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ประวัติความเปนมาของพระอภิธรรม 
  

คัมภีรพระไตรปฏก เปนคัมภีรที่บรรจุหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาทั้ง ๓ ประเภท คือ พระวินัย พระสูตร และพระ
อภิธรรม จึงรวมเรียกวา พระไตรปฏก แปลวา หลักพุทธธรรม ๓ 
คัมภีร ซ่ึงเปนที่รูจักกันโดยมากของพุทธศาสนิกชนชาวไทย แต
โดยมากก็รูจักกันแตเพียงชื่อเทานั้น ที่รูจักลึกซึ้งดีพอ ก็มีเฉพาะผูที่
ทําการศึกษาเทานั้น แตในบรรดาผูที่ทําการศึกษาในประเทศไทย
นั้น ก็ศกึษากันเฉพาะบางสวน หรือหลายทานไมไดศึกษาถึงพระ
ไตรปฏก ศึกษาเฉพาะชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตามกําหนดกฎ
กติกาของคณะสงฆ หรอืที่มหาเถรสมาคมกําหนดเทานั้น ทั้งนี้ 
เพราะปจจัยหลายอยาง เชน ทางดานคานิยม, แรงจูงใจใน
การศึกษา, ความเชื่อความศรัทธา, และขอกฎกติกาของสํานัก 
เปนตน ทําใหการศึกษาพระไตรปฏกของพุทธบริษัทไทยไมทั่วถึง
เทาที่ควร 
    โดยเฉพาะพระอภิธรรมปฏก ซ่ึงเปนคัมภีรที่บรรจุเนื้อหาของ
หลักธรรมที่เปนสภาวธรรมละเอียดลึกซึ้ง ที่เรียกวา ปรมัตถสัจจะ 
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ซ่ึงเมื่อสรุปแลว ก็ไดแก เนื้อความแหงธรรม ๔ อยาง คือ จิต 
เจตสิก รูป นิพพาน ที่เรียกวา ปรมัตถธรรม ๔ พระพุทธองคทรง
แสดงโดยธรรมาธิษฐาน ยกเอาธรรมขึ้นแสดงลวน ๆ ไมเกี่ยวกับ
บัญญัติ สัตว บุคคล เรียกวา ปรมัตถเทศนา ซ่ึงมีประวัติความ
เปนมาของพระอภิธรรมปฏกโดยสังเขปตอไปนี้ 

เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงยมกปาฏหิาริย ทรมานนิครนนาฏ
บุตรอยูนั้น ทรงพิจารณาวา พระพุทธเจาทั้งหลายที่ผานมานั้น 
เมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว เสด็จจําพรรษาที่ไหน ก็ทรง
ทราบดวยพระพุทธญาณวา เปนพุทธประเพณีของพระพุทธเจาทุก
พระองค เมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริยเสร็จแลว ก็จะเสด็จไป
พรรษา ณ สวรรคช้ันดาวดึงส เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ซ่ึง
ในขณะนั้น พระนางสิริมหามายาที่เปนพุทธมารดานั้น หลังจาก
เจาชายสิทธัตถะ ประสูติไดเพียง ๗ วัน เสด็จสวรรคตจุติจาก
มนุษยโลก ไปบังเกิดเปนเทพบุตร ช่ือสันตุสิตเทพบุตร ณ สวรรค
ช้ันดุสิต ซ่ึงเปนสวรรคช้ันที่ ๔ ในบรรดาสวรรค ๖ ช้ัน เปนสวรรค
สําหรับเปนที่อยูของผูบําเพ็ญบารมีเปนพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
พระปจเจกโพธิญาณ อัครสาวกโพธิญาณ มหาสาวกโพธิญาณ 
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ปกติสาวกโพธิญาณ  และ พุทธบิดา พุทธมารดา  เรียกวา “ เปน
สวรรคชั้นปญญาชน “ 
 แตการที่พระพุทธองค เสด็จไปแคสวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงเปน
สวรรคช้ันที่ ๒ นั้น พระอรรถกถาจารยสันนิษฐานวา “เพื่อทรง
ตองการที่จะใหเทวดาทั้งหลาย และเทพบุตรผูเคยเปนพระพุทธ
มารดานั้น เกิดความอุตสาหะในการลงมาฟงธรรม และจะไดตั้งใจ
ฟงธรรมโดยเคารพ สมกับความลําบากที่ตองลงมา และเพื่อจะ
ทรงอนุเคราะหเทวดาที่อยูช้ันต่ํากวาดวย เทวดาและพรหมชั้นที่
อยูสูงกวา ยอมสามารถลงมาสูภพภูมิช้ันที่ต่ํากวาได  ดวยอํานาจ
แหงบุญฤทธิ์ สวนเทวดาหรือพรหมที่อยูช้ันต่ํากวา ไมสามารถขึ้น
ไปสูภพภูมิที่สูงกวาได ดวยความจํากัดขอบเขตแหงบุญฤทธิ์
เชนกัน จึงทรงเสด็จไปแคสวรรคช้ันดาวดึงสเทานั้น โดยทรงยาง
พระบาทขางหนึ่งเหยียบบนยอดภูเขายุคนธร และยางพระบาทอีก
ขางหนึ่ง เหยียบบนยอดภูเขาสิเนรุ  และยางพระบาทกาวที่ ๓ ถึง
ภพดาวดึงส เมื่อทาวสักกเทวราช หรือ พระอินทร ผูเปนเจาแหง
สวรรคช้ันดาวดึงส ทรงทราบวา พระพุทธเจาเสด็จมา ก็เสด็จเขา
ไปเฝาถวายบังคม ทูลตอนรับ  เมื่อทรงทราบวา พระพุทธองคทรง
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เสด็จมาจําพรรษา ณ ภพภูมิของพระองค  ก็ทรงพิจารณาวา จะ
ทูลอัญเชิญพระพุทธเจาใหทรงจําพรรษา ณ ที่ไหนจึงจะสมควร ก็ 
ทรงเห็นวา ปณฑุกัมพลสิลาอาสน ที่ประทับของพระองคเองนั้น 
เปนสิ่งสูงคา และสมควรกวาที่อื่น จึงทรงปูอาสนะถวาย  และทูล
เชิญพระพุทธองคใหทรงจําพรรษา ณ ปณฑุกัมพลสิลาอาสนนั้น 
แลวใหโฆษกเทพบุตรไปเที่ยวปาวประกาศใหเทพบุตร เทพธิดา
ทั้งหลาย บอกตอ ๆ กันไปวา พระพุทธองคเสด็จมาจําพรรษา ณ 
ปณฑุกัมพลสิลาอาสน ของทาวสักกเทวราช ณ ภพดาวดึงส เพื่อ
แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา และเทวดา พรหมทั้งหลาย  ถา
เทวดาและพรหม ตนใด ตองการฟงธรรม  ก็ขอเชิญมาประชุม
พรอมกัน ณ ที่นี้ เหลาเทวดา มาร พรหมทั้งหลายก็ปาวประกาศ
ตอ ๆ กันไปใหรูทั่วกัน ในหมื่นโลกธาตุ ผูที่ตองการฟงธรรม ตางก็
ละวิมานของตน ๆ พากันมาสูพุทธสํานัก ในขณะนั้นพระพุทธองค
ทรงพิจารณาวา ธรรมอะไรหนอ จึงสมควรแกอุปนิสัยของเทวดา
และพรหมเหลานี้ และคูควรแกคาน้ํานมของพระพุทธมารดาได ก็
ทรงเห็นวา พระอภิธรรม เปนธรรมะที่มีเนื้อความลึกซึ้ง เปน
ปรมัตถสัจจะ เปนธรรมาธิษฐาน เหมาะสมแกอุปนิสัยของเหลา



๕ 
 

 

เทวดาและพรหม และคูควรแกคาน้ํานมของพระพุทธมารดา จึงได
ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเหลาเทวดา พรหม
ทั้งหลายในสมาคมนั้น ตลอดไตรมาส แตทรงแสดงเพียงโดยยอ 
เรียกวา สังเขปนัย พอเหมาะแกอุปนิสัยของเหลาเทวดาและพรหม 
ที่มีอุปนิสัยรูไดเร็ว แตขาดอุตสาหะ เบื่อหนายเร็ว  

โดยปกติแลว กาลเวลาในสวรรคนั้น ยาวนานกวาในมนุษย
โลกมาก ซ่ึงเปรียบเทียบวา หนึ่งวันหนึ่งคืนในเทวโลกนั้น 
เทากับ ๑๐๐ ปในมนุษยโลก ฉะนั้น กาลเวลาเพียงไตรมาส หรือ 
๓ เดือน ก็ไมถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งของในเทวโลก แตในฐานะที่
พระองคทรงเปนมนุษย และเปนพระพุทธเจาผูเปนแบบอยางที่ดี
ของพระสาวก และเหลาเทวดา มาร พรหม และมนุษยทั้งหลาย 
พระองคจึงทรงกระทําพุทธกิจ ในชีวิตประจําวันตามปกติ คือ เมื่อ
ถึงเวลาตอนเชาในมนุษยโลก พระองคก็จะทรงเสด็จไปบิณฑบาต 
ณ อุตตรกุรุทวีป   แตเพื่อมิใหการแสดงธรรมตองขาดตอนไป  จึง
ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิต ใหทรงแสดงธรรมแทนพระองค  โดย
กอนหนานั้นทรงพิจารณาหาผูที่จะทรงแสดงธรรมแทนใหทัดเทียม
กับพระองคนั้น ก็ไมทรงเห็นใครมีความสามารถเทา แมแตพระสา
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รีบุตรผูมีปญญารองจากพระพุทธองค  กไ็มสามารถกระทํากิจนั้น
ได  จึงทรงเนรมิตพุทธนิมิตดังกลาวแลว โดยพระพุทธนิมิตนั้น 
สามารถที่จะแสดงธรรมและตอบปญหาที่พระองคถามไดอยาง
อัศจรรย ดวยอํานาจพุทธฤทธิ์ พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวา ก็
ไดขึ้นไปอุปฏฐากพระพุทธองคทกุวัน โดยคอยปูอาสนะ ตักน้ําฉัน
น้ําใชมาถวาย มิไดบกพรอง พระพุทธองคทรงตรัสถามความ
เปนไปในมนุษยโลกแลว ทรงแสดงพระอภิธรรมที่พระองคทรง
แสดงแกเหลาเทวดาและพรหมนั้น แตทรงแสดงโดยพิสดาร ที่
เรียกวา วิตถารนัย เพื่อใหเหมาะสมแกปญญาของพระสารีบุตร ผู
เปนยอดแหงคนมีปญญา หลังจากนั้นพระสารีบุตร ก็ไดแสดง
อภิธรรมนี้  แกลูกศิษยของทาน ๕๐๐ รูป ซ่ึงลูกศิษยของทาน
เหลานี้  เมื่อสมัยพระพุทธเจาพระองคกอน ไดเกิดเปนคางคาว 
อาศัยอยูในถ้ําแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนที่อยูของพระภิกษุผูบําเพ็ญสมณ
ธรรม ภิกษุผูอยูในถ้ํานั้น เปนผูศึกษาเลาเรียนพระอภิธรรม และ
ทองบนสาธยายอภิธรรมอยูเสมอ ในค่ําวันหนึ่ง พระภิกษุเหลานั้น 
ตางก็เดินจงกรมและสาธยายพิจารณาพระอภิธรรมไปดวย  พวก
คางคาวไดยินเสียงพระภิกษุสาธยายพระอภิธรรม ก็เกิดความ
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เลื่อมใสศรัทธาในเสียง แตไมสามารถจับใจความที่เปนเนื้อหาของ
ธรรมะนั้นได เพราะขอบเขตจํากัดของการเปนสัตวเดรัจฉานทั่วไป 
จึงยึดเอาเสียงเปนอารมณเกิดความเคลิบเคลิ้ม เกิดปติปราโมทย 
ดวยความศรัทธาในเสียง  จนลืมยึดเกาะฝาถ้ํา พากันตกลงมา
ตายทั้งหมด และดวยอํานาจแหงบุญนั้น จึงไปเกิดเปนเทพบุตรใน
สวรรคช้ันดุสิต และทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
จนถึงสมัยพระพุทธเจาของเรา  จึงไดมาบังเกิดเปนกุลบุตรในเมือง
สาวัตถี  และเกิดความเลื่อมใสในพระอภิธรรมที่พระสารีบุตรแสดง 
จึงพากันออกบวชเปนภิกษุทั้ง ๕๐๐ คน และไดบรรลุพระอรหัตผล 
ไดทรงจําพระอภิธรรมไวเปนรุนแรก และสืบทอดรุนหลังตอมา โดย
พระอภิธรรมที่พระพุทธองคและพระสาวกแสดงตอมาภายหลังนั้น 
แสดงแบบกึ่งยอกึ่งพิสดาร ที่เรียกวา นาติวิตถารนาติสังเขปนัย 
และพระอานนททรงจํานําสืบมา จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๑ ไดยกขึ้น
สูปฐมสังคีติ สาธยายแกพระอรหันตปฏิสัมภิทา ๕๐๐ รูป ที่
ประชุมทําปฐมสังคายนา และนําสืบกันมาจนถึงปจจุบันนี้ 

ฉะนั้น การแสดงพระอภิธรรมที่ผานมา จําแนกไดเปน ๓ 
ประเภทใหญ ๆ คือ 
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๑. สังเขปนัย เปนนัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกเทวดาและ
พรหมที่มาประชุมกัน ณ เทวะสมาคม ในภพดาวดึงส  เมื่อครั้ง
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา 

๒.วิตถารนัย เปนนัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระสารีบุตร 
เมื่อครั้งขึ้นไปเฝาและอุปฏฐาก ณ ภพดาวดึงส 

๓. นาติวิตถารนาติสังเขปนัย เปนนัยที่พระพุทธองคแสดง
แกพระสาวกในภายหลัง และพระสาวกแสดงสืบตอ ๆ กันมา 
สรุปความแลว บรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่มีโอกาสไดเรียนไดฟง
พระอภิธรรมในมัชฌิมประเทศเปนครั้งแรกนั้น  กไ็ดแก พระภิกษุ 
๕๐๐ รูป ที่ไดเรียนจากพระสารีบุตรนี้เอง   

จากขอความที่กลาวมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา พระ
อภิธรรมปรากฏขึ้นในเทวโลกเปนอันดับแรก ซ่ึงอาจจะมีปญหา
สอดถามขึ้นมาวา ทําไม ! พระอภิธรรมจึงไปปรากฏขึ้นที่เทวโลก
กอนที่อื่น พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงแสดงในมนุษยโลกกอน 
ไมไดหรอื? ปญหานี้มีขอที่จะวิสัชชนาดังนี้ 



๙ 
 

 

๑.เปนพุทธประเพณีของพระพุทธเจาทั้งหลายจะตองแสดง
กตัญูกตเวทีตาตอพระมารดา โดยการเสด็จขึ้นไปเทศนาพระ
อภิธรรมโปรดทุก ๆ  พระองคไป เรียกวา พุทธนิยาม 

๒. ในกาลนั้น บรรดาสัตวทั้งหลายในมนุษยโลก ยังไมมีจิต
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก เพราะพระพุทธศาสนาพึ่ง
จะเริ่มอุบัติขึ้นในมนุษยโลกไมนาน  เปนเวลาเพียง ๖ ปเศษ
เทานั้น  ซ่ึงนับวา ยังไมเปนที่แพรหลายตอการที่จะยังความ
เลื่อมใสศรัทธาของหมูชนใหมีขึ้นไดโดยเต็มที่ และทั่วถึงกันได 

๓.พระอภิธรรมเปนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง สุขุมคัมภีรภาพมาก 
ซ่ึงเนื้อความในพระอภิธรรมนั้น เกี่ยวดวยสภาวะทั้งหมดไมมีส่ิง
สนุกสนานเจือปน บุคคลที่สามารถจะรองรับรสของพระอภิธรรม
ไดนั้น ตองเปนบุคคลที่ประกอบดวยศรัทธาอันมั่นคง มีโลภะ 
โทสะโมหะในสันดานนอย และเคยไดสรางบารมีอันเกี่ยวกับ
ปญญาที่รูในสภาวะมาแลวแตกาลกอน ฉะนั้น พระพุทธองคทรง
เห็นวา ชนในสมัยนั้นยังประกอบดวยโลภะโทสะโมหะมาก ใน
สันดานยังหนาแนนไปดวยกิเลสตัณหา หมายความวา คนบาง
พวกก็มีจิตใจมุงอยูกับความสนุกสนาน ยังหมกมุนอยูในกามคุณ



๑๐ 
 

 

อารมณโดยมาก บางพวกก็เปนคนขี้โกรธชอบทะเลาะวิวาท และมี
จิตใจพยาบาทมาดราย ซ่ึงกันและกันบางพวกก็ยังเปนคนโงเขลา
เบาปญญา มองไมเห็นประโยชนอันควรที่จะไดรับจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สวนผูที่มีกิเลสเบาบาง มีปญญาแกกลา ที่
จะตรัสรูตามนั้น ก็มีนอย เมื่อเทียบกับในเทวโลก  เพราะฉะนั้น 
ความศรัทธาของชนในสมัยนั้น จึงยังไมเพียงพอที่จะเชื่อมั่นใน
พระอภิธรรมได พระองคจึงไมทรงแสดงพระอภิธรรมในมนุษยโลก
กอน เพราะถาทรงแสดงไปแลว ความสงสัยไมเขาใจยอมเกิดขึ้น
แกชนเหลานั้น เมื่อมีความสงสัยลังเลใจแลว อาจจะเปนเครื่อง
กอใหเกิดการดูหมิ่น ดูแคลนตอพระพระอภิธรรมนั้นได ซ่ึงจะเปน
เครื่องกีดกั้นไมใหบรรลุผลดี ที่จะไดรับจากการเลื่อมใสศรัทธาและ
ประพฤติปฏิบัติตาม กลับจะทําใหเกิดผลรายตามมามากกวา ซ่ึง
พระพุทธองคทรงใครครวญพิจารณาอยางดีแลว  จึงไมทรงแสดง
พระอภิธรรมในมนุษยกอน 

๔. การแสดงพระอภิธรรม จําเปนตองใชเวลาในการแสดง
นานมาก เพราะตองแสดงโดยพิสดารไมใหมีขอความใดขาดตก
บกพรอง และการแสดง ก็ตองแสดงติดตอกันเปนลําดับไปโดยไม



๑๑ 
 

 

ตองหยดุพักในระหวางเลย (ซ่ึงไดกลาวแตตนแลววา พระองคทรง
ใชเวลาแสดงติดตอกันตลอด ๓ เดือนไมมีขาดตอน ในเวลาจะทํา
กิจวัตรประจําวัน หรือภาระกิจสวนพระองค ก็ทรงเนรมิตพุทธนิมิต
ใหแสดงตอ  เมื่อพระองคทรงทํากิจเสร็จเรียบรอยแลว ก็ทรงแสดง
ตอจากที่พุทธนิมิตแสดงมาถึง) นี่เปนกฎของการแสดงพระ
อภิธรรมครั้งแรก ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ถาหากวา พระองค
ทรงแสดงใหมีสวนเหลืออยูแลว ก็จะไมมีบุคคลอื่นที่จะสามารถ
แสดงตอไปได ทัง้นี้เนื่องดวยพระอภิธรรมนั้นไมใชเปนวิสัยของคน
เหลาอื่น เปนพุทธวิสัยโดยแท เมื่อจําเปนตองใชเวลาในการแสดง
นานเชนนี้ จึงไมเหมาะในการที่จะแสดงในมนุษยโลก เพราะคนใน
มนุษยโลกยอมตองมีภารกิจเครื่องกังวลแวดลอมอยูมาก ไม
สามารถที่จะนั่งฟงอยูไดเปนเวลานาน ๆ อีกประการหนึ่ง เวลาใน
เทวโลกกับเวลาในมนุษยโลก ก็ตางกันมาก เวลาในมนุษยโลกแลว 
๑๐๐ ป เทากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงสเทวโลก เมื่อเปนเชนนี้
ยอมเปนโอกาสเหมาะสําหรับเทวโลกมากกวา ยิ่งกวานั้น บรรดา
เทวดาพรหมทั้งหลาย เปนผูที่ไมตองวิตกกังวลในเรื่องธุระใด ๆ 
ทั้งสิ้น เพราะทานเหลานี้ ลวนแตเสวยผลแหงบุญกุศลของทาน



๑๒ 
 

 

ดวยกันทั้งนั้น ประกอบทั้งรายกายก็แข็งแรงปราศจากโรคาพาธทั้ง
ปวง ทั้งปญญาก็หลักแหลมมากกวามนุษย สามารถที่จะเขาใจได
ดีกวาพวกมนุษย อนึ่ง พระพุทธองคทรงใชเวลาบนสวรรคช้ัน
ดาวดึงส  เปนเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง ฉะนั้น การฟงพระอภิธรรมของ
ทานเหลานั้น ก็ไมเปนการขัดของดวยประการใด ๆ  

ตามเหตุผลเหลานี้แหละ พระพุทธองคจึงทรงเสด็จไปเทศนา
ในเทวโลกกอน ๑ 
 

H เนื้อหาพระอภิธรรม H 
คัมภีรพระอภิธรรมมี ๗ คัมภีร คือ 

๑. สังคิณี หรือธัมมสังคิณี       ๒. วิภังค  ๓. ธาตุกถา   
๔. ปุคคลบัญญัติ     ๕. กถาวัตถุ   ๖. ยมก   ๗. ปฏฐาน 

เรียกชื่อยอวา  สัง   วิ   ธา   ปุ  กะ  ยะ  ปะ 
                                                           

๑ หนังสืออาจารยพระสัทธัมมโชตกิะ  ธัมมาจริยะ  ผูปรารถนาพระปญญาธิก
สัมมาสัมพทุธเจา   ผูวางรากฐานหลักสูตรการเรียนการสอนพระอภิธรรมในประเทศ
ไทย อัมภา  พิชิตการคา  รวบรวม   พิมพที่โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัด
มหาธาต ุฯ ทาพระจันทร กรุงเทพฯ  ,   มีนาคม  ๒๕๓๗ 



๑๓ 
 

 

คัมภีรที่ ๑ ธัมมสังคิณี  วาดวยธรรมะที่รวมเปนหมวดหมู 
แลวแยกแสดงเปนกลุม เชน ธรรมที่เปนกุศล, ธรรมที่เปนอกุศล, 
และธรรมที่เปนอัพยากตะ เปนตน 

คัมภีรที่ ๒  วิภังค วาดวยธรรมะที่แยกเปนขอ ๆ  เชน ขันธ ๕ 
แยกเปน รูปขันธ เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  และ
วิญญาณขันธ  เปนตน 

คัมภีรที่ ๓ ธาตุกถา วาดวยธรรมะจัดระเบียบความสัมพันธ
โดยถือธาตุเปนหลัก  เชน ธรรมที่สงเคราะหเปนหมวดหมูกันได
และไมได เปนตน 

คัมภีรที่ ๔ ปุคคลบัญญัติ  วาดวยบัญญัติ ๖ ประการ และ
แสดงรายละเอียดเฉพาะบัญญัติอันเกี่ยวกับบุคคล 

คัมภีรที่ ๕ กถาวัตถุ  วาดวยคําถามคําตอบในหลักธรรม
ประมาณ ๒๑๙ หัวขอ เพื่อถือเปนหลักในการตัดสินพระธรรมวินัย 

คัมภีรที่ ๖ ยมก วาดวยธรรมะที่รวบรวมแสดงเปนคู ๆ เชน 
ธรรมเหลาใดเปนกุศล  ธรรมเหลานั้น  มีเหตเุปนอันเดียวกันกบั
กุศลใชไหม ? เปนตน 



๑๔ 
 

 

คัมภีรที่ ๗ ปฏฐาน วาดวยปจจัย คือ ส่ิงที่เกื้อกูลสนับสนุน
ใหธรรมอื่นเกิดขึ้น ๒๔ ประการ๒ 

 

H อรรถของพระอภิธรรม H 
ที่ชื่อวา พระอภิธรรม  เพราะอรรถ  ๗ ประการ คือ ๓ 
๑) สุทุทฺทสฺสนตฺถํ เนื้อความที่อยูในพระอภิธรรม ๗ คัมภีรนี ้

เปนสิ่งที่รูไดยาก 
 ๒) สุนิปุณตฺถํ   มีเนื้อความละเอียดละออ 

๓) สุคมฺภีรปุณตฺถํ  มีเนื้อความลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก 
๔) อตกฺกาวจรํ  ไมสามารถจะคิดนึกเอาเองได 
๕)อภิวิจิตฺตรกถา เปนคัมภีรที่มีถอยคําในการแสดงวิจิตร

พิสดารมาก  

                                                           
๒ พระไตรปฏก ฉบบัสําหรับประชาชน รวมเลมเดียวจบ ของอาจารยสุชีพ 

ปุญญานุภาพ  พิมพจําหนายโดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชุปถัมภ   
๓  สมันตปาสาทิกา  ปฐมภาค (เลม ๑) 



๑๕ 
 

 

 ๖) อภิอติเรกตฺถํ  เปนคัมภีรที่มีเนื้อความละเอียดละออ
อยางยิ่ง 
 ๗) อภิวิสิฏฐตฺถํ  เปนคัมภีรที่มีเนื้อความพิเศษ (กวาพระ
วินัยปฏก และพระสุตตันตปฏก)  
 เนื้อความในคัมภีรพระอภิธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงไวนั้น เมื่อวาโดยองคธรรมแลว มี ๕ ประการ คือ จิต 
เจตสิก  รูป นิพพาน และบัญญัติ ทั้ง ๕ อยางนี้แหละเรียกวา พระ
อภิธัมมัตถะ  (แปลวา เนื้อความแหงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร) 
 

H ความปรากฏ แหงพระอภิธรรม H 
 
พระอภิธรรมที่ปรากฏขึ้นในโลกไดก็โดยอาศัยพระสัพพัญุต

ญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น  นอกจากนี้แลว  ถึงแมวา 
จะเปนพระปจเจกพุทธเจาก็ตาม  ก็ไมสามารถที่จะทําใหปรากฏ
ขึ้นในโลกไดเลย 



๑๖ 
 

 

ในกาลตอมา ประมาณ ๙๐๐ ปเศษ หลังพระพุทธเจา
ปรินิพพาน มีพระเถระรูปหนึ่ง ช่ือวา พระอนุรุทธาจารย เปนผูมี
ความรูความสามารถ แตกฉานในพระไตรปฏก เปนชาวเมือง
กาวิลกัญจิ แขวงเมืองมัทราช ทางทิศใตของประเทศอินเดีย ทาน
ไดมาศึกษาพระอภิธรรมอยูที่เมืองอนุราธบุรี สํานักวัดตุมูลโสมา
ราม  ประเทศศรีลังกา จนมีความรูความเชี่ยวชาญ มีความสันทัด
จัดเจนแตกฉานมาก  นามของทานปรากฏทั่วไปในชมพูทวีป ทาน
ไดอาศัยพระบาลี อรรถกถา อันเปนหลักฐานสําคัญ แลวรวบรวม
รอยกรองยอความมาจากพระอภิธรรมปฏก ซ่ึงเปนพระคัมภีรที่
สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาที่วาดวยเรื่องของชีวิตอัน
ลึกซ้ึงละเอียดละออพิสดารเปนอยางยิ่ง ทั้งยากแกการที่จะศึกษา
และยากที่จะอธิบายใหบังเกิดความเขาใจ ทานได
อุตสาหะพยายามเรียบเรียงเนื้อความในพระคัมภีรอันแสนที่จะลุม
ลึกนี้โดยแยกแยะเรียบเรียงเรื่องออกมาใหงายตอการศึกษาจดจํา 
ใหช่ือวา คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ ซ่ึงนักปราชญในภายหลังให
การยกยองวา “เปนอรรถกถานิ้วกอย“ เพื่อหวังประโยชนอัน



๑๗ 
 

 

ไพศาลที่ประชาชนจะไดรับจากวิทยาการอันหาคามิไดนี ้ ดวยดวง
จิตที่เต็มไปดวยความกรุณา ๔   

HจากอภิธรรมปฏกสูอภิธัมมัตถสังคหะH 
(จากพุทธพจนสูอรรถกถา) 

ซ่ึงคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะนี้ ทานพระอนุรุทธาจารยได
รวบรวมเรียบเรียงจัดเปนหมวดหมู และจัดแบงเปนปริจเฉท  มี ๙ 
ปริจเฉทดวยกัน คือ 

ปริจเฉทที่ ๑  จิตตปรมัตถ  วาดวยเรื่องจิตประเภทตาง ๆ  
ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกปรมัตถ  วาดวยเรื่องเจตสิกจํานวน ๕๒  
ปริเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหะ วาดวยเรื่องการรวบรวมจิต

เจตสิก แลวสงเคราะหโดยธรรม ๖ หมวด คือ เวทนา เหตุ กิจ 
ทวาร อารมณ และวัตถุ 

                                                           

     ๔ หนังสืออภิธัมมัตถสังคหบาลี ฉบับแปลเปนไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ พิมพเมื่อวันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๖ , หนังสือเรื่องประดิษฐาน
พระสงฆสยามวงศในลังกาทวีป  พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ  ฉบบัพิมพครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๓ 



๑๘ 
 

 

 ปริจเฉทที่ ๔ วถิีสังหควิภาค วาดวยเรื่องการแสดงจําแนก
จิต เจตสิก โดยประเภทแหงวิถี 
 ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตกสังหควิภาค วาดวยเรื่องการแสดง
จําแนกจิตเจตสิกที่พนวิถี 
 ปริจเฉทที่ ๖ รูปปรมัตถ  และ นิพพานปรมัตถ  วาดวย
เรื่องรูป ๒๘  และนิพพาน 
 ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค  วาดวยการรวบรวมธรรม
เปนหมวดหมู  แบงเปน ๔ สังหคะ มีอกุศลสังคหะ เปนตน 
 ปริจเฉทที่ ๘ ปจจยสังคหวิภาค  วาดวยเรื่องปจจัย ๒๔ โดย
ยอ และเรื่องปฏิจจ สมุปบาท 

ปริจเฉทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค วาดวยหลักการปฏิบัติ
สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 

 
ซ่ึงบางทานอาจมีความเห็นวา อภิธัมมัตถสังคหะ ที่ศึกษา

กันอยูทุกวันนี้ เปนของทีพ่ระอนุรุทธาจารยแตงขึ้นในภายหลัง 
มิใชพระอภิธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดง  ฉะนั้น จึงมิใชพุทธ



๑๙ 
 

 

พจน  การมีความเห็นเชนนั้น มิเปนการถูกตองเลย  เพราะชื่อก็บง
บอกความหมายแลววา  อภิธรรม + อัตถะ + สังคหะ 
 อภิธรรม หมายถึง ธรรมอันยิ่ง (คือ ยิ่งกวาพระวินัย และ
พระสูตร) เพราะมีเนื้อความอันลึกซึ้งและวิจิตรพิสดาร ยากที่คน
ปญญานอย จะหยั่งรูทั่วถึงได  ไดแก พระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร ที่
พระพุทธองคทรงแสดงไว 
 อัตถะ หมายถึง เนื้อความ ไดแก เนื้อความแหงพระอภิธรรม
ทั้ง  ๗ คมัภีร ที่พระพุทธองคทรงแสดงไว 
 สังคหะ หมายถึง การรวบรวม และเรียบเรียง ไดแก การ
รวบรวมเนื้อความแหงพระอภิธรรมที่กระจัดกระจายกันอยูในพระ
อภิธรรมทั้งคัมภีรทั้ง ๗ นัน้ มาเรียบเรียงจัดใหเปนหมวดหมู เพื่อ
สะดวกแกการศึกษาของผูศึกษาในภายหลัง  ซ่ึงเปนผูมีปญญา
บารมีนอย มีกุศลสมภารอันไดส่ังสมมายังออนอยู ไมอาจกําหนดรู 
และประมวลมาซึ่งอรรถและพยัญชนะในพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร
นั้นใหเขาใจและรูทั่วถึงไดงาย ตองอาศัยการศึกษาอภิธัมมัตถ
สังคหะกอนแลว จึงจะสามารถอานพระอภิธรรมทั้ง๗ คมัภีรนั้น
เขาใจได  เหมือนการศึกษาบาลีไวยากรณกอน เพื่อใหสามารถ



๒๐ 
 

 

ศึกษาแปลบาลีธรรมบทไดและเหมือนการศึกษานักธรรมและ
คัมภีรอรรถกถา ฎีกาที่อธิบายความกอน เพื่อใหสามารถอานพระ
วินัยปฏกและพระสุตตันตปฎกได ก็ฉันเดียวกัน ฉะนั้น อภิธัมมัตถ
สังคหะปกรณนี้  ทานจึงเรียกวา “ อรรถกถานิ้วกอย “ ของพระ
อภิธรรมทั้ง ๗ คมัภีรนั้น 
 เมื่อทําความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายของศัพทวา 
อภิธัมมัตถสังคหะอยางนี้แลว ก็จะทําใหยอมรับไดวา อภิธัมมัตถ
สังคหะ เปนหลักธรรมที่มาจากพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร ที่พระ
พุทธองคแสดงไว  เปนพระพุทธพจนโดยแท  มติองสงสัย  แตถา
ยังยอมรับไมได  ก็ขอแนะนําใหมาทําการศึกษาพระอภิธรรมให
จริงจัง ทั้งอภิธัมมัตถสังคหะ และพระอภิธรรมทั้ง ๗ คมัภีรแลว
พิจารณาโดยแยบคาย เปรียบเทียบกันดู วามีเนื้อความผิดแผก
แตกตางกันตรงไหน ก็สามารถที่จะยอมรับวา อภิธัมมัตถสังคหะ 
นั้น มีเนื้อความไมแตกตางกันจากพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีรนั้นเลย  
อาจจะตางกันก็เพียงแตพยัญชนะ เทานั้น เพราะทานตองแตง
อธิบายขยายความใหเขาใจ ทั้งทางดานภาษาและความหมาย 
เพื่อใหเหมาะสมกับอุปนิสสัย และสติปญญาของสาธุชนในสมัย



๒๑ 
 

 

หลัง ๆ เหมือนกับการแตงตําราบาลีไวยากรณ  เพื่อใหนักศึกษารุน
หลัง ๆ ไดศึกษามีความรูเปนพื้นฐาน จึงจะสามารถแปลธรรมบท
และพระไตรปฏก อรรถกถาได  ฉะนั้น. 


