ ดังมีรำยละเอียด ต่อไปนี้ 
ปฐมฌานภูมิ ม ี๓ ภูม ิ 
๑. ปาริสัชชาภูมิ เป็นที่อยู่ของพรหมบริษัท คือ พรหมสำมัญธรรมดำ ไม่มี คุณวุฒิ หรืออ ำนำจ
อะไรเป็นพิเศษ เป็นเพียงบริวำรของมหำพรหมเท่ำนั้น 
๒. ปุโรหิตาภูมิ เป็นที่อยู่ของพรหมปุโรหิต คือพรหมที่เป็นท่ีปรึกษำของ มหำพรหม 
๓. มหาพรหมมาภูมิ เป็นที่อยู่ของพรหมที่มีควำมยิ่งใหญ่ในปฐมฌำนภูมิ คือ พรหมท่ีเป็นชั้น
หัวหน้ำ ปฐมฌำนภูมิท้ัง ๓ ภูมิน้ี เป็นท่ีปฏิสนธิของปฐมฌานวิบาก ๑ ดวง คือ เป็นที่เกิด ที่อยู่
ของพรหมที่ได้ปฐมฌำน อันเป็นผลของปฐมฌำนกุสล 
 ภูมิทั้ง ๓ นี้ เป็นชั้นเดียวกัน อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่สูง ไม่ต่ ำ กว่ำกัน แต่ที่ จัดเป็น ๓ 
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ภูมิ ก็จัดไปตำมต ำแหน่งของพรหมเหล่ำนั้น และก็อำศัยเรียกชื่อภูมิไป ตำมต ำแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
อีกนัยหน่ึงแสดงว่ำ ที่จัดเป็น ๓ ภูมิ ก็เพรำะกำรเข้ำถึงฌำนจิตนั้นยิ่งหย่อน กว่ำกันกล่ำวคือ ผู้
เข้ำถึงปฐมฌำนอย่ำงแก่กล้ำเรียกว่ำ ชั้นปณีต(อย่ำงประณีต) ก็ไป เกิดอยู่ในมหำพรหมมำภูมิ 
อย่ำงกลำงเรียกว่ำช้ันมัชฌิม ก็ไปปุโรหิตตำภูมิอย่ำงอ่อน หน่อย เรียกว่ำ ช้ันหีนะ (อย่ำงต่ ำ) ก็
ไปปริสัชชำภูมิ 

 อีกประกำรหนึ่ง ภูมิทั้ง ๓ นี้ แม้ว่ำจะเป็นช้ันเดียวกัน แต่อำยุของพรหมทั้ง ๓ ภูมิน้ี ก็ไม่
เท่ำกัน กล่ำวคือ อำยุของพรหมบริษัท ๑ ใน ๓ ของมหำกัปป์ อำยุ ของพรหมปุโรหิต ๑ ใน ๒ 
ของมหำกัปป์ อำยุของมหำพรหม ๑ มหำกัปป์ เหตุที่ อำยุต่ำงกันดังนี้ จึงจัดเป็น ๓ ภูมิ ตำม
อำยุ (เรื่องอำยุจะได้กล่ำวต่อไปข้ำงหน้ำ) 

ทุติยฌานภูมิ มี ๓ ภูม ิ 
๔. ปริตตาภาภูมิ เป็นพรหมบริษัทในชั้นที่ ๒ นี้  
๕. อัปปมาณาภาภูมิ เปน็พรหมปุโรหิตในช้ันท่ี ๒ นี ้
๖. อาภสัสราภูมิ เป็นท้ำวมหำพรหมในชั้นที่ ๒ นี้ 
 ทุติยฌำนภูมิ ท้ัง ๓ ภูมินี้ เป็นท่ีปฏิสนธิของรูปำวจรวิบำก ๒ ดวง คือ เป็นที่ปฏิสนธิของ
ทุติยฌานวิบาก ๑ ดวง คือ เป็นที่เกิดที่อยู่ของพรหมที่ได้ ทุติยฌำน อันเป็นผลของทุติยฌำน
กุสล และเป็นท่ีปฏิสนธิของตติยฌานวิบาก ๑ ดวง คือ เป็นที่เกิด ที่อยู่ของพรหมท่ีได้ ตติย
ฌำน อันเป็นผลของตติยฌำนกุสล ที่ทุติยฌำนวิบำก ๑ ดวง และตติยฌำนวิบำก ๑ ดวง ไป
ปฏิสนธิใน ทุติยฌำนภูมิภูมิเดียวกันน้ี มีอธิบำยว่ำเพียงแต่ละวิตกได้ ก้ำวล่วงวิตกได้ก็ปฏิสนธิ 
ในทุติยฌำนภูมิได้แล้ว แม้จะละวิจำรได้อีก ก็ไม่เกิดอ ำนำจพิเศษอย่ำงใด ท่ีจะส่งผล ให้
ปฏิสนธิในตติยฌำนภูมิได้ เพรำะกำรท่ีจะไปปฏิสนธิในตติยฌำนภูมิได้ ก็ดว้ย อ ำนำจแห่ง
ควำมก้ำวล่วงปิติได้แล้ว ถ้ำยังมีปิติอยู่ยังติดอกติดใจในควำมอิ่มเอม เปรมใจอยู่ เป็นไม่
สำมำรถที่จะเข้ำถึงชั้นตติยฌำนภูมินั้นได้ ภูมิท้ัง ๓ นี้ เป็นช้ันเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่สูง 
ไม่ต่ ำ กว่ำกัน และที่ จัดเป็น ๓ ภูมิ ก็มีเหตุผลอย่ำงเดียวกับปฐมฌำนภูมินั่นเอง 

ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูม ิ 
๗. ปริตตสุภาภูมิ เป็นพรหมบริษัทในชั้นที่ ๓ นี้  
๘. อัปปมาณสุภาภูมิ เป็นพรหมปุโรหิตในช้ันที่ ๓ นี้ 
๙. สุภกิณหา หรือสุภากิณณาภูมิ เป็นมหำพรหมในชั้นที่ ๓ นี้ 
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 ภูมิท้ัง ๓ นี้ เป็นที่ปฏิสนธิจิตของจตุตถฌานวิบาก ๑ ดวง คือ เป็นที่เกิด ที่อยู่ของ
พรหมที่ได้จตุตถฌำน อันเป็นผลของจตุตถฌำนกุสล ทั้ง ๓ ภูมินี้เป็นช้ันเดียวกัน อยู่ในระดับ
เดียวกันไม่สูงไม่ต่ ำกว่ำกัน และที่จัด เป็น ๓ ภูมิ ก็มีเหตุผลอย่ำงเดียวกับทุติยฌำนภูมินั่นเอง 

จตุตถฌานภูม ิมี ๗ ภมูิ  
๑๐. เวหัปผลาภูมิ เป็นที่ปฏิสนธิของปัญจมฌานวิบาก หรือเป็นที่เกิด ท่ีอยู่ ของพรหมท่ี
ได้ปัญจมฌำน อันเป็นผลของปัญจมฌานกุสล  

๑๑. อสัญญสัตตภูมิ เปน็ท่ีปฏิสนธิของปัญจมฌานวิบาก หรือเป็นที่เกิด ที่อยู่ ของพรหมที่
ได้ปัญจมฌำน อันเป็นผลของปัญจมฌานกุสล ท่ีเจริญสัญญาวิราคะ ภำวนำ ต่อไปอีกด้วย 
ภูมิท่ี ๑๐ และ ๑๑ รวม ๒ ภูมิน้ีเป็นชั้นเดียวกัน อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่สูง ไม่ต่ ำกว่ำกัน และ 
อำยุก็เท่ำกันด้วย 

 

๑๒. อวิหาภูมิ  
๑๓. อตัปปาภูม ิ
๑๔. สุทัสสาภูม ิ
๑๕. สุทัสสีภูม ิ
๑๖. อกนิฏฐาภูมิ 

ทั้ง ๕ ภูมิน้ี คือ สุทธาวาสภูม ิ 

เป็นคนละชั้นกันท้ัง ๕ ภูมิและอยู่สูงต่ ำกว่ำกัน 
ตำมล ำดับ ท้ัง ๕ ชั้น 

  
ผู้ที่จะไปปฏิสนธิในสุทธำวำสภูมิได้นั้น จะต้องเป็นปัญจมฌานลาภอีนาคามิผล

บุคคล คือ พระอนำคำมีที่ได้ปัญจมฌำนด้วย เพรำะว่ำสุทธำวำสภูมินี้เป็นที่อยู่ของ ผู้ท่ีมีจิตใจ
ผุดผ่อง ไม่ข้องอยู่ในกำมคุณทั้ง ๕ อย่ำงเด็ดขำด ดังนั้นบุคคลที่จะอยู่ในสุทธำวำสภูมิได้จึงมี
เพียง ๓ บุคคลเท่ำนั้นคือ อนาคาม ิผลบุคคล ๑, อรหัตตมัคคบุคคล ๑ และอรหัตตผล

บุคคล ๑ เท่ำนี้เอง (ข้อส ำคัญ ๓ บุคคลนี้ต้องได้ถงึปัญจมฌำนด้วย) 
อนำคำมิผลบุคคลเกดิขึ้นได้ในสุทธำวำสภูมิด้วยอ ำนำจปฏิสนธิ ส่วนอรหัตต มัคคบุคคล และ
อรหัตตผลบุคคล เกิดขึ้นได้ในสุทธำวำสภูมินั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วย อ ำนำจปฏิสนธิ แต่เกิดขึ้นได้
ด้วยอ ำนำจวิปัสสนำภำวนำในปวัตติกำล 
 ที่สุทธำวำสภูมิ น้ันเอง เพรำะปัญจมฌำนลำภีอนำคำมิผลบุคคลที่ไปปฏิสนธิใน
สุทธำวำสภูมิแล้ว ก็ ต้องเจริญภำวนำจนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ และปรินิพพำนในสุทธำวำสนั้น
แหละ  
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หมวดที่ ๑ ภูมิจตุกะ 

ง. อรูปาวจรภูมิ 

 อรูปาวจรภูมิ กล่ำวโดยธัมมำธิฏฐำน ก็เป็นภูมิของอรูปำวจรวิบำก อันเป็นผล โดยตรง
ของอรูปำวจรกุสล กล่ำวโดยบุคคลำธิฏฐำนก็เป็นท่ีเกิดที่อยู่ท่ีอำศัยของอรูป พรหม คือ พรหมที่
ไม่มีรูปกำยมีแต่นำมเท่ำนั้น อรูปำวจรภูมินี้มักเรียกกันสั้น ๆ ว่ำ อรูปภูมิ อรูปาวจรวิบากมี ๔ 
ดวง และมีอรูปวจรภูมิ ๔ ภูมิเท่ำกัน ชื่อของอรูปำวจร วิบำก และชื่อของอรูปำวจรภูมิก็หมือน
กัน ตรงกันตำมล ำดับ คือ 
๑. อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ เป็นที่ปฏิสนธิของอากาสานัญจายตนวิบาก ๑ ดวง อัน
เป็นผลของอำกำสำนัญจำยตนกุสล คือ เป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหมที่ได้ อรูปฌำนช้ันต้น 
๒. วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ เป็นที่ปฏิสนธิของวิญญาณัญจายตนวบิาก ๑ ดวง อันเป็น
ผลของวิญญำณัญจำยตนกุสล คือเป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหมท่ีได้อรูปฌำน ชั้นที่ ๒ 
๓. อากิญจัญญายตนภมูิ ๑ ภูมิ เป็นที่ปฏิสนธิของอากิญจัญญายตนวบิาก ๑ ดวง อันเป็น
ผลของอำกิญจัญญำยตนกุสล คือเป็นท่ีอยู่ของอรูปพรหม ที่ได้อรูปฌำน ชั้นท่ี ๓ 
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ ที่เป็นท่ีปฏิสนธิของเนวสัญญานา สัญญายตน
วิบาก ๑ ดวง อันเป็นผลของเนวสัญญำนำสัญญำยตนกุสล คือเป็นที่อยู่ ของอรูปพรหมที่ได้
อรูปฌำนชั้นสูงสุด 
 อรูปภูมิท้ัง ๔ นี้ ถึงแม้จะเรียกว่ำ ภูมิ แต่ก็ไม่มีรูปร่ำงสัณฐำนวิมำนพื้นท่ี อย่ำงใดเลย มี
แต่อำกำศอันว่ำงเปล่ำ แม้แต่อรูปพรหมเอง ก็มีแต่นำมอย่ำงเดียว ไม่มีรูปร่ำงสัณฐำนอย่ำงใด
เช่นกัน ดังนั้น วิมำน สวน สระ ต้นไม้ หรือสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลำย จึงไม่มีในอรูปภูมิน้ีเลย 

สรุปภูมิทั้ง ๓๑ 
กามภูมิ ๑๑ ได้แก ่
๑. อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก , อสุรกำย , เปรต , ดิรัจฉำน 
๒. กามสุคติภูมิ ๗ ได้แก ่
 ๒.๑ มนุสสภูมิ ๑ 

๒.๒ ฉกำมำวจรหรือเทวภูมิ ๖ ได้แก่จำตุมมหำรำชิกำ , ดำวดึงสำ , ยำมำ ,  
ดุสิตำ , นิมมำนรตี , ปรนิมมิตวสวัตต ี
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รูปภูมิ ๑๖ ได้แก ่
๑. ปฐมฌานภูมิ ๓ ได้แก่ ปำริสัชชำ , ปุโรหิตำ , มหำพรหมำ 
๒. ทุติยฌานภูมิ ๓ ได้แก่ ปริตตำภำ , อัปปมำณำภำ , อำภัสสรำ 
๓. ตติยฌานภูมิ ๓ ได้แก่ ปริตตสุภำ , อัปปมำณสุภำ , สุภกิณหำ 
๔. จตุตถฌานภูม ิ๗ ได้แก่ 
๔.๑ อสัญญสัตตา , เวหัปผลา 
๔.๒ สุทธาวาส ๕ ได้แก ่
อวิหา , อตัปปา , สุทัสสา , สุทัสส ี, อกนิฏฐา 

อรูปภูมิ ๔ ไดแ้ก่  
อากาสานัญจายตน  
วิญญาณัญจายตน 
อากิญจัญญายตน  
เนวสัญญานาสัญญายตน 

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ 

ปฏิสนธ ิคือ กำรสืบต่อภพชำติ หรือกำรเกิดขึ้นในภพใหม่ชำติใหม่ หมำยถึง ว่ำ เมื่อภพเก่ำ 
ชำติเก่ำสิ้นสุดลงแล้ว จิต เจตสิก กัมมชรูป ปรำกฏขึ้นเป็นครั้ง แรกในภพใดภพหน่ึง ด้วยอ ำนำจ
แห่งกำรสืบต่อภพเก่ำกับภพใหม่ น่ันแหละเรียกว่ำ ปฏิสนธิ ปฏิสนธินี้มี ๔ พวกด้วยกัน คือ 

๑. อบายปฏสินธิ คือกำรปรำกฏข้ึนแห่ง จิต เจตสิกและกัมมชรูปเป็นขณะ แรกในอบำยภูมิ ๔  
๒. กามสุคติปฏิสนธิ คือ จิต เจตสิก และกัมมชรูป ปรำกฏข้ึนในขณะแรก ในกำมสุคติภูมิ ๗ 
๓. รูปาวจรปฏิสนธิ คือ จิต เจตสิก และกัมมชรูป ปรำกฏข้ึนเป็นขณะแรก ในรูปภูมิ ๑๕ และ
กำรปรำกฏข้ึนเป็นขณะแรกแห่งกัมมชรูป(อย่ำงเดียว) ในอสัญญ สัตตภูมิ ๑ 
๔. อรูปาวจรปฏิสนธิ คอืจิตและเจตสิก ปรำกฏข้ึนเป็นขณะแรกในอรูปภูมิ ๔ 

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ 

ก. อบายปฏิสนธิ 

 อุเบกขาสันตีรณ อกุสลวิบาก ๑ ดวงย่อมเกิดในอบำยภูมิท้ัง ๔ เป็นปฏิสนธิ จิตของ
สัตว์นรก สัตว์ดิรัจฉำน เปรต และอสุรกำยเมื่อได้ท ำหน้ำที่ปฏิสนธิในปฏิสนธิกำล คือขณะแรก
เกิดแล้ว ต่อจำกน้ันก็ท ำ หน้ำที่ภวังค-(เว้นแต่เวลำที่จิตขึ้นวิถี)-ตลอดทั้งชำติ จนถึงวำระสุดท้ำย
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แห่งภพน้ัน ชำตินั้น จึงท ำหน้ำที่จุติ เป็นอันสิ้นภพนั้นชำตินั้นกันเสียที ดังนี้จะเห็นได้ว่ำ เมื่อได้
ปฏิสนธิด้วยจิตดวงใดแลว้ จิตดวงนั้นแหละท ำหน้ำที่ ภวังครักษำภพชำตินั้นไว้และที่จิตดวงนั้น
อีกน่ันแหละ ท ำหน้ำท่ีจุติหำใช่จิตอื่นใดไม่ ภูมิท่ีเกิดของสัตว์เหล่ำนี้เป็นทุคคติภูมิ และปฏิสนธิ
จิตก็เป็นพวกอเหตุกจิต เหตุนี้จึงเรียกสัตว์เหล่ำน้ีว่ำทุคคติอเหตุกบุคคล แตส่่วนมำกเรียกกันสั้น 
ๆ ว่ำทุคคติ บุคคล 

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ  

ข. กามสุคติปฏิสนธิ 

๑. อุเบกขาสันตีรณ กุสลวิบาก๑ดวงย่อมเกิดในมนุสสภูมิ ๑ และในจำตุม มหำรำชิกำภูมิ ๑  
 มนุษย์ ผู้ปฏิสนธิด้วยอุเบกขำสันตีรณกุสลวิบำกนี้ เป็นผู้มีบุญน้อยจึงพิกำร ต่ำง ๆ มำ
แต่ก ำเนิด ไมใ่ช่มำพิกำรในภำยหลัง ควำมพิกำรน้ีมีถึง ๑๐ ประกำร คือตำบอด, หูหนวก ,จมูก
เสีย ไม่ได้กลิ่น เพรำะไม่มีฆำนปสำท ,  เป็นใบ้  , โง่เง่ำผิดปกติ นับสิบก็ไม่ถูก , เป็นบ้ำ , พวก
บัณเฑำะก์ คือ พวกวิปริตในเรื่องเพศ  , ผู้ปรำกฏเป็น ๒ เพศ , ผู้ไม่ปรำกฏเพศ , ผู้ติดอ่ำง 
 ส่วนเทวดำชั้นจำตุมมหำรำชิกำ ท่ีปฏิสนธิด้วยอุเบกขำสันตีรณกุสลวิบำก ก็ เฉพำะพวก
เทวดำชั้นต่ ำ เป็นพวกภุมมัฏฐเทวดำ มีวินิปำติกอสุรำบำงพวก และตำม อรรถกถำแสดงว่ำ  
เวมำนิกเปรตบำงพวกอีกด้วยที่ว่ำต้อง " บางพวก " ด้วยก็เพรำะว่ำ เทวดำพวก วินิปำติกอสุรำ 
และเวมำนิก เปรต ที่มีปฏิสนธิจิตเป็นทวิเหตุกปฏิสนธิ หรือติเหตุกปฏิสนธิก็มี ใช่แต่เท่ำน้ัน วินิ 
ปำติกอสุรำนี้เป็นติเหตุกบุคคล ได้บรรลุมคัคผลกม็ีเหมือนกัน  

รวมควำมว่ำ ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขำสันตีรณกุสลวิบำกนี้ กล่ำวตำมนัยแห่ง พระ
อภิธัมมัตถสังคหะแล้ว มี ๑๑พวก คือ มนุษย์พิกลพิกำร ๑๐ และ วินิปำติก อสุรำ ๑ ถ้ำกล่ำว
ตำมนัยแห่งอรรถกถำแล้ว มี ๑๒ จ ำพวก โดยนับเวมำนิกเปรตเพ่ิมเข้ำไปอีกด้วย ภูมิท่ีเกิดของ
มนุษย์และเทวดำทั้ง ๑๑ หรือ ๑๒ จ ำพวกนี้ เป็นสุคติภูมิ แต่ ปฏิสนธิจิตเป็นอเหตุกจิต 
ดังนั้น จึงเรียกว่ำ สุคติอเหตุกบุคคล 
๒. มหาวิบาก ๘ ดวง ยอ่มเกิดในมนุสสภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖ รวมเป็น ๗ ภูมิด้วยกัน 
บรรดำมนุษย์ทั้งหลำย (เว้นผู้ไม่สมประกอบ ๑๐ จ ำพวก) และเทพยดำทั้ง ปวง (เว้นเทวดำชั้น
ต่ ำ ๒ จ ำพวก) ล้วนแล้วแต่ปฏิสนธิมำด้วยมหำวิบำกดวงใด ดวงหน่ึงในจ ำนวน ๘ ดวงนั้น และ
ก็จ ำแนกได้เป็น ๒ ประเภท หรือ ๒ บุคคล ประเภทที่เป็นญำณวิปปยุตต คือ ไม่ประกอบด้วย
ปัญญำ เรียกว่ำเป็นทวิเหตุกบุคคล ส่วนประเภทท่ีเป็นญำณสัมปยุตต คือเป็นผู้ที่มีปัญญำ ก็
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เรียกว่ำเป็นติเหตุกบุคคล 
 อุเบกขำสันตีรณกุสลวิบำก ๑ ดวง มหำวิบำก ๘ ดวง รวมจิต ๙ ดวงนี้ กล่ำวในเร่ือง
ปฏิสนธิ ได้ชื่อว่ำกำมสุคติปฏิสนธิ และเมื่อรวมอุเบกขำสันตีรณ อกุสลวิบำก ๑ ดวงเข้ำอีกด้วย
แล้ว ก็ได้ชื่อว่ำ กำมปฏิสนธิ ๑๐ 

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ  

ค. รูปาวจรปฏิสนธิ 

๑. รูปาวจรปฐมฌานวิบากจิต ๑ ดวง ย่อมเกิดในปฐมฌำนภูมิ ๓ กล่ำวคือ ปฐมฌำนวิบำก
เป็นปฏิสนธิจิตภวังคจิต จุติจิตของรูปพรหมในปฐมฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
๒. รูปาวจรทุติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง และรูปำวจรตติยฌำนวิบำกจิต ๑ ดวง ย่อมเกิดใน
ทุติยฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
ทุติยฌำนวิบำก กับตติยฌำนวิบำก เป็นปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต ของรูป พรหม ในทุติย
ฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
๓. รูปาวจรจตุตถฌานวิบาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในตติยฌำนภูมิ ๓ กล่ำวคือ จตุตถฌำนวิบำก 
เป็นปฏิสนธิจิตภวังคจิต จุติจิตของรูปพรหมในตติยฌำนภูมิ ๓ภูมิ 
๔. รูปาวจรปัญจมฌานวิบาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในจตุตถฌำนภูมิ ๖ (เว้น อสัญญสัตตภูมิ ๑) 
ปัญจมฌำนวิบำก เป็นปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต ของรูปพรหมในจตุตถ ฌำนภูมิ ๖ ภูมิ  
(เว้นอสัญญสัตตภูมิ) 
๕. รูปปฏิสนธิอย่างเดียว ย่อมเกิดในอสัญญสัตตภูมิ ๑ กล่ำวคือ อสัญญสัตต พรหมมีกำร
ปฏิสนธิด้วยรูปเท่ำนั้นปฏิสนธิจิตไม่มี ท้ังนี้เป็นเพรำะอ ำนำจของปัญจม ฌำนกุสล ท่ีเกี่ยวด้วย
สัญญำวิรำคภำวนำ 
 รวมรูปำวจรปฏิสนธินี้ มี ปฏิสนธิ ๖ ประกำร คือ ปฏิสนธิด้วยรูปำวจรวิบำก จิต ๕ 
ปฏิสนธิด้วยรูปปฏิสนธ ิ(กัมมชรูป) ๑ 

 

หมวดที่ ๒ ปฏิสนธิจตุกะ  

ง. อรูปาวจรปฏิสนธ ิ

๑. อากาสานัญจายตนวิบาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในอำกำสำนัญจำยตนภูมิ ๑ โดย ควำมเป็น
ปฏิสนธิจิต ภวังคจิตจุติจิต 
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๒. วิญญานัญจายตนวิบาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในวิญญำนัญจำยตนภูมิ ๑ โดย ควำมเป็น
ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต 

๓. อากิญจัญญายตนวบิาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในอำกิญจัญญำยตนภูมิ ๑ โดย ควำมเป็น
ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต 
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก ๑ ดวง ย่อมเกิดในเนวสัญญำนำสัญญำ ยตนภูมิ ๑ โดย
ควำมเป็นปฏิสนธิจติ ภวังคจิต จุติจิต 

 สรุปปฏิสนธิ 

อุเบกขาสันตีรณ อกสุลวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน อบำย ๔ ภูมิ  
อุเบกขาสันตีรณ กุสลวบิากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน มนุษย์พิกำร เทวดำชั้นต่ ำ 
มหาวิบากจิต ๘ ดวง ปฏิสนธิใน มนุษย์ ๑ ภูมิ เทวดำ ๖ ภูมิ 
รูปาวจร ปฐมฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ปฐมฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร ทุติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ทุติยฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร ตติยฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ทุติยฌำนภูมิ ๓ ภูมิ 
รูปาวจร จตุตถฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน ตติยฌำนภูมิ ๓ ภูม ิ
รูปาวจร ปัญจมฌานวิบากจิต ๑ ดวง ปฏิสนธิใน จตุตถฌำนภูมิ ๖ ภมิู 
กัมมชรูปปฏิสนธิ(รูปปฏิสนธิไม่มีปฏิสนธิวิญญำณ) ปฏิสนธิใน อสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ปฏิสนธิใน อรูปภูมิ ๔ ภูม ิ

รวมปฏิสนธิ ๒๐ ( จติปฏิสนธิ ๑๙ และ รูปปฏิสนธิ ๑ ) ปฏิสนธิใน ๓๑ ภูมิ 

อายุของสัตว ์

๑. อายุของสัตว์นรก มี อกุสลกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องประมาณอาย ุหมำยควำมว่ำ 
ถ้ำอกุสลกรรมนั้น หนักมำก ก็ต้องทนเสวยทุกข์อยู่ถึงอสงขัยปี ถ้ำอกุสลกรรมน้ันเบำ ก็ต้อง
เสวยทุกข์ น้อยลงมำตำมล ำดับ และหำกว่ำขณะที่ก ำลังเสวยทุกข์ทรมำนอยู่ สัตว์นรกน้ันเกิด 
ระลึกนึกถึงกุสลที่ตนได้สร้ำงสมไว้แต่ปำงก่อนขึ้นมำได้ ก็สำมำรถพ้นจำกสัตว์นรก ไปบังเกิด
เป็นมนุษย์ หรือเทวดำได้ทันทีก็มีมำก เรียกว่ำเป็นกำรจุติจำกสัตว์นรก เพรำะหมดกรรมในชำติ
นั้น ไม่ต้องทนทุกข์ทรมำนอยู่จนสิ้นอำยุขัย 
๒. อายุของเปรต ก็ไม่แน่นอนเหมือนสัตว์นรกเช่นเดียวกัน ในเปตวัตถุพระ บำลีก็แสดงไว้ว่ำ 
เปรต และอสุรกำย ๒ จ ำพวกนี้ ต้องเสวยกรรมในระยะเวลำ อันสั้นก็มีได้ 
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๓. อายุของอสุรกาย ก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน ต้องรับกรรมเป็นเวลำช้ำนำน จนประมำณไม่ได้
ก็มี ทนทุกข์อยู่เป็นเวลำไม่นำนนักก็มี แล้วแต่กรรมที่ได้ท ำมำแต่ ปำงก่อน 
๔. อายุของสัตวด์ิรัจฉาน บำงอย่ำงก็น้อยนับวัน เช่น ยุงอำยุประมำณ ๗ วัน บำงอย่ำงก็นำน
นับเป็นร้อยปี เช่น เต่ำ อำยุประมำณ ๓๐๐ ปี เป็นต้น แล้วแต่เผ่ำ พันธุ์ นอกจำกนั้นแล้ว สัตว์
ดิรัจฉำนท่ีมีอำยุยังไม่ถึงที่ควร ก็มีเหตุที่ท ำให้ตำยได้ หลำยประกำร เช่น อดอยำก ดินฟ้ำ
อำกำศแปรปรวน เป็นโรคระบำด หรือถูกฆ่ำ เป็นต้น ทั้งน้ีไม่แคล้วไปจำกกรรมน้ันเลย 
๕. อายุของมนุษย์ กล่ำวเฉพำะในชมภูทวีปที่เรำท่ำนอยู่กันนี้ ก็ไม่แน่นอน ในสุตตันตมหำ   
วัคคพระบำลีว่ำ บุคคลใดมีอำยุยืน ย่อมมีอำยุถึง ๑๐๐ ปี และเกิน กว่ำ ๑๐๐ ปีไปเล็กน้อย ก็มี
บ้ำง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ปี และในโลกบัญญัติปกรณ์ก็แสดงว่ำ อำยุขัยของมนุษย์ก ำหนดร้อยปีนี้ 
เป็นมำ ตั้งแต่สมัยพระเวสสันดร จนถึงสมัยสมเด็จพระสมณโคดมนี้ และนับแต่นั้นมำ ๑๐๐ ปี 
อำยุขัยก็ลดลง ๑ ปี ดังนั้นบัดนี้ (พ.ศ.๒๕๓๘) อำยุขัยของมนุษย์จึงลดลงเหลือ เพียง ๗๕ ปี
เท่ำนั้น ผู้ที่มีอำยุยืนเป็นพิเศษ ก็ไม่เกิน ๒ เท่ำอำยุขัย คือไม่เกิน ๑๕๐ ปี นอกจำกน้ันก็มี
อันตรำยท่ีท ำให้ถึงตำยไม่น้อยเลย 
๖. อายุของเทวดาในจาตุมมหาราชิกาภูมิ เฉพำะวินิปำติกอสุรำ, เวมำนิก เปรต เป็น
ภุมมัฏฐเทวดำ(คือเทวดำที่อำศัยพื้นแผ่นดินและต้นไม้อยู่)เหล่ำนี้ จัดเป็น เทวดำชั้นต่ ำ มีอำยุ
ไม่แน่นอนเหมือนกัน ดังมีบำลีแสดงไว้ว่ำ ภุมฺมเทวาน ปิ กมฺมเมว ปมาณ  แปลเป็นใจควำม
ว่ำ แม้พวกภุมมัฏฐเทวดำทั้งหลำย ก็มีก ำหนด อำยุไม่แน่นอน กรรมเท่ำนั้นแหละเป็นประมำณ
ของอำยุเทวดำเหล่ำน้ัน 

เท่าที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๖ ข้อนี้ ล้วนแต่เป็นสัตวท่ี์มีอายุไม่แน่นอนท้ังนั้น แล้ว แต่
บุญท ำกรรมแต่ง 
 ๗. เทวดาชั้นจาตมุมหาราชิกาภูม ิ(เว้นเทวดำชั้นต่ ำที่กล่ำวในข้อ ๖) มีอำยุ ๕๐๐ ปีทิพย์ 
เทียบกับปีในมนุษย์ก็เท่ำกับ ๙ ล้ำนปี คิดดังนี ้
๑ วันทิพย์ ชั้นจำตุมมหำรำชิกำ เท่ำกับ ๕๐ ปี 
มนุษย์ ๓๐ วันทิพย์ เป็น ๑ เดือนทิพย์ ๕๐x๓๐ = ๑,๕๐๐ ปีมนุษย์ 
๑๒ เดือนทิพย์ เป็น ๑ ปีทิพย์ ๑,๕๐๐x๑๒ = ๑๘,๐๐๐ ปี มนุษย์ 
ดังนั้น ๕๐๐ ปีทิพย์ จึงเท่ำกับ ๑๘,๐๐๐x๕๐๐ = ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปี มนุษย์ 
 ๘. เทวดาชั้นดาวดึงส์ มีอำยุ ๑,๐๐๐ ปีทิพย์ ช้ันนี้ ๑ วันทิพย์ เท่ำกับ ๑๐๐ ปีมนุษย์ 
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ดังนั้น ๑,๐๐๐ ปีทิพย์เท่ำกับ ๓๖ ล้ำนปีมนุษย์ 
 ๙. เทวดาชั้นยามา มีอำยุ ๒,๐๐๐ ปีทิพย์ ชั้นนี้ ๑ วันทิพย์ เท่ำกับ ๒๐๐ ปีมนุษย์ 
ดังนั้น ๒,๐๐๐ ปีทิพย์จึงเท่ำกับ ๑๔๔ ล้ำนปีมนุษย์ 
 ๑๐. เทวดาชั้นดุสิต มีอำยุ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ ชั้นนี้ ๑ วันทิพย์ เท่ำกับ ๔๐๐ ปี มนุษย์ 
ดังนั้น ๔,๐๐๐ ปีทิพย์จึงเท่ำกับ ๕๗๖ ล้ำนปีมนุษย์ 
 ๑๑. เทวดาชั้นนิมมานรตี มีอำยุ ๘,๐๐๐ ปีทิพย์ ในช้ันน้ี ๑ วันทิพย์ เท่ำกับ ๘๐๐ ปี มนุษย์ 
ดังนั้น ๘,๐๐๐ ปีทิพย์ จึงเท่ำกับ ๒,๓๐๔ ล้ำนปีมนุษย์ 
๑๒. เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอำยุ ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์ 
ในชั้นนี้ ๑ วันทิพย์ เท่ำกับ ๑,๖๐๐ ปีมนุษย์ ดังนั้น 
๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์จึงเท่ำกับ ๙,๒๑๖ ล้ำนปีมนุษย์ 
 ๑๓. อายุของพรหมนั้น นับเป็นมหากัปป์ ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ยำวนำนจน เหลือที่จะคณำ
นับ แต่ก็มีหลักเกณฑ์ที่ควรจะทรำบพอเป็นเค้ำไว้ดังนี้ 
กัปป ์ถือเกณฑ์อำยุขัยของมนุษย์ ซ่ึงเรียกว่ำ อำยุกัปป์ เหตุนั้นอำยุของมนุษย์ สมัยหน่ึง ๆ นั้น 
จึงเรียกว่ำ กัปป์ บำงทีก็เรียก กัลป์ 
อันตรกัปป ์ถือเกณฑ์ของอำยุมนุษย์ตั้งแต่สมัยท่ีอำยุยืนท่ีสุด คือ อสงขัยปี แล้วลดน้อยลงมำ
ตำมล ำดับจนถึงอำยุกัปป์ ๑๐ ปี แล้วกลับค่อย ๆ ขึ้นไปอีกจนถึง อสงขัยปี นับจำกอสงขัยปีลง
มำจนถึง ๑๐ ปี แล้วนับจำก ๑๐ ปีขึ้นไปจนถึง อสงขัยปี ลงเที่ยวหนึ่ง และขึ้นอีกเท่ียวหน่ึง 
เช่นน้ีแหละ เรียกว่ำ ๑ อันตรกัปป์ครบ ๖๔ อันตรกัปป์ นับเป็น ๑ อสงขัยกัปป์ 
ครบ ๔ อสงขัยกัปป์ จึงเป็น ๑ มหำกัปป์ 
 ๑๔. อายุของรูปพรหมในปฐมฌานภูมิ ๓ น้ัน ปำริสัชชำพรหม อำยุ ๑ ใน ๓ มหำกัปป์ 
ปุโรหิตพรหม อำยุกึ่งมหำกัปป์ มหำพรหมำ มีอำยุ ๑ มหำกัปป์ 
๑๕. อายุของรูปพรหมในทุติยฌานภูมิ ๓ นั้น ปริตตำภำพรหม อำยุ ๒ มหำกัปป์ 
อัปปมำณำภำพรหม อำยุ ๔ มหำกัปป์ อำภัสรำพรหม อำยุ ๘ มหำกัปป์ 
๑๖. อายุของรูปพรหมในตติยฌานภูมิ ๓ นั้น ปริตตสุภำพรหมอำยุ ๑๖ มหำกัปป์ 
อัปปมำณสุภำพรหม อำยุ ๓๒ มหำกัปป์ สุภกิณหำพรหม อำยุ ๖๔ มหำกัปป์ 
๑๗. อายุของรูปพรหมในจตุตถฌานภูมิ เฉพำะเวหัปผลำพรหม 

และอสัญญ สัตตพรหม มีอำยุ ๕๐๐ มหำกัปป์ เท่ำกันท้ัง ๒ ภูมิ 
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๑๘. อายุของพรหมอริยในสุทธาวาสภูมิ คือ  
อวิหำ ๑,๐๐๐ มหำกัปป์ 
อตัปปำ ๒,๐๐๐ มหำกัปป์ 
สุทัสสำ ๔,๐๐๐ มหำกัปป์ 
สุทัสสี ๘,๐๐๐ มหำกัปป์ 
อกนิฏฐำ ๑๖,๐๐๐ มหำกัปป์ 
 ๑๙. อายุของอรูปพรหม คือ 
อากาสานัญจายตนพรหม ๒๐,๐๐๐ มหำกัปป์ 
วิญญาณัญจายตนพรหม ๔๐,๐๐๐ มหำกัปป์ 
อากิญจัญญายตนพรหม ๖๐,๐๐๐ มหำกัปป์ 
เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ๘๔,๐๐๐ มหำกัปป์ 

ปฏิสนธิ ภวังค จตุิ เป็นจิตเดียวกัน 

 ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต มีวิสยะ (อำรมณ์) อันเดียวกัน และย่อมเป็น อย่ำงเดียวกัน
ในชำติหน่ึง ๆ โดยแท้หมำยควำมว่ำ ในภพในชำติเดียวกัน บุคคลใดปฏิสนธิมำด้วยจิตดวงใด 
มี อำรมณ์อะไร ภวังคจิตของบุคคล ผู้นั้นก็เป็นจิตดวงนั้น มีอำรมณ์อย่ำงนั้น ตลอดจน จุติจิต
ของผู้นั้นก็เป็นจิตดวงเดียวกัน มีอำรมณ์อย่ำงเดียวกันกับปฏิสนธิจิตนั่นเอง ไม่ผิดไม่แปลกกัน
เลย เหมือนกันโดยภูมิ โดยชำติ โดยสัมปยุตต โดยเวทนำ โดยสังขำร ด้วยประกำรทั้งปวง 

หมวดที่ ๓ กัมมจตกุะ 
เจตนา คือ ควำมตั้งใจกระท ำท่ีเกี่ยวด้วย กำย วำจำ ใจ ทั้ง ทำงดีและทำงช่ัว น่ันแหละเป็น
ตัวกรรม และเจตนำที่เป็นกรรม ก็หมำยเฉพำะแต่ กรรมในวัฏฏะ อันได้แก่ เจตนาใน 
อกุสลจิต ๑๒ และในโลกียกุสลจิต ๑๗ รวม เจตนา ๒๙ จัดเป็นกรรม ๒๙ เท่ำนั้นเอง 
เว้นเจตนำในโลกุตตรกุสล ๔ คือ เจตนำ ในมัคคจิต ๔ ที่เว้น เพรำะเจตนำในมัคคกรรม ๔ เป็น
กรรมท่ีตัดวัฏฏะ ตัดควำมเวียน ว่ำยตำยเกิดจึงเหลือกรรมในวัฏฏะ  
 กรรมจตุกะนี้ ท่านจัดเป็น ๔ พวก คือ 
ก. ชนกาทิกิจจ กิจกำรงำนของกรรม มีชนกกรรม เป็นต้น 
ข. ปากทาน ล ำดับกำรให้ผลของกรรม 
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ค. ปากกาล ก ำหนดเวลำให้ผลของกรรม 
ง. ปากฐาน ฐำนที่ให้เกิดผลของกรรม 

หมวดที่ ๓ กัมมจตกุะ 

ก. ชนกาทกิิจจ 

กิจการงานของกรรม หรือหน้ำท่ีของกรรมที่จะต้องกระท ำอันเรียกว่ำ ชนกำทิ กิจจนั้น 
มี ๔ อย่ำง คือ  
(๑) ชนกกรรม กรรมที่ท ำให้เกิด 
(๒) อุปถัมภกกรรม กรรมอุดหนุน หรือส่งเสริม 
(๓) อุปปีฬกกรรม กรรมที่เบียดเบียน 
(๔) อุปฆำตกกรรม กรรมที่ตัดรอน 

๑. ชนกกรรม 

ชนกกรรม เป็นกรรมท่ีมีหน้ำที่ท ำให้เกิดซึ่งวิบำกจิต และกัมมชรูป ท้ังในปฏิสนธิกาล 
และ ปวตัติกาล  
ก. ท าให้วิบากเกิด และกัมมชรูปเกิดในปฏิสนธิกาล ก็ได้แก่ ท ำให้เกิดเป็น สัตว์ดิรัจฉำน 
เป็นมนุษย์ เป็นเทวดำเป็นต้นชนกกรรมที่น ำปฏิสนธิน้ี ส่วนมำก ต้องเป็นกรรมท่ี ครบ
องค ์กล่ำวคือ ถ้ำเป็นอกุสลกรรมก็ต้องครบองค์แห่งกัมมบถ ถ้ำเป็นกุสลกรรมก็ต้องครบองค์
ของเจตนำ 
ข. ท าให้วิบากจิต และกัมมชรูปเกิดในปวัตติกาล ก็ได้แก่ ท ำให้เกิดตำ หู จมูก และอวัยวะ
น้อยใหญ่ ตลอดจนกำรให้เห็น กำรได้ยิน เป็นต้น กรรมท่ีน ำให้ เกิดในปวัตติกำลนี้ จะเป็นกรรม
ที่ครบองค์แห่งกัมมบถหรือไม่ก็ตำม ย่อมให้ผลได้ ท้ังนั้น วิมำน อันเป็นที่อยู่ของเทวดำ ของ
พรหม หรือไฟและเครื่องทรมำนพวก สัตว์นรก ก็จัดเป็นกัมมปัจจยอุตุชรูป ที่เกิดจำกชนกกรรม
ด้วยเหมือนกัน ชนกกรรมที่ท ำให้เกิดวิบำกจิต และกัมมชรูปนี้ ได้แก่ อกุสลกรรม ๑๒ และ โลกีย
กุสลกรรม ๑๗ 

๒. อุปถัมภกกรรม 

อุปถัมภกกรรม ค ำบำลีว่ำ อุปัตถัมภกกัมม เป็นกรรมท่ีมีหน้ำท่ีอุดหนุน หรือ ส่งเสริม
กุสลกรรม และอกุสลกรรมกำรอุดหนุน ส่งเสริมนั้น อุดหนุนส่งเสริมทั้งในทำงดี และทำงชั่ว 
กล่ำวคือ ในทำงดีก็ส่งเสริมให้กุสลกรรมส่งผลให้ดยีิ่งขึ้น ในทำงชั่วก็ส่งเสริมให้อกุสลกรรม 
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ส่งผลให้เลวร้ำยต่ ำทรำมมำกลงอุปถัมภกกรรมนี้ มีอัตถำธิบำยอย่ำงพิศดำรมำกมำย แต่พอ
สรุปได้เป็น ๓ ประกำร คือ 

 (ก) ช่วยอุดหนุนส่งเสริมชนกกรรมท่ียังไม่มีโอกำสให้ผล ให้มีโอกำสส่งผล 
(ข) ช่วยอุดหนุนส่งเสริมชนกกรรมท่ีก ำลังให้ผลอยู่นั้น ให้มีก ำลังในกำรให้ ผลนั้นยิ่งขึ้น 
(ค) ช่วยอุดหนุนรูปนำมที่เป็นวิบำกของชนกกรรมให้เจริญ และตั้งอยู่ได้นำน 
 อุปถัมภกกรรมที่มีหน้ำท่ีอุดหนุนส่งเสริมนี้ ได้แก่ อกุสลกรรม ๑๒ และ มหำกุสลกรรม ๘ 
เท่ำนั้นส ำหรับมหัคคตกุสลกรรม ๙ นั้น มีหน้ำท่ีเป็นชนกกรรมน ำให้ปฏิสนธิเป็น พรหม บุคคล
ในพรหมภูมิแต่อย่ำงเดียวเท่ำนั้น ไม่มีหน้ำที่อุปถัมภ์ คือ อุดหนุน ส่งเสริมกรรมอื่น ๆ แต่อย่ำง
ใดเลย เมื่อมหัคคตกุสลกรรม ๙ ไม่มีโอกำสได้ส่งผลให้ปฏิสนธิแล้ว ก็เป็นอโหสิกรรมไป ไม่มี
ฐำนะที่จะเป็นอุปถัมภกกรรมได้ 

๓. อุปปีฬกกรรม 

อุปปีฬกกรรม เป็นกรรมที่มีหน้ำที่เบียดเบียนกรรมอื่น ๆ และรูปนำมที่เกิด จำกกรรม
อื่น ๆ น้ัน มีควำมหมำยเป็น ๒ นัย คือ 
๑. เป็นกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่น ๆ ท่ีมีสภาพตรงข้ามกับตน มชีื่อ เรียกว่ำ 
กัมมันตรอุปปีฬก 
๒. เป็นกรรมท่ีเบียดเบียนรูปนามท่ีเกิดจากชนกกรรมน้ัน ๆ มีชื่อเรียกว่ำ กัมมนิพพัตต
ขันธสันตำนอุปปีฬก 
การเบียดเบียนน้ี เมื่อสรุปแล้ว ก็มี ๓ ประการ คือ 
(ก) เบียดเบียน ขัดขวำงชนกกรรม เพ่ือไม่ให้มีโอกำสได้ส่งผล 
(ข) เบียดเบียนชนกกรรมที่มีโอกำสส่งผลอยู่แล้ว ให้มีก ำลังลดน้อยถอยลง ได้ผลไม่เต็มที่ 
(ค) เบียดเบียน ผลที่ได้รับอยู่ คือ รูปนำมท่ีเกิดจำกชนกกรรมน้ันให้เสื่อม ถอย ไม่ให้เจริญต่อไป 
หรือไม่ให้ตั้งอยู่ได้นำน 

 อุปปีฬกกรรมน้ีก็ได้แก่อุปถัมภกกรรมนั่นเอง คืออกุสลกรรมอุดหนุนส่งเสริม อกุสลกรรม
ให้มีก ำลังกล้ำแข็งขึ้นเพียงใด ก็ย่อมเป็นกำรเบียดเบียนกุสลกรรม (อัน มีสภำพตรงกันข้ำมกับ 
อกุสลกรรม) นั้น ให้กุสลกรรมมีก ำลังลดน้อยถอยลงเพียงนั้น กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ อกุสลกรรม
อุปถัมภ์อกุสลกรรมให้ได้ส่งผล ก็เป็นกำรเบียด เบียนขัดขวำงไม่ให้กุสลกรรมได้โอกำสส่งผลไป
ในตัว ดังนั้น องค์ธรรมของอุปปีฬก กรรม จึงได้แก่ อกุสลกรรม ๑๒ และ มหำกุสลกรรม ๘ 
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เหมือนกับของอุปถัมภก กรรม ส ำหรับมหัคคตกุสลกรรม ๙ เป็นกรรมท่ีไม่นับว่ำเป็นอุปปีฬก
กรรม ไม่นับว่ำ เป็นกรรมที่เบียดเบียนขัดขวำงอกุสลกรรม แต่จัดเป็นกรรมตัดรอนอกุสลกรรม 
คือ จัดเป็นอุปฆำตกกรรมเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่เบียดเบียนกีดกัน แต่ข่มไว้จนอยู่มือ 

๔. อุปฆาตกกรรม 

อุปฆาตกกรรม เป็นกรรมที่มีหน้ำที่ตัดรอนกรรมอ่ืน ๆ และวิบำกของกรรม อื่นน้ันให้
สิ้นลง เป็นกำรตัดให้ขำดสะบั้นไปเลยกำรตัดรอนของอุปฆำตกกรรม เมื่อสรุปแล้วก็มี ๔ 
ประกำร คือ 
(ก) กุสลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกุสลชนกกรรม และรูปนามท่ีเป็นกุสลวิบาก เช่น ผู้
เจริญสมถภำวนำจนถึงรูปำวจรปัญจมฌำนกุสล เมื่อตำยไปก็ไปบังเกิดเป็น จตุตถฌำนพรหม
ตัดรอนไม่ให้ปฐมฌำน ทุติยฌำน ตติยฌำนจตุตถฌำน มีโอกำสให้ ผล เป็นต้น 
(ข) กุสลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุสลชนกกรรม และรูปนามท่ีเป็นอกุสล วิบาก เช่น 
พระองคุลิมำล ฆ่ำคนเป็นจ ำนวนมำกมำย น่ำที่จะต้องตกนรกแน่นอน แต่เมื่อได้กลับใจมำ
เจริญภำวนำจนถึงอรหัตตมัคค อรหัตตผลด้วยอ ำนำจเพียงโสดำปัตติมัคคจิตก็เป็นกุสลอุป
ฆำตกกรรม ตัดรอนอกุสลชนกกรรมเหล่ำนั้นได้หมดสิ้น ไม่ให้มีโอกำสได้ส่งผลให้ไปตกนรกได้
ตลอดไปเลย เป็นต้น 
(ค) อกุสลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนอกุสลกรรมชนกกรรม และรูปนามท่ีเป็น อกุสลวิบาก 
ตัวอย่ำงเช่น เกิดเป็นสุนัข ซ่ึงเป็นอกุสลวิบำกแล้วยังกลับมำถูกรถทับ ตำยอีก กำรถูกรถทับก็
เป็นอกุสลกรรมที่ตำมมำทัน โดยท ำหน้ำที่เป็นอุปฆำตกกรรม ท ำให้รูปนำมขำดสะบั้นไปเลย 
(ง) อกสุลอุปฆาตกกรรม ตัดรอนกุสลชนกกรรม และรูปนามท่ีเป็นกุสล วิบาก เช่น พระ
เทวทัตเป็นผู้ที่ได้ฌำนอภิญญำ แต่ต่อมำได้กระท ำโลหิตุปปำท และ สังฆเภทกกรรมอีกด้วยอัน
เป็นอนันตริยกรรม ดังนั้นอนันตริยกรรม จึงเป็นอุปฆำตก กรรมตัดรอนมหัคคตกุสลกรรมเสีย
สิ้นเชิง จนต้องไปเกิดในนรก ดังนี้เป็นต้น  
 อุปฆำตกกรรม อันมีหน้ำที่ตัดรอนกรรมอ่ืน ๆ ให้ขำดสะบั้นไปนั้น ก็ได้แก่ อกุสลกรรม 
๑๒ และ กุสลกรรมท้ัง ๒๑ 
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หมวดที่ ๓ กัมมจตกุะ  

ข. ปากทาน 

ล ำดับกำรให้ผลของกรรมเรียกว่ำ ปำกทำน อันมำจำก ค ำเต็มว่ำ ปำกทำน ปริยำย ปำก
(ปฏิสนธิ) + ทำน (กำรให้) + ปริยำย(ล ำดับหรือวำระ) มีควำมหมำย ว่ำ กรรมที่ให้ผลปฏิสนธิ
ตำมล ำดับ กล่ำวเฉพำะกำรให้ผลในชำติที่ ๒ คือ ชำติที่ต่อ จำกปัจจุบันชำตินี้ เพียงชำติเดียว
เท่ำนั้นปำกทำน คือ ล ำดับกำรให้ผลของกรรมนั้น มี ๔ อย่ำง ได้แก่ 
(๑) ครุกรรม กรรมหนัก 
(๒) อาสันนกรรม กรรมท่ีกระท ำใกล้ตำย 
(๓) อาจิณณกรรม กรรมท่ีกระท ำเสมอเป็นเนืองนิจ 
(๔) กฏัตตากรรม กรรมเล็กน้อย 

๑. ครุกรรม 

 ครุกรรม คือ กรรมท่ีหนัก มีควำมหมำยว่ำ เป็นกรรมที่แรง เป็นกรรมที่มี ก ำลังมำก ต้อง
ส่งให้ได้รับผลก่อนกรรมอ่ืน ๆ ทั้งนั้น กล่ำวคือ ถ้ำเป็นฝ่ำยกุสล ก็มี ผลำนิสงส์(ผลด)ี ให้คุณ
หนักมำก เป็นฝ่ำยอกุสลก็มีอำทีนพะ (ผลชั่ว) ให้โทษหนัก มำก ถึงกับกรรมอื่น ๆ ไม่สำมำรถที่
จะตัดขัดขวำง หรือยับยั้งได้ ครุกรรมเป็นต้อง ให้ผลก่อนกรรมอื่น ๆ และให้ผลในชำติที่ ๒ 
แน่นอนกรรมท่ีจัดเป็นครุกรรมนี้ มีทั้งท่ีเป็นอกุสลครุกรรม และกุสลครุกรรม คือ  
(ก) ทิฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ ที่เกิดขึ้นด้วยอ ำนำจ นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม อันมีอยู่ ๓ คือ  

๑. นัตถิกทิฏฐิ เห็นว่ำท ำอะไรก็ตำม ผลที่ได้รับย่อมไม่มี(ไม่เชื่อผล) ๑, 
๒. อเหตุกทิฏฐ ิเห็นว่ำ สัตว์ทั้งหลำยที่ก ำลังเป็นไปอยู่นั้น ไม่ได้อำศัยเนื่องกันมำจำก 
เหตุอย่ำงใด (ไม่เช่ือเหตุ)  
๓. อกริยทิฏฐิ เห็นว่ำกำรกระท ำต่ำง ๆ ของสัตว์ ท้ังหลำยน้ัน ไม่เป็นบุญเป็นบำปอย่ำง
ใดเลย (ไม่เช่ือทั้งเหตุทั้งผล)  

(ข) โทสมลูจิต ๒ ที่เป็น ปัญจานันตริยกรรม คือฆ่ำบิดำ ฆ่ำมำรดำ ฆ่ำ พระอรหันต์ ท ำให้
พระพุทธเจ้ำถึงกับห้อพระโลหิตและสังฆเภท สังฆเภทกกรรม หนักกว่ำเพื่อน สมมุติว่ำมี
ผู้ท ำปัญจำนันตริยกรรมครบ ๕ อย่ำงสังฆเภทกกรรม จะเป็นผู้ส่งผลแก่ผู้น้ัน ส่วนกรรมท่ีเหลือ
อีก ๔ ก็ท ำหน้ำที่สนับสนุนในกำรให้ผล ของสังฆเภทกกรรม 
(ค) มหัคคตกุสลกรรม ๙ ฌำนท่ีสูงมีคุณธรรมมำกกว่ำฌำนต่ ำ ฌำนสูงจึงให้ ผล เมื่อฌำนสูง
ให้ผลแล้ว ฌำนท่ีต่ ำก็หมดโอกำสที่จะให้ผล กลำยเป็นอโหสิกรรมไป ไม่มีหน้ำท่ีแม้แต่จะ
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อุดหนุนส่งเสริมฌำนท่ีสูงกว่ำให้ผลนั้น ดังที่ได้กล่ำวแล้วในตอน อุปถัมภกกรรม 
อนึ่ง โลกุตตรกุสลกรรม ๔ นั้น ก็เป็นครุกรรมเหมือนกัน แต่ไม่กล่ำวในที่น้ี ด้วย เพรำะว่ำในที่น้ี
กล่ำวเฉพำะกรรมที่ส่งผลให้เกิดในชำติที่ ๒ เท่ำน้ัน โลกุตตร กุสลกรรมไม่มีหน้ำท่ีให้เกิด มี
หน้ำที่แต่จะท ำลำยกำรเกิดตำมควรแก่ก ำลังของตน 

๒. อาสันนกรรม 

 อาสันนกรรม คือ กรรมที่ได้กระท ำในเวลำใกล้จะตำย กระชั้นชิดกับเวลำตำย 
หมำยควำมว่ำ ในเวลำใกล้ตำยได้กระท ำสิ่งที่ดีสิ่งทีช่ั่ว หรือแม้แต่ระลึกถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่ช่ัว ก็
เรียกว่ำ เป็นอำสันนกรรม มีอ ำนำจส่งให้ได้รับผลได้ทั้งน้ัน กุสลอำสันนกรรม มีอ ำนำจส่งให้
ได้รับผลที่เป็นสุคติ อกุสลอำสันนกรรมก็มี อ ำนำจส่งให้ได้รับผลที่เป็นทุคคติ อำสันนกรรมน้ี จะ
ส่งให้ได้รับผลก่อนตำยกต็่อเมื่อไม่มีครุกรรม หมำยควำมว่ำ บุคคลใดไม่เคยได้กระท ำครุกรรม 
มีแต่อำสันนกรรมน้ี อำสันนกรรมก็ให้ผลก่อน อำจิณณกรรม และกฏัตตำกรรม อำสันนกรรม 
ได้แก่ อกุสลกรรม ๑๒ (เว้นนิยตมิจฉำทิฏฐิ และปัญจำ นันตริยกรรม) และ มหำกุสลกรรม ๘ 
ส ำหรับมหัคคตกุสลกรรม ๙ ไม่จัดเข้ำเป็นอำสันนกรรม เพรำะเป็นครุกรรม แต่ฝ่ำยเดียว 

๓. อาจิณณกรรม 

 อาจิณณกรรม คือ กรรมที่กระท ำเสมอเป็นเนืองนิจ เป็นกำรสั่งสมไว้บ่อย ๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรกระท ำทำงกำย ทำงวำจำ หรือแม้แต่ครุ่นคิดทำงใจ ทั้งทำงที่เป็น กุสล และอกุสล 
ตลอดจนกำรกระท ำเหล่ำนั้นจะเป็นอำชีพหรือไม่ก็ตำม ถ้ำได้ท ำอยู่ เนือง ๆ แล้ว ก็นับว่ำเป็น
อำจิณณกรรมทั้งน้ันอำจิณณกรรมน้ี ตำมปกติก็ให้ผลในปวัตติกำล เว้นแต่เมื่อบุคคลผู้ใกล้จะ
ตำย ไม่เคยได้กระท ำครุกรรม และไม่มีอำสันนกรรมแล้วอำจิณณกรรมนี้จึงจะส่งให้ได้รับ ผลใน
ชำติที่ ๒ ไปเกิดเป็นเทวดำ มนุษย์ หรืออบำยสัตว์ ตำมควรแก่กรรมของตน กรรมท่ีท ำเสมอ ๆ 
คืออำจิณณกรรมน้ี ก็ได้แก่อกุสลกรรม ๑๒ และมหำกุสล กรรม ๘ เท่ำน้ัน 

๔. กฏัตตากรรม 

 กฏัตตากรรม คือ กรรมเล็กน้อย มีควำมหมำยถึงกรรม ๒ ประกำร คือ  
ประการท่ี ๑ หมำยถึง กรรมท่ีกระท ำในภพนี้ แต่ว่ำกำรกระท ำอกุสลกรรม นั้นไม่ครบองค์แห่ง
กัมมบถ หรือกุสลกรรมน้ันไม่ครบองค์แห่งเจตนำ จึงไม่เข้ำถึงซึ่ง ควำมเป็นครุกรรม อำสันน 
กรรม หรืออำจิณณกรรมอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด 
ประการท่ี ๒ หมำยถึง กรรมท่ีได้กระท ำมำแล้วในภพก่อน ๆ ซึ่งได้แก่ อปรำปริยเวทนียกรรม 
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อันคอยติดตำมจะส่งให้ผลเกิดอยู่เมื่อกรรมทั้ง ๓ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น คือ ครุกรรม อำสันน 
กรรม อำจิณณ กรรมไม่มีที่จะให้ผลแล้ว ก็กฏัตตำกรรมนี้แหละจึงจะเป็นผู้ให้ผลปฏิสนธิเป็น
เทวดำ มนุษย์ หรอือบำยสัตว์ ตำมกรรมของตน สตัว์ทั้งหลำยที่จะไม่มีกฏัตตำกรรมนั้นหำไม่ได้
เลย อย่ำงไรเสียก็จะต้องมีเป็นแน่ กฏัตตำกรรมก็ได้แก่อกุสลกรรม ๑๒ มหำกุสลกรรม ๘ 

หมวดที่ ๓ กัมมจตกุะ  

ค. ปากกาล 

 ปากกาล ก ำหนดเวลำให้ผลของกรรม หมำยควำมว่ำกรรมต่ำง ๆ ที่ได้กระท ำ นั้นจะ
สนองผลให้เมื่อใด จะเป็นในชำตินี้ ชำติหน้ำ หรือชำติต่อ ๆ ไป ครำวหรือ วำระที่กรรมจะให้ผล
นั้น จ ำแนกเป็น ๔ อย่ำง คือ 

 (๑) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม สนองผลในชำติปัจจุบัน 
(๒) อุปปัชชเวทนียกรรม สนองผลในชำติที่ ๒ 
(๓) อปราปริยเวทนียกรรม สนองผลในชำติที่ ๓ เป็นต้นไป 
(๔) อโหสิกรรม เป็นกรรมที่ไม่สนองผล 

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 

    ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม เป็นกรรมที่สนองผลในปัจจุบันชำติ ค ำว่ำทิฏฐธรรม หมำยควำม
ว่ำ ผลที่ได้ประจักษ์แก่ตน เวทนีย แปลว่ำ กำรเสวยต่อผลนั้น รวม หมำยควำมว่ำ ได้เสวยผลที่
ประจักษ์แก่ตนในภพนี้ชำตินี้ กำรได้เสวยผลของกรรมประจักษ์แก่ตนในภพนี้ในชำติปัจจุบันน้ี 
ก็คือ กรรม ที่ได้กระท ำในภพนี้น่ันแหละให้ผลในปวัตติกำลในชำตินี้นั่นเอง ไม่ติดตำมข้ำมภพ 
ข้ำมชำติไปให้ผลในชำติที่ ๒ หรือชำติต่อ ๆ ไปได้อีก เมื่อได้กระท ำกรรมลงไปแล้ว และได้ผล
ภำยใน ๗ วัน เรียกว่ำ ปริปักกทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม แต่ถ้ำได้ผลภำยหลัง ๗ วันไปแล้วเรียกว่ำ 
อปริปักกทิฏฐธรรม เวทนียกรรม ตัวอย่ำงเช่น มหำทุคคตะได้ถวำยภัตตำหำรแก่พระกัสสป
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ และ นำยปุณณะกับภริยำซ่ึงเป็นคนยำกจน ได้ถวำยภัตตำหำรแก่พระสำรี
บุตร ต่ำงก็ ร่ ำรวย เป็นเศรษฐีภำยใน ๗ วัน พระเทวทัตที่กระท ำโล  หิตุปบำท กระท ำสังฆเภท
กกรรมก็ดี นันทมำนพที่ ท ำลำยพระอุบลวัณณำเถรีผู้เป็นพระอรหันต์ก็ดี โกกำลิกพรำหมณ์ที่
บริภำษพระอัคร สำวกทั้ง ๒ ก็ดีต่ำงก็ถูกธรณีสูบ เหล่ำน้ีล้วนแต่เป็น  ปริปักกทิฏฐธรรมเวทนีย  
กรรม ทั้งน้ันส่วนอปริปักกทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นทำงกุสลก็ได้รับผลคือ เกยีรติคุณแพร่ 
หลำยมีบุญญำภินิหำรและได้รับควำมยกย่องสรรเสริญ ในทำงอกุสลก็ตรงกันข้ำม 
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 อนึ่ง ในธรรมบทอรรถกถำแสดงว่ำ ท่ีจะได้รับผลสนองเป็นปริปักกทิฏฐธรรม เวทนีย 
กรรมน้ัน ต้องถึงพร้อมด้วยสัมปทาทั้ง ๔ คือ 

๑. เจตนาสัมปทา มีเจตนำอันแรงกล้ำยิ่งในกำรท ำกุสลนั้น  
๒. ปัจจยสัมปทา ปัจจัยที่ท ำกุสลนั้นได้มำด้วยควำมบริสุทธิ์ 
๓. วัตถุสัมปทา บุคคลที่รับทำนน้ันเป็นพระอนำคำมีหรือพระอรหันต์ 
๔. คุณติเรกสัมปทา พระอนำคำมี หรือพระอรหันต์ที่รับทำนนั้น ถึงพร้อม ด้วยคุณอันพิเศษ 
คือ เพ่ิงออกจำกนิโรธสมำบัติกำรได้รับผลในชำตินี้ ที่เรียกว่ำ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมน้ี ด้วย
อ ำนำจของ เจตนำในกุสลชวนกรรม หรือกุสลชวนกรรมดวงที่ ๑ ในชวนะ ๗ ดวง ของแต่ละ วิถี 
แต่ว่ำถ้ำเจตนำกรรมในชวนะดวงที่ ๑ ไม่มีโอกำสให้ผลแล้ว ก็เป็นอโหสิกรรม แต่เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของเจตนำกรรมในชวนะ ดวงที่ ๗ จะให้ผลในชำติที่ ๒ หรือ เป็นหน้ำที่ของเจตนำกรรม
ในชวนะดวงที่ ๒ ถึงดวงที่ ๖ จะให้ผลในชำติที่ ๓ เป็นต้นไป ซ่ึงมีชื่อเรียกอย่ำงอื่น ดังจะกล่ำว
ต่อไป 

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม 

 อุปปัชชเวทนียกรรม เป็นกรรมท่ีสนองผลในชำติที่ ๒ ค ำว่ำ อุปปัชช หมำยควำมว่ำ 
ในชำติที่ ๒ เวทนีย แปลว่ำ กำรเสวยต่อผลนั้น รวมมีควำมหมำย ว่ำ ได้เสวยต่อผลนั้นในชำติที่ 
๒ (นับจำกปัจจุบันชำตินี้เป็นชำติที่ ๑)เมื่อชำตินี้ได้กระท ำกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็น
กุสลกรรม หรืออกุสล กรรมลงไปแล้ว และเจตนำกรรมในชวนะดวงที่ ๑ ก็ไม่มีโอกำสที่จะให้ผล
ใน ปวัตติกำลในชำตินี้ด้วย จึงเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของเจตนำกรรมในชวนะดวงที่ ๗ ที่จะ ส่งผลให้
ได้รับในชำติที่ ๒ ทั้งในปฏิสนธิกำล และในปวัตตกิำลด้วย ในปฏิสนธิกำล ก็ให้ไปเกิดเป็นสุคติ
บุคคล หรือทุคคติบคุคลในปวัตติกำล (ในชำติที่ ๒ นั้น) ก็ได้ ให้เสวยสุข หรือทุกข์ ตำมควรแก่
กรรมท่ีได้กระท ำนั้น 

๓. อปราปริยเวทนียกรรม 

    อปรำปริยเวทนียกรรมเป็นกรรมท่ีสนองผลในชำติที่ ๓ เป็นต้นไปค ำว่ำ อปรา
ปริย หมำยควำมว่ำภพอื่นชำติอื่นเวทนีย แปลว่ำ กำรเสวยต่อผลนั้น รวมควำมว่ำ ได้เสวยต่อ
ผลนั้นในภพอื่น ๆ ชำติอื่น ๆ คือไม่ใช่ชำตินี้ และไม่ใช่ ชำติที่ ๒ เมื่อชำตินี้ได้กระท ำกุสลกรรม 
หรืออกุสลกรรมลงไปแล้ว อ ำนำจของเจตนำ กรรมนั้น ในชวนะดวงที่ ๑ ไม่มีโอกำสให้ผลใน 
ปวัตติกำลในชำตินี้ท้ังเจตนำกรรม ในชวนะดวงที่ ๗ ก็ไม่มีโอกำสให้ผลในชำติที่ ๒ ด้วย แล้ว
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เจตนำกรรมในชวนะ ดวงที่ ๒ ถึงดวงที่ ๖ ย่อมมีอ ำนำจติดตำมจ้องคอยหำโอกำสให้ผลในชำติ
ที่ ๓ และ ชำติต่อ ๆ ไป จนกว่ำผู้น้ันจะเข้ำสู่พระนิพพำน ชวนะดวงที่ ๒ ถึงดวงที่ ๖ รวมชวนะ ๕ 
ดวง แต่ละวิถีนี้ ถ้ำดวงใด ดวงหน่ึงให้ผลปฏิสนธิไปแล้ว เหลือชวนะอีก ๔ ดวงในวิถีเดียวกันน้ัน 
จะให้ ปฏิสนธิอีก ๔ ภพ ๔ ชำตินั้นไม่ได้ แต่ว่ำมีอ ำนำจให้ผลในปวัตติกำลในชำตินั้นได้ 
กล่ำวคือ ในชวนะ ๕ ดวง ในวิถีหนึ่งน้ันให้ผลเป็นปฏิสนธิได้ดวงเดียว จะเป็น ดวงหนึ่งดวงใดก็
ตำม ที่เหลืออีก ๔ ดวง ให้ผลในทำงสนับสนุนเบียดเบียน หรือตัด รอนปฏิสนธิสัตว์นั้นได้ 

๔. อโหสิกรรม 

 อโหสิกรรม เป็นกรรมท่ีไม่สนองผล ไม่ให้ผล เลิกให้ผล หมำยควำมว่ำเป็น กรรมที่ไม่
สามารถจะอ านวยผลได้เพราะ 
กรรมน้ันได้ให้ผลแล้ว 
กรรมน้ันไม่ก่อให้เกิดผล 
กรรมน้ันไม่มีผู้จะรับผล 
         เหล่ำนี้แหละ กรรมนั้นจึงได้ชื่อว่ำ อโหสิกรรม ดังที่ใน ปฏิสัมภิทามัคคบาล ีแสดงไว้ว่ำ 
(ก) อโหสิกมฺม  นาโหสกิมฺมวิปาโก ได้แก่กรรมท่ีได้ให้ผลแล้ว เช่น ได้ตก นรกไปแล้ว หรือได้
ไปเกิดในภูมิสวรรค์นั้น ๆ แล้ว กรรมนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไป ข้อนี้หมำยถึงอดีต 
 อนึ่ง กรรมอันเล็กน้อย ย่อมเข้ำกับกรรมใหญ่ได้ กรรมใหญ่ก็รับไปเสีย กรรม เล็กน้อย
นั้นก็เลิกให้ผลไม่ต้องให้ผล เช่น ได้ตติยฌำนกุสลกรรม ตติยฌำนวิบำก ก็เป็นผู้รับผล 
ปฐมฌำนกุสลกรรม ทุติยฌำนกุสลกรรม อันเป็นกรรมเล็กน้อยกว่ำ ก็เป็นอันไม่ต้องให้ผล จึง
เป็นอโหสิกรรมไป กล่ำวคือ ปฐมฌำนวิบำก ทุติยฌำน วิบำกก็ไม่ต้องเกิดขึ้น 
(ข) อโหสิกมมฺ  นตฺถิกมมฺวิปาโก ได้แก่ กรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดผล เช่น กิริยำ จิต แม้จะกระท ำสัก
เท่ำใดก็ตำม ก็เป็นกิริยำไปหมด ไม่เกิดวิบำก ไม่ก่อให้เกิดผลเลย จึงเป็นอโหสิกรรมไป ข้อนี้
หมำยถึงปัจจุบัน 
(ค) อโหสิกมฺม  นภวิสสฺติกมฺมวิปาโก ได้แก่ผลกรรมในชำติอนำคตไม่มีแล้ว เช่น องคุลีมำล
ฆ่ำคนเป็นต้น ผลของกรรมที่ฆ่ำมนุษย์นั้นไม่ส่งผลได้ เพรำะต่อมำ ได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่มี
ภพ ไม่มีชำติ คือไม่ต้องเกิดอีกแล้ว กรรมนั้นก็ไม่มี ผู้รับสนอง จึงเป็นอโหสิกรรมไป ข้อนี้
หมำยถึงอนำคต 
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หมวดที่ ๓ กัมมจตกุะ  

ง. ปากฐาน 

ปากฐาน คือ ที่ตั้งแห่งวิบำกจิต อันเกิดจำกกุสลกรรม และอกุสลกรรม กำรแสดงปากฐาน
น้ี เป็นกำรแสดงตำมนัยแห่งพระอภิธรรมโดยตรง ซ่ึงจ ำแนกออก เป็น ๔ อย่ำง คือ 
(๑) ที่ตั้งแห่งวิบำกจิตอันเกิดจำก อกุสลกรรม 

(๒) ที่ตั้งแห่งวิบำกจิตอันเกิดจำก กามาวจรกุสลกรรม 
(๓) ที่ตั้งแห่งวิบำกจิตอันเกิดจำก รูปาวจรกุสลกรรม 

(๔) ที่ตั้งแห่งวิบำกจิตอันเกิดจำก อรูปาวจรกุสลกรรม 

 ก่อนที่จะแสดงฐำนที่ตั้งแห่งวิบำกจิต อันเกิดจำกกรรม ๔ อย่ำงดังกล่ำวน้ี จะได้แสดงถึง
กำรเกิดขึ้นของอกุสลกรรม และกุสลกรรมเหล่ำนี้เสียก่อน 

๑. การเกิดขึ้นของอกุสลกรรม 

 เมื่อกล่ำวโดย กรรมบถ ทำงของกำรกระท ำแล้วก็มี ๑๐ เรียกว่ำ อกุสล กรรมบถ ๑๐ 
หรือ ทุจริต ๑๐ อันได้แก่ 
๑. ปาณาติบาต กำรฆ่ำสัตว ์
๒. อทินนาทาน กำรลักทรัพย์ 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร กำรล่วงประเวณ ี
ทุจริต ๓ ประกำรนี้ย่อมเกิดทำงกำยทวำรเป็นกำยกรรม ๓ หรือกำยทุจริต ๓ 
๔. มุสาวาท พูดปด 
๕. ปิสุณาวาจา พูดส่อเสียด 
๖. ผรุสวาท พูดค ำหยำบ 
๗. สัมผัปปลาป พูดจำเพ้อเจ้อไร้สำระ 
ทุจริต ๔ ประกำรนี้ย่อมเกิดทำงวจีทวำร เป็นวจีกรรม ๔ หรือวจีทุจริต ๔  
๘. อภิชฌา เพ่งเล็งอยำกได้ของเขำ 
๙. พยาบาท คิดปองร้ำยเขำ 
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ มีควำมเห็นผิด 
ทุจริต ๓ ประกำรนี้ เกิดทำงมโนทวำร เป็นมโนกรรม ๓ หรือ มโนทุจริต ๓ 
อกุสลกรรมบถ ๑๐ หรือทุจริต ๑๐ อันได้แก่ กำยกรรม ๓ หรือกำยทุจริต ๓ วจีกรรม ๔ หรือวจี
ทุจริต ๔ และมโนกรรม ๓ หรือมโนทุจริต ๓ นี้ ส ำหรับ กำยทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ รวมเรียกว่ำ 
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ทุจริต ๗ นั้น ถ้ำหำกว่ำ กายปโยคและ วจีปโยคแล้ว ก็นับว่ำยังไม่ล่วงกรรมบถ ส่วนมโนทุจริต 
๓ นั้น เพียงแต่นึกแต่ คิดเท่ำนั้น ก็เป็นอันล่วงกรรมบถแล้ว กรรมใดที่ถึงกับล่วงกรรมบถ กรรม
นั้นสำมำรถส่งผลให้เป็นปฏิสนธิได้ แต่ว่ำ ถ้ำไม่ถึงกับล่วงกรรมบถ ก็เพียงแต่ให้ผลในปวัตติ
กำลเท่ำนั้น กระท ำอย่ำงไรจึงจะ นับว่ำล่วงกรรมบถนั้น ต้องพิจำรณำว่ำกำรกระท ำน้ันครบองค์
แห่งกรรมบถหรือไม่ องค์และปโยคของอกุสลกรรมบถ ๑๐ นั้น ดังนี้ 
๑. ปาณาติบาต มีองค์ ๕ 
๑. ปำโณ สัตว์นั้นมีชีวิต 
๒. ปำณสญฺญิตำ รู้ว่ำสัตว์นั้นมีชีวิต 
๓. วธกจิตฺต  จิตคิดจะฆ่ำ 
๔. อุปกฺกโม ท ำควำมเพียรเพ่ือฆ่ำ 
๕. เตน มรณ  สัตว์ตำยเพรำะควำมเพียรน้ัน 
ปโยค คือ ควำมเพียรพยำยำมในกำรกระท ำปำณำติบำตนั้น มี ๖ 
๑. สำหตฺถิกปโยค สังหำรด้วยตนเอง 
๒. อำณตฺติกปโยค ใช้ผู้อื่น หรือใช้วำจำสังหำร 
๓. นิสฺสคฺคิยปโยค ใช้อำวุธสังหำร 
๔. ถำวรปโยค สังหำรด้วยหลุมพลำง 
๕. วิชฺชำมยปโยค สังหำรด้วยวิชำคุณ ๖. อิทฺธิมยปโยค สังหำรด้วยฤทธิ 
๒. อทินนาทาน มีองค์ ๕  
๑. ปรปริคฺคหิต  ทรัพย์ของผู้อื่น 
๒. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตำ รู้ว่ำเป็นของผู้อื่น 
๓. เถยฺยจิตฺต  จิตคิดจะลัก 
๔. อุปกฺกโม เพียรเพ่ือลัก 
๕. เตน หรณ  ได้ทรัพย์มำส ำเร็จเพรำะควำมเพียรน้ัน 
ปโยคของอทินนำทำน มี ๖ 
๑. สำหตฺถิกปโยค ลักด้วยตนเอง 
๒. อำณตฺติกปโยค ใช้ผู้อื่นลัก 
๓. นิสฺสคฺคิยปโยค ลักโดยใช้อำวุธ 
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๔. ถำวรปโยค ลักโดยใช้เครื่องไม่ให้จ ำหน้ำได้ 
๕. วิชฺชำมยปโยค ลักโดยใช้วิชำคุณ เช่น สกดให้เจ้ำของหลับ 
๖. อิทฺธิมยปโยค ลักด้วยฤทธิ ด้วยเดช เช่น ด ำดินไปลัก 

๓. กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔  
๑. อคมนียวตฺถุ วัตถุที่ไม่ควรไป 
๒. ตสฺมึ เสวนจิตฺต  จิตคิดจะเสพ 
๓. เสวนปโยโค เพียรจะเสพ 
๔. มคฺเคนมคฺคปฏิปตฺติ อธิวำสน  พอใจท ำมัคคให้ล่วงมัคค 
ปโยคของกำเมสุมิจฉำจำร มีอย่ำงเดียว คือ สำหตฺถิกปโยค คือ กระท ำเอง ด้วยควำมเพียร
เพ่ือให้ได้เสพรสกำมคุณ 

๔. มุสาวาท มีองค์ ๔  
๑. อตถวตฺถุ เรื่องไม่จริง (วัตถุเทียม) 
๒. วิส วำทนจิตฺตำ จิตคิดจะมุสำ 
๓. ปโยโค ประกอบควำมเพียร 
๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชำนน  ผู้ฟังเช่ือตำมที่กล่ำวนั้น 
ปโยคของมุสำวำท มี ๓ 
๑. สำหตฺถิกปโยค กล่ำวเอง 
๒. อำณตฺติกปโยค ให้ผู้อื่นกล่ำว 
๓. ถำวรปโยค กล่ำวโดยลำยลักษณ์อักษร 
๕. ปิสุณาวาท มีองค์ ๔  
๑. ภินฺทิตพฺโพ มีหมู่คณะที่พึงแตกกัน 
๒. เภทปุเรกฺขำโร ปรำรถนำจะให้แตกกัน 
๓. ปโยโค เพียรพยำยำมให้แตกกัน 
๔. ตทตฺถวิชำนน  หมู่คณะนั้นปักใจเช่ือ 
ปโยคของปิสุณำวำทนี้มีอย่ำงเดียวเท่ำนั้นคือ สำหตฺถิกปโยค กล่ำวเอง ท ำเอง 
ที่ว่ำกล่ำวเอง หมำยถึง กล่ำววำจำเป็นวจีทวำร เรียกว่ำ วจีปโยค ส่วนท ำเอง หมำยถึง กำรใช้
กิริยำอำกำรบุ้ยใบ้ให้รู้ โดยไม่ต้องออกเสียงพูด น่ีเป็น กำยทวำร เรียกว่ำ กำยปโยค 
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๖. ผรุสวาท มีองค์ ๓  
๑. อกฺโกสิตพฺโพ มีผู้อื่นที่พึงด่ำ 
๒. กุปจิตฺต  มีจิตโกรธเคือง 
๓. อกโฺกสมำ กล่ำวค ำหยำบ ค ำบริภำษ 
ปโยค ของผรุสวำทน้ี มีอย่ำงเดียวเหมือนกัน คือ สำหตฺถิกปโยค กล่ำวเอง ท ำเอง เป็นได้ทั้งวจีป
โยค และกำยปโยค ท ำนองเดียวกับปิสุณำวำท 

๗. สัมผัปปลาป มีองค์ ๒  
๑. นิรตฺถกถำปุเรกฺขำรตำ มุ่งกล่ำวค ำที่ไร้แก่นสำร ไม่มีประโยชน์ 
๒. กถน  กล่ำวค ำที่ไม่มีประโยชน์นั้น 
ปโยคของสัมผัปปลำป ก็ท ำนองเดียวกันกับปิสุณำวำท และผรุสวำท ที่กล่ำว แล้วข้ำงต้น 

๘. อภิชฌา มีองค์ ๒  
๑. ปรภณฺฑ  ทรัพย์ของผู้อื่น 
๒. อตฺตโน ปริณำมน  มีควำมเพ่งเล็งให้ได้มำเป็นของตน 
ปโยคของอภิชฌำ คือ สำหตฺถิกปโยค คิดเอง นึกเอง 
๙. พยาบาท มีองค์ ๒  
๑. ปรสตฺโต มีสัตว์อื่นเพ่ือท ำลำย 
๒. วินำสจินฺตำ มีจิตคิดท ำลำยเพ่ือให้สัตว์นั้นประสบควำมพินำศ 
ปโยคของพยำบำท คือ สำหตฺถิกปโยค คิดเอง นึกเอง 
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ มีองค์ ๒  
๑. วตฺถุโน วิปริตฺตำ ตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์ที่ผิด 
๒. ตถำ ภำเวน อุปฏฺฐำน  เช่ือและยินดีพอใจในอำรมณ์น้ัน 
ปโยคของมิจฉำทิฏฐิ คือ สำหตฺถิกปโยค คิดเอง นึกเอง 
 อนึ่งกำรเสพสุรำเมรัย ไม่ได้จัดเป็นอกุสลกรรมบถอีกข้อหน่ึงโดยเฉพำะ แต่สงเครำะห์
เข้ำในกำเมสุมิจฉำจำร เพรำะเป็นควำมประพฤติผิดในกำมคุณ คือ รสำรมณ์เหมือนกัน องค์
ของสุรำ มี ๔  
๑. มทนีย  เป็นน้ ำเมำ 
๒. ปำตุกมฺมยตำจิตฺต  มีเจตนำจะดื่ม 
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๓. ตชฺชญฺจ วำยำม  กระท ำกำรดื่ม 
๔. ปิตญฺจ ปวิสติ น้ ำเมำนั้น ล่วงล ำคอลงไป 

เฉพำะอกุสลกรรมบถข้อ ๑๐ มิจฉำทิฏฐิ นั้น มีควำมหมำยดังนี้  
มิจฺฉา ปสฺสตีติ มจิฺฉาทิฏฺฐิฯ ธรรมชำติใดที่มีควำมเห็นวิปริตอันผิดไปจำก ควำมเป็นจริง นั่น
แหละชื่อว่ำ 
มิจฉำทิฏฐิ องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก 
มิจฉำทิฏฐิ มีอยู่หลำยประเภท เช่น 
สักกำยทิฏฐิ ๒๐ มีควำมยึดมั่นในขันธ์ ๕ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงว่ำเป็นตัว เป็นตน เป็นเขำ เป็นเรำ 
มิจฉำทิฏฐิ ๖๒ ที่แสดงไว้ในพรหมชำลสูตรแห่งสีลขันธวัคค 
นิยตมิจฉำทิฏฐิ ๓ ที่แสดงไว้ใน สำมัญญผลสูตร แห่งสีลขันธวัคค 
 ส ำหรับมิจฉำทิฏฐิ ที่กล่ำวในมโนทุจริตกรรมน้ี มุ่งหมำยเฉพำะนิยตมิจฉาทิฏฐิ ทั้ง ๓ 
ท่ีส าเร็จเป็นกรรมบถ 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ มีชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งว่ำ มิจฉัตตนิยตะนั้น มี ๓ คือ  
๑. อเหตุกทิฏฐ ิมีควำมเห็นว่ำ สัตว์ทั้งหลำยที่ก ำลังเป็นไปอยู่นั้น ไม่ได้อำศัย เนื่องมำจำกเหตุ
แต่อย่ำงใด (ไม่เช่ือเหตุ อธิจจสมุปปันนิกทิฏฐิ ๒) 
๒. นัตถิกทิฏฐิ มีควำมเห็นว่ำ กำรท ำอะไร ๆ ก็ตำม ผลที่จะได้รับนั้นย่อม ไม่มี (ไม่เช่ือผล 
อุจเฉททิฏฐิ ๗) 
๓. อกริยทิฏฐ ิมีควำมเห็นว่ำ กำรที่สัตว์ทั้งหลำยกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ นั้น ไม่ ส ำเร็จเป็นบุญ 
หรือเป็นบำปแต่อย่ำงใดเลย (ไม่เชื่อทั้งเหตุทั้งผล สัสสตทิฏฐิ ๔) 

๒. การเกิดขึ้นของกามาวจรกุสลกรรม 

กำรเกิดขึ้นของกำมำวจรกุสลกรรมน้ัน เมื่อกล่ำวโดย จิตตุปปาทะ กำรเกิด ขึ้นของจิตแล้ว ก็มี 
๘ คือ มหากุสลจิต ๘ ดวง เมื่อกล่ำวโดย  

กรรมทวำร ทำงท่ีให้เกิดกรรมแล้ว ก็มี ๓ คือกระท ำทำงกำยทวำรได้แก่ กำยวิญญัตติ ก็
เรียกว่ำ กำยกรรม หรือ กำยสุจริต มี ๓ ประกำรกำรกระท ำทำงวจีทวำรได้แก่ วจีวิญญัตติ ก็
เรียกว่ำ วจีกรรม หรือ วจีสุจริต มี ๔ ประกำร กำรกระท ำทำงมโนทวำรก็เรียกว่ำ มโนกรรม หรือ 
มโนสุจริต มี ๓ ประกำร รวมเป็นสุจริต ๑๐ ประการ คือ 
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กายกรรม หรือกำยสุจริต ก็ได้แก่ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ๑, เว้นจำกกำร ลักทรัพย์ ๑ และ
เว้นจำกกำรล่วงประเวณี ๑  

วจีกรรม หรือวจีสุจริต ก็ได้แก่ เว้นจำกกำรพูดปด ๑, เว้นจำกกำรพูด ส่อเสียด ๑, เว้น
จำกกำรพูดจำหยำบคำย ๑ และเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อไร้สำระ ๑ 
 มโนกรรม หรือมโนสุจริต ก็ได้แก่ ไม่เพ่งเล็งอยำกได้ของเขำ ๑, ไม่พยำบำท ปองร้ำย
เขำ ๑ และให้มีควำมเห็นถูกต้อง ๑ 
 เมื่อกล่ำวโดยอ ำนำจบุญกิริยำวัตถุแล้วก็ มี ๑๐ ประกำร บุญกิริยำวัตถุเป็นภำษำบำลี
เขียนว่ำ ปุญฺญกิริยำวตฺถุ แปลว่ำ ควำมดีที่ควรกระท ำเพรำะเป็นเหตุ เป็นที่ตั้งแห่งผลดีให้
เกิดขึ้น 

 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐คือ 
๑. ทาน กำรให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้ท่ีได้รับ 
๒. สีล กำรรักษำกำย วำจำ ให้เป็นปกติ ไม่เป็นกำรเบียดเบียนผู้อื่น 
๓. ภาวนา กำรอบรมจิตใจให้กุสลอันประเสริฐเกิดขึ้นและให้เจริญยิ่งขึ้นด้วย 
๔. อปจายนะ กำรแสดงคำรวะและอ่อนน้อมแก่ผู้ที่เจริญด้วยชำติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 
๕. เวยยาวัจจะ กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือกิจกำรที่เกี่ยวแก่ ปริยัติ และปฏิบัติ  
๖. ปัตติทานะ กำรอุทิศส่วนกุสลให้บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ญำติพี่น้อง ตลอดจนสรรพสัตว์
ทั้งหลำย 
๗. ปัตตานุโมทนา กำรอนุโมทนำรับส่วนบุญท่ีมีผู้อุทิศให้ ได้แก่ กำรเห็นดี และคล้อยตำมด้วย
ควำมอิ่มใจในส่วนบุญท่ีมีผู้อุทิศให้น้ัน 
๘. ธัมมสวนะ กำรตั้งใจสดับตรับฟังพระธรรมเทศนำ แม้ฟังกำรสั่งสอนวิชำ ทำงโลก ที่ไม่มี
โทษ ก็สงเครำะห์เป็นธัมมสวนะ 
๙. ธัมมเทสนา กำรแสดงธรรมแก่ผู้ประสงค์ฟังธรรม แม้กำรสั่งสอนวิชำทำง โลกที่ไม่มีโทษ ก็
สงเครำะห์เป็นธัมมเทสนำเช่นเดียวกัน 
๑๐. ทิฏฐุชุกรรม กำรมีควำมเห็นถูกต้อง ตำมควำมเป็นจริงอย่ำงน้อยก็ต้อง ถึงกัมมสกตำ
ปัญญำ คือ รู้ว่ำสัตว์มีกรรมเป็นของตน ท ำดีได้ดี ท ำช่ัว ได้ชั่ว ธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิด 
กัมมสกตาปัญญา คอื 
ก. สุตมยปัญญา ปัญญำท่ีเกิดจำก กำรศึกษำเล่ำเรียน 
ข. จินตามยปัญญา ปัญญำท่ีเกิดจำก กำรพิจำรณำไตร่ตรอง 
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ค. ภาวนามยปัญญา ปญัญำท่ีเกิดจำก กำรเจริญวิปัสสนำ 
บุญกิริยำวัตถุ ๑๐ เมื่อสงเครำะห์ลงในประเภททำน สีล ภำวนำ แล้วก็ได้ ดังนี้ 
ปัตติทำนะ กับปัตตำนุโมทนำ สงเครำะห์ใน ทำน ชื่อว่ำ ทานมัย 

อปจำยนะ กับ เวยยำวัจจะ สงเครำะห์ลงใน สีล ชื่อว่ำ สีลมัย 

ธัมมสวนะ ธัมมเทสนำ และทิฏฐุชุกรรม สงเครำะห์ลงใน ภำวนำ ช่ือว่ำ ภาวนามัย 

๓. การเกิดขึ้นของรูปาวจรกุสลกรรม 

กำรเกิดขึ้นของรูปำวจรกุสลกรรมน้ัน เมื่อกล่ำวโดยจิตตุปปำทะ กำรเกิดขึ้น ของจิตแล้วก็มี ๕ 
คือ รูปาวจรกุสลจิต ๕ ดวง เมื่อกล่ำวโดย กรรมทวาร ทำงท่ีให้เกิดกรรมแล้ว รูปำวจรกุสล
กรรมน้ีเกิด ทำงมโนทวำร เป็นมโนกรรมแต่อย่างเดียว จะเกิดทำงกำยกรรมหรือวจีกรรมไม่ได้ 
เพรำะกำรเจริญสมถภำวนำไม่ได้ใช้กำยวิญญัตติ หรือวจีวิญญัตติแต่อย่ำงใดเลย 
เมื่อกล่ำวโดยประเภทแห่ง ทาน สีล ภาวนา แล้ว รูปำวจรกุสลกรรมน้ี เป็น ภาวนามัยแต่
อย่างเดียว เมื่อกล่ำวโดย สมาธ ิแล้ว รูปำวจรกุสลกรรมย่อมเข้ำถึงซึ่ง อัปปนาสมาธ ิ 

๔. การเกิดขึ้นของอรูปาวจรกุสลกรรม 

กำรเกิดขึ้นของอรูปำวจรกุสลกรรมน้ัน เมื่อกล่ำวโดย จิตตุปปาทะ ก็มี ๔ คือ อรูปาวจรกุสล
จิต ๔ ดวง  
เมื่อกล่ำวโดย กรรมทวาร ก็เกิดทำงมโนทวารแต่ทางเดียว 
เมื่อกล่ำวโดยประเภทแห่ง ทาน สีล ภาวนา ก็เป็นภาวนามัยอย่างเดียว 
เมื่อกล่ำวโดย สมาธ ิก็ถึง อัปปนาสมาธ ิ

 

ท่ีตั้งแห่งวิบากจิต (ปากฐาน) 
ปากฐาน อันแปลว่ำ ที่ตั้งแห่งวิบำกจิต ก็คือ ฐำนท่ีตั้งแห่งกำรให้ผลของ กรรม หมำยควำมว่ำ 
เมื่อได้กระท ำกรรมใด ๆ แล้ว กรรมเหล่ำนั้นจะส่งผลเมื่อใด ให้เป็นอะไร ที่ไหนบ้ำง ที่ว่ำจะ
ส่งผลเมื่อใด หมำยว่ำ จะส่งผลในปฏิสนธิกำล หรือในปวัตติกำล ถ้ำส่งผลในปฏิสนธิกำล ก็จะ
ให้ผลในชำติหน้ำ ชำติต่อไป ไม่ใช่ในชำตินี้ ถ้ำส่งผลในปวัตติกำล ก็จะให้ผลในชำตินี้ ซึ่งได้
ปฏิสนธิมำแล้วก็ได้ หรือจะให้ผลในชำติหน้ำ ชำติต่อ ๆ ไป ภำยหลังได้ปฏิสนธิแล้วก็ได้ กำร
ส่งผลในปฏิสนธิกำล นับว่ำส ำคัญมำก เพรำะเป็นกำรสืบต่อภพต่อชำติไปอีกตั้งชำติหน่ึงทั้ง
ชำตินั้นทีเดียว ส่วนกำรส่งผลในปวัตติกำลนั้นเป็นชั่วครำวช่ัวขณะ ไม่ใช่ส่งผลอย่ำงนั้นไป
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ตลอดทั้งชำต ิที่ว่ำให้เป็นอะไร หมำยควำมว่ำ ให้ปฏิสนธิเป็นสัตว์ในอบำย หรือ เป็นมนุษย์ เป็น
เทวดำ อินทร พรหม ในปวัตติกำลก็ให้ได้เห็นสิ่งที่ด ีหรือไม่ดี ให้ได้ยินสิ่งที่ดี หรือไม่ดี เป็น
ต้น ที่ว่ำ ท่ีไหน หมำยถึง ภูมิ 
(๑) อกุสลกรรม ๑๑ (เว้นอุทธัจจจิต) ย่อมส่งผลในปฏิสนธิกาลให้สืบต่อภพ ต่อชำติ โดย 

ให้ไปเกิดในอบำยภูมิ ๔ หมำยควำมว่ำ ท่ีต้องปฏิสนธิในอบำย เพรำะ ได้กระท ำอกุสลกรรม 
๑๑ แม้แต่อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงนั่นเอง 
 อกุสลกรรมทั้ง ๑๒ ย่อมส่งผลในปวัตติกาล ให้อกุสลวิบำกจิต ๗ มีกำรเห็น สิ่งที่ไม่
ดี ได้ยินสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น เกิดขึ้นในกำมภูมิ ๑๑ และ รูปภูมิ ๑๕ (เว้น อสัญญสัตต) 
ไม่ต้องกล่ำวก็ได้ว่ำ ในรูปภูมิ ๑๕ นั้น อกุสลวิบำกจิตเกิดได้เพียง ๔ คือ จักขุวิญญำณจิต โสต
วิญญำณจิต สัมปฏิจฉันนจิต และ สันตีรณจิต เท่ำนั้น ส่วนอีก ๓ คือ ฆำนวิญญำณจิต ชิวหำ
วิญญำณจิต และกำยวิญญำณจิต นั้นไม่มีในข้อ (๑) นี้มีท่ีควรสังเกต คือ อุทธัจจจิตนั้น ไม่
สำมำรถส่งผลในปฏิสนธิ กำลได้ เพียงแต่ส่งผลได้ในปวัตติกำลเท่ำนั้น ส่วนวิจิกิจฉำจิตนั้น 
ส่งผลได้ทั้งใน ปฏิสนธิกำลและ ปวัตติกำลด้วย 

 (๒) มหากุสลกรรม ๘ ท่ีเกิดขึ้นโดยมีบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เป็นท่ีตั้งนั้น ย่อม ส่งผลใน
ปฏิสนธิกาลให้สืบต่อภพต่อชำติ โดยให้เกิดเป็นมนุษย์ ในมนุสสภูมิ ๑ และ เป็นเทวดำ ใน
เทวดำภูมิ ๖ 

ส่วนในปวัตติกาลน้ัน มหากุสลกรรม ๘ ก็ส่งผลให้ 
 ก. อเหตุกกุสลวิบาก ๘ ดวง เกิดขึ้นในกำมภูมิ ๑๑ โดยท ำหน้ำท่ีให้ได้เห็น สิ่งที่ดี ให้
ได้ยินสิ่งที่ดี เป็นต้น 
 ข. อเหตุกกุสลวิบาก ๕ ดวง (คือ จักขุวิญญำณ ๑, โสตวิญญำณ ๑, สัมปฏิจฉันนะ ๑ 
และสันตีรณะ ๒ เฉพำะที่เป็นกุสลวิบำก) เกิดขึ้นในรูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ) 
 ค. มหาวิบาก ๘ ดวง เกดิขึ้นในกำมสุคติภูมิ ๗ โดยท ำหน้ำที่ภวังคกิจ ตทำลัมพนกิจ 
และจุติกิจ 

(๓) ฐานท่ีตั้งแห่งผลของมหัคคตกุสลกรรม 

มหัคคตกุสลกรรมย่อมใหเ้กิดวิบำก ก ำหนดตำมภูมิเหมือนกันท้ังในปฏิสนธิ กำล และปวัตติ
กำลฯ มีควำมหมำยว่ำ กุสลที่เจริญรูปฌำน อรูปฌำนน้ัน ย่อมส่งผลให้เกิด มหัคคต วิบำกตำม
ภูมิตำมชั้น และเป็นวิบำกที่เหมือนกัน ไม่ว่ำจะเป็นในปฏิสนธิกำล หรือ ในปวัตติกำล 
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  รูปาวจรกุสลกรรม ย่อมส่งผลในปฏิสนธิกำล ให้สบืต่อภพต่อชำติเป็น รูปพรหมบุคคล
ในรูปภูมิ ๑๖ ตำมภูมิ ตำมชั้นแห่งรูปฌำนท่ีตนได้ด้วยรูปำวจรวิบำกและในปวัตติกำล ก็รูปำ 
วจรวิบำกนั่นแหละ เกิดขึ้นรักษำภพรักษำชำติ คือท ำ หน้ำที่ ภวังค ต่อไปก็ท ำหน้ำที่ จุติ อีกด้วย 
อรูปาวจรกุสลกรรม ก็ย่อมส่งผลทั้งในปฏิสนธิกำล และในปวัตติกำล ให้เกิดอรูปำวจรวิบำก
ตำมภูมิตำมล ำดับ   

หมวดท่ี ๔ มรณจตุกะ 
มรณะ แปลว่ำ จุติ หรือ ดับ หรือ ตาย จ ำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  
๑. ขณิกมรณะ กำรดับของรูปนำมตำมนัยของอุปปำทะ ฐีติ ภังคะ 
๒. สมมติมรณะ กำรดับ กำรตำยของคน ของสัตว์ อันเป็นโวหำรของโลกท่ี ใช้กันทั่ว ๆ ไป ๓. 
๓. สมุจเฉทมรณะ กำรปรินิพพำนของพระอรหันต์ 
มรณะจตุกะ ท่ีจะกล่ำวในหมวดนี้ กล่ำวถึง สมมติมรณะ และ สมุจเฉท มรณะ รวม ๒ ประเภท
เท่ำนั้น ส่วนขณิกมรณะไม่เกี่ยวข้องที่จะต้องพูดถึงในท่ีนี้ 
สมมติมรณะของคนและสัตว์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ควำมตำยของคนและสัตว์ น้ัน หมำยถึง 
กำรสิ้นไปแห่งอนุบาลธรรม ๓ ประกำร คือ 
๑. ควำมสิ้นไป หมดไปแห่งอายุ คือ กัมมชรูป 

๒. ควำมสิ้นไป หมดไปแห่งอุสมาเตโช ซึ่งเป็นธำตุไฟท่ียังควำมอบอุ่นให้แก่ ร่ำงกำย 
๓. ควำมสิ้นไป หมดไปแห่งวิญญาณ คอื ภวังคจติ (เฉพำะข้อนี้ ต้องเว้น อสัญญสัตต เพรำะ
ไม่มีวิญญำณ) 
ความตาย ๔ ประการน้ัน ได้แก่ 
(๑) อายุกขยมรณะ ตำยเพรำะสิ้นอำยุ 
(๒) กัมมักขยมรณะ ตำยเพรำะสิ้นกรรม 
(๓) อุภยักขยมรณะตำยเพรำะสิ้นท้ัง ๒อย่ำง (คือสิ้นท้ังอำยุและสิ้นท้ังกรรม) 
(๔) อุปัจเฉทกมรณะ ตำยโดยยังไม่ทันสิ้นอำยุ และสิ้นกรรม 
 อำยุกขยมรณะตำยเพรำะสิ้นอำยุ ๑, กัมมักขยมรณะตำยเพรำะสิ้นกรรม ๑ และอุภยัก
ขยมรณะตำยเพรำะสิ้นทั้งอำยุสิ้นท้ังกรรม ๑ มรณะทั้ง ๓ อย่ำงนี้เรียกว่ำ กาลมรณะ คือ ถึง
กำลเวลำที่ควรตำย  

ส่วนอุปัจเฉทกมรณะ ตำยโดยยังไม่ทันสิ้นอำยุและสิ้นกรรมน้ัน เรียกว่ำ อกาลมรณะ 
คือยังไม่ถึงกำลเวลำท่ีควรตำย แต่มำตำยลงเพรำะภัยเพรำะอันตรำย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
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๑. อายุกขยมรณะ 

 การตายเพราะสิ้นอายุน้ัน หมายถึง ตายเมื่อแก่ คือ ถึงซึ่งควำมชรำแล้วจึง ตำย 
เพรำะสังขำรร่ำงกำยได้ด ำรงคงอยู่มำนำนพอควรแล้ว ก็ย่อมเสื่อมโทรมลงจน ถึงวำระที่แตกดับ
ท ำลำยไป ในสมัยพุทธกำล คนเรำมีอำยุ ๑๐๐ ปี โดยประมำณ นับแต่สมเด็จพระสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธ์เข้ำสู่ปรินิพพำนแล้ว อำยุคนก็ลดน้อยลงในอัตรำ ๑๐๐ ต่อ ๑ คือ 
กำลเวลำล่วงไป ๑๐๐ ปี อำยุขัย หรืออำยุกัปป์ของคนเรำก็ลดน้อยลงไป ๑ ปี จนถึงบัดนี้
กำลเวลำได้ล่วงเลย ๑๐๐ ปี ไปถึง ๒๕ รอบแล้ว อำยุขัย อำยุกัปป์ ก็ลดลง ๒๕ ปี ดังนั้นอำยุขัย
ของคนในปัจจุบันจึงประมำณ ๗๕ ปีเท่ำน้ัน ถ้ำผู้ใด อยู่ถึง ๗๕ ปี แม้จะน้อยไปหน่อย หรือมำก
ไปสักนิดแล้วจึงตำย ดังนี้เรียกว่ำตำย เพรำะสิ้นอำยุ 
 อีกนัยหน่ึงท่ำนกล่ำวว่ำ กำรตำยของปุถุชนทั้งหลำย ตลอดจนกำรตำยของ พระเสกข
บุคคล นั่นแหละ จึงเรียกว่ำ อายุกขยมรณะ ตำยเพรำะสิ้นอำยุ 

๒. กัมมักขยมรณะ 

ตายเพราะสิ้นกรรม หมายถึงว่า ผู้ที่ตายน้ันอายุยังน้อย ยังเป็นเด็ก เป็นหนุ่ม เป็นสาว
อยู่ ยังไม่ถึงอายุขัยก็มาตายลงเป็นอันหมดกรรมที่จะต้องได้รับในชำตินี้ แต่เพียงเท่ำนี้ 
ดังที่กล่ำวกันธรรมดำสำมัญว่ำ หมดเวรหมดกรรมกันเสียที หรือว่ำ ผู้ที่ตำยนั้นมีอำยุมำกมำย
จนแก่หง่อมหนักหนำจึงได้ตำย กำรที่ได้อยู่จนถึงกับแก่ หง่อม งก ๆ เงิ่น ๆ หลง ๆ ลืม ๆ เช่นน้ี ก็
เพรำะยังไม่หมดกรรมที่ตนจะต้องได้รับ ในชำตินี้ (แม้จะหมดอำยุขัยแล้วก็ตำม) จึงต้องทนทุกข์
อยู่ไปจนกว่ำจะตำย ท่ีเรียก กันว่ำ หมดบุญ ก็คือสิ้นกรรม น่ันเอง 
 อีกนัยหน่ึง ท่ำนกล่ำวว่ำ พระอรหันต์ทั้งหลำยที่เข้ำสู่ปรินิพพำนนั่นแหละ เป็นกำรตำย
อย่ำง กัมมักขยมรณะโดยตรง เพรำะท่ำนสิ้นกรรมหมดกรรมโดยแท้ เป็น กำรสิ้นกรรมหมด
กรรมอย่ำงเด็ดขำด เป็นสมุจเฉทจริงๆ ไม่เหมือนกับที่กล่ำว ในวรรคต้นอันเป็นกำรสิ้นกรรม
หมดกรรมเฉพำะภพนั้นชำตินั้นแต่ชำติเดียว อันเป็น กำรกล่ำวได้โดยปริยำย หำใช่หมดกรรม
สิ้นกรรมโดยแท้ไม่ 

๓. อุภยักขยมรณะ 

ตายเพราะสิ้นท้ังอายุ และสิ้นท้ังกรรม หมายถึงว่า ไม่ได้ตายแต่เด็กแต่เล็ก ต่อเมื่อถึง
อายุขัยจึงตาย ประจวบกับหมดกรรมด้วยพอดี ไม่ต้องทรมำนรับกรรม ใช้ กรรมจนแก่
หง่อมดังกล่ำวแล้วในข้อต้น ดังนี้แหละ ที่เรียกว่ำอุภยักขยมรณะ 
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 อีกนัยหน่ึง ท่ำนกล่ำวว่ำ กำรปรินิพพำนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกำร
ปรินิพพำนของ พระปัจเจกพุทธเจ้ำ ๒ พระองค์เท่ำนี้แหละ จึงจะเรียกได้ ว่ำเป็น อุภยัก
ขยมรณะ เพรำะท่ำนต้องอยู่จนถึงอำยุขัย (ที่มีเงื่อนไข) แม้ใครจะประทุษร้ำยอย่ำงใด ก็ไม่ท ำ
ให้ตำยได้ และท่ำนเป็นผู้ที่หมดกรรมแล้วโดยสิ้นเชิง 

๔. อุปัจเฉทกมรณะ 

ตำยโดยยังไม่ทันสิ้นอำยุและสิ้นกรรม เพรำะมีภัย มีอันตรำยอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด มำรบกวนตัด
รอนทอนอำยุให้ขำดลงไป ภัยหรืออันตรำยท่ีมำท ำให้ถึงตำย เช่น ศัตรำวุธ ถูกวำงยำเบื่อ ถูก
สัตว์อื่นท ำร้ำย ถูกรถทับ ไฟครอก จมน้ ำ อดน้ ำอดข้ำว เป็นโรค ตลอดจนตำยด้วยแรงโลภะ แรง
โทสะ เหล่ำน้ีเป็นต้น ไม่ได้ตำยอย่ำงปกติ ธรรมดำสำมัญเหมือน ๓ อย่ำงตรงข้ำงต้นน้ัน จึงได้
เรียกว่ำเป็นอุปัจเฉทกมรณะ ซ่ึงจัดเป็นอกำลมรณะ เพรำะว่ำถ้ำหำกว่ำไม่ได้รับภยันตรำย
เช่นน้ัน อำจจะยังไม่ถึง แก่มรณะก็ได้ ก่อนที่สัตว์จะถึงแก่มรณะ ไม่ว่ำจะมรณะอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึงใน ๔ อย่ำง ท่ีกล่ำวแล้วนี้ จะต้องมีมรณำสันนวิถีเกิดขึ้น ทุกตัวสัตว์ เว้นอสัญญสัตตพรหม 
แต่อย่ำงเดียวเท่ำนั้น ที่ก่อนจุติไม่มีมรณำสันนวิถี เพรำะอสัญญสัตตพรหม ไม่มีจิต จึงไม่มีวิถีจิต 

อารมณ์ของสัตว์ที่มรณะ 

อำรมณ์ของสัตว์ที่มรณะหมำยถึงอำรมณ์ของชวนะจิต ๕ ขณะในมรณำสันนวิถี ในกำลแห่ง
สัตว์อันใกล้มรณะน้ัน จะต้องมีอำรมณ์อันมีชื่อเรียกเป็นพิเศษโดย เฉพำะว่ำ กรรมอารมณ์ 
กรรมนิมิตอารมณ์ หรือคตินิมิตอารมณ์ อย่ำงใด อย่ำงหนึ่งมำปรำกฏแก่ชวนะจิตในมรณำ
สันนวิถี อำรมณ์นี้จะต้องเกิดทั่วทุกคนทุก ตัวสัตว์ เว้นแต่ อสัญญสัตตพรหม และพระอรหันต์  
ที่เว้น อสัญญสัตตพรหม เพรำะอสัญญสัตตพรหมไม่มีจิต จึงไม่มีอำรมณ์ ส่วนท่ีเว้นพระ
อรหันต์ด้วยนั้น เพรำะพระอรหันต์ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้ว จึงไม่มี อำรมณ์ที่มีชื่อเฉพำะ ๓ อย่ำงนี้ 
อันเป็นเครื่องหมำยแห่งกำรเกิด 

 ชวนะจิตในมรณำสันนวิถี (บำงทีก็เรียกกันสั้น ๆ ว่ำ มรณำสันนชวนะ) แต่ ชำติก่อนมีสิ่ง
ใดเป็นอำรมณ์ จิตที่เป็นปฏิสนธิและภวังค ตลอดจนจุติจิตในปัจจุบัน ชำตินี้ ก็ถือเอำสิ่งนั้นเป็น
อำรมณ์ ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจตุิจิตในภพเดียวกัน ในชาติเดียวกันในบุคคล
เดียวกัน เป็นจิตดวงเดียวกันและมีอารมณ์ อย่างเดียวกันด้วย 
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กรรมอารมณ์ 
กรรมอำรมณ์ที่เป็นฝ่ำยกุสล คือ ตนได้ให้ทำน รักษำศีล ฟังธรรม หรือเจริญ ภำวนำมำน้ัน เคย
ท ำอย่ำงไร ก็นึกก็คิดเหมือนอย่ำงที่ท ำอยู่อย่ำงนั้น มรณำสันน ชวนะก็ถือเอำเป็นอำรมณ์  
ที่เป็นฝ่ำยอกุสล คือ ตนเคยฆ่ำสัตว์ ลักทรัพย์ ฉ้อ ชิง เฆี่ยนตี จ ำจองสัตว์ อย่ำงไร ก็นึกก็คิด
เหมือนอย่ำงที่ได้ท ำอยู่อย่ำงนั้น มรณำสันนชวนะก็น้อมเอำมำ เป็นอำรมณ์ กรรมอำรมณ์นี้ 
ปรำกฏทำงมโนทวำรทำงเดียว ไม่ปรำกฏทำงทวำรทั้ง ๕ เพรำะกรรมอำรมณ์นี้ นึกถึง คิดถึง 
การกระท าในอดีต เป็นอดีตอำรมณ์ เป็น กรรมในอดีตที่ตนได้ท ำแล้วอย่ำงไรก็หน่วงโน้มน ำใจ
ให้คิด ให้นึกเหมือนดังที่ได้ท ำ อยู่อย่ำงนั้น เป็นแต่นึก เป็นแต่คิด ไม่ถึงกับมีเป็นภำพ เป็นนิมิต
มำปรำกฏ เมื่อมีกรรมอำรมณ์เป็นกุสล ก็จะต้องไปสู่สุคคติ ถ้ำหำกว่ำมีกรรมอำรมณ์เป็น อกุสล 
ก็จะต้องไปสู่ทุคคต ิ

กรรมนิมิตอารมณ์ 
กรรมนิมิตอำรมณ ์หมำยถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีตนได้ใช้ในกำรกระท ำกรรม น้ัน ๆ ที่เป็นฝ่ำย
กุสลก็เห็นเครื่องที่ตนได้ท ำกุสล เช่น เห็นโบสถ์ เห็นพระพุทธรูปที่ ตนสร้ำง เห็นพระที่ตนบวชให้ 
เห็นเครื่องสักกำระที่ตนใช้บูชำ เห็นผ้ำท่ีตนให้ ทำน เหล่ำนี้เป็นต้น มรณำสันนชวนะก็หน่วงเอำ
มำเป็นอำรมณ์ ที่เป็นฝ่ำยอกุสล เช่น เห็นแห อวน หอก ดำบ มีด ไม้ ปืน เครื่องเบียด เบียนสัตว์ 
ที่ตนเคยใช้ในกำรท ำบำปเป็นต้น มรณำสันนชวนะก็น้อมมำเป็นอำรมณ์ ทั้งนี้ ถ้าเป็นแต่เพียง
คิด เพียงแต่นึกถึงเครื่องมือ เครื่องใช้นั้น ๆ กป็รากฏ ทางมโนทวาร เป็นอดีตอารมณ ์
แต่ถ้าได้เห็นด้วยนัยน์ตาจริง ๆ ด้วย ได้ยินทางหู จริง ๆ ด้วย ได้กลิ่นทางจมูกจริง ๆ 
ด้วย ก็เป็นทางปัญจทวาร และเป็นปัจจุบัน อารมณ์ด้วยเมื่อมีกรรมนิมิตอำรมณ์เป็นกุสล 
ก็น ำไปสู่สุคคติ แต่ถ้ำหำกว่ำมีกรรมนิมิต อำรมณ์เป็นอกุสล ย่อมน ำไปสู่ทุคคติ 

คตินิมิตอารมณ์ 
คตินมิิตอำรมณ์ คือ นึกเห็นเครื่องหมำยที่จะน ำไปสู่สุคติ หรือทุคคติ  ถ้ำจะไปสู่สุคคติ ก็จะ
ปรำกฏเป็นวิมำน เป็นปรำสำททิพยสมบัติ เป็นนำงเทพ อัปสร เป็นรั้ววัง เป็นวัดวำอำรำม เป็น
ภิกษุสำมเณร เป็นครรภ์มำรดำ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี ถ้ำจะไปสู่ทุคคติ กจ็ะปรำกฏเป็น
เปลวไฟ เป็นเหว เป็นถ้ ำอันมืดมัว เป็นนำย นิรยบำล เป็นสุนัข แร้ง กำ จะมำเบียดเบียนท ำร้ำย
ตนเป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ เลวร้ำยท้ังนี้ปรำกฏทำงมโนทวารแต่ทางเดียว คือ เห็นทางใจ 
และจัดเป็นปัจจุบัน อารมณ์ เพราะก าลังนึกเห็นอยู่ 
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อารมณ์ของกามาวจรปฏิสนธิ คือ จะไปเกิดในกำมภูมิน้ัน มรณำสันนชวนะ จะมี
กรรมอำรมณ์ หรือ กรรมนิมิตอำรมณ์ หรือคตินิมิตอำรมณ์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็ได้ และอำรมณ์
เหล่ำนั้นล้วนแต่เป็นกำมธรรม คือ กำมอำรมณ์ทั้งสิ้น  

อารมณ์ของรูปาวจรปฏิสนธิ คือ จะไปเกิดในรูปำวจรภูมิเป็นรูปพรหมนั้น มรณำ
สันนชวนะมีเฉพำะกรรมนิมิตอำรมณ์แต่อย่ำงเดียวเท่ำนั้น โดยมีบัญญัติธรรม เป็นอำรมณ์ 
กล่ำวคือ ตนได้ฌำนด้วยอำรมณ์กัมมัฏฐำนใด มรณำสันนชวนะ ก็มี กัมมัฏฐำนนั้นเป็นอำรมณ์ 

อารมณ์ของอรูปาวจรปฏิสนธิ คือ จะไปเกิดในอรูปำวจรภูมิ เป็นอรูปพรหม น้ัน 
มรณำสันนชวนะก็มีเฉพำะกรรมนิมิตอำรมณ์แต่อย่ำงเดียวเหมือนกัน โดยมี บัญญัติธรรม หรื
อมหัคคตธรรมเป็นอำรมณ์ ตำมควรแก่อรูปฌำนท่ีตนได้ 

จุติ แล้ว ปฏิสนธ ิ

อรูปพรหมจุติ ย่อมไม่ปฏิสนธิในอรูปภูมิช้ันท่ีต่ ำกว่ำเดิม แต่ถ้ำปฏิสนธิใน กำมภูมิ ต้องเป็น
ไตรเหตุฯ 
รูปพรหมจุติ ถ้ำปฏิสนธิในกำมภูมิ ก็เป็นไตรเหตุ หรือทวิเหตุ ไม่เป็นอเหตุกสัตว์ และอบำยสัตว์ 
๑. อรูปพรหมจุติ ย่อมได้ปฏิสนธิจิต ๘ ดวง คือ  
ก. เกิดในอรูปพรหมอีก (ปฏิสนธิด้วยอรูปวิบำก ๔) ย่อมเกิดในอรูปพรหม ชั้นน้ันหรือชั้นที่สูง
กว่ำ ไม่ปฏิสนธิในช้ันท่ีต่ ำกว่ำ เพรำะเป็นธรรมดำของอรูปพรหม ท่ีย่อมเว้นหรือหน่ำยจำกฌำน
เบื้องต่ ำ 
ข. เกิดในกำมภูมิย่อมเกิดเป็นไตรเหตุ ที่เรียกว่ำกำมติเหตุกปฏิสนธิ (ปฏิสนธิ ด้วยมหำวิบำก
ญำณสัมปยุตต ๔) อนึ่งอรูปพรหมที่เป็นพระอริยน้ัน จะไม่กลับมำเกิดในกำมภูมิอีกเลย และ 
เฉพำะเนวสัญญำนำสัญญำยตนพรหมที่เป็นพระอริยน้ัน ก็จะไม่ไปเกิดในภูมิอื่นเลย จะต้อง
ส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ และปรินิพพำนในเนวสัญญำนำสัญญำยตนภูมิน่ันเอง 
๒. รูปพรหมจุติ แบ่งได้เป็น ๓ จ ำพวก คือ  
จ าพวกท่ี ๑ เป็นพระอนำคำมีที่เป็นรูปพรหมในสุทธำวำสภูมิ ๕ พระ อนำคำมีในสุทธำวำสภูมิ
นี้ ถ้ำไม่ส ำเร็จเป็นพระอรหันต์และปรินิพพำนในชั้นนั้นแล้ว เมื่อจุติก็ต้องปฏิสนธิในสุทธำวำส
ภูมิชั้นที่สูงกว่ำตำมล ำดับไป จนกว่ำจะปรินิพพำน ไม่มีกำรเกิดซ้ ำช้ันเลย 

จ าพวกท่ี ๒ เป็นรูปพรหมใน ๑๐ ภูมิ คือ เว้นสุทธำวำสภูมิ ๕ และอสัญญ สัตตภูมิ ๑, รูป
พรหม ๑๐ ภูมิน้ี ย่อมได้ปฏิสนธิจิต ๑๗ ดวง คือ 
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ก. เกิดในอรูปพรหม (ปฏิสนธิด้วย อรูปำวจรวิบำก ๔) 
ข. เกิดในรูปพรหมอีก (ปฏิสนธิด้วย รูปำวจรวิบำก ๕) 
ค. เกิดในกำมสุคติภูมิ ๗ (ปฏิสนธิด้วยมหำวิบำก ๘) ย่อมเกิดเป็นไตรเหตุ บ้ำง ทวิเหตุบ้ำง แต่
ไม่เกิดเป็นอเหตุกสัตว์ 
อนึ่งรูปพรหมที่เป็นพระอริยนั้น จะไม่มำเกิดในกำมภูมิอีกเลย และไม่เกิดใน รูปพรหมช้ันที่ต่ ำ
กว่ำด้วย 
ส ำหรับพระอริยท่ีเป็นรูปพรหมในชั้นเวหัปผลำภูมิ เมื่อยังไม่ส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เกิดย้ำย
ไปภูมิอื่น ต้องเกิดซ้ ำอยู่ในช้ันเวหัปผลำภูมินั้น จนกว่ำจะส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ และปรินิพพำน
ในเวหัปผลำภูมินั้นเอง 
จ าพวกท่ี ๓ เป็นอสัญญสัตตพรหม เมื่อจุติแล้วย่อมไปเกิดแต่ในกำมสุคติภมูิ ๗ เท่ำนั้น เป็น
ไตรเหตุบ้ำง เป็นทวิเหตุบ้ำง 
 ๓. เทวดาและมนุษย์จุติน้ัน ปฏิสนธิไม่เท่ียง บำงทีก็ไปเกิดในอบำยภูมิบ้ำง ในมนุษย์บ้ำง ใน
เทวดำบ้ำง ในรูปพรหมบ้ำง ในอรูปพรหมบ้ำงตำมควรแก่บำป และ บุญ 
เป็นอันว่ำ กำมสุคติบุคคลจุตินั้น ย่อมได้ปฏิสนธิท้ัง ๒๐* เกิดได้ทั้ง ๓๑ ภูมิ 
 ๔. อบายสัตว์จุต ิย่อมได้ปฏิสนธิจิต ๑๐ ดวง คือ ไปเกิดในอบำยอีกบ้ำง ในมนุษย์บ้ำง ใน
เทวดำบ้ำง แต่ไม่สำมำรถไปเกิดในพรหมโลกชั้นหนึ่งชั้นใดเลย 

ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต วิถีจิต และจุติจิต ในภพนี้ ชำตินี้ สืบเน่ืองกันฉันใด ในภพหน้ำ ชำติ
หน้ำ ก็เป็นเหมือนกันฉันนั้นอีก 

เอกสารอ้างองิ  
๑.     https://www.google.co.th/search?q=อภิธัมมัตถสังคหะ+ปริจเฉทที่ 5  

๒.   ปรมัตถโชติกะ มหำอภิธัมมัตถสังคหฎีกำ ปริจเฉทท่ี ๕ รจนำโดย พระสัทธัมมโชติกะ  
ธัมมำจริยะ 
๓.   คู่มือศึกษำพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสงัคหวิภำค  รวบรวมโดยขุนสรรพกิจโกศล  

( โกวิท ปัทมะสุนทร ) 

๔. อภิธัมมัตถสังคหะ และค ำอธิบำย ปริจเฉทท่ี ๕ วิถิมุตตสังคหวิภำค กองทุนธรรมนิธิ   

จัดพิมพ์เผยแพร่  

 

https://www.google.co.th/search?q=อภิธัมมัตถสังคหะ+ปริจเฉทที่
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บทวิเคราะห์ 

เรื่อง  

ชน 3 คน 
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 เร่ืองชน ๓ คน 

 พระศำสดำ เมื่อประทับอยู่ในพระเชตะวัน ทรงปรำรภชน ๓ คน  ตรัสพระธรรมเทศนำน้ี

ว่ำ “ ในอากาศ....ในท่ามกลางมหาสมุทร ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ 

การถูกไฟไหม้ตายในอากาศ 

 ได้ยินว่ำ เมื่อพระศำสดำประทับอยู่ในพระเชตะวัน ภิกษุท้ังหลำยรูปมำเพื่อต้องกำรจะ

เฝ้ำพระศำสดำ เข้ำไปสู่บ้ำนต ำบลหนึ่ง เพ่ือบิณฑบำต ชนชำวประมงรับบำตรของภิกษุเหล่ำนั้น

แล้ว นิมนต์ให้น่ังในโรงฉัน ถวำยข้ำวยำคูและของเคี้ยว เมื่อรอเวลำบิณฑบำต นั่งฟังธรรมแล้ว 

ในขณะนั้นเปลวไฟลุกขึ้นจำกเตำของหญิงคนหนึ่ง ผู้หุงข้ำวแล้วปรุงสูปะและพยัญชนะอยู่ ติด

ชำยคำ เสวียนหญ้ำอันหนึ่งปลิวขึ้นจำกชำยคำนั้น อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อำกำศ ในขณะนั้น กำ

ตัวหนึ่งบินมำทำงอำกำศสอดคอเข้ำไปในเสวียนหญ้ำน้ัน อันเกลียวหญ้ำพันแล้ว ไหม้ตกลงที่

กลำงบ้ำน พวกภิกษุเห็นเหตุนั้นคิดว่ำ “ โอ กรรมหนัก ผู้มีอำยุ ท่ำนทั้งหลำยจงดูอำกำรแปลกที่

กำถึงแล้ว เว้นพระศำสดำเสีย ใครจักรู้กรรมท่ีกำนี้ท ำแล้ว พวกเรำจักทูลถำมกรรมของกำนั้นกะ

พระศำสดำ ดังนี้แล้วก็พำกันหลีกไป 

ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ า 

 เมื่อภิกษุอีกพวกหน่ึง โดยสำรเรือไป เพ่ือต้องกำรจะเฝ้ำพระศำสดำ เรือได้หยุดนิ่งเฉยใน

กลำงสมุทร ดังนี้แล้ว จึงแจกสลำก ( ให้จับ ) ก็ภรรยำของนำยเรือตั้งอยู่ในปฐมวัย ( ก ำลังดู )  

สลำกถึงแก่นำงนั้น พวกมนุษย์พำกันกล่ำวว่ำ “ จงแจกสลำกอีก” แล้วให้แจกถึง ๓ ครั้ง สลำก

ถึงแก่นำงนั้นคนเดียวถึง ๓ ครั้ง พวกมนุษย์แลดูหน้ำนำยเรือ ( เป็นทีจะพูดว่ำ ) “ อย่ำงไรกัน 

นำยครับ” นำยเรือกล่ำว่ำ “ ข้ำพเจ้ำไม่อำจให้มหำชนฉิบหำย เพ่ือประโยชน์แก่นำงนี้ พวกท่ำน



46 
 

จงท้ิงนำงในน้ ำเถิด” นำงนั้นเมื่อพวกมนุษย์จับจะทิ้งน้ ำ กลัวต่อมรณภัยได้ร้องใหญ่แล้ว นำย

เรือได้ยินเสียงนำงน้ัน จึงกล่ำวว่ำ “ ประโยชน์อะไรด้วยอำภรณ์ของนำงน้ีซึ่ง ( จะ ) ฉับหำยเสีย 

( เปล่ำๆ ) พวกท่ำนจงเปลื้องเครื่องอำภรณ์ท้ังหมด ให้นำงนุ่งผ้ำเก่ำผืนหนึ่ง แล้วจงทิ้งนำงนั้น ก็

ข้ำพเจ้ำไม่อำจดูนำงนั้น ผู้ลอยอยู่เหนือหลังน้ ำได้ เพรำะฉะนั้น พวกท่ำนจงเอำกระออมท่ีเต็ม

ด้วยทรำย ผูกไว้ที่คอแล้ว โยนลงไปเสียในสมุทรเถิด ( ท ำ ) โดยประกำรท่ีข้ำพเจ้ำจะไม่เห็นเขำ

ได้” พวกมนุษย์เหล่ำน้ัน ได้กระท ำตำมน้ันแล้ว ปลำและเต่ำรุมกินนำงแม้นั้นในที่ตกนั่นเอง 

พวกมนุษย์ฟังเรื่องนั้นแล้ว ก็คิดว่ำ “ ใครอื่น เว้นพระศำสดำเสีย จักรู้กรรมของหญิงน้ันได้ พวก

เรำจะทูลถำมกรรมนั้นกะพระศำสดำ” ถึงถิ่นท่ีประสงค์แล้ว จึงพำกันลงจำกเรือหลีกไป 

ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ า 

ภิกษุ ๗ รูป อีกพวกหนึ่งไปจำกปัจจันตชนบทเพ่ือต้องกำรจะเฝ้ำพระศำสดำ เวลำเย็น 

เข้ำไปสู่วัดแห่งหน่ึง แล้วถำมถึงที่พัก ก็ในถ้ ำแห่งหน่ึง มีเตียงอยู่ ๗ เตียง เมื่อภิกษุเหล่ำน้ันได้ถ้ ำ

นั้นแล นอนบนเตียงนั้นแล้ว ตอนกลำงคืน แผ่นหินเท่ำเรือนยอดกลิ้งลงมำปิดประตูถ้ ำไว้ พวก

ภิกษุเจ้ำของถิ่นกล่ำวว่ำ “ พวกเรำให้ถ้ ำนี้แก่ภิกษุอำคันตุกะพัก ก็แผ่นหินใหญ่น้ี ได้ตั้งปิดประตู

ถ้ ำเสียแล้ว พวกเรำจักน ำแผ่นหินนั้นออก” แล้วให้ประชุมพวกมนุษย์จำกบ้ำน ๗ ต ำบลโดยรอบ 

แม้พยำยำมอยู่ ก็ไม่อำจท ำแผ่นหินน้ันให้เขยื้อนจำกท่ีได้ แม้พวกภิกษุท่ีเข้ำไปอยู่ในภำยในก็

พยำยำมเหมือนกัน แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน ก็ยังไม่อำจให้แผ่นหินน้ันเขยื้อนได้ตลอด ๗ วัน พวก

ภิกษุอำคันตุกะอันควำมหิวแผดเผำแล้วตลอด ๗ วัน ได้เสวยทุกข์ใหญ่แล้ว ในวันที่ ๗ แผ่นหินก็

ได้กลับกลิ้งออกไปเอง พวกภิกษุออกไปแล้วคิดว่ำ “ บำปของพวกเรำนี้ เว้นพระศำสดำเสียแล้ว

ใครเล่ำจักรู้ได้ พวกเรำจักทูลถำมพระศำสดำ ดังนี้แล้ว ก็พำกันหลีกไป ภิกษุท้ังหลำยเหล่ำนั้น 
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มำบรรจบกันกับภกิษุพวกก่อนในระหว่ำงทำง รวมเป็นพวกเดียวกันเข้ำเฝ้ำพระศำสดำ ถวำย

บังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ส่วนข้ำงหนึ่ง อันพระศำสดำทรงท ำปฏิสันถำรแล้ว จึงทูลถำมถึงเหตุที่ตน

เห็นและที่ตนเสวยมำแล้วโดยล ำดับ แม้พระศำสดำก็ตรัสพยำกรณ์แก่ภิกษุเหล่ำน้ันโดยล ำดับ

อย่ำงนี ้

บุรพกรรมของกา 

 “ ภิกษุท้ังหลำย กำนั้นได้เสวยกรรมท่ีตนท ำแล้วน่ันแหละโดยแท้ ก็ในอดีตกำล ชำวนำผู้

หน่ึงในกรุงพำรำณสี ฝึกโคของตนอยู่ แต่ไม่อำจฝึกได้ ด้วยว่ำโคของเขำนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่ง

แล้วก็นอนเสีย แม้เขำตีให้ลุกขึ้นแล้ว เดินไปได้หน่อยก็กลับนอนเสียเหมือนอย่ำงเดิมนั่นแล 

ชำวนำนัน้แม้พยำยำมแล้วก็ไม่อำจฝึกโคนั้นได้ ถูกควำมโกรธครอบง ำแล้วจึงกล่ำวว่ำ “ บัดนี้

เจ้ำจะนอนสบำยแต่นี้ไป” ดังนี้แล้วท ำโคนั้นให้เป็นดุจฟ่อนฟำง พันคอโคนั้นด้วยฟำงแล้วก็จุด

ไฟ โคถูกไฟคอกตำยในที่นั้นนั่นเอง ภิกษุท้ังหลำย กรรมอันเป็นบำปนั้นอันกำนั้นท ำแล้วในครั้ง

นั้น เขำไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกกรรมอันเป็นบำปนั้นเกิดแล้วในก ำเนิดกำ ๗ ครั้ง 

ถูกไฟไหม้ตำยในอำกำศอย่ำงนั้นแหละด้วยวิบำกที่เหลือ 

บุรพกรรมของภรรยานายเรือ 

“ ภิกษุท้ังหลำย หญิงแม้นั้นเสวยกรรมที่ตนท ำแล้วเหมือนกัน ก็ในอดีตกำล หญิงนั้น

เป็นภรรยำแห่งคฤหบดีในกรุงพำรำณสี ได้ท ำกิจทุกอย่ำง ได้ตักน้ ำ ซ้อมข้ำว ปรุงอำหำรเป็นต้น 

ด้วยมือของนำงเอง สุนัขตัวหนึ่งของนำงได้ดูแลนำงนั้น ผู้ท ำกิจทุกอย่ำงในเรือน เมื่อนำงน ำภัต

ไปนำก็ดี ไปป่ำเพ่ือต้องกำรวัตถุต่ำงๆ มีฟืนและผักเป็นต้นก็ดี สุนัขนั้นย่อมไปกับนำงน้ันเสมอ

พวกคนหนุ่มเห็นดังนัน้ย่อมเยำะเย้ยว่ำ แน่ะพ่อ พรำนสุนุขออกแล้ว วันนี้พวกเรำจักกินข้ำวกับ
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เน้ือ นำงขวยเขินเพรำะค ำพูดของคนเหล่ำนั้น จึงประหำรสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น

ให้หนีไป สุนัขกลับแล้วก็ตำมไปอีก ได้ยินว่ำสุนัขนั้นได้เป็นสำมีของนำงในอัตภำพท่ี ๓ เหตุนั้น

มันจึงไม่อำจตัดควำมรักได้ จริงอยู่ ใครๆ ชื่อว่ำไม่เคยเป็นเมียหรือผัวกัน ในสงสำรมีเบื้องต้น

และเบื้องปลำยอันใครๆ รู้ไม่ได้ ไม่มีโดยแท้ ถึงกระนั้นควำมรักมีประมำณยิ่ง ย่อมมีในผู้ที่เป็น

ญำติกันในอัตภำพไม่ไกล เหตุนั้น สุนัขน้ันจึงไม่อำจละนำงน้ันได้ นำงโกรธสุนัขนั้น เมื่อน ำข้ำว

ยำคูไปเพ่ือสำมีที่นำ จึงได้เอำเชือกใส่ไว้ในชำยพกแล้วไป สุนัขไปกับนำงเหมือนกัน นำงให้ข้ำว

ยำคูแก่สำมีแล้ว ถือกระออมเปล่ำไปสู่ท่ำน้ ำแห่งหนึ่ง บรรจุกระออมให้เต็มด้วยทรำยแล้ว ได้ท ำ

เสียงสัญญำแก่สุนัขซึ่งยืนแลดูอยู่ในท่ีใกล้ สุนัขดีใจว่ำ นำนแล้วหนอ เรำได้ถ้อยค ำที่ไพเรำะใน

วันน้ีจึงกระดิกหำงเข้ำหำนำง นำงจับสุนัขนั้นอย่ำงมั่นท่ีคอแล้วจึงเอกเชือกข้ำงหนึ่งผูกกระออม

ไว้ เอำปลำยเชือกอีกข้ำงหน่ึงผูกที่คอสุนัข ผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ ำ สุนัขตำมกระออมไป ตก

ลงน้ ำ ก็ได้ท ำกำละในน้ ำนั้นเอง นำงน้ันไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกของกรรมน้ัน 

ด้วยวิบำกที่เหลือจึงถูกเอำกระออมเต็มด้วยทรำยผู้คอถ่วงลงน้ ำ ได้ท ำกำละแล้วตลอด ๑๐๐ 

อัตภำพ 

บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป 

“ ภิกษุทั้งหลำย แม้พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนท ำแล้วเหมือนกัน ก็ในอดีตกำล เด็กเลี้ยง

โค ๗ คน ชำวกรุงพำรำณสี เท่ียวเลี้ยงโคอยู่ครำวละ ๗ วัน ในเขตใกล้ดงแห่งหน่ึง วันหนึ่งเท่ียว

เลี้ยงโคแล้วกลับมำพบเห้ียใหญ่ตัวหน่ึง จึงไล่ตำม เห้ียหนีเข้ำไปสู่จอมปลวกแห่งหน่ึง ก็ช่องแห่ง

จอมปลวกนั้นมี ๗ ช่วง พวกเด็กปรึกษำกันว่ำ บัดนี้พวกเรำจักไม่อำจจับได้ พรุ่งน้ีจึงจักมำจับ

ดังนี้แล้ว จึงต่ำงตนต่ำงก็ถือเอำกิ่งไม้ที่หักได้คนละก ำ ๆ แม้ทั้ง ๗ คนพำกันปิดช่อง ๗ ช่องแล้ว
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หลีกไป ในวันรุ่งข้ึนเด็กเหล่ำน้ันมิได้ค ำนึงถึงเห้ียเหล่ำน้ัน ต้อนโคไปในเขตอื่น ครั้นในวันที่ ๗ 

พำโคกลับมำ พบจอมปลวกนั้น กลับได้สติ คิดกันว่ำ “ เห้ียนั้นเป็นอย่ำงไรหนอ” จึงเปิดช่องที่

ตนปิดไว้แล้วเหี้ยหมดอำลัยในชีวิต เหลือแต่กระดูกและหนังสั่นคลำนออกมำ เด็กเหล่ำนั้นเห็น

ดังนั้นแล้ว จึงท ำควำมเอ็นดู พูดกันว่ำ “ พวกเรำอย่ำฆ่ำมันเลย มันอดเหยื่อตลอด ๗ วัน จึงลูบ

หลังเห้ียนั้นแล้วปล่อยไป ด้วยกล่ำวว่ำ” จงไปตำมสบำยเถิด” เด็กเหล่ำนั้นไม่ต้องไหม้ในนรก

ก่อน เพรำะไม่ได้ฆ่ำเห้ีย แต่ชนทั้ง ๗ นั้น ได้เป็นผู้อดข้ำวร่วมกันตลอด ๗ วัน ใน ๑๔ อัตภำพ 

ภิกษุท้ังหลำย กรรมนั้นพวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโค ๗ คนท ำไว้แล้วในกำลน้ัน  

พระศำสดำทรงพยำกรณ์ปัญหำ อันภิกษุเหล่ำน้ันถำมแล้ว ๆ ด้วยประกำรฉะนี้ 

คนจะอยู่ท่ีไหนๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่ว 

ครั้งนั้น ภิกษุรปูหนึ่ง ทูลพระศำสดำว่ำ “ ควำมพ้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่ท ำกรรมเป็นบำป

แล้ว ผู้ซึ่งเหำะไปในอำกำศก็ดี แล่นไปในสมุทรก็ดี เข้ำไปสู่ซอกแห่งภูเขำก็ดีหรือ พระเจ้ำข้ำ” 

พระศำสดำตรัสบอกว่ำ “ อย่ำงนั้นแหละ ภิกษุท้ังหลำย แม้ในที่ทั้งหลำยมีอำกำศเป็น

ต้น ประเทศแม้สักส่วนหนึ่งที่บุคคลอยู่แล้วพึงพ้นจำกกรรมชั่วได้ ไม่มี” เมื่อจะสืบอนุสนธิแสดง

ธรรม ตรัสพระคำถำน้ีว่ำ 

“บุคคลที่ท ากรรมชั่วไว้ หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ หนีไปใน

ท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ หนีไปสู่ซอกเขา ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้ 

เพราะเขาอยู่แล้วในแผน่ดินส่วนใด พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ แผ่นดินส่วนน้ันหามีอยู่ไม่”  

ค ำอธิบำยแห่งคำถำน้ันว่ำ “ ก็หำกว่ำ คนบำงคนคิดว่ำ เรำจักพ้นจำกกรรมชั่วด้วยอุบำยนี้ พึง

นั่งในอำกำศก็ดี พึงเข้ำไปสู่มหำสมุทรอันลึกแปดหมื่นสี่พันโยชน์ก็ดี เขำไม่พึงพ้นจำกกรรมชั่ว
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ได้เลย ด้วยว่ำ ในส่วนแห่งแผ่นดินคือภำคแห่งปฐพีมีปุรัตถิมทิศเป็นต้น โอกำสแม้ประมำณเท่ำ

ขนทรำยที่บุคคลอยู่แล้ว พึงพ้นจำกกรรมช่ัวได้ หำมีไม่” 

 ในกำลจบเทศนำ ภิกษุเหล่ำนั้น บรรลุอริยผลทั้งหลำย มีโสดำปัตติผลเปน็ต้น ธรรม

เทศนำมีประโยชน์แม้แก่มหำชนผู้ประชุมกันแล้วนั่นแล ดังนี้แล้ว 

อ้างอิง  พระไตรปิฎกและอรรถกถำ แปล เล่มท่ี ๔๒ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย คำถำธรรม

บท เล่มท่ี ๓ หน้ำ ๔๕ ฉบับมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  
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บทวิเคราะห์ เรื่อง ชน ๓ คน  

ประกอบอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๕ 
กรณี กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ 

๑. ......เสวียนหญ้ำอันหน่ึงปลิวขึ้นจำกชำยคำนั้น อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อำกำศ ในขณะ
นั้น กำตัวหนึ่งบินมำทำงอำกำศสอดคอเข้ำไปในเสวียนหญ้ำนั้น อันเกลียวหญ้ำพันแล้ว 
ไหม้ตกลงที่กลำงบ้ำน พวกภิกษุเห็นเหตุนั้นคิดว่ำ “ โอ กรรมหนัก 
การตายของกาน้ี เป็นการตายเพราะ 

ก. สิ้นอำยุ คือ อำยุกขยมรณะ 

ข. ตำยเพรำะสิ้นกรรม กัมมักขยมรณะ 

ค. ตำยโดยยังไม่สิ้นอำยุ และสิ้นกรรม อุปัจเฉทกมรณะ 

๒. ........ชำวนำนั้นแม้พยำยำมแล้วก็ไม่อำจฝึกโคนั้นได้ ถูกควำมโกรธครอบง ำแล้วจึง
กล่ำวว่ำ “ บัดนี้เจ้ำจะนอนสบำยแต่นี้ไป” ดังนี้แล้วท ำโคนั้นให้เป็นดุจฟ่อนฟำง พันคอ
โคนั้นด้วยฟำงแล้วก็จุดไฟ โคถูกไฟคอกตำยในที่นั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลำย กรรมอันเป็น
บำปนั้นอันกำนั้นท ำแล้วในครั้งนั้น เขำไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกกรรมอัน
เป็นบำปนั้นเกิดแล้วในก ำเนิดกำ ๗ ครั้ง ถูกไฟไหม้ตำยในอำกำศอย่ำงนั้นแหละด้วย
วิบำกที่เหลือ 

กรรมในคร้ังน้ี ท าให้ชาวไปเกิดในนรก การไปเกิดในนรกน้ัน ด้วยจิตดวงไหน 

ก. อุเบกขำสันตีรณอกุศลวิบำก 

ข. อุเบกขำสันตีรณกุศลวิบำก 

๓. หลังจากตกนรกแล้วไปเกิดเป็นกา การไปเกิดเป็นกาน้ัน ด้วยจิตดวงไหน 

ก. อุเบกขำสันตีรณอกุศลวิบำก 

ข. อุเบกขำสันตีรณกุศลวิบำก 

กรณี ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ า 

๔. ......เมื่อนำงน ำภัตไปนำก็ดี ไปป่ำเพ่ือต้องกำรวัตถุต่ำงๆ มีฟืนและผักเป็นต้นก็ดี สุนัข

นั้นย่อมไปกับนำงน้ันเสมอ การตามของสุนัขน้ันด้วยจิตอะไร 

ก. โลภมูลจิตเพรำะต้องกำรอำหำร 
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ข. โลภมูลจิตเพรำะรัก สิเนหำที่มีต่อตัวนำง 

ค. เพรำะโมหะ ซึ่งเป็นสัญชำตญำณของสุนัข 

๕. พวกคนหนุ่มเห็นดังนั้นย่อมเยำะเย้ยว่ำ แน่ะพ่อ พรำนสุนุขออกแล้ว วันน้ีพวกเรำจักกิน

ข้ำวกับเน้ือ นำงขวยเขินเพรำะค ำพูดของคนเหล่ำนั้น ความขวยเขินเกิดจากจิตดวง

ไหน 

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 

ค. โมหมูลจิต 

๖. นำงจับสุนัขน้ันอย่ำงมั่นที่คอแล้วจึงเอกเชือกข้ำงหนึ่งผูกกระออมไว้ เอำปลำยเชือกอีก
ข้ำงหนึ่งผูกที่คอสุนัข ผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ ำ สุนัขตำมกระออมไป ตกลงน้ ำ 
พฤติกรรมของนางเกิดจากจิตดวงไหน  

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 

ค. โมหมูลจิต 

๗. นำงน้ันไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกของกรรมน้ัน ด้วยวิบำกที่เหลือจึงถูกเอำ

กระออมเต็มด้วยทรำยผู้คอถ่วงลงน้ ำ ได้ท ำกำละแล้วตลอด ๑๐๐ อัตภำพ 

วิบากกรรมที่เหลือท าให้นางปฏิสนธิด้วยมหาวิบากมาเป็นหญิงสาวแล้วชดใช้

กรรมต่อใช่ หรือไม่ 

ก. ใช ่

ข. ไม่ใช ่

กรณี ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ า 

๘. เด็กเลี้ยงโค ๗ คน ชำวกรุงพำรำณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่ครำวละ ๗ วัน ในเขตใกล้ดงแห่ง

หน่ึง วันหน่ึงเที่ยวเลี้ยงโคแล้วกลับมำพบเห้ียใหญ่ตัวหนึ่ง จึงไล่ตำม เห้ียหนีเข้ำไปสู่จอม
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ปลวกแห่งหนึ่ง ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นมี ๗ ช่วง พวกเด็กปรึกษำกันว่ำ บัดนี้พวกเรำจัก

ไม่อำจจับได้ พรุ่งนี้จึงจักมำจับดังนี้แล้ว จึงต่ำงตนต่ำงก็ถือเอำกิ่งไม้ที่หักได้คนละก ำ ๆ 

แม้ทัง้ ๗ คนพำกันปิดช่อง ๗ ช่องแล้วหลีกไป  

การไล่จับเห้ียของเด็กเหล่านี้ ด้วยจิตดวงไหน 

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 

ค. โมหมูลจิต 

๙. ....ครั้นในวันท่ี ๗ พำโคกลับมำ พบจอมปลวกนั้น กลับได้สติ คิดกันว่ำ “ เห้ียนั้นเป็น

อย่ำงไรหนอ” จึงเปิดช่องที่ตนปิดไว้แล้วเห้ียหมดอำลัยในชีวิต เหลือแต่กระดูกและหนัง

สั่นคลำนออกมำ จิตของเด็กที่นึกถึงเห้ียในครั้งน้ีเป็นจิตดวงไป 

ก. มหำกุศลที่ประกอบด้วยปัญญำ 

ข. มหำกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญำ 

๑๐. เด็กเหล่ำนั้นเห็นดังนั้นแล้ว จึงท ำควำมเอ็นดู พูดกันว่ำ “ พวกเรำอย่ำฆ่ำมันเลย 

มันอดเหยื่อตลอด ๗ วัน จึงลูบหลังเหี้ยน้ันแล้วปล่อยไป ด้วยกล่ำวว่ำ” จงไปตำมสบำย

เถิด” เด็กเหล่ำนั้นไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน เพรำะไม่ได้ฆ่ำเหี้ย แต่ชนทั้ง ๗ นั้น ได้เป็นผู้

อดข้ำวร่วมกันตลอด ๗ วัน ใน ๑๔ อัตภำพ เพราะกรรมแห่งความเอ็นดู แล้วปล่อย

เห้ียไปนี้ ท าให้ภิกษุเหล่าน้ันถูกขังอยู่ในถ้ า ใช่หรือไม่ 

ก. ใช ่

ข. ไมใ่ช่ 

๑๑. กรรมท่ีเด็กท้ัง ๗คน ทีข่ังเหี้ยน้ัน สามารถส่งผลในการน าเกิดได้หรือไม่ 

ก. ได้ 

ข. ไม่ได้ 
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เฉลย 

กรณี กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ 

๑. ......เสวียนหญ้ำอันหน่ึงปลิวขึ้นจำกชำยคำนั้น อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อำกำศ ในขณะ
นั้น กำตัวหนึ่งบินมำทำงอำกำศสอดคอเข้ำไปในเสวียนหญ้ำนั้น อันเกลียวหญ้ำพันแล้ว 
ไหม้ตกลงที่กลำงบ้ำน พวกภิกษุเห็นเหตุนั้นคิดว่ำ “ โอ กรรมหนัก 
การตายของกาน้ี เป็นการตายเพราะ 

ก. สิ้นอำยุ คือ อำยุกขยมรณะ 

ข. ตำยเพรำะสิ้นกรรม กัมมักขยมรณะ 
ค. ตายโดยยังไม่สิ้นอายุ และสิ้นกรรม อุปัจเฉทกมรณะ 

อธิบาย 
    กำรตำยเพรำะสิ้นอำยุนั้น เป็นควำมชรำ เป็นควำมเสื่อมโทรมของร่ำงกำย ตำม
อำยุขัยของมนุษย์ เช่นในปัจจุบันคือ ๗๕ ปี  

กำรตำยเพรำะสิ้นกรรมนั้น อำจมีอำยุไม่ถึงอำยุขัยแต่เพรำะกรรมให้มำเพียงเท่ำนี้ เช่น
กำรป่วยด้วยโรคต่ำงๆ แล้วตำย 

 กำรตำยแบบอุปัจเฉทกะนั้นเป็นกำรตำยโดยที่กรรมที่ให้มำยังไม่หมดอำยุ แต่มีกรรมที่
แรงมำตัดรอนให้สิ้นชีวิตเสียก่อน  
 กำรตำยเพรำะสิ้นอำยุ และกำรตำยเพรำะสิ้นกรรมนั้น เป็นกำลมรณะคือถึงเวลำที่
ควรตำย ส่วนกำรตำยแบบอุปัจเฉทกะ เป็นอกำลมรณะคือยังไม่ถึงเวลำที่ควรตำย 

๒. ........ชำวนำนั้นแม้พยำยำมแล้วก็ไม่อำจฝึกโคนั้นได้ ถูกควำมโกรธครอบง ำแล้วจึง
กล่ำวว่ำ “ บัดนี้เจ้ำจะนอนสบำยแต่นี้ไป” ดังนี้แล้วท ำโคนั้นให้เป็นดุจฟ่อนฟำง พันคอ
โคนั้นด้วยฟำงแล้วก็จุดไฟ โคถูกไฟคอกตำยในที่นั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลำย กรรมอันเป็น
บำปนั้นอันกำนั้นท ำแล้วในครั้งนั้น เขำไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกกรรมอัน
เป็นบำปนั้นเกิดแล้วในก ำเนิดกำ ๗ ครั้ง ถูกไฟไหม้ตำยในอำกำศอย่ำงนั้นแหละด้วย
วิบำกที่เหลือ 

กรรมในคร้ังน้ี ท าให้ชาวไปเกิดในนรก การไปเกิดในนรกน้ัน ด้วยจิตดวงไหน 

ก. อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก 

ข. อุเบกขำสันตีรณกุศลวิบำก 
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อธิบาย  
 อุเบกขำสันตีรณอกุศลวิบำก เป็นวิบำกจิตที่เกิดจำกอกุศลกรรมสำมำรถท ำหน้ำท่ีใน
กำรน ำเกิดได้ ซ่ึงจะน ำเกิดในอบำยภูมิ ๔  
 ส่วนอุเบกขำสันตีรณกุศลวิบำ เป็นวิบำกจิตที่เกิดจำกกุศลที่มีก ำลังอ่อน เมื่อน ำเกิดจะ
น ำเกิดเป็นมนุษย์ บ้ำ ใบ้ บอด หนวก หรือปัญญำอ่อนตั้งแต่ก ำเนิด และถ้ำน ำเกิดเป็นเทวดำจะ
เป็นเทวดำชั้นต่ ำในจำตุมหำรำชิกำภูมิ  

๓. หลังจากตกนรกแล้วไปเกิดเป็นกา การไปเกิดเป็นกาน้ัน ด้วยจิตดวงไหน 

ก. อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก 

ข. อุเบกขำสันตีรณกุศลวิบำก 

อธิบาย 

 กำรเกิดเป็นกำ ก็ถือว่ำเกิดในอบำยภูมิคือ เปรต อสุรกำย นรก และสัตว์เดรัจฉำน ดังนั้น
จิตที่น ำเกิดจึงเป็น อุเบกขำสันตีรณอกุศลวิบำก 
กรณี ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ า 

๔. ......เมื่อนำงน ำภัตไปนำก็ดี ไปป่ำเพ่ือต้องกำรวัตถุต่ำงๆ มีฟืนและผักเป็นต้นก็ดี สุนัข

นั้นย่อมไปกับนำงน้ันเสมอ การตามของสุนัขน้ันด้วยจิตอะไร 

ก. โลภมูลจิตเพรำะต้องกำรอำหำร 

ข. โลภมูลจติเพราะรัก สิเนหาที่มีต่อตัวนาง 

ค. เพรำะโมหะ ซึ่งเป็นสัญชำตญำณของสุนัข 

อธิบาย  

 จำกเนื้อท่ีเล่ำถึงอดีตชำติของสุนัข ซึ่งเคยเป็นสำมีของนำงมำก่อน ดังนั้นควำมรัก ควำม

ผูกพันจึงยังติดตำมมำ จึงเป็นลักษณะของโลภมูลจิตที่มีควำมรักท่ีมีต่อนำง 

๕. พวกคนหนุ่มเห็นดังนั้นย่อมเยำะเย้ยว่ำ แน่ะพ่อ พรำนสุนุขออกแล้ว วันน้ีพวกเรำจักกิน

ข้ำวกับเน้ือ นำงขวยเขินเพรำะค ำพูดของคนเหล่ำนั้น ความขวยเขินเกิดจากจิตดวงไหน 

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 
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ค. โมหมูลจิต 

อธิบาย  

 ควำมขวยเขินที่เกิดขึ้นนี้เป็นลักษณะของควำมไม่พอใจ ไม่สบำยใจ เป็นทุกข์ใจ จึงเป็น

ลักษณะของโทสมูลจิต แต่ถ้ำเป็นกำรขวนเขิน กำรเขินอำย จำกกำรชมจะเป็นลักษณะของโลภ

มูลจิต 

๖. นำงจับสุนัขน้ันอย่ำงมั่นที่คอแล้วจึงเอกเชือกข้ำงหนึ่งผูกกระออมไว้ เอำปลำยเชือกอีก
ข้ำงหนึ่งผูกที่คอสุนัข ผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ ำ สุนัขตำมกระออมไป ตกลงน้ ำ 
พฤติกรรมของนางเกิดจากจิตดวงไหน  

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 

ค. โมหมูลจิต 

อธิบาย 

 พฤติกรรมน้ีเกิดต่อจำกข้อ ๕ คือควำมขวนเขิน ซึ่งเป็นโทสมูลจิต ดังนั้นพฤติกรรมจึง

เกิดด้วยโทสมูลจิตด้วยเปน็กำรประทุษร้ำยต่อชีวิตเพ่ือให้ถึงแก่ควำมตำย 

๗. นำงน้ันไหม้อยู่ในนรกสิ้นกำลนำน เพรำะวิบำกของกรรมน้ัน ด้วยวิบำกที่เหลือจึงถูกเอำ

กระออมเต็มด้วยทรำยผู้คอถ่วงลงน้ ำ ได้ท ำกำละแล้วตลอด ๑๐๐ อัตภำพ 

วิบากกรรมที่เหลือท าให้นางปฏิสนธิด้วยมหาวิบากมาเป็นหญิงสาวแล้วชดใช้

กรรมต่อใช่ หรือไม่ 

ก. ใช ่

ข. ไม่ใช ่

อธิบาย 
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 กรรมท่ีนำงได้ฆ่ำสุนัขในครั้งน้ันเป็นอกุศลกรรม เมื่อให้ผลปฏิสนธิคือน ำเกิด จะต้องเกิด

ในอบำยภูมิ ส่วนกำรเกิดมำเป็นหญิงสำวนั้น จะต้องเป็นกุศลกรรม  วิบากกรรมที่เหลือคือ

ท าให้นางต้องตายเพราะถูกถ่วงน้ า ไม่ใช่เกิดมาเป็นหญิงสาว 

กรณี ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ า 

๘. เด็กเลี้ยงโค ๗ คน ชำวกรุงพำรำณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่ครำวละ ๗ วัน ในเขตใกล้ดงแห่ง

หน่ึง วันหนึ่งเที่ยวเลี้ยงโคแล้วกลับมำพบเห้ียใหญ่ตัวหนึ่ง จึงไล่ตำม เหี้ยหนีเข้ำไปสู่จอม

ปลวกแห่งหนึ่ง ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นมี ๗ ช่วง พวกเด็กปรึกษำกันว่ำ บัดนี้พวกเรำจัก

ไม่อำจจับได้ พรุ่งนี้จึงจักมำจับดังนี้แล้ว จึงต่ำงตนต่ำงก็ถือเอำกิ่งไม้ที่หักได้คนละก ำ ๆ 

แม้ทั้ง ๗ คนพำกันปิดช่อง ๗ ช่องแล้วหลีกไป  

การไล่จับเห้ียของเด็กเหล่าน้ี ด้วยจิตดวงไหน 

ก. โลภมูลจิต 

ข. โทสมูลจิต 

ค. โมหมูลจิต 

อธิบาย 

 จำกเนื้อเรื่องกำรต้องกำรจับเหี้ยของเด็กๆ ครั้งแรกนั้นต้องกำรเพ่ือที่จะน ำมำฆ่ำ เมื่อ

เป็นเช่นน้ัน กำรจับจึงเป็นลักษณะของโทสมูลจิต คือเป็นไปเพ่ือประทุษร้ำย 

๙. ....ครั้นในวันท่ี ๗ พำโคกลับมำ พบจอมปลวกนั้น กลับได้สติ คดิกันว่ำ “ เห้ียนั้นเป็น

อย่ำงไรหนอ” จึงเปิดช่องที่ตนปิดไว้แล้วเห้ียหมดอำลัยในชีวิต เหลือแต่กระดูกและหนัง

สั่นคลำนออกมำ จิตของเด็กที่นึกถึงเห้ียในครั้งน้ีเป็นจิตดวงไป 

ก. มหำกุศลที่ประกอบด้วยปัญญำ 

ข. มหากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา 

อธิบาย 
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 เด็กเพียงนึกข้ึนมำได้ แล้วต่อมำเห็นสภำพของเห้ียจึง เกิดควำมส่งสำร ซ่ึงไม่มีลักษณะ

ของกำรพิจำรณำด้วยเหตุ ผลแต่อย่ำงใด 

๑๐. เด็กเหล่ำนั้นเห็นดังนั้นแล้ว จึงท ำควำมเอ็นดู พูดกันว่ำ “ พวกเรำอย่ำฆ่ำมันเลย 

มันอดเหยื่อตลอด ๗ วัน จึงลูบหลังเห้ียนั้นแล้วปล่อยไป ด้วยกล่ำวว่ำ” จงไปตำมสบำย

เถิด” เด็กเหล่ำนั้นไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน เพรำะไม่ได้ฆ่ำเหี้ย แต่ชนทั้ง ๗ นั้น ได้เป็นผู้

อดข้ำวร่วมกันตลอด ๗ วัน ใน ๑๔ อัตภำพ เพราะกรรมแห่งความเอ็นดู แล้วปล่อย

เห้ียไปนี้ ท าให้ภิกษุเหล่าน้ันถูกขังอยู่ในถ้ า ใช่หรือไม่ 

ก. ใช ่

ข. ไม่ใช ่

อธิบาย 

 กำรถูกขังเป็นผลของอกุศลกรรมคือกำรขังเหี้ยไว้ในจอมปลวก ส่วนควำมเอ็นดูเป็นกุศล

กรรม ถ้ำให้ผลจะให้ผลเป็นควำมสุข ส่วนท่ีถูกขังไม่ถูกฆ่ำน้ันเพรำะไม่ได้ท ำกรรมหนักเหมือน

ชำวนำที่จุดไฟเผำโค หรือหญิงที่ฆ่ำสุนัขด้วยกำรจับถ่วงน้ ำ 

๑๑. กรรมท่ีเด็กท้ัง ๗คน ทีข่ังเหี้ยน้ัน สามารถส่งผลในการน าเกิดได้หรือไม่ 

ก. ได้ 

ข. ไม่ได ้

อธิบาย  

 กรรมท่ีขังเหี้ยนั้นไม่ครบองค์ของอกุศลกรรมบถ คือ เห้ียนั้นไม่ได้ตำยลง กรรมที่ครบองค์

ของอกุศลกรรมบถน้ันจึงจะท ำหน้ำที่ในปฏิสนธิกำลคือน ำเกิดได้ 

 องค์ของอกุศลกรรมบถเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์คือ 

๑. สัตว์นั้นมีชีวิต 
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๒. รู้ว่ำสัตว์นั้นมีชีวิต 

๓. มีจิตคิดจะฆ่ำ 

๔. พยำยำมท่ีจะฆ่ำ 

๕. สัตว์นั้นตำยลงด้วยควำมเพียรน้ัน  
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ข้อคิดจากพระสูตรเร่ืองนี้ 

๑. ความเป็นไปของชีวิตนัน้ ล้วนแต่มีเรื่องของกรรมเก่ำเข้ำมำเกี่ยวข้องเสมอ 

๒. แม้การรับผลกรรมเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว แต่เมื่อชดใช้ไปแล้ว กรรมนั้นก็หมดไปๆๆ 

แม้บำงครั้งอำจจะถึง ๕๐๐ ชำติก็ตำม 

๓. ความไม่รู้ เร่ืองกรรม ผลของกรรม กุศล อกุศล จะท ำให้เรำมีโอกำสท ำอกุศลกรรม

ใหม่ได้เสมอ ๆ แม้จะรู้แล้วแต่เมื่อมีเหตุใกล้มำกระทบ ก็ยังอำจท่ีจะมีกำรพรั้งเผลอไป 

ดังนั้นสิ่งที่ดีคือกำรศึกษำ หำควำมรู้ เจริญสติ ปัญญำ ควำมเพียรที่จะไม่ท ำ

อกุศลกรรมอยู่เสมอๆ  

 


